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Arheologul, care
reconstituie din mii de
bucãþi o statuie anticã,
nu devine automat ºi
autorul ei, deºi, dacã
stãm ºi ne gândim, e
posibil ºi fenomenul

contrar, de folclorizare al unei opere culte. De fapt,
este vorba de o re-folclorizare. Avem ºi un
exemplu: psalmii lui Dosoftei, prima creaþie cultã
româneascã, au circulat în variante orale, fãrã
sã se precizeze ºi fãrã sã se ºtie cã existã la
bazã un text originar cult.

Iar în cazul Mioriþei, zeci ºi poate sute de
variante detectate ºi înregistrate de cartea
fundamentalã a lui Adrian Fochi exclud o primã
partiturã auctorialã. Dar existã ºi un
contraexemplu fundamental – operele homerice,
creaþie cultã, au circulat în variante fragmentate
ºi corijate puse în valoare de aezi care nu
specificau autorul în interpretãrile lor. Totuºi,
detectivismul literar generat ºi motivat de o
supoziþie poate deveni interesant. Am auzit per-
sonal Doina lui Eminescu recitatã pe la întâlnirile
þãrãneºti din Câmpia Dunãrii fãrã ca autorul sã
fie precizat, sau Eminescu sã fie identificat ex-
act cu atribuþiile lui Alecsandri în raport de Mioriþa.

Cartea domnului Alexandru Buleandrã
tocmai de aceea rãmâne interesantã: pentru cã
apare într-un moment când se pãrea cã balada
naþionalã a ieºit din zona crepuscularã a
controverselor. Printr-un artificiu de identificare
auctorialã, lucrarea poate reactiva interesul
pentru folclor ºi pentru miturile naþionale. Dar
exerciþiul imaginar nu ar putea fi generalizat.
Alecsandri ar fi putut scrie Mioriþa, dar n-ar fi putut
scrie ºi Meºterul Manole, din simplul motiv cã
circulaþia balcanicã paralelã exclude un singur
autor ºi face improbabilã o singurã variantã
originarã. Ciobanul mioritic care trece printr-o
sanctificare mioriticã – aluzivitatea creºtinã este
evidentã în punctul originar – are o clarã
identificare naþionalã ºi chiar regionalã. Însã
provenienþa marcat teritorialã a protagoniºtilor nu
este mai importantã în sfera evenimenþialã a
baladei, decât stratificarea socialã – elementul
subliniat de Sadoveanu în elaborarea romanului
Baltagul.

Tocmai pentru cã admite o semnificaþie
general umanã a sacrificiului competitiv, balada
devine actualã în fiecare epocã. Un profesor îmi
spunea cã un elev de-al lui a rescris-o în felul
urmãtor: au fost în vremurile noastre trei tineri care
aveau trei maºini ºi ei se întreceau din când în
când mãsurând viteza bolizilor lor. ªi pentru cã
unul ieºea mereu învingãtor, ceilalþi doi, invidioºi,
îi însceneazã un accident. Numai cã discuþia a
fost înregistratã iar caseta ajunge în posesia
ºoferului cu bolid mai puternic. Dar el nu are ce
face ºi rãspunde ºi pentru ultima oarã provocãrii
lor parºive la competiþia ilegalã... În Mioriþa, cum
s-a spus, existã un sâmbure epopeeic, cu di-
verse translaþii subiective: de exemplu, cei trei
ciobani puteau fi identificaþi ºi cu trei conducãtori
de oºti. Scenariul rãmâne transparent – tema
etern umanã a competiþiei sociale. Dar sã nu

„Dosarul” Mioriþa presupune o „anchetã”
ºi un „obiect de investigaþie” – iatã-ne intrând în
limbajul detectivistic – iar autorul se denumeºte
„cercetãtor - anchetator”. Nu este vorba de o
concluzie fundamentatã pe descoperirea a noi
documente revelatoare, ci o supoziþie, de o
construcþie  logicã închegatã de o mare încredere
personalã ºi susþinutã de o mare vivacitate
stilisticã.

Autorul îºi menþine ºi îºi susþine supoziþia
pânã la capãt, chiar dacã este contrazisã de
prezenþa atâtor variante – studiate temeinic ºi
substanþial de Adrian Fochi ºi Alexandru
Amzulescu (care nu aveau dubii asupra variantei
Alecsandri) – ºi mai ales de arhetipul – colind al
unei variante transilvane a baladei populare. Chiar
ºi „ctitorul” mioritologiei, D. Caracostea, care era
un critic literar cu sistem personal, nu avea dubii
asupra raporturilor dintre Mioriþa ºi V. Alecsandri.
Supoziþia fragilã este susþinutã ºi de talentul epic
convingãtor al unui autor care ºtie sã
povesteascã lucruri cunoscute de toatã lumea.

Ocazionat de refacerea „dosarului
Mioriþa”, autorul reia documentaþia ºi interpretãrile
fundamentale într-o monografie nedeclaratã dar
care actualizeazã semnificaþiile ºi nucleele de
creativitate popularã în relaþie cu opera ºi
personalitatea lui Alecsandri, cel care a adunat,
adnotat ºi îndreptat textul fundamental.

Contextul cultural – literar ca ºi fundalul
socio-politic sunt permisive, chiar favorabile
apariþiei volumului dlui Alexandru Buleandrã.

Într-un moment în care personalitãþile
româneºti ºi chiar creativitatea naþionalã sunt
marginalizate sau de-a dreptul negate,
reactivarea dosarului unei capodopere
româneºti, de la care ºi-a luat numele spaþiul
mioritic definit ºi personalizat prin concepte
filosofice, nu poate fi decât salutatã.

Cu atât mai mult cu cât cercetãtorul, sau
„anchetatorul”, cum îi place sã se denumeascã,
deºi necunoscut pânã acum, este nu numai
informat ºi performant, dar cu evidente calitãþi de
prozator postmodernist.

Aureliu Goci
Prefaþa la cartea

 „Vasile Alecsandri ºi cazul MIORIÞA  -
O anchetã literarã - “

(în curs de apariþie la Editura HELIS)

supralicitãm...
Autorul ºi-a luat ca sarcinã o temã dificilã

ºi, am zice, ireverenþioasã, misterioasã, într-un fel,
cu atât mai de subliniat cu cât toatã lumea ºtie
sau mãcar bãnuieºte cã Alecsandri a scris Mioriþa.
A scris-o, nu a cules-o din rândurile poporului „gol,
flãmând ºi fãrã adãpost”, cum zice un poet mai
tânãr decât Alecsandri. De ce trebuie sã rãsturnãm
astãzi unul dintre miturile naþionale sau cel puþin
sã-l desacralizãm, sã-l curãþim de elementele
festiviste sau mãcar populiste? Poate numai pentru
cã trãim o epocã a desacralizãrilor ºi a demitizãrilor,
sau ne trebuie neapãrat acest adevãr? ªi schimbã
ceva în panteonul mitologic – folcloric românesc
faptul cã Mioriþa e o creaþie cultã ºi nu „o producþie
folcloricã”? ªi ce ne facem cu exegezele închinate
baladei naþionale, cu tonurile impozante trosnind
de informaþie ºi de abnegaþie culturalã?

Autorul s-a înhãmat cu trupul gol sã mute
unul din blindatele tancuri ale culturii româneºti, s-
a apucat dintr-un elan tineresc ºi niþel necontrolat,
altfel ar fi cãzut în conformismul ºi obedienþa
cercetãrii tradiþionale – ºi burghezã, ºi socialistã
ºi, pe alocuri, chiar imperialistã – care a ajuns la
concluzia, chintesenþialã, cã Mioriþa este o creaþie
popularã, oralã, anonimã ºi, eventual, sincreticã –
ataºându-i textului ºi flueraºele de soc ºi de brad
(poate ºi de alun), ca acompaniament.

Deci Alecsandri nu doar a cules (de fapt a
cules textul prietenul sãu, Alecu Russo), nu doar
a îndreptat (pe ici, pe colo, fãrã sã ne spunã cam
pe unde) ºi nu doar a tipãrit textul Mioriþei, ci, pur
ºi simplu, l-a scris! ªi dacã l-a scris, nu a mai vrut
sã-l ºi  semneze, încredinþându-i paternitatea
poporului drag ºi obidit... S-ar putea – cu toatã ironia
asumatã – s-ar putea întâmpla aºa ceva. Tinerii
de la 1848 aveau elanuri patriotice necontrolabile.
De altfel, încercãrile romantice de a crea o aureolã
de mister baladei populare nu se vor opri aici.
Cultivã misterul ºi în jurul poemului patetic
Cântarea României despre care se afirma cã nu
se cunoaºte autorul. De altfel, înscenarea are cam
aceeaºi protagoniºti, dar, de data aceasta, Russo
devine autorul ascuns.

Reactualizarea dosarului Mioriþa
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Desene de Gabriel Teodorescu,
desene care asigurã grafica
superbului volum de versuri

„ARTA SINGURÃTÃÞII“ - Dan Elias,
apãrut de curând la Editura HELIS
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  În perioada 13-17 septembrie 2006, la

Hârºova a avut loc o serie de manifestãri sub

genericul Zilele Oraºului Hârºova. Miercuri, 13

septembrie, la Casa de culturã s-a desfãºurat

o  in teresantã  în tâ ln i re  scr i i to r iceascã,

„Hârºova ºi hârºovenii în literatura românã”.

Au par ticipat : Varujan Vosganian, Ovidiu

Dunãreanu, Ionel Chiriþã( primarul de Hârºova,

o gazdã excelentã), Ar tur Porumboiu, Ion

Roºioru, ªerban Codrin, Gheorghe Dobre,

Iulian Talianu, Iulia Panã, Amelia Stãnescu,

Pau l  Prodan,  S tan  Brebene l ,  N ico lae

Pogonaru, Tudor Cicu, Ion Stanciu, Emil

Chiriþã, Geo Vlad, Tudor Costache, Dumitru

Grumãzescu, Dan Marcian, George Petrone.

In peisajul publicisticii ialomiþene, suprapopulat de

amatori care-ºi tipãresc pãrerile pe post de sentinþe

ºi scot ziare doar pentru a onora contractele de

publicitate, domnul Enciu Bobârniche ºi al lui

CONCRET fac o figurã aparte. Vulpoi bãtrân, Enciu

Bobârniche aplicã o tacticã aproape mereu

câºtigãtoare : atacã doar subiecte mari ºi persoane

importante, în contracurent cu restul presei ºi apare

doar atunci când are ceva de spus. Mare curaj! Dar

pentru cã ºi-a luat în serios meseria, pe care o

stãpâneºte foarte bine, cuvântul lui conteazã ºi lumea

nu-l uitã ºi-i cumpãrã ziarul. Care apare, vorba lui

Arghezi, când iese de sub tipar.

    Pornit la drum înconjurat de o trupã zgomotoasã

de cãþelandri plini de energie ºi de dorinþa de a

schimba lumea, printre care m-am numãrat ºi eu (ºi

nu-mi pare rãu), Enciu Bobârniche a rãmas singur,

noi luând-o care-ncotro. E singur în continuare, dar

are foarte mulþi prieteni. Numãrul duºmanilor este egal

(cel puþin) cu cel al prietenilor, aºa cum stã bine unui

ziarist adevãrat. Ce e interesant, e cã ºi duºmanii îl

respectã, pentru cã inteligenþa lui îi permite, atunci

când nu a avut dreptate, sã recunoascã lucrul acesta.

    Aºa cã, pe scurt, la acest bilanþ, nu pot decât

sã-l felicit pentru cã ºi-a suportat crucea pânã aici ºi

sã-i urez sã mai aibã energie pânã la numãrul 1.000.

ªi mai departe !

                                     Gheorghe DOBRE

 De unul singur…ZILELE ORAªULUI  HÂRªOVA

 Despre scriitorul american
Philip ROTH am vorbit atunci
când am recenzat masivul,
puternicul roman „Pata
umanã”. Posesor a
numeroase premii americane,

personalitatea lui ROTH este copleºitoare, fiind
comparat cu inimitabilul FAULKNER. În vârstã de
ºaptezeci ºi trei de ani, foarte prolific ca romancier,
scrie în 2001 o bijuterie tristã, viguroasã în acelaºi
timp. Este vorba de „Animal pe moarte” (titlu
fabulos), publicat de editura „Polirom” în 2006.
    Este confesiunea unei poveºti de dragoste
imposibilã : naratorul, celebru în lumea criticii
literare, în vârstã de 62 de ani, profesor universitar,
trãieºte o intensã poveste de dragoste cu fosta lui
studentã, Consuella Castillo, de 24 de ani. Fata,
aparent tradiþionalã, sobrã, totuºi senzualã ºi
puternicã, cubanezã, crescutã în America,
Consuella este de modã veche : iubeºte cultura,
muzica, etc.
    Profesorul foloseºte un „ºiretlic” : dupã examenul
final, dã o petrecere acasã la el, unde, în fiecare
an, rãmâne o fatã anume peste noapte.
     Observãm chiar din nararea de pânã aici a
povestirii cã ROTH are o forþã a subiectului de tip
tradiþional. Însã reuºeºte sã fie permanent
interesant, nou, imprevizibil prin stil.
     Aici, vã rog sã-mi îngãduiþi o parantezã dedicatã
tehnicii literare de narare, stimulat fiind de prietenul
meu, Ioan NEªU, care, într-un articol mizeazã
numai pe caracterul omniscient al autorului unui
roman. Teza lui Ioan NEªU este simplã ºi clarã :
autorul se aºeazã la masa de scris cu un plan în
minte pe care ºi-l pune întocmai în aplicare, scriind
romanul conform voinþei sale exclusive. Este o idee
falsã. În primul rând, deºi autorul se aºeazã la masa
de scris ºi þine pixul în mânã, ba mai mult,scrie pe

 Tensiunea tãcutã a cuvântuluiCRONICA VOIOASÃ
de Nicolae STAN

hârtie cu propria mânã – totuºi nu scrie el, ci un
narator. Autorul se lasã în voia naratorului, adicã a
unei instanþe fictive.Cãci, romanul de faþã, deºi este
scris la persoana I singular, el este narat de un profesor
universitar, în vârstã de 62 de ani etc. Cuvintele se
nasc din cuvinte, negândite cu premeditare ºi nu de
Philip ROTH, ca persoanã privatã. De pildã, modul în
care bãtrânul profesor mângâie fascinat piciorul iubitei
sale mai tinere, apoi  urcã, apoi coboarã, apoi miroase
parfumul corpului vital – toate acestea vin unele din
altele, autorul fiind cuprins de inspiraþie. Altfel spus,
el intrã în pielea naratorului sãu („fiinþa de hârtie”-
idealitate) ºi se lasã condus de logica sentimentelor
acestuia. Pentru cã, altfel, dacã autorul îºi nareazã
propria experienþã(ca persoanã privatã), atunci el scrie
memorii ; iar dacã el ºtie tot, dinainte, despre
personajele lui (care par a fi marionetele lui, deci lipsite
de viaþã – inautentice ca personaje de roman), atunci
el scrie un proces-verbal, în genul în care un ofiþer
de la circulaþie îl scrie, obiectiv, despre un accident
rutier. În sfârºit, un ultim argument : eu însumi, în
aceste momente când scriu aceste rânduri, nu ºtiam
cã le voi scrie aºa cum le scriu ; mai mult, nu ºtiam
cã voi scrie aceastã replicã (doritã de Ioan NEªU,
cred, de îndatã ce ºi-a expus un punct de vedere
care, întotdeauna, este luminat de un altul) în vreme
ce relatam povestea de dragoste de mai sus!
    Revenind la romanul „nostru” spuneam cã titlul lui
este superb, fiind el însuºi o cronicã literarã mascatã.
Cãci sintagma „animal” trimite în mod direct la
vitalitate, la viaþa trãitã cu intensitate, la nevoi sexuale
cu rol de a te þine captat la prezent. În vreme ce
sintagma „pe moarte” lumineazã cu violenþã caracterul
finit al vieþii, fericirii, iubirii – înseamnã pierdere
necesarã. Astfel cã, evident, avem în faþã un roman
despre disperarea-de-a-rãmâne-în-viaþã prin posesia

a ceea ce este esenþa prezentului : un corp viu(de

femeie, în acest caz).

    În alt plan, avem o sugestie destul de transparentã

a luptei dintre Eros ºi Thanatos, precum ºi a

îngemãnãrii lor pulsionale. Lumea este totalitatea

vieþii ºi a distrugerii(insinuatã în viaþã), fiinþa ºi nimicul

fiind „totuna”, pentru cã viaþa este în esenþa ei finitã.

ªi dacã este sã mergem mai departe cu grila

freudianã(amestecatã cu cea hegelianã), vom sesiza

cã însãºi confesiunea sub forma cãrþii în discuþie

nu este altceva decât o nevrozã vindecatã, aºa cum

arta este expresia libidoului nesatisfãcut : artistul,

prin chiar scrierea poveºtii romaneºti, evitã nevroza-

durerea prin sublimarea impulsurilor : arta ca boalã

vindecatã…

    Romanul are savoare, are culoare, are valoare…

Uneori, pare a fi la marginea pornografiei, însã natura

naratorului de a fi disperat dupã orice urmã de

viaþã(Eros) salveazã artistic un asemenea handi-

cap. Este, în final, romanul unui american tipic : in-

dependent, neaservit nici unei mode, stãpân pe viaþã

ºi pe opþiunile lui. Mã gândesc, în fine, ºi legat de

viaþa noastrã literarã plinã de compromisuri ºi comerþ

cu o presupusã eternitate literarã, cã un astfel de

autor ar fi marginalizat în lumea literarã româneascã.

Pentru cã, prin modul lui de a fi, n-ar crede într-o

„confecþionare” de glorie cu orice mijloace, n-ar

accepta editarea unei cãrþi în schimbul unui alt

serviciu, n-ar tãmâia, n-ar aproba premii dupã

ureche…

    Slavã Domnului : Philip ROTH este American.

     Deh… m-am aprins în final, a fost de ajuns o

scânteie de inspiraþie pentru ca un cuvânt sã-l caute

el, ºi nu eu, pe altul : aºa se scrie un roman, aºa se

intrã într-un rol…
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                Nu pot da rãspunsuri
absolute, dar evitând cu grijã unele
speculaþii, multe lucruri se leagã.
Poate alþii vor veni dupã noi ºi vor
avea alte ºi alte informaþii, pânã
când vom avea certitudini, pânã

Titi DAMIAN

FIDELITATEA  MEMORIEI  COLECTIVE

când, poate, pe baza dovezilor de netãgãduit, mitul
Colhidei Caucazului va fi înlocuit, în conºtiinþa
umanitãþii, cu mitul Colhidei Carpaþilor.
         Trebuie cineva sã scoatã la luminã, pentru
publicul larg, ºi sã-i explice punctele de vedere ºi
argumentele teoriei lui Densuºianu. Trebuie, mai întâi
de toate, sã ne lepãdãm de acel scepticism specific
românesc ºi sã ne redescoperim pe noi ºi valorile
noastre. Am fost cu câþiva ani în urmã într-o cãlãtorie
în Grecia. Plecasem înarmat cu atâtea legende ºi-mi
imaginasem cã o sã gãsesc acolo numai zei, dar am
gãsit morminte ºi pietre. Speram sã mã întâlnesc cu
Socrate sau cu Hercule, cu Alexandru Macedon, cu
Zeus sau cu Afrodita. Deziluzie: numai ruine ºi o
cãldurã…,în care nici zeii lor nu puteau rezista. Am
descoperit altceva: sub fiecare piatrã, ghidul lor
descoperea câte un zeu, pentru noi, turiºtii. De ce n-
am proceda ºi noi la fel? De ce noi nu ne-am
redescoperi strãmoºii? De ce nu ne-am rechema zeii
cei de demult? „Pietrele dacilor vorbesc”, citeam un
nume inspirat de carte scrisã de un român. De ce n-
ar vorbi ºi locurile noastre? De ce n-am cãuta pietrele?
ªtim sã le ascultãm glasul?
         Am stat mult în cumpãnã gândindu-mã: cum
sã procedez? Voi aduce la ivealã ºi voi explica pentru
cititor teoria savantului nostru care cunoºtea la
perfecþie greaca veche ºi latina, douã limbi
indispensabile unui cercetãtor. Bibliografia folositã de
el este imensã, cititã ºi tradusã din original,
cuprinzând mai toate numele sonore ale antichitãþii,
pe care le citeazã, le explicã, din care traduce în
subsolul paginii: Strabo, Hesiod, Homer, Plinius,
Apollonius Rhodius, Valerius Flacus, Ovidius,
Apollodor, Herodot, Plutarh, Procopius, Pindar,
Orpheus, Ptolemeu, Titus Livius, Dio Casius,
Stephanos Bizantinos, Jardanes, etc, dar ºi pe cei
mai „noi”: Cantemir, Saulescu, Vaillant, Iorgulescu,
Ionescu, Pauly Wissowa etc. ªi mai e ceva, extrem
de important, ce conferã greutate ºi credibilitate
opiniilor lui Densuºianu: pleacã de la sursele istorice
pe care le descifreazã cu seriozitatea ºi
meticulozitatea cercetãtorului ºi ajunge la teorie. Nimic
nu este preconceput. Sursele sunt citate cu rigoare,
pot fi oricând verificate.
         Voi fi doar un intermediar între savant ºi cititor.
Nu voi interveni decât pentru a explica, iar punctele
mele de vedere ºi informaþiile referitoare la toponime
le voi nota cu litere cursive. Legenda, repovestitã cât
mai fidel de mine, este scrisã cu alte caractere. Trebuie
sã scoatem din somnolenþa românitãþii aceastã
mentalitate de resemnaþi, ca sã ne privim cu alþi ochi,
altfel de cum ne privim acum. Nu este cazul sã facem
umbrã pãmântului stând pe margine ºi aºteptând sã
se întâmple ceva. Destinul nu cautã numai individul,
ci ºi colectivitatea, dar numai pe cea care are
conºtiinþã proprie…

2.Pe urmele destinului…

Sã începem, urmãrindu-l îndeaproape pe
Nicolae Densuºianu.
         O primã legendã greceascã spune cã Athamas,
un rege pelasg din Theba Beoþiei, þinuse mai întâi în
cãsãtorie pe Ino, fiica lui Cadm. Din ordinul
oracolului, regele o repudiazã pe Ino, apoi se
cãsãtoreºte cu Nephele, având cu ea un fiu pe nume
Phrixus ºi o fiicã pe nume Helle. Între timp, Nephele
moare, iar Ino ajunge din nou soþia lui Athamas ºi
începe sã persecute pe copiii vitregi. Întâmplându-
se în Beoþia secetã ºi foamete mare, Ino îºi sfãtuieºte
soþul sã consulte oracolul din Delphi. Pe ascuns, se
înþelege cu oracolul care sã-i sugereze regelui cã
Beoþia nu va scãpa de calamitate, pânã nu va sacrifica
pe unul dintre copii. Athamas cheamã de la câmp
pe fiul sãu Phrixus ºi sã ia cu el ºi berbecul cel mai
frumos din turmã. Berbecul începe sã vorbeascã ºi
descoperã celor doi fraþi planurile mamei lor vitrege
ºi îi îndeamnã sã încalece pe dânsul, ca sã le scape
viaþa din pericol.

         Aici trebuie fãcutã o parantezã: este posibil ca
motivul berbecului nãzdrãvan care descoperã planurile
complotiºtilor sã se pãstreze ca motiv literar ºi în celebra
„Mioriþã”, cu variante pe tot teritoriul þãrii? Sã fie un motiv
literar comun celor douã spiritualitãþi, românã  ºi greacã?
Dacã-i aºa, înseamnã cã are o origine comunã. Pelasgii,
migrând spre sud, au luat cu ei ºi mitul oii care vorbeºte
(mioara nãzdrãvanã)?.
         Altã variantã a legendei spune cã regele
Athamas, silit de lucrãtorii câmpului care sufereau
de secetã, îl duce pe Phrixus la altar, spre sacrificare,
însã Nephele trimite un berbec cu lâna de aur, pe
care-l primise de la Mercur, ca sã-i salveze copiii
transportându-i prin aer, peste pãmânt ºi mare pânã
în þinutul Colchis. Helle, fata, sora lui Phrixus cade
în mare la strâmtoarea dintre Europa ºi Asia, care
va primi numele Hellespont. Phrixus ajunge în
þinutul Colchilor. Aici, în semn de mulþumire pentru
salvarea sa, sacrificã berbecul lui Joe Phyxios, iar
pielea o dãruieºte regelui Aiete, din þara numitã Aia,
care o þintuieºte în Colchis pe un stejar din pãdurea
consacratã zeului Marte, ºi unde era pãzitã de un
balaur neadormit.
         Este cazul sã facem o nouã oprire pentru a observa
un toponim. Existã, într-adevãr,  Dealul (Platoul) Martirilor,
situat (întâmplãtor?) între vestigiile rupestre de la Aluniº
ºi Nucu, iar în sud se gãseºte Pãdurea Samarului, cu
lacul cu acelaºi nume, sau localnicii îi mai zic Lacul
fãrã Fund. O legendã localã spune cã acolo trãia, pe
fundul lacului, un balaur ºi nici o vieþuitoare nu se adapã
din el de teamã sã nu fie trasã în adâncuri. De observat
este cã localnicii au pãstrat în memoria colectivã numele
platoului. Numele pare un neologism, dar ce sã caute
un neologism într-o regiune sãlbaticã, puþin locuitã? De
ce martiri? Mai degrabã, toponimul este o reminescenþã
pãstratã de Zeul Marte, în numele cãruia a fost jertfit
berbecul. Trecerea de la nume la toponim este uºor de
fãcut. Fapt pe care Densuºianu nu-l ºtia ºi-l semnalãm
noi.
         Legenda spune mai departe cã peste Iolcus
(zona din sud-vest a Thesaliei) domnea regele Pelias,
care-l înlãturase de la domnie pe fratele sãu vitreg
Eson. Ca sã scape de fiul acestuia, Iason, Pelias îl
trimite sã-i aducã lâna cea sfântã de aur din pãdurea
cea umbroasã a zeului Marte din Colchis.
         Iason se adreseazã celebrilor eroi ai epocii sale
ca sã-l însoþeascã în aceastã cãlãtorie (expediþie):
Hercule, Castor, Pollux, Theseu, Anceu, Leit, Orpheu,
Zete ºi Calais,fiii lui  Boreas, din regiunea geþilor, în
total 54 la numãr. Cei mai mulþi erau originari din
Beoþia. Înainte de plecare, eroii argonauþi depun
jurãmântul de credinþã faþã de Iason care invocã
divinitatea Istrului (Oceanos), adicã a Dunãrii, ºi a
Pontului.
         O altã observaþie este de fãcut ºi aici: dacã argonauþii
s-ar fi îndreptat spre Colchida Caucazului, n-ar fi trebuit ca
ei sã jure pe apele (Istrului) Dunãrii. E logic, nu?
         Aceastã legendã se referã la o þarã miraculoasã,
superioarã în civilizaþie þinutului de unde plecau argonauþii.
Locuitorii regiunii peste care domnea faimosul Aiete se
bucurau de o excelentã bunãstare economicã, pastoralã
ºi agricolã, precum ºi de avuþii enorme, metalice,
conform geografului Strabon. Avuþiile de aur ale regelui
Aiete ce domnea ºi peste Colchis au fost fabuloase în
toatã antichitatea. ªi Plinius aminteºte de carele de aur
ale acestui rege, de grinzile, de coloanele ºi stâlpii de
argint ai palatului sãu. Legenda mai spune cã în camerele
sale de aur erau închise razele soarelui.
         Comentariu: dezbrãcând palatele lui Aiete de aurul
legendelor, trebuie sã mai evidenþiem un fapt concret.
La intrarea în Pãdurea Samarului ce dã în platoul
Martirilor, pe locul numit Podul Samarului se gãseºte o
fântâniþã (unicã în zonã) cu apã acrã. Asta nu-i ceva
deosebit. Ciudat este cã deasupra ei se gãseºte un fel
de stâncã formatã din pietricele sudate parcã unele de
altele, de culoare ruginie, unicã, deosebitã de culoarea
marnei din care sunt alcãtuite rocile dealurilor din jur. Eu
am presupus c-ar fi minereu de fier. Dar de ce numai pe
izvorul acela, pe o lungime  numai de 25-30 de metri?
Mai mult, un inginer metalurgist trecând pe acolo a
exclamat: vezi-þi, domnule, de treabã, nu vezi cã-i zgurã
de minereu topit? Dintr-o datã, gândul m-a dus ºi la
numele dealului din faþã: Dealul Vãtraiului. Ce legãturã
sã aibã numele acestui deal ce strãjuieºte satul Muscel
(despre care vom mai vorbi) cu un vãtrai (instrument de

scormonit în foc). Are, de douã ori: ºi instrument de
scormonit în foc, dar ºi …vatrã de cuptor (primitiv) pentru
topit metale, cum îmi sugera acelaºi inginer.
         Sã mergem mai departe cu legenda. Argonauþii,
sosiþi în capitala lui Aiete, rãmaserã uimiþi când vãzurã
pe acest rege preumblându-se pe malul râului într-un
car de aur, iar el strãlucea ca un soare, cãci hainele sale
revãrsau luminã.
         Comentariu: ar trebui sã coroborãm legenda
despre fabuloasele bogãþii ale regelui ºi ale oraºului sãu,
cu una din partea locului. În spatele satului Scãieni
(apropiat zonei în discuþie) este un deal, cel al Tocitorilor.
Legenda spune cã aici erau þinute secret, îngropate în
munte tocitorile cu aur, ale unui rege mare, de demult.
         Chiar antichitatea greceascã evidenþiazã faptul cã
expediþia Argonauþilor nu s-a fãcut în pãrþile de rãsãrit
ale Mãrii Negre, adicã în Caucazul asiatic. Dupã vechile
legende, mama regelui Aiete era fiica lui Oceanos, zeul
Istrului(Dunãrii). Însuºi regele Aiete ia în custodie pe
Idyia, fiica lui Oceanos (conform lui Hesiod), iar splendida
sa reºedinþã se aflã tot pe lângã Istru (Oceanos). Tot
Hesiod afirmã cã Phrixus fuge de persecuþiile mamei
sale în Scythia.
         Într-un poem epic al lui Valerius Flacus, teatrul
evenimentelor din legenda argonauticã se aflã în Scythia
europeanã. Aiete apare aici ca un rege al Scythiei, iar
regatul sãu se aflã sub Ursa cea Mare, pe care vechile
geografii o atribuie geþilor. Locuitorii, desigur se numeau
aieni.
         Din nou, dacã ne sunt îngãduite, câteva
comentarii:
         Oare întâmplãtor dealul situat între Dealul
Tocitorilor ºi Platoul Martirilor se numeºte Vârful( Dealul)
Hoþilor? Nu cumva este Dealul Goþilor, mult mai plauzibil,
iar etimologia popularã face feste? Sã mai observãm cã
spre nord se gãseºte lacul Gateº, iar la sud, Podul Goºii,
Malul Goºii, Vârful Goºii…Aceastã rãdãcinã comunã a
toponimelor dã de gândit…De la geþi? De la goþi?
         Încã ceva: regiunea geograficã peste care
domneºte regele Aiete, poartã numele, la autorii vechi,
de Aia, însemnând în limba pelasgilor „þãran”.Nu ºtiu
cât de ciudat pare acum faptul cã o reminescenþã colectivã
se gãseºte în graiul colþenilor. ªtiþi cum îºi rãspund când
sunt strigaþi de departe, peste vãi ºi dealuri? „Aua” sau
„Aia”, adicã om de-al locului, adicã bãºtinaº („eu
sunt…”).Sã fi fost un semn de recunoaºtere, de
identificare pãstrat în subconºtientul colectiv?
         Ovidius, poetul exilat la Tomis, aminteºte cã
poporul cel marþial al Colchilor locuia în partea de nord a
Dunãrii de Jos: „Apele Istrului de abia mai pot sã formeze
o barierã între mare ºi Iasigi, Colchi, hoardele Meteree
ºi Geþi”. ªi ªtefan Bizantinul, mai târziu, aminteºte cã
zona Colchis era un þinut al þãrii Aia. Aºadar, Colchii
poetului Ovidius erau identici cu Colchis din legendele
argonauþilor.
         Câteva precizãri privind denumirea orograficã Colþi.
Sã nu uitãm cã regiunea fusese locuitã de triburi pelasge.
În limba lor, Colþi însemna „vârfuri de stânci ascuþite ºi
proeminente”. Aceste stânci sunt desenate ºi în cartea
lui Densuºianu, dar azi, oricine face o cãlãtorie în
aceastã splendidã zonã geograficã a Buzãului, le poate
admira. Acelaºi înþeles l-a avut termenul ºi în timpurile
preistorice denumirea Colchis care apare în legenda
Argonauþilor. Diferenþa era cã pelasgii pronunþau ca acum,
aveau sunetul „þ”, iar grecii nu-l aveau, de aceea îl înmuiau
pronunþând Colchis. Autorul alexandrin Apollonius
Rhodius afirmã cã tribul rãzboinic al colchilor se gãsea
în Caucazul de lângã Istru (Dunãre), în pãrþile de nord
ale Traciei.
         ªi Ovidiu dã o informaþie extrem de preþioasã.
Lângã triburile Colchilor se mai afla un trib rãzboinic,
numit Meterea turba. Numele lor este pãstrat în toponimul
Mãþara, sat mic, izolat, aparþinãtor comunei Colþi, ai cãrui
locuitori îºi zic mãþãrani, despre care aminteºte ºi
Nicolae Densuºianu în cartea sa.
         Plinius aminteºte ºi el de triburile din munþi, Mosci
(Moºinoºi, sau Mossinoeci), stabiliþi în zona superioarã
a Buzãului (adicã tot zona Colchilor). În epoca modernã,
zona Colchilor a fost locuitã de cete de moºneni - vechi
familii nobile, autohtone care mai pãstreazã ºi azi
instituþia devãlmãºiei daco-gete, cu privire la proprietatea
rãmasã de la strãmoºi. Ori, pornind pe filiera Moscheni-
Moºinoºi- Mossinoeci- Moºneni, pânã la Musceleni, se
ajunge la toponimul Muscel, sat aflat la mijloc pe linia
imaginarã dintre Mãþara ºi Colþi. Despre celãlalt toponim
al satului, Cãrãmãneºti, este o altã istorie, la fel de
captivantã. Ne putem întreba dacã este o purã întâmplare
faptul cã mai sunt în zona respectivã, la 10-15 km
distanþã, încã vreo câteva sate cu nume asemãmãtoare,
Muscelul Þigan ºi Valea Muscelului.

(continuarea în numãrul viitor)
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Întors dintr-o excursie

organizatã în Germania

Democratã din anul 1988 ºi

prezentându-mi impresiile unui

grup de colegi de cancelarie, curios, întreb printre altele,

un distins profesor de matematicã, care tocmai venise

din Apus, cam care este diferenþa dintre Germania de Est

ºi Germania de Vest. Dupã câteva clipe de concentrare ºi

privindu-mã drept în ochi, adicã foarte convingãtor, îmi

rãspunde, în loc de o prelegere entuziastã, aºa cum m-

am aºteptat, foarte concis ºi cuprinzãtor: „Domn’Titi, (aºa-

mi zicea dumnealui), cam  care-i diferenþa dintre România

ºi Germania de Est, aºa-i diferenþa dintre Germania de

Est ºi Germania de Vest”. Ceva mai târziu, în 1990, soþia

mea are prilejul unei burse în Franþa. Printre altele, îmi

mãrturiseºte cã visul multor francezi este sã ajungã în

America, mãcar o datã în viaþã ºi, pentru aceasta, fac

economii serioase.

         Luând în consideraþie consistenþa componentei

materiale, visul meu de a „pipãi” pe viu America este din

ce în ce mai îndepãrtat. Distinsul profesor Grigore

Spermezan a reuºit pentru cã  i-a „ieºit” o investiþie pe

termen lung: fiul sãu, Adrian, strãlucit informatician (inginer

în software) a semnat un contract cu celebra firmã Microsoft

a lui Bill Gates din Seattle, Statele Unite ale Americii.  Nu

dupã mult timp, Adi îºi fericeºte pãrinþii cu sponsorizarea

unei cãlãtorii. Curiosul ºi neastâmpãratul tatã-profesor-

cãlãtor (în America elev) îºi ia conºtiincios notiþe, adicã

scrie un jurnal, care îºi va gãsi o formã finalã într-o

admirabilã carte de cãlãtorie, care se cheamã „America

la ea acasã”, apãrutã la Editura Pro Transilvania, Buc.

2006, 210 pagini, plus un numãr de 16  fotografii – pentru

cei care nu-l cred (era sã zic pe cuvânt), cã a fost acolo.

         Este o carte scrisã recent, dar pregãtitã ºi gânditã o

viaþã. O carte densã, scrisã de un om detaºat, onest,

cultivat, fãrã excese de admiraþie, ce vrea sã fie o punte

între douã culturi ºi douã civilizaþii: cea europeanã (în

care integreazã ºi România) ºi cea americanã.

         Scriitorul alege o formulã interesantã.

         Cartea pare la prima vedere un amplu eseu deghizat

într-un jurnal. Cititã în profunzime, la altã lecturã, devine

un roman (piesã) cu doi actori principali – America ºi

România, cu un autor-personaj ºi cu douã personaje-

martor, soþia sa Elena ºi fiul sãu Adi, iar ca personaje

secundare, o puzderie de oameni de toate rasele,

categoriile sociale, culturile, iar peste tot simbolul reuºitei,

Bill Gates.

         Desigur, înainte de a se apuca de lucru, a avut de

fãcut faþã unei dileme: sã se extazieze (aºa cum fac cei

mai mulþi care viseazã sau cãlãtoresc în America) sau sã

demitizeze? Prevãzãtor, scrie un Prolog de patru pagini,

în care îºi justificã o atitudine echidistantã, moderatã,

plecând de la premisa cã de fapt, „cãlãtoriile reprezintã

oportunitatea fireascã de a ne observa contemporanii”,

ºi-l ia drept martor pe N. Iorga care afirma cã „o cãlãtorie

face cât un an de ºcoalã.” Profesor, filozof ºi un foarte fin

observator al lumii contemporane, Grigore Spermezan

observã cã America este modelul ºi motorul mondializãrii

ºi globalizãrii ºi cã viitorul omenirii pare croit dupã chipul

ºi asemãnarea Americii. Cu România este optimist,

integrând-o în aceastã evoluþie: „Va arãta aºa cum aratã

SUA azi, chiar dacã pentru aceasta va trebui sã treacã

decenii bune”.

         Chiar din primul capitol, „America venim!”, cititorului

îi atrage atenþia un citat din neasemuitul Nichita Stãnescu,

citat care ar putea fi motoul întregii cãrþi: „Gioconda vãzutã

la Luvru e mult mai prejos decât ideea ei circulând

nestingheritã prin lume”. Scriitorul nostru admirã cu

reþinere ceea ce e de admirat ºi demitizeazã ceea ce

crede cã trebuie demitizat. În privinþa admiraþiei, face o

afirmaþie interesantã: „America rãmâne un tãrâm fabulos

ºi, cel mai adesea, inaccesibil. Dacã perfecþiunea ar lua

formã palpabilã în ceea ce priveºte organizarea ºi

funcþionarea societãþii de azi, atunci – se crede – aceasta

nu poate lua decât chipul SUA ºi al calitãþilor asociate

acestora: simbol al libertãþii, al democraþiei ºi prosperitãþii,

locul ideal de împlinire a personalitãþii umane.”

         Iese cu inteligenþã dintr-o capcanã mereu posibilã.

Din noianul de întâmplãri mai mici sau mai mari, de

criticã

informaþii, de curiozitãþi, el alege

pentru cititorul curios român un ele-

ment fundamental de comparaþie -

civilizaþia, realizând o paralelã

subtilã, uºor polemicã, între „la noi” ºi „la ei”.

         De aici încolo cartea „curge” firesc, cãlãtorii primesc

(cu emoþie) viza la Ambasada  americanã, cãlãtoresc cu

avionul pânã la Amsterdam, traverseazã „gârla”

Atlanticului, în ziua cea mai lungã din viaþã, 34 de ore,

pânã la Seattle, sosesc la Bellevue, reºedinþa fiului.

Urmeazã cãlãtorii scurte în împrejurimi (la Pacific sau pe

muntele Rainier), o „fugã” pânã în Canada, alta pânã în

California ºi întoarcerea acasã.

         Cât priveºte civilizaþia occidentului, obiectul lui de

observaþie, îl decepþioneazã. Descoperã cã un însoþitor

de bord nu ºtie elemente minime de geografie. Admirã

apoi din avion, fãrã rezerve „terenurile olandeze brãzdate

de canale de irigaþii trasate cu rigla”. Urmeazã aterizarea

perfectã a pilotului, dar este dezamãgit când vede cã se

apropie de avion lucrãtorii aeroportului „cu un multicar

albastru, vechi, ruginit, boþit de un accident uºor”. Cât

priveºte schimbarea bagajelor în alt avion, cãlãtorul

nostru observã cã „olandezii s-ar fi înþeles cu lucrãtorii

noºtri de acasã în manipularea fãrã menajamente a

bagajelor”.

         Zburând deasupra Munþilor Stâncoºi crede cã

„Dumnezeu împãrãþeºte lumea în frumuseþe, minune în

faþa cãreia rãmâi mut de uimire”, iar la coborârea din

avion „pasagerii au lãsat destulã mizerie dupã ei, pe

scaune ºi pe jos”. Când pun piciorul pe pãmânt american,

în loc sã descopere un miracol, gãseste lucruri cunoscute:

„copacii cresc tot cu ramurile îndreptate în zare, cerul

este la fel de albastru ca al Europei, norii nu sunt cu nimic

deosebiþi de cei ºtiuþi, iar oamenii merg ºi ei pe douã

picioare”. Cãlãtorul nostru rupe câteva frunzuliþe de tuia,

le duce la nas ºi descoperã cã au acelaºi miros ca în

România! În loc sã-ºi rupã gâtul uitându-se dupã zgârie-

nori, observã asfaltul care este curat, de excelentã calitate,

pare proaspãt spãlat, gazonul este tuns, aerul ozonat,

totul de o curãþenie exemplarã.

         Vine rândul americanilor sã-i observe în mediul lor:

„multe chelneriþe au feþe asiatice, unii clienþi aºteaptã mai

mult sau mai puþin nerãbdãtori sã se elibereze mesele,

sunt în þinutã lejerã de stradã, iar înãuntru este destulã

gãlãgie. Cât priveºte mâncarea americanã, a fost departe

de a constitui o încântare pentru mine!” Îl intrigã bacºiºul

care se practicã ºi acolo, dar cu diferenþele de rigoare: „În

România, intrã direct în buzunarul chelnerului, pe când

bacºiºurile oferite de americani prin card sunt impozitate,

o parte intrând în buzunarul statului”. Se uitã ºi spre

tomberoanele de gunoi „golite zilnic de gunoieri dotaþi cu

uniforme reflectorizante ºi mãnuºi, iar afiºele de la ghenã

te roagã sã-þi arunci gunoiul sortat în tomberoane

speciale”. Îl surprinde disciplina ºoferilor americani, foarte

toleranþi, faptul cã indicatoarele sunt însoþite de explicaþii

scrise. Au ºi ei maºini hârbuite, producând un zgomot

infernal. Observã ºi un vagabond solid ºi bãrbos care îºi

face veacul cerºind cuminte la un semafor, dar nu prea

era bãgat în seamã. Fiul o prevenise pe mamã sã nu se

îmbrace prea luxos cã cerºetorii o cred bogatã ºi vin sã-

i cearã bani. Spioneazã ºi munca lucrãtorilor la montarea

unui tub banal de canalizare. Ei nu lucreazã mai repede

ca ai noºtri, „dar salariul lor e de vreo 20 de ori mai mare,

la randament egal”. Ajuns la Pacific, ia în mânã nisip pe

care-l lasã sã se scurgã din palmã ºi nimic deosebit de

cel ºtiut de pe litoralul dobrogean.

         Dacã legumele sunt abundente ºi foarte bine

ambalate, nu i se pare cã mai au gustul ºtiut: „Am cumpãrat

o ceapã cât un cãpºor de copil, dar acasã am constatat

cã aducea vag cu gustul a ceea ce ºtiam cã este ceapa”.

Îl entuziasmeazã modul exemplar de servire a clientului,

în orice împrejurare: „grija principalã a americanului este

de a nu-ºi pierde slujba ºi de a nu ajunge la spital, ambele

foarte pãgubitoare pentru buzunarele cetãþeanului de

rând.”

         Este intrigat cã „au dreptul sã ia în casã ºi sã utilizeze

timp de o lunã produsele electrocasnice pentru a se

convinge de calitãþile lor, urmând sã le restituie

magazinului dacã nu sunt mulþumiþi.”

         Se aratã preocupat când constatã pe viu cã

obezitatea a devenit în SUA o problemã naþionalã ºi

vine cu un exemplu concludent: „Alãturi de noi iese din

lift o tânãrã îmbrãcatã în pantaloni scurþi, cântãrind, cred,

peste 150 kg, lãþimea ºoldurilor ei trebuind sã tot

mãsoare un metru. Mã gândeam cu milã cã o asemenea

creaturã amorfã, ajunsã fãrã vinã într-o astfel de stare,

nu este doar o fiinþã nesãnãtoasã, ci ºi una nefericitã.

Dacã eºti cinic, poþi gândi cã existã riscul ca turnul sã se

prãbuºeascã, o datã cu noi, sub greutatea ei.”

         Observaþiile, comparaþiile ºi exemplele continuã

uneori picant, alteori cu umor ºi ironie – fapt ce face „sarea

ºi piperul” cãrþii pânã la ultima paginã, iar cititorul, fãrã

voia lui, va intra în capcana subtilã a autorului pânã în

final, când va regreta cã toate s-au terminat, o datã cu

întoarcerea în þarã, rostind împreunã „God blees America”

(Dumnezeu sã binecuvânteze America)

         Scriitorul oferã cititorului instruit ºi un alt nivel de

lecturã, cel care vizeazã profunzimea Americii ºi anume

cultura. El însuºi un autor instruit ºi informat, dar mai ales

metodic pânã la exasperare (se cunoaºte profesorul!)

face apel la informaþii dintre cele mai profunde, mai exacte

ºi diverse, aducându-le ca argumente pentru a convinge.

Interesant este cã argumenteazã subtil, citeazã fãrã sã-ºi

oboseascã cititorul, fãcând dovada unei culturi profunde,

antrenându-l ºi pe acesta în extraordinara aventurã a

cãlãtoriei într-o altã culturã ºi o altã civilizaþie. Spre

edificare, din domeniul filozofiei cititorul descoperã nume

precum: Aristotel, Bias, Voltaire, Kant, Montaigne, C. Noica,

M. Eliade, P. Þuþea, Berkeley, Socrate, Chomsky,  Popeer.

Din domeniul literaturii: Eminescu, J. London, N.

Steinhardt, G. Orwell, J. Rousseau, Shakespeare, Nichita

Stãnescu, P. Istrati, St. Zweig, J.Borges, S. Weill, K.

Sandburg. Foarte multe nume sunt din domeniul artelor

cinematografice: Omar Shariff, Florin Piersic, ªtefan

Ciubotãraºu, Elvis Presley, David Lynch, Silvester

Stallone, Bruce Willis, Brad Pitt, Michael Douglas, Rich-

ard Gere, Marylin Monroe, Arthur Miller, Clint Eastwood,

Charles Chaplin, Michael Johnson. Argumentele din

domeniul sociologiei sunt la fel de convingãtoare: Robert

Kaplan, Servan-Schreiber, Paul Samuelson, Alexis de

Tocqueville, Jon Kenneth Galbraith, Denis Buican. ªi lista

oamenilor politici ºi a conducãtorilor este impresionantã:

George Bush, Jon Terry, Petru cel Mare, Otto von Bis-

marck, Cirus, Hernan Cortes, Juan Manuel de Ayala, John

Rocckfeller, Jaques Delors. Nu-i uitã nici pe marii cãlãtori:

Columb, Magellan, Charles Fremont, Sean Connery,

George Vancouver, Erich von Daniken, John Milton,

Edmund Hillary ºi Tenzing Norgay, cuceritorii Everestului.

Nu este uitat nici pshianalistul Erch Fromm, ba chiar apare

ºi numele celebrului spion James Bond. Discret, apar ºi

numele unor mari istorici: N. Iorga, Arnold Toynbee,

Lucian Boia, Barry Commoner, Fernand Braudel

         Ce rost au aceste nume care apar discret în paginile

cãrþii cu minime explicaþii, cât sã nu plictiseascã? Autorul

nu uitã o clipã cã este profesor: instruieºte ºi educã, adicã

face deopotrivã culturã ºi civilizaþie. Îl pune pe cititor în

situaþia de a compara ºi a se compara. Finalul cãrþii dã de

gândit oricãrui cititor, pentru cã autorul are conºtiinþa

scrisului temeinic ºi durabil, lãsându-i însã acestuia

posibilitatea de a reflecta, cãci nu cautã sã-ºi impunã cu

tot dinadinsul punctul de vedere, fãcând cu acesta un

dialog subtil ºi credibil. Cartea se încheie cu o frazã

memorabilã: „SUA reprezintã un model la care mereu ne

raportãm, chiar dacã uneori nu cunoaºtem pe deplin

aceastã þarã pe care o admirãm fãrã rezerve, cu toate cã

aici omul pare nu rareori metamorfozat în simplu apendice

al maºinilor ºi pieþei. Pentru cã America de azi poate fi

apreciatã ca modelul societãþii româneºti de peste ani,

cine mai ºtie. Important este cã avem un reper palpabil,

dar care nu trebuie fetiºizat sau adoptat fãrã spirit critic

atunci când ne raportãm la societatea româneascã. Sper

sã avem înþelepciunea de a nu uita acest lucru…”

         Se repetã obsedant în carte un cuvânt, pe care l-aº

socoti cheia înþelegerii mecanismului complicat dupã care

se conduce societatea americanã, ºi anume cuvântul

LEGE, pe care toþi americanii o respectã ºi mecanismul

merge chiar în articulaþiile ei cele mai fine. Am citit undeva

cã atunci când apare vreo lege la americani, aceºtia se

intereseazã doar de ce le este interzis. Diferenþa dintre

noi ºi ei e simplã: ei o respectã permanent, pe când la noi

þine doar trei zile, sau e fãcutã sã fie încãlcatã de…TOÞI!

Autorul face discret aceastã aluzie pe care cititorul înþelept

o înþelege. Amândoi ofteazã.

                                                       Prof. Titi Damian,

Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Urziceni

Reþinutã admiraþie
ºi discretã demitizare
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Îmi amintesc de primele zile
când, student fiind în ultimul an,
în aprilie ne-am cãsãtorit. Ne-a
luat în gazdã o colegã de
facultate, grecoaicã. Familia
Ziacas locuia în spatele Ateneului
la etajul al treilea. La parterul
clãdirii era o cantinã
studenþeascã. Toate fuseserã

potrivite special pentru noi, facultatea la doi paºi,
cantina la ieºirea din bloc, Ateneul aproape, oricând
mã puteam strecura cu sau fãrã bilet sã ascult un
concert sau mãcar partea a doua când nu se mai
cerea biletul la intrare.

Eram foarte bucuroºi, aveam primele tacâmuri,
câte douã din fiecare ºi douã perechi de farfurii. Cine
mai era ca noi, cãsãtoriþi dupã patru ani de prietenie
studenþeascã frumoasã…

Bucuria noastrã avea sã primeascã din prima
noapte un pumn direct în faþã. Pe la ora douã din
noapte, soþia mea mã trezeºte. Stãtea îngrozitã la
marginea patului… m-am trezit. Plângea. Ce sã fie?

- Uite ºi tu unde dormim noi. A dat cearºaful la o
parte. Pe cearºaful de pat cãlãtoreau de colo-colo
câteva ploºniþe roºii, grase, umflate, muºcaserã bine
din sângele nostru.

Prima reacþie a fost sã le lovesc, am ºi fãcut gestul
de lovire cu furie aceste îngrozitoare insecte. Din prima
ploºniþã a þâºnit sângele. Era al meu sau al Matildei.
Vedeam pentru prima oarã cum este supt sângele la
propriu ºi în minte mi-a venit imaginea sintagmei atât
de uzate ”exploatatorii, care sug sângele poporului”.

Eram poporul, fãceam parte din poporul al cãrui
sânge era supt cu dragoste. De cine? Cine ne suge
sângele?

Comuniºtii ziceau cã ei, capitaliºtii, chiaburii, sug
sângele poporului. Nu aveam deloc aceastã
convingere, chiaburii din Cocora erau cei mai serioºi
ºi mai harnici oameni. Erau primii la muncã, erau
omenoºi, îi salutam cu respect, îmi rãspundeau ºi
mã mângâiau cu privirea, mã întrebau ce mai face
Pârnod, cum merge ºcoala, mã sfãtuiau sã învãþ ºi
mai bine.

Nea Costicã Mircea auzise el cã sunt bun la ºcoalã
ºi cã ”sã ai grijã, taicã, sã înveþi, cã Pârnod nu are
pãmânt prea mult ºi voi trebuie sã rãzbiþi cu ºcoala…”

Mã uitam la nenorocitele de ploºniþe, am întors
somiera ºi m-am îngrozit. La marginile scândurilor sub
zegras, în casa Ziacas, ploºniþele aveau o þarã a lor,
ieºeau noaptea la atac ºi sugeau fãrã ruºine…

Erau roºii-maronii.
Cine mai avea culoarea asta roºie ca simbol? ªi

deodatã m-am luminat. Ei sunt… Ei sug sângele
poporului, ºi în minte mi-a venit numele unor activiºti
celebri de la mine din sat: tov. Bobe, cel care a venit
cu colectivizarea era unul permanent vesel ºi
binevoitor, rotund ºi gras, unul care vorbea tot timpul,
care gãsea legãturã de vorbã cu orice ºi dupã douã
trei cuvinte auzeai: ”Partidul nostru, noi comuniºtii,
poporul sovietic, kolhozul, etc. Îl ascultam ºi nu-mi
venea sã cred de unde le scoate. Venea des la noi,
tata fãcea un semn, mama se încrunta dar nu zicea
nimic ºi pleca pânã la bunica sã o roage pe ea sã
prindã un pui ºi sã-l frigã pentru tov. Bobe.

- Tovarãºu’ Pârnodicã, o lua cu diminutive ºi la
porecle, scoate ºi dumneata o þuicã, vorbea politi-
cos, mã gândeam cum m-ar fi rugat ploºniþa sã o las
sã mã sugã.

- Radule, hai mã bãiatule sã te facem membru de
partid, la toamnã te pun director la Cocora. Când am
auzit-o ºi pe asta mi-a venit sã-i arunc un bolovan în
cap.

Mai venise de la Ploieºti unul tov.Onaca, eu îi
ziceam tov.Daca:

-Daca partidul m-a trimis acilea la Cocora, daca
înþelegeþi dã ce m-a trimes, eu vã spui cã partidul n-
a fost prost, când s-a hotãrât sã vã trimitã un muncitor
sã-l vedeþi în carne ºi oase, cã trebe sã înþelegeþi de
ce vrea el sã-i uneascã pã muncitori cu þãranii, cã e
fraþi, mãi tovarãºi, e fraþi ºi asta sã vede ºi pã stema
partidului, noi cu ciocanu ºi voi cu secerea, asta e
unirea dântre noi…

Onaca era un bãrbat de vreo 50 de ani, era cam
slab dar ,cum se spune ”un bãrbat bine”.Era înalt,
avea un pãr negru, ochii vii dar blânzi, era tipic pentru
a spune: uite un comunist cumsecade ºi chiar era.
Datoritã lui, ineficienþei in ”lãmuriea þãranilor ”, al doilea
GAC s-a înfiinþat abia in 1957 spre Crãciun.

Venea, aduna 12 -15 sãteni vecini, într-o curte,
gãsea un loc potrivit ºi începea cu tot felul de glume
ºi bancuri. A intrat într-o zi ºi la noi , s-a aºezat pe
patul de sub corcoduº.

Era o zi de varã frumoasã, a luat câteva corcoduºe

Ploºniþele…
în mânã…

-Mãi tovarãºu Pârnod, daca eu spun cã n-am mai
mâncat aºa corcoduºe bune, mã crezi?

-Vã cred tovarãºu Onaca, de ce sã nu vã cred,
dar aveþi grijã cã sunt prea coapte ºi sã nu vã apuce…

Ce sã mã apuce cã eu sunt tare în stomac.
-Mai bine aþi fi tare în altceva…
-Mã, da ºtiu cã le ai cu glumele.
Mie îmi spui d-astea, stai cã-þi spun eu ce am

pãþit odatã.
-Eream ºi eu mai tânãr dã, cã la tinereþe omul

umblã dã colo-colo ca musca dupã miere.
-Ce miere, tov.Onaca , pe la noi musca umblã dupã

altceva.
Râdea cu poftã.
-Stai mã tovarãºu, daca vrei, sã auzi ce n-ai mai

auzit.
Eram gata sã mã însor ºi mã duc eu acasã, cã

eram deja muncitor la 1 Mai.
In tren mã gãsesc cu una dã la noi care cam umbla

pã la oraº.
Ne dãm noi jos dân tren, aveam dã fãcut pânã în

sat vro 3 km.Treceam ºi pântr-o pãdure.
    -Mã dau ea aºa pã lângã ea, ºtii cum e când

te-apucã chestia cu, ºtii dumneata ,cã poate te-apucat
ºi pã dumneata vrodatã.

Eram numai ochi ºi urechi, auzisem cã spune tot
felul de prostii, m-am dat dupã colþul casei ºi am
umblat la amplificatorul din urechi.

-Mãi ,daca îþi spun , poate nu mã crezi.
-Hai sã stãm ºi noi, oleacã, uite, colea. Deja

plecasem din drum ºi o duceam aºa, ºtii cum sã
întâmplã, dã te-mpinge dracu cu femeia sã nu te mai
vadã decât el.

-Era ºi dracu cu dumneata?
-Mãi, lasã sã-þi spun, cã e tare dã tot.
-Ne lãsãm noi pã iarbã, ºtii cum e, o iau eu aºa la

pus mâna ba colo, ba colo ºi mã trezesc cu ea exact
unde trebe.

-Unde trebe, întreabã tata, care îl avea ºi el pe
dracu tot timpul lângã el.

-Mãi frate, daca am pus mâna unde trebe, barem
sã vedem ºi noi despre ce e vorba.

Pun eu mâna ºi încep, dau de acela, îl sucesc o
datã dupã deºt, ºi aratã degetul mic desfãcut, dau eu
o datã, dau de douã ori, dau de trei ori …nu sã mai
termina, am dat dã ºase ori…ºi m-am speriat, nu mi
sã mai întâmplase aºa ceva, era dã groazã mãi
tovarãºu Pârnod. M-a luat tremuratu…Ãsta e drac nu
e muiere!

-ªi îndãrãt cum l-aþi dat tovarãºu Onaca?
Pârnod ºtia bine cum sã provoace la discuþie. De

câte ori nu l-am auzit pãcãlind pe unii mai slabi din
fire, pe unii mai gurã-cascã, era tot timpul cu ochii în
patru ºi pornit pe ºotii. Simþeam cum îl provoacã pe
Onaca sã mai trânteascã vreuna.

-Pãi asta era, ºi dã asta m-a luat groaza, cã nu-l
mai puteam da îndãrãt, parcã sã lipise dã deºt ºi mã
strângea cum te strânge elasticu.

Pe tata l-a apucat râsul, râdea Pârnod cu lacrimi.
-Da ºtiu cã le croieºti, tov.Onaca.
-Ce sã croiesc, cã era croit gata, aºa ceva nu

vezi decât o datã în viaþã.
L-ai ºi vãzut, nu i-ai fãcut o pozã?
Iar i-a apucat râsul pe amândoi.
-ªi pe urmã ce s-a mai întâmplat? l-a provocat

tata.
M-am sculat ºi am plecat acasã, mã gândeam sã

n-o pãþesc.
-Bine aþi fãcut, tovarãºu, n-aþi vãzut ce adânc e

puþu cu funia lungã?
L-a apucat râsul ºi pe reprezentantul clasei

muncitoare.
-Tov.Pârnod, ia cheamã dumneata vro câþiva

vecini sã stãm de vorbã…
-Despre ce sã vorbim?
-Pãi daca îi chemi, sã le mai spunem dã una dã

alta, dã unirea cu clasa muncitoare.
-Îi chem dacã le spuneþi ºi lor ce aþi pãþit cu femeia

aia în pãdure…
-Bine ,cheamã-i.
A plecat tata, l-a adus pe Dulãu, pe Nae Grigoriþã,

pe Colac, pe Pãrlãgicã, pe Piºãtoru, pe Anton Barna,
pe Chiriac Surdu, pe ªtefan Ghinea, pe Petrea Turlã….

-Mãi, Pârnoade, ãsta vrea sã ne bage în colhoz.
-Lasã cã nu ne bagã, ãsta spune tot felul de

baliverne.
-Mã nu te lua dupã ãºtia, zicea nea Nae, mã ãºtia

nu sã lasã pânã nu ne vãd ºi pã noi la colhoz.
Nimeni nu zicea GAC. Le venea mai uºor sã zicã

Kolhoz, de fapt, asta ºi era GAC-ul era colhozul,
modelul rusesc al celei mai anapoda organizãri din
istoria þãrãnimii române.

- Bunã ziua mãi tovarãºi, se adreseazã tov.Daca .
-Bunã ziua, rãspundeau oamenii cu privirea în

pãmânt.
Începe lãmurirea…
-Mãi tovarãºi, daca am venit la Cocora, trebe sã

ºtiþi cã n-am venit aºa dã nebun ºi dã capul meu
-Asta sã ºtie, zicea Dulãu.
-Pãi, uite cum e treaba…
-Cum sã fie? Colhozul nu e bun, nu sã loveºte cu

þãranu de la câmp.
-Pãi tocmai cã e cel mai bun pentru cei dã la câmp,

noi muncitorii vã trimitem tractoare, maºini dã
semãnat, dã treierat, dã toate.

-ªi dupã ce treieraþi, grâul unde sã duce?
-Grâul sã duce unde trebe, mãi tovarãºi, la siloz,

cã acolo stã cel mai bine…
-Hm, o întorce ºi Nae Grigoriþã.
-Cum sã stea acolo? Parcã noi nu ºtim cã d-acolo

ia direcþia la ruºi.?
-Nu mã tovarãºu , merge la mori sã facã pâine ºi

pentru muncitorii dã la oraº.
-ªi nouã ce ne mai rãmâne?
-Vã rãmâne, tovarãºu, vã rãmâne ºi vouã, o sã vã

facã partidu ºi brutãrii, sã nu sã mai chinuie bietele
femei cu zolitu pâinii…

-Cum sã chinuie, cã asta le place lor cel mai mult,
sã facã pâine ºi sã lea dea la copii.

-Ce spui, tovarãºu? Asta e ameþealã, nu e vorbã.
-Daca vreþi sã vã faceþi pâine, vã dã grâu cât vreþi.
- Cum adicã ne dã cât vrem?
-Vã dã cât vreþi din ce aveþi de luat pã zilele muncã

fãcute. Vã mai dã ºi bani.
-Da lumânare nu ne dã?, a întrebat Colac.
-Ce lumânare ,tovarãºu, partidul nostru n-are

treabã cu lumânãrile ºi cu popii.
-Vreþi sã-i terminaþi ºi pã popi?
-Da cu biserica ce sã face?
-Biserica? Stã la treaba ei, noi n-avem nimic cu

biserica.
-Carevasãzicã, biserica stã la locul ei ºi o sã puneþi

grâul în bisericã…
-Dã unde ai mai scos-o ºi p-asta?
-Pãi n-am vãzut eu la ruºi , o grãmadã de biserici

erau fãcute magazii ,dar în ele nici bob de ceva.
-Era situaþie dã rãzboi mãi tovarãºu!
-ªi la noi o sã fie mai rãu ca la rãzboi.
-Partidul sã îngrijeºte sã vã fie cât mai bine, ºi

vouã ºi muncitorilor.
-Pãi, n-ar fi mai bine sã-ºi vadã partidul de treaba

lui ºi noi de-a noastrã?
Noi ºtim ce avem de fãcut, ce sã ne mai înveþe

partidu ce sã facem, a tãiat-o scurt Pârnod.
-Mãi ,oameni buni, partidu vã vrea binele, voi vreþi

sã araþi cu caii toatã viaþa?
-Pãi ne-om lua noi ºi cai din ãia de le zice cai

putere, adicã tractoare ºi alte de-astea..
-Tractoare nu pot lua decât chiaburii, voi sunteþi

mijlocaºi ºi sãraci. Nu vedeþi voi cât oþi fi tractoare în
curtea voastrã.

-Pãi o sã ne facem chiaburi ºi o sã ne luãm, a zis
Nae Grigoriþã.

-Sã vã fereascã Dumnezeu sã ajungeþi chiaburi,
partidul nostru nu-i iubeºte pã chiaburi , o sã sã lupte
cu ei pânã i-o desfiinþa.

-ªi dupã aia urmeazã mijlocaºii, a mai zis Colac,
care avea pãmânt mult, cazan de þuicã, avea tot ce-
i trebuie ca sã fie bãgat imediat la chiaburi.

În douã sãptãmânii era deja trecut pe lista
chiaburuilor.

-Eu zic cã ar fi bine sã vã treceþi la colectiv.
-Noi nu ne trecem, s-au trecut toþi sãracii, noi

suntem aici baza satului Cocora, satu vechi, s-au
trecut ãia dupã vale care n-au nici dupã ce bea apã.

Vezi mã tovarãºu, partidu vrea ca toatã þãrãnimea
sã aibã dupã ce bea apã, nu numai vro câþiva
exploatatori.

Nu v-a plãcut cã partidu v-a scãpat de boieri?
-Nu ne-a plãcut ,tov.Onaca. Noi am lucrat la Trancu

ani de zile, el ara ,el semãna, noi prãºeam porumbu
de douã ori, îl culegeam ºi ne dãdea câte 3 coºuri din
5. Eram foarte mulþumiþi. De când cu cotele obligatorii
puse de partid, nu ne mai ajungem.

Aurel ANGHEL

roman

- fragment -
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A vorbi de Alexandru
Vlãdãreanu la timpul
trecut este destul de
dificil, datoritã
personalitãþii sale
deosebite care - ºi
astãzi - se face puternic
simþitã printre iubitorii de
istorie localã
ialomiþeanã dar în mod

special printre cei care i-au fost alãturi în activitatea
sa de arhivist la Direcþia Judeþeanã Ialomiþa a
Arhivelor Naþionale ºi care adesea îl invocã cu
apelativul „ºeful” demonstrându-ºi astfel profundul
lor ataºament faþã de omul care a gãsit calea spre
sufletele lor, care a ºtiut sã impunã dar ºi sã ofere
respect celor din jurul sãu.

Demersul meu urmãreºte prezentarea
rezultatelor unei munci de 22 ani întreprinse de
Alexandru Vlãdãreanu în slujba Arhivelor, încercând
totodatã sã surprind calitãþile sale de coleg, lider ºi
specialist remarcabil în munca cu documentele pe
care le-a îndrãgit ºi ocrotit într-o mãsurã demnã de
admirat ºi de urmat de toþi cei angajaþi într-o astfel
de activitate.

Alexandru Vlãdãreanu s-a nãscut la 05.10.1947
în localitatea ialomiþeanã Movila. Studiile primare ºi
liceul le-a urmat în perioada 1954-1965 în oraºul
Feteºti, judeþul Ialomiþa..  Pasiunea  pentru istorie l-
a determinat sã urmeze cursurile Facultãþii de Istorie-
Geografie din cadrul Institutului Pedagogic din
Constanþa apoi pe cele ale Facultãþii de Istorie din
Bucureºti, pe care a absolvit-o în anul 1978 . Au
urmat  o serie de cursuri postuniversitare care l-au
ajutat sã-ºi desãvârºeascã pregãtirea profesionalã:
curs de muzeograf-etnograf (1976) în cadrul
Ministerului Culturii, curs de iniþiere arhivisticã
(1982), curs de ºtiinþe speciale-heraldicã, sigilografie,
genealogie, diplomaticã ( 1986), curs de paleografie
chirilicã ( 1989) în cadrul Arhivelor Naþionale. De
asemenea, a urmat în cadrul Fundaþiei “Parteneri
pentru Dezvoltare Localã” programul Comunicare-
Facilitare-Negociere.

Din anul 1968 pânã în anul 2002 a ocupat succesiv
urmãtoarele funcþii:

• 01.09.1968-31.08.1971, profesor de istorie,
ªcoala generalã com.Giurgeni, jud. Ialomiþa;

• 01.09.1971-31.07.1976, muzeograf, Muzeul
Judeþean Ialomiþa;

• 01.08.1976-28.02.1980,  muzeograf istorie,
Muzeul Judeþean Ialomiþa de pe lângã Oficiul
Judeþean Ialomiþa al Patrimoniului Cultural Naþional;

• 01.03.1980-31.07.1989, arhivist, Filiala
Arhivelor Statului Ialomiþa;

• 01.08.1989-30.05.1998, director, Filiala
Arhivelor Statului Ialomiþa, iar din1996 al Direcþiei
Judeþene Ialomiþa a Arhivelor Naþionale;

• 01.06.1998-31.03.1999, muzeograf istorie,
Muzeul Judeþean Ialomiþa - O.J.P C.N.;

• 01.04.1999-30.11.1999, director, Muzeul
Judeþean Ialomiþa - O.J.P.C.N. ;

• 01.12.1999-24.04.2002, director,Direcþia
Judeþeanã  Ialomiþa a Arhivelor Naþionale.

Din vasta sa activitate ºtiinþificã închinatã istoriei
locale, în continuare mã opresc doar asupra celei
desfãºurate în calitate de arhivist la Direcþia
Judeþeanã Ialomiþa a Arhivelor Naþionale, activitate
ce poate fi segmentatã pe urmãtoarele paliere:

a. lucrãri de specialitate;
b. articole în presa de specialitate;
c. simpozioane ºi sesiuni ºtiinþifice;
d. articole în presa localã;
e. activitate expoziþionalã.

LUCRÃRI  DE SPECIALITATE :
• „Tribunalul Judeþean Ialomiþa. Schiþã de

monografie”, Slobozia, 1981(coautor);
• „Îndrumãtor în Arhivele Statului. Judeþul

Ialomiþa”, Bucureºti,  1985 ( coautor);
• „Tezaur de documente ialomiþene (1392-19449)”

vol I, Bucureºti,1991 (coautor);
• „Slobozia-400. Studii ºi comunicãri monografice”,

Slobozia, 1994
coordonator ºi autor al urmãtoarelor studii:
1.  „Slobozia de la atestarea documentarã la

comunã urbanã (1594 - 1912)”;
2.  „Slobozia în perioada anilor 1944-1994”;
Ø „Istoria sloboziilor ºi a Sloboziei”, Slobozia,1996,
 coordonator ºi autor al  urmãtoarelor studii:
1.  „Arhivele-izvor al cunoaºterii istoriei municipiului

Slobozia”;
2. „82 de ani de când Slobozia a fost declaratã

comunã      urbanã”;

ARTICOLE ÎN PRESA DE SPECIALITATE :
• „Cãlãraºi. Recensãmântul populaþiei din anul

1838”,Revista Arhivelor,  II, nr. 4, 1989, pag. 343-348;
• „Judeþul Ialomiþa în timpul ocupaþiei strãine

(decembrie 1916 - noiembrie 1918 )”, Revista Arhivelor,
vol. LV, nr. 2, 1993, pag. 131-137;

• „Mãnãstirea„Sfinþii Voievozi” din Slobozia-locaº
de cult ºi culturã creºtin ortodoxã”, Îndrumãtorul pas-
toral, 1994, pag. 133-138;

• „Condica Mãnãstirii Slobozia”, Almanahul
bisericesc,1996, pag.132-137;

• „Istoric al Direcþiei Judeþene Ialomiþa a Arhivelor
Naþionale”,Arhiva  Româneascã, tom II, fasc.2, 1996,
pag. 132-136;

• „Cãlãraºi - Hagieni în documentele lui Mircea cel
Bãtrân”

Almanahul bisericesc, Slobozia,1997, pag. 107-
110.

SIMPOZIOANE ªI SESIUNI ªTIINÞIFICE :
• simpozion þi manifestãri dedicate sãrbãtoririi a

400 ani de la atestarea    documentarã   a    municipiului
Slobozia,   1994 ( organizator);

• participant la  studii  þi referate la sesiunile þi
simpozioanele    organizate  de Arhivele Naþionale.

ARTICOLE ÎN PRESA LOCALÃ :
Au fost valorificate subiecte din viaþa  economicã,

culturalã,  socialã, culturalã, politicã a judeþului
Ialomiþa în urmãtoarele publicaþii: Tribuna   Ialomiþei,
Gazeta de Slobozia,  Hermes-Press,  Strict Autentic,
Jurnalul  de Ialomiþa,  Lumina,Tribuna Literar-Artisticã
ºi Culturalã, Pãmântul, etc.

ACTIVITATEA EXPOZIÞIONALÃ :
• „Heraldica ºi sigilografia din România”, organizatã

la Muzeul Judeþean Ialomiþa,  în  colaborare  cu
Arhivele  Naþionale, 1982, ( prima  ºi  unica expoziþie
de acest gen în România de pânã la 1989);

• „Ialomiþa  în  documente”,  expoziþie  de  bazã  a
Arhivelor  Naþionale Ialomiþa, 1983.

Încã de la începutul carierei sale de arhivist a fost
implicat în activitatea de îmbogãþire a bazei
documentare a Filialei Arhivelor Statului Ialomiþa, dar
ºi a fondului de carte deþinut de biblioteca acestei
instituþii. Astfel, în data de 11 iunie 1980 a fost preluat
de Alexandru Vlãdãreanu de la Biblioteca Centralã de
Stat, Serviciul Rezerva Naþionalã de Carte din
Bucureºti, un numãr de 167 exemplare, în valoare de
2864,03 lei. De asemenea, a fost angajat într-o
acþiune permanentã de prezentare a unor expuneri
intitulate „Sã ne cunoaºtem trecutul istoric al
localitãþii”, expuneri desfãºurate în numeroase
localitãþi ialomiþene.

În urma adresei nr.4630 din 10 mai 1982 a Direcþiei
Generale a Arhivelor Statului, Serviciul Publicaþii ºi
Valorificare, prin care se aratã intenþia Institutului de
Istorie „N.Iorga” de a colabora cu arhiviºtii în vederea
întocmirii dicþionarelor istorice judeþene, conducerea
Filialei Arhivelor Statului Ialomiþa l-a desemnat pe
Alexandru Vlãdãreanu sã contribuie la elaborarea
dicþionarului istoric al judeþului Ialomiþa.

În activitatea curentã a dat dovadã de omenie,
înalt profesionalism ºi o conºtiinciozitate exemplarã,
fapt ce a stimulat nu numai coeziunea colectivului
dar ºi grija acestuia pentru soarta documentelor
pãstrate în depozitele Direcþiei Judeþene Ialomiþa a
Arhivelor Naþionale. Grãitoare sunt crâmpeiele de
gânduri ale celor care i-au fost aproape în aceastã
activitate dar ºi ale altor persoane care l-au cunoscut
ºi au  apreciat rezultatele muncii sale:

• „ Am lucrat împreunã opt ani, din 1981 pânã-n
1989, perioadã în care au fost elaborate cele mai
importante lucrãri istorice privind trecutul istoric al
jud. Ialomiþa  pe baza fondurilor deþinute de Arhivele
Judeþene,  s-a  participat la  organizarea  a
numeroase  acþiuni  privind  popularizarea
materialului documentar, s-a îmbogãþit tezaurul
documentar al filialei,  prin  preluarea  de fonduri de
la unitãþile creatoare de documente din judeþ.

Era o fire modestã, dornicã de lucru, îi plãcea
sã  facã  lucrurile  temeinic, era meticulos, îi plãcea
sã aibã contacte cu lumea istoricilor ºi a  cãutat  sã
se specializeze în domeniul sigilografiei ºi heraldicii”
(  Mihai Cotenescu,  director Arhivele Naþionale
Ialomiþa 1976-1989 );

• „ Mi-a produs de la prima întâlnire imaginea
unui  om  deosebit,  prietenos, vesel, jovial care,
aºa cum aveam sã mã conving pe parcursul anilor,
pãrea cã este în permanenþã fericit, cã nu se
confrunta cu  nici o  problemã,  deºi  viaþa i-a creat
ºi multe probleme ca, de altfel, nouã, tuturor.Sandu
Vlãdãreanu era un arhivist desãvârºit, un  specialist
care „mirosea” - cum  se  spune -  arhivistica.  Pot
sã spun,  fãrã sã- mi  fie  ruºine,  cã  am   învãþat
multe  lucruri,  pe  care  teoria nu  are  cum  sã þi le
spunã, de  la   Sandu  Vlãdãreanu.  Sandu
Vlãdãreanu, cu experienþa acumulatã ca  archivist,
a fost  un  director  cum multe direcþii judeþene  ºi-ar
dori.  A fãcut  tot ce  a  depins  de el,  cu mult  mai
mult decât  trebuia,  pentru  ca  Direcþia  Judeþeanã
Ialomiþa  sã  devinã o instituþie apreciatã ºi
respectatã.  Prin  implicarea  sa în  activitatea  cul-
tural - ºtiinþificã localã s-a fãcut respectat de
autoritãþile locale, fiind cu adevãrat  una   din
personalitãþile   Ialomiþei.  (Nicolae Þiripan - Director
D.J.A.N. Cãlãraºi);

• „Lucrând împreunã cu Alexandru Vlãdãreanu,
am cunoscut omul care mi-a fost  ºef,  coleg,  prieten
ºi  a  cãrui  vivacitate ,  optimism  ºi  bunãtate  te
molipseau. A rãmas în inima mea ca un om vesel,
de o aleasã nobleþe sufleteascã ºi un  foarte   bun
profesionist”  (Druncea  Rodica,  consilier   superior
D.J.A.N.  Ialomiþa);

• „ Încã de la începutul carierei sale de arhivist la
Arhivele Naþionale Ialomiþa, Alexandru Vlãdãreanu
a manifestat devotament ºi o  preocupare  constantã,
în sensul popularizãrii acestei instituþii  în mediul
ialomiþean,  precum ºi al  îmbogãþirii ei cu material
documentar.  Mã consider privilegiatã cã am lucrat
alãturi de un astfel de om timp de 22 ani.” ( Lungu
Zoica, referent superior D.J.A.N.Ialomiþa );

• „Avea un respect deosebit pentru toþi, indiferent
cã erau mai vechi în unitate sau nou  încadraþi. În
preajma  lui  te  simþeai  bine,  uitai  de   obosealã,
te  strãduiai  sã  nu  greºesti. A  fost  nu  numai
seful  nostru,  dar ºi  un  bun prieten. (Buzoianu
Georgeta, referent superior D.J.A.N.Ialomiþa);

• „Alãturi de Alexandru Vlãdãreanu am descoperit
multe din  tainele  acestei meserii, nouã pentru mine
în  anul 2000, când  m-am  angajat  la   D.J.A.N.
Ialomiþa.  Era un  om  blând, vesel,  cu  multã  putere
de   muncã, dornic sã  împãrtãºeascã  din
cunoºtinþele  sale  ºi  celor din jur.  Prin dispariþia sa
prematurã a lãsat un imens gol în sufletul meu.”
(Enescu Rodica, referent  superior D.J.A.N.Ialomiþa);

prof. TÃTARU IONEL CRISTIAN
Inspector principal

Direcþia Judeþeanã Ialomiþa  a Arhivelor Naþionale

continuare în pag. 19

Alexandru Vlãdãreanu -  in memoriam
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Într-o clipã

salcâmii în alb

iar este nuntã
ºi se plânge

într-o clipã
de mai multe ori
se face noapte

Lângã mine

roºesc de ruºine
lacrimi
ºi aripi

am ars o sumedenie
de secunde

ºi nu m-am copt
m-am fript

Altfel

când mi s-a adus pe tavã luna
n-am mâncat-o

eram vegetarian
ºi-ndrãgostit

ºi
altfel

astãzi nu mai am dinþi

Pe drumul gârbovit

în noaptea de revelion
primesc colete cu tristeþe

de pe marte

pe drumul gârbovit
licuricii transportã lumina
stelelor ce mor în mine

Nimicuri

la un pas de altceva
rãmân cu piciorul în aer

ºi
se stinge becul

ne scoatem ochii
ºi

ce bine
iar suntem cum am fost

nimicuri

Chiar dacã râd

m-am uitat plângând
nici eu nu ºtiu unde

ºi nici când

trec anii

ce groaznic

chiar dacã râd
strâg lacrimile cu fãraºul

Pãcat

mulþi cai aleargã azi pe lunã
ºi numai eu îi numãr

ce pãcat
o noapte-ºi iese iar din fire

ºi nu-i nimic
oricum ne batem cap în cap

ºi ne convine

Suspine

de sus în jos
sunt doar suspine

soare cu plete
ºi cu barbã

soare cu dinþi

tremur de orice cade
din cer

ºi din orice
lacrimile îmi albesc

Din ºapte-n ºapte

este clar ca bunã ziua
nu se dã oricând

oricum
ºi oricui

ne numãrãm din ºapte-n ºapte

cei care nu ne ies
sunt printre noi

de veghe la un pas de suferinþã

Singurãtate

s-a înnorat
ºi nu-i de vinã alcoolul

singurãtate-n doi

uneori cred
cã

nici în mine nu mai sunt
de aceea nu mã caut

Afarã

iar am greºit
ºi vina este doar a mea

în orice lucru
e altceva

ºi nu pricep
de ce mã þin afarã

ca pe bocanci în plinã iarnã

În linia întâi

se stã la rând
din zori ºi pânã-n noapte

pentr-un surâs
de floare

de salcâm

în linia întâi
sunt aranjate puncte

dupã un program prestabilit
ºi nu e loc de alte semne
sau de cuvinte de-nceput

Stare

îmi înghit lacrimile
ºi mi se apleacã

numãr frunzele care pleacã
ilegal pe marte

ºi nu ºtiu cum se face
cã adorm

În al nouãlea cer

eram în al nouãlea cer
când tu învãþai sã zbori

atunci
am tuns chilug o lacrimã

care avea pãduchi
ºi râie

nu se spãlase niciodatã
ºi nu mi-a explicat de ce

În mare

astãzi lacrimile vor sã se înece
ºi nu ºtiu câte-ar reuºi

în mare
ca întotdeauna este apã

ºi-n apã
cine ºtie ce

secret
stã sã plesneascã

Al nimãnui

nici nu mai ºtiu al cui sunt
al tãu

al meu
al tuturor

sau am rãmas al nimãnui

mã împroprietãresc secunde
cu tristeþe

pe-o lunã de-a lui Jupiter

Constatare II

necazul îmi iese prin piele

am albit
ºi totul în jurul meu e alb

ce zâmbet a venit ºi-n seara aceasta
sã se trateze de exces

Naivitate

a tras cu praºtia într-o pasãre
ºi

a ciobit cerul

ce dezastru
ºi

ce naivitate

în piaþã meºterii geamgii
se lãudau c-au sã-l separe

Bramburealã

pe eºafod o zi abraºã
în papuci

miezul nopþii cãlãu
din întâmplare

spectatori
zori lãþiþi de spaimã

ce bramburealã

seism în burta fericirii

De-a veºnicia

de-o veºnicie
tristeþea se hrãneºte

cu zâmbetul cãii lactee

cel care avea scaunul la cap
ºi l-a aºezat sub fund

Liviu LOGHIN
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Dan STÃNEASÃ

PARISUL,
sau contemplarea eternitãþii

Vara Parisul este
sufocat de cãldurã ºi de

turiºti. Oraºul acesta imens nu are timp de odihnã
sau rãgaz.
Strãzile îi sunt asaltate de mulþimi curioase ºi grãbite,
dornice sã vadã cât mai mult... Inarmaþi cu hãrþi sau
urmând disciplinaþi ghidul cu mâna ridicatã în care
acesta þine de obicei un steguleþ, o floare sau o eºarfã
coloratã, grupuri de tineri sau vârstnici încearcã sã
îºi facã loc pe strãzile aglomerate, prin pieþele
împodobite cu statui ºi mãrginite de clãdiri datând din
perioade cu semnificaþie deosebitã pentru istoria
Franþei - Marele Secol, sau secolul Regelui Soare,
epoca „luminilor”, perioada Imperiului -, oprindu-se în
faþa monumentelor de o vârstã memorabilã, însã
extraordinar de bine conservate, sau a muzeelor a
cãror celebritate a devenit demult binecunoscutã în
toatã lumea: Louvre, Orsay, Centre Georges
Pompidou; înghesuindu-se pe vaporaºele care
brãzdeazã Sena - bateaux mouche -, plimbându-se
prin grãdini ºi parcuri cu nume sonore - Luxembourg,
Tuilleries -, sau odihnindu-se la mesele nenumãratelor
bistrouri ºi cafenele de pe bulevardele umbrite de
castani.

Ajuns în oraº trebuie sã îþi faci neapãrat un
plan de vizitare, altfel riºti sã te pierzi furat de
pitorescul acestuia. Trebuie aºadar sã îþi stabileºti
unde vei merge în fiecare zi, pentru cã timpul îþi
este mãsurat ºi oricum nu vei putea sã vezi
totul... Aºadar, dupã ce ai admirat mai întâi
perspectiva inegalabilã pe care þi-o oferã Sena,
mãrginitã de clãdirile ce se înalþã pe „rive gauche”
ºi „rive droite”, traversatã de poduri cu nume
sonore - Pont Neuf, pont Alexandre sau pont
Napoleon -, te opreºti la Notre-Dame, aflatã pe
l’Ile de la Cité, acolo unde este punctul de plecare
al oraºului, antica Lutece, pomenitã în scrierile
lui Iulius Cezar, cuceritorul Galiei. Clãdirea o
cunoºti - din fotografii sau din albume. Deºi
începutul ei dateazã de prin anul 1245, iar istoria
nu a cruþat-o, aici având loc evenimente violente
ca cele din timpul Revoluþiei - Notre Dame îºi
ridicã pe mai departe maiestoasã turlele împodobite
cu sculpturi, mãrginitã de arcuri elegante ce se desfac
de o parte ºi de alta, ca petalele unei flori ºi având în
centru douã rozase multicolore ale cãror vitralii
coloreazã lumina soarelui în toate culorile spectrului...
Smeriþi ºi tãcuþi turiºtii se învârtesc pe sub bolþile
înalte; aparatele foto clipesc în semiîntuneric, iar cei
mai curajoºi urcã în cele douã turnuri, pe scãri
spiralate, pentru a admira panorama oraºului sau spre
a-l întâlni pe Quasimodo...

Dupã Notre Dame, pentru a te menþine într-
un fel tot la înãlþime, ai putea încerca Tour Eiffel. Uriaºa
dantelãrie din fier ºi oþel încã uimeºte, astãzi, când
înãlþimea ei nu mai înseamnã mare lucru comparatã
cu zgârie norii sau turnurile de televiziune. Dar lumea
se înghesuie sã o vadã ºi mai ales sã urce la etajele
superioare folosind în acest scop liftul sau scãrile
metalice. ªi, desigur cã odatã ajuns sus, panorama
oraºului - o mare de clãdiri strãbãtutã de panglica
Senei - încântã. Parisul este frumos indiferent din ce
unghi îl priveºti, iar oboseala sau efortul pe care l-ai
depus nu mai conteazã.

Pe urmã, te gândeºti cã ar trebui sã mergi la
muzee, sau sã vezi alte monumente. Curând însã
ajungi sã descoperi cã în Paris o simplã plimbare pe
jos îþi dezvãluie aspecte deosebite, pentru cã, fie cã
vrei, fie din purã întâmplare, la tot pasul descoperi
clãdiri, pieþe sau parcuri de un farmec inedit, dintre
care multe celebre - Place Vêndome, Place des Voges,
Place de la Concorde; strãzi ca Rue Rivoli, Rue de la
Boètie, rue du Fubourg Saint-Honore, Boulevard Saint-
Michel, Voulevard des Italiens, Boulevard des
Capucines, etc. -, aºa cã aproape cã ajungi sã uiþi de

programul pe care þi l-ai propus ºi hoinãreºti de-a
lungul ºi de-a latul cartierelor centrale - departaments
-, chinuit de caniculã, prin mulþimea ce se revarsã
continuu pe trotuare, indiferent de orele zilei - europeni,
africani, asiatici, în timp ce autoturisme luxoase, ori
motociclete strãlucitoare trec în trombã grãbindu-se
sã depãºeascã stopul urmãtor mai înainte ca acesta
sã afiºeze culoarea roºie.

Înclini sã crezi cã valul de oameni culmineazã
pe Champs Elysee, acolo unde se aflã magazinele
cu cele mai mari atracþii... Dar la fel de mulþi sunt ºi
cei care asalteazã Galeriile La Fayette - e sezon de
solduri -, sau muzeul Louvre, înghiþiþi de piramida ce
se înalþã în curtea veritabilului edificiu. De fapt
muzeele sunt al doilea obiectiv cãutat cu obstinaþie
în aceastã perioadã. Aici, ca sã intri trebuie sã vii din
timp, altfel riºti sã stai la coadã pentru a obþine bilet.
ªi, evident cã ai ce alege...

Am pomenit mai întâi muzeul Louvre, pe care
oricine, oricât de novice în privinþa artei doreºte totuºi
sã-l vadã. Louvre însã este imens. El nu poate fi
vizitat într-o singurã zi. Nici mãcar într-o sãptãmânã,
decât cu riscul de a te plimba prin galeriile sale ºi a te
opri doar acolo unde te intereseazã. Este soluþia
majoritãþii vizitatorilor atraºi de opere arhicunoscute -

Venus din Milo, Victoria din Samotrake, dar mai ales
Gioconda, a cãrei celebritate a crescut ºi mai mult
dupã apariþia cãrþii lui Dan Brown, „Codul lui Da Vinci”...

Ca ºi Parisul însã, Louvre are secretele sale
- mici capodopere, adevãrate bijuterii artistice pe care
turistul prea grãbit sau ignorant nu ajunge sã le
descopere... Lucrãri de mici dimensiuni, aflate în sãli
mai periferice, puþin frecventate, unde odatã ajuns,
rãmâi fermecat ºi emoþionat în faþa unor statuete din
perioada egipteanã, vechi de 3-4 mii de ani,
reprezentând cel mai adesea oameni simpli, în
atitudini fireºti, cotidiene, atât de diferite de cele oferite
de statuile oficiale; vase greceºti sau statuete din
argilã coloratã, portrete de Fayum, atât de vii, deºi în
marea lor majoritate reprezintã defuncþi; pânze de mic
format ale unor pictori germani sau olandezi - un
Brueghel, Holbein sau Hobbema, scene þãrãneºti din
Millet sau naturi statice de Chardin. Surprins, în faþa
lor încerci o bucurie la fel de mare ca aceea provocatã
de admirarea unor capodopere pictate pe mari
suprafeþe de pânzã - „Nunta din Cana” de Paolo
Veronese, „Pluta Medusei” de Gericault sau „Masacrul
din Chios” de Eugene Delacroix. Miracolul artei constã
ºi în aceea cã poate fi atins indiferent de suportul pe
care este realizatã opera.

Ceea ce dominã la Paris este grandiosul. Se
poate spune cã realizarea acestuia a fost preocuparea
principalã a artiºtilor, mai ales arhitecþi, aflaþi în slujba
unor monarhi cu ambiþii imperiale. Parisul se voia ºi a
devenit odatã cu trecerea timpului un oraº cu aspect
de metropolã, un oraº ce reflectã dorinþa de grandoare
ºi orgoliu care i-a animat pe regii sãi, tendinþã care s-
a menþinut chiar dacã þara a devenit republicã -

perioadã în care arhitectura sa a avut uneori de suferit
- ºi aici amintim doar distrugerea palatului Tuilleries în
1870. Aºadar, stilul bazat pe magnificenþã se menþine
pânã la finele secolului al XIX-lea, când apar clãdiri
precum Grand Palais ºi Petit Palais unde, cu toate cã
sunt adoptate materiale ºi procedee tehnice moderne
pentru acel timp - în primul rând folosirea metalului ºi
a sticlei pe scarã largã, clãdirile rãmân totuºi
„tradiþionaliste” din punct de vedere arhitectural,
înrudite de pildã cu Dôme des Invalides cu care se
învecineazã, dar de care le despart aproape douã
secole de istorie.

Marea sistematizare a oraºului fãcutã de
baronul Haussman în a doua jumãtate a secolului al
nouãsprezecelea a însemnat o vastã operaþiune de
ordonare ºi dispunere a clãdirilor în jurul unor axe bine
determinate care îi strãbat suprafaþa ca nervurile unei
frunze imense de o parte ºi de alta a Senei.
Raþionalism tipic francez, ar spune unii... Pragmatism,
ar afirma alþii... Ceea ce conteazã însã este faptul cã
acest megapolis poate fi lesne parcurs cu harta în
mânã fãrã pericolul de a te rãtãci. ªi turistul din
perioada modernã profitã din plin de aceasta; astfel
cã, poþi întâlni pe strãzi sau prin pieþe oameni în þinutã
lejerã, cu rucsac în spate ºi aparat foto pe umãr,
consultând harta oraºului pentru a-ºi alcãtui itinerarul.
Este vorba desigur de acel turist care, fie din cauza
bugetului modest, fie din dorinþa de a strãbate locurile
cu piciorul pentru a le putea vedea pe îndelete, a
renunþat la serviciile autobuzului de tip „Open Tour”,
care în schimbul unei sume de aproximativ 20 euro
te plimbã pe o rutã ce atinge toate punctele de maxim
interes turistic. ªi, tot în sprijinul turistului, Parisul oferã

un excepþional mijloc de transport, aflat la
îndemâna oricui - metroul. Acesta este alcãtuit
dintr-o extraordinar de bogatã reþea de tunele
cre se întind peste tot, traversând cruciº ºi
curmeziº oraºul - de la nord la sud , de la est la
vest, intersectându-se ºi ramificându-se, ieºind
la suprafaþã ºi coborând apoi, tot mai adânc pe
sub albia Senei; garnituri de trenuri care se
succed la un interval de 4 minute, de cele mai
multe ori ticsite de cãlãtori, cu legãturi atât de
bine stabilite încât poþi lesne sã ajungi în orice
punct fãrã pericolul de a te rãtãci, urmând doar
indicatoarele care te cãlãuzesc în acest labirint
modern al cãrui minotaur a fost ucis de
performanþele tehnicii.

Pentru cã, oricât de clasic, oricât de academist
ar putea sã îþi parã la un moment dat Parisul,

efectele tehnicii moderne se fac simþite pretutindeni. Este
încã unul dintre paradoxurile acestui oraº uimitor -
melanjul de istorie ºi modern, de vechi ºi nou.

Probabil cã totul a început în acel an 1889 când
inginerul Gustave Eiffel a proiectat ºi a ridicat apoi uimitorul
turn ce în poartã numele, stârnind la început reacþii
adverse ca tot ce este nou ºi neaºteptat. Au urmat apoi
alte realizãri, mai puþin spectaculoase, astfel cã, încetul
cu încetul, acest oraº imperial devenea tot mai mult o
urbe modernã din punct de vedere arhitectonic, lângã
vechile ºi venerabilele sale clãdiri proiectate de arhitecþi
de geniu ca Jules Hardoin Mansard, Libèral Bruant sau
Jaques-Ange Gabriel ridicându-se clãdiri ce uimesc mai
mult din punct de vedere tehnic decât artistic...

Amintim, în acest sens piramida ridicatã în
curtea strãlucitorului palat Louvre, turnul Montparnasse,
dar mai ales conglomeratul de zgârie nori din cartierul
La Défense - un univers de beton ºi sticlã ce prefigureazã
în mod cât se poate de elocvent cum vor arãta oraºele
viitorului.

ªi, tot de modernismul Parisului, de socializarea
spaþiului acestuia am putea spune, þine ºi iniþiativa, puþin
bizarã la prima vedere, a edililor oraºului de a transforma
o parte din malurile Senei în plaje pentru aceia dintre
parizieni, care, dintr-un motiv sau altul nu au plecat sã
îºi facã vacanþa estivalã în altã parte... Tone de nisip
auriu au fost dispuse pe cimentul malurilor. ªezlonguri,
palmieri în suporþi de lemn, duºuri ºi o mulþime pestriþã
alcãtuitã mai ales din copii ºi tineri care, în costum de
plajã se expun soarelui dogoritor de iulie... Muzicã,
agitaþie, joacã... S-a dat liber la petrecere ºi lumea
petrece...

(continuarea în numãrul viitor)

La Place Charles-de-Gaulle
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Hrisoavele vremurilor trecute atestã cã pãrþile judeþului

Ialomiþa, pe cursul râurilor, erau locuite de numeroase

comunitãþi þãrãneºti, multe dintre ele stãpânind propriile

pãmânturi. Cauze diverse au determinat la anumite

momente istorice destrãmarea acestor sate, a cãror

amintire o pãstreazã încã actele medievale. În secolele

al XVI-lea ºi al XVII-lea, trei sate ialomiþene din colþul

de nord-vest al judeþului, aºezate pe cursul Sãratei

de Jos ºi azi dispãrute, apar menþionate regulat:

Mãraþii, Lipereºtii ºi Dobroþeii.

      Primul atestat dintre acestea era Mãraþi,

Amãraþi sau Maraþi, nume ce amintea probabil starea

locuitorilor de acolo1; satul era aºezat pe moºia

omonimã de pe Sãrata de jos. Satul Mãraþi apare

atestat prima datã în documente externe, respectiv

în condicile comerciale ale Braºovului, de la jumãtatea

secolului al XVI-lea. Astfel, în anul 1542 era înregistrat

un negustor din Mãraþi, care fãcuse un transport în

valoare de 480 aspri, iar în anul 1551 un alt negustor

fãcuse un transport de mãrfuri în valoare de 2520

aspri2.

      Prima atestare într-un document intern dateazã

din 15 septembrie 1557, când voievodul Pãtraºcu cel

Bun întãrea Domniþei Maria, fiica sa, mai multe sate

ºi robi þigani. Hrisovul aminteºte ºi întãrirea unei

jumãtãþi din satul Mãraþi, ocinã pe care Domniþa Maria

o primise ca dar de nuntã de la mãtuºa sa, jupâneasa

Stanca din Slãtioare, sora Doamnei Voica:,,iar

cumnata Domniei mele, jupaniþa Stanca din Slãtioare,

a dãruit, de a ei bunãvoie, cu jumãtate de sat din

Mãraþi, pe fiica de inimã a Domniei mele, jupaniþa

Maria”3. În secolul al XVI-lea ºi în prima jumãtate a

secolului al XVII-lea, moºia Mãraþi aparþinea boierilor

din Slãtioare, fiind alipitã moºiei de baºtinã a acestora.

Cãtre anul 1650, hrisoavele aratã însã pãtrunderea

altor boieri în stãpânirea pe care Slãtiorenii o

avuseserã netulburatã pânã atunci asupra moºiei

Mãraþi, dupã cum aratã ºi divizarea moºiei. Astfel, la

12 iunie 1647, doisprezece boieri luaþi pe rãvaºe

domneºti ale lui Matei Basarab, hotãrniceau pãrþile

moºiei Mãraþi, la cererea lui Paraschiva vornic ºi a

fraþilor sãi, pe de o parte ºi a fraþilor Gheorghe clucer

ºi Pãtru sluger, pe de altã parte. Boierii hotarnici au

stabilit ca partea de sus a moºiei Mãraþi, ,,alãturi cu

Sãrata”, sã o aibã în stãpânire Paraschiva vornic cu

fraþii sãi, iar cealaltã jumãtate a moºiei, partea de

jos, alãturi de ,,Rãduleºtii ce i se zice Cãcaþi”, sã o

aibã în stãpânire Gheorghe clucer ºi Pãtru sluger4.

Hrisovul aratã ºi limitele moºiei Mãraþi, întinsã aºadar

de la Sãratã -dincolo de care era moºia Slãtioare,

cea mai întinsã în acele pãrþi -ºi pânã la moºia

Rãduleºti. O nouã hotãrnicire s-a fãcut, tot din poruncã

domneascã, în iunie 1650, între cei cãrora li se întãrea

stãpânire la Mãraþi fiind de data aceasta ºi Pãtraºco

postelnic, din neamul boierilor dâmboviþeni de la

Bucºani. Cei doisprezece boieri luaþi pe rãvaºe

domneºti întãreau cã ,,la Amãraþi a avut Paraschiva

vornic cu fraþii lui jumãtate de moºie, iar Gheorghe

clucer cu frate-sãu Preda sluger ºi cu Pãtraºcu

postelnic au avut altã jumãtate. Paraschiva a luat pe

din sus alãturi cu Sãrata ºi Pãtraºcu pe din jos, pe

lângã Rãduleºti ce se zice Cãcaþi”5. Cãtre anul 1700,

moºia Mãraþi intra în stãpânirea marelui agã Ianache

Vãcãrescu, rudã ºi mare dregãtor al lui Constantin

Brâncoveanu. Vãcãrescu cumpãrase deja pãrþile

propriu-zise al moºiei Slãtioare, la care avea sã

alipeascã ºi ,,trupurile” moºiilor Mãraþi, Lipereºti,

Rãduleºti ºi Ojogeni. Un hrisov din 10 noiembrie 1691

atesta cã fraþii Panã pârcãlabul ºi Vlad vindeau lui

Ianache Vãcãrescu moºie la Mãraþi, alãturatã moºiei

SATE IALOMIÞENE DISPÃRUTE

MÃRAÞI, LIPEREªTI ªI DOBROÞEI
pe care el o cumpãrase mai devreme de la nepotul

lor, Mircea, moºie lângã Rãduleºti ºi alte moºii ale

Vãcãrescului.

      Lipereºti, amintit ºi ca Lipãreºti, Lipireºti ori

Lepãreºti, apare atestat începând cu 27 mai 1545,

când pe un hrisov apare amintit ,,Badea, fiul popii din

Lipãreºti de la râul Ialomiþa”6. Vreme de douã decenii,

Lipereºtii apar în hrisoave tocmai în legãturã cu acest

învãþat ridicat de acolo, Badea, ajuns logofãt în

cancelaria domneascã a Þãrii Româneºti7. La 9

noiembrie 1557, el semna ca ,,Badea din Lipãreºti,

care am scris între diacii cei mici”8, iar la 10 octombrie

1564 semna ca ,,Badiul, fiul popei Stan de la Lipãreºti,

cel mic între logofeþi”9.

      Logofãtul Badea s-a ridicat din rândul

comunitãþii de moºneni de la Lipereºti, iar hrisoave

din jurul anului 1600 amintesc ºi alþi moºneni de acolo,

unii ajunºi dregãtori domneºti. Douã hrisoave din anul

1591, date de voievodul ªtefan Surdul, întãreau ocine

la Lipereºti slugilor domneºti Zbiroaia, Ciomag ºi

Manþura, respectiv unui Macarie cu ceata lui,

amintindu-se cã aveau cãrþi de stãpânire încã din

vremea voievodului Petru cel Tânãr, adicã de la anii

1559-156810. Dupã anul 1620, între moºnenii din

Lipereºti pãtrunde Radul logofãt din Þigãneºti. La 1

mai 1620, Radul logofãt cumpãra 20 de stânjeni de

ocinã la Stroeºti pe Ialomiþa, în vecinãtatea

Lipereºtilor, de la Matei, fiul lui Barbul din Lipereºti,

între martori fiind ºi uncheaºul Stoica din Lipereºti,

precum ºi moºneni din ªchei, Dobroþei ºi Neniºori11.

La 3 aprilie 1621, Radu Mihnea voievod întãrea lui

Radul logofãt cu fiii ocinã la Lipãreºti, partea lui Plavãþ,

pe care acesta din urmã o zãlogise pentru 2000 aspri

lui Nan logofãt din Bãrbãteºti. Se amintea cã Radul,

vãr de-al doilea cu Plavãþ, o rãscumpãrase de la Muºa,

fiica lui Nan logofãt ºi de la Nan, nepotul lui Nan

logofãt, tot pentru 2000 aspri; martori fuseserã

moºneni din Lipãreºti (Cãliman, Stoica, Elie),

Bãrcãneºti º.a.12.Logofãtul Radul cumpãra o altã ocinã

la Lipereºti, partea Manþureºtilor, de 75 stânjeni, la 8

noiembrie 1631, plãtind câte 20 de bani stânjenul

moºneanului Radul13. Ceva mai târziu, la 9 iulie 1646,

moºnenii Apostol ºi Macarie din Ojogeni adevereau

lui Radul logofãt cã vânduserã lui Udrea Doicescul

clucer partea lor de ocinã la Lipãreºti. Deoarece acea

parte, zisã Logofeþeascã, fusese vândutã fãrã ºtirea

lui Radul logofãt, frate de ocinã cu cei doi ºi care

avea drept de protimisis, Radul ,,i-a lepãdat banii”

clucerului ºi a rãmas sã þinã el acea ocinã14.De la anii

1624 ºi 1629 sunt amintiþi ca martori în vânzãri de

ocine la Mirceºti ºi Stroeºti15 alþi doi moºneni din

Lipereºti, anume Matei, fiul lui Barbul ºi Mircea16.

Primul era atestat ca vãtaf, adicã mai-mare peste

comunitatea moºneneascã, la 20 mai 1632. Hrisovul

dat atunci amintea cã un Radul Gãlgãie intrase în

rândul moºnenilor din Lipereºti dupã ce cumpãrase

300 stânjeni de moºie acolo, partea lui Plavãþu ºi a

lui Ciomag. Întrucât cumpãrãtura se fãcuse fãrã ºtirea

lui Udriºte logofãt, fiul vãtafului Matei de acolo, deci

fãrã respectarea dreptului de protimisis, logofãtul a

vrut sã-i întoarcã banii lui Gãlgãie ºi sã opreascã ocina.

La rugãmintea lui Gãlgãie, Udriºte i-a lãsat 200 stânjeni

ºi i-a întors banii pentru 100 stânjeni, între martorii

din Lipereºti fiind Dumitru croitorul, Panait negustorul

º.a., iar scriitorul hrisovului, popa Ionaºco din

Lipereºti17. Începând cu anul 1631, între martori la

vânzãri de ocine la Lipãreºti, Cârligu ºi Lindiceºti18

apare Drãghici logofãt, slujitor domnesc ridicat ºi el

dintre moºnenii Lipereºtilor. Drãghici apare amintit ca

martor în mai multe hrisoave19 din anii 1645-1647. Cã

ocinele de la Lipereºti erau în vremea lui Matei Basarab

în stãpânirea unor moºneni, care cãutau atunci când

erau nevoiþi sã-ºi vândã pãrþile lor, sã le dea totuºi

unor rude, respectând dreptul de protimisis ºi evitând

pãtrunderea strãinilor în comunitate, o aratã ºi un

hrisov din 6 septembrie 1649, prin care amintitul

Drãghici logofãt adeverea cã a cumpãrat de la Cârstea

ºi Apostol partea de moºie pe care ei o avuseserã de

la vãrul lor Matei din Lepãreºti, din aºa-zisa parte

Logofeþeascã. Drãghici o vânduse apoi vãrului sãu,

Radul logofãt, pentru 800 aspri20.

      Dacã la anul 1650, ocina Lipereºtilor era

moºneneascã, cei mai însemnaþi proprietari acolo fiind

Radul logofãt ºi vãrul sãu Drãghici logofãt, în a doua

jumãtate a secolului al XVII-lea, pãrþile moºiei aveau

sã treacã în proprietatea unor mari boieri. Gheorghe

Bãleanul biv vel ban, urmaº al boierilor din Slãtioare

ºi mare proprietar la Slãtioare, Rãduleºti, Mãraþi ºi

Ojogeni, cumpãra la 12 mai 1677 ocinã la Lipãreºti,

de la un Radul aprodul din Bucureºti ºi de la soþia

acestuia, Maria21.

      Ca ºi Mãraþii, moºia Lipereºtilor avea sã ajungã

în stãpânirea lui Ianache Vãcãrescu, în vremea lui

Constantin Brâncoveanu. La 9 ianuarie 1706, un Sibiu,

fiul Radului logofãt Þigãnescul adeverea cã vânduse

moºie la Lipãreºti marelui agã Ianache, moºie vecinã

cu ,,Jilava ce se cheamã Slãtioarele cele vechi” ºi

care fusese de moºtenire a nepotului lui Radul,

Gheorghe sin Vintilã ot Þigãneºti22.

      Dobroþeii, cu numele dupã vreun Dobrotã23,

erau în pãrþile Bãrbuleºtilor de mai târziu24, aºadar tot

pe Sãrata de Jos. Moºia avea un capãt pe râul Ialomiþa

ºi celãlalt la Lindiceºti, Cotorca de mai târziu. Dobroþeii

au prima atestare la ,,leat 7084”(1575-1576) într-un

hrisov al cancelariei lui Petru cel Tânãr, hrisov scris

de ,,Stan grãmatic din Dobroþei”25.Comunitatea de la

Dobroþei era una de moºneni, aºa cum aratã mai multe

hrisoave de la sfârºitul secolului al XVI-lea ºi de la

începutul celui urmãtor. La 4 ianuarie 1580, voievodul

Mihnea Turcitul întãrea lui Borcea ºi fiilor sãi, ocinã la

Dobroþeii din Vale, din partea lui Dobrota ºi a lui Dan

ºi a lui Cãlin. Se amintea cã Borcea, cu fiii sãi, Muºat,

Tuduru, Stãnilã ºi Radul cu soþia Deva ºi fiul Stan,

cumpãraserã jumãtate de ocinã de la Drãghici ban ºi

cealaltã parte de la Drãghici din Cãcaþi26. Acelaºi

voievod întãrea la 2 martie 1583 lui Iuga ºi Stoica

moºie la Dobroþeii de Jos27. Moºnenii din Dobroþei

dãdeau adeverinþã unui Ion, fiul Cãrstei ºi nepotul

Stancãi, precum cã un Cireºco din Pupezeni avusese

moºie la Dobroþei ºi o dãduse ca zestre fiicei sale

Stanca. Între martori erau amintiþi ,,uncheaºul Stan

Obealã din Dobroþe ºi fiul lui, Radul ºi Druja ºi Gago,

fiul lui Stanciul Strezoiul de acolo”28. La 30 ianuarie

1609, un Radul, fiul lui Bogdan din Vãrãºti, vindea lui

Andoniu dorobanþul din Bucureºti 50 stânjeni de ocinã

la Dobroþei29. Doi slujitori domneºti cu atribuþii militare,

de fel din Dobroþei, apar ca martori într-un hrisov din

20 iunie 1636, al voievodului Matei Basarab, Eftimie

iuzbaºa ºi Voislav cãlãraºul30. În anul 1646, alþi doi

moºneni din Dobroþei, popa Vãsiiu ºi Stanciul Strizoiul,

apar ca martori în vânzãri de ocine la Stroeºti ºi

respectiv, la Cârlig, acolo unde vindea ocinã un

postelnic Duia din Dobroþei31.În secolul al XVIII-lea,

moºia Dobroþei, numitã atunci Bãrbuleºti, avea sã intre

în stãpânirea familiei Arion, care a stãpânit-o ºi în

cursul secolului urmãtor.

Prof.Drd. ªTEFAN GRIGORESCU

(continuare în pagina 22)
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Dorina ENE

UMBRA ROMEI
(urmare din nr.7/8/39/40)

roman

- Cum se ajunge la stadiul de animal? - reflectã tatãl.
- ªtii foarte bine cã ºi noi, romanii, avem obiceiul sã
vindem ca sclavi poporul unui oraº cucerit, deci oameni
care s-au nãscut liberi ºi apoi devin animale... Ai concepþii
ciudate... Nu sunt totuºi periculoase, pentru cã nu vei gãsi
adepþi.

- Nu. Vremurile încã n-au venit - zise gânditor
Septimius.

- Dar vor sosi ºi timpurile când oamenii nu vor mai fi
apreciaþi dupã starea fireascã, de libertate, sau
nefireascã, de sclavie, ci dupã meritele fiecãruia în cadrul
condiþiei sale de om.

- Te pomeneºti cã te-ai fãcut profet... - zâmbi ironic
tatãl

- Nu - rãspunse fiul cu amãrãciune. - Vãd doar cum ar
putea fi Roma fãrã aceastã umbrã care-i întunecã
splendoarea... Ar fi într-adevãr cetatea universului.
Republica model, cu oameni egali între ei, cetãþeni, fãfã
ca omul sã aibã dreptul a-l înrobi pe om! Ar fi cetatea
demnitãþii ºi-ar purta neºtirbitã aureola pe fruntea-i
semeaþã...

- Da, poate, cândva aºa va fi - se încruntã Scipio
Aemilianus. - Sã ne întoarcem însã la prezent. Ce ai de
gând cu sclava ta?

- Are doar nouãsprezece ani - zise Septimius,
luminându-se la faþã. - S-a nãscut liberã, fiica unui cãrturar
atenian. Numai de cinci ani e sclavã. A crescut printre
cãrþi ºi e mai cultã decât toate matroanele Romei luate la
un loc.

- Aha, - exclamã tatãl - sigur cã v-aþi înþeles, doi ºoareci
de bibliotecã...

Septimius zâmbi, amintindu-ºi de Hippolita.
- Nu numai pentru asta ne-am înþeles... E cea mai

curatã fãpturã pe care-am întâlnit-o vreodatã. Era
fecioarã... ªi m-a învãþat s-o respect, ceea ce nici o femeie
n-a mai fãcut. Cea mai frumoasã dragoste ne leagã ºi ea
mi-e mai scumpã decât toate bogãþiile de pe pãmânt!

- O fecioarã... Hm! - mormãi tatãl.
- Da, o fecioarã! - exclamã tânãrul. - Mi-a închinat

puritatea ei, viaþa ºi dragostea ei ºi nu voi renunþa la ea
pentru nimic în lume! De altfel, am eliberat-o...

- Ah! Deci nu mai e sclavã... - zise Sempronia Maxentia.
- Nu, e om liber - zâmbi Septimius. - I-am redat libertatea

pe care o avusese prin naºtere. ªi îmi va fi soþie!
- Nu, asta n-ai s-o faci! - exclamã Scipio Aemilianus,

încruntându-se. - Un patrician roman, un Scipion, sã se
însoare cu liberta lui?! Niciodatã! Iubeºte-o cât vrei, dar
nu te cãsãtori cu ea!

- Pentru mine nu mai existã altã femeie - rosti liniºtit
Septimius. - M-am sãturat de aventuri, m-am sãturat de
femei ca Livia. Vreau acum cãminul meu ºi Hippolita va fi
în casa mea ca o vestalã pãzind focul sacru al cãsniciei...
- Zâmbi uºor, revãzându-ºi în minte iubita. - Ea, care este
a mea de la început pânã la sfârºit!

- Ai gãsi ºi la Roma fecioare - încercã mama.
- Poate. Dar nici una nu m-ar iubi. Acum, dupã ce-am

cunoscut-o pe ea, n-aº suferi sã fac o cãsãtorie
convenþionalã, din simplu interes. Mã voi întoarce la ea
ºi-o voi lua de soþie. Mãcar în casa mea sã disparã umbra
Romei ºi sã lase oraºului înfãþiºarea demnã de el...

- Dar gândeºte-te la magistratura ta - stãrui tatãl.
- Nu vãd în ce fel Senatul ar putea fi afectat de cãsãtoria

mea - spuse liniºtit Septimius, dând din umeri. - Dar n-aº
avea nimic împotrivã sã-mi duc viaþa ca simplu cetãþean,
alãturi de soþia mea, într-un colþiºor al acestei lumi care e
Republica romanã. Poate-am fi chiar mai fericiþi...

- Nimic nu te clinteºte din hotãrârea ta? - întrebã tatãl,
cu mâhnire.

- Poate doar moartea, dacã ar surveni înainte de
cãsãtorie - rãspunse calm Septimius.

- Aº vrea sã o cunosc ºi eu pe-acestã Hippolita - rosti
tatãl. - Sã aflu cum a reuºit sã-mi cucereascã fiul, o
fortãreaþã fãrã inimã care socotea femeia doar o
distracþie...

- Simplu - zise tânãrul. - Toate femeile au pornit la
asediul fortãreþei înarmate cu frumuseþea, cu bogãþia, cu
arta amorului. Toate au avut drept scop interesul. Ea a
venit cu inima ºi scopul ei a fost fericirea mea. Inima ei
curatã a fãcut sã învie din cercul ei de gheaþã inima mea
ºi atunci ne-am recunoscut ca fiind creaþi unul pentru
altul.

- Crezi cã n-a avut nici un interes? - întrebã mama.
- Nu ºtie cã am eliberat-o. N-a vrut s-o eliberez; i-e

fricã sã n-o alung... Mi-a cerut un singur lucru: sã n-o dau
altuia; când mã voi plictisi de ea s-o ucid, dar cu mâna
mea... Atât a vrut!

- E demnã de eroinele istoriei noastre - ºopti
impresionatã Sempronia Maxentia.

- Dar de ce nu-i faci pe voie, când ea e mulþumitã
aºa? - interveni tatãl. - Las-o sclavã sau liberã ºi nimeni
n-ar zice nimic.

- N-am suportat s-o vãd insultatã de Livia - zise hotãrât
Septimius. - Ea trebuie sã devinã o domina pentru ca
fiecare sã fie nevoit s-o respecte aºa cum meritã. De altfel,

însuºi Apollo mi-a arãtat drumul. Mi-a destãinuit cã ea-mi
va fi soþie pentru veºnicie... Iatã ºi tãbliþa de la oracolul
sãu.

Pãrinþii cercetarã tãbliþa ºi tãcurã multã vreme. Într-un
târziu, Scipio Aemilianus rosti încet, dar hotãrât:

- Nu ne putem împotrivi voinþei zeilor... De vreme ce ei
înºiºi doresc aceasta, înseamnã cã prin voia lor s-a
petrecut totul! Du-te, Septimius, cãsãtoreºte-te cu
Hippolita. Eu voi încerca sã-þi pãstrez magistratura.

- Îþi mulþumesc, tatã! - exclamã tânãrul. - ªtiam cã mã
vei înþelege...

- Care tatã nu-ºi înþelege fiul cel rãsfãþat? - zâmbi
senatorul.

- Sã ne-o aducã pe urmã pe Hippolita, s-o cunoaºtem
ºi noi - zise mama.

- Soþia mea va veni sã vi se închine ca unor pãrinþi ce-
i veþi fi - spuse Septimius. - ªi asta cât de curând...

S-au despãrþit în cei mai buni termeni. A doua zi,
Septimius urma sã se întoarcã în Asia.

X
El pãrãsi Roma, într-adevãr, dis-de-dimineaþã, grãbit

sã-ºi revadã cât mai curând iubita. Dar a doua zi dupã
plecarea lui, pe când corabia care-l ducea, mânatã de
vântul prielnic, ajunsese în apropierea Greciei, în Cetatea
Eternã, reizbucni scandalul.

Un sclav al lui Scipio Aemilianus auzise din întâmplare
ultimele fraze schimbate între pãrinþi ºi fiul lor în atrium-ul
casei senatorului. Se grãbise sã-i împãrtãºeascã altui
sclav vestea cã tânãrul stãpân avea sã se cãsãtoreascã
cu Hippolita ºi s-o aducã la Roma. În seara aceea toþi
sclavii casei, care erau ºi ei la curent cu tãrãboiul pe
care-l fãcuse Livia Fulgentia, aflarã noutatea.

A doua zi dimineaþã, pe când Septimius pãrãsea
Roma, unul din sclavi întâlni la piaþã un prieten, sclavul
unui vecin al senatorului ºi-i destãinui vestea cea
senzaþionalã. Acesta o rãspândi în tot oraºul ºi astfel
ajunse s-o afle o sclavã credincioasã a Liviei, care i-o
aduse la cunoºtinþã stãpânei sale în aceeaºi searã.

- Cum?! - se înecã aceasta de mânie. Are s-o ia de
soþie pe liberta lui?! Asta nu se va întâmpla!

Fãrã sã se mai gândeascã în ce mãsurã se
compromitea pe însãºi din nou, fierbând de urã, se duse
ºi povesti patricienilor ce ruºine pregãtea Septimius castei
sale.

De data asta, scandalul izbucni cu toatã furia. Pânã
atunci, matroanele cârtiserã oarecum împotriva
proconsulului Asiei, jignite pentru dispreþul ce i-l arãtase
Liviei, dar bãrbaþii tãcuserã, ºtiind cã, potrivit legii, el avea
drepturi depline asupra sclavilor ºi sclavelor sale.

Acum însã tânãrul întrecuse mãsura ºi asta nu i-o mai
puteau tolera patricienii. Era drept cã se putea cãsãtori
cu o femeie liberã, cum era Hippolita, dar ea era liberta
lui ºi niciodatã nu se mai pomenise ca un patrician ºi nici
chiar un plebeu sã ia de soþie o fostã sclavã ºi încã sclava
lui.

- Cum de i-ai permis, Aemilianus, sã îndrãzneascã
aºa ceva?! - îl interpelarã în Senat pe tatãl sãu. - Ai uitat
gloria Romei, a pãrintelui tãu, propria ta glorie de
distrugãtor al Cartaginei ºi al Numantiei? Cum de te poþi
lãsa dezonorat de fiul tãu ºi întuneci stirpea Scipionilor
cu ruºinea faptei lui?!

Senatorul era foarte supãrat. Scontase pe surpriza
faptului împlinit, când i-ar fi putut potoli mai uºor pe colegii
sãi înfierbântaþi. Dar cum vestea se aflase înainte ca
Septimius sã revinã alãturi de soþia lui, de care nu l-ar
mai fi putut despãrþi apoi nimeni, trebuia sã treacã la
acþiune ºi ºtia cât era de greu.

În drum spre Senat, plebeii îi înconjuraserã lectica ºi,
departe de a-l aclama cum fãceau de obicei, îi strigaserã
în faþã, cu zeci de voci rãguºite de bãutura grea ce-o
înghiþeau prin cârciumile din Subura:

- Sã nu mai fie proconsul! Auzi, Aemilianus? Sã i se
retragã magistratura! Dezonoreazã Roma!

Senatorul încercase sã treacã printre ei, dar unul, înalt
ºi puternic, cu muºchi bolovãnoºi pe braþe, un luptãtor de
bunã seamã, se plantã în faþa lecticii ºi cuvântã cu glasu-
i gros ºi rãguºit:

- Senatorule, sã ºtii cã ºi eu am o sclavã care-mi place,
dar - rânji - nu m-am gândit sã mã însor cu ea. Iar fiul tãu
sã nu facã aºa o ruºine Romei, cã nu va mai fi proconsul
ºi îl vom azvârli de pe Tarpeia!

Deodatã, toatã mândria conducãtorului de oºti se trezi
în Scipio Aemilianus, care ridicã braþul ºi tunã dispreþuitor:

- Dã-te la o parte, plebeu puturos! Fiul meu e general
ºi magistrat al Republicii ºi n-o sã-l judeci tu ºi ceata ta!
Dã-te la o parte din faþa unui membru al Senatului!

Ochii îi strãluceau amarnic, ca atunci când ordonase
distrugerea Cartaginei din temelii ºi legiunile araserã
pãmântul unde se înãlþase, falnic, oraºul teribilului
Hannibal.

Intimidatã, plebea fãcu loc lecticii senatorului ºi
acesta, negru de supãrare, intrã în Senat, unde fu
întâmpinat de la uºã de patricieni înfuriaþi, de care nu se
putea descotorosi la fel de uºor.

- Nu mai vorbiþi toþi deodatã ºi lãsaþi-mã sã spun ºi eu
ceva! - strigã el, sã acopere gãlãgia.

Senatorii tãcurã unul dupã altul ºi doar unul dintre ei
rosti:

- Vorbeºte atunci, Aemilianus, justificã dacã poþi fapta
fiului tãu!

Scipio Aemilianus îºi roti ochii peste toþi colegii sãi,

care se aºezaserã mormãind pe locurile lor ºi, dupã ce
se fãcu liniºte, începu:

- L-aþi cunoscut pe fiul meu ca pe un rãzvrãtit, un
apãrãtor al sclavilor? Oare nu vã aduceþi aminte cât de
mult îi ura? Nu vã amintiþi sentinþa de moarte pe care a
dat-o galului aceluia, chiar în ajunul plecãrii în Asia?

- Acestea au fost fapte demne de un roman adevãrat,
- i se rãspunse - dar cum se potrivesc ele cu ce are de
gând sã facã acum? Cum de se înjoseºte luându-ºi de
soþie liberta? Oare nu-ºi mai aminteºte de propriul lui
trecut?!

- Nu ºi-a dezminþit niciodatã originea romanã -
continuã calm Scipio Aemilianus. - Este un ostaº viteaz ºi
un comandant capabil, demn de ilustrul Africanus, slãvitã
fie-i amintirea!

- Nu-l mai amesteca pe Africanus în afacerea asta! -
mârâi un senator. - Ar roºi de mânie dac-ar ºti...

- A pacificat Asia, dupã cum bine ºtiþi! - reluã aspru
Aemilianus. - Numai prezenþei lui acolo îi datorãm liniºtea
din provincie. Altfel ar fi rãscoale peste rãscoale. Iar acum,
pentru cã zeii au vrut aºa, oamenii nu au dreptul sã se
amestece!

- Zeii?! De unde ai mai luat-o ºi pe asta? Huleºti?! -
strigarã senatorii.

- Convingeþi-vã singuri! - rosti imperturbabil
Aemilianus, aruncându-le tãbliþa lui Phoebus-Apollo, pe
care i-o reþinuse fiului sãu tocmai pentru o asemenea
eventualitate. - Zeii l-au pedepsit aºa pentru ura lui
exageratã faþã de sclavi...

Senatorii citirã tãbliþa ºi o liniºte de mormânt cuprinse
deodatã marea salã. Într-un târziu, cineva îi înapoie lui
Scipio Aemilianus dovada nevinovãþiei fiului sãu.

- Aºa îi este deci destinul... - se auzi o voce.
- Da. Ar trebui sã-l compãtimiþi, nu sã-l judecaþi - spuse

Aemilianus. - De-aceea am cedat ºi eu...
- Va trebui sã consultãm ºi noi oracolul! - zise cel mai

bãtrân senator. - Chiar acum sã mergem la templul lu
Jupiter Capitolinus!

Scipio Aemilianus se învoi. Plecã împreunã cu bãtrânul
ºi cu alþi nouã senatori la templul zeului patron al Romei.

Plebeii îi vãzurã ºi strigarã iarãºi sã i se retragã
magistratura lui Septimius ºi sã fie rechemat la Roma ºi
judecat. Dar patricienii nu le dãdurã nici o atenþie,
îndreptându-se, gravi, spre templu.

Vãzându-i unde se duceau, plebeii tãcurã ºi aºteptarã.
Înþelegeau cã se pune la cale ceva solemn, dacã Senatul
cerea ajutor zeilor.

În templu, senatorii îl întrebarã pe marele zeu ce se
va întâmpla cu Septimius Cornelius Scipio, fiul lui Scipio
Aemilianus ºi primirã urmãtorul rãspuns: „El se va cãsãtori
cu Hippolita ºi amândoi vor sosi la Roma”.

- Este voinþa zeilor, într-adevãr... - zise cel mai bãtrân
senator. - Nu ºtiu însã dacã va mai putea fi magistrat.

- Dar ºtii foarte bine cã numai el poate pacifica Asia -
rosti exasperat Scipio Aemilianus.

- ªtiu, dar tribunii plebei nu vor putea fi uºor convinºi
de asta. Sã încercãm sã-i liniºtim - i se rãspunse.

Au ieºit din templu ºi plebea i-a întâmpinat cu strigãte
amestecate, ce nu se puteau desluºi. Tribunii, care
sosiserã ºi ei acolo, au înaintat câþiva paºi.

- Au hotãrât oare zeii sã-l omorâm pe cel care-a adus
ruºine Romei? - întrebã unul din ei.

- Zeii vor cãsãtoria lor, aºa cã tãceþi din gurã! - spuse
autoritar senatorul cel bãtrân. - Vor sosi curând la Roma,
aºa vor zeii!

Plebea se liniºti, dar tribunii mormâirã:
- O sã mai vedem noi asta, nu ne duceþi voi! O sã mai

vedem... Când va veni la Roma, îl vom duce iarãºi în
templu ºi zeul sã ne spunã ºi nouã cã asta a fost voinþa
lui!... Vom mai vedea...

ªi se retraserã, cu surde-ameninþãri.
- Deocamdatã, Aemilianus, ai câºtigat partida - zise

bãtrânul senator. - La sosirea fiului tãu, vom vedea în ce
mãsurã îºi poate pãstra magistratura.

S-au întors la Senat ºi au comunicat rãspunsul zeului.
Spiritele începeau sã se mai liniºteascã.

Atunci intrã în mare grabã un sol.
- Vin din Asia - spuse el. - A doua zi dupã plecarea

proconsulului spre Roma a izbucnit rãscoala. Un prins
ne-a mãrturisit cã asta aºteptau, o plecare a lui, ca sã
înceapã lupta: Caius Octavius a preluat, deocamdatã,
comanda legiunilor. I-a respins pe rãsculaþi de sub zidurile
Pergamului, dar are pierderi mari ºi se repliazã greu. M-a
trimis sã-l chem pe proconsul în Asia. Fãrã el n-avem
nicio ºansã!

Scipio Aemilianus îºi privea triumfãtor colegii uluiþi.
- Proconsulul a plecat ieri dimineaþã spre Asia - zise

el. - Cum de nu v-aþi întâlnit?
- Furtuni groaznice m-au abãtut din drum - rosti solul.

- De-aceea am ºi ajuns aºa de târziu. Dar plec imediat
dupã el!

- Du-te - spuse bãtrânul senator - ºi zeii sã vã ajute sã
fiþi victorioºi!

Solul ieºi în fugã.
Scipio Aemilianus pãrãsi ºi el, triumfãtor, Senatul ºi

se întoarse acasã, povestindu-i totul Semproniei Maxentia.
- Fiul nostru s-a impus, deci - zise ea. - Dar n-am vrut

sã-þi mai spun: astã-noapte l-am visat plin de sânge. Mi-e
teamã pentru el...

- Mamã de roman eºti tu? - încercã tatãl sã râdã,
cutremurat totuºi în adâncul sufletului de grozãvia visului.

- Mi-e teamã cã nu-l vom mai vedea viu... - ºopti mama.
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Vasile Alecsandri
ºi cazul „Mioriþa”

O anchetã literarã

Motto: „...îþi voi descoperi o mare tainã literarã”
(Vasile Alecsandri cãtre Alexadru Odobescu)

(urmare din nr.7/8(39-40)

Alexandru Buleandrã

Capitolul X.
Reconstituire - cum a scris

Alecsandri „Mioriþa”

1. Titlul
Variantele colindei luate ca bazã a procedurii

de reconstituire a modului în care Alecsandri a scris
balada „Mioriþa”, au ca titlu - prima, 78, „Pecurariul
streinel”, a doua, 80, „Trei pãcurãraºi”. Într-un caz, prin
titlu ni se atrage atenþia asupra unuia dintre personaje,
în celãlalt, neutru, toate personajele sunt menþionate
fugitiv. Despre titlul colindei vom afla lucruri interesante
în raportul care îi este dedicat. Voi mai spune doar cã
titlul ales de noi pentru acest raport - „colinda pãcurarilor”
- este convenþional, el spunând mai mult decât i-ar fi
spus lui Alecsandri cele douã de mai sus: cã textele
pe care le denumesc sunt colinde.

Trecerea de la „Mioara” din 1850 ºi‚ ´52 la
„Mioriþa” din 1866 - am remarcat-o deja - însemna
corectarea unei neconcordanþe între titlu ºi denumirea
în interiorul textului a personajului care-l dãdea.

Corect: este o deplasare de accent de la
pãcurarii din colinda-mamã, - care i-a oferit lui Alecsandri
sâmburele narativ sau, altfel spus, canavaua baladei
pe care ºi-o dorea, - la o mioarã ce devenea, astfel,
protagonistã în noul text.

De ce „Mioriþa” ºi nu „Mioara”? Poetul nu ne
oferã nicio explicaþie în pseudocomentariul lui. Ar fi
putut, cum bine zici, sã pãstreze titlul iniþial ºi sã
modifice în text mioriþa cu mioara. Uºor de zis… Dar
mãsura versurilor, ritmul ºi rima la care Alecsandri þinea
atât de mult, deºi, spune el, e vorba de un cântec
popular? Reacþia cititorilor români faþã de cuvântul
rezultat prin dubla diminutivare a lui mia, a fost, în
general, negativã. Mai ales în rândul cunoscãtorilor,
pãstorii. Citez din romanul „Cântecul Mioarei” scris de
Mihail Sadoveanu, cel care, îndrãgind balada, a realizat
un text propriu, care evitã erorile poetului de la Mirceºti
ºi porneºte de la variante populare atestate: „…Eu am
înþeles cã acel baci vechi respinge din vocabularul
oierilor cuvântul mioriþã. Într-adevãr, de un veac faima
poetului ºi a bardului de la Mirceºti a rãspândit cuvântul
- însã numai în suprafaþã. Oierii spun mioarã.” (22, p.535)

Mia -  mioarã - mioriþã… Recitind prezentarea
baladei „Pãunaºul codrilor” pe care o face pentru revista
„Bucovina”, la versurile „Auricã, drãgulicã,/ Nici n-ai
grijã, nici n-ai fricã”, am dat peste adevãrata motivaþie:
„…Cuvântul drãgulicã ne îndeamnã a observa aici
asemãnarea ce se aflã între limba româneascã ºi cea
italianã, în privirea diminutivelor. Aºa, din dragã românul
face drãguþã, º-apoi drãguliþã sau drãgulicã, precum
face italianul din caro, carino, carinetto. Una din calitãþile
cele mai vederate ale poporului nostru este caracterul
sãu blând, simpatic ºi dezmierdãtor.” (6, pp.131-132)
Dacã avem în vedere cã „Pãunaºul codrilor” a fost
publicatã în 1847, putem conchide cã restauratorul ei
a utilizat ºi pentru balada „Mioriþa” aceleaºi mijloace de
îndreptare cãtre conceptul operaþional „dovezile
romanitãþii românilor”, italienii fiind referinþa cea mai
apropiatã.

…Titlul baladei a fost însã o dovadã neglijatã
sau contestatã de români pentru simplul motiv cã „nu
suna bine”.

2. Pe-un picior de plai
„…Pe-o gurã de rai…” din balada scrisã de

Alecsandri stau pentru versul „La vârfuþul muntelui” din
colinda pãcurarilor, varianta de câmpie, Trans. 78,
respectiv „Trei pãcurãraºi pe munte” din Trans.80.
Observi, cititorului, cum începutul baladei coboarã de
pe înãlþimile colindei? Din vârful muntelui spre poale,
înlocuindu-i cerul ca zare cu „gura de rai”.

În colindã referinþa geograficã a cuvintelor
„munte” ºi „vârfuþul muntelui” e clarã, doar diminutivarea
dând înãlþimii o apropiere omeneascã: e colea, îl poþi
sui…

Versurile baladei, însã, par sã ne îndepãrteze
de geografia fizicã… E ceea ce vroiam sã fac; îþi
mulþumesc, oricum, pentru atenþionare! Avem un
traseu… o rânduialã a reconstituirii faþã de care trebuie
sã stãm aproape. Cursul versurilor… Opreºte-te odatã!
Stop! Ce spune Alecsandri în comentariul din scrisoarea
însoþitoare a „Mioriþei” trimisã lui Alexandru
Hurmuzachi? Ia sã vedem… Uite: „Aceastã baladã, al
cãrei subiect e foarte simplu, începe prin douã versuri
ce sunt, totodatã, ºi o minunatã icoanã poeticã, ºi o
dovadã…” Eºti… Cuvântul-cheie care duce la… Dar

nu mã mai zori atâta, frate! Ori nu ºtii vorba aia:
„Degeaba te scoli de noapte/ Dacã n-ai noroc ºi parte”?
Era sã uit chiar temeiul, principiul originar: dovada
romanitãþii românilor. Vezi unde poate duce graba!
„…dovadã de dreapta preþuire se poporul ºtie a face
de frumuseþile þãrii sale.”  Dupã ce redã primele douã
versuri, aºa cum am procedat ºi noi, cititorule… De-
atâta timp împreunã, ne-am înfrãþit, ca grâul când
încolþeºte ºi… „Românul îºi iubeºte pãmântul unde s-
a nãscut ca un rai, din care nici tiraniile cele mai crude
nu sunt în stare a-l goni. Câte nãvãliri de barbari au
trecut pe biata þarã! câte palme dumnezeieºti au cãzut
peste bietul român!… ºi cu toate acestea, poporul a
rãmas neclintit pe locul sãu, pãstrându-ºi naþionalitatea
în mijlocul aprigelor nevoi ºi zicând spre mângâiere:
apa trece, pietrele rãmân!”

Aceastã interpretare a poetului-editor îmi
aduce în minte fraza din finalul primei pãrþi a discursului
din toamna lui 1848 de la Paris: „Astfel este România,
numitã de români gura raiului.” Acolo vorbea ºi despre
frumuseþile ºi bogãþiile care… E mai bine cum spui tu,
cititorule! Sã ne ocupãm mai întâi de piciorul de plai…
Lasã-mã, totuºi, sã fac douã observaþii; prima:
comentariul, aºa-zicând, dezvãluie ideile care au
constituit fundamentul ideologic al textului baladei
„Mioriþa”; ele se gãseau în mintea poetului-restaurator
ºi în scrierile prietenilor sãi, fiind comunicate
intelectualilor filoromâni prin discursul amintit; a doua
observaþie este interogativã: câþi dintre lectorii celor
douã versuri se vor fi gândit cã ele semnificã gândurile
pe care Alecsandri le-a avut în minte când le-a scris?
Aduc doi martori, intelectuali, cunoscuþi ai poetului.

Ion E. Voinescu II, om politic ºi scriitor, care
traduce „Doinele” lui Alecsandri în francezã (1853) ºi
se ocupã de editarea „Baladelor” la Paris. În 1855, cu
câteva luni înainte de a muri, se afla la Canterets, Hôtel
de l’Europe, staþiune termalã în Pirineii francezi. Îi scrie
lui Vasile la 19 iulie 1855: „Iubite Vasile… Supt alte
privinþe…” decât cele de sãnãtate, „…aº fi omul cel
mai fericit, cãci sunt adevãrat p-un picior de plai, pe
gura de rai. În toate pãrþile verdeaþã, o mulþime de
cascade, lume îndestulã dimineaþa la Halière, unde toþi
bolnavii se aduc ca sã bea apã, dejun al dracului, de
lapte cu apã de pucioasã.” (57, p.438)

Alexandru Odobescu, „Pseudo-cynegeticos”:
„Când ajunseserãm pe muchia plaiului ce desparte vãile
despre Buzãu de cele despre Râmnic, priveliºtea, din
veselã ºi plãcutã ce era, se fãcu deodatã mãreaþã…”
Bine cã eºti atent! ªi te rog sã-þi aduci ºi tu în minte
suvenirul lui Alecsandri cu apusul de soare pe Bistriþa la
1843. Eu îl am deja pe ecran. „…În spate aveam culmea
întinsã a Penteleului, starostele munþilor din Buzãu, ºi
pe sub dânsul se rânduiau, ca trepte ale unei scãri de
uriaºi, plaiul Rãboiului, munþii Meharniþa (…) dar drept
în faþa noastrã, adãpostite sub piscurile semeþe ale
Furului ºi ale Steºicului, se înãlþau, ca niºte pãreþi suri
ºi mãcinaþi d-a lungul unei perdele de brãdet, stâncele
Nãculelor, la poalele cãrora se aºternea, întocmai ca un
lãicer verde ºi înflorat, o poianã largã ºi desfãtatã. Într-
adevãr ai fi zis, ca balada pãstoreascã, cã acel picior
de plai este întocmai o gurã de rai.” (58, p.292)

Poþi sã crezi ce vrei, cititorule, dar am chemat
în ajutor doi renumiþi geografi. Eu nu mã joc cu astfel
de lucruri! „Ce lipseºte acestor descrieri spre a fi nu
numai frumoase, ci ºi folositoare?” - se întreabã George
Vâlsan în „Descrieri geografice”. El are în vedere
însemnãrile de cãlãtorie ale scriitorilor, dar rãspunsul
este plin de învãþãminte ºi pentru noi. „În primul rând,
mai totdeauna, notele de localizare, adicã elementul
spaþial”…, obligându-l pe cititor sã apeleze la
cunoºtinþele sale geografice anterioare pentru a
descoperi „multiplele însuºiri spaþiale ale peisajului, pe
care apoi sã le anexeze la notele trãite ale autorului.
Numai aºa descrierea începe a deveni geograficã ºi
folositoare.” (58, p.73) În lucrarea „Sate în depresiunea
subcarpaticã a Olteniei” (1931) aflãm de la Ion Conea
despre „piciorul muntelui” ºi „gura de vale” - posibilele

referinþe fizice ale versurilor lui Alecsandri: „…condiþiile
cele mai prielnice de aºezare sunt în punctele unde
apele ies din munte, în gura vãilor. În adevãr: apele
acestea s-au oferit omului pe ele însele, limpezi ºi
curate; au mânat morile, pivele ºi fierãstraiele pe care
omul le-a instalat pe ele; pe calea lor a suit ºi suie
omul în munte, la vânat ºi pãscut vitele (…) Gura unei
vãi de acestea e ca un fel de poartã de pãtruns în sus,
spre munte - ºi este, dacã vreþi, ºi un fel de cap de
pod, care trebuie sã-ºi aibã, neapãrat, satul (…) Mai
reþin: „…tot pe sub piciorul muntelui”, „oamenii se lãsau
din munte ceva mai jos, la picioarele lui…” ºi, în sfârºit,
„Satele de sub munte sunt mai vechi decât celelalte
ºi, deci, populaþia lor s-a înmulþit pânã într-atâta, încât
la un moment dat plusul, nemaiîncãpând în satele din
gura vãilor, s-a suit ºi pe maluri ºi s-a întins, sub piciorul
muntelui, în  dreapta ºi în stânga, trimiþând braþe de
sate spre vãile vecine.” (63, pp.137-156)

Acum, cititorule, nu ne rãmâne decât sã
traducem „notele trãite” de Alecsandri în „note de
localizare”! Înaintãm cu prudenþã, cum sã nu! „Pe-un
picior de plai” adicã „pe un picior de munte”, unde „plai”
stã pentru „munte”, evident. „Pe-o gurã de rai” ar fi o
notã poeticã ce priveºte o gurã de vale. Versurile
amândouã ne trimit la poalele muntelui, pe valea unui
râu. ªi aºa ajungem la „Iatã vin în cale/ Se cobor la
vale…” Nu se poate, cititorule, ca un om care a bãtut
munþii Moldovei, sã nu fi cunoscut aceste lucruri! Dar
abia în „Rãzbunarea lui Statu-Palmã” (1872) dau de o
dovadã: „Amândoi pe-o vale verde, la picioarele-unui
munte…” (53, p.262)

În balada „Mioriþa”, imediat, când comenteazã
întreg pasajul care începe cu cele douã versuri celebre,
Alecsandri revine cu picioarele pe pãmânt, spunând
despre turmele de oi care „ies din gurile munþilor” altfel
spus, cum ne-au învãþat cei doi geografi, vin pe
drumurile de apã ce coboarã din munþi ºi duc la gurile
de vale.

Mergem acum în colecþia - martor „Balade
populare româneºti”, la „Fata de frâng”, baladã culeasã
la Orlea - Corabia - Oltenia, unde se vorbeºte despre
„Nicolai-Strojai,/ Domn de peste plai…” (49, p.228) ori
la volumul I, unde întâlnim „Crai de peste plai”(24,
pp.393-401), „Mizil-Crai/ De dincolo de plai” (24, p.386)
ºi chiar o fatã de crai… Sã o privim mai cu atenþie! Se
aflã în balada „Voinicul”, varianta din colecþia G.Dem.
Teodorescu, informator acelaºi Petrea Creþul ªolcan.
Voinicul îi reproºeazã calului sãu cã l-a trezit din somn:
„Iar tu te-nduraºi/ De mã deºteptaºi/ Tocmai când
dormeam,/ Frumos vis visam:/ Und’mã logodeam/ C-o
fatã de crai/ Tot de peste plai,/ A lui Mizil-Crai./ Cu
cosiþa/ Deasã,/ Cu geana/ Sumeasã,/ Tânãrã/ ªi grasã,/
Chip de puic-aleasã,/ Chip de jupâneasã!” (24, pp.411-
415)

Adnotaþie: Vezi „Hoþul ºi Domniþa”, doina lui
Alecsandri!

Într-o baladã din Curtea de Argeº, gãsesc o
localizare mai precisã a „plaiului”: „Foicica bobului,/ Sus,
la plaiul muntelui,/ La hotarul Branului,/ Subt cetina
bradului,/ Mi-e cerdacul Stanciului…” (38, pp.294-298)
Adicã zona alpinã, golul cu iarbã… Dar, ce-i asta? În
„Hoþul de cai” din Zãtreni - Olteþu - Oltenia zãresc în
fugã versurile „Foaie verde de susai,/ Sus la munte,
jos la plai…” Sã intervinã experþii, geografii! Domnul
Conea, vã rog! „Cuvântul plai, unul dintre cele mai
interesante ºi mai vechi ale limbii noastre, are undeva
în Oltenia - ºi numai acolo - un înþeles: (…) întinderea
de munþi de la  contactul cu depresiunea subcarpaticã

ºi pânã sus, la gol (munte, pentru poporul român, este,
peste tot, numai golul alpin, adicã din sus de graniþa

superioarã a pãdurii de conifere)”. Drumurile de cãruþe,
drumuri pentru urcatul sau coborâtul turmelor - sunt de

douã feluri: drumuri de plai ºi drumuri de apã… Foarte
interesant! Vã ascult. „Drumurile de apã merg pe vãi,

paralel cu apele. Drumurile de plai merg ºi suie prin
pãdure, pe coastele (în lung) sau  spinãrile gruiurilor

(iarãºi vechi ºi interesant cuvânt) sau contraforturile
înalte (iatã «piciorul de plaiu» din „Mioriþa”, adicã o

parte, unul din organele «plaiului»), contraforturi pe care
se sprijinã, pe laturi, adevãratul munte înalt, al golului

de iarbã.” Prin urmare, numai în Oltenia plaiul
desemneazã „tot muntele cu pãdure (…) între 500 ºi

1500 de metri; de aceea se poate face distincþia între
„sus la munte” - la golul alpin - ºi „jos la plai” - zona

împãduritã a muntelui. (60, pp.16-17) Vã mulþumesc
mult, domnul Conea! M-aþi scos dintr-o mare

nedumerire. Drumul de plai îmi aminteºte de versurile
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din balada „Mihu Copilul”, varianta Alecsandri: „Hai,
murgule, hai,/ Pe coastã de plai,/ Ce laºi tu drumul/ S-
apuci colnicul?” (4, p.93)

Cum sã nu! „Drumul de apã”, o expresie
memorabilã, ca ºi „braþe de sate”. Precizia nu exclude
plasticitatea formulãrii. Încã un exemplu ºi gata: balada
„Armaº Dragomir”, variantã din zona Târgoviºtei,
începe cu „Bobuleþ de linte,/ Pe picior de munte,/ La
muntele înalt/ Înalt ºi retezat,/ Scoboarã, scoboarã,/
Tot din deal în vale…” (49, p.109) Ca la carte,
cititorule! Aºa mai venim acasã: de pe vârful muntelui
o iei pe contrafortul înalt - cum a numit domnul Conea
piciorul de munte -, ajungi la baza lui - depresiunea -
de unde cobori mai uºor în vale.

Nu-mi iese din cap „drumul de apã”! ªtii de
ce? Pentru cã mã uit la „negrul zãvoi” din textul
„Mioriþei”, în aval de locul unde ne aflãm acum.
„Pãdurice pe malul unei ape; luncã”, citesc în DEX.
Dacã „gura de rai” ar sta pentru „gura de vale” a unei
ape care iese din munte, atunci zãvoiul e acolo unde
trebuia sã fie. Natural. Iar turmele din baladã ar coborî
ºi pe drumul de plai ºi pe drumul de apã…

Dar în colecþia martor ºi, o spun cu siguranþã,
în cântecele populare în general, „plai” nu rimeazã cu
„rai” ci, ai vãzut ºi tu, cititorule, cu alt cuvânt, „crai”,
astfel cã fata de crai e „de peste plai”… Uite-te acolo,
hãt departe, o zãreºti? Dincolo de ortoman… ºi de
nãzdrãvanã… Ia-þi ochii de la mândra crãiasã! E o
fantasmã. Treci ºi de mãicuþa bãtrânã… Ei? „…Cã m-
am însurat/ Cu-o fatã de crai,/Pe-o gurã de rai.” Bravo!
Priveºte-o ºi taci!

…Plaiul în poezia cultã a lui Vasile Alecsandri.
M-am cam sãturat de procedurile astea! Of! Dar, pe
cine vãd? „Mãrioara, Florioara”, mândreþea de baladã
de care s-a înamorat chiar ºi marele istoric Nicolae
Iorga, atât de intransigent, uneori, cu autorul ei: „…încât
te lãmureºti cetind bucãþi ca «Mãrioara Florioara»,
acest mãrgãritar de poezie simplã ºi limpede ca un
izvor de munte, frumoasã ca fetele din basm, dupã
care firea întreagã se înnebuneºte - cum poetul a putut
amesteca unda talentului sãu în valul Poeziilor populare
fãrã sã poþi hotãrî unde grãieºte poporul naiv ºi dulce,
unde rãsunã nota prefãcutã ºi dibace a poetului cult.”
(7, pp.198-199) Alecsandri însuºi a oscilat în privinþa
ei: când lucra la ea o vedea ca pe o creaþie popularã,
iar când o definitiveazã o trece în rândul poemelor sale,
integrând-o în ciclul „Lãcrãmioare”… Drumuri de ape.

Mã mir ºi eu odatã cu versurile: „Ori s-au dus
în nalte plaiuri/ Colo, sus, pe câmpi de raiuri,/ În
grãdina zânelor,/ În locaºul stelelor?…” Cum se vede
clar, cititorule, înalt e cerul, nu muntele. Acolo, mi se
pare, plaiul ºi raiul sunt una… Vreau sã spun cã
denumesc acelaºi lucru. Înalt îl vezi când priveºti de
jos în sus. Când ai ajuns ºi eºti la acelaºi nivel cu el,
îþi apare întins, asemeni unui câmp. Ai dreptate, sunt
la plural. În poemele lui Alecsandri am întâlnit pentru
prima datã aceastã multiplicare ce mã deruteazã.

Aceeaºi situaþie în „Visurile” notate în „Fevruar,
1847, Vila Delfina-Palermo”: „Cãci iubirea din junie/
Schimbã lumea-n vesel rai,/ ªi cu sufletul reînvie/ În
cerescul dulce plai!” Ne aflãm tot într-o geografie celestã
construitã de sufletul junelui îndrãgostit.

Când moare Elena, în „Ursita mea”, 1849,
Malta, Alecsandri începe sã coboare „…Plutind pe-a
mãrei spume/ Cãlcând pe verde plai.” Din „Bosfor”, fãrã
datã, apare o barcã „Lãsând o urmã lungã pe-adâncul
umed plai”… Pe suprafaþa mãrii. La fel în „Iahtul”, Cadixa,
1853, unde „de la Patriei verzi maluri/ Am plecat în þãri
strãine,/ ªi pe plaiuri, ºi pe valuri/ Eu duc dorul ei cu
mine.” ªi încã: „De pe plaiu-nstrãinãrei…” - în „Nicolae
Bãlcescu murind”, 1862. Când scrie „Strofe lui C. Negri”,
cliºeul plaiuri-raiuri reapare: „El merge sã revazã acele
mândre plaiuri/ A tinereþei noastre armonioase raiuri.”
În „Vis de poet” (1855) „plaiul nemurirei” însoþeºte ca
întotdeauna raiul… O singurã datã, sper sã nu
greºesc… Sigur greºesc! …apare rima crai-plai: „Înºirã-
te, Mãrgãrite” (Legendã), unde citesc o promisiune: „De
mi-i face-aºa copii,/ Tu mireasa mea sã fii/ (…) Zice-
atunce mândrul crai/ Ce vine pe verde plai.” Apoi iar
sosesc „Cucoarele” (1861) cu plai-rai…

…Cliºeul mã aduce la disperare. Parcã aº fi
într-un deºert de rime, fãrã speranþã de altceva… Plai-
rai, rai-plai… Placa lui Alecsandri a fãcut ºanþ de atâta
repetare. Cum ar  zice versul popular: De la tinereþe/
Pân’ la bãtrâneþe!

Abia mai reuºesc - te rog sã mã crezi, cititorule!
- sã-mi adun gândurile topite în observaþii de parcurs:
1. în poezia cultã a lui Alecsandri, plaiul este frate
geamãn cu raiul, iar rima leneºã profitã din plin de
aceastã înfrãþire;
2. e oriunde, în cer, pe pãmânt sau pe mare, acolo

unde sufletul se simte fericit; de aici vine ºi pluralul -
plaiuri;
3. singura adiere o aduc craiul ºi fata lui „de peste plai”
care înainteazã, cu siguranþã, din balade…

3. Pe-o gurã de rai
Sã revedem intenþiile care l-au purtat pe

Alecsandri cãtre acest vers. Cu încetinitorul, cum altfel?
…Mai întâi citim constatarea cuiva care observã relaþiile
românilor cu natura þãrii sale. Aºa… Apoi vedem cum
reformuleazã acea consideraþie în termenii contextului
în care se manifestã viziunea lui integratoare asupra
obiectului studiat - poporul român. Cu alte cuvinte:
observaþiei cu ochiul liber ce surprinde iubirea ca notã
definitorie a raportului român - naturã,
pseudocomentatorul îi adaugã o concluzie a minþii
studioase, ce priveºte istoria poporului sãu: pãstrarea
naþionalitãþii în mijlocul tuturor adversitãþilor.

…Sunt convins, cititorule, cã adulmeci odatã
cu mine nuanþele reflexive, conexiunile delicate,
ligamentele frãgezite de emoþie ºi vis - ce desfãtare!
Mai departe… Mai departe, în discursul extratextual
al autorului - cum am numit comentariile
lui Alecsandri - se… cum sã zic mai bine? alege dintre
instituie, insinueazã, infiltreazã… o determinare
cauzalã între cele douã rezultate ale examinãrii
comportamentului românilor: iubirea poporului faþã de
natura þãrii devine cauzã a îndârjirii cu care, de-a
lungul timpului istoric, el ºi-a apãrat locul natal ºi felul
sãu specific de a fi - acestea reprezentând efectul.

Când Alecsandri îi scria lui Hurmuzachi,
efectul era la ordinea zilei, transformat la rândul sãu
în cauzã a miºcãrilor revoluþionare din þãrile române.
Adicã: ei luptau pentru un stat suveran constituit pe
temeiul identitãþii naþionale. Exact: aplicarea
principiului naþionalitãþii.

Ca sã intensifice aceastã cauzã secundã,
poetul-revoluþionar simte nevoia unei redimensionãri
a cauzei primordiale, ºi-i adaugã o greutate sfântã:
„Românul îºi iubeºte pãmântul unde s-a nãscut ca un
rai…” ªi, în sfârºit, în discursul þinut la Paris, el face
ultimul pas al acestor înlãnþuiri de gânduri ºi dorinþe,
afirmând „Astfel este România, numitã de români gura
raiului.” Dovada: primele versuri din balada „Mioriþa”,
pe care, din nefericire, nu o avea cu el. Ai prins, cred,
miºcarea autorului… Nu?

…Reiau ultima parte: în calitate de observator,
introduce termenul cu care se comparã iubirea
românului pentru locul natal - „ca un rai” - pentru ca,
mai târziu, în activitatea de propagandã, sã susþinã cã
românii înºiºi numesc România „gura raiului”. De ce nu
mai simplu, rai? Întrucât aºa apare în balada popularã
„Mioriþa”. Nici acum n-ai sesizat cum Alecsandri trece
din postura de observator în obiectul pe care-l observã
- poporul român? Înstrãinat de mai mulþi ani, ajunge la
o concluzie: cã românii îºi iubesc þara ca un rai;
introduce aceastã idee în conºtiinþa posibilã a
românilor; dupã efectuarea operaþiei el apare ca unul
dintre românii care-ºi numesc þara „gura raiului”. O va
face scriind versul „Pe-o gurã de rai” ºi dându-l ca
popular, asemeni întregului text. Astfel, printr-o rotire
în spiralã, Alecsandri devine din creator un ins oarecare
între toþi conaþionalii care-ºi denumesc þara „gura raiului”.
Intelectualii francezi trebuia sã rãmânã convinºi de
adevãrul afirmaþiilor tânãrului poet revoluþionar din faþa
lor. …M-au luat ameþelile!

ªtiu, sunt multe întrebãri de pus. Voi începe
cu: de ce Alecsandri a þinut atât de mult sã aibã în
textul „Mioriþei” cuvântul rai? Altfel spus, avea el vreo
reverberaþie romanicã? Rãspunsul cred cã l-am gãsit
în lucrarea lui Miron Costin „De neamul moldovenilor”
la care am fãcut referire când l-am urmat pe Alecsandri
în discursul parizian, semn cã îl cunoºtea. Marele
cãrturar se întorsese din exilul în Polonia, 1686, ºi a
scris despre neamul sãu pânã la moarte, în 1691. „Toate
lucrurile, dacã se încep a spune din ceputul sãu, mai
lesne sã înþãleg. ªi neamul moldovenilor fiindu dintru o
þarã care sã cheamã Italiia, de Italiia ºi de Împãrãþia
Râmului, a cãriia împãrãþii scaunul, oraºul Râmul, în
dricul Italiei ieste, a pomeni întâi ne trage rândul.”
Vorbeºte despre aºezarea ei geograficã, hotare,
împãrþire administrativã… „Ieste þara Italiei plinã, cum
sã zice, ca o rodie, plinã de cetãþi ºi oraºe iscusite,
mulþime ºi desime de oameni, târguri vestite, pline de
toate bivºuguri, ºi pentru mare iscusenii ºi frumuseþuri
a pãmântului aceluia i-au zis raiul pãmântului…” Mai
citez din acest text-martor care mã încântã cum cred
cã a fãcut-o ºi cu sufletul înaripat al junelui Alecsandri:
„…a cãruia pãmântu, oraºile, grãdinile, tocmelile la
casile lor cu mare desfãtãciune traiului omenescu, nu
are toatã lumea, supt ceriu blându, voios ºi sãnãtos,

nici cu cãldurã prea mare, nici ierni grele…” Aici cred cã
a atins sensibilitatea climatericã a poetului! „…De grâu,
vinuri dulci ºi uºoare, untudelemnu, mare bivºug ºi de
poame de tot feliul: chitre, nãramze, lãmâi ºi zahãr ºi
oameni iscusiþi, la cuvântu stãtãtori, peste toate
neamurile, neamãgei, blânzi, cu oamenii streini dintr-
alte þãri nemãreþi, îndatã tovaroºi. Cum ar fi cu ai sãi,
cu mare omenie, supþiri, pentru aceia le zicu gentiloni…
(…) Cautã-te darã acum, cetitoriule, ca într-o oglindã
ºi te priveºte de unde eºti (…) obiceiuri, hire, graiul ºi
pânã astãzi, cã eºti dreptu vloh, adicã italiian ºi râmlean.
(…) Cine au fost în Italiia, sã vazã pre italiiani, sã ia
aminte, nu-i va trebui mai mare dovadã, sã creazã cã
un neam sântu cu moldovenii.” (18, pp.193-195)

Rãspunsul la prima întrebare ne duce la
motivaþia titlului baladei „Mioriþa” ºi face parte din
operaþionalizarea conceptului „dovezile romanitãþii
românilor”: asemenea strãmoºilor romani, moldovenii
îºi numesc þara apelând la cuvântul rai; prin urmare,
fraþii noºtri de azi, italienii, francezii ºi ceilalþi, ar trebui
sã ne ajute când suntem în cãdere, pentru cã am
pãstrat cu sfinþenie darurile pãrinþilor noºtri º.c.l. - sã
nu ne pierdem identitatea naþionalã. Bãtrânul cronicar
era ºi el preocupat de adunarea dovezilor romanitãþii
moldovenilor, ajutându-l cât a putut pe urmaºul sãu,
Vasile Alecsandri, care l-a ascultat ca pe nimeni altul.

„Suvenire din Italia. Buchetierea de la
Florenþa” - prima scriere în limba românã a lui
Alecsandri - cuprinde încã din primele rânduri mãrturia
aceloraºi trãiri: „El în trecerea sa prin Italia, gustã o
viaþã nouã, necunoscutã; ºi când iese de pe þãrmurile
acelui pãmânt poetic, atunci i se pare cã s-a visat
zburând printr-o câmpie îmbogãþitã cu toate podoabele
raiului.” (6, p.54)

A doua întrebare, cititorule, vine de la sine - în
logica reconstituirii aºa cum am schiþat-o pânã acum:
cuvântul „rai” ºi/sau compunerea „gurã de rai” ar fi putut fi
preluate din cântecele populare adunate? În balade, am
întâlnit termenul „rai” numai în „Soarele ºi Luna”, o variantã
din colecþia Teodorescu, culeasã de la Petrea Creþul ªolcan
(Lacul Sãrat - Brãila - Galaþi), 6 VIII 1883 (24, pp.283-
293). Bântuit de iubirea pentru „Sor-mea Ileana,/ Ileana
Sânzeana,/ Doamna florilor/ ª-a garoafelor!…”

Adnotaþie: Alecsandri, „Mãrioara, Florioara”!
…Sfântul Soare se duce „Tot la moº Adam/ ªi

la maica Iova”, cãrora le destãinuie cã nu ºi-a putut gãsi
altã soþie deºi a umblat „Lumea-n lung ºi lat/ Þara
Româneascã/ ªi Moldoveneascã/ Lungiº,/ Curmeziº…”
Cei doi bãtrâni, cu pãrere de rãu în suflet, îi spun:
„Preasfinþite Soare,/ Puternice mare/, Und’ s-a mai vãzut/
ªi s-a cunoscut,/ Und’ s-a auzit/ ªi s-a pomenit/ Sã ia
sor’ pe frate/ ªi frate pe sor’?/ Cã cin’ n-o lua/ Raiul c-o d-
avea,/ Iar cine-o lua/ În iad c-o intra.” Ca sã fie cât mai
bine înþeleºi, moºul Adam ºi cu moaºa Iova „De mânã-l
luau,/ La rai mi-l duceau,/ Rai cã-i arãtau,/ ªi de ce vedea,/
Bine cã-i pãrea:/ Numai mese-ntinse,/ Cu fãclii aprinse,/
Cu pahare pline,/ În cântece line;/ (…) Printre rãmurele,/
Dalbe pãsãrele/ Cânta-n versurele…” În varianta Alecsandri
a baladei, citim la început despre nouã cai „Care noaptea
pasc în rai”. Mai departe, Soarele se urcã la Domnul:
„…Domnul Sfânt îl asculta/ ªi de mânã mi-l lua/ ªi prin
iaduri mi-l purta,/ Doar cã l-ar înspãimânta;/ ªi prin rai
încã-l purta,/ Doar cã l-ar încânta.” Însã noi, cititorule,
vedem doar cuvântul „rai”, nu ºi ce denumeºte el. Nici în
celelalte balade ale colecþiei sale nu l-am zãrit.

Rãspunsul la a doua întrebare: da, în balada
„Soarele ºi Luna” prelucratã de Alecsandri pentru colecþia
sa, gãsim termenul „rai” ca desemnând ceva atractiv,
posibil obstacol în calea incestului. Mânat de presupoziþia:
dacã poetul-editor nu a redat pasajul cu raiul din „Soarele
ºi Luna” în varianta scrisã, el trebuia sã aparã cu necesitate
în alt loc, - am trecut, val-vârtej, în poezia cultã. Abia la 1
iunie 1875, în „Contemporanul”, Alecsandri publicã
„Legenda lãcrãmioarei” unde gãsesc descrierea cu pricina:
„În rai nici o minune plãcutã nu lipsea;/ Vãzduhul lin,
rãcoare, a crini amirosea,/ (…)Lumina era moale (…) Prin
arbori cântau pãsãri, prin aer zburau îngeri (…)/ Pe maluri
verzi, frumoase, de râuri limpezite,/Stau sufletele blânde,
iubinde, fericite (…) Dulce-adãpost de pace, grãdinã-
ncântãtoare…” (53, p.310) Ca moto la legenda „Dan,
cãpitan de plai” am întâlnit versurile populare: „Frunzã verde
de mãlai/ Cine merge sus în rai? (…) Frunzã verde lemn
de brad,/ Cine merge gios în iad? (53, p.283)

…Mi se pare cã batem câmpii, cititorule!
Cãutãm sursa unui cuvânt care, pentru creºtinul
Alecsandri, e de la sine înþeles: nu avea nevoie sã
culeagã cântece populare pentru a da de el. Mãi, cã
bine zici! Mai spune o datã împreunã cu mine, sã mã
mai întãresc: pe noi ne intereseazã asocierile în care
intrã cuvântul în mintea lui Alecsandri ºi sensurile lui
specifice. Bravo, de trei ori bravo!

(continuarea în numãrul viitor)
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Pentru a înþelege trebuie sã vã aducem aminte,
cã în chiar firmanul pentru învestitura principelui Carol
din 23 Octombrie 1866, Înalta Poartã pune condiþia
ca statul nostru sã nu încheie nici o convenþie directã
cu vreo putere strãinã, ºi cã prin art.7 ºi 19 ale
tratatului de comerþ din Constantinopol dela 3 Februarie
l862 Turcia stipulase un drept vamal de 8% ad
valoreum dela toate articolele impor tate „în
Principatele-Unite Moldova ºi Valachia” dispunând
astfel de noi fãrã a ne întreba.Iar acum o Mare Putere
occidentalã, sub inspirarea unui adevãrat om de stat,
recunoºtea în mod ostentativ emanciparea economicã
a României de sub suveranitatea Porþii, ºi prevestea
recunoaºterea deplinei independenþe1. (1Prefaþa la
„Discursuri parlamentare”,vol.II,p.4 ). Începutul fãcut,
peste puþin timp se încheie convenþiuni ºi cu alte
state. Aºa în Martie 1876 cu Rusia, iar mai târziu cu
Italia”39. Evenimentul nu a trecut neobservat în
cancelariile occidentale. C.Esarcu, agentul român la
Roma, remarca faptul cã agenþii strãini vedeau în
aceastã convenþie începutul unei „ere” a statului
român în lupta pentru dobândirea suveranitãþii statale.

În tabãra liberalã pãrerile erau împãrþite în legãturã
cu semnificaþia politicã a convenþiei comerciale cu
Austro-Ungaria. Astfel în timp ce moderaþii lui Ghica
îi acordau sensul menþionat mai sus40, radicalii
considerau cã astfel se restabilea „monopolul Austro-
Ungariei asupra Dunãrii ºi dreptul sãu de amestec în
România”41. Convenþia comercialã reprezenta „un
adevãrat act de cucerire pe cãi indirecte economice
ºi industriale” (Am vãzut poziþia lor în citatul de mai
sus privind expunerea de motive ºi atitudinea ziarului
lui Rosetti). Analizele istorice ulterioare susþin cã
rezervele împotriva acestei convenþii erau îndreptãþite.
În acest sens Kogãlniceanu declara: ”Noi, d-lor, prin
aceastã convenþiune ne orânduim a nu fi nimic decât
o pupulaþiune producãtoare de grâu ºi de materii prime”.
A prevalat însã aspectul politic. E de presupus cã
dacã cineva ar fi intuit cã peste numai doi ani România
urma sã devinã independentã, aceastã convenþie nu
s-ar fi semnat sau nu s-ar fi semnat în forma
cunoscutã spunea P.P.Carp în 1891. La acea datã
însã conservatorii doreau sã obþinã independenþa pas
cu pas ºi pentru aceasta orice compromis putea fi
binevenit. Actul din iunie 1875 se va repeta în 1876
cu Rusia cu care se va încheia o convenþie similarã.
Atitudinea liberalilor radicali poate fi consideratã mai
mult decât subiectivã având în vedere faptul cã prin
aceastã a doua convenþie România îºi manifesta în
mod efectiv un atribut de suveranitate eludând
raporturile de dependenþã faþã de Poartã. În vreme ce
conservatorii ºi moderaþii practicau acest tip de politicã
externã în care diplomaþia reprezenta principala armã
de luptã iar Austro-Ungaria ºi Germania principalele
puncte de sprijin extern, radicalii urmãrind acelaºi
obiectiv, mergeau totuºi pe cãi diferite justificate ºi
de poziþia lor faþã de guvernare.

Redeschiderea problemei orientale în 1875, adicã
în timpul guvernãrii conservatoare L.Catargiu va
modifica oarecum datele problemei obligându-i pe
conservatori la luãri de poziþie. În acest context
T.Maiorescu, în Discursurile sale parlamentare, spre
deosebire de alþi fruntaºi conservatori care se
pronunþau pentru pãstrarea neutralitãþii în conflictul
din Balcani, dezaprobã poziþia guvernului L.Catargiu
scriind cã „singura politicã indicatã de interesul nostru
naþional în anul 1876 era...sã ne înþelegem cu Rusia
asupra participãrii noastre la rãzboi”. Analizând la rece
situaþia creatã în Balcani Maiorescu era de pãrere cã
România nu putea rãmâne deoparte: ”ªi apoi nu eram
noi un stat cu aspirãri la independenþã?

39. B.Boerescu, Discursuri politice, 1859-1883,
vol.II, 1874-1883, Bucureºti, Editura Socec, p.382-
384

40. Ion Ghica, Scrieri, vol.II, Editura P.V.Haneº,
Bucureºti, 1914, p.86

41. „Alegãtorul liber”, an I, 1875, nr.116, p.1.
ªi care alt moment ni le putea îndeplini, dacã nu

tocmai izbucnirea crizei orientale? Iar dacã
independenþa trebuia sã o dobândim,se cuvenea
junelui stat sã o aºtepte în pasivitate smeritã de la
vreo combinare viitoare a diplomaþiei strãine, care cine

„CONSERVATORISMUL ROMÂNESC ªI PROBLEMA
INDEPENDENÞEI ÎN CONTEXTUL CRIZEI ORIENTALE”

STUDIU –V ºtie cum ar fi ieºit , sau era datoria, onoarea ºi dovada
sa de vitalitate de a ºi-o cuceri cu sângele armatei
sale?42. În opinia lui Maiorescu cãderea guvernului
Catargiu, care persista în neutralitate, era mai mult
decât binevenitã. Maiorescu atribuie meritele pregãtirii
rãzboiului de independenþã doar principelui Carol, care
s-ar fi pãtruns „de toatã aspirarea naþionalã a generaþiei
divanului ad-hoc” ºi ar fi devenit” cel mai român dintre
români”, ºi lui I.C.Brãtianu care, sfãtuit de prinþ, ar fi
luat, în februarie 1877, când constituþia lui Midhat paºa
ne vãtãma drepturile „hotãrârea definitivã” de „cucerirea
independenþei prin arme”. El exagereazã oarecum rolul
Principelui Carol I pe câmpul de luptã dar considerã
cã aceasta a sudat ”raportul între domn ºi þarã” care
„nu era...închegat” pânã atunci ºi cã pe câmpul de
luptã ”principele Carol devine în adevãr domnul
României”. ”Pricepãtor al politicei europene, în poziþia
de a afla amãnuntele ei mai intime, el a avut din capul
locului simþãmântul, cã în aceastã crizã orientalã
România era chematã sã-ºi manifeste puterea ei
militarã ºi valoarea ei de stat,prin care sã-ºi
dobândeascã adevãrata suveranitate a
independenþei”43.

Evenimentele din toamna anului 1875 ºi începutul
anului 1876 prin care o serie de miniºtri conservatori
în frunte cu Boerescu au pãrãsit guvernul, vor duce
în final la cãderea cabinetului Catargiu la sfârºitul lui
martie 1876. În plan extern problema orientalã lua
amploare. În noiembrie 1875 Zinoviev-consulul gen-
eral al Rusiei, întorcându-se de la o întrevedere de la
Istambul cu Ignatiev întreba direct guvernul român:
”Ce atitudine va avea România în viitoarea crizã
orientalã?”44. Guvernul conservator s-a pronunþat
atunci pentru menþinerea neutralitãþii, însã era limpede
cã aceastã stare nu putea dura prea mult. Cabinetele
de tranziþie care i-au urmat au pregãtit terenul marilor
acþiuni politico-diplomatice de mai târziu care îi vor
avea drept protagoniºti pe Brãtianu ºi Kogãlniceanu.
Încã din iunie, în calitate de membru al cabinetului
Manolache Epureanu, Kogãlniceanu solicita oarecum
ultimativ Porþii recunoaºterea independenþei þãrii cu
toate caracteristicile ce derivau de aici. În contextul
accelerãrii evenimentelor balcanice Maiorescu aprecia
cã tandemul Carol I-Brãtianu era mai nimerit pentru
ca România sã tragã foloasele cuvenite pe linia
independenþei. Evenimentele din Balcani din toamna
anului 1876 precum ºi adoptarea constituþiei lui Midhat-
paºa la 11 decembrie 1876 în preziua începerii
Conferinþei ambasadorilor l-au determinat pe
I.C.Brãtianu, opineazã Maiorescu, sã-ºi definitiveze
poziþia iar de aici înainte calea armelor devenea
indevitabilã. Astfel tratativele cu Rusia sunt acceler-
ate ºi se semneazã celebra convenþie de la 4 aprilie
1877 atât de blamatã, atât de conservatori cât ºi de o
parte a liberalilor moderaþi printre care Dimitrie A
Sturdza (demisionat din guvernul I.C.Brãtianu la 21
februarie 1877) ºi Ion Ghica. Atitudinea opoziþiei
conservatoare în acest moment important al istoriei
noastre meritã sã fie relevatã sublinia Titu Maiorescu.
Astfel în organul lor recunoscut, Timpul, conservatorii
publicã la 26 aprilie urmãtoarea declaraþie:

„Împrejurãrile sunt de o gravitate excepþionalã.
Armatele ruseºti ocupã teritoriul nostru. O convenþie
iscãlitã de guvernul român ºi aprobatã de majoritatea
corpurilor legiuitoare a fixat rolul ce România este
chematã a juca în situaþia actualã. Constatãm cã
aceastã convenþie a fost supusã Camerei ºi
Senatului,dupã ce armata imperialã a Rusiei trecuse
Prutul ºi ocupase o parte a þãrii. În faþa acestor fapte
împlinite, în faþa unor împrejurãri, de la care poate
atârna viitorul statului nostru, noi conservatorii credem
cã ar fi ºi nepatriotic ºi inoportun de a crea guvernului,

42. Titu Maiorescu, Discursuri parlamentare, vol.II,
1876-1881, Bucureºti, Editura Albatros, 2003, p.17

43. Ibidem, p.37.
44. Ibidem, p.16.
cãruia evenimentele i-au încredinþat soarta þãrii,

dificultãþi în chestiile exterioare. Opinia noastrã despre
acest guvern este cunoscutã; ea nu s-a schimbat întru
nimic. Pentru moment însã credem cã o polemicã în
contra politicei sale din afarã nu este la locul ei”45.

În tabãra conservatorilor cel mai vehement critic
ºi analist al gestului guvernului radical privind
încheierea acestei convenþii a pãrut a fi P.P.Carp.

Acesta a criticat din start ideea supunerii la vot în
Senat a convenþiei sub imperiul ameninþãrii baionetelor
ruseºti. Carp considera cã trebuie respinsã ab iniþio
rãspunderea moralã pe care o atrãgea un act sãvârºit
în asemenea condiþii. ”Cã votul nostru nu poate fi dat
decât sub presiunea cea mai dureroasã, aceasta o
mãrturiseºte însuºi mesagiul care nu este alta decât
un lung þipãt de disperare prin care se zice þãrei cã
”pãrãsiþi de toþi am fost siliþi sã ne aruncãm în braþele
Rusiei””46. Carp critica nu ideea neutralitãþii în sine ci
momentul ales pentru solicitarea ei. Analizând
comparativ interesele Europei ºi ale Rusiei în privinþa
creºtinilor balcanici Carp trage concluzia cã Europa a
decis sã se foloseascã de Rusia în acest scop.

”Vreau sã ameliorez soarta creºtinilor, aceastã
ameliorare sã fie obþinutã prin armele ruseºti, dar
totodatã voiu apãra neutralitatea României ºi voiu face
un casus belli din trecerea Prutului”47. În aceastã
perspectivã chestiunea neutralitãþii trebuia pusã abia
dupã ce, urmare a rezultatului rãzboiului, Rusia ar
încerca o extindere a teritoriului ei ºi o modificare a
graniþelor Orientului. Analizând foloasele pe care
România le putea trage din aceastã convenþie Carp
prefigureazã un viitor sumbru pentru þara noastrã. ”Ne
lepãdãm de tratatul de la Paris ºi cerem ca Rusia sã
înlocuiascã ea singurã garanþia care ne-o da pânã azi
ºapte puteri”48. Poziþia pe care România o cãpãta prin
aceastã convenþie era comparabilã cu cea pe care o
cãpãtau popoarele cucerite de romani din Peninsula
Italicã în antichitate aºa numitele socii populii romani.
În ceea ce priveºte însã esenþa politicã a acestei
convenþii Carp considerã cã are o bãtaie mai lungã,
ea proiectând începutul unei politici de alianþã ºi
colaborare cu armata rusã fãrã nici un orizont de
aºteptare concret pentru interesele României. Trage
aceastã concluzie în baza conþinutului ei care, nu
oferã României mai multe drepturi decât tratatul de la
Paris ºi posibil nici pe acelea.Practic convenþia punea
România la cheremul Rusiei.

Analizând poziþia Principelui oglinditã în proiectul
de rãspuns din 23 aprilie 1877 la Mesajul Tronului,
conform cãreia România este pãrãsitã de toþi, cã este
redusã la propriile ei puteri ºi cã nu mai poate conta
decât pe sine, Carp considera cã se exagereazã
poziþia guvernului ºi opineazã cã nu e prudent din
punct de vedere politic sã acuzãm Europa cã ne-a
pãrãsit. El revenea cu acestã ocazie la ideea con-
form cãreia aceastã campanie a guvernului ar fi fost
mai utilã la sfârºitul rãzboiului, respectiv dupã
încheierea pãcii. El considera cã guvernul român a
utilizat expresia „pãrãsiþi de Europa” pentru a putea
deveni beligeranþi. De asemenea el acuza guvernul
radical de ipocrizie considerând cã acesta a fãcut tot
posibilul ca neutralitatea sã devinã imposibilã. La
obiecþiile lui Rosetti-Bãlãnescu-raportorul Senatului cã
interpreteazã greºit textul Camerei, Carp rãspundea:
”Zic, cã nu aþi avut aceeaºi cumpãnã pentru ambele
puteri care sunt astãzi în luptã, ºi aceasta este critica
cea mai acerbã care pot sã o fac politicei guvernului
de astãzi, cãci numai aºa, menþinând cumpãna egalã
între ambele puteri am fi putut sã ne ferim de pericolele
ce ne înconjoarã!..””..convenþia cu Rusia a micºorat
îngrijirile dar a mãrit pericolele”49.

Pe o poziþie similarã cu P.P.Carp s-a situat
conservatorul N.Blaremberg care a criticat puternic
convenþia încheiatã de guvernul român cu Rusia
însoþind acest

45. Ibidem, p.47.
46. P.P.Carp, Discursuri, vol.I, 1868-1888, Bucureºti,

Editura „Socec”, 1907, p.130.
47.  Ibidem, p.130.
48. Ibidem, p.131.
49. Ibidem, p.136.
lucru ºi de un gest personal prin demisia din

Camerã, în mod demonstrativ, pentru a nu participa
la votarea ei. În toamna anului 1877 el publica, la
Viena, o lucrare în care critica aspru pe primul ministru
ºi pe ministrul de externe pentru cã, aliindu-se cu
Rusia, ar fi intrat chipurile în rãzboi împotriva
intereselor þãrii. El pleda”sã nu se puie în sarcina
naþiunii române greºelile guvernanþilor ei”50.

Prof. TILEA ION

Continuare în pag. 22
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Arhim. Arsenie Papacioc

VEªNICIA ASCUNSÃ ÎNTR-O CLIPÃ
Motto: „Iubiþi lumea aºa cum este ea ºi sigur bunul Dumnezeu
vã va iubi aºa cum sunteþi voi.”
                                                     Arhim. Arsenie Papacioc

(urmare din nr.7-8/39-40)

Din cartea „Veºnicia ascunsã într-o clipã”,
apãrutã la Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2004
Publicat sub îngrijirea prof. Anghel Papacioc

Nimeni nu poate sã spunã care e procesul venirii
lacrimilor. Odatã te nãpãdesc! Dar sunt ºi lacrimi nevãzute.
Nu trebuie numaidecât sã plângi ca sã te vadã lumea.
Existã o pãrere de rãu adâncã pentru pãcate, aceste
sunt lacrimile nevãzute! Îþi pare rãu ºi îþi vin lacrimile!
Pentru cã plânsul este un proces care scapã explicaþiilor.
Lacrima vine la toatã lumea. Este o stare de evlavie
adâncã. Un moment, aºa: „Uite, am fost un aºa de mare
pãcãtos! Cum de mã mai rabdã Dumnezeu?”. ªi plânsul
acesta spalã mult cu adevãrat. Dar, repet, sunt ºi lacrimi
nevãzute.

*
Tu ºtii Scriptura, - cã Dumnezeu numai celor

smeriþi le dã har, - ºi zici cã te vei lãsa mai târziu de
patima înãlþãrii de sine, dar nu bagi de seamã cã într-
aceasta sufletul tãu se pierde deja. Poþi sã arunci un
mãrgãritar de mare preþ în apã zicând cã-l vei putea cãuta
mai târziu? Dar dacã nu vei putea sã te smereºti cu
adevãrat, ca sã primeºti darul mântuirii tale? Ca sã scapi
de mândrie ai nevoie de plâns ºi de pãrere de rãu
adevãratã. Acesta este un dar de Sus ºi dacã Dumnezeu
nu-þi dã aceastã pãrere de rãu? ªi dacã vine moartea ºi
nu-þi lasã timp? Ziua de mâine, zice Fericitul Augustin, n-
a promis-o Dumnezeu nimãnui; poate sã þi-o dea, poate
sã nu þi-o dea. Sã nu audã Dumnezeu de omul mândru!
Nu vrea sã-l vadã. Îi ia darul întreg ca sã se poticneascã,
doar s-ar smeri, cum spune Scriptura. Îl pãrãseºte, este o
mare urâciune; îi ia gustul frumosului; îl lasã rãtãcit ºi
haotic prin toate gunoaiele marginilor lumii. Nu mai are
chip, nu mai are asemãnare ºi nici discernãmântul
conºtiinþei ºi cum spun Sfinþii Pãrinþi: „unde cãderea a
apucat, acolo mai înainte mândria a lucrat!”. Nici o patimã
nu te apropie mai mult într-o asemãnare cu diavolul ca
mândria. Toate patimile se mai pot apãra cu firea ºi cu
grozavele împrejurãri ale vieþii, dar mândria nu se poate
apãra cu nimic. Ea are cutenzanþa nesuferitã sã stea lângã
orice fel de virtute ºi chiar se ascunde în smerenie, pe
care o are ca un paravan. Lucru foarte des întâlnit ºi
întãrind cuvântul un pãrinte care spune: „E smerit,
mândruleþul!”. Fiind atât de primejdioasã ºi atât de
prezentã la toate vârstele ºi rangurile, e bine ca toatã
lumea sã nu desconsidere pe nimeni oricât ar fi de
neînsemnat (cã ºi în el se ascunde Hristos) ºi chiar sã-l
întrebe pentru a-i cere o pãrere mãcar ºi convenþional.
Aceasta ar fi un prim pas pe drumul Evangheliei. E bine
sã întrebi, sã ceri pãreri sau sfaturi de la oricine ºi oricine
ai fi tu, cã harul lui Dumnezeu sãlãºluieºte, cine ºtie, mai
mult în cele simple ºi nebãgate în seamã! Pleacã-te (mãcar
pentru smerenie trupeascã, cum se zice) cã tot este un
sunet plãcut ºi vei vedea câtã nevoie ai de semenii cu
care a rânduit Dumnezeu sã trãieºti ºi sã te vezi ºi te vei
convinge, în drumul vieþii, cã înþelepciunea stã sigur mai
mult unde este smerenie, cã acolo este Dumnezeu.

Iatã, Lucifer a cãzut iremediabil, cãdere marcatã
numai prin douã cuvinte... eu sunt... ºi cãzând a ajuns
împotrivitor pe veci, urâciunea pustiirii. Sã nu se
amãgeascã cineva sã fãrã o adevãratã purificare în
singurã apa smereniei, va putea intra în Împãrãþia de
unde au cãzut diavolii ºi va fi ca îngerii. Smerenia nu este
produsul nevoinþelor noastre, este o harismã care o
primim de la Dumnezeu. Dar pe fondul acestor strãduinþe
ale noastre!

*
Dar nu pentru trecutul tãu grozav te mântuieºti,

ci pentru trãirea momentului. Se poate sã faci un pãcat de
moarte ºi anulezi totul. Pentru cã „în ce te va gãsi moartea,
în aceea te va judeca”.35 Sau poþi sã cazi într-o patimã ºi
sã te ridici într-o clipã, cu mare pãrere de rãu ºi sigur, cu
cãinþã, cu smerenie. Chiar dacã mori în fiecare zi, ºi preþ
de o secundã, prin pãcate sau neatenþii, trebuie sã învii
în aceeaºi zi. Orice moarte trebuie urmatã de o înviere, în
fiecare zi!

Vã mai spun ceva: fiþi atenþi la secundã, la fiecare
secundã! O secundã, o biatã secundã, la care nici nu
suntem atenþi, ºi mântuirea poate fi pierdutã! Un moment
e foarte important dacã ºtii sã-l trãieºti. Deci trãieºti
momentul ca sã repari trecutul ºi sã câºtigi viitorul! Nu vã
gândiþi ce va fi. Lãsaþi viitorul sã-ºi rezolve singur
problemele! Tu trãieºte momentul ãsta cum trebuie ºi lasã
în seama lui Dumnezeu viaþa ta.

*
O simplã vorbã necugetatã, fie chiar ºi

nevinovatã, spusã într-o clipã despre cineva, cât de mult
trebuie sã te milogeºti ca sã scapi de urmãrile ei. ªi cine
te poate încredinþa cã eºti cu adevãrat iertat? Un duhovnic
chiar, te poate ierta de fapt, dar consecinþa ei o porþi tu.

*
Nu existã greºealã fãcutã de un om care sã nu

aibã o consecinþã în viaþa lui.
*

Nu vã descurajaþi chiar dacã aþi fãcut greºeli
mari. Nu permiteþi nici cea mai micã descurajare, dar nici
cea mai micã greºealã sã nu vã îngãduiþi.

Dacã s-a greºit, te spovedeºti curat, lãcrimat; Nu
fiþi falºi sau cu jumãtãþi de mãsurã, recunoaºte: am greºit.

*
Nu trebuie sã vã sperie urâciunea iadului, ci

frumuseþea raiului. Când te gândeºti ce pierdem noi!
- Deci nu trebuie sã spui cã: „mã tem de iad?”
- Fãrã discuþie cã ne temem de iad. Gândul la

iad, cum i-a spus Mântuitorul Sfântului Siluan. Sã ne
gândim la iad, la faptul cã acolo mã duc faptele mele, dar
cu nãdejdea la Dumnezeu cã o sã scap. Însã în educaþia
mersului meu, în miºcarea aripilor mele, nu trebuie sã
mã gândesc: Dacã îmi cade o aripã? trebuie sã fiu sigur
cã zbor. Unde? Nu se zboarã în jos, se zboarã în sus,
adicã spre rai. Raiul e plin de pãcãtoºi dar care s-au
pocãit; dupã cum ºi iadul e plin de pãcãtoºi care nu s-au
pocãit.

Pentru cã nu poþi sã zbori dacã nu ºtii unde vrei
sã ajungi. O pasãre n-ar putea zbura, sã ºtiþi, dacã n-ar ºti
încotro se îndreaptã când întinde aripile. Ar sta pe soclu
sau, în sfârºit, pe crenguþa ei. Dar pleacã pentru cã se
duce undeva. ªi atunci nu poþi sã mergi dacã nu ai aceastã
libertate totalã în tine spre Dumnezeu, adicã, dacã nu ºtii
unde pleci.

*
Problema divinã e o problemã de mare cinste

interioarã. Au fost sfinþi trãitori neºtiutori - nici „Tatãl nostru”
nu-l ºtiau - care stãpâneau natura fiindcã erau cinstiþi.
Iatã o exemplificare ºi mai plasticã: într-o mânãstire,
stareþul a vãzut un cãlugãr mergând pe sus ºi ºi-a zis:
„Ãsta are o lucrare”. Dupã ceva timp, l-a vãzut mergând
pe pãmânt ºi a zis: „Sã ºtii cã ãsta ºi-a pierdut lucrarea!”.
L-a chemat ºi l-a întrebat: „Cum te rugai tu înainte?”
„Doamne, nu mã milui pe mine, pãcãtosul!” ªi m-am
scãpat ºi am zis în bisericã, tare, ºi m-a auzit un pãrinte ºi
mi-a zis: „Mã, sã nu mai zici aºa! Zi: Doamne, miluieºte-
mã” ªi de atunci zic aºa.” ªi stareþul i-a zis: „Sã zici tot ca
înainte!”. Schimbându-i versul, i-a schimbat ºi forþa aceea
de relaþie cu Dumnezeu. Vreau sã vã spun cã nu conta ce
spunea el; el era într-o relaþie cu Dumnezeu totalã, deci
era un munte, era pe munte.

ªi cu cât te apropii de munte, cu atât muntele e
mai mare. Te poþi gãsi devale, departe... Dar te gãseºti
devale, departe, cu sâmburele acela de nãdejde cã
muntele va veni la tine. ªi vine, pentru cã ne iubeºte!
Adicã nu este vorba de ºtiinþã aici. Acela era sincer, îi
plãcea lui Dumnezeu aceastã sfântã simplitate. Oricine
ai fi, oricâte diplome ai þine în buzunarele tale sau în
capul tãu, dacã inima nu e cinstitã, nu acumulezi, ºi sigur
nici libertate nu ai. Credeþi voi cã dracul e liber? Nu! E cel
mai muncit, pentru cã nu e în Hristos. Mai mult, e declarat
duºmanul lui Hristos. Aºa cã nu vã temeþi de el; e tolerat,
nu e o putere. Aºadar, nu existã libertate decât în Adevãr
ºi Adevãrul este Hristos, Calea ºi Viaþa!36

*
Trebuie urgent ºi neapãrat o relaþie tainicã ºi

adevãratã a inimii cu inimile tuturor.
Fãrã eliberarea aceasta, nu se câºtigã nimic

pentru cã Evanghelia lui Hristos este nesfârºitã iubire.
Nu pierdeþi zilele vieþii voastre fãrã sã încercaþi cu
strãduinþã o iubire curatã la mãsura fiecãruia.

Canonul e un lucru bun, dar e nimic pe lângã
truda de a alunga ura din sufletul tãu. Sã nu stai liniºtit
pânã când nu þi-ai liniºtit sufletul în relaþie cu fratele tãu
aºa cât poþi ºi cum poþi, mai ales dacã ºi fratele tãu e
dificil.

*
Aceasta înseamnã lepãdarea de tine - sã iubeºti

rana ºi pe cel care þi-a fãcut rana - ºi lucrul acesta vi l-am
spus cu drag de atâtea ori. Dumneavoastrã de ce credeþi
cã a spus Mântuitorul: „Iubiþi pe cei care vã prigonesc!”?37
Dacã a spus Hristos se poate împlini. E posibil, dar câþi îºi
pun cu adevãrat problema sã iubeascã pe vrãjmaºi. Adicã
cu orice chip noi trebuie sã jertfim, sã-l iubim pe acela. De
ce? Nu l-a pus Dumnezeu în calea vieþii tale ca sã câºtige
dracul, ci sã câºtige Dumnezeu. Fie cã-l accepþi, fie cã
zici „Doamne, iartã-l!”.

Chiar cu un sãrac, n-ai sã-i dai, dar poþi sã zici:
„Doamne, miluieºte-l!”, considerã-l ºi pe el într-un fel, nu-
l ignora, aratã-þi iubirea faþã de el. Pentru cã asta-i tema,
iubirea este criteriu de judecatã. De ce n-ai iubit? Nu cã
n-ai iubit, dar ai urât, ai duºmãnit. ªi atunci sã-l iubesc pe
cel care mi-a fãcut rana, cum a fãcut Hristos. „Iartã-

i,Doamne, cã nu ºtiu ce fac”38. ªi nu numai Hristos. Atâþia
Sfinþi Pãrinþi au iubit pe vrãjmaºii lor. Asta înseamnã actul
suprem al mântuirii noastre. A iubi rana, durerea pe care
o ai, mai ales cã ai suferit-o pentru o manifestare de
credinþã sau te miri cum, dar nu-l urî pe cel care þi-a fãcut-
o! Sigur cã, în a iubi rana ºi pe cel care þi-a fãcut rana este
toatã Scriptura.

Sunt multe felurile în care putem sã rãspundem
acestei porunci. Mai întâi Iubire, Iubire, Iubire... Iubirea
este criteriul de judecatã al omului. Tot ce se greºeºte
împotriva iubirii, este niþel încadrat la crimã. Sfântul
Grigorie de Nazianz (Teologul) spune cã: „de orice cuvânt
vom da rãspuns, cu atât mai mult, de orice cuvânt ruºinos”
ºi adaug eu, cu atât mai multe de orice cuvânt ucigãtor.
Este poruncã, nu un sfat, iubirea de vrãjmaºi. ªi nu este o
utopie. Nu este imposibil. Dacã spune Hristos, e realizabil.
La acest lucru trebuie sã gândeascã lumea ºi cu aceasta
sã înceapã. Dacã este poruncã, înseamnã cã este posibilã
pentru cã suntem înzestraþi de Dumnezeu singur, numai
pentru El, cu zestrea cea mai bogatã.

Deci, a iubi înseamnã a îndrãzni sã te asemeni
cu Dumnezeu, dupã har, bineînþeles.

Am fãcut o constatare pe care o poate face
oricine. Despre acest cuvânt al Mântuitorului nu
cunoaºtem decât din literaturã. Aº vrea sã mã bucur foarte
mult, sã vãd pe cineva care începe sã-ºi punã problema
asta serios ºi sã încerce sã iubeascã pe vrãjmaºi. Nu
este un lucru uºor, pentru cã suntem o fire pervertitã, dar
lupta care trebuie sã o dãm fiecare, în fiecare clipã, este
sã ieºim din pervertire, sã ieºim din starea negativã, sã
ne instalãm în ceea ce de fapt suntem. Dacã ne-a fãcut
Dumnezeu singur, numai pentru El, ºi dacã ne-a
rãscumpãrat Hristos, ºi ne-a înnoit, preþuim cât preþuieºte
El. Consider cã nu e o îndrãznealã sã vorbim, în felul
ãsta. Pentru cã iubirea lui Dumnezeu nu este mãrginitã.
Se spune cã un om dãruieºte dupã puterea lui. ªi ce
dãruieºte? Dãruieºte ceva care sã mulþumeascã pe
celãlalt ºi sã fie ºi el mulþumit. De fapt se cautã benul cel
mai mic pentru a scãpa de cel care întinde mâna.
Dumnezeu însã nu dãruieºte lucruri mãrunte. Dãruieºte
dupã rang ºi dã toatã Împãrãþia Lui. ªi dacã este vorba de
a fi atât de preþuiþi în punctul de ajungere, trebuie sã ne
îngrijorãm de cele ce a spus, pe care le uitãm mereu,
deºi unele sunt porunci.

A spus aºa: „Fãrã de Mine nu veþi putea face
nimic”. A spus lucrul acesta ºi s-a repetat în alte rânduri -
„Îndrãzniþi, Eu am biruit lumea”39. Lucrul acesta îl priveºte
pe fiecare dintre noi. El fiind tulpina, noi mlãdiþele. Vã
închipuiþi cã nu putem face absolut nimic, o rãsuflare
mãcar, fãrã tulpinã, fãrã seva Lui. În legãturã cu acest
citat din Scripturã, „Fãrã de Mine nu veþi putea face
nimic”40, în anul 419 s-a fãcut un Sinod local, la
Cartagina, printre obiectivele sinodului fiind ºi aceasta,
lumea uitând cã a spus Hristos „Fãrã de Mine nu puteþi
face nimic”. Oamenii erau (ºi sunt) cerbicoºi: „eu am fãcut,
eu fac, eu pot”. Sistemul acesta de a trãi ºi de a se
automulþumi omul, e fals, ºi omul nu-ºi mai aminteºte de
Dumnezeu, prin egocentrism omul situându-se în centrul
lucrurilor. Canonul 124 de la sinodul de la Cartagina
spune în legãturã cu citatul Mântuitorului, „Fãrã de Mine
nu veþi putea face nimic”, ºi dacã crezi cã poþi ceva,
„anatema sã fii”.  Anatema este cea mai grea pedeapsã
ce o poate da Biserica. Deci, Pãrinþii se îngrijeau de orice
cuvânt al Mântuitorului, nimic din ce a spus nefiind în
plus. „Tot ce ai spus Tu e adevãrat, Iisuse!” Dacã se þine
cont de lucrul acesta, cel puþin cu o mãsurã oarecare, dar
nu cu nepãsare continuã, acesta ne duce ºi la marele
semn de întrebare: Cum sã iubim pe vrãjmaºii noºtri?
Vedeþi, la nivelul zilei sau poate chiar la nivelul vieþii, nu
este atât de uºor, cã e firea care trebuie doborâtã cu orice
chip. Dar nici nu putem, cu darul care ni l-a dat Dumnezeu,
fãcuþi singur numai pentru El, sã fim nepãsãtori cu aceastã
poruncã. ªi mi se pare, aceasta îmboldeºte mai mult decât
aceea sã fiu comod cu privire la duºmani, ºi „treaba lor!”
Nu! Omul sã înceapã, cel puþin cu aceea sã nu-i urascã
pe vrãjmaºi. Pentru cã noi suntem fãcuþi de Dumneze,
nu numai pentru noi înºine ci pentru întreaga creaþie a lui
Dumnezeu. Nu numai pentru comunitate. Dacã fratele
tãu suferã undeva, sã te doarã ºi pe tine. Raiul nu-l poþi
vedea dacã nu laºi sã-l vadã celãlalt întâi. Aº putea spune,
aºa cum s-a spus: tragedia întregii omeniri trebuie plânsã
ca propriile tale greºeli. Dacã este aºa, atunci vedem ce
legãturã mare este între noi ºi creaþia lui Dumnezeu.
Greºeala mare este cã se izoleazã omul de acestea, se
retrage în sine, egoismul feroce, drac gol, ºtiþi...!

(continuarea în numãrul viitor)
NOTE:

35 Se poate cita în acest sens ºi afirmaþia Pãrintelui Dumitru Stãniloae: „De

aceea, cãinþa de la sfârºitul vieþii, ca dorinþã a comuniunii cu Hristos,

aduce mântuirea, precum, invers cãderea de la comuniunea cu Hristos,

prin pãcate hotãrâte împotriva Lui, aduce pieirea celui ce toatã viaþa s-a

strãduit pentru virtute...” (Teologia Dogmaticã Ortodoxã, vol.3, Editura

Institutului Biblic ºi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureºti,

1978, pag.285)

36 Ioan 14, 6

37 Matei 5, 44

38 Luca 23, 34

39 Ioan 16, 33

40 Ioan 15, 5
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Primejdiile ce-au zdruncinat din temelii
libertatea þãranului au fost atât de mari încât e firesc sã
aparã romane despre transformãrile sociale care-au avut
loc în viaþa lor. Distrugerea valorilor umane ºi morale
statornicite de veacuri exercitã o imensã forþã de atracþie
pentru spiritele însetate de libertate. „Activiºtii” (ªapcalii
invocaþi în roman) aveau o plãcere diabolicã în
distrugerea libertãþii ºi personalitãþii individului - voinþa
de putere a neputinþei. S-a manifestat în conºtiinþa
colectivã o dorinþã de salvare prin supune oarbã.
Kierkegaard a definit denaturarea fundamentalã a
individului pânã la demonica claustrare în sine. Nietzsche
a perforat cota infinitelor amãgiri de sine. Iluziile au fost
asimilate ca factor decisiv în viaþa þãranului. „Fagul”
analizeazã cu înþelepciune amãgirile fundamentale ale
fiinþãrii umane. Titi Damian descoperã fenomene ale
mascãrii ºi voalãrii, refulãrii ºi uitãrii, dezvãluie ºi demascã
pentru a descoperi ºi a restabili adevãrul ºi realitatea.
Satul reprezintã spaþiul spiritual în care fiecare individ
poate ºi trebuie sã lupte pentru apãrarea libertãþilor ºi
proprietãþilor sale. Voinþa de supunere, generatã de
conºtiinþa amãgitoare de a fi în serviciul unei puteri
demonice, damnate, l-a transformat radical pe þãranul
român. Cultul muncii s-a transformat prin minciunã,
viclenie ºi pãcãtoºenie, în hoþie ºi perfidie. Simptomele
pierderii proprietãþii s-au transmis ºi asupra Sinelui,
contribuind la piederea independenþei lãuntrice a
þãranului. Organizarea vieþii depinde de voinþa ºi laºitatea
activistului incult, arogant, proprietar asupra destinului
nostru. Þãranul ºi-a pierdut lumea sa, dintr-un om cu
frica lui Dumnezeu a devenit un soldãþel de plumb cu
fricã de partidul unic. Asupra fiinþei sale s-au nãpãdit
propaganda comunistã, perversã, total împotriva libertãþii
individului, încercând sã-l formeze ca un executant orb,
docil, o unealtã uºor de manevrat. În locul pustiului rãmas
activistul încearcã sã punã o nouã lume. Ce fel de lume
veridicã a zidit? Bazatã pe hoþie ºi prostie, pe distrugerea
valorilor morale ºi spirituale autentice. Muºuroiul de
cârtiþe s-a prãbuºit. Acest vid al orbirii a explodat, nu a
rezistat prin viforul de întuneric al incertitudinii. Toate
lozincile arogante ºi inumane sub presiunea despoticã
a totalitarismului s-au fãcut cenuºã. Erau elemente
funcþionale ale unui imens aparat de partid. Bãgãtorii de
seamã, bulbucarii „epocii de aur” ºi-au dovedit din plin
incompetenþa de a conduce o societate bazatã pe
libertãþile individului spre un tãrâm al bunãstãrii. Într-o
lume în care Dumnezeu era considerat mort iar activiºtii
lipsiþi de scrupule se considerau vestitorii unei lumi în
care va curge lapte ºi miere. Era o culpã ºi faptul cã mai
visãm ºi putem sã iubim. Partidul era identic cu statul ºi
situaþia pãrea veºnicã. Ni s-a promis libertatea bufonului,
cu condiþia supunerii în orice moment. Doar acþiunile
pãpuºii de cânepã sub sforile pãpuºarilor perfizi. Cei care
au luptat sã pãstreze nealterate valorile umane ºi
spirituale, tradiþia spiritului românesc, ar fi fracturat „linia
partidului” sã-ºi „cultive” mizeria întunericului.
Camelionismul politicienilor de azi dezvãluie
putreziciunea unei ideologii totalitare, îndreptatã împotriva
omului, prostimea lãsându-se condusã de o amãgitoare
„conºtiinþã ºi voinþã de bine”. Maºina propagandisticã
funcþioneazã la cote maxime, sub îndemnul biblic: „Fii
supus celui ce te stãpâneºte”. Dezgustul faþã de regimul
comunist s-a transformat treptat în dezamãgire ºi
nostalgie dupã un timp apus. Ideea de patrie ºi-a pierdut
treptat identitatea fiinþei sale. Din sentimentele naþionale
s-au fãcut monede de schimb pentru cei vânduþi satanei.
Virtutea a cãpãtat sensuri ale sacrului. Idolii unei false
tradiþii au rãguºit strigând realizãrile mãreþe ale nesfârºitei
tranziþii, Au apãrut „apoliticii” strãini de orice vinã. În viaþã
ca ºi-n politicã numai faptele conteazã. Priviþi dezastrul!
Libertatea cuvântului - un instrument al corupþiei. De
aceea romanul lui Titi Damian este un avertisment dat
intelectualitãþii, pentru a nu se repeta o istorie ticãloasã.
Îmi amintesc, din copilãria furatã de ticãloºi, petrecutã
cu picioarele desculþe prin mãrãcini, la pãscut vaca,
zbuciumul pãrinþilor mei la trecerea în colectivã: spaimã,
lacrimi, suferinþã, durere fãrã margini. Le-au luat cu japca
pãmântul, prãvãlia, animalele, toate bunurile acumulate
într-o viaþã de om. Totul s-a prãbuºit într-o noapte a
spaimei ºi a terorii. Tatãl meu arestat, dus la canal, mama
trecutã la chiaburi, sub teroarea zilei de mâine. Toate
visele de libertate s-au nãruit. Copilãria mai sângereazã
desculþã prin mãrãcini. Am primit, în schimb, sãrãcia,
foamea ºi pierderea identitãþii. Cei care au împins valul

Aurel M. Buricea

„Fagul” lui Titi Damian
de întuneric s-au înecat în promisiuni deºarte ºi în
sãrãcie. Cine le-a dat împuternicire celor care aveau
dreptul sã ne judece? Ne-am ales, fãrã nici o vinã,
judecãtorul suprem. Cine pe cine judecã? Nici astãzi n-
am gãsit rãspunsul. Romancierul Titi Damian
demonstreazã cu talent, sinceritate ºi trãiri intense
adevãrul celui condamnat fãrã nici o vinã. Este o
iluminare de sine la care participãm cu emoþie ºi
sângeroase aduceri aminte. Dreptatea era de partea celor
care aveau puterea ºi voinþa de a-þi decide existenþa
prin distrugerea ºi uzurparea personalitãþii noastre.
Eruditul romancier descrie cu patos scufundarea
þãranului, prin suferinþã ºi torturã fizicã ºi psihicã, în
condiþii de teroare politicã. Teama pentru ziua de mâine
a fãcut sã disparã sensul ideatic: „viaþa e demnã de
trãit”. Mânat ca o turmã de oi, sub conºtiinþa neputinþei,
þãranul s-a eliberat de responsabilitate, anulându-se pe
sine ca om liber într-un proces de alienare dezumanizant.
ªi toate acestea sub ochiul vigilent al activistului, vãtaf
violent ºi credincios, fantomã goalã a unui profet
mincinos, viclean ºi brutal.

Timpul devenirii dovedeºte cã toate cauzele
ºi-au epuizat efectele. Meritã sã urmãrim raportul dintre
istorie ºi mântuire. A fost un timp de grea cumpãnã pentru
þãran, de încercare, de contradicþii, de persecuþii de toate
felurile, timpul martirului. Jertfa pãrinþilor noºtri nu trebuie
uitatã niciodatã. Romanul „Fagul” ne dezvãluie din „epoca
de aur” un timp al eºecului ºi cã a venit momentul
deºteptãrii noastre, la graniþa dintre veacuri. Istoria este
o tranziþie între a fi ºi a avea prin evoluþii ale gândirii.
Prin cooperativizare þãranul a pierdut conºtiinþa libertãþii,
întunecând revelaþia fiinþei în om, a devenit rob de argilã
pe propria sa proprietate. Meditaþia asupra trecutului a
romancierului Titi Damian, se raporteazã la politica
mincinoasã a activiºtilor iguari care propovãduiau
eliberarea de mizerie ºi asigurarea fericirii, pe cât posibil,
a tuturor. În raiul promis au ajuns cei care au jefuit
economia þãrii, parte din urmaºii nomenclaturiºtilor.
Minunat spune autorul: „Existã oameni care aleargã o
viaþã întreagã sã ajungã destinul din urmã, crezând cã-
i înaintea lor, când, de fapt, ar trebui sã-l aºtepte. ªi
aleargã o viaþã întreagã...” „Pe oglinda memoriei mi s-a
întipãrit o întâmplare din copilãrie...” ºi aºa îºi începe
istoria satului sãu, Titi Damian, cu amintirile sale din
copilãrie, descrise cu claritate, nostalgie ºi precizie, când
„gândurile se scurgeau din mine o datã cu viaþa, fãrã
regret ºi fãrã efort”. Participã rãscolit la stingerea unui
mit cu „ochii care priveau înmãrmuriþi Fagul dãrâmat,
tãiat cu fierãstrãul, cu trupul inert, neputincios, înfrânt”.
Scena e pãtrunsã de dramatism. Þãranul legat cu
întreaga fiinþã de arbori. Comunicã prin toate fibrele cu
natura. Fagul face parte din elementele firii sale. Element
sacru. „Sã nu tai fagul” reprezintã forþa care se opune
dispariþiei unui simbol legendar, lupta împotriva
dezrãdãcinãrii, lipsa unui punct cardinal care fixa
existenþa copilãriei, pentru cã „fagul cel mare strãjuia
depãrtãrile. Domina munþii, dealurile, satul ºi oamenii”.
Fagul copac sacru, poate fi ºi o metaforã dar ºi o oglindã
a satului, a tranziþiei spre dezastru: „ºi-acum, musai sã-
l tai. Adicã sã vinã ãºtia spurcaþii, la poarta mea, sã-mi
zicã: treci ºi pãdurea, ºi copacul. Chiar dacã o trec, or s-
o taie”. Previziunea pãrintelui sãu s-a adeverit. Trãitor în
lumea satului, Titi Damian, cândva elevul de ºcoalã
normalã, cunoaºte tradiþia ºi obiceiurile locului: „Au intrat
în sat ªapcalii pentru colectivizarea forþatã: „Cum sã le
dau eu boiºorii mei? Cum sã le dau pãmântul de sub
casã? Cum sã le dau eu fânul cosit de mâna mea?
Cum sã le dau eu prunele ºi merele mele se întreabã cu
nãduf tatãl prozatorului. Un fost prizonier la ruºi spune:
„Sunt niºte nefericiþi care nefericesc ºi pe alþii”.
Parcurgem pagini dense despre starea de tensiune
premergãtoare colectivizãrii, teama de necunoscut,
sentimentul proprietãþii distrus, truda din zori ºi pânã-n
noapte, amintirile sãdite-n fiecare obiect din ogradã,
dându-le starea de veºnicie. Odatã cu pãmântul, uneltele
agricole ºi þãranul devine proprietatea statului totalitar
care dispune de el, ca de-un obiect oarecare. Mai de
preþ erau vitele decât omul. Fagul, stâlpul sacru, simbolul
libertãþii, trebuia sã disparã. Arestarea preoþilor, bãnuiþi
legionari, e semnul clar cã puterea trebuia sã le distrugã
credinþa în Dumnezeu, pentru a-i domina ºi subjuga
psihic ºi fizic, fãcând din sufletul þãranului „pustiuri de
trãiri” într-o degradare ordonatã ºi ticãlos comandatã.
Orice relaþie între oameni e o luptã pentru dominare ºi

autoafirmare, între „ªapcalii” ºi bieþii munteni, care ignorau
orice legitimitate conferitã de ierarhiile oficiale. Relaþiile
de dominare acþionau local. Regimul totalitar se
instaureazã în sate ºi reuºeºte sã atingã obiectivul
suprem al controlului total folosind toate mijloacele
represiunii stimulând delaþiunile, turnãtoriile, pentru a
dezbina o societate clãditã de veacuri, statornicã ºi
dreaptã, prin munca ºi credinþa în Dumnezeu.

Toate abuzurile „ªapcaliilor” (se nãscuse
meseria infamã de activist, unealã a diavolului) aveau
legitimitate, bazate pe violenþã, starea de dominaþie a
noului regim impus prin violenþã ºi teroare, îºi face
prezenþa în viaþa socialã a satului. Se produce
dezrãdãcinarea þãranului. Sentimentul proprietãþii atacat
cu vehemenþã. Au loc dureroase mutaþii psihice. „Fagul”
poate fi ºi un roman psihologic. Matricea folcloricã per-
fect asimilatã de prozator. Odatã cu „colectivizarea se
produce moartea lentã a þãranului român, aflat acum pe
cale de dispariþie. Nu mai sunt dropii ºi nici cei care le-
au vãzut.” Titi Damian, fiu de þãran, intelectual sobru,
cunoaºte ca nimeni altul viaþa satului, descrie cu lux de
amãnunte  evenimente trãite cu adevãrat. Marin Preda
ºi Fãnuº Neagu, doi prozatori de geniu, cu opere durabile,
tot foºti învãþãtori, n-au trãit aceste evenimente. Le-au
auzit de la alþii, poveºti din poveºti. Doar fabulosul tal-
ent le-au dat veridicitate povestirilor. Spre deosebire de
aceºti idoli sacri, pãstrând proporþiile, descrierile lui Titi
Damian sunt niºte fotografii ale realitãþii trãite ºi nu
povestite. Mi-a fost dat sã trãiesc o experienþã tristã
alãturi de unii dintre eroii romanului (sunt autentici) atunci
când veneau sã-ºi lucreze pãmântul din Bãrãgan, la
Padina. Muntenii lui Titi Damian aveau ceva deosebit de
cojanii mei, mai multã expresivitate a trãirilor, o vibraþie
profundã a mitului asimilat. Erau harnici, ordonaþi, de
cuvânt, uniþi în fapte, pãstrau în sufletul lor cântecul
livezilor de pruni. Poposeau ca niºte cocori într-un lan
de grâu, verde. Am trãit împreunã cu pãrinþii mei drama
colectivizãrii: trecuþi la chiaburi, zdrobiþi prin furcile
caudine al damnãrii. Cei care au participat cu entuziasm
la fãurirea „colectivului” au sfârºit în beþie ºi sãrãcie.
Au crezut cã se pot hrãni cu lozinci. Nemãrginirea
câmpiei le-a sorbit entuziasmul. În preajma morþii, unii
ºi-au dat seama cã n-au fost decât niºte obiecte de
robie. Alþii n-au scos nici acum greabãnul de sub jug:
„ce bine era ‘nainte”. Pe patul de moarte la
închisoare, marele filozof Mircea Vulcãnescu avertiza:
„Sã nu ne rãzbunaþi!”. În destine paralele, iatã povestea
lui Ilie Florescu: „Am petrecut ºapte ani în Rusia
prizonier ºi am trãit acolo numai cu gândul la pãmântul
ºi la Fagul nostru. Astãzi mi-au luat tot pãmântul
ªãpcalii, m-au obligat sã semnez ºi m-au bãtut. N-am
de ce sã mai trãiesc. Iertaþi-mã, oameni buni!”. Autorul,
martor ocular, mãrturiseºte peste ani: „o vâlvãtaie i se
ridicã de la picioare spre cap, transformându-l ºi pe el
ºi copacul de care era legat într-o flacãrã uriaºã... Limbile
de foc muºcau din hainele lui ºi din mesteacãn. ...Un
urlet neomenesc venit dinspre Vârful Vãtraiului
înspãimântã nemãrginirile”.

Titi Damian pãtrunde în structura spiritualã ºi
moralã a unei tipologii, cu adevãrat excepþionale. Un
romancier trebuie sã fie un crainic al societãþii vremii
lui, iar societatea se oglindeºte în opera lui. „Fagul” are
ºanse de durabilitate, imaginea satului în timpul
colectivizãrii n-are coloraturã rozã, idilicã ºi
convenþionalã, are tabloul înfrângerilor, a zdrobirii
personalitãþii individului, a aducerii la un numitor comun:
Turma fãrã pãstor. Titi Damian, scriitor remarcabil, erudit,
care face prin acest roman dovada talentului ºi a
conºtiinþei sale civice.

Valoarea „Fagului” constã în construcþia
psihologicã ºi în epica ideilor prin opþiunea tematicã
suntem martorii apariþiei unui roman remarcabil. „Fagul”
este un roman aºteptat, pentru cã reprezintã o temã
importantã din literatura românã, urmãrind dramaticele
evenimente legate de colectivizare, pe care le trãieºte
o comunitate ruralã din Munþii Buzãului, în anii ’60, dar
neaºteptat prin maniera originalã în care pune în relaþie
realitatea durã cu stoicismul personajelor, totul pe un
fond liric ºi tragic, istoric ºi mitologic. Aºadar,
profunzime, prospeþime, durere, candoare ºi talent.

„Îndrãznesc sã cred cã romanul va fi o adevãratã
surprizã pentru lumea literarã” afirmã în postfaþã
Passionaria Stoicescu. ªi previziunile poetei prind deja
viaþã. Sunt pagini dense, povestiri dramatice petrecute
într-un regim dictatorial, bazat pe teroare, minciunã,
diversiune, delaþiune, adevãrul fiind aruncat la gunoi, ca
niºte cârpe murdare. Printre prozatorii contemporani TITI
DAMIAN - observator lucid ºi pãtrunzãtor, pictând
eroismul condiþiei umane, redutabil de la primele povestiri
este un FAG falnic pe creasta unui munte.
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istorie

Malul Braþului Borcea a constituit din
vechime o zonã intens locuitã, adãpostind aºezãri
mai mari sau mai mici, deosebit de prospere. În
fostul raion Feteºti, pe baza documentelor de
cancelarie, au fost constatate, pânã în 1625, un
numãr de 30 sate1, din care 25 între Cãlãraºi ºi
Piua Pietrii2. De fapt, cele mai multe din satele
existente ºi astãzi îºi au originea în primele
veacuri ale feudalismului românesc, când s-a
conturat în linii mari peisajul rural aºa cum îl gãsim
ºi în secolele XVII-XVIII.

Evul mediu, ºi nu numai, prin implicaþiile
sale social-politice ºi economice, a fãcut, ca în
decursul câtorva secole, sã ducã la apariþia unor
sate noi ori la dispariþia altora. Fenomenul este
destul de important ºi interesant în a fi analizat.
Cercetãtorii epocii medievale au fost intens
preocupaþi de identificarea ºi localizarea
toponimiei din vremea respectivã. În aceastã
migãloasã muncã s-au lovit de mari dificultãþi,
îndeosebi datoritã lipsei instrumentelor de acest
gen. Pentru perioada de la început ºi pânã la
1625, pentru care s-a publicat corpusul de
documente diplomatice D.I.R., cercetãtorii se
folosesc de cele douã volume de indice realizate
separat de ediþia documentelor. Pentru epoca de
dupã 1625, medieviºtii mai apeleazã, în legãturã
cu localitãþile din Þara Româneascã, la indicii de
la volumele corpusului D.R.H., în care s-a ajuns
cu editarea documentelor interne pânã aproape
de 1650. La acestea adãugãm indicii din cele 7
volume din Catalogul documentelor din Þara
Româneascã din Arhivele Naþionale, care cuprind
documente pânã la 1653. Între anii 1653-1831
literatura de specialitate în domeniul geografiei
istoriei este aproape inexistentã ºi în aceste
condiþii lucrarea Melentinei Bazgan  „Indicatorul
localitãþilor medievale din Þara Româneascã pânã
la 1831", umple un gol evident pentru cercetãtori.
Identificarea unor aºezãri noi necesitã încã
eforturi de cercetare ce includ în continuare, atât
cercetarea izvoarelor documentare diplomatice
ºi cartogrfafice cât ºi ample studii ce trebuiesc
realizate la faþa locului; tradiþia localã completând
aceste informaþii. Este, ceea ce încearcã, mod-
est, ºi demersul nostru.

Prezentând în monografia oraºului
Feteºti, evoluþia sa administrativ-teritorialã de-a
lungul evului mediu ºi apoi în epoca modernã,
precizãm cã au existat mai multe aºezãri în
arealul localitãþii noastre3: Futeºti (1528), Babele
(1580), Dudeºti (începutul sec.XVII). Anul 1789
consemneazã existenþa unei noi localitãþi pe
teritoriul actual al municipiului Feteºti: Scutari4.
În Catagrafia întocmitã de subocârmuitorul plasei
Balta încredinþatã ocârmuirii judeþului Ialomiþa din
august 1837, este amintit ºi satul Pãpureni, pe
lângã Feteºti, Dudeºti ºi Buliga5. La aceste sate
ºi cãtune mai adãugãm sãtucul Afumaþi, Raza ºi
Vlahi menþionate de Dicþionarul judeþului
Ialomiþa6. Continuând investigaþiile am fãcut
cunoºtinþã cu un toponim mai puþin cunoscut în
acest areal geographic. Este vorba de toponimul
Scheau-Scheaiu pomenit într-un document din
12 august 1573, prin care domnul Alexandrul al
II-lea Mircea stabilea hotarele moºiei Tambureºti
“…de la gorganele, de la Oltina, peste Dunãre,
trece drept peste Dunãrea aceasta, trece pe
baltã…pe la Scheaiu ºi iese la uscat la
Micºãneasa, Piatra 1 ºi de la Micºãneasa pânã
la Vâlturel, Piatra 2, ºi < de la Vâlturel pânã la
Drumul Cãrãrenilor >, Piatra 3, ºi de la drumul
Cãrãrenilor pânã la Cosariul Tesei, piatra 4, ºi de
la Cosariul Tesei pânã la Ialomiþa…”8.

Referitor la toponimul Scheaiu, din
documentul citat, mai multe aspecte pot fi
abordate:

-localizarea toponimului
-originea toponimului
-Scheaiu, reprezintã un simplu

toponim sau mai mult:o aºezare
În ceea ce priveºte localizarea sa,

hrisovul din 12 august 1573 ni-l prezintã ca fiind
pe hotarul moºiei Tambureºti. Mergând pe linia
hotarului: Scheaiu, Micºãneasa, Vulturel, drumul
Cãrãrenilor, putem afirma cã toponimul Scheaiu

Prof. M.Iorga

Scheaiu, o aºezare medievalã mai puþin cunoscutã
în apropiere de Feteºti

se afla pe hotarul dintre moºia Tambureºti ºi
Feteºti. Dintre toponimele de mai sus doar Vulturel
mai existã ºi astãzi ºi poate fi localizat categoric.
Nu poate fi altul decât movila Vulturul, care a
existat ºi existã ºi azi în perimetrul localitãþii
Feteºti.

Potrivit documentului, Scheaiu, se aflã în
lunca braþului Borcea, el precizând cã, hotarul,
dupã ce “trece pe baltã…pe Scheaiu, iese pe
uscat (în câmp n.n.) la Micºãneasa.”9.

Totodatã, indicii de locuri din Documente
privind Istoria României ºi Documenta Romaniae
Historica precum ºi lucrarea Melentinei Bazgan,
îl prezintã ca fiind toponim la Tambureºti.

Importante ºtiri despre un toponim vechi,
mai cu seamã despre un sat, se poate culege
din chiar numele pe care îl poarta. ªi, adesea,
informaþiile obþinute pe aceastã cale privesc
începuturile, evoluþia sa istorico-geograficã.
Toponimul Scheau-Scheaiu a fost foarte rãspândit
în evul mediu, în Þara româneascã ºi este de
origine slavã10. Scheii sunt veniþi din sudul
Dunãrii, idee ce poate fi susþinuta ºi cu argumente
toponimico geografice, deoarece localitãþi numite
Scheaiu sau Scheiul predominã mai ales în
Muntenia, peste 25 de toponime11. Potrivit lui
I.Hurdubetiu scheii trebuie consideraþi ca
emigranþi sud-dunãreni care din punct de vedere
al provenienþei etnice sunt fie bulgari, romanizaþi
azi, fie români din Bulgaria12. Pentru pãmântenii
nord-dunãreni, aceºti fraþi sudici erau, aºadar,
bulgari numai din punct de vedere al provenienþei
geografice ca ºi ungurenii români veniþi din
Transilvania. Sub denumirea de scheii au fost
numiþi pânã în secolul al XVI-lea. Emigranþii sud-
dunãreni, veniþi cel mai târziu în secolul al XVIII-
lea sunt numiþi de pãmânteni cu termenul generic
de sârbi, indiferent de originea lor etnicã13.
Deci, toponimul Scheaiu din documentul din anul
1573 semnaleazã prezenþa, în apropiere de
Feteºti, a unor locuitori din sudul Dunãrii fie ei
bulgari, sârbi sau romani.

Prezenþa, aici, a unor emigranþi sud-
dunãreni este semnalatã atât de cercetãrile unor
istorici care s-au ocupat de analiza fenomenului
de pendulare a locuitorilor dintr-o parte sau alta
a fluviului Dunãrea, cât ºi de tradiþia localã.

Potr ivit cercetãrilor istor ice existenþa
localitãþii Buliga, azi cartier al municipiului Feteºti,
este pusã în legãturã cu fenomenul de pendulare
a populaþiei, în majoritate  româneascã care a
dus la formarea unor sate dublete, în cea mai
mare parte în jurul Bãlþii Ialomiþei. Spre exemplu:
Cosluga-Coslogeni, Oltina-Oltina, Satu Nou-
Satnoieni, Beilic-Beilic, Marleanu-Marleanu,
Cocargeaua-Cocargea14, Buliga-Buliga15.

Prin urmare locuitorii din satul ialomiþean
Buliga au venit din satul cu acelaºi nume, aflat
între Silistra ºi Turtucaia. Se pare cã, iniþial, ei s-
au aºezat între Cocargeaua (azi Borcea) ºi
Pietroiu, unde, potrivit unei tradiþii locale,
consemnate de învãþatorul Tutunaru, exista un
cãtun Tambureasa sau Buliga -Tambureasa
(Buliga de lângã Tamburesti) alcãtuit din 8
bordeie16. Aceeaºi tradiþie ne informeazã cã pe
vatra actualã locuitorii au fost aduºi de boierul
Nicu Moscu.

Pe de altã parte, o altã tradiþie localã
aminteºte de prezenþa sârbilor în perimetrul
satului medieval Feteºti, în legãturã cu satul
Scutari amintit mai târziu de documente în anul
1789 17. Preluând tradiþia transmisã de bãtrânii
din Dudeºti, preotul Vasile relata cã pe vremea
lui Mihai Viteazul un boier pe nume Ianisor, fratele
Tudorei, mama voievodului, ar fi adus câteva
familii de români macedoneni din Serbia, bãtând
þãruºul satului Scutari. Preotul Vasile se întreba
dacã nu cumva aceste familii ar proveni din
localitatea Scutari din Albania, ori numele ar veni
de la ocupaþia lor predilectã: confecþionarea
scuturilor din rãchitã pentru oºtenii lui Mihai
Viteazul 18.

Pornind de la aceste informaþii am putea
considera cã toponimul Scheaiu amintit în
documentul din 12 august 1573 desemneazã o
aºezare pe hotarul dintre Tambureºti ºi Feteºti,
ºi nu un toponim oarecare. Aceeaºi ipotezã a

avansat-o ºi I.Hurdubetiu în lucrarea pomenitã,
fãrã a face alte precizãri ºi spunând scurt
“…lângã Feteºti, este pomenit la 12 august 1573,
satul Scheaiu propietate a mãnãstirii Dealul.”19

Existenþa sa este pusã, fãrã îndoialã, în
legãturã cu prezenþa emigranþilor sud-dunãreni
în apropiere de Feteºti, atât cât priveºte
localitatea Buliga cât ºi Scutari. Mai aproape de
realitatea istoricã, considerãm noi, este vorba de
Buliga. Propunem urmãtoarea evoluþie istoricã:
iniþial,cei veniþi din sudul Dunãrii, scheii, s-au
aºezat la hotarul dintre moºia Tambureºti ºi
Feteºti. Aºezarea, aºa cum este amintitã în
documentul din 1573 a fost numitã de pãmânteni
Scheaiu, dupã numele generic dat sud-
dunãrenilor trecuþi în Þara Româneascã ºi anume
schei. Aceºtia au venit din satul Buliga existent în
sudul Dunãrii. Ulterior, locuitorii satului Scheaiu
au schimbat numele în Buliga, dupã satul de
origine adãugându-i ºi toponimul Tambureasa,
adicã Buliga de lângã Tambureºti ca sã se
deosebeascã de Buliga din sudul Dunãrii. Aºa am
putea explica ºi faptul cã toponimul Scheaiu este
amintit o singurã datã în documentul din 1573
dupã care a dispãrut. Un argument în favoarea
transferului Scheaiu-Buliga ar fi ºi existenþa în
satul Buliga al unei obºti de moºneni care s-a
menþinut pânã la reforma din 1864, fiind printre
puþinele obºti de þãrani liberi de pe Braþul Borcea
cu o existenþã îndelungatã în tot evul mediu,
alãturi de Maltezi. Se ºtie cã, în decursul evului
mediu, domnia a procedat la constituirea de
“slobozii”20, sate unde locuitorii se bucurau de
importante scutiri de obligaþii faþã de proprietarii
feudali, boieri sau mânãstire, mergând pânã a li
se confirma statutul de moºneni (vezi cazul
sloboziei Satul Nou de lângã Branceni-Jegalia)21.

În concluzie aºezarea “scheilor” pe
Borcea în apropiere de Feteºti, a dus la apariþia
unui nou sat. Prezenþa toponumului Scheaiu în
conºtiinþa localnicilor, transmis ºi de documentul
din 12 august 1573 nu poate fi decât consecinþa
fixãrii emigranþilor sud-dunãreni într-o aºezare
stabilã ºi ataºatã de aceste locuri pentru
totdeauna, pânã a se confunda cu localnicii. Deci,
am putea considera cã toponimul Scheaiu a fost
o aºezare medievala mai puþin cunoscutã, în
apropiere de Feteºti, dupã cum pe bunã dreptate
preciza ºi I.Hurdubetiu în lucrarea pomenitã.

Note:
1. Documente privind istoria României, B,Þara Românescã, veacul

XVII (1601-1625). Indicele numelor de locuri, Editura Academiei,

Bucureºti, 1960,p.8

2. Panait I. Panait, Lupta satelor de pe Borcea împotriva relaþiilor

feudale din secolul 18, în Ialomiþa, Studii ºi comunicãri, Slobozia,

1977 p.97. Idem Vechimea aºezãrilor sãteºti de pe braþul Borcea,

în Pontica, IV, Constanþa, 1971, p.379

3. Vezi pe larg aceastã problemã în Feteºti. Monografie, Ialomiþa

2003, p.192-216

4. Tezaur de documente ialomiþene Vol I (1392-1944), Bucureºti,

1991, p.107 (în continuare T.D.I.)

5. Ibidem

6. I.Provianu, Dicþionarul judeþului Ialomiþa, Târgoviºte, 1894, p.281

7. Documenta Romaniae Historica,B,Þara Româneascã,Vol 7,

Bucureºti 19, p.197-198 (în continuare D.R.H.) Documente

privind istoria României veacul XVI, Vol 4, p.116-117 (D.I.R.)

8. Ibidem

9. Ibidem

10. Analiza complexã a originii acestui toponim la I.Hurdubetiu,

Originea scheilor ºi rãspândirea lor pe teritoriul carpato-dunãrean,

în Studii ºi articole de istorie, XIV, 1969, p.195-205

11. Ibidem p.205

12. Ibidem

13. Ibidem.vezi ºi Iorgu Iordan, Toponimia româneascã, Bucureºti

1963, p.255 ºi 268

14. Nicolina Ursu, Deplasãri demografice din Þara Româneascã ºi

Dobrogea în Comunicãri de istorie a Dobrogei, Constanþa, 1974,

p.187-198

15. C.C.Giurãscu, ªtiri despre populaþia românã a Dobrogei, în

hãrþi medievale ºi moderne, Muzeul de arheologie a Dobrogei,

1968, p.34. P.Diaconu, Câteva consideraþii pe marginea unor

toponime din dreapta Dunãrii de jos în Pontica X, 1972, p.60-61

16. M.Iorga Evoluþia teritorialã ºi administrativã a localitãþii Feteºti

în Feteºti. Monografie, 2003, p.200

17. T.D.I. p.107

18. M.Iorga, op.cit. p.199

19. I.Hurdubetiu, op.cit. p.200

20. În privinþa colonizãrilor rurale ºi implicit crearea de “slobozii”

vezi M.D.Vlad Colonizarea ruralã în Þara Româneascã ºi Moldova

(sec. XV-XVIII) , Bucureºti, 1973. Idem, Miºcãri demografice în

cadrul colonizãrii rurale din Þara Româneascã ºi Moldova ( sec

XVII-XVIII) în Studii ºi articole de istorie, XIV, 1969, p.73-90

        21. D.I.R., B, XVII, II,p.249-251, D.R.H., B, XII, p.197-198.

Catalogul documentelor Þãrii Româneºti din Arhivele

Naþionale, Vol II (1601-1602), Bucureºti, 1974 p.237-238



18

Mircea DUMITRIU

Evenimentele politice ºi sociale
premergãtoare ºi care au urmat istoricului act naþional
de la 24 ianuarie 1859 au propulsat în viaþa publicã a
Munteniei personalitãþi puternice, oameni hotãrâþi sã-
ºi punã energiile ºi calitãþile personale în slujba unor
cauze demne, a unor principii scumpe românilor, în
care ei credeau cu toatã fiinþa lor, demne de progresul
þãrii, îndeosebi în viaþa politicã ºi socialã. Unul din
aceºti artizani ai fãuririi statului naþional român la 1859
a fost þãranul Mircea Mãlãeru, originar din satul Fundul
Danciului. Se pare cã era nãscut în jurul anului 1820
întrucât într-un dosar cu mãrturii despre agitaþiile
þãrãneºti din localitãþi rurale apropiate Capitalei,
nemulþumiri încurajate ºi întreþinute de acest personaj
cu o stare materialã bunã, se poate deduce cu
aproximaþie vârsta: „ (...) ca de ani 40, stat scurt, faþa
oacheºã, barba rade, mustaþa neagrã, îmbrãcat cu
poturi (pantaloni lungi în partea de sus strâmþi pe pulpe
cu obiele, împodobiþi pe margini cu gãitane,
confecþionaþi din piele tãbãcitã de oaie sau de miel,
Cf. DEX, ediþia a II-a, Editura Univers Enciclopedic,
Bucureºti, 1996, p. 832) mintean, fermenã cu blanã
neagrã., scurteicã lungã de postav de Braºov, cu blanã
neagrã, cisme lungi, încins cu brâu ºi cãciulã neagrã
în cap (...) 1) Provenea fãrã îndoialã din categoria
acelor þãrani cu o stare materialã bunã. Satul de baºtinã
al lui Mircea Mãlãeru, Fundul Danciului, comuna
Fierbinþi, era locul de unde acesta îºi începea
peregrinãrile sale spre numeroase localitãþi rurale din
aceastã zonã dar ºi împrejurul Bucureºtilor, principala
îndeletnicire consta în comercializarea mãlaiului,
produs alimentar de bazã pentru hrana þãranului român
ºi, neîndoielnic, numele sãu îl desemna pe negustorul
cu ocupaþia pe care o exercita. Se bucura de
popularitate în rândurile sãtenilor ºi prin firea lui foarte
activã, era preþuit de þãrani ºi datoritã unui joc popular
intrat în mentalul colectiv al vremii sub numele de „
bãtuta lui Mircea Mãlãeru ” chiar ºi dupã ce negustorul
de mãlai a pãrãsit scena vieþii. Potrivit unui specialist
în coregrafie, dansul popular practicat de acest þãran-
negustor inteligent ºi activ. „ A fost jocul cu multe
figuri, preferat de unul care, în 1859, se îndeletnicea
cu negoþul mãlaiului (...) numele acestui joc este
cunoscut numai de bãtrânii din comuna Dridu -
Sãrindarele plasa Fierbinþi, judeþul Ilfov, unde Ion
Mircea Mãlãeru era nãscut ºi de unde pleca spre satele
învecinate sã-ºi vândã marfa” 2) Prezenþa lui Mircea
Mãlãeru în viaþa politicã a Þãrii Româneºti în perioada
1857-1862, de la constituirea Adunãrilor ad-hoc ºi pânã
la unirea definitivã a Principatelor române proclamatã
de domnitorul Alexandru Ioan Cuza la 24 ianuarie/5
februarie 1862 s-a dovedit deosebit de activã, el fiind
în atenþia partidelor politice, autoritãþilor, presei ºi
opiniei publice. Cunoaºte o popularitate clãditã pe
merite personale, de om cu o situaþie socialã bazatã
pe muncã ºi vrednicie, fiind considerat capabil sã
reprezinte interesele þãrãnimii în calitate de deputat
al „ obºtimilor sãteºti ” din partea unui numãr de 12
localitãþi rurale ce fãceau parte din ºase plãºi ale
districtului Ilfov 3) la vremea respectivã în componenþa
acestuia intrau ºi numeroase localitãþi rurale din judeþul
Ialomiþa de astãzi. Mircea Mãlãeru a primit 11 voturi
acest rezulta apãrea consemnat într-o listã cu numele
deputaþilor care reprezentau þãrãnimea în Adunarea
ad-hoc din districtul Ilfov, plasa Mostiºtea. La 29
septembrie 1857 s-au deschis lucrãrile Adunãrii iar
din cei 17 deputaþi ai clasei sãteºti, 10 au semnat
pentru luare la cunoºtinþã de începerea activitãþilor
ºedinþelor Adunãrii, prima semnãturã aparþinând lui
Mircea Mãlãeru. Dupã numele sãu apar ºi altele,
cunoscute în epocã, de reprezentanþi ai þãranilor:
Gheorghe Lupescu, Costache Mãglan, Radu Cojocaru.
4) Mircea Mãlãeru va îndeplini funcþia de membru al
unei comisii, cu atribuþii de verificare a autenticitãþii
ºi corectitudinii actelor în Adunarea ad-hoc din Þara
Româneascã, ceea ce demonstreazã cã el era unul
din acei apreciaþi reprezentanþi ai partidei unioniste.
Publicaþia „ L’etoile de Danube ” (Steaua Dunãrii) nr.
60 din 10 octombrie 1857 consemna, ºi acest lucru
nu este deloc lipsit de importanþã pentru vajnicul
locuitor din satul Fundul Danciului, om cu o puternicã
personalitate, cã alegerea ºi prezenþa sa în Adunarea
ad-hoc a Þãrii Româneºti a fost primitã cu „ o
adevãratã aclamaþie ”. În cadrul Adunãrii ad-hoc

UNIONISTUL MIRCEA MÃLÃERU
- UN VREDNIC FIU AL  MELEAGURILOR  IALOMIÞENE

muntene bãncile acesteia erau ocupate de nume
foarte cunoscute în þarã ºi peste hotare, este suficient
sã-i amintim pe ªtefan ºi Nicolae Golescu, Ion ºi
Dimitrie Brãtianu, Christian Tell, C.A. Rosetti ºi
Gheorghe Magheru. Faptul cã într-un asemenea
organism intraserã ºi þãrani, demonstra cã mlãdiþele,
încã firave, ale democraþiei îºi fãceau loc în societatea
româneascã deoarece: „ (...) adunare deliberativã ºi
reprezentanþi ai þãrãnimii: cei mai de seamã,
dovedindu-se elemente combative care au susþinut
revendicãrile þãrãneºti au fost Tãnase Constantin,
Gheorghe Lupescu, Mircea Mãlãeru (...) 5) Indiscutabil
cã Mircea Mãlãeru era un om foarte dârz, cu o
ver ticalitate moralã, neacceptând sã facã
compromisuri cu propriile sale convingeri referitoare
la drepturile sociale pe care þãrãnimea le revendica în
deplinã cunoºtinþã de cauzã. El va opune la 25
noiembrie 1857, printr-un vot negativ, alãturi de 36 de
deputaþi ai Adunãrii ad-hoc muntene împotriva unui
raport al Comisiei de urgenþã redactat de Dimitrie
Ghica, document care nu cuprindea decât principiile
viitoarei Constituþii, dar care eluda acele probleme
presante ale situaþiei sociale ce frãmântau lumea
satului românesc. Punctul de vedere al lui Mircea
Mãlãeru ºi al altor deputaþi þãrani a fost exprimat în
Adunarea ad-hoc a Þãrii Româneºti de deputatul
Tãnase Constantin, lectorul unui memoriu la 7/19
decembrie 1857 din al cãrui cuprins se desprindea
necesitatea ameliorãrii situaþiei sociale a þãrãnimii ºi
a înlãturãrii abuzurilor unei administraþii venale
deoarece „ (...) cu adâncã durere vedem cã cu cât
þara se îmbunãtãþeºte prin munca ºi sudoarea noastrã,
cu atât soarta noastrã, a þãranilor, se face mai amarã
ºi de nesuferit, cã astãzi, nu numai nouã, ci lumei
întregi este cunoscut cât de rãu este întocmitã
aceastã þarã ºi cât de apãsat este poporul ei (...) Cã
noi, românii þãrani plugari, am suferit ºi suferim mai
dureros de nedreptatea legilor ºi aºezãmintelor ce sunt
astãzi în þara noastrã.” 6) Documentul amintit era însoþit
de semnãturile celor 16 deputaþi þãrani care îºi
exprimau pe aceastã cale poziþia lor protestatarã faþã
de instituþiile statului ºi legislaþia potrivnice intereselor
lor de naturã socialã ºi juridicã. Cea de-a ºaptea
semnãturã aparþine lui Mircea Mãlãeru, numele ºi
prenumele sãu sunt reproduse cu caractere chirilice,
scrisul este citeþ ºi ordonat 7) La sfârºitul anului 1857
cele douã Adunãri ad-hoc din Moldova ºi Muntenia
au fost desfiinþate abuziv printr-un firman al Porþii
otomane, ceea ce a determinat un protest energic al
liberalilor - radicali din Muntenia, care îi vor delega pe
Nicolae Golescu ºi Dimitrie Brãtianu sã prezinte o
scrisoare de acreditare adresatã puterilor garante
europene care sã dezavueze ingerinþele turceºti în
treburile interne ale Principatelor române. Scrisoarea
de protest era semnatã de 41 de deputaþi, dintre
aceºtia 10 fãceau parte din categoria sãtenilor, cei
mai cunoscuþi fiind Mircea Mãlãeru, Gheorghe
Lupescu, Costache Mãglan ºi Tãnase Constantin. 8)

La un an dupã acest moment de cumpãnã în istoria
luptei pentru Unirea celor douã Principate surori,
Mircea Mãlãeru se aflã în prim-planul acþiunilor ºi
manifestãrilor care au precedat alegerea colonelului
Alexandru Ioan Cuza în înalta funcþie de domnitor ºi
al Þãrii Româneºti. Era un moment hotãrâtor la
începutul lunii ianuarie 1859 pentru alegerea lui Cuza
ºi în Þara Româneascã deoarece la 5 ianuarie 1859
el devenise alesul moldovenilor pe tronul lui ªtefan
cel Mare iar liberalii-radicali unioniºti aveau datoria
patrioticã sã mobilizeze ºi sã antreneze pe cetãþenii
din Bucureºti ca ºi pe cei din localitãþile din jurul
Capitalei (astãzi un numãr important de localitãþi
aparþin judeþului Ialomiþa) pentru susþinerea energicã
a lui Cuza. Aºadar, esenþa acestui moment hotãrâtor
pentru soarta Unirii consta ºi în sprijinul pe care puteau
sã-l dea, ºi l-au dat cu prisosinþã, foºtii deputaþi din
Adunarea ad-hoc a Munteniei, iar printre aceºtia un
loc de frunte îl ocupa Mircea Mãlãeru. El se va dovedi
un bun organizator ºi mobilizator al þãranilor care îºi
demonstrau ataºamentul pentru alegerea lui Cuza. Cu
o sãptãmânã înainte de istorica zi de 24 ianuarie 1859
evenimentele se succed cu repeziciune aºa dupã cum
un ziar conservator relata trei ani mai târziu despre
acþiunea liberalilor-radicali unioniºti care l-au chemat
pe Mircea Mãlãeru la Bucureºti ºi îi „ (...) deterã un

ordin, un feliu de proclamaþiune (...) ca din partea
guvernului care invita pe þãrani sã asiste la
proclamarea noului ales al naþiunii. Mircea luã acest
ordin, primi instrucþiunile necesari ºi se puse pe
lucru...Petrecu noaptea în satele din prejurul capitalei,
adunã vreo sutã-douã de þãrani ºi se întoarse iar.
Prefectul de Ilfov, D.I. Creþulescu dezamãji pe þãrani.
Jandarmeria trase asupra celor ce rezistaserã ” 9) La
7/19 ianuarie 1859 Mircea Mãlãeru este arestat dar
va evada în ziua urmãtoare ºi îºi va continua
activitatea de susþinere energicã a alegerii lui
Alexandru Ioan Cuza pe tronul Þãrii Româneºti.
Vajnicul luptãtor unionist reapare pe scena politico-
socialã a vremii la sfârºitul anului 1859, la 13
decembrie, când se deplasa din localitatea natalã spre
satul Grecii de Jos, loc unde trebuia sã stabileascã
cu mai mulþi þãrani data ºi detaliile transportului unei
anumite cantitãþi de grâu la Bucureºti. Va fi oprit abuziv
de cãtre subadministratorul de Mostiºtea care era
secondat de doi dorobanþi ºi de doi vãtãºei,
suspectarea sa nemotivatã se va traduce în arestarea
ºi ducerea lui la Fierbinþi unde era reºedinþa
subcârmuirii, pretextul acestei reþineri fiind extrem de
pueril, deoarece Mãlãeru avea asupra lui niºte
însemnãri personale referitoare la diferite aspecte ale
proprietãþii rurale. Reprezentanþii autoritãþilor îl acuzã
cã face „ propagandã ” în rândurile sãtenilor. Motivul
arestãrii lui Mircea Mãlãeru era extrem de ºubred ºi
proiecteazã pe fondul unor realitãþi sociale nevralgice
actualitatea atât de acutã a regimului proprietãþii
agrare. Intervenþia lui Mircea Mãlãeru la acuzaþiile ce
i s-au adus subliniazã cât de bine ºi clar înþelegea
acesta aplicarea principiilor democratice ºi de libertate
pentru soluþionarea problemei agrare: „ (...) Astfel este
propaganda ? Ce vãtãmare pentru cineva cuprinde
aceste hârtii ? Ce ! Acum când avem un guvern de
dreptate ºi de libertate ce ne-o dã Convenþia iscãlitã
de ºape împãraþi, românii nu mai pot avea dreptul de
a-ºi pune pe hârtie pãrerea ºi dorinþa lor ?  Nu mai au
ei astãzi, nici ca sub guvernele Nedreptãþii din trecut,
d-a umbla dupã trebuinþele lor, ci numai duºi la clacã
îndoitã ºi întreitã ºi la podvezi cu biciul.” Convorbirea
avutã între Mircea Mãlãeru ºi subadministrator înainte
ca fostul deputat de Adunãrii ad-hoc din Þara
Româneascã sã pãrãseascã locul scurtei sale deþineri
s-a încheiat cu o rãspicatã declaraþie a primului: „ Nu
te întreb ºi nici nu voiu sã aflu de care timp vrei sã-mi
vorbeºti d-ta, fiindcã plugarii români, în toate
sugrumãrile ce le-au suferit ºi le suferã încã, n-au
aºteptat ºi nu aºteaptã alt timp decât timpul luminii,
al dreptãþii ºi al înfrãþirii.”10)

(continuarea în numãrul viitor)

NOTE
1) Arhivele Statului Bucureºti, Arhiva istoricã centralã,

Ministerul de interne, Divizia Administrativã nr. 245/
1862, fila 12 („ Dosar relativ la rãscoala provocatã de
Mircea Mãlãeru între locuitorii dimprejurul Capitalei ”)

2) G.T. Niculescu - Varone, Dicþionarul jocurilor româneºti,
Coregrafia popularã, Bucureºti, p. 22

3) Documente privind Unirea Principatelor. Documente
interne. Editura Academiei, 1961, p. 541

4) Ibidem, pp. 577-578
5) Constantin C. Giurescu, Viaþa ºi opera lui Cuza Vodã,

ediþia a II-a revãzutã ºi adãugitã, Editura ªtiinþificã,
Bucureºti, 1973, p. 40

6) Documente privind Unirea Principatelor ..., p. 658
7) Manuscrisul provine de la Arhivele Statului Bucureºti,

fond „ Obiºnuita Obºteascã Adunare a Þãrii Româneºti ”,
dosar 1/1857, filele 1-2, poziþia 105, numãr inventar
Muzeul Naþional de Istorie a României : 18 646

8) Al . Cretzianu, Din Arhiva lui Dimitrie Brãtianu, vol. II,
Bucureºti,

     1934, pp. 218-219
9) „ Proprietarul român ”, anul II, nr. 1o din 28 februarie

1862, pp. 38-39
10)  „ Reforma ”, supliment la numãrul 2 din 7/19 ianuarie

1862. Relatarea lui Gheorghe Serurie, cunoscut
revoluþionar român de la 1848 despre incidentul produs
între Mircea Mãlãeru ºi subadministratorul de Mostiºtea
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VISUL
NU COSTÃ BANI

Vântul îi strãpungea hãinuþele rãrite ºi puþine,
ajungând pânã la piele. Mii de ace nevãzute îl înþepau,
dându-i o senzaþie ciudatã de durere hazlie, fãcându-l
sã se strângã bine în puþinãtatea hãinuþelor, dar sã ºi
zvâcneascã din când în când, ca într-un sughiþ. Gerul
îi muºca nemilos picioruºele cuibãrite în ghetuþele
zdrelite ºi neîncãpãtoare. Îºi miºca, din când în când,
degetele aproape înþepenite, ca sã-ºi facã loc ºi
sperând sã scape de durere. „Mai bine sã îngheþe de
tot, cã aºa n-aº mai simþi durerea.” Mânuþele stãteau
cuminþi în buzunarele adânci ºi sparte, sperând sã
gãseascã un pic de cãldurã. În pumnul drept strângea
bãnuþii cãpãtaþi de la un om bogat. Dar nu erau cãpãtaþi,
cãci el muncise! Încãrcase gunoiul din staulul
animalelor. „Ce multe erau! ªi oi, ºi douã vaci, ºi doi
cai. Mai încolo era cocina porcilor. În faþã era coteþul
gãinilor, al curcilor, al gâºtelor ºi raþelor. Era bine acolo
înãuntru, între animale, cã era cald. Ce de lapte or fi
dând vacile astea din ugerele lor mari! - gândea bãiatul,
pe când curãþa staulul. Poate-mi dã ºi mie o stilcã s-o
duc acasã, sau mãcar o canã, s-o beau pe loc.”

Mergea repede, suflând din greu, pe drumul
lung ºi pustiu, gândindu-se la mama lui. „Pe unde o fi?
Ea ce o aduce astã searã acasã? Poate o aduce ea
niºte lapte sau niºte unturã, sã prãjeascã niºte cartofi.
Ar fi bune ºi niºte ouã, dar nu avem, cã gãinile noastre
au murit.” Mergea, mergea, aproape alerga, gâfâind,
spre casã, cu gândul la bãnuþii primiþi: 50 de mii de lei.
Un zâmbet aproape victorios i-a umplut faþa îngheþatã
de frig. „Putem sã cumpãrãm cu ei ºapte pâini sã ne
ajungã ºi pentru mâine. Toate costã 35 de mii de lei.
Mai rãmân 15 mii de lei. Ce sã cumpãrãm cu ei? Mai
nimic. Nici mãcar un litru de ulei... Ar fi bune niºte mere.
Da, ar fi bune, ar ajunge pentru un kg ºi dacã ar fi mai
mici, am avea toþi câte douã. Sunt bune merele, dar
dupã ele þi se face foame. ªi ce-o sã mâncãm?”.
Strângea bine banii. „Doamne, fã Tu o minune ºi
înmulþeºte-i, fã-i sã fie mulþi, ca sã avem ºi de mâncare
ºi de hãinuþe, ºi de ghetuþe, ºi de lemne pentru foc. O
fi cald în casã? O fi gãsit fratele meu ceva crengi azi
la pãdure? Dacã nu, ce ne facem? Ce bãgãm în sobã?
Nu mai avem nici paie, nici coceni. A, m-am gândit!
Bãgãm caietele de anul trecut ºi de anul acesta, din
cele pe care le-am terminat.”

A ajuns. Se opreºte în faþa porþii uimit. În casã
este întuneric. „N-o fi venit nimeni pânã la ora asta?
Dar ãia mici pe unde or fi?” Se apropie cu teamã de
uºã. Apasã pe clanþã. Uºa se deschide ºi pãºeºte
înãuntru. În beznã nu desluºeºte chipurile, dar le aude
respiraþia. Îi strigã pe nume. „Mamã, George, Miticã,
Viorel, Costicã, Ioane!” Îi rãspund pe rând, cu glasuri
stinse, sfredelind toþi întunericul cu ochii mãriþi, pentru
a vedea ce le-a adus Marian.

- De ce staþi pe întuneric?
- Ne-a tãiat curentul, pentru cã nu l-am plãtit,

rãspunse mama.
- Am eu bani ºi mai fac rost ºi mâine, ºi

poimâine, ºi tot aºa, în fiecare zi, ca sã avem luminã
de Crãciun.

S-au dus ºi pâinea ºi merele, ºi tot ce s-ar fi
putut mânca. În frigul ºi întunericul odãii se auzeau
ºapte respiraþii venite din ºapte trupuri cuprinse de
somnul frigului ºi al foamei.

Bãiatul adormise alãturi de ei, cu o singurã
dorinþã: sã viseze un Crãciun fericit. Sã viseze, cãci
visul nu costã bani. Sã viseze cã trãieºte într-o casã
caldã ºi luminoasã, cu masa încãrcatã de mâncare,
cu dulapul plin de haine ºi ghetuþe bune ºi cãlduroase,
cu mama fãrã lacrimi pe obraz ºi îmbãtrânitã din vreme,
ci fericitã, da, fericitã, fericitã, fericitã... Sã-l viseze pe
Moº Crãciun, pe Moº Crãciun... „O mai ajunge ºi la
noi? I-or mai rãmâne daruri ºi pentru noi? Stãm departe,
în marginea satului, uitaþi de lume. Mãcar niºte covrigi
uscaþi ºi niºte nuci, orice, dar sã ne lase ºi nouã ceva...
Ce casã luminoasã ºi spaþioasã, ºi cãlduroasã, ºi ce
brad uriaº ºi sclipitor, ºi ce curaþi ºi bogaþi suntem! Ce
fericitã e mama, ºi ce tânãrã! E chiar frumoasã. Parcã-
l zãresc pe tata, da, el este, dar nu se apropie, se
depãrteazã, îndreptându-se încruntat spre un loc ceþos,
clãtinându-se... Ce cãldurã! Mi s-au dezmorþit picioarele
ºi mâinile. Ce luminã puternicã!”

Fulgii de nea îngroºau covorul alb ºi pufos,
coborând într-un dans lin spre pãmântul ostenit ºi
încremenit sub gheara gerului ce-l bântuise
neîndurãtor... Au adus cu ei luminã ºi curãþenie, ºi
strãlucire ºi un pic de cãldurã ºi de bucurie... Visul nu
costã bani...

Elena Bãjenaru

• „Alexandru Vlãdãreanu mi-a insuflat încredere,
sprijin moral ºi  profesional în activitatea pe care o
desfãsor în cadrul D.J.A.N. Ialomiþa. A fost un  om
deosebit,  cu multe calitãþi, un  director  apropiat de
personalul  pe  care-l conducea. Va rãmâne pentru
mine  un  exemplu  demn  de  urmat.” (Croialã   Elena,
arhivar I A, D.J.A.N.Ialomiþa );

• „A dat dovadã în permanenþã de o mare nobleþe
sufleteascã,  a  fost dedicat întru totul colectivului
pe care-l  conducea  ºi  acestei  instituþii pãstrãtoare
de documente de o inestimabilã valoare istoricã
pentru judeþul nostru.  Alãturi de el m-am format atât
ca om cât ºi ca profesionist în activitatea pe  care o
desfãsor.” (Buzoianu Eugen, legãtor
D.J.A.N.Ialomiþa);

• „Pentru  mine,  Alexandru Vlãdãreanu  a fost
un om  plin  de   compasiune,  vesel,  grijuliu  cu
personalul  pe  care îl  conducea.  În cei  5 ani
petrecuþi  împreunã nu l-am vãzut nici  mãcar  o
datã  supãrat.  Era  atât  de  dedicat   meseriei  sale
încât deseori sosea  la  serviciu  înaintea  mea  la
orele  5,30   dimineaþa, fapt ce m-a  uimit  ºi  m-a
impresionat  foarte  mult.”  (Tãtãruº  Aurelia, îngrijitor
D.J.A.N.Ialomiþa);

• „Îmi amintesc cu emoþie prezentãrile susþinute
de Alexandru Vlãdãreanu cu  ocazia  comemorãrii
unor  evenimente   deosebite  din   istoria   poporului
român,  prilej  de  rememorare  a  istoriei  ialomiþenilor
ºi de transmitere  a  unor  sentimente  profund
patriotice.   Regret cã  dupã 23 ani  de  prietenie
vorbesc de  acest om la timpul trecut.”  ( Druncea
Iulian, comisar ºef  I.P.J.   Ialomiþa).

În perioada august 1989 - mai 1998 ºi decembrie
1999 - aprilie 2002, când la conducerea Filialei
Arhivelor Statului Ialomiþa, devenitã din 1996 Direcþia
Judeþeanã Ialomiþa a Arhivelor Naþionale, s-a aflat
Alexandru Vlãdãreanu, au intrat în depozitele acestei
instituþii un numãr de 22 fonduri ce însumeazã  650
m.l .

Conºtient cã numai o activitate bine gânditã,
planificatã în cele mai mici detalii ºi raportatã la
condiþiile reale de muncã poate avea rezultate
eficiente în munca cu documentele, Alexandru
Vlãdãreanu, din poziþia de director, oferã o viziune
cuprinzãtoare privind aceste aspecte în lucrarea sa
din anul 2001 intitulatã „Managementul activitãþii de
îndrumare ºi control. Strategia asistenþei de
specialitate la creatorii ºi deþinãtorii de documente”.
Dintre elementele de strategie formulate, atrage
atenþia în mod deosebit cel care are în vedere
implicarea factorilor de decizie de la nivel judeþean
în problemele ce þin de arhiva instituþiilor subordonate
de la nivel local:

„O  condiþie  esenþialã  pentru  reuºita  activitãþii
de  îndrumare  ºi  control la nivelul   judeþului   o
constituie   modul   cum   sunt   implicate   conducerile
instituþiilor   judeþene  coordonatoare   ale  sectoarelor
:  administraþia  de  stat,  sãnãtate,   justiþie,   culturã
respectiv    Prefectura   ºi    Consiliul    Judeþean,
Inspectoratul ºcolar,  Camera  de  Comerþ,  Industrie
ºi  Agriculturã,  Direcþia  de  Statisticã,  Direcþia
Generalã  a  Finanþelor etc. Prin implicarea  factorilor
decizionali  de  la nivelul  judeþului  Ialomiþa în actul
de îndrumare ºi control, de   acordare  a  asistenþei
de  specialitate,  determinãm  cunoaºterea  situaþiei
arhivelor de la unitãþile în subordine, iar pe de altã
parte ei  ar  putea contribui la stabilirea  unor  mãsuri
viabile  ºi mai cu seamã  la  o colaborare  mai  strânsã
între  specialiºtii   din  Arhivele  Naþionale  ºi
conducerile  instituþiilor  judeþene de  resort,
colaborare  care  presupune    informarea  reciprocã
ºi  o  participare  comunã   la  verificãrile asupra
modului cum sunt  duse  la  îndeplinire  mãsurile
stabilite  dupã încheierea acþiunii de îndrumare ºi
control. Aceastã colaborare ar face ca sarcinile
trasate sã devinã viabile, sã nu rãmânã la stadiul
constatãrilor sau al simplei consemnãri pe hârtie.”

Proba focului în relaþiile dintre Filiala Arhivelor
Statului Ialomiþa ºi comunitatea localã a constituit-

Alexandru Vlãdãreanu
-  in memoriam -

o promulgarea legii 18 / 1991 privind fondul funciar,
când abilitãþile de lider ale lui Alexandru Vlãdãreanu
s-au fãcut puternic simþite pe fondul valului mare de
cereri (cca. 10.500 cereri înregistrate în perioada
februarie 1991 -iulie 1993), personalul unitãþii ( în
total cinci salariaþi !!! ) reuºind cu greu sã facã faþa
acestei situaþii fãrã precedent.6

Elocvente pentru înþelegerea acþiunilor cu
caracter educativ întreprinse de Alexandru
Vlãdãreanu sunt  principiile care l-au cãlãuzit în
întreaga sa activitate de arhivist, principii care aveau
în vedere rolul documentelor istorice  în cunoaºterea
trecutului patriei:

• „…se impune cu necesitate utilizarea cu orice
prilej a documentului,  singura modalitate  de
înfãþiºare  obiectivã  a  faptelor  ºi   evenimentelor
istorice, contribuind,  prin  posibilitãþile lui specifice,
la înþelegerea adevãratului sens  istoric   al
evenimentului   prezentat,    la    dezvoltarea    gândirii
istorice, la formarea deprinderilor  de  muncã
intelectualã,  singura  modalitate  de a explica legãtura
ºi cauzele faptelor istorice. Folosirea documentului
istoric creazã imaginea clarã ºi exactã a desfãºurãrii
faptelor  ºi   evenimentelor   istorice,    formeazã
gândirea   corectã   asupra  cauzalitãþilor  ºi  legitãþilor
evoluþiei  societãþii  umane,  ne  dã  posibilitatea
sã  prezentãm,  prin  graiul  contemporanilor
evenimentului,    modul    cum  momentul   istoric
prezentat   a   fos  gîndit  de cei în cauzã, cum a
evoluat, cauzele care au dus la succesul  sau
insuccesul acþiunii, convinge  prin  forþa autenticitãþii.
Prezentarea unui document istoric în cadrul unei
acþiuni  educative  sau a unei ore de istorie, dã
naºtere unei stãri  emoþionale,  auditoriul  trãieºte
cu dãruire   ºi    intermitate  momentu   istoric,  dã
posibilitatea  subiecþilor  sã   perceapã fapta istoricã
cu toate simþurile sale, sã se transpunã în epocã.
Materialul documentar pentru  toate  momentele  din
istoria  patriei noastre,  necesar   realizãrii   acþiunilor
propuse,   poate   fi   obþinut  prin    folosirea colecþiilor
ºi ediþiilor de documente,   prin studierea
documentelor    pãstrate   de arhive.” 7

Alexandru Vlãdãreanu, preocupat permanent de
soarta tezaurului arhivistic ialomiþean, a încercat sã
insufle dragostea sa pentru documente tinerilor
slobozeni printr-o serie de expuneri ºi lecþii practice
desfãºurate în cadrul Cercului „Micii Istorici” de pe
lângã Casa de Copii ªcolari Slobozia,8 prin
participarea în calitate de organizator ºi coordonator
al concursului „Cine ºtie rãspunde”, dar ºi prin
predarea între anii 1991-1992 a unor cursuri de
arhivisticã la Liceul Industrial nr.2 din localitate,
oferindu-le totodatã elevilor posibilitatea efectuãrii
practicii de specialitate la Arhivele Statului Ialomiþa
unde sã se familiarizeze cu specificul activitãþii
acestei instituþii.9

Dispariþia sa neaºteptatã a uimit ºi îndurerat în
aceeaºi mãsurã familia, prietenii, colegii de muncã,
iubitorii de istorie localã, lãsând în urma sa un gol
greu de acoperit. Pentru întreaga sa activitate
profesionalã ºi ºtiinþificã închinatã publicului
ialomiþean, autoritãþile locale în zilele de 12 ºi 13
iunie 2002 i-au conferit post mortem istoricului,
arhivistului, muzeografului Alexandru Vlãdãreanu în
semn de aleasã preþuire titlul de cetãþean de onoare
al Municipiului Slobozia.

Muzeul Judeþean Ialomiþa, instituþie cu care
Direcþia Judeþeanã Ialomiþa a Arhivelor Naþionale are
raporturi de colaborare foarte strânse, urmeazã sã
editeze la sfârºitul anului 2006 lucrarea cu tema
„Istoria Ialomiþeanã” de Alexandru Vlãdãreanu, care
va cuprinde toate contribuþiile pe teme de tradiþii,
culturã ºi istorie localã ale ilustrului autor.

Mulþumesc familiei Vlãdãreanu, domnului Vlad
Florin, director Muzeul Judeþean Ialomiþa ºi tuturor
celor care au avut amabilitatea sã-mi furnizeze
informaþiile ºi materialele cuprinse în prezentul
articol.

(urmare din pag. 7)
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Se cuvine a ne opri puþin ºi asupra familiei
Filoti. Vom face apel la acelaºi volum “Frontierele
Românilor”, care poartã semnãtura lui Alexandru
Filotti.

“Familia Filoti provine din satul Filoti, insula
Naxos, principala insulã din arhipelagul Cicladelor.
Întemeierea satului Filoti din Naxos era legatã de
evenimentele majore ale Imperiului lui Alexandru cel
Mare, dupã cum se va vedea din relatarea ce urmeazã.
În anul 334 î.e.n., atunci când regele Filip al II-lea al
Macedoniei se afla în faþa falangelor adunate în
capitala Macedoniei ºi se pregãtea sã ordone pornirea
în expediþia în contra Persiei, a fost asasinat de cel
mai bun prieten al fiului sãu, viitorul împãrat Alexandru
cel Mare. Spontan, Alexandru a reacþionat, omorându-
l, pe loc, pe asasinul tatãlui sãu. Imediat influentul
general al lui Filip al II-lea, Filoti, s-a adresat armatei
macedonene, proclamându-l pe Alexandru rege în locul
tatãlui sãu. Falangele au acceptat numirea lui
Alexandru, prin aclamaþii, aºa cã acesta a luat
cuvântul pentru a mulþumi pentru alegerea sa, ºi a
ordonat, în locul tatãlui sãu, cu armata organizatã de
acesta, pornirea în ceea ce va deveni epopeea lui
Alexandru cel Mare, care va schimba faþa lumii. Dupã
scurgerea a opt ani, în 326 î.e.n., armata
macedoneanã se afla pe malurile fluviului Indus, îl
învinsese pe regele Porus, dar rãmãseserã mai puþini,
erau mai bãtrâni cu opt ani ºi fiecare dintre ei era
posesorul unui tezaur pe care ar fi vrut sã-l ducã
acasã, în Macedonia. În schimb, Alexandru cel Mare,
care credea cã este cu adevãrat fiul lui Zeus, nu al lui
Filip al II, avea nevoie de toate tezaurele pe care putea
sã punã mâna pentru a ridica noi armate ºi avea
nevoie de veteranii macedoneni numai pentru a instrui
nenumãraþii tineri soldaþi dintre persani. Generalul
Filoti, care îl pusese practic pe tron, în calitate de
parlamentar al armatei macedonene îl sili pe Alexandru
cel Mare sã ia calea întoarcerii. Acesta aparent se
supuse voinþei armatei, dar odatã ajuns la Susa, în
inima imperiului Persan, îi executã pe conducãtorii
rebeliunii în frunte cu generalul Filoti.

Familia generalului Filoti din Macedonia, de
frica represaliilor lui Alexandru cel Mare se refugie în
cel mai mare secret în insula Naxos unde întemeie
satul Filoti. Trei ani mai târziu, spre norocul lor,
Alexandru cel Mare muri. Locuitorii din satul Filoti din
Naxos pãstreazã dovezile originii satului în arhiva
catedralei locale. Astãzi nu existã nici o familie cu
numele Filoti în sat, singura familie Filoti se aflã în
România. Atât la greci cât ºi la romani în secolele
trecute un individ se identifica prin numele primit la
botez. În cazul familiei Filoti, al doilea în genealogie
se numea ªtefan ºi era “fiul lui Ion din Filoti” ºi cu
timpul fiul lui Ion Filoti, iar la moartea acestuia
devenea ªtefan Filoti. Plecarea lui Ion Filoti din Naxos
ºi ajungerea sa în Þãrile Româneºti este urmarea suirii
pe tronul Moldovei a lui Gaspar Graþiani, întrucât l-a
însoþit în expediþia sa. În lucrarea antologicã a lui Mihai
Guboglu, “Cronici Turceºti privind Þãrile Române”,
publicata în 1974, se descriu evenimentele acelor ani:
“În anul mai sus arãtat (dec.1619-nov.1620) Iskender
(Alexandru) paºa, beilerbei de Oceakov, a distrus
tabãra ghiaurilor. Cauza a fost urmãtoarea: Afuristul
de domn al Moldovei numit Gaspar Graþiani era la
origini unul din negustorii franci (catolici). Cu ajutorul
lui Iskender Paºa, îndeosebi cu ocazia încheierii pãcii
cu Austriecii, el aduse servicii mari Înaltului Devlet
(Divan) ºi fusese trimis cu misiune la austrieci. Apoi
pentru serviciile fãcute i se acordase insula Naxos.
Dupã aceia prin intermediul lui Iskender Paºa ºi
cheltuind multã avere el a obþinut voievodatul
Moldovei. Dupã doi ani, când a fost mazilit, el s-a
rãsculat ºi a cerut ajutor de la craiul leºesc, iar acesta
i-a trimis îndatã multã oaste.. s-a luptat timp de o
lunã fãrã contenire. În cele din urmã, ghiaurii fiind

„Un sat trãitor în lume”
MONOGRAFIA SATULUI GIMBÃªANI

                                                                            Autori: Victor Oprea ºi Nicolae Tache

ARBORELE GENEALOGIC AL FAMILIEI FILOTTI

PORNEªTE DIN SECOLUL IV ÎNAINTE DE HRISTOS

înfrânþi, mulþi dintre ei au fost nimiciþi”.
Ion Filoti ºi fiul sãu ªtefan, care se aflau printre cei
care îl însoþiserã pe Gaspar Graþiani la venirea sa în
Moldova, scãpaþi de dezastrul militar suferit de Gaspar
Graþiani s-au refugiat la Brãila, devenind negustori de
cereale (zaheregii), meserie care s-a pãstrat în familia
Filoti, din tatã în fiu, multe generaþii, unii membri ai
familiei ocupându-se cu negoþul de cereale pânã în
secolul XX...

...Toþi înaintaºii mei, multe generaþii în urmã,
sunt originari din Bãrãgan. Astfel, bunica mea,
Alexandrina nãscutã Iarcã, boieri in catagrafia din
1829, bunicul meu din partea mamei, profesorul de
liceu Gheorghe-Popescu Ciocãnel, a fãcut parte dintr-
o familie de preoþi ºi cãrturari originari din Ploieºti.
Singura excepþie a constituit-o ardeleanul Ion
Mihãileanu, tatãl bunicii mele  din partea mamei,
originar din comuna Bonþida de Cluj, unde se aflã
castelul conþilor Banffy, care în calitate de prim
ministru al Ungariei a condus mulþi ani politica de
maghiarizare a Românilor din Transilvania ºi de rãul
cãruia a trebuit sã se expatrieze Ion Mihãileanu ºi
familia sa.”

INVENTAR
de actele de proprietate rãmase dela defunctul

Constantin R. Pribegeanu
Tot de la Alexandru-Gabriel Filotti avem la

dispoziþie un «Inventar de actele de proprietate rãmase
dela defunctul Constantin R. Pribegeanu». Sunt, fãrã
îndoialã, documente importante pentru urmaºii boierului
Constantin R. Pribegeanu, dar, în aceeaºi mãsurã, ºi
pentru lucrarea noastrã de faþã, prin numele unor
proprietari care îºi aveau pãmânturile în Gimbãºanii de
Sus, în Gimbãºanii de Jos sau « La Cornãþele », cum
gãsim notat într-un act de vânzare-cumpãrare între boierul
Constantin R. Pribegeanu ºi Gh. Stan Ionescu. Publicãm,
ca atare, aceastã listã (inventar) de documente :
Act de vânzare dela Marin Gimbãºanu ºi Petre

Gimbãºanu, în valoare de 8 stânjeni ºi ¾ = 44
pogoane þi cu actele lor de proprietate. Aut 507/
1905.

Act de vânzare dela Gh. ªtefãnescu, Gimbãºanii de
Sus = 2 pogoane. Aut.506/1905.

Act de vânzare dela Gh. Stan Ionescu, vecin cu Ion
Anton, loc de casã ºi vie dela Cornãþele= 3 ½
pogoane. Aut. 18/1903.

Act de vânzare Ghiþã Cucu, Gimbãþanii de Sus, 10
stânjeni þi ¾ = 54 pogoane. Aut. 934/1905.

Act de vânzare Eufrosina Chilimãnescu, 10 stânjeni ºi
¾ Gimbãºanii de Sus = 54 pogoane.

Act de vânzare Mihalache D. Cucu, 10 stânjeni þi ¾
Gimbãºanii de Sus = 54 pogoane

Act de vânzare Ioniþã Dobre ºi ceilalþi moºtenitori, ½
stânjeni în Gimbãºanii de Sus = 2 ½ pogoane. Aut.
1976/1904.

Act de vânzare Gh. Stan Ionescu în Gimbãºanii de Sus,
14 pogoane. Aut. 218/1900.

Act de vânzare I. Ionescu în Gimbãºanii de Sus, 3
stânjeni = 1 ½ hectare (?). Aut. 113/1903

Act de vânzare Grigore Popescu, Gimbãºanii de Sus,
în stânjeni (?). Aut. 11/1905.

Act de vânzare Ion Ionescu, Gimbãºanii de Sus, în
pogoane. Aut. 499/905.

Act de vânzare Gh. Patriciu ºi Chiajna Teodorescu = Lia
(?) ºi D-tra Stoia Chelbaºiu în Gimbãºanii de Jos.
Aut. 203/1910.

Act de vânzare Lia Gh. Patriciu, în Gimbãºanii de Jos,
5 pogoane. Aut. 406/?

Declaraþie Mircea Eliade cã nu mai are nici o pretenþie
asupra vânzãrii moºiei Gimbãºanii de Jos.

Act de schimb între Mihalache Borduºanu ºi C.R.
Pribegeanu pentru pãmânt ºi pãdure. 6 pogoane.

Act de vânzare Mircea Eliade (30 stânjeni) = 150
pogoane. Originalul se aflã la Banca Agricolã,
ipoteca nr. 1170/1908, autentificat ºi transcris la nr.
1439/1908.

Act de schimb cu Maltezeanu. 150 pogoane.

Act de vânzare D-tra Stoian Gh. Chelbaºu, din
Gimbãºanii de Jos, 5 pogoane. Aut. 812/1904.

Act de vânzare Tudor Gh. Nicolae din Gimbãºanii de
Jos, 50 arii = 1 pogon. Aut. 12/1914 Jud. Slobozia.

Act de vânzare Preot Ghiþã Panculescu din Cegani, în
Gimbãºanii de Jos = 10 pogoane ºi (?). Aut. 910/
1912.

Act de vânzare Ion No(u?)reanu din Gimbãºanii de Jos.
Aut.14012/1912.

Act de vânzare Gh. Poþincu (Potinche?) din Gimbãºanii
de Jos. Aut. 370/1917.

Act de vânzare Preot Costache ªtefãnescu dela Bora,
în Gimbãºanii de Jos. 10 pogoane þi ¾. Aut. 909/
1902.

Act de vânzare Anton Rãducanu Scãrlãtescu, 5 pogoane
la Gimbãºanii de Jos, 1 stânjen (5 pogoane) în
Gimbãºanii de Sus. Aut. 1177/1903.

Act de vânzare Scarlat D-tru, în Gimbãºanii de Sus, 4
stânjeni = 20 pogoane. Aut. 639/1903.

Act de schimb Chiajna N. Teodorescu, 10 pogoane în
Gimbãºanii de Jos ºi 1 stânjen ½ în Poiana. Aut.
305/1904.

Act de vânzare Preot Costache ªtefãnescu, 1 ha ºi ½
= 3 pogoane în Gimbãºanii de Jos. Aut. 215/1902.

Act de vânzare Ion Popescu ªtefãnescu, Gimbãºanii
de Sus ºi de Jos, 20 pogoane (în anexã, act dotã d-
na Maria Zamfirescu ºi  (?) Alex. Popescu). Aut.
1460/1903.

Adresa Ministerului Agriculturii ºi Domeniilor Statului,
Casei Pãdurilor, Serviciul Amenajãri nr. 58456 din
19 dec. 1917 cu privire la regimul pãduricei (?) dela
Poiana.

Act de schimb Lache Borduþanu, pentru 30 pogoane þi
¼ (cu anexa actelor doveditoare de proprietate ale
lui Lache Borduºanu).

Certificat Tribunalul Ialomiþa nr. 20477 din 1 sept. 1920
asupra sarcinilor moºiei C-tin ºi Maria Pribegeanu,
cu declaraþia C-tin R. Pribegeanu, ca dotã constituitã
fiicei sale Matilda, nu are nici o sarcinã.

Certificat de expropriere a dotei Matildei Dimitriu. Proces
verbal din 11 dec. 1922/2 sept.

BOIERI DIN GIMBÃªANI ÎN
« CATAGRAFIA OFICIALÃ DE TOÞI BOERII ÞÃRII

ROMÂNEªTI LA 1829 »
 (PUBLICATÃ DE IOAN C. FILITTI)

În lucrarea ºtiinþificã «Catagrafia oficialã de
toþi boerii Þãrii Româneºti la 1829», publicatã de Ioan
C. Filitti, ialomiþean la rândul sãu, lucrare invocatã ºi
de Alexandru-Gabriel Filotti, regãsim ºi numele a trei
boeri din Gimbãºani.

Reproducem pentru început introducerea din
aceastã lucrare.

La Arhivele Statului din Bucureºti se pãstreazã
dosarul «administrative vechi» No. 34/220, de foi 212,
intitulat: «Delã pentru catagrafia boerilor caftanlâi, dupã
cererea prezedentului comitetului din Bucureºti. Leat 1929
Septemvrie 11».

Aceastã catagrafie a fost întocmitã pentru
trebuinþele recensimântului ce interesa administraþia
provizorie ruseascã ºi pentru aplicarea - ce n’a avut loc - a
dispoziþiilor din Regulamentul organic privitoare la o
deosebire între boerie personalã ºi nobleþã ereditarã.

Ordinul pentru întocmirea catagrafiei porneºte de
la generalul Jeltuhin la 10 Sept.1829 ºi se transmite
ispravnicilor de judeþe a doua zi. Se reînoeºte la 22 Sept. ºi
la 22 Noemv., iar la 5 Dec. se trimit volnici în judeþe pentru
sãvârºirea lucrãrii «în 24 ceasuri».

Tablourile, întocmite pe judeþe, sunt împãrþite în
rubrice: numele ºi porecla; locul naºterii; vârsta; cinul; al cui
fiu; locul hãlãduirii; starea ce are. Pentru boerii mari, cari
ºedeau toþi în Bucureºti, lipseau rubricile «al cui fiu» ºi
«starea ce are».

Lucrarea fiind fãcutã în grabã, a prezentat fireºte
lacune. Mai ales au lipsit din ea feciorii de boeri, încã fãrã
titluri. Lipsurile s’au împlinit în cursul anului 1830 -1, fãrã
însã ca aceastã catagrafie suplimentarã sã intre în
amãnuntele interesante pe care le cuprindea cea dintâi cu
privire la originrea ºi averea boerilor.

Public catagrafia de la 1829, cu adãogirile de la
1830 -1, ca o urmare la lista boeriilor acordate de Grigore
Vodã Ghica.

(continuarea în numãrul viitor)



Un român la POSTA regelui OLAV

21

R: Ce ne puteþi spune despre modul de recrutare ºi
selecþie al forþei de muncã! Care sunt metodele folosite ºi
la ce baze de date apelaþi?

*: Existã douã tipuri de recrutare. Prima este aºa-zisa
recrutare internã. Adicã, în cazul în care existã posturi libere
în cadrul departamentelor interne, acceptãm doar solicitãri
ale angajaþilor, folosind principiul competenþei oferite de
experienþã. Dacã este vorba despre posturi de conducere,
folosim principiul calificãrii ºi specializãrii. Evaluãm profilul
psihologic al angajatului, capacitatea sa de a conduce,
calitãþile de lider. Dar ºi în acest caz, de cele mai multe ori
suntem obligaþi sa apelãm la resursele interne din lipsã de
personal calificat.

R: Ne puteþi descrie cum decurge, practic, procesul
de selectare?

*: Da, sã presupunem cã avem zece aplicanþi ºi cã facem
o recrutare externã. Iniþial organizãm interviurile, verificãm
atestatele aplicanþilor, specializãrile ºi referinþele anterioare.
Acestea din urmã sunt foarte importante ºi cãutãm sã
contactãm toate firmele unde au lucrat anterior. Este un
proces absolut necesar ºi, daca vreþi, o investiþie de tip
futures pentru noi, fiindcã un angajat neverificat care nu-
ºi poate îndeplini mai târziu sarcinile, înseamnã timp ºi bani
pierduþi.

      Dupã acest proces preliminar rãmân 3, cel mult 4
angajaþi. Ei sunt din nou intervievaþi ºi, dacã suntem
mulþumiþi, îl angajãm pe cel mai bun. Sau cei mai buni!
Dacã dintr-un motiv sau altul nu suntem mulþumiþi,
vacantãm din nou posturile. ªi procesul se reia. 

R: Evaluaþi ºi verificaþi periodic angajaþii!! Ce vrea
Poºta sã descopere prin aceste evaluãri?

*: Existã mai multe tipuri de evaluãri. Noi folosim un
test, un formular prin care controlãm daca angajaþii cunosc
toate operaþiile care þin de folosirea maºinilor de sortare.
Este acelaºi pentru toþi angajaþii, indiferent de poziþie. Nu
conteazã nici cât timp au lucrat, nici cât de bine lucreazã.
Facem aceastã evaluare pentru a verifica dacã existã breºe
în sistem. ªi dacã le descoperim, le corectãm pur ºi
simplu!Un al doilea tip de verificare o reprezintã cea a
rezultatelor concrete. Evaluãm productivitatea efectivã a
angajatului, în raport cu munca ºi timpul petrecut aici ºi
tragem concluzii! În funcþie de acest al doilea filtru, angajatul
poate fi considerat eficient sau nu!

     Existã ºi o particularitate. În luna iulie, când avem
mulþi angajaþi temporar, nu facem evaluãri. Pentru cã ºtim
cã ei nu pot munci la fel ca un angajat calificat, pur ºi
simplu nu au experienþã. ªi nu este drept sã folosim pentru
ei aceleaºi standarde ca pentru angajaþii permanenþi. Dar
dupã perioada de concedii, obiºnuiesc sã afiºez la avizier
o anchetã comparativã care vizeazã productivitatea
diferitelor procese de muncã. Dacã sunt mulþumit de
rezultate, graficul aratã verde. Dacã nu, el este roºu. ªi eu
întreb de ce este roºu! Din ce cauzã! Dacã existã explicaþii,
respectiv un numãr prea mare de scrisori, lipsã de timp,
cazuri de forþã majorã, e în regulã. Dacã nu, înseamnã cã
este vorba despre lipsã de motivaþie ºi ineficienþã. ªi atunci
angajaþii sunt chestionaþi în particular. Pentru cã trebuie
sã ºtim ce ºi de ce se întâmplã. Aceasta este practica
comunã pentru a eficientiza în mod real procesul de muncã.

R: Eficienþa presupune, implicit, calitate. Existã un
standard de calitate pentru ... sortarea scrisorilor!?

*: Categoric. Tot ceea ce facem este standardizat la
nivel de procedurã, ºi toate procedurile au ataºate un cod,
existent într-o baza comunã de date. Urmãrirea acestor
coduri poate oferi unui ochi avizat toate explicaþiile de care
are nevoie pentru a evalua activitatea per ansamblu. Si,
indirect, o cheie de evaluare a personalului. Sã vã dau un
exemplu. Un angajat are obligaþia de a sorta o anume

Bergen este al doilea oraº ca mãrime din Norvegia, în sud-vestul þãrii ºi are o populaþie de aproximati 250 de
mii de locuitori.

Violeta Basa are 28 de ani, este ialomiþeancã ºi studiazã limba ºi cultura Norvegiei la Bergen de peste 3 ani.

Poºta din Bergen se aflã îin cartierul Minde, zona industrialã a oraºului ºi reprezintã una dintre cele mai
impresionante clãdiri futuriste ale oraºului. Practic, o uriaºã cutie de scrisori.

Violeta Basa a lucrat vreme de 4 luni în aceastã instituþie ca angajat cu drepturi depline alãturi de angajaþii
permanenþi ai Poºtei.

Dupa 4 luni, directorul Henry Okland a acceptat sã acorde un interviu noii sale angajate.
REZULTATUL ACESTEI EXPERIENÞE, PRACTIC O CIOCNIRE INTRE DOUA CIVILIZAÞII,

DOUÃ CULTURI ªI, MAI ALES, DOUA TIPURI DIFERITE DE MENTALITATE, POATE FI SURPRINS
IN INTERVIUL DE MAI JOS…

cantitate de scrisori. O casetã standard conþine 250 de
scrisori per kilogram. Dar au existat cazuri în care acelaºi
kilogram conþinea 2500 de scrisori. Codarea procedurilor
de sortare ne-a permis însã sã identificãm volumul de muncã
suplimentar al angajatului, sã-l sprijinim dacã a fost cazul
ºi sã-l stimulãm financiar pentru efortul suplimentar depus.
Este o manierã echitabilã de a gestiona activitatea, care
eliminã riscul de a apãrea tensiuni interne între conducere
ºi angajaþi.

R: Ce se întâmplã cu rezultatele acestor evaluãri
permanente?

*: Evaluãrile presupun automat ºedinþe de analizã. Iar
rezultatele acestora fac obiectul unor informãri interne la
dispoziþia tuturor angajaþilor. De altfel, ele se ºi afiºeazã
permanent. Pe de altã parte, aceste informãri genereazã
reacþii. Pentru cã aceste evaluãri au girul meu, am nevoie
de o reacþie comunã la aprecierile mele. Pentru cã, in ciuda
faptului cã eu sunt cel care conduce, toþi ne raportãm la
aceleaºi elemente.

R: Existã un program de formare profesionalã pentru
meseria de poºtaº, generic vorbind!?

*: Nu, ºi asta e foarte rãu. În trecut, am avut, mai multe
niveluri de ºcolarizare ºi un sistem de calificare foarte bine
elaborat. De la scoli profesionale ºi pânã la scoli pentru
formarea de manageri în sistem. Acum însã nu mai sunt. În
fapt, asta înseamnã pe termen lung o crizã de personal.

R: Este o instituþie bugetarã. Sã înþeleg ca angajarea
în cadrul Poºtei nu este motivantã, cã nu existã un pachet
salarial atractiv.

*: Dimpotrivã. Oferim cam aceleaºi facilitãþi ca ºi în
mediul privat. Poate chiar mai multe. De la ore de
acupuncturã plãtite de noi ºi pânã la sãli de sport cu circuit
intern pentru angajaþi. Dar aceºtia au obligaþia de a folosi
respectivele facilitãþi. În caz contrar, sau daca o fac spo-
radic, sunt obligaþi sã plãteascã o parte din aceste servicii.

R: Existã angajaþi care nu îºi fac treaba!?
*: Sigur cã da! Oriunde existã. In cazul nostru, la prima

abatere, ei primesc un avertisment verbal. Procedura spune
ca acest avertisment sã fie fãcut în prezenþa altui angajat si
are mai degrabã un caracter formal. Dacã situaþia se reperã,
primeºte avertisment scris. Iar a treia abatere înseamnã
automat preaviz. Nu sunt multe astfel de cazuri, dar sunt.
Dacã ceea ce au fãcut este foarte grav, angajatul poate fi
chiar concediat pe loc.

R: Ce rãmâne dupã atâtea reguli ºi regulamente!?...
*: Valorile generale, care permit Poºtei norvegiene sã

existe ºi sã-ºi poarte cu mândrie numele. Onestitate, re-
spect, comunicare ºi responsabilitate faþã de corespondenþi.
Acesta este fundamentul nostru. Viziunea acestei instituþii
este sã fie întreprinderea poºtalã cea mai modernã din lume.

R: Cum vedeþi Poºta norvegianã peste zece ani!
*: Vor fi mai puþine scrisori, infinit mai puþine. Noi deja

trãim din reclame ºi pachete, vânzãri on-line ºi servicii
conexe ca transferul de bani. Dintre toate aceste cred cã
cel mai bine tinde sã se dezvolte comerþul on-line, care are
nevoie de o interfaþã ca aceea pe acre o oferim noi.

Scrisorile însã, aºa cum le cunoaºtem noi în prezent,
vor dispãrea. ªi implicit scrisoarea ca afacere. Uitaþi-vã la
mine! Eu nu vreau sã trimit o scrisoare prin poºtã, eu vreau
sã deschid PC-ul ºi sã primesc instantaneu informaþia. ªi
eu chiar muncesc aici. Iar fiecare dintre noi doreºte acelaºi
lucru. Scrisorile pe hârtie vor muri o datã cu ultimul core-
spondent care a apelat la acest tip de suport. Câþi prieteni
care scriu scrisori aveþi!? Poate ca zece ani înseamnã chiar
optimism.

R.: Sunteþi pregãtiþi pentru acest viitor?
Da, , suntem o organizaþie foarte mare ºi avem conºtiinþa

transformãrilor care ne aºteaptã încã. ªi voinþa de a opera

aceste schimbãri. ªi, de asemenea, ºtim cã ele trebuie fãcute
repede. Dacã numãrul scrisorilor ºi al serviciilor oferite va
scãdea, asta înseamnã preavize. ªi dacã trebuie sã facem
asta pentru ca Poºta sã existe, suntem pregãtiþi sã facem
asta, fãrã îndoialã.

R: Cum aþi caracteriza relaþiile cu mass-media!?
*: O altã lecþie de adaptare. Avem chiar ºi o strategie

pentru asta. ªi avem consilieri care ne dau sfaturi legate cu
mass-media. Existã evident si ofiþeri de presã. Acest tip de
contact nu este la îndemâna oricui. Si un angajat care nu
are atribuþii în acest sens, nu poate oferi o informaþie exacta.
De aceea exista profesioniºti pentru a face asta. Ei
reprezintã Poºta pentru noi, cei care o slujim. Aºa stau
lucrurile ºi aºa trebuie sã rãmânã.. 

R:Vã mulþumesc pentru colaborare!
*: Cu plãcere! ªi eu vã mulþumesc pentru acest prilej de

a vorbi despre Poºta norvegianã.

Cum am
ajuns sã
lucrez la

Poºtã ?
Dorinþa de a mã integra cât mai bine

 în societatea norvegianã , de a invãþa limba
ºi de a urmãri raporturile dintre oameni în
cadrul unei întreprinderi, curiozitatea de a
cunoaste cât mai mult sufletul norvegian ,ºi,
evident, necesitatea unei surse suplimentare
de venituri m-au adus intr-o zi de februarie,
2006, sã bat la porþile celui mai indrãgit loc si
celui mai cautat de sufletele oamenilor -poºta-

      Poºta este locul unde sunt trimise toate
visele oamenilor, gândeam eu,  veºtile bune si
rele, emotiile si dorurile ,  iar eu simþeam cã-
mi tremurã sufletul la gândul cã voi intra în
aceastã casã ce-mi era aºa de necunoscutã.
M-au primit destul de bine, cu puþin scepti-
cism pentru cã eram dintr-o þarã de care nu
se auzea ceva bun, ºi am simtit cã mã aºteaptã
examenul vietii mele.

      Nu este deloc uºor sã te integrezi într-
un loc aºa de liberal dacã nu eºti serios ºi nu-
þi place sã munceºti.Aºa cã am muncit! Nu
numai la calculator, ºi la tot... Sortarea
scrisorilor manual , sortarea scrisorilor la
maºini, colete, ziare... ªtiu cã au fost puþin
ºocaþi de zelul meu prea evident, de dorinta
mea disperatã de a comunica ºi de a le învãþa
limba.Toþi parcã erau o mare familie care se
vedeau rãspunzãtori pentru evoluþia mea ,
pentru viitorul meu. Reuºita examenelor mele
la facultate în condiþiile în care eram toatã
ziua la muncã îi surprindeau, dar în acelasi
timp le crea explozii de bucurie.

Vedeau totul ca o reuºitã a lor, iar eu le
mulþumeam ºtiind cã lor le datorez mai mult
decât cãrþilor, cã reuºita mea este ºi reuºita
lor...ºi oamenii stia se bucurau pentru mine...

Am trãit o experienþã unicã trãind în
mijlocul acestor oameni minunaþi care nu ºtiu
ce-i barfa la muncã ºi care nu sunt deloc reci
la suflet dupã cum credem noi. Surprizele însã
nu se încheiau aici ! 

Am mai avut un ºoc când am vãzut banii
câºtigaþi.

Nu-mi pierd speranþa ca voi trãi astfel de
zile ºi acasã, în România, dar ziua aceea îmi
pare departe ºi nu mai am nici timpul ºi nici
rãbdarea sã o aºtept !

                                          Violeta Basa
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      Cele trei sate din pãrþile Sãratei de Jos, anume
Mãraþi, Lipereºti ºi Dobroþei, nu mai apar în hrisoave
dupã începutul secolului al XVIII-lea, destrãmându-
se probabil cãtre anul 1700. Moºiile pe care se aflau
au fost alãturate altora mai mari ori li s-a schimbat
numele. Astfel, vechile moºii Mãraþi ºi Lipereºti au
devenit ,,trupuri” ale moºiilor Jilava de Sus ºi Jilava
de Jos (Jilavele), iar Dobroþeii, cu cele douã pãrþi,
Dobroþeii de Sus ºi Dobroþeii de Jos, au devenit
Bãrbuleºti.
      Au  rãmas  hrisoavele,  care  atestã  trei  sate
existente  odinioarã  la  nord-vest  de  Urziceni,
comunitãþi din rândul cãrora s-au ridicat preoþi, oºteni
ºi slujitori domneºti: Mãraþi, Lipereºti ºi Dobroþei.
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CONSERVATORISMUL ROMÂNESC ªI PROBLEMA
INDEPENDENÞEI ÎN CONTEXTUL CRIZEI ORIENTALE

Autorul învinuieºte pe I.C.Brãtianu ºi pe Kogãlniceanu
cã  s-ar  fi  vândut  Rusiei  ºi  ar  fi  „condus  România  pe
marginea prãpastiei” ºi cerea ca aceºti miniºtri, pentru
actele  lor  premeditate,  sã  nu  se  bucure  de  „nici  o
indulgenþã.....în  ochii  contemporanilor”  ori  „în  ochii
posteritãþii”51. Asupra atitudinii extrem de vehemente ºi
critice a lui Blaremberg la adresa politicii guvernului radi-
cal faþã de Rusia în epocã meritã sã ne apropiem ºi sã o
analizãm mai mult. Spiritul critic al lui Blaremberg, trãitor
al evenimentelor din diferite poziþii politice, s-a îndreptat
de la început împotriva asumãrii de cãtre Rusia a rolului
de „marele justiþiar”al Europei Occidentale în raporturile
cu România.

Fãcând trimitere la un discurs din Camerã de la 25
noiembrie  1877  el  relateazã  faptul  cã  spre  a-l  liniºti
asupra  destinului  României  un  om  de  stat  strãin  îi
spunea: ”De ce eºti speriat? Soarta þãrii dumitale este
mai sigurã decât a oricãrei alteia.România nu are a se
teme de a fi cuceritã. ªi ºtii de ce? Pentru cã are o santinelã
uriaºã la hotarele ei care vegheazã pentru dânsa; acea
santinelã  neînvinsã  este  Danubius”.  Din  critica  lui
Blaremberg ieºea în evidenþã grija pentru ieºirea noastrã
la  Marea  Neagrã  în  condiþiile  în  care,  renunþând  la
garanþiile marilor puteri, nu puteam fi siguri ce pretenþii

Urmare din pag. 14 teritoriale va emite Rusia la sfârºitul rãzboiului. El îl acuza
pe Brãtianu cã ºtia de eventualele sacrificii ale României
(sudul Basarabiei) încã de la întâlnirea de la Livadia. În
sprijinul  afirmaþiilor  sale  el  aducea  cuvintele  lui
I.C.Brãtianu rostite în ºedinþa de la 16 aprilie 1877: ”Atunci
noi am zis: nu protestãm, nu putem sã protestãm; dar sã
facem cel puþin, ca armata rusã sã nu intre în þara noastrã
fãrã voia noastrã. Cu ruperea tratatului de la Paris, sã ni
se asigure integritatea teritoriului nostru, fiindcã toþi ºtiþi
cã se zicea cã Rusia voieºte a ne lua îndãrãt Basarabia”52.
Parcã pentru a contrazice aceastã poziþie, Blaremberg
observa  cã  în  ziarul  „Românul”din  13  aprilie  1877  se
afirma cã guvernul  îºi  fãcuse datoria  ºi protestase  for-
mal cãtre marile puteri. Deputatul conservator considera
alianþa cu Rusia contra naturii. Atitudinea duplicitarã sau
chiar opusã proiectelor noastre, a marilor puteri, e redatã
de Blaremberg prin prezentarea poziþiei unor reprezentanþi
ai acestora la Istambul.

50. N.Blaremberg,  România ºi resbelul actual sau
guvernanþii ºi guvernaþii,  traducere din  limba  francezã,
Bucureºti, 1878, p.19.

51.  Ibidem, p.35.
52. Ibidem, p.VII (în loc de prefaþã)
53. Ibidem, p.XII.
            Astfel generalul Ghika agentul diplomatic al

României în capitala Imperiului otoman prezenta opinia

marchizului  Salisbury-ministrul  englez  de  externe:
”Cestiunea neutralitãþii României prezintã negreºit pãrþi
avantajoase, dar a o  ridica acum,  la ora unde Europa
încearcã o  supremã silinþã  spre a menþine pacea pe
baza tractatelor existente, ar fi a introduce germenele a
noi complicaþiuni, a provoca dezbateri iritante, a agrava o
situaþiune  deja  plinã  de  dificultãþi  ºi  a  conduce  la  o
neizbândã  mai  sigurã  a  operei  conferinþei”.  În  opinia
politicianului  englez  asta  ar  însemna  modificarea
tratatului de la Paris din 1856 lucru periculos în condiþiile
date  cãci  chiar  dacã  el  a  mai  suferit  unele  modificãri
neesenþiale,  ”cel puþin el  subzistã  intact  în acelea din
stipulaþiunile sale care au organizat în Orient un nou drept
public european, la respectul cãruia Puterile par, a ataºa
cel mai mare preþ”. În ceea ce priveºte criza orientalã în
derulare  ministrul  englez  considerã  cã  o  garanþie
specialã acordatã României nu ar fi suficientã. ”Fortificaþi-
vã, puneþi-vã în mãsurã de a opune prin voi înºivã, nu o
barierã nebiruitã, România nu poate aspira aºa de sus,
dar un obstacol serios la pericolele de care vã temeþi ºi
Europa se va interesa la cauza voastrã în proporþiune cu
silinþele voastre”53.
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„Ochii” ºi „urechile” spaþiului pot numãra acum pânã ºi firele din barba ayatollahilor aflaþi într-o piaþã persanã.
             Jeff  Richelson

SPIONAJUL ELECTRONIC
(urmare din nr.7-8/39-40)

Despre DGSE se spune cã ar avea
amplasamente de culegere de informaþii COMSAT la
Domme (Dordogne, Franþa), în Noua Caledonie ºi în
Emiratele Arabe Unite.

Serviciul elveþian de informaþii a anunþat recent
un plan de creare a douã staþii de interceptare COMSAT
(Informaþii - Paris, 93, 15 februarie 1999, pg.3).

Cablurile submarine joacã un rol important în
telecomunicaþiile internaþionale, de când - spre deosebire
de numãrul limitat de lungimi de undã disponibil
sistemelor din spaþiu - mijloacele optice se pare cã oferã
posibilitãþi nelimitate. Cu excepþia cazurilor când cablurile
au terminale în þãri unde operatorii de telecomunicaþii
asigurã acces COMINT (exemplu: Marea Britanie ºi SUA),
cablurile submarine par a fi foarte sigure mediului acvatic
în care se aflã.

În octombrie 1971, s-a dovedit cã aceastã
siguranþã nu existã. Un submarin american, Halibut, a
strãbãtut Marea Okhotsk dincolo de coasta esticã a URSS
ºi a înregistrat comunicaþiile care treceau printr-un cablu
al armatei sovietice cãtre peninsula Kamceatka. Halibut
era echipat cu o capsulã de scufundare la mare
adâncime, la vedere pe pupa submarinului. Capsula a
fost descrisã de Marina SUA ca fiind „un vehicul de salvare
submersibil la mare adâncime”. Adevãrul era cã „vehiculul
de salvare” era sudat de corpul submarinului. În imersiune,
scufundãtorii la mare adâncime ieºeau din submarin ºi
înfãºurau dispozitivele de interceptare în jurul cablului
de comunicaþii vizat.

Dupã ce s-a demonstrat cã principiul
funcþioneazã, Halibut s-a întors în 1972 ºi a amplasat o
capacitate de înregistrare lângã cablu. Metoda nu implicã
daune fizice ºi era puþin probabil sã fie detectatã.

Operaþiunea de interceptare a cablurilor de la
Oknotsk a durat 10 ani, în care se fãceau deplasãri de
rutinã în cursul cãrora trei feluri diferite de submarine
adunau dispozitivele vechi ºi amplasau altele noi.

În anul 1979 s-au adãugat noi obiective. În vara
aceluiaºi an, un submarin nou transformat, numit Parche
SUA, a cãlãtorit de la San Francisco pe la sud de Polul
Nord cãtre Marea Barents ºi a pus fire de interceptare
lângã Murmansk. Echipajul submarinului a fost evidenþiat
de preºedintele SUA, pentru realizarea lor. Interceptarea
de la Okhosk a luat sfârºit în 1982, dupã ce a fost
dezvãluitã de cãtre un fost angajat al Agenþiei Naþionale
de Securitate care a vândut informaþii Uniunii Sovietice
despre interceptare, sub numele de cod IVY BELLS. Unul
din dispozitivele operaþiunii este în prezent expus la
muzeul fostului KGB de la Moscova. Interceptarea
cablurilor din Marea Barents a continuat fãrã sã fie
depistatã pânã în anul 1992.

În anul 1985, operaþiunile de interceptare s-au
extins cãtre Marea Mediteranã pentru a intercepta
cablurile care legau Europa de Africa de Vest. Dupã
sfârºitul Rãzboiului Rece, lui Parche SUA i-a fost adaptat
echipamentul adãugându-se un spaþiu care sã permitã
depozitarea mai multor fire ºi dispozitive de interceptare.
Interceptarea putea fi controlatã prin telecomandã,
folosind avioane teleghidate. Parche SUA îºi desfãºoarã
activitatea ºi în prezent însã obiectivele misiunilor sale
nu sunt cunoscute - sunt clasificate „SECRET”.

Administraþia Clinton a apreciat foarte mult
realizãrile sale. În fiecare an, din 1994 pânã în 1997,
echipajul submarinului a fost evidenþiat (Jocul de-a baba
oarba; povestea nespusã a spionajului submarin
american, Sherry Sontag ºi Christopher Drew, Afaceri
publice, New York, 1998).

Pentru interceptarea cablurilor subpãmântene
s-au folosit aparate miniaturizate, inductive de înregistrat
- senzori.

Este cunoscutã proprietatea cablurilor din fibrã
opticã care nu scapã semnale de radiofrecvenþã ºi nu pot
fi interceptate prin procedeele clasice, folosindu-se
antene tip cadru - inductiv.

NSA ºi alte agenþii au cheltuit mulþi bani pentru
cercetãri în domeniul interceptãrii fibrelor optice, nu foarte
încununate cu succes, dupã cum au afirmat aceºtia.
Cablurile din fibrã opticã la mare distanþã nu sunt însã
vulnerabile.

Principalul mijloc de acces îl reprezintã
„repetitorii” optoelectronici care trimit semnale boost la
mari distanþe. Rezultã cã sistemele de cabluri submarine
care folosesc repetitori optoelectronici nu sunt „chiar”
protejate împotriva interceptãrii ºi activitãþilor de culegere
de informaþii.

S-a susþinut de cãtre unii cã semnificativa
creºtere în dimensiuni ºi importanþã a Internet-ului ºi a
formelor colaterale de comunicaþii digitale reprezintã o

provocare pentru agenþiile COMINT. Acest lucru nu este
real.

În anii 1980, NSA ºi partenerii acordului Ukusa
operau o reþea de comunicaþii internaþionale mult mai
întinsã decât Internet-ul de la acea vreme, bazatã însã pe
aceeaºi tehnologie. Conform parteneriatului britanic
„toate sistemele GCHQ sunt conectate pe cel mai extins
LAN din Europa. De asemenea LAN-ul este conectat ºi la
alte amplasamente, din toatã lumea, prin intermediul cele
mai mari WAN din lume... principalul sãu protocol de reþea
fiind Protocolul Internet (IP)”.

Aceastã reþea globalã, dezvoltatã ca proiectul
EMBROIDERY, include PATHWAY, principala reþea de
comunicaþii de computere a NSA, care asigurã comunicaþii
rapide ºi sigure pentru sistemul Echelon ºi alte sisteme.

Începând de la începutul anilor 1990, s-au
dezvoltat sisteme COMINT rapide ºi sofisticate destinate
a colecta, filtra ºi analiza formele de comunicaþii rapide
digitale folosite de Internet. Datoritã faptului cã majoritatea
capacitãþilor Internet din lume sunt din SUA sau fac
legãturã cu SUA, multe comunicaþii din „cyberspace” vor
trece prin sit-uri intermediare din SUA. Comunicaþiile
dinspre Europa cãtre ºi dinspre Asia, Oceania, Africa sau
America de Sud trec prin SUA. (Aceastã analizã a fost
fãcutã în altã publicaþie ºi nu revenim cu amãnunte...)

Captarea acoperitã a semnalelor de mare capacitate

Acolo unde accesul semnalelor de interes nu
este posibil prin alte mijloace, agenþiile COMINT au
construit echipamente speciale în scopul interceptãrii pe
care sã le instaleze în ambasade ºi alte clãdiri diplomatice
sau chiar pentru a fi purtate în mânã în locurile de interes
special. Descrieri detaliate ale unor astfel de operaþiuni
au fost publicate ºi de cãtre fostul spion Mike Frost.

Deºi dispunerea ambasadelor în centrul oraºelor
reprezintã locuri ideale pentru interceptarea unei game
largi de comunicaþii, de la serviciile oficiale pentru
telefoanele de maºinã, pânã la legãturile pe unde scurte
de mare capacitate, procesarea ºi transmiterea acestor
informaþii sunt deosebit de sensibile din motive
diplomatice. Echipamentul pentru culegerea datelor este
specializat, selectiv ºi miniaturizat. Un dispozitiv specific
pentru astfel de misiuni îl reprezintã Oratory. Acesta,
produs de un „serviciu special de culegere de informaþii”
mixt NSA/CIA, reprezintã un sistem de procesare
computerizatã de mãrimea unei serviete Diplomat.

Noi reþele prin satelit

Noii operatori de reþele au construit sisteme de
telefonie mobilã asigurând o acoperire globalã
neîntreruptã folosind sateliþii de pe orbitele joase de
comunicaþii personale prin satelit. Deoarece fiecare satelit
acoperã o zonã micã ºi se miºcã repede, este necesar
un numãr mare de sateliþi care sã asigure o acoperire
globalã continuã. Sateliþii îºi pot transmite semnale direct
între ei sau cãtre staþiile terestre. Primul sistem de acest
fel care a fost completat, Iridium, utilizeazã 66 sateliþi ºi a
început sã funcþioneze în 1998. Iridium pare sã fi produs
unele dificultãþi particulare pentru comunicaþiile agenþiilor
de informaþii, deoarece semnalele de la Iridiu ºi reþelele
similare nu pot fi recepþionate decât pe zone mici, ce pot
fi oriunde pe suprafaþa terestrã.

Sistemele Ukusa ºi Echelon

Sistemul Echelon a devenit binecunoscut dupã
anul 1998. În acel an, lumea întreagã afla cã este spionatã
sistematic de aproximativ jumãtate de secol de cãtre un
organism numit Ukusa.

„Ukusa” reprezenta de fapt numele de cod al
sistemului care însemna UK - United Kingdom ºi SUA -
United States of America. Este cunoscut cã ceilalþi
parteneri erau posesiuni britanice ºi, deci, intrau în
componenþa UK.

Reþeaua Echelon este constituitã din cinci baze
dupã cum urmeazã: Yakima ºi Sugar Grove (SUA),
Morwenstow (Anglia), Geraldton (Noua Zeelandã),
Washoar (Australia). Prin aceste baze se pot intercepta
toate comunicaþiile asigurate de cei 25 de sateliþi
geostaþionari, Intelsat, utilizaþi de toate companiile
telefonice. Specific reþelei este faptul cã, prin destinaþie,
aceasta nu a fost conceputã pentru a acþiona asupra unor
anumite tipuri de reþele de comunicaþii, ci pentru
interceptarea „fãrã discriminare” a tuturor schimburilor
de informaþii.

Reþeaua Echelon dispune de un sistem propriu

de sateliþi, de baze terestre ºi calculatoare extrem de
puternice.

Fiecare þarã din pact (cu excepþia Canadei) are
sarcina de a acoperi o anumitã zonã a planetei. Baza
care controleazã totalitatea traficului european se aflã în
Anglia la Morwenstow. Traficul din America de Nord ºi de
Sud este monitorizat de la Sugar Grove, localitate aflatã
la 250 km de Washington, în munþii Virginia. Comunicaþiile
din zona Oceanului Pacific, de la Yakima, bazã americanã
situatã la 250 km de Seatle. Comunicaþiile din zona
Oceanului Indian sunt supravegheate din bazele de la
Geraldton (Noua Zeelandã) ºi Washoar (Australia).

Reþeaua de sateliþi spion are numele de cod
Vortex.

„Ultima generaþie de sateliþi spion este
constituitã din trei noi obiecte spaþiale geosincronizate,
puse pe orbitã în ultimii patru ani. Ele acoperã practic
totalitatea globului” sunt afirmaþiile lui Jeff Richelson,
considerat cel mai mare expert în domeniu.

De remarcat, este reþeaua de calculatoare,
aceasta fiind unul dintre cele mai importante componente
ale sistemului Echelon. „Dicþionarele”, cum sunt numite
calculatoarele din reþea, sunt capabile sã „absoarbã”,
practic, sã examineze ºi sã filtreze, într-un timp scurt
cantitãþi enorme de mesaje numerice ºi analogice, sã
extrapoleze date din mesajele care conþin cuvinte cheie
programate, sã le decodeze ºi sã transmitã automat
centralelor din cele cinci þãri.

„La fiecare trei-patru zile responsabilii acestor
dicþionare din cele cinci þãri, modificã lista cuvintelor cheie,
introducând altele, scoþând din cele vechi, în funcþie de
temele politice, diplomatice ºi economice care
intereseazã la un moment dat Statele Unite ºi aliaþii lor.
(Declarã cercetãtorul neozeelandez Nicky Hager, autorul
cãrþii Secret Power. Este cartea care a rupt, pentru prima
oarã, tãcerea asupra Ukusa ºi Echelon.) La numai câteva
minute dupã ce noile cuvinte cheie au fost introduse în
sistem, dicþionarele încep sã selecteze mesajele care
conþin aceste cuvinte.”

În cadrul sistemului Ukusa, care este o agenþie
independentã patronatã de NSA ºi aflatã sub
conducerea directorului CIA, þintele sunt reprezentate
de convorbirile telefonice, faxurile ºi e-mailurile din
întreaga lume. Într-un fel, faptul nu este chiar surprinzãtor.
Se ºtie de multã vreme cã sistemele de telecomunicaþii
utilizate de cetãþeni, firme, dar ºi de ambasade sau
guverne nu beneficiazã de o confidenþialitate absolutã.

Existenþa acestei reþele a fost dezvãluitã în anul
1998 de un raport oficial prezentat Uniunii Europene, în
care întâlnim acest paragraf: „În Europa, toate apelurile
telefonice, faxurile ºi textele transmise prin poºta
electronicã sunt interceptate în mod regulat, iar
informaþiile care prezintã interes oarecare sunt
retransmise de centrul strategic britanic de la Menwith
Hill cãtre cartierul general al NSA agenþia americanã de
spionaj electronic.”

Acest sistem a fost numit Echelon ºi reprezintã
rodul performanþelor tehnologiei puse la punct prin Ukusa
Security Agreement, un pact de colaborare pentru
colectarea de informaþii electronice (SIGINT) încheiat în
1948 ºi a cãrui existenþã nu a fost niciodatã recunoscutã
în mod oficial de cãtre statele participante.

„Cel mai surprinzãtor este faptul cã, în toþi aceºti
ani, nici un guvern, din nici una din cele cinci þãri
participante, nu a spus sau nu a admis vreodatã cã acest
pact existã” - observã Nicky Hager.

Hager afirma: „Amploarea acestei reþele de
interceptare globalã este produsul unor decenii de
intensã activitate de spionaj antisovietic. Aceasta nu a
dispãrut dupã încheierea rãzboiului rece. Dimpotrivã, s-
a decis modernizarea ei dupã închiderea a numeroase
baze terestre ºi recurgerea tot mai mult la sateliþi, precum
ºi dupã reorientarea cãtre noi obiective, de naturã non-
militarã, cum sunt sistemele de telecomunicaþii
internaþionale”. Aceste cuvinte sunt confirmate de
raportul UE, care menþioneazã: „spre deosebire de alte
sisteme de spionaj electronic ale pactului Ukusa,
programul Echelon este orientat în principal cãtre
obiective civile: guverne, organizaþii, întreprinderi din
aproape toate þãrile lumii.” Motivele strategice ale acestei
reorientãri sunt expuse clar într-un memorandum
confidenþial al Casei Albe din 16 septembrie 1994:
„Sfârºitul rãzboiului rece a schimbat în mod dramatic
prioritãþile ºi ameninþãrile la adresa securitãþii noastre
naþionale. Pe lângã problemele politice ºi militare
tradiþionale, temele economice suscitã o preocupare ºi
un interes în creºtere.” Un prim exemplu citat în acest
sens a fost citat contractul pentru reþeaua de comunicaþii
a Malayesiei.

Societatea americanã AT&T era în competiþie
cu o societate japonezã care se apreciazã cã ar fi câºtigat
dacã NSA n-ar fi interceptat ºi descifrat un mesaj codificat
care menþiona valoarea ofertei japoneze.

Se mai citeazã ºi cazul de spionaj industrial al
fostului lider de la General Motors, Ignacio Lopez, care
s-a mutat la Volkswagen, ºi care a fost desconspirat prin
Echelon. „Noi am ºtiut cã NSA a transmis lui GM benzile
video ale ºedinþei Consiliului de administraþie al lui
Volkswagen, în urma cãreia Lopez a fãcut dezvãluiri”,
declara un fost ºef din contraspionajul german.

(continuarea în numãrul viitor)
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Decadenþa

Dispariþia virtuþii personale ºi înlocuirea ei
cu sloganuri politice ºi psihologice

traducere

Editat de Digby Anderson
The Social Affairs Unit 2005

(urmare din nr.67-8/39-40)

Nu mai existã nici un adevãr - în viziunea lui Peter
Mullen acesta este premiza ascunsã a idealurilor noii
comunitãþi de terapeuþi ºi asistenþi. Pe când în trecut eram
acceptaþi în Biserica Catolicã pentru cã credeam cã
învãþãturile ei erau adevãrate, în lumea de azi, unde
oamenii sunt plini de sine ºi unde singura justificare
pentru orice activitate spiritualã este capacitatea ei de a
te face sã te simþi bine, nu mai întâlnim astfel de limite
epistemologice sau fideistice.

Religia tradiþionalã presupunea cã, într-un fel sau
altul, cu toþii greºim ºi cã avem nevoie de o reparaþie
spiritualã: în vechea societate, conºtientizarea acestui
lucru a fost exprimatã în termeni de pãcat ºi iertare. Dar
un client al noilor terapii ar fi jignit dacã i s-ar spune cã nu
a fost destul de virtuos sau cã a fost deficient privind un
aspect moral al vieþii. De ce? Pentru cã dacã i se spune
cã este un pãcãtos, se stricã imaginea pe care o are
despre el însuºi. Noua evanghelie a auto-realizãrii
proclamã cã explicaþia pentru eºecul nostru în ceea ce
priveºte atingerea perfecþiunii vieþii ºi gãsirea pãcii
sufleteºti prezentã în mod latent în fiecare dintre noi este
aplicarea greºitã a tehnicilor corecte care, pentru un preþ
adecvat, ne sunt comunicate de cãtre furnizorii noii
spiritualitãþi: poate sã fie vorba despre „alinierea greºitã
a Yin ºi Yang”, neglijarea iresponsabilã a unui nou
program de masaj ºi de exerciþii sau ignorarea
procedurilor feng shui corecte în momentul amenajãrii
casei. Astfel aceste terapii grijulii nu numai cã priveazã
religia tradiþionalã de caracterul ei intelectual, dar ºi de
caracterul ei moral. Nu mai existã adevãr ºi minciunã, nu
mai existã bun ºi rãu. Virtuþile contemporane din domeniul
asistenþei presupun cã ceea ce este adevãr ºi bun este
ceea ce te face sã te simþi bine. În absenþa oricãrui alt
criteriu filozofic, teologic sau etic, ce altceva ar putea sã
fie?

Existenþa îngrijirilor instituþionalizate sau profesionale
este întristãtoare - aproape un oximoron sau contradicþie
în termeni - ºi un exemplu amar la avertizarea lui Eliot:
„se viseazã sisteme aºa de perfecte încât nimeni nu mai
trebuie sã fie bun”. Pe scurt, asistenþa, cu sensul ei modern
instituþionalizat, nu mai înseamnã o virtute, ci o muncã
plãtitã. Dar, adevãrul este cã îngrijirile nu sunt un lucru pe
care oamenii ar putea sã-l facã pentru bani. Un asistent
este descris ca fiind „un prieten profesional”, dar la cine
se va adresa prietenul profesional când va avea nevoie
ºi el de un prieten?

Ideea religioasã a asistenþei era cã omul încearcã sã
acþioneze virtuos de dragul virtuþii ori de dragul lui
Dumnezeu. Aceastã idee a fost înlocuitã de cãtre noua
noþiune psihoterapeuticã a virtuþii de dragul bunãstãrii,
de dragul bunãstãrii noastre personale. A nu se ocupa
de propria sãnãtate corespunzãtor maniei medicale,
dietetice sau stilului de viaþã actuale este privit ca fiind un
act iresponsabil. Conceptul religios al sentimentului
demnitãþii personale a fost înlocuit de o pãrere bunã ºi
egocentricã despre sine. Dar, pe când sentimentul
demnitãþii personale implica pacea care vine din
încercarea de a trãi o viaþã virtuoasã (ºi, în consecinþã,
din binefacerea care îºi are originea într-o conºtiinþã
curatã), pãrerea bunã despre sine nu implicã decât sã fii
plin de sine. Ca ºi restul industriei îngrijirilor, acest fenomen
este lipsit de orice conþinut moral.

Ideea îngrijirilor profesionale este o idee foarte

Virtuþile asistenþei (medicale)

îndepãrtatã de vechiul angajament faþã de serviciu. Ca
sã ilustrãm acest lucru, nu trebuie decât sã observãm
evoluþia instituþiilor care furnizeazã asistenþa. Doctorul,
asistenta medicalã ºi profesorul erau consideraþi ca
oameni care au rãspuns la o vocaþie. În zilele noastre, ei
fac parte din servicii profesionale sindicalizate, cu
structuri birocratice, iar baza moralã a acþiunii lor
cuprinde valorile moderne ale drepturilor universale,
ideea oportunitãþilor egale pentru toþi, monitorizarea ºi
testarea, corectitudinea politicã.

Virtutea dragostei sau mila, în concepþia veche, aveau
ca scop pe cineva sau pe ceva exterior persoanei care
practica virtutea. Cu alte cuvinte, aceste virtuþi erau
religioase. Astãzi, asistenþa este autosuficientã ºi
narcisisticã, nefiind decât o copie ieftinã a poruncii, cu
sensul ºi scopul lui original, „iubeste-L pe Dumnezeu cu
toatã inima si pe aproapele tãu ca pe tine însuþi”.

Virtuþile terapeutice

Frank Furedi susþine cã în societatea modernã
manifestãrile virtuþii clasice cum ar fi dragostea, prietenia
ºi loialitatea sunt medicalizate ca fiind o formã de
comportament dependent. Amabilitatea ºi un
comportament altruist faþã de prieteni ºi faþã de cei mai în
vârstã sunt cîteodatã diagnosticate ca fiind o dependenþã
de ajutorarea compulsivã. Se pare cã cei care suferã de
aceastã sindrom nu þin seamã de nevoile lor personale
ºi se concentreazã mult prea mult pe ajutorarea celorlalþi.

Cãutarea ajutorului a devenit virtutea terapeuticã
principalã. Explicaþia acestui lucru se gãseºte în
recunoaºterea autoritãþii unicului agent capabil sã
însãnãtoºeascã o persoanã - terapeutul. Însãnãtoºirea
a devenit o caricaturã a salvãrii. Odatã ce a contactat
terapeutul, pacientul este salvat.

Formele de comportament care sfideazã aceastã
nouã virtute terapeuticã sunt criticate sever ca fiind
simptomele analfabetismului emoþional. În ciuda
celebrãrii persoanei, cultura terapeuticã este ostilã
modelelor de comportament care manifestã virtutea
independenþei ºi a autocontrolului.

Persoanele care nu sunt dispuse sã adopte aceastã
nouã virtute, cãutarea ajutorului, trebuie sã facã faþã unei
presiuni considerabile menitã sã le facã sã rãspundã
aºteptãrilor culturale existente. Dupã explozia tragicã din
Oklahoma în 1995, „industria durerii” a invadat oraºul.
Într-un timp scurt, experþii din „domeniul traumei” au
tradus acest eveniment tragic „într-un limbaj oficial ºi
autoritar al suferinþei”. Cu toate cã unii membri de familie
al victimelor „au resimþit o prezenþã copleºitoare din partea
industriei durerii”, interpretarea psihologicã a experienþei
a ajuns sã defineascã evenimentul. O presiune continuã
exersatã asupra persoanelor care trec printr-un
eveniment tragic asigurã cã acestea vor interioriza noua
virtute terapeuticã, vor cãuta ajutor ºi se vor comporta
conform anumitor scripturi emoþionale predefinite.

Aºa cum demonstreazã experienþa recentã a Angliei
rurale, cãutarea ajutorului este promovatã cu zel de cãtre
lobby-ul terapeutic. Ei privesc ideea independenþei, a
stoicismului ºi a autonomiei nu numai ca norme culturale,
ci ca valori care trebuie stigmatizate. Idealurile Angliei

rurale sfidau aceastã virtute terapeuticã, deci trebuiau
subminate ºi distruse. Aceasta este explicaþia
fenomenului care a intervenit dupã criza ruralã englezã:
profesioniºtii din domeniul sãnãtãþii mentale au întreprins
o cruciadã culturalã, cãutând slãbirea rezistenþei
fermierilor faþã de viziunea lumii terapeutice.

Imaginea tradiþionalã a fermierului robust,
independent ºi rezistent, odatã consideratã ca fiind o
virtute pozitivã de cãtre cultura epocii, a fost din ce în ce
mai mult prezentatã ca fiind o deficienþã cronicã. Aceste
valori ale fermierilor au fost prezentate ca fiind o faþadã
falsã asumatã de niºte persoane primitive pe plan
emoþional ºi ca fiind cauza indirectã a problematicii
stresului rural. Profesioniºtii sãnãtãþii mentale ºi grupurile
de interes considerã comunitatea de fermieri ca fiind o
provocare care trebuie învinsã, ºi au considerat
calamitãþile recente ca o oportunitate pentru a reeduca
fermierul analfabet pe plan emoþional.

Faptul de a-ºi recunoaºte sentimentele ºi, în
consecinþã, de a fi deschis faþã de cãutarea ajutorului
este prezentat pe plan cultural ca fiind un act de virtute.
Invers, refuzul recunoaºterii problemei emoþionale ºi a
cãutãrii ajutorului sunt privite ca fapte responsabile atât
pentru necazul personal cât ºi pentru multe probleme
ale societãþii. Cãutarea ajutorului a câºtigat o conotaþie
moralã pozitivã asemãnãtoare cu recunoaºterea
pãcatelor în culturile mai tradiþionale.

Cãutarea ajutorului este asociatã cu ideea cã
oamenilor le lipsesc resursele interioare necesare pentru
a se ajuta singuri. Din punctul de vedere al imaginaþiei
terapeutice, trãsãtura caracteristicã a umanitãþii este
vulnerabilitatea. De aceea, o atitudine responsabilã este
întotdeauna orientatã spre cãutarea ajutorului. Cãutarea
ajutorului are statutul unei obligaþii aproape religioase
pentru persoana vulnerabilã.

Descoperirea de sine prin intermediul unui
profesionist este justificatã prin prezumþia cã indivizii nu
sunt capabili sã facã faþã singuri problemelor. Versiunea
terapeuticã a personalitãþii umane considerã cã oamenii
sunt mai degrabã victimele, ºi nu autorii circumstanþelor
întâlnite.

Cãutarea ajutorului înseamnã negarea oricãrei forme
de sentiment sau comportament autentic care ar putea
sã conducã la un fapt virtuos. Chiar mai rãu, aceastã
profesionalizare a vieþii oamenilor înseamnã renunþarea
la orice virtute distinctã a fiinþei umane.

Lampa lui Aladdin

Trocul lãmpii lui Aladdin este unul dintre schimburile
proaste cele mai cunoscute din lume. Conform versiunii
pantomime a poveºtii, Aladdin are o lampã veche ºi
murdarã, dar care e magicã ºi sursã de bogãþie. Cu scopul
de a pune mâna pe lampã, o persoanã se deghizeazã în
vânzãtor de lãmpi „care oferã lãmpi noi pentru cele vechi”.
Soþia lui Aladdin, prinþesa, necunoscând valoarea vechii
lãmpi murdare, o dã pentru o lampã nouã nouþã. Dezastru!

Schimbul unei vechi moralitãþi prãfuite, dar care ºi-a
dovedit utilitatea, cu o quasi-moralitate nouã ºi
strãlucitoare este un schimb chiar ºi mai prost. Aceastã
carte aratã cât de bunã a fost moralitatea veche ºi cât de
goalã este moralitatea nouã ºi strãlucitoare. Dar, existã
ceva ºi mai rãu decât acest nou set de quasi-virtuþi:
schimbul în sine. Prinþesa a dat lampa lui Aladdin ignorând
puterile ei magice. Societatea noastrã a renunþat la setul
ei de virtuþi de o valoare inestimabilã, având dovada
bunãtãþii lor ºi ºtiind cât de practice au fost. Pe de altã
parte, s-ar putea ca tocmai aceastã bunãtate sã fie
caracteristica faþã de care societatea noastrã se simte
tulburatã. O moralitate de bagatelã strãlucitoare este mult
mai uºoarã de trãit.

(sfârºit)

Traducere de Peter Mihok ºi Rodica Negre


