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Recentele evenimente interne
de naturã politicã mã determinã sã

iau  o pauzã de o lunã de zi le în redactarea
cronicilor mele �voioase� (iartã-mã, Gheorghe
Crãciun, era rându l tãu !).  Ce s-a întâmplat?
Simp lificând � deoarece nu doresc o analizã
po liticã a stãrii interne -, sunt mari  neînþelegeri
între Preºed in tele Româ niei , Premier ºi
Parlament. Încrâncenarea relaþi ilor dintre cele trei
puteri ale statului român îmi pare comicã . Pur º i
simplu au intrat cu toþii într-o mecanicã a gestului
gol, lips it de orice aderenþã la real itate. Es te o
degenerare a politicii, o caricaturizare a ei. Sã
fim optimiºt i însã : mâine sigur va fi mai rãu.

Dar nu neantul polit ic este obiectul  opiniei
mele relaxat-critice. Ci problema pe care ºi-o pun
intelectuali i, acum, anume implicarea în lumea
poli ticã în sensu l  susþineri i  unei  pozi þi i
ideologice, a unui  pol itician anume, Preºedintele
României.

Interpretarea intelectualului (în sens de �elitã�)
ca o conºtiinþã imp licatã direct în  noroiul poli-
tic, în sensul salvãri i þãri i, este o idee romanticã.
Ea a fo st valabilã pânã în 2000, când politica s-a
profesionalizat :  ea nu mai crede în idealuri (cum
se credeau �poli ticieni i� de pânã în 2000), ci în
compromis. Po lit icienii  actual i sus þin  orice
compromis : dacã el este raþional în sensu l lor.

Or,  ce c autã �ma rii  intelectual i� aici?
Ataºamentul  lor necondiþionat faþã de o persoanã
poli ticã anume este o eroare. Pentru cã pur ºi
simplu �animalul  politic� îi instrumenteazã, se
foloseºte de imagine în numele �salvãrii þãrii� etc.
Cred cã intelectualul � dacã nu este ºi  om poli-
tic, cãci atunci se schimbã lucruri le � trebuie sã
rãmânã critic, permanent. Omul este failibil , prin
urmare omul pol itic es te de n ori fai libil!

Demnitatea intelectualã trebuie sã fie tema

creato rilo r, oamen ilor  de cu l tu rã român i.
Intelectualul trebuie sã lucreze la reabilitarea
propriei condiþii  de reper uºor supratemporal. Din
aceastã perspectivã, lumea politicã � în totalitatea
ei , ca atare � este exact  opusul  cond iþiei
intelectuale. Polit ica este lipsitã de moralã, este
trist , revoltãtor pentru un om al  Ideilor, dar este
adevãrat . Dacã se va înþelege aceastã axiomã,
anume în tr-un mod clar º i dis tinct, adicã
instantaneu ºi  total, atunci  o oarecare preocupare
a creatori lor pentru sol idaritatea propriei  bresle
s-ar putea sã aparã. Cãci vã spun: mai important
decât cutare om politic � fie el ºi Preºedinte �
este ca lumea cãrþilor, a ideilor (a ceea ce rãmâne
!) sã-ºi  ins tituie reguli în jurul  cãrora sã-ºi dureze
perenitatea. Mai important , de p ildã, es te sã
facem sã aparã critici literari redutabili , cu totul
necesari, care sã imprime direcþ ii ºi variante de
evaluare. Pentru cã, iatã, am auzi t de apariþia unei
Istorii a literaturi i române în care este cuprins ºi
un  om de afaceri  pentru aºa-zise �produse�
li terare pe care le �creeazã�. Vezi  � doamne,
�maestrul � dist ins � crit ic� n-avea cu ce sã-ºi
publice cartea. Pãi, e foarte simplu: nu trebuia s-o
pub lice, o ricum al ti tudinea ei  se p laseazã la
nivelul subsolului .

Aceas tã formã de abandon de la imperativele
valorii autentice este o consecinþã a faptului  cã
intelectual ii nu-ºi  evalueazã propria lume, nu-ºi
sondeazã propri ile criteri i. Ei alunecã în nisipuri le
miºcãtoare ale poli ticii. Mai cinstit ar fi sã facã
politicã în mod direct, sã-º i asume lupta din
interiorul acestui dinamism în van : poli tica.

Întoarcerea in telectualului la uneltele sale, la
micile lui utopii inofens ive, din care se vor decela,
încet, s igur, cristalele unei culturi ce ne va justi fica
în timp � este o necesitate moralã, este o poruncã
a inteligibi litãþii cãtre sine.

#  Citiþi cu atenþie materialul lui Nicolae Stan. E
ca o gãleatã de apã aruncatã peste niº te capete
înfierbântate de mecanica în care au intrat. Chiar
dacã nu-mi convine în totalitate, nu pot sã nu mã
întreb dacã nu cumva ar putea sã aibã dreptate.
Budiºtii  spun cã poþi scãpa de mânia care te orbeºte
privind-o puþin de la distanþã, ca ºi cum nu ar fi a ta,
ca un om de ºt iinþã. Vei descoperi, ruºinat, cã ceva
nu e în regulã cu tine. ªi te redresezi miraculos.
Coborârea intelectual ilor în noroiul politic nu e o
implicare în treburile cetãþi i, ci e o intrare într-un
joc, pe un teren alunecos ca o boabã de mercur,
cãruia nu-i cunoºti, nu-i stãpâneºti reguli le. De fapt,
regula e cã nu e nici o regulã aparþinând vieþ ii
obiºnuite, normale. Dar intelectualul e învãþat cu
reguli le normalului, pe care le promoveazã ºi  le
respectã, fiind în acelaºi timp un �reper uºor supra-
temporal�, aºa cã, atunci  când intrã pe terenul
politicii devine automat victima de lux a  �animalului
politic�.

#  �Imperativele intelectualului� nu e un strigãt
de disperare, e mai multã exasperare aici. Dar ºi
iritare. Picãtura care a revãrsat paharul a apãrut la
emisiunea televizatã de la Sibiu, ratatã din mai multe
puncte de vedere, când, alarmat, nu s-a mai simþit
reprezentat de cãtre cei doi �mari intelectual i�.
Adicã intelectualul îºi duce crucea, chiar dacã o þine
cam aiurea (pânã aici e, totuºi, bine), dar, din când
în când, are voie sã greºeascã, pur ºi simplu sau cu
bunã ºtiinþã, lasã crucea jos ºi  se bagã vi tejeºte ºi
inutil unde nu se pricepe, fãcând fãrã sã vrea jocul
al tora. Între timp, treaba lui  rãmâne nefãcutã. ªi
treaba intelectualului este mult mai importantã decât
cea a politicianului.

#  Citit superficial, materialul poate fi tradus ºi
ca un apel la neimplicare. Dar implicarea de acum
este pãguboasã, ea inculcã în mintea omului obiºnuit
ideea cã tagma intelectualilor a ajuns la remorca
politicienilor. ªi acolo o sã rãmânã. Cu consecinþele
dezastruoase de rigoare. Pentru toatã lumea. Dar mai
ales pentru intelectuali , care vor plãti scump, in cor-
pore, pentru acest abandon. Contribuim la redresarea
societãþii româneºti doar fãcând, fiecare acolo unde
se aflã, ceea ce ºtie sã facã cel mai bine pe lumea
aceasta. ªi intelectualul  are un rol foarte important
în aceastã redresare.

#  Pe politicieni îi va penaliza electoratul(din care
ºi tu faci parte, dar, mai  repede, de cãtre instituþii le
special izate, cum a fost ºi cazul Macovei  sau legea
referendumului), pe scriitori îi vor judeca criticii ºi
ci titorii obiºnuiþi, pe ºoferi, atunci când greºesc, îi
va amenda poliþ ia, patronii vor da faliment dacã nu
produc marfã bunã etc. Dar acestea sunt autoreglaje
care funcþioneazã într-o societate normalã. Sau
autoreglajele care funcþioneazã au ca rezultat o
societate normalã.

#  Cit iþi cu atenþ ie materialul lui Nicolae Stan.
Ar merita o discuþie mai amplã. Poate ne mai spãlãm
din pãcate!
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Aniversãri culturale ialomiþene

Aurica Vãceanu, nãscutã
la 16 februarie 1948, comuna
Bucu, jud. Ialomiþa; autor

Laura Vãceanu, de cetãþenie românã. Adresa: Aleea
Garofitei nr. 3, bL L79B, cod 900177, Constanþa,
România

Telefon:  0341/408421; 0723/230273; E-mail :
laura.vaceanu@yahoo.com

Prof. de l imba românã 1968 - 1971 � Institutul
Pedagogic de 3 ani  Constanþa - Facultatea de
Filologie -sectia l imba românã; 1968 - 1971ªcoala
Popularã de Artã Constanþa, secþia canto clasic; 1995
- 1998 - continuarea stud ii lor fi lo logice la
Universitatea Bucureºt i;) Adolescenþã teatru de
amatori; li teraturã: autor de poezie, teatru, prozã
scurtã; redactor-ºef ºi  tehnoredactor al  revistei  �
Albatros  a Societãþii de Haiku Constanþa,  din 2003,
(7 numere);  1 . Cenaclu l i terar - al ternativã
educaþionalã, �Repere l irice nipone 2002-2006,
(predarea poemului de origine japoneza � haiku -
unor elevi ai Scoli i �B.P.Hasdeu� Constanþa, cu
aprobarea Med.C, prin ordin din 2001,  cu texte
publicate în revistele: Albatros, ºi Meguro; antologia
membrilor cenaclului � �Început de drum�); 2.
Cenaclu ªcolarii pe scenã (teatru ºcolar - cu texte
proprii sau adaptate - participare la Festivalul de
teatru pentru elevi �George Constantin�, Bucureºti
- mai 2004; Bucureºt i iunie, 2005;  Fes tivalul de
teatru - Liceul  �Ovidius� � Constanþa  iunie, 2006).

Din 1992, unul dintre fondatori i Societãþii de
poezie haiku din Constanta, ai  cãrei membri sunt
din Bucureºt i, Cluj, laºi , Bacãu, Slobozia, Târgu-
Mureº, etc., iar din 2002 ºi pânã în prezent preºedinte
al acestei  societãþi literare. Debut literar în oct. 1991
(încercãri dramatice din anii 1977, prin adaptarea
scenicã a unor texte  pentru teatru ºcolar), colaborare
în antologii  (Antologie de Haiku � 1992; Umbra
libelulei, Surâsul crizantemei, O sutã de catarge,
Stropi  de rouã pe co legiu,  Cântecul  apelor,
Culegãtorii de roua, Luna-n þãndãri , Aromã de
nea, Rengay cu prietenii, Salutându-l pe Bashô ºi
Povestea teiului ) ºi în reviste literare de prestigiu
din þarã ºi din strãinãtate, cu articole  sau  poezie
haiku, tanrenga, tanka, renku, haibun: Mirror (USA),
Vrabatz ( Croaþia), KO si Meguro  (Japonia), World
Haiku Club - Review (UK), Haiku si Amurg Senti-
mental (Bucuresti), Orfeu (Tirgu-Mures), Tomis,
Metafora, Agora,   Orion si Micul Orion (Slobozia),
Orfe, Sinteze l iterare,  Insanlik (Omenia). Premii
: Menþiuni- Timepieces ,Mirrors (1995), Simply
Haiku (USA, 2003 ), Premiul  II  -  ITOEN
(februarie 2000), Premiu - Orion pe anul 1999
(Slobozia). Debut editorial   cu placheta Memoria
cl ipei (Editura Ambasador � Târgu-Mureº, 1999),
ediþie bilingvã- românã/englezã, reeditatã în volum
la Editura Europolis, Constanþa, mai 2003. Despre
aceastã carte poetul  ªerban Codrin a scris eseul
Poezia ca artã a sugest iei , iar Arthur Porumboiu
Confort Procust. Eseuri publicate în revista Albatros
(2/2004) � Matsuo Bashô ºi Buddhismul Zen,  ºi
Tomis  (Celebrând trandafirul) etc. În manuscris:
prozã scurtã, poezie haiku, tanka, renku, haibun;
teatru : Zei ºi umbre, Vinovatã e  bunica, Vise
spulberate, Povestea unui ied ºi studii: Epopeea -
pro iect  li ter ar  paºop tis t ºi  Elemente mitice
precreºt ine, în colinda româneascã.

Organizator ºi coordonator al unor evenimente

�Haiku-ul este prima treaptã de intrare în
templul poeziei japoneze�

cultural-l iterare:  Colocvii anuale de liricã japonezã
(haiku, tanka, renku, haibun), în parteneriat  cu
Colegiul  National  Pedagogic �Constantin Brãtescu�
Constanþa ºi ªcoala Gen. �B.P.Hasdeu�; Festivaluri
Internaþionale de haiku la Constanta - 1992, 1994 si
2005, Simpozion de Haiku Simfonia primãverii, mai
2006 în co labo rare cu ªcoala �B.P.Hasdeu�;
participarea la evenimente culturale locale, judeþene,
naþ ionale ºi internaþ ionale: Congresul German de
Haiku din Bad Nauheim, mai 2005; Proiecte:

publicarea:  textelor aflate în manuscris, a unei  cãrþi
de liricã japonezã, o programã de predarea haiku-
ului în sistemul educaþ ional românesc, continuarea
editãrii revistei Albatros ºi a susþineri i Societãþii
de Haiku, a colocviilor anuale,  pregãtirea ºi
organizarea Sãrbãtoririi a 15 ani de la înfiinþarea, la
Constanþa, a Societãþ ii de Haiku (18 ianuarie 1992),
20-21 ianuarie,  2007 ºi a primului Congres de haiku,
cu participare internaþionalã între 1 ºi 5 iunie, 2007,
la Constanþa.

Atmosferã boemã- Sub voalul  fluturând, Pe întuneric�
poezie º i fum prezent sau  absent din cafeaua amarã
la înãlþime trupul balerinei!? Sorb luminã

Fereastrã scoroj itã� În prag de primãvarã Fãrã pu tere
bãtrâna modistã glasul tremurat al bãtrânei vântul din deal ºi-un plop
cu pãlãrie verde vechi cântec de rãzboi incomplete galben

La miezul nopþi i Macara pãrãsi tã Spre ins trucþie
Liniºtea tu lbu rãtoare flu turi se-aleargã pe raniþa soldatulu i
A singurãtãþi i pe F.C. Maidan un  porumbel alb

Vuietu l mãri i Noiembrie� Triumful  ploi i
Înfio ratã mã-ntorc picu rã d in crengile de la un þãrm la altu l
Spre fata cu flau t lipsi te de Frunze curcubeul

Tanka
Pânzã de pãianjen� Amiazã fierb inte� Prea târzie,
se sp rijinã de ea în tre douã v itrine aceas tã iub ire
doi  arþari  desfrunziþ i schimb  de banali tãþi aºtep tatã de-o viaþã
curtea poetu lui manechinele poartã dar sub man tia-i
fãrã cãrare alte modele trec mai  departe

3.02.2007, Cons tanþa
Laura  Vãceanu

# 1 februarie 1935, Feteºt i, s-a nãscut Nicolae
MOTOC, poet, prozator ºi editor;
# 4 februarie 1935 , Urziceni, s-a nãscut Nicolae
ION-BORDEI, meteorolog ºi hidrolog, doctor în
geografie, autor  al unei  impor tante opere
ºtiinþ ifice(m. 28 martie 1991);
# 10 februarie 1938, Turnu Mãgurele, s-a nãscut
Florea MÂINEA, om de culturã, jurist, editor;
# 10 februarie 1947, Fãcãeni, s-a nãscut Gabriel
GEORGESCU, poet, ziarist;
# 10 februarie 1951, Ciulniþa, s-a nãscut  Takis
PANAYOTIS(pseudonimul lui Panai t Constantin),
prozator, jurist;
# 11 februarie 1875, Urziceni , s-a nãscu t A.
TOMA, poet ºi gazetar(m. 15 august 1954);
# 11 februarie 1927, Silistra, Bulgaria, s-a nãscut
Valeriu GORUNESCU, poet;

# 12 februarie 1942, Gura Ialomiþei , s-a nãscut
ªtefan MIHALCEA, poet, ziarist;
# 13 februarie 1929, Slobozia Nouã, s-a nãscut
Marin CIORANU, poet;
# 14 februarie 1950, Jegãl ia, Cãlãraºi, s-a nãscut
Tudor AMZA, general(r), profesor universitar,
doctor în ºtiinþe juridice, poet;
# 15 februarie 1948, Bucu, s-a nãscut Laura
VÃCEANU, poetã;
# 20  februarie 1957, s-a nãscut Dinu Ion
CONSTANTIN, poet;
# 23 februarie 1933, Smirna, s-a nãscut Alta Vic-
toria DOBRE(pseudonimul Victoriei  Timanu),
poetã ºi actriþã;
# 23 februarie 1939, Ploieº ti, s-a nãscut Mihai
VIªOIU, prozator, ziarist .

CALENDAR CULTURAL IALOMIÞEAN
FEBRUARIE

Haiku

Laura Vãceanu
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S-a s tins din viaþã una dintre cele mai
marcante voci ale poeziei ialomiþene ºi - de ce
nu - a þãri i, pentru cã poezia lui are o
originalitate certã ºi, dincolo de puternica ei
interiorizare, te reþine brusc, te acapareazã
cu �matematica�,  geometria ca  esenþã  a
spiritualitãþii  ºi  raportarea ei la o mitologie
dunãreanã.

A murit în deplinã maturitate, avea 56 de
ani ºi era fericit, era acasã la el , în Borcea,
viceprimar, îºi  fãcuse casã mare, aproape de
Borcea,  de sus de acolo se vede curgerea
mirificã  a apei. Î ºi pusese în curte pomi
fructiferi care abia dãdeau rod, flori ºi o masã
pentru scris ºi ospeþie, o masã de tablã vopsitã
alb, la marginea dinspre stradã a grãdinii :

Peste drum - cimitirul - despre care spunea
glumind uneori, aici îmi vor sãpa groapa ºi
cine s-o îndura de mine îmi va arunca o
eugenie, douã, peste gard .

Avea o familie frumoasã, soþia lui Stela
Ianole este directoarea ºcolii, ºi ea aproape de
casa lui, în faþa dinspre ºosea a cimitirului,
doi copii frumoºi, realizaþi, bãiatul Marius,
inginer, fata încã studentã.

Avea nostalgia profesoratului, Ion Ianole
era unul dintre profesorii  de matematicã
marcanþi ai ºcolii ialomiþene.

În aceastã stare de bucurie l-a surprins
moartea nãprasnicã ºi de necrezut.

În vara trecutã, trecând prin localitatea lui
Ion Ianole, m-am oprit la primãrie sã îl vãd ºi
am profitat de faptul cã avea mai mult timp
ºi i-am luat un interviu, care, dintr-o navalã
de treburi, a rãmas pe casetã.

Este, cred, momentul sã-l scot pentru a-l
încredinþa revistei Helis, în loc de necrolog,
acest timp al poetului, care se angajase în
fruntea Borcei  lui la sprijinirea celor din care
se trãgea ºi  cãrora le închinase întreaga lui
existenþã.

Reporter: Cum se împacã poetul , profesorul
de matematicã, în sfârºit, orãºeanul Ion Ianole,
cu noua lui existenþã, locuitor al  satului sãu na-
tal, viceprimar?

Ion Ianole: Mi-e dor de ºcoalã, uneori predau
în somn matematica, a fost dragostea mea, ce sã
fac? Consum experienþe noi,  de fapt  cult iv
rãbdarea, mã preocupã o împãcare cu mine, cu
oamenii, cu satul meu ºi, de ce nu, un alt fel de
apostolat.

R: Ai ca simbol în poezia ta Dunãrea, cum te
simþi  acum fiind chiar pe malul Borcei, acasã,
simbolul tutelar al poeziei tale, râul care tuteleazã
viaþa locuitori lor de aici?

I.I.: Sunt plin de ea, aº sta toatã ziua la unda
ei , dar nu reuºesc pentru cã nu am timp, prin forþa
lucrurilor, mai ales a anului  inundabil , dau piept
cu Borcea, apoi iat-o, suntem pe malul ei, ºi  eu o
vãd mereu, este în vãzul meu, în firea mea, în
nãravurile mele, în �punctele mele�, mã învaþã
zi lnic.

R: Vorbeº te-mi despre locuitori, de Borcea -
satul.

I.I.: Va deveni oraº, este comuna cea mai mare

ION IANOLE
personalita te de

frunte a Ia lomiþei

�Uneori  predau  în
somn matematica�

a judeþului Cãlãraºi, ºi chiar din þarã, are 10.000
de locuitori . Au fost aici douã comune care au
devenit una (Pietroiu ºi Cocargeaua).

Þãranu l a rãmas þãran, cu toate maºinile
agricole, pânã nu mângâie el planta, nu poate.

A fost  un an agrar bun ºi pe noi  ne-a ferit
Dumnezeu  de inundaþi i,  pen tru  cã avem
pãmânturi le în pantã ºi satul la fel.

R: Ce-i doreºti comunei pentru viitor?
I.I.: Oamenii sa t rãiascã mai bine, sã rãmânã

þãranul  acela adevãrat pe care l-am cunoscut  de
la naºtere.

Modelul acesta este chiar tatãl meu, de la care
m-am fo rmat . Caracterul  lui  s fânt  m-a
impresionat, omul adevãrat pe care vremurile nu
l-au abãtut de la morala lui, dragos tea pentru
muncã ºi adevãr.

R: Existã sãrãcie în sat?
I.I.: Da, existã! Chiar studiez lucrul acesta,

cine sunt bogaþii ºi cine sunt sãracii. Sãracii sunt
puþini, nu au pãmânt, cei mai  mulþ i sunt mij locii.

R: Modernizãri?
I.I.: Se racordeazã la gaze comuna.
R: In st i tuþ i i economice, care p resupun

urbanizarea?
I.I. Brutãrii, mori multe, se preconizeazã ferme

de creºtere a animalelor, vor veni  fabrici  de
prelucrarea cãrni i ºi laptelui.

Va fi  aici  un vii tor liceu unde sper sã fiu
profesor, predau ºi  acum ore la aceastã ºcoalã. A
mai fost cândva liceu aici .

R: Mai  scrii?
I.I. N-am cum sã nu scriu, am început  sã dorm

mai puþin, am o mare noutate a vieþii, o curiozitate,
de parcã aº lua viaþa de la capãt. Mã simt mai
înþelept ºi  de aceasta beneficiazã poezia.

R: Ai  o poezie gravã, a intersecþiei esenþelor
matematici i cu viaþa, cu locul acesta.

I.I. : Da,  aceasta este metafora esenþ ialã a
poezie mele. Îmi place sã las poezia sã se rãceascã,
sã mã distanþez de ea.

Ludicul face parte din mine, din poezia mea.
Nu mizez pe o sintaxã ermeticã.

R: Ultima carte � În puncte încolþite!. Poezia
a venit spre grâu sau el  spre poezia ta?

I.I.: Amândouã. Poezia a fost pentru mine doar
o joacã la început. Dar faptul cã am întâlni t niºte
oamenii care mi-au propus  sã iau  în serios
încercãrile mele:  Papacioc Anghel , Marcel
Fotache, Virgil Dascãlu, Nicolae Stan, m-a fãcut
sã depãºesc �joaca� de la început.

R.: Modelul în absolut?
I.I.: Da, Barbu, Nichita � m-aº asemãna cu el,

din multe puncte de vedere. Am fi fost  foarte buni
prieteni. Aº fi  fost sosia lui.

R.: Consideri poezia un proces de esenþial izare
a existenþei?

I.I.: Iatã de ce punctul este nava mea. Punctul
genereazã o anumita arhitecturã.

M-am întâlni t cu Dumnezeu în poezie, în
matematicã, în infini tul matematicii, care face
explozie, ºi în mijlocul lumii este Dumnezeu.

La interviu a participat ºi profesorul  Marcel
Fotache. Nu l-am notat dintr-o neglijenþã voitã.

A consemnat profesor Anghel Papacioc

Am fost invitat de un prieten, renumit
arheolog, sã viz ite z unul  di n c ele  ma i
inte resante ºantie re, pe c are cu râvnã ºi stoi-
cism se excaveazã tone ºi tone  de  pãmânt, în speranþa  de a
de scifra cât mai corect istoria milenarã a scumpei noastre pa tr ii.
Desigur, nu eram singurul invitat : alþi câþiva novici c a ºi mine
era u oaspeþii arheologului, entuz iasmaþi nu de gândul vreunei
desc operiri intere sante ci, mai a les, de che rme za în ae r liber ,
stropitã din belºug cu vin ºi bere.

Bineînþeles cã  pânã la locaþia respectivã, aflatã într-o zonã
pitorea sc ã, aproape s-au epui zat memoriile aparatel or  de
fotografiat, aºa  încât, ajunºi la obiectiv, jumãtate din imagini
au trebuit sã fie ºterse, dar  nu importa ! Mania fotografiatului
este mai dureroasã la  româ ni chiar  mai mult decâ t la japonez i.
Gazda a explic at pe  înþelesul tuturor importanþa acestui ºantier ,
în timp ce c âþiva de ja  scormoneau prin þãrânã dupã cioburi de
oale ºi pietre.

- Aveþi grijã , nu schimba þi locul obiecte lor!  ne avertiza
arheologul. Vã rog, nu sãpaþi în locul ac ela ! dar  degeaba.
Hoa rda  de zlã nþuitã  ºi îmbãta tã de  febra de scoperir ilor
scormonea  cu o râvnã amplif icatã de fieca re piesã smulsã  din
braþele ca lde ale pãmântului. Aºa cã singura soluþie a ga zdei
pentru a -i potoli a fost sã  urgenteze pregãtirea mâncãrii : peºte
prãjit, peºte fr ipt, ciorbã de peºte, a peritive, etc. Cuvintele
magice �La masã !� au oprit pe loc vânzoleala.

 A fost liniºte aproape o orã, timp în care am aflat câte c eva
despre trãitorii de altãdatã ai acestor  mele aguri. Gazda vorbea ,
iar noi aprobam cle fãind, iar  când bucatele ºi lichidele s-au
epuizat, a coborât, ia rãºi, peste noi, zelul arheologic.

Împrãºtiaþi ca potârnichile pe teren, nici o dojanã nu-ºi atingea
þinta . Sãpam ºi eu c ând str igãtul unuia îmi atrase atenþia .

- O ladã, am gãsit o ladã !
- Unde ? Ce la dã ? ve neau între bãrile.
- Aici, jos !
- Nu atinge nimic!  rãcni ga zda.
Dar pânã sã ajungã el acolo, lada din lemn ma siv de stejar ,

în parte putre zitã, era trasã afarã din groapã ºi desfãcutã cu o
loviturã precisã de cazma.

- Barba rilor, þipã arheologul, staþi deoparte!
 Nãuc eala ne cuprinse pe toþi când din lada de lemn ieºi la

ivealã o cutie  de metal strãlucitor, probabil argint.
- Deschide-o, deschide-o! urla gloata exc itatã.
   Realizând cã orice  protest este inutil, specialistul deschise

cutia ºi�cãzu, pur ºi simplu, în fund. De uimire, toþi am cãzut în
fund. Vã veþi întreba ce dracu era în cutie de ne-a pus pe toþi în
fund. Ei bine, în cutie era� o scrisoare, domnilor, o scrisoare
veche de douã mii de ani, scrisã în româneºte, pe o piele de viþel.

- Citeºte-o, citeºte-o ! urla rã curioºii la unison.
Arheologul n-o putea face, deoarece emoþia îi sugruma glasul,

ceilalþi încã nu se ridica serã din poziþiile în care cãzuserã ºi doar
eu, târâ ndu-mã în genunchi, smulsei scrisoarea din mâna gazdei.

- Citeºte -o, citeºte-o !  mã înde mna mulþimea.
Voi re da  ºi  pentru dumneavoastrã conþi nutul misivei,

redactatã  în c ea mai curatã limbã româneascã :

O
DESCOPERIRE

EPOCALÃ

Dragi urmaºi,

O sã vã  surprin dã aceas tã scrisoare, dar  citind explicaþiile
urmãtoa re veþi înþelege de ce am fãcut-o : de multe genera þii,  tribu l
nos tru a  mo ºtenit un cub mag ic. Nimen i n u º tie de un de provine aces t
cub. L-am moº tenit d e la strãb uni º i o sã -l lãsã m mo ºtenire copiilor
noº tri. Dacã voi sãpaþi pãmântul pentru a privi în  trecu t, cubul no stru
magic ne ajutã sã pr ivim spre viitor. C ând aþi început sãp ãturile p e
acest teren, cubul s -a activa t ºi ne trimite imagini ºi sunete din timpu l
vostru. Aºa am învãþat limba. Pe ºeful ºa ntierulu i îl ºtim de când era
tânãr  º i slãbu þ. Prob abil cã în decu rsul anilor mulþi claponi, berbeci
ºi b ãuturi a u trecut pr in  bur ta  domniei sale, fiindcã dacã atunci sãpa
vâr to s cu  lo pata , a cum râ câie cu  fu rcu liþa, în gen unch i, ia r
sp rinteneala s-a mutat din picioare la cap . Sã º tiþi cã noi vã privim
chiar în momentul în care citiþi acea stã scr isoa re ºi suntem foar te
bucuroº i ; ca sã  vã  scutim de eforturi cos tisitoare, v-a m desena t planu l
localitãþii ºi descrierea comunitã þii, cu  activitãþile ei de zi cu zi. Dacã
sã paþi doi coþi sub  pr ima ladã, g ãsiþi o alta , cu zece ulcio are din cel
mai bu n vin al n ostru . Beþi-l ºi veseliþi-vã  !

P.S.
Mulþumim arheolo gului slãbuþ º i brun et, descoper itorul scrisorii,

care în dou ãzeci de minute a fãcut cât to þi ceila lþi în douã zeci sau
dou ã sute d e ani de sãpa t cu fu rculiþa



                    RUGÃCIUNE

Dacã n-o sã mai  vi i,
trimite-mi un înger cu  aripi zimþate,
zimþate,
din ele sã-mi fac ferãs trãu
pentru  poemele,
pentru  muncile mele fo rþate,
pentru  gândul  cel  rãu .

Dacã n-o sã mai  vi i
ºi  n-o sã mai vi i,
trimite-mi un înger cu  aripi gh impate
sã-mi fac d in ele un  gard
pentru  jiv inele
adesea din  suflet scãpate,
pentru  oºt ile mele fãrã st indard.

Dacã n-o sã mai  vi i
ºi  n-o sã mai vi i
ºi  n-o sã mai vi i,
trimite-mi un înger cu aripa frântã,
cu aura frântã,
sã mã piardã-n culoarea profundului ,
unde doar lin iºtea cântã,
descântã
la cãpãtâiul  cuvântului .

MOARTEA  NU-NCEPE�

Moarte nu-ncepe cu  tãierea capului.
Moartea, mai întâi,
te zgârie pe faþã,
îþ i taie un deget,
îþ i smulge un b raþ  sau un  picio r,
se-ncolãceºte de ficat
ºi  numai dupã aceea
izbeºte cu  securea.

Iar dureri le � jucãri ile morþii  �
sunt mai mari  la-nceput,
la prima zgârieturã�
Ele scad mereu
pe mãsurã ce se aprop ie moartea
ºi , în tr-o  bunã zi,
nu te mai  doare nimic.

GÂND NEGRÃIT

Mã p ierd pe os troave,
pe vãi neºtiute
de-atâta gând negrãit�
O, Doamne, am înþeles mai  mu lt
decât am trãi t !

Zboarã sp re sud
un stol  sângeriu  de himere�
Gând neg rãit ,
azi nici  un punct cardinal
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nu te cere.
Astãzi  nimicul
îmi intrã în  os ca un  golf�
Gând netrãi t
nu întomna,
nu poþi  sfârºi în amorf.

CA UN PRELUDIU

Toatã noaptea a nins d in rãspu teri
ca un preludiu
la zilele noastre alunecoase,
limb ile ceasulu i au apucat
deodatã
de-a-ndoase.

În zori
te-ntrupezi  din  ceaiu l fierbin te,
muchia ierni i rãneºte
jocu l nostru în do i,
nu se mai  vede nimic înainte,
nimic înapoi .

Ah, voi învãþa
de la iarna în to i
sã mã destram ºi sã tac�
Nu va mai fi  nici un drum
în tre noi,
numai largul
cât o u reche de ac.

PROVINCIALÃ

În curând
va asfin þi soarele �
aproapele nos tru�
Unii se p lâng cã îl  poartã
cineva
de cãpãstru.

Eu mã plâng
cã n-am cui  sã dau
bunã seara,
cã iarãº i vo i adormi
pe lacul  Amara�

Mã p lâng
cã n-am cui  sã dau noap te bunã,
cã voi fi  pironit
de-o razã de lunã.

Mã p lâng
cã drumul nicãieri  nu mã duce,
doar cu un tren luminos
ºi  grãbit
face cruce�

SÃPTÃMÂNA PATIMILOR

Bine cã a t recut
ºi  aceastã sãp tãmânã a patimilor !

În prima zi
învãþãtorul  m-a op ri t la arest
pentru  cã n -am ºt iut  cât  sã scriu

ºi  cât  sã reþin .
În ziua a doua
am cãrat blocuri de marmurã
pentru  statuile des tinate
uno r tovarãºi.

Alte trei zile
m-am învârt it în jurul
unei  mese rotunde
pe o o rb itã dureros  de elip ticã,
pierzându-mi o  parte
din gându ri .

Consemnat,
n-am mai intrat la concertu l de galã,
dar parcã vãd  cum sâmbãta
cascã d iscret
ascultând simfon ia a IX-a.

COSMONIENI

Nimic nu e impos ibi l�
Vaca sfân tã zboarã în v is,
mioriþa nu mai are ce paºte
ºi  sunã mereu  din  talancã,
iar cei mai  de soi
dintre noi
s-au decis
sã se închine la contul  din bancã.

Cine ºi-ar fi închipuit  pânã azi
epidemii  mondiale
pe cale
sã absoarbã
veºn icul verde d in b razi ?

Cine ºi-ar fi închipuit
vrãbio ii zug rãv iþi  în ºap te culo ri
ºi  nomazi ,
ori p latforme cereºti
pe care nu poþi nici sã mori,
nici  sã trãieºt i.

Pes te un  timp
vom deveni  cu to þii  cosmonien i�
Vom lua cu noi asp irinele,  ochelarii d e soare,
si lozuri le,
câte ceva de la European Drinks,
urna de vo t,
bombele atomice de buzunar
ºi , poate, v reo câteva gh ivece de flori.

Cât despre har � cui  îi  pasã ?
Îl vom lãsa în seiful de-acasã.

În al nouãlea cer
vom fi ado rab ili ,
rentabi li,
imponderab ili�
Mintea, inima ºi murdãria noas trã
- ca o colastrã �
se vo r lip i de pereþii  de vid�
ªi vom lansa un concu rs de amp loare
pentru  a desemna
pe cel mai  uman homin id.
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D acã  a dmite m gr ãun tele de adevãr
conþinut  în  plast ica metaforã formu latã de G.
W. F. Hegel  cu p rivire la condiþionarea social-
is toricã a filo sofiei,  aces t demers spiri tual poate
fi asemuit  bufn iþei, ,,pasãrea Minervei� care-ºi
ia zborul  dupã lãsarea întunericulu i. Formu lãm
judecãþ i lucide asupra vremuri lor trãite, atunci
când avem rãgazu l ºi detaºarea necesare pentru
analiza ob iect ivã a evenimentelor anal izate.

CÃRÞILE  COLEGILOR  NOªTRI
Nu sun t rare cazuri le în  care  nu  sun t

în trunite aceste cond iþi i, opinii le fi ind  luate sub
presiunea t impului aces tui  început  de milen iu
grãbit , într-o societate româneascã bulversantã,
aflatã în perpetuã metamorfozã în tentativa de
cãutare a p ropriei identi tãþ i culturale în noua casã
,,europeanã�. Iar când aceste opinii  se dovedesc
ju ste º i credibi le, adevãrate diagnos tice asup ra
temele tratate, meri tele autori lor sunt cu  atât mai
mari . Es te cazul lucrãrii harnicului un iversitar
Florian Roatiº, care o ferã cit irorilor cel  mai
recent volum al sãu , ,,Pledoarie pentru filo sofia
româneascã� , cu  subti tlul ,,Eseuri aproape
po lem ice � (Craiova,  Aius  Pr in tE d,  2006) ,
reunind studii le, eseurile ºi  recenziile publicate
în u lt imii  t rei an i (2003 � 2006) în rev is te,
cotidiane ori lucrãri omagiale. Într-o perioadã
în  care stresu l exis tenþei cot idiene deturneazã
nu  rareori de la preocupãri le culturale, multe
cãrþ i care ar fi pu tut  fi  scrise îºi aºteaptã rândul
pentru  a se material iza ºi a fi  oferi te pub licului
cit ito r. Flo rian Roatiº  pare însã a se conduce
dupã principiul  ,, cine nu  v rea sã facã ceva
gãseºte scuze; acela care vrea sã facã ceva
gãseºte mijloace�. Lucrarea sa se doreº te o nouã
piatrã aºezatã cu  modes tie ºi  talent la temelia
edificiulu i sp iritual itãþ ii româneºt i de azi.

Licenþiat al  facultãþ ii de filosofie din cadrul
Univers itãþ ii Cluj-Napoca, cu  doctoratul luat  cu
o temã vizând fi lo sofia is to riei la gânditori i
româ ni  de la 1848 ,  Flo rian  R oa tiº  e s te
actualmen te conferen þiar la U niversitatea de
Nord din Baia Mare, dupã ce a cochetat des tulã
vreme, cu bune rezultate, în învãþãmântul liceal
maramureºean  º i inspectoratul  ºco lar local.
Aceas tã ul timã carte a sa nu face rabat  de la
calitãþ ile care l -au impus pe auto r p rin cãrþ ile
pub licate pânã în prezen t: seriozitate,  abordare
criticã ºi documentatã pânã în  cele mai  mici
amã nun te,  n icioda tã inut i le,  impec ab ilã
argumen tare logicã,  sti l elevat  de redactare a
temelor t ratate.  Indiferent dacã este vorba de
incu rs iun ile în filosofia româneascã mai veche
ori mai  nouã, de polemicile actuale asupra unor
probleme de speciali tate sau de recenziile asupra
uno r lucrãri  româneº ti, ci titorul avizat  are doar
de câºtigat din lectura materialelor parcurse.

Tocmai de ace ea,  subscriem opin iei
succ in t  º i pert inen t fo rmulatã de av iza tu l
cercetãto r craiovean  Adrian Mich idu þã: ,,Spirit
sagace, universitarul  Florian Roatiº s -a aplecat
cu mu ltã competenþã ºi profesionalism asup ra
filosofiei  româneº ti.  Studiile d in acest volum
sunt o mãrturie elocventã în  acest  sens�.

Grigore SPERMEZAN

,,Nu  se poate învãþa filo sofie; se poate învãþa
doar filosofarea�, considera cândva germanu l de
gen iu  Immanuel  K an t.  Pen tru cã  ac eas tã
domeniu  este vast , complex, ,,nu  este o ºti inþã
ºi n-are nici mãcar o definiþ ie� (C. Noica), s-ar pãrea
cã studiul filosofiei  � am putea adãuga - rãmâne un
demers individual ºi un risc pe cont propriu.

Dar când  aceas tã disciplinã dev ine obiect  de
învã þãmân t ,  mai  ales  în  etapa a ctualã,
perspectiva se schimbã:  predarea º i învãþarea
filosofiei , materie  specificã, trebu ie sã se supunã
tu turor rigo ri lor ºi  demersuri lor ps ihologiei  ºi
pedagog iei  con te mpor ane,  iar  a de cvarea
in strucþiei º i educaþ iei la standardele europene
de perf o rman þã deter minã o  a ute nt icã
profesionalizare a profesorilor de ºti inþe socio-
umane. Este ideea de bazã pe care o putem
desprinde din cartea univers itarului  bucu reºtean
Aurel M. Cazacu ,,Didactica  filo sofiei� (Ed iþia
a II-a revãzutã ºi  adãugitã), Editura Fundaþiei
Rom ânia  de Mâine , Bucureºti , 2006 , lucrare
necesarã º i aº teptatã care, aºa cum aratã autorul,
,,vine în întâmpinarea tuturo r studenþi lor de la
facultãþile de p ro fil care doresc sã u rmeze o
carierã didacticã, precum ºi profesori lor care îºi
pregãtesc nu  numai examenu l pentru  obþinerea
gradelor didactice, ci ºi  examenul  de zi  cu  zi  în
faþa claselor de elevi�.

Despre profeso ri i buni se spune cã posedã
,,har� sau ,,mãiestrie pedagogicã�. Ar fi  ideal
dacã toþi  cei aflaþ i la catedrã ar fi înzestraþ i de la
naturã cu astfel de cal itãþ i, din pãcate însã
numãru l  ac es to ra e s te  departe  de a fi
impres ionan t . Ce eea  c e demonstr eazã
conv ingãtor Aurel M. Cazacu  este însã altceva:
chiar ºi  aceia care nu  posedã râvnitul  ,,har� pot
sã fie oamen i de catedrã deosebiþ i,  condiþ ia

O CARTE
NECESARA

necesarã fiind aceia de a fi  b ine pregãti þ i,
cunoscãtori ai  didacticii  moderne, capabil i d e a
rãspunde adecvat la patru întrebãri fundamentale:
Ce voi  face? (stabi lirea ,,þintelor didact ice�, a
obiectivelor v izate), Cu ce? (analiza resu rselor
educaþ ionale aflate la îndemânã), Cum voi  face?
(alcãtu irea s trategi ilor educaþionale potriv ite
pentru a real iza act ivitatea) º i Cum º tim dacã s-a
realiza t ceea ce trebuia?  (stabi lirea unui sistem
de evaluare sau control a eficienþei activi tãþii).
Pro fesorul  competen t de filosofie este acela care
înþelege cã, lips it de pregãtirea didact icã adecvatã
ceru tã de învãþãmântu l modern, va realiza un
demers  pedagog ic emp ir ic , fãrã fina li tate
conºt ien tã, o activitate ineficientã mai degrabã
desfãºuratã la voia întâmplãrii .

Cartea, lucrare de pion ierat  în domen iu dupã
cunoº tinþa noastrã, es te rodul  bogatei experienþe
la cated rã a autorului, a oportunitãþ ilo r oferite
de seminarii le naþionale º i internaþ ionale în
domeniu  organizate de Ins titutu l de ªt iinþe ale
Educaþ iei din Bucureºti  ºi  d e Serviciul  Naþional
de Evaluare º i Examinare,  dar ºi a parcurgerii
unui Program Tem pus derulat  la Univers itatea
din Z aragoza (Spania), precum ºi  cele de mana-
gemen t ºco lar real izate la South Yorksh ire
(A nglia)  º i  B rescia (Ital ia) . Baz atã pe o
impre sionan tã b ibl iog rafie de  spe cia li tate
românã ºi st rãinã (sunt  citate 166 de lucrãri  con -
su ltate), cartea lui Aurel M.  Cazacu a devenit o
lucrare de referinþã ce meritã a fi  recomandatã

tutu ror celor interesaþi , valoarea ,,Didact ici i
fi losofiei� fiind sub lin iatã ºi  de ob þ inerea
p remiu lui  ,,Constan tin  Rãdulescu -Motru�,
acordat de prestigioasa Academie Românã la
finele anu lui  2005 .

Carte muncitã º i bine finalizatã în toate
ar t ic ula þ ii le ei ,  cu  o  argumen tar e log icã
impecabilã, cu exemplificãri  adecvate º i pert i-
nente,  ,,Didactica fi losofiei� poate fi  de un real
folos , în egalã mãsurã, studen þi lo r,  cadrelor
didact ice preunivers itare ºi  didacticienilor care
au  o  p regãt ir e socio -umanis tã conexã sau
adiacentã filoso fiei . Se pot  convinge de aces t
lucru toþi  aceia care o vor consulta.

Prof. Grigore SPERMEZA N
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Un poet drag inimii mele,
pentru multe, grãite ºi  negrãite,
cu o fire zgomotoasã ºi, într-un
fel , un Don Q uijo te al
literaturii, �aventurier� aparent
necom-plexat, dar cu un foc

lãuntric vizibi l, scrupulos  ºi anxios,  �cavaler al
milei�, Aurel Anghel mi-a dat  un neaºteptat cadou.
Vorbesc despre volumul sãu de PSALMI.

Nu sunt la prima lecturã a Psaltirii, a inspiraþilor
de Duhul Sfânt  Psalmi ai  regelui David. Am ci tit-o
ca rugãciune ºi, adesea, am tras cu ochiul la ea, cu
nãdejdea cã voi fura din frumuseþea ei, ºi poate multe
în poezia mea fi-vor cântece de laudã închinate lui
Dumnezeu pentru frumuseþea firi i naturi i ºi  lumii,
pentru aºezarea li turgicã a lumii din care mã trag ºi
o slujesc cu poezia mea. Nu am avut curajul sã trec
pieziº psalmii ºi frecvent m-am speriat de �tãgada�
lui Arghezi ºi  m-a încurajat �familiari tatea� lui în
vorbire cu Cel  al cãrui, lucrul Mâinilor lui suntem.

Dar acesta este ºi spiri tul Psalmilor lui David,
�familiari tatea� cu  lumina cea neapropiatã, cu
abisalele culmi, cu anabasisul temeraritãþii credinþei,
cu înfrigurata mângâiere pãrinteascã.

Un prieten  descoperea gest ica p salmilor
arghezieni în sentimentul damnãrii, al anatemei ºi
Arghezi  din Flori de mucigai se mãrturiseºte ca poet
al  �unghiilor de la mâna stângã�. Acel Arghezi din
tagma poeþi lor blestemaþi îº i mãrturiseºte în psalmi
nu numai revolta de înger cãzut  ci  ºi plângerea
limitelor, nostalgia primarã de înger luminos.

    Unde îºi au locul psalmii lui  Aurel Anghel, ºi
el  înger în onomasticã, dar ºi mãrturisitor � poate în
profilul sãu eticist, didactic, poate într-o gesticã a
recuperãrii, dar poate ºi în curajul nebunesc de a
mãsura incomensurabilu l, un fel  de a încerca
Bermudele cu degetul ?

Cei 149 de psalmi ai lui Aurel Anghel, din cei
150 ai  lui David,  la care se adaugã psalmul 151
necanonic, poartã fiecare un titlu, apo i numãrul
psalmului corespunzãtor din Psalti re ºi menþionarea
datei ºi locului la care a fost conceput. Iatã primul
psalm al lui Aurel  Anghel :

Pe drumul tãu
Psalmul 1
Sã fugi de sfatul celui rãu
Sã mergi corect pe drumul tãu
Din faþa celui  pãcãtos
Sã te fereºt i, copil frumos.
Nu s ta pe scaun otrãvit
De cel ce drumul a greºit.
Tu eºti un pom, ce creºte lângã apã
El este ca o nucã seacã.
Tu eºti ca pomul rodi tor
El pleavã spulberatã de vântul trecãtor.
Citeºte legea zi  ºi noapte
Credinþa sã o dovedeºti prin fapte
Pe tine te iubeº te El, copil  neprihãnit
Pe pãcãtos nu-l  va lãsa nepedepsit.
20 iulie Bisoca
Ultima datã este 28 august 2006 Buzãu (psalmul

148), psalmul 149 nu este datat  pe copia trimisã mie.
Amintiþi-vã Psalmul 1 al regelui David, pentru a

putea proceda la delimitãri . Tonul  didactic se impune
prin folosirea unor conjunctive cu funcþie imperativã
(�Sã fugi�,  Sã merg i corect�, sic).  Simbo lul
scaunului hulitorilor(al regilor necredincioºi) este
preluat  de Aurel Anghel în mod inadecvat. Preia ºi
simbolul pomului rodi tor, al prafului spulberat de
vânt� Îndemnurile sunt didact ice, nu angajeazã
profund inima. Dar iatã, psalmii lui Aurel Anghel au
meritul de a fi o traducere, o variantã mai concretã,

Învrednicirea Psalmilor

Anghel Macedon

mai directã, mai accesibilã a psalmilor. Psalmul al
doilea este numit �Au înfierbântat noroade�(chiar
ideea de a le da titluri, care par a consemna �ideea
epicã� a psalmilor, este o noutate º i un mod de a
particularizare a psalmilor). Se remarcã epicizarea,
povestea, gestica. În cuvintele lui  Dumnezeu Tatãl
cãtre Fiul Sãu, când noteazã �Fiul  Meu�, scrie cu
literã micã �Fiul meu� încãlcând canonul. În acest
psalm apare vestirea naºterii Fiului lui  Dumnezeu,
care este Domnul nostru Iisus Hristos, ºi un prezent
care atestã existenþa lui Dumnezeu dincolo de t imp,
într-un prezent continuu � �Fiul Meu eºt i Tu, Eu
astãzi Te-am nãscut!�.

Din acelaº i psalm se inspirã Eminescu  în
Luceafãrul, atunci când Demiurgul  se adreseazã lui
Hyperion :

�Þi-aº da pãmântul  în bucãþi
Sã-l  faci împãrãþie

Îþi dau catarg lângã catarg,
Oºtiri spre a strãbate,
Pãmântu-n lung ºi marea-n larg��
Tonul �psalmilor� lui Anghel  îmi aminteºte de

cel al  fabulelor lui  Grigore Alexandrescu, ºi nu este
de mirare întrucât fabulele sunt poezii moralizatoare
prin excelenþã �

�Sã luaþi Cuvântul , sã vã bucuraþi
ªi pe Calea Dreptãþii sã fiþ i ca fraþ i�.
Perspectiva credinþei la Aurel Anghel este una

þãrãneascã, simplã ºi de aceea cinst itã. Petre Þuþea o
cons idera superioarã filozofului(?) pe femeia
desculþã care se închina în bisericã. Iatã ºi modalitatea
de a face metaforã, în Psalm : �Vei  paºte pe ele cu
toiag de fier; ca pe vasul olarului le vei zdrobi�, la
Aurel Anghel:

�Pentru necredinþe cu toiag de fier
Sunt ulcioare sparte falsul giuvaer�.
Faþã de Psalm, aduce ideea r ãspândirii

Evangheliei în toate limbile pãmântului . La Aurel
Anghel, �L a arca Cuvântului� poate însemna
împãrtãº irea credinþei,  botezul,  dar ºi Sfân ta
Euharistie. În Psalmul lui David fiinþarea pe calea
cea dreaptã este exprimatã catafatic : �ca nu cumva
sã se mânie Domnul ºi sã pieriþi din calea cea dreaptã,
când se va aprinde mânia Lui !� La Aurel Anghel
exprimarea este apofaticã : �ªi  pe Calea Dreaptã toþi
sã fiþi  ca fraþi i.�

Psalmii sunt cea mai frumoasã creaþie poematicã
a lumii, nu sunt întrecuþi decât de Însuºi inspiratorul
lor Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu ºi
Om, în dubla sa condiþie. Uluitorul sãu poem este
Sfânta Evanghelie, ce care Face nu numai spune, Cea
care împlineº te ºi Zideºte pe Noul Adam. Psalmii
lui David sunt suportul liturgic, de aceea este( pare)
o coborâre �traducerea� lor în didactic, dar de fapt
aceasta este o învrednicire ºi ce altã adresã mai
binecuvântatã poate sã aibã decât aceea a puri tãþii
pe care Domnul Hristos o chema la Sine.

Nu arta poeticã trebuie sã o cãutãm în �psalmii�
lu i Aurel Anghel , cea pe care o  în trezãrim în
�cutezanþa� lui Arghezi, ci serviciul de �traducere�
cãtre tinerime, pe care englezii o fãceau povestindu-
l pe Shakespeare sau Bibl ia. Toþi cei care se �ating�
de Psalmi, de la Mitropolitul Dosoftei la Arghezi, au
ca principalã caracterist icã �traducerea�.
�Tãlmãcirea este dealtfel aºa de liberã, încât foarte
adesea în fãþiºeazã o variaþ ie l i ricã în jurul
textului�(Am citat din G. Cãlinescu)

ªi Arghezi, în oscilaþia sa materialã între douã
lumi cu densitãþi deosebite, cerul ºi pãmântul, se
remarcã prin  tratarea l iberã a ideii  de p salm,
transformându-l în poezie de t ipul  dramã a

cunoaºterii, a pendu-
lãrii  umane între
cãdere º i înãlþare,
între intui tiv º i ab-
stract, între blestem
ºi rugãciune, poezia
unui poet blestemat ,
care are sentimentul
de înger cãzut .

În aceeaºi manierã
de poeticizare liberã
se înscrie poezia lui
Aurel Anghel, dar, de
data aceasta, simpli-
ficatoare, didacticã,
spre accesibilizare, spre l imitare, într-o gesticã în care
originalitatea nu este absentã. Mã voi uita, la fel,
într-un paralelism în celebrul psalm 50, despre care
se spune cã la sfârºi tul  lumii , îngeri i vor veni
cântându-l.

 Nu tot ce atingem devine literaturã ºi lucrarea
versificantã a lui Aurel Anghel nu trebuie apreciatã
numai din acest unghi. Cum lãsa sã se înþeleagã
autorul în confesiunea de la lansare, a avut revelaþia
psalmilor ca rugãciune ºi deci ºi psalmii lui versificaþi
sunt rugãciuni proprii în vecinãtatea celor ale lui
David.

Dar t rebuie sã apreciem nu numai intenþ ia, fie ea
curatã, smeritã, determinatã liturgic, ci ºi rezultatul
ei, creaþ ia,  rodul . Sunt psalmii lui  Aurel  Anghel
notabil i, prin ce, ori sunt o diminuare prin imitaþie a
extraordinarei  rugãciuni psalmice a lui David care,
inspiratã de Duhul Sfânt, de o adâncã sinceritate a
condiþiei umane confruntatã cu Dumnezeirea, devine
ºi li teraturã genialã ?

Mãsurarea cârcotaºã a lui Arghezi, în psalmi,
mar ea lui  poezie,  devine l i teraturã de mare
profunzime, depãºind drama proprie, particularã, a
poetului Arghezi, ajungând drama omului în cãutarea
anabasicã a lui Dumnezeu.

Psalmii  lui  Aurel Anghel  rãmân versificãri
cuminþi adesea, cu o tentã moralizatoare evidentã,
utilã spiritului sãu didactic, viziune dominantã a
psalmilor sãi ºi  care face serviciu l acesta în
continuarea unei profesi i de o viaþã, dar care adaugã
încã o carte la cele ale scrii torului. Îl aºtept pe acel
Aurel  Anghel din pasta autent icã a �La umbra firului
de grâu� din care s-a nãscut întreaga sa personali tate,
ºi nu are dreptul de a întârzia, pentru cã deja e târziu!

ªi totuº i, �Cartea psalmilor în rime de Aurel
Anghel�, cum îºi int ituleazã autorul volumul, are
virtuþi. Dacã suntem atenþ i ºi cit im printre rânduri ,
este de remarcat actualizarea, faptul cã aceastã carte
nu este doar o versificare t runchiatã a Psalmilor
regelui  David,  este o at itudine eticã a omului
contemporan nouã, trãind într-o societate parºivã,
pidosnicã ºi coruptã, de sus, de la mârºavi, clasa
politicã, atât de scârboasã cã îþi  produce vomã ºi pute
în toatã þara a hoit ºi trece hotarele. Nu putem sã nu
întrezãrim aluzi ile, certe, deci t rebuie sã amendãm
afirmaþia pe care am fãcut-o priv itor la adresa
juvenilã a cãrþii ºi sã rãsturnãm preþul ei, care, aºa
cum am mai spus, are tonul fabulei  lui  Grigore
Alexandrescu, al fabulei în  general  º i as tfel
lumineazã cu mesajul  ei cri tic dar ºi  optimist  � acela
al  faptului cã Dumnezeu îi va pedepsi pe mârºavi :

�Celor plãcuþi de Domnul oasele le-au pãzit
Iar pe cei rãi amar i-a pedepsit .�(psalmul 52)
Adeseori l imbajul atinge puterea metaforei ,

adâncimea ei  din Ultimele sonete� ale lui V.
Voiculescu �

�Cãci mama în pãcate m-a alãptat la piept
Fãrãdelegi  s trângându-i  matrici le în

chingi.�(psalmul 50, poate cel  mai reuºit )
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În a genda  c a re  m-a
îns oþit  la  sa nat oriul di n
Predeal în luna i unie 2005,

a m gã sit  câ te va pa gi ni c u î nsemnã ri  le gate  de o
problemã  ivi tã î n ca zul  �Mioriþa � . Era  vorba  de
prin cipiul interogaþiei per tine nte � singurul c apabil
sã-mi a ducã  i nformaþii de la martorii pe  care, zice -se,
îi c he masem la a udie ri. Ale cu Russo, vitregitul de
soartã , rãspunsese  cu promptitudine  ºi bunã-c redinþã.

D e fa pt int eroga m persoa ne-te xt, a ºa  cum l e
c unosc use m din le cturil e pe  ca re le  ci ta m într-o
jude catã  la  care putea  lua parte fie care cetã þean din
zile le noastre . Problema mea  de ancheta tor consta în
a-mi pune  în treb ãr ile potrivite  p entr u a inte roga
te xtele  din mine .

x
Era al patrule a an de când veneam la  Pre de al pentru

depresia de  ca re sc ãpam tre pta t, la fel c um o cãpãtasem
fã rã  sã ºtiu. Cu singura  deosebire cã în e a cãz use m pe
neaºte pta te, înaintând din gre u spre rezolvarea caz ului
�Mioriþa �.

ªoc ul cã derii a  fost a bsolut, minte a e xtenua tã
a soc i indu -l m orþi i imi ne nte .  Ma i t â rzi u, câ nd
tratamentul a  înce put sã-ºi facã  efec tul, am de sc operit
ºi o lozinc ã sub care  sã merg spre mai bine. La tele vizor,
într-un film documentar  despre Ana Asla n ºi Instit utul
ei de geri atrie  din Otopeni, a m z ãrit-o î n ultima clipã.
Scrisã cu vopsea  roºie pe  un placa j dreptunghiular,
atâ rna sus, lâ ngã ta va nul salonului : � M-am nãscut la
80 de a ni  !� Am schimbat ce  era de  schimbat ºi am
introdus-o în minte a încã de rutatã : �M-a m nã sc ut  la
50 de a ni !�

Le tele fonam încântat soþiei ºi copiilor, prin varã,
ce  urma sã  se întâ mple  la sfârºitul lui octombrie : �Mai
sunt c âteva luni ºi mã voi na ºte. Sã f iþi pregãtiþi !�

A ma i fost o formulã�  Da, un vers dint r-un poem
trimis de  un lic ean la  concursul lit era r �Dor fã rã saþiu�
: �El n-a  murit, ci s-a  întors aca sã .� ªi o alta , de  care
nu-mi a minte sc, repeta tã pe  � Discovery Chanel� de
doa mne de vârsta a treia.

x
Am înce put sã renasc la  sanatoriul din Pre de al,

asistat  de un doctor ºi ma i multe  a si ste nt e care fãc eau
cu schimbul la  c abinetul de  l a pa rte r. S cãpasem de
grijile  vieþi i ºi lãsam aerul munte lui sã mã cutre iere  în
voie . Am urca t ºi c oborâ t o culme gâfâind, cu inima
zbãtâ ndu-se de a tâta e fort, gata sã -mi spa rgã pieptul.

Pentru mine înse mna  un ma re succe s, nu ºi pentru
însoþit orii mei, obiºnuiþi se pa re c u urcuºul. � Nu mai
termini, domne, odatã, cartea aia  ?�  � mã între ba u, din
ce  în ce  mai intr igaþi, c unoscuþii. Aºteptau de ani de
zile  ºi nu ma i aveau rãbda re. ªi  eu încercam sã le explic
aparenta întârzie re.

Nu mai ºtiu da cã imaginea apãruse înainte sau dupã
cã de re. E ca  ºi cum vez i o ridicã turã de pãmâ nt ºi vrei
sã te urci în vâ rful ei � le  spune am. Mai mult în joa cã,
fã rã  ela n, în tr icou ºi adidaºi, a lergând de voie , sãrind,
parc urg o pa rte din ca le. Vâ rful, în loc sã  se apropie,
se  îndepã rta . E de a l � mi-am z is,  ambiþ iona t de
apre cierea greºitã a  efortului. Câ nd mi-a  ieºit în faþã,
vert ical ºi nete d, pe rete le de  piatrã, mi s-a întunec at
oriz ontul. �N u e  deal, e  munte. N u e munt e, e piscul
sãu, Everestul.�

ªi a mic ii mei au înþ eles cã  mai e ra de  aºteptat. Peste
câ þiva  ani buni, dupã  lansarea cãrþii, c ine va  din ac elaºi
grup rã bdãtor, mi-a spus cu înþele s : � O c art e scrisã
este  c a o boalã  învinsã.�

x

Alexandru BULANDRA

Dumnezeu vorbeºte la
televizor

Atunci, î n 2005, am primit, din întâ mplare, rez erva
ce a ma i bunã a sanatoriului :  douã  paturi, baie  c u duº,
tel evizor c u t elec oma ndã , fotolii, ca na pea, mãsuþã ,
balcon. De  tre i ani, de c ând cu ne caz ul, î mi fãc use m
un obicei : fi xa m depãrtãril e. D in balc onul de  la bloc,
cu pom în faþã ºi bloc  vis-a-vis, mã  uitam, vorba lui
nea Cristea, �ca curca -n le mne� , pâ nã  seara, c ând lua m
în viz or luna , urcând cu ea peste blocuri, la ste le.

La Predeal, stã team pe sc aun cu coatele  sprijinite
pe balustra da  tera sei comune ore în ºir, zi dupã z i, cã
era soa re sau ploua. Mã uita m fix la  brazii plini de
pãsã rel e ori, mai  de pa rte , la vârfurile golaºe  c e se
conturau în za re. Tot a ºa  ascultam poveºtile, c ând eram
mic, la  Colilia, ºi mã lua  unchiul Petr icã la clac a de
porumb. Privea m fix povestitorul, cu gura cãsca tã, iar
nea Pe tric ã mã lua la ochi, arunc ându-mi în ea  boabe
ºi fã când ma re haz .

Sã nu faci nimic, sã n-ai nici o grijã , sã dormitezi
cu ochii deschiºi � ace sta era, probabil, ace l dolce
farni en te , boal a ge neraþ iei  de la  1848 ºcoli tã î n
strã inã ta te.  Un dor fãrã sp aþiu, c um înþ ele ge au
secretarele care luau notele te lefonice pe ntru conc ursul
�D or fãrã sa þiu�. Adicã  departe de  locul na tal. Ca o
legã na re a  copii lor  de la ca sele de c opii, înainte  ºi
înapoi , amintind un reproº continuu, de c eea  ce ar  fi
trebuit sã f ie ºi n-a fost, le agãnul din braþele  mame i ºi
câ nte cul ei : nani-nani, nani-nani.

Pe ntru cine înþel egea, vãz ându-mã, aºte ptam ca
depãrt ãrile  sã-ºi spunã  povestea .

x
N -a m a vut col eg de  c ame rã , rez e rva  f iind î n

stãpânire a mea . Mã miºca m libe r, condus de  propria
dispoziþi e de mome nt. Balconul  avea  trei cuiburi de
rândunic i, cut re ie ra te de  un du-te  vino conti nuu.
Þipe tele loca tarilor erau când î nfundate  de gãoac ea
din lut lipitã de c olþurile terasei, c ând intensific ate de
ae rul sãgetat din poia nã .

Imagi nile  te le viz orul ui se  succ eda u ºi  ele  c u
repe z ic iune  de  pe un  ca na l pe  al tul , pâ nã c â nd
ajunge am pe D iscovery sau Animal Pla ne t. Ce vedea m
a ic i  mã  fa s ci na  to tde a una , de  l a l ume a
microorganismelor ºi a  insecte lor , pânã la  c unoaºterea
omului ºi re alizã rile  lui te hnologic e. Cred c ã a tunci,
în suflet ul meu proaspãt  re nãsc ut, minte a a  sãdit
convingerea e xiste nþe i divinitãþii .

De  la tele viz or a jungeam pe ca na pe a ºi notam în
age nda  desc hisã luc rurile  ca re  mã impresionau ºi
fulguraþi i de gânduri. Le reproduc aici, într-o ordine
acc esibilã  cititorului, nu pentru ele însele, c i ca mã rturie
a legãturii cu staþiunea Pre de al unde mã simt fe ricit .
De  ac ee a, în logica  poe tului A le csandri, crea torul
baladei � Mioriþa�, pot numi ac est loc raiul  noi i me le
vieþi.

x
Exe mplul 1. Lãc usta  este  o insec tã paºnicã  ºi, în

mod normal, trã ieºte în grupuri restrânse. Câ nd pe un
anume a re al numãrul lor c re ºte a tât de  mult  î nc ât
indivizii se  ating unul de ce lãlalt, a tunci se de clanºeazã ,
ca  l a un semnal, la toþi ace ºt i i ndivizi din a glomeraþia
de lãc uste , o metamorfozare urmat ã de  migraþia c u
toate consecinþele  devastat oa re asupra re gnului veg-
eta l etc.

Cerce tãtorii au constata t cã a tingând o anumitã
aripioa rã a unei lãcuste de cât e un numãr de  ori  pe
minut timp de pat ru ore , se de clanºea zã procesul de
me t am orfoz are  a  i nse c te i  urma t  de  mi gra re �
comportamentul gre ga r. De ci ei a u re uºit sã loc alize ze
ce ntrul ca re produc e a cea st ã transforma re ºi c ondiþiile

ca re îl ac tive azã (constitui rea  se mnalului extern) . Vezi
ºi tot ce e ste legat de  migraþiile pãsã rilor, animalel or,
inclusiv orientarea în spa þiul aerian, ma rin, tere stru.

Exe mplul 2. Oare cimpanze ii sunt conºtienþi de
ac þiunile  lor ? (Întrebare  pusã în legãturã cu felul î n
ca re e i se a utome di ca mente az ã c ând sunt rãc iþi .)
Ac ee aºi automedica mentaþi e s-a  observat la  omida
pã roa sã  para zit at ã de  la rvel e une i muºt e. Ea  va
consuma c uc utã  otrãvitã  pâ nã  când ace asta va omorâ
larvele din corp fãrã  c a ace asta sã aibã de suferit �
cucuta e st e eliminatã înainte  c a ot rava sã a jungã la
þesuturi.

Este  ace sta un comporta me nt inte lige nt , c onºtient
? ªtie  e a ce face  ?  Rã spunsul : ea  fac e ace asta sub
presiunea selec þiei na turale . A dicã au supravieþuit în
astfel de  situaþii doa r exempla rel e c are  a u consumat
c uc utã  ot rã vit oa re ºi el e  a u i nst it uit (? !)  ac e st
comportament. Dupã  c e scapã de para ziþi, omida pri n
metamorfozare se tra nsformã în molie.

x
D e gândi t ac est e sit uaþi i conform princ ipiului

interogaþiei pertine nte. Noi observãm doar rãspunsurile
� modificã rile, adaptãrile respec tive  � nu ºi întrebãrile
c are l e prec ed c u nec esi ta te. Nu e ste  ne a pã rat  o
între ba re în limba j uman. Ex. : fierul se  întreabã  ºi
rã spunde  c ând rugine ºte ?  D a, dar  o fac mole culele.
De spre pe rtinenþã se poate  vorbi la nivel mol ecular,
a tomic , subat omi c � a ic i se  observã ordine a di n
interiorul ma teri ei vii ºi a cele i aparent ine rte. Fiz ica,
chimia etc. vorbesc de spre a cest limbaj  al obiec telor
materiale .

A  c onc epe  un sis te m c are -ºi  pune  în tre bãri
pertinente  ºi -ºi dã rãspunsuri pertinente. Ca re  e ste
criter iul pe rtinenþei lor ?  Sã fie potr ivite c u obiec tul,
al tfe l spus, potr ivit e cu situa þia (c ont extul)  în care
funcþ ione azã . D ar si st emul respec tiv a fost realiz at
ast fe l încâ t sã-ºi poa tã pune întrebã ri pertine nt e ?
Ipotezã : cel care l-a  re alizat a ºtiut cum va  fi �obiec tul�,
adicã  cvasitotalitate a situaþiilor în ca re va a ctiva.

   D ar sistemul respec tiv(îl notãm cu Z) fac e pa rte,
la rândul lui, din obie ctul altui sistem �Y  � a dic ã este
element a l situa þiilor  în care Y va a ctiva º.a.m.d. Ipotezã
: dac ã Z îºi pune întrebãri pe rtinente într-o situa þie datã,
el îºi va pune astfel de  între bã ri ºi c ând este ele me nt al
situaþiei da te în c are se aflã  Y. Re zultã c ã ºi obiectul
îºi pune întrebã ri pertinente. Ipot ezã : a ve m de-a fa ce
cu o �confruntare� a  întrebãrilor  pertinente  : siste mul
global  a l t uturor acestor sisteme  particula re poa te sã
funcþionez e numai da cã fiec are  e lement al lui îºi poate
pune  întrebãri pe rtinente ºi poa te sã dea rãspunsuri
pertinente.

x
Da cã omul a  fost fã cut dupã chipul ºi asemãnarea

lui Dumnezeu, atunci ºi omul în ipostaz a lui ce a mai
înaltã de c unoaºtere ºi creat ivita te � sã-l numim om
de ºtiinþã  � a fost creat în ace st fel.

   Întrebare : dac ã modul de gândire ºi rea lizare
pra cticã ( teori e, aplicaþi e tehnologicã, tehnicã  e tc. )
ale  omului de ºtiinþã se  apropie, se  ase amãnã sa u cautã
sã f ie ase menea  c u felul de a  c onc epe ºi a fac e al
Cr eatorului iniþial � A lfa ?  Rãspuns :  cu nec esitate
da, î nt ruc ât c re at orul uma n re-c re az ã el eme nt e ºi
sisteme crea te de A lfa .

   Probleme  :  omul de ºtiinþã ºi-a pus înt re bã ri
pert ine nte  atunc i când a  re-creat un e lement al naturii
sau a creat noi e lemente. Mai e xa ct : a a juns sã ºi le
punã dupã �n�  înce rc ãri, observaþ ii, expe rime nte.
Sistemel e cre ate de omul de  ºtiinþã sunt  c apabile sã-ºi
punã ele  însele între bã rile  pertine nte  c are  sã le asigure
supravieþuire a, adaptarea, evoluþi a � a ºa  cum fac c ele
create  de  A lfa ?

   Da r � om de  ºt iinþã � denumeºte  comunitat ea
oamenilor  de ºtiinþã, istoria  ºtiinþei, ec hipe de cerceta re
etc . Înt orcându-ne cu a cea st ã ide e cãtre A lfa , se poate

(continuare în pag. 12)
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Scurt istoric al Arhivelor Naþionale ale României
Unul dintre  locurile unde contemporanii pot intra în

contact nu numai f izic dar ºi spir itual cu înaintaºii lor,
unde sunt învinse bariere le cronologice ale trecutului ºi
prezentului graþie efortului creator a mii de iubitori de
istorie, unde memoria  colec tivã a poporului român este
conservatã, actua lizatã ºi îmbogãþitã permanent, loc ul în
care deviza  �Semper Veritati� este înscrisã cu litere de
aur în sufl etele tuturor anga jaþilor, poartã  numel e de
Arhivele Na þionale ale  României.

Istoria arhive lor pe teritoriul României începe foarte
devreme, odatã cu plãcuþele  de lut ars descope rite la
Tãrtã ria, judeþul Alba, în anul 1961, plãcuþe datate c u 3000
ani înaintea lui Hristos ºi ca re reprez intã cele  mai ve chi
urme  de  scriere � deci de arhive � nu numai din Româ nia
ci chia r din Europa. 1

Ulterior, la mii de ani distanþã  de ace ste prime urme
scrise, descoperirile arheologice  au scos la luminã  noi
dovezi ale  existenþei materialelor  scrise ºi organizate sub
forma unor arhive la Tomis, Histria ºi Ca llatis, colonii
înte meiate în secolele  al     VII-lea � VIII-lea înainte  de
Hristos pe teritoriul dobrogean de îndrãz neþii grecii plecaþi
în cã utarea unor  pã mânturi mai fertile decât cele  din
locurile de origine.  2

În Daci a romanã, ca de altfe l în toa te provinciile
Imperi ului roman, au existat arhive. Tãbliþe le cerate
de scoperite în mai multe localitãþi din Transilvania, printre
care  ºi cele de la Roºia Monta nã, judeþul Alba, sunt dovezi
elocvente în ac est se ns. Ele conþin texte  care  dovedesc
existe nþa unor scribi ce redau în limba la tinã sau greacã,
remunerarea muncii libere  pe ogoare sau mine, acte de
vânza re-cumpãrare de  sclavi etc . 3

O datã cu organiza rea statelor feudale Transilvania,
Þara Româneascã ºi Moldova  se  înfiinþeazã ºi cancelariile
voievodale, domneºti ºi alte instituþii creatoare  de  arhive,
din care foarte  puþine documente au ajuns la noi datoritã
vicisitudinilor  vremurilor. 4

Abia cu ocaz ia adoptãrii de cãtre  Adunãrile  obºte ºti
extraordinare din Bucureºti ºi Iaºi, în mai ºi octombrie
1831, a Proiectelor de Regulame nt intrate oficial în vigoare
c a Re gule me nt e Organi ce  în iuli e 1831 î n Þara
Româneascã ºi în ianua rie 1832 în Moldova , regulamente
elaborate de ruºi ºi impuse boie rilor  români ca primã le ge
fundamentalã  a Principa telor, se  constituie ºi A rhivele
statului ca  instituþii moderne.

Conform prevederilor Regulamentului Organic al Þãrii
Române ºti, la 1 mai 1831 a luat fiinþã la Bucureºti Arhiva
Statului, sub suprave gerea Ministe rului din Lãuntru (de
Interne), iar  în Moldova, la Ia ºi, s-a creat instituþia similarã,
la 1 ianua rie 1832, pe baza Re gulamentului Organic al
Moldove i, subordonatã Ministerului Justiþiei. 5

Din pãca te , prin cele douã regulamente nu se stabileau
condiþiile de funcþionare ale acestor nou instituþii înfiinþate .
Spre exemplifica re, pentru Þara Româ nea sc ã, singura
pre ciz are re fe ri toare la a rhive a pa re  doa r în anexa
Regulamentului Orga nic: �Pãstrarea  a rhivelor statului
fiind un object, care me ritariseºte toatã luarea  aminte a
stãpânir ii, va f i sub privegherea Ministerului din Lãuntru�.
Tot aici, apare ºi o primã schemã de personal. Situaþia
este asemãnãtoare ºi pentru Moldova . 6

Primii conduc ãtori ai Arhivelor Statului, Iordac he
Rast i în Þara Românea scã   ºi G heorghe Asac hi  în
Moldova, au e laborat regulamente de funcþionare . Astfe l,
la 13 septe mbrie 1831, arhivarul Iorda che  Rasti scria
forului tute lar, aproape alarmat, cã �noi încã de  câ nd ne-
am orînduit la Arhivã ºi am început a  primi deliile (dosa re)
dupã des pã rþit uril e (  comparti mente le ) D ivanului
Sãvârºitor, ne având alte instrucþiuni date în ce chip sã le
primim ºi cum sã le aºezãm, care le-am primit atât dupã
orînduiala mesiilor (birouri) cu numirea deliilor i (ºi)
hãrþilor ºi opiselor lor� . 7

Pentru Moldova, colaborarea a douã mari personalitãþi
ale vremii, Gheorghe Asachi ºi Costachi Conac hi, ultimul
ºef de masã la Marea Logofeþie a D reptãþii, a fãcut ca
proc esul de organiz are sã  fie  mult mai rapid. Gh. Asachi,
cu avizul lui C. Cona chi, a ordonat tematic docume ntele
existente pânã atunc i, a  comple tat o serie  de fonduri
preocupându-se  ºi de va lorif icare a lor ºtiinþific ã. 8

Reve nind la  Þa ra Româneascã, ac tivitatea arhivisticã
a fost în cele din urmã regleme ntatã  printr-o se rie de
instrucþiuni, jurnale ºi regula mente, cum ar fi cele din 30
octombrie 1831, din 30 august 1832 ºi din 4 de cembrie
1840. Pentru Moldova , si st emul s-a perfec þiona t de
asemenea  prin regulamente le date la 20 ianua rie 1832,
12 august 1837, 1838 ºi 1839. Atât pentru o provincie,
cât  ºi pe ntru ce alaltã ele  se refe reau la ordonare a pe
ca tegorii de  a cte, inve nta rierea pe sistemul opi se lor,
a sigurarea  paz ei  mi lit are  a val ori lor  deþ inute ,
responsabilitatea pe rsonalã a  conducãtorilor  instituþiei etc.9

Prin aducerea lui I.H. Rãdule sc u în frunte a Arhivelor
St at ului  din Þa ra  Româ nea sc ã între  1843-1848,
organizarea a trec ut de la principiile teoretice la practicã .
S-a opera t pri ma  se lec þionare, s-a adopt at cr ite ri ul
cronologic  ºi s-a fãc ut a pe l la  transc ripþii  pe ntru
completarea  fondurilor inte rne .10  În acelaºi timp, Eliade
a înle snit ºi folosirea în scopuri ºtiinþifice a materiale lor
aflate în de pozitele instituþiei pe c are o conducea. La
înc eputul a nului 1844, N. Bãlc esc u a fãcut cercetãri, timp
de câ teva sãptãmâni, la Arhivele Statului.11

Încã de la  înce put, o bunã parte din ac tivitatea curentã
a Arhive lor Statului era ocupa tã cu rezolva rea c ererilor
instituþiilor de a li se împrumuta diverse dosare ºi registre ,
care de foarte multe ori nu mai erau înapoiate la timp,
ceea ce ducea la dese intervenþii exprese pentru restituirea
lor. Totodatã, erau rez olvate ºi c ererile  particularilor c are
solicitau îndeosebi copii de pe diverse documente aflate
în depozite. 12

De  numele lui Grigore  Ale xandrescu, dire ctorul
Arhivelor  Statului din Þara Româneascã în perioada 1849-
1854, se  lea gã ºi satir izare a realitãþilor lega te de spaþiile
de depoz itare cu c are era înze stratã acea stã  instituþie:
câteva camere la Mitropolie , la mãnã stir ile  Mihai Vodã,
Ant im, Cotroc eni, V ãc ãreºt i, Zl ãta ri, ºi l a Curt ea
Administrativã. 13 Insuficienþa acestora, determinatã de
numãrul  mare de documente aduse  din toatã þara la
Buc ureºti, insalubritatea  lor, dotarea lor  c u  mobilier
ne adecvat, lipsa de preocupa re pentru remedierea situaþiei
din partea regimului de a tunci, au fost prezentate ironic
de c ãtre Grigore Ale xandrescu în poe zia �Rã zbuna rea
ºoarecilor�:

            �Pe dealul Mitropoliei
              În A rhiva Româ niei
              Unde  Statul grã mãdeºte
              Tot ce  nu-i mai trebuieºte,
              Hârtii, condici osîndite,
              Jude cãþi nenorocite,
              Are cuibuiri din vechime
               Numeroasã ºoricime,
               Seminþie roditoare
               ªi de lite ri rozãtoare�
Guzganul Rozon, ºeful ºoricimii, care �în dosa re

locuieºte ºi pe poliþe domne ºte�  aprecia astfel pe ºeful
Arhivei:

�De când sub aceste bolte ne aflãm adãpostiþi,
Fraþilor, voi ºtiþi prea  bine cât am fost de fe riciþi
ªeful de azi al A rhivelor, om de pace iubitor,
Ne-a fost chia r ca un pãrinte un z elos ocrotitor.
Nimeni din voi nu se plânge cã din cuib a fost gonit,
Sau cã  într-ace ste ziduri vre-o pisicã a-ntîlnit,
Sau cã  n-a putut sã roa zã, de fricã , vr-unui duºman,
Pergame ntele antice, condicele de diva n� 14

Petra che Teulescu, directorul Arhivelor  Statului din
Þara Româneascã în perioada 1859-1862 reuºeºte sã obþinã
un spaþiu de depozitare destul de mare la mãnãstirea Radu
Vodã, în afarã de depozite le existente, unde în iulie 1859
avea sã-ºi stabileascã sediul însãºi Arhiva Statului ºi unde
se a duc ºi materialele pãstrate  la  mãnãstirea  Antim. 15

Tot el a fost c el care  s-a  ocupa t ºi de  aducere a ºi
pãstrarea  sigiliilor scoase din uz de la  diferite instituþii
care le trimiteau prin intermediul Ministerului din Lãuntru,
la Arhiva Statului. A insistat, de  ase menea, ca la Arhivã
sã se pãstreze Buletinul Ofic ial. 16

Un merit deosebit al lui Petrac he Teule scu îl constituie
faptul cã a fost primul ºef  al Arhivelor Statului care s-a
pre ocupat de  probl ema î nt oc miri i de publ ica þii de

documente istorice. Prin strãdania lui a fost tipãritã  prima
publicaþie a Arhivel or Statului în anul 1860 intitulatã
�Documente istorice� ce  ac operã perioada 1593-1822.17

D inc olo de  Mi lc ov,  în Moldova , de pozi ta rea
documentelor întâmpina  dif icultã þi asemã nãtoare cu cele
întâl ni te în Þa ra  Românea sã. A rhivele  au cunosc ut
numeroase de plasãri dintr-un local în altul, ceea ce a
determi na t c hia r deteriorarea ac estora. Astfel, pot fi
amintite urmãtoarele locaþii: casa agãi Alecu Balº în 1832-
1834, casele agãi Costache  Ghic a în 1834, Biserica Sf.
Ilie în 1835, cinci camere  ale ºcolii vasiliene de  la Trei
Ie rarhi în 1836, Palatul Administrativ în 1844, casele
bancherului Michel Daniel în 1856, ºase bolþi închiriate
de la Natanson ºi Orenstein în 1860-1861, Mãnãstirile
Frumoasa ºi Cetãþuia în 1865 ( o parte din arhivã), Palatul
Administra tiv în 1871 unde în ianuarie  1880 o ma re
cantitate de documente  au fost mistuite de un puternic
ince ndiu, în strada G hica Vodã dupã 1880, a poi într-o casã
din strada Arte lor, Mãnãstirea Golia  din 1911-1976. 18

De  semnala t ar  f i cã  î n pe ri oa da 1850-1853 la
conducerea Arhivelor  Statului din Moldova s-a gãsit
ma rele nostru poet Vasile Alecsandri care în ianuarie 1851
supune Depa rtamentului de Justiþie un � Proiec t pentru
regula re a Arhivelor  Statului� c are oglindeºte  ide ile
îna intate ale poetului despre arhive: �Arhiva unui stat este
o avere publicã care  me ritã c ea mai de aproape  îngrijire a
cîrmuirei. Ea este  colecþia tuturor actelor publice , atât
administrative  cât ºi judecãtoreºti ºi politice care slujesc
de temei legiuirilor ºi istoriei þã rii�. 19

Numire a lui Grigore Bengescu II, la 24 martie  1862,
la conducerea Arhivelor  Statului din Þara Românea sc ã a
premers cu c âteva zile importantul act  de unific are a
Arhivelor, statornicit prin �Jurnalul Consiliului de Miniºtri
pentru trec erea Arhivelor Statului la Ministerul Cultelor
ºi Instrucþiunii�, din 4 aprilie  1862.

Aducerea la îndeplinire a acestor  dispoziþii s-a fã cut
cu a probarea domne asc ã printr-o ordona nþã la 1 iunie
1862. Ca urmare a acestei mãsuri, c ele douã Arhive (
Bucureºt i ºi Ia ºi)  au fos t insti tuite  sub o s ingurã
administraþie, cu denumirea �Arhivele Statului�, având o
Dire cþie G eneralã în Bucureºti ºi o sucursa lã  la Ia ºi. 20

Sub conducerea primului Director General al Arhivelor
Statului, Grigore Be ngescu II (  1862-1864), Direcþia
Generalã  a Arhive lor Statului a funcþionat în ca sele  lui
Ion Bãlãceanu din str. ªerban Vodã , mahalaua Sf. Spiridon.
Închiriere a era fãcutã pe termen de 3 a ni, de la 17 martie
1862 pânã la 23 aprilie 1865.

Mutarea  în casele Bãlãc eanu a dosarelor ºi condicilor
afla te la mãnãstirea Radu Vodã, unde era ºi Canc elaria
Arhivei, precum ºi la mãnãstirea Antim a dura t destul de
mult. 21

Biblioteca documentarã a fost înfiinþatã tot în perioada
lui Grigore Benge sc u II, bibliotecã  care conþinea în jurul
anilor  1862-1863 un nr. de 224 publica þii, din care 134
diverse, 19 broºuri, 8 hãrþi ºi tabele, 63 monitoare ºi alte
publicaþii oficia le . 22

Cezar Bolliac s-a a flat la conducerea Arhivelor  Statului
în peria da 1864-1866, când Dire cþia Generalã a început
sã funcþione ze dupã primul regulament modern aprobat
oficial prin Ordonanþa Domne ascã nr. 1074 din 1864.
Regulamentul a intrat în vigoare la 31 octombrie 1864,
datã care astãzi e ste sã rbã toritã  ca f iind Ziua Arhivelor
Naþionale .  Erau prevãzute  tre i secþiuni: Istoric ã ºi secre-
taria t, Bunurilor  publice ºi, în f ine, cea de � stat� , Arhiva
guvernamentalã. 23

Este cel care a fãcut un ape l cãtre particulari, deþinãtori
de documente importante, sã le  împrumute A rhivelor
Statului spre copiere sau chiar  spre achiziþionare, prin
donaþie sau cumpã rare . Inaugureaz ã a stfel seria de copii
de pe acte particulare. 24

Insistã  ºi reuºeºte  sã  scoatã � Re vi sta genera lã a
Arhivelor  Statului României� ce constituie, de fapt, primul
periodic al Arhivelor  Statului ºi din care s-au tipãrit doar
24 pagini in folio, în perioada iunie-dece mbrie 1865. Din
pãcate, a  rãmas aproape necunoscutã  f iindcã nu a apucat
sã fie difuz atã, stocul întreg rãmâ nând uitat în de pozitul
Arhivelor  Statului din Buc ure ºti.  25

(continuare în pagina  9)
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Scurt istoric al Arhivelor Naþionale ale României
O altã mare realizare a lui Cezar Bolliac a fost aceea de

a obþine un local potr ivit, ce fuse se  special reparat ºi
amenajat în acest scop, la mãnãstirea Mihai Vodã ºi aducerea
arhivei aici în prima parte a lunii februarie 1866. 26

Tot e l este cel ca re solic itã  permisiunea sã a ngajeze
cu contract un legãtor competent �pent ru restaurarea
doc umentelor vãtãmate ºi pe ntru legarea succesiv în
cartoane, în toatã mãrimea lor�. 27

Grigore  N. Manu a ocupat funcþia de Director  General
al A rhivelor Statului în douã  perioade : 12 iulie 1866 � 7
februarie  1869 ºi 12 martie 1870 � 16 octombrie 1871.

În prima perioadã a organizat arhiva Direc þiei Ge nerale
a Arhivelor Statului împãrþitã pânã atunci la diferitele secþii
ale sale . La 23 ma i/4 iunie 1867, arhivele provenind de la
fosta Arhivã a Statului din Þara Româneascã ( 1831-1862),
Comisiunea documentalã ( 1842-1862) ºi Comisiunea
pentru regula rea documentelor ºi averilor mã nãstire ºti
încheiate ( 1863-1864) care  se pã strau în diferite sec þiuni
ale Direcþiei, au fost întrunite într-un singur fond constituind
Arhiva Direcþiei Ge nerale a Arhivelor Statului. 28

O altã che stiune  ca re l-a preocupat pe Grigore Manu
a fost înfiinþarea de arhive judeþene, problemã c are a
interesat Arhi ve le Stat ului încã din anul  1862. Prin
re gulame ntul din 31 octombrie 1862 s-a stabilit cã în
Arhive le Statului se primeau numai arhivele ministerelor
ºi ale celorlalte autoritã þi centrale, arhivele  judeþene ºi
comunale , urmând sã se pãstreze  la sediile ace stora.

D ispoz iþi il e re gula mentul ui di n 1862 au fost
confirma te  prin regula mentul din 1869, lãsâ ndu-se astfel
arhivele jude þene ºi c omunale lipsite de orice organiz are
ºi îndrumare ºi ameninþate cu distrugerea . Situaþia aceasta
l-a de terminat pe Grigore Ma nu sã a drese ze Ministerului
Instrucþi unii la 21 octombrie  1870 un me moriu bine
doc ume nta t în care sã ce arã concentrarea arhivelor
judeþene ºi comunale în capitala fiecãrui judeþ ºi deci
înte meierea de arhive jude þe ne. 29

Const antin A ri cesc u se  aflã ºi el  la conduc erea
Arhivelor  Statului de douã  ori: 1869-1870 ºi 1871-1876.

La 11 iulie 1872 intrã în vigoare un nou regulament
de func þionare al Arhi velor  Sta tului ce va rãmâne în
vigoare pânã-n anul 1925. Pe baza  ace stui regulament
Arhivele Statului în perioada  când au fost conduse de
Constantin Aricescu ºi-a u axat activitatea în urmãtoarele
direcþii:

- preluarea, achiziþionarea ºi inventarierea materialelor
documentare  (  preluare a se fã cea numa i de la instituþiile
centrale);

- de mersuri pentru înfiinþarea  arhivelor  judeþe ne;
- lãrgirea  activitãþii de folosire  a documentelor;
- încadrarea  cu persoane de spe cialitate ºi asigura rea

salariz ãrii cu cea de la alte instituþii;
- conservarea  actelor, întreþinerea loca lului ºi lãrgirea

suprafeþei de depozitare . 30

Unul dintre  cei mai longevivi Directori Generali a fost
B.P. H asdeu ce a condus destinele Arhivelor  Statului în
perioada 1876-1900.

Când acesta a prelua t conducerea , Direcþia Gene ralã
a Arhivelor  Sta tului era orga ni zat ã în douã  secþ ii:
�Secþiunea istoricã ºi de stat� ºi �Sec þiunea Bunurilor
publice� . Prima  sec þiune prelua, pã st ra ºi dãdea spre
folosire  mate rialele documentare create de instituþiile ad-
ministrative, legislative ºi judecã toreºti, ºi c ele de o
importanþã ma i deosebitã, precum ºi titlurile de proprietate
ale moºte nitorilor  de bunuri funciare, ce nu se înþelege au
între ei, care dintre dânºii sã le pãstre ze, potr ivit art. 750
din codul c ivil. A doua  secþiune , prelua, pãstra, prelucra
ºi dãdea spre folosire materialele documentare cre ate de
aºez ãmi nte le eclez iastice , al e cãror moºii devin prin
secularizare proprietatea statului, titlurile proprietãþilor
achiziþionate de sta t prin cumpãrare, donaþie sau schimb,
actele comemorative ºi de funda þie, precum ºi sigiliile
scoa se din uz. 31

Între anii 1876-1900 personalul Direcþiei Generale a
Arhivelor Statului se compune a doar din 15 oameni.
Datoritã atitudinii lipsite de  interes a guvernelor fa þã de
arhive în genera l ºi a nive lului de  de zvoltare a arhivisticii
la a cea vreme, despre un c ontrol asupra stã rii arhivelor  la
creat ori ºi de þinãtori  nic i nu pute a fi vorba. Munca
sa laria þi lor  consta  din ordona rea  ºi inve ntarie rea

materialelor documentare , precum ºi în întocmirea de copii
legaliz ate cerut e de instituþiile intere sa te ºi persoa ne
particulare. 32

B.P. Hasdeu este cel dintâi conducãtor al Arhivelor
Statului care înc epe o acþiune  de depistare a  materialelor
documentare  privind istoria României în arhivele strãine
( Polonia) ºi obþine  copii de pe  ele , ca re însã au fost
publicate de el, fã rã a fi pãstrate în depozitele Arhivelor
Statului. Din iniþiativa lui s-a crea t colecþia de manuscrise,
formatã din toate condicile  de doc umente în copii sau
original ale aºe zãmintelor c lericale. 33

Di mi tri e Onc iul, Direc tor G eneral  al Arhi ve lor
Statului, fiind un spir it mai practic decâ t prede cesorii sã i,
renunþã la rea lizarea proiectului unui palat al Arhivelor ºi
cu o tenacitate ºi perseverenþã ne obiºnuitã a reuºit sã obþinã
fondurile necesare cu care sã poatã reface  între anii 1900-
1916 întregul local de la Mihai Vodã unde din 1866 se
gãse a ºi sediul D irecþiei Gene rale a Arhivelor Sta tului.
Tot el este cel care a reuºit sã obþinã  pentru Arhivele  din
Iaºi localul fostei Mãnãstiri Golia unde acestea s-au mutat
dupã e fectuarea  unor reparaþii în 1911. 34

Pentru uni formizarea, în anul 1912 ia mãsura ca
organizare a materialelor din depozite Arhivelor ie ºene sã
se facã dupã a celaºi sistem aplicat la Bucureºti.  35

Înc ã din 20 august 1916, Dimitr ie O nc iul cerea
funcþionarilor  direcþie i sã  participe la �împachetarea
documentelor ce vor f i transportate spre a fi puse la
adã pos tul at ac uril or duºmãnoa se� . Cu t ra nsportul
documentelor a  fost delega t G. Ne dioglu la Iaºi ºi apoi la
Moscova unde a rãmas pânã la 3 mai 1918. Aceste documente
s-au reîntors la Arhivele Statului abia în 1935. 36

De menþionat ar  fi cã în timpul ocupaþiei �nu s-a ridicat
de la Arhivele Statului nici un act din depozite� . 37

În perioada 1923-1938, Director Genera l al Arhivelor
Statului a fost Constantin Moisil, c el ca re se va ocupa de
întocmirea te xtului de lege ca re a fost votatã la 20 mai
1925 în Parlament. Le gea dãdea Arhivelor  Statului din
tot cuprinsul þãr ii o organizaþie  unitarã.

Prin preve derile sa le, legea crea obliga þia c a toate
autoritã þil e sta tului, judeþe lor ºi  comune lor c ivile ,
bisericeºti ºi militare sã depunã materiale le  arhivistice cu
o vechime ma i mare de 30 ani, ca re nu sunt ne cesare
administraþiei curente, la Arhivele Sta tului din cuprinsul
te ri tori ul ui re spec tiv. Dist rugerea  sau înstrã inarea
materialelor arhivistice fãrã aprobarea  A rhivelor Statului
erau interz ise . Se introduce dreptul de c ontrol asupra
arhivelor  publice.

Conform legii, Arhivele Sta tului depind de Ministerul
Instrucþiunii  Publice ºi sunt puse sub c onduce rea unui
direc tor ge ne ral. Ea st abile a c adrul  organiz atoric ,
pre vãzâ nd în a fa ra  D irecþ ia Ge neralã , cu sediul la
Bucure ºti, patru direcþii regiona le cu sediile la Iaºi, Cluj,
Chiºinã u ºi  Cernã uþi. Câ nd nec esit ate a va c ere se
prevedea ºi posibilitate a înfiinþãrii  de noi direc þii ºi în
alte  regi uni a le þãrii.

Legea pre vedea a tr ibuþiile personalului, normele de
angajare, c ondiþiile de studiu ce trebuiau îndeplinite.

Pentru pregã tirea persona lului de  specia lita te necesar
arhivelor centra le ºi regionale, pe  lângã Direcþia Generalã
urma  sã se  înfiinþeze o ºcoalã  de arhivari-pa leografi. 38

Constantin Moisil este primul conducãtor al Arhivelor
Statului care reuºeºte sã organizeze  o expoziþie arhivisticã
de mari proporþii situând-o alãturi de marile e xpoziþii
arhivistice din strãinãtate. Muzeul Arhivelor  Statului este
inaugurat la 28 martie 1926, dispunând de un material de
expoziþie foarte boga t ºi interesa nt. 39

De comun acord cu directorii regiona li ºi cu specialiºtii
din Arhive, în anul 1923 ia hotãrârea sã editeze o publicaþie
periodicã  �Revista Arhivelor� care  sã cuprindã studii,
cercetãri ºi informaþii din toate domeniile  discipline lor
ºtiinþif ic e ce au ca obiec t studiul documente lor. Primul
numãr al acestei reviste va a pare în 1924.40

Reþeaua Arhivelor  Statul ui s-a extins dupã Ma rea
Unire ºi aplica rea Legii Arhivelor Sta tului din 1925, o
datã cu înfiinþarea filialelor din Cluj, Cernãuþi ºi Chiºinãu
( 1920) ºi a f ilialelor  de la Craiova ( 1931), Timiºoara
(1936), Nãsãud ( 1937), Suc eava , Buzãu, Sibiu (1945). 41

O altã  mare pe rsonali tate care a condus Arhivele
St atul ui în pe ri oada 1938-1953 a  fos t profe sorul
universitar Aurelia n Sa cerdoþea nu.

Dispunând de o aleasã instruire ºi o inegalabilã putere
de analizã, A. Sacerdoþe anu a  contr ibuit în mod determi-
nant l a îmbogã þirea  teorie i ºi pract ici i arhivisti cii
româ neºti, f iind a utorul primului tratat de arhivisticã. El
este cel ca re a stabilit diviziunile arhivistice, valabile  ºi
astãzi, care în viz iunea  sa  erau grupate astfel: ar hivologia,
sau te oria arhivelor, refe ritoare l a i stori a a rhive lor  ºi
arhivistic ii în genera l, precum ºi istoria dreptului arhivistic
ºi istoria fondurilor arhivistic e; arhivotehnia , adicã
te hni ca  arhivisti cã , ce a c are presupune urmãrirea
proce sului de crea re a  documentelor, sel ecþi onarea,
prelucrarea ºi folosirea lor; arhiveconomia , care  are ca
obiec t administra rea gene ralã externã a arhivelor  ºi a
documentelor de arhivã . 42

Fac precizarea c ã o preze ntare a istoric ului Arhivelor
Statului fãrã a se face referire nominalã la aceºti primi
conducã tori, personalitãþi culturale remarca bile, ar  fi fost
o se ri oa sã  omisiune ºi, totoda tã, o mare nedre pt ate
deoare ce tocmai eforturilor lor crea toa re le  datorãm
formarea  ºi c onsolida rea teme lie i ace stei instituþii.

Odatã intratã în sfera de influenþã  sovie tic ã, societatea
româneascã s-a  supus perceptelor  comuniste în totalitatea
lor. În domeniul arhivistic, Legea din 1925 a fost calificatã
drept �burghezã�, f iind înlocuitã prin Decretul nr. 17\1951,
în baza cãruia Direcþia  Genera lã a Arhivelor Statului era
trecutã din nou Ministerului Afa cerilor  Interne . Prin
hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr.472\1951 s-au abrogat
Legea din 1925 ºi Regulamentul din 1872. S-a  introdus,
ast fe l, model ul  sovie tic  în a rhivist ica  românea scã.
Ac tivitate a Arhivelor  Statului a fost, în conse cinþã,
orie nta tã cu precã de re spre  c ontrolul, îndruma rea  ºi
organizarea tuturor categoriilor de creatori de arhivã ºi
re str icþionarea  acc esului la informaþia de  arhivã. 43

În urma reorganizãrii Direc þiei Arhivelor Statului din
anul 1951, unitãþile sa le  din þarã, inclusiv cele vec hi vor
purta denumirea  de servicii regionale având sediul în
oraºele de  reºedinþã regionale. Fiecare se rvic iu re gional
al Arhivelor  Statului avea în subordine un numãr de filia le,
cu sediul în oraºele de  reºedinþã raionalã.44

Flagelul proletcultist din aceastã perioadã s-a  fã cut
destul de simþit ºi în dome niul arhivistic. Deºi a u fost
îndepãrtaþi unii specialiºti din considerente ideologice ,
majorita tea arhiviºtilor forma þi în perioada interbelicã au
depus o munc ã susþinutã de  preluare ºi  pre lucra re a
fondurilor  de arhivã.

Seria  legisla þiei de tip sovie tic  se încheie cu Decretul
Marii Adunã ri Naþiona le  nr. 353 din 16 iulie 1957, pentru
înfiinþarea fondului arhivistic de stat al R.P. România ºi
Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 1119 din 17 iulie
1957 �pri vind organizarea  ºi  func þionare a Direc þiei
generale a Arhivelor  Statului ºi administrarea Fondului
Arhivistic de Stat al Re publicii Popula re Româ ne�.  45

Pe baza acestei legislaþii, Direcþia Generalã a Arhivelor
Statului a emis ºi difuzat în þarã �Instrucþiunile  generale
nr. 6720 din 27 noiembrie 1957 pentru organizarea ºi
funcþionarea arhivelor  organelor ºi instituþiilor de stat, ale
organizaþiilor e conomice socialiste ºi ale organiza þiilor
obºteºti cu Indicatorul- tip c uprinz ãtor  al termenelor de
pãstrare a dosa re lor , registrelor  ºi  a  altor  mat eri ale
docume ntare comune orga nelor ºi instituþiilor de sta t,
organiza þiilor  economic e soc iali ste ºi organiza þiilor
obºteºti�.

Aceste acte normative, completa te în anul 1961 cu
Instrucþiunile nr. 3813 pentru expertizarea ( selec þionarea)
materialelor documentare, a u introdus în practica  tuturor
c re at ori lor  de a rhi vã N ome ncl atorul dosa relor  ºi
Indi cat orul t ermenel or de pãs tra re ca  instrumente
princ ipale de lucru. Instrucþiunile generale nr. 6720\1957
au asigurat desfãºurarea activitãþii de arhivã la toþi c reatorii
ºi deþinãtorii de documente timp de a proape 15 ani.

Împã rþirea administrativ-teritorialã din anul 1968 a
influe nþat ºi organizarea  a rhivelor, în se nsul cã  pe lângã
Direc þia generalã  a A rhivelor  S tatului, cu sediul în
Bucureºti, în fieca re capita lã de judeþ în locul serviciilor
re gionale s-a  înfiinþat câte o filialã a Arhive lor Statului.
Fostele filiale , ce au funcþionat în ce ntre le  de raioa ne, au
fost desfiinþa te. 46

Ca ori ce infl ue nþ ã impusã de afarã, le gisl aþia ºi
me todologia a rhivistic ã de inspiraþie sovieticã au pierdut,

(continuare în pagina  10)
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în timp, din sfera de aplicabilitate, revenindu-se treptat la
tradiþiile noastre c ulturale.

Prin D ecretul nr. 472\1971 privind Fondul Arhivistic
Naþional, devenit Legea nr. 20\1972, se repunea în termeni
normativi întrea ga expe rienþã româneascã în materie de
teorie ºi practicã  arhivistic ã.

Noua lege  definea componenþa Fondului Arhivistic
Na þional, noþ iune mult  mai la rgã de cât ce a de  Fond
Arhi visti c de  Stat, componenþã datã de urmãtoarele
cate gorii de docume nte: acte , corespndenþã oficia lã ºi
particula rã, memorii, manusc rise ale lucrã rilor  ºtiinþifice,
litera re ºi a rtistic e, planuri, hã rþi, filme, diapozitive, plãci
fotografice, înregistrãri fonetice ºi video, jurnale, chemãri,
proclamaþii, af iºe, schiþe, desene, proiecte, ºtampile, sigilii
cu valoa re istoricã  sau doc umentarã.

Deþinute de instituþii de stat ºi/sau persoane fizice,
acestea au obligaþia �sã le pãstreze  în bune condiþii�.

Prin respec tiva legislaþie, înce pea constituirea unui
Fond de  asigurare, pe ba zã de  mi crofil me , pentru
documentele de importanþã deosebitã, proce deu practicat
în alte  þ ãri  occ identale  de mai multã vre me , pentru
prote cþia docume ntelor în c azuri de cala mitãþi naturale
sau miºcã ri sociale, c ând doc umentele  originale ar putea
fi distruse. 47

Între a nii 1953-1991 la conducerea Direcþiei Generale
a Arhivelor Statului au fost impuºi ofiþei superiori-gene rali.
Unii dintre e i s-au dovedit a f i buni administratori, în
timpul lor  ridâ ndu-se, în þarã, noi clãdiri destinate a rhivelor
judeþene. 48

Dupã evenimente le  din de cembrie 1989, ca urmare a
unor situaþii specifice  perioadei de  tranziþie ( schimbãri
de struct uri inst ituþional e, reînt ãrire a dreptului de
proprieta te etc ) s-a simþit nevoia unei noi abordã ri legis-
lative. 49

Dupã  lungi tergiversã ri, proie ctul Legii Arhivelor
Naþionale , intrat pe ordinea de  zi a Camerei Deputaþilor,
a fost adoptat, noua lege f iind promulgatã de preºedintele
României la 1 aprili e 1996 ºi  publica tã în Monitorul
Ofic ial a l României, VIII, nr. 71 din 9 aprilie 1996.

Preluând ºi c ore ctând principiile din ve chea legislaþie
(de cretul  nr. 472\1971),  s-a  înce rc at corel area c u
principiile  de  organiza re  a  Arhive lor altor  sta te. De
asemenea , Arhivele Statului se transformã în A rhivele
Naþionale , forul tutelar fiind Ministe rul de Interne, iar
Fil ial ele  de venea u D irecþ ii Judeþe ne al e Arhi ve lor
Naþionale . Noua lege prec iz eazã c ã Arhivele Naþionale
administre azã Fondul Arhivistic Na þional, controlâ nd toþi
creatorii de arhivã; Arhivele Naþiona le  acordã asiste nþã
de specialita te instituþiilor creatoa re de  a rhivã, fie ele
public e, fie particulare, preiau documentele c are fac parte
din Fondul Arhivistic N aþional; eva lueaz ã a partene nþa
documentelor  la F.A .N. º. a. m. d. 50

În vede rea organizã rii ºi desfãºurãrii unita re a  întregii
ac tivitãþi  a rhivistic e la nivelul tuturor crea torilor  ºi
deþinãtorilor de documente ºi în conformitate cu Legea
Arhive lor Naþ ional e art. 5, pct. a, au fost ela borate
Inst rucþ iunile e i de lucru, instruc þiuni aproba te de
conduce rea Arhive lor prin Ordinul de zi nr. 217 din 23
ma i 1996.

Continuând a ceste mãsuri ºi pentru a rãspunde mai
bine rea litã þilor, Legea  16/1996 a suferit o se rie  de
modificãri ºi comple tãri prin Legea nr. 358 din 6 iunie
2002 sa u  Ordona nþa de Urgenþã  a Guvernului Româ niei
nr. 39 din 31 mai 2006.

În prez ent, se preconize azã a  se da o nouã lege de
organiz are  ºi funcþiona re a A rhive lor  N aþiona le fiind
depuse, în acest scop,  mai multe proiec te de lege în
Parla ment pentru a fi supuse dez baterilor.

(urmare din pagina  9)

Scurt istoric al Arhivelor Naþionale
ale României

Auto ritatea Dicþ ionaru lu i exp licativ al
limb ii române ne tãlmãceº te as tfel: a vorbi  în
bobote - a vorbi  la întamplare;  a merge în
bobote - a merge - a merge fãrã un þel  precis,
dupã imboldu l momentulu i. Ambele expresi i
includ absenþa premeditãrii, a planulu i cons truit
din timp  ºi apl icat cu precauþiune.

Ce maliþ ie sau ce umilin þã sacrã îl  poate
determina pe Poet  sã-ºi  numeascã volumu l
astfel? ªi numindu -l, aºa cum A dam a dat
nume lumii proaspãt create ºi a fãcut-o sã fie,
Poetul  îºi  întrupeazã gândul.

Vorbind în bobote, fãrã p remeditare, dar
strapunsã de transcenden t, Pythia rãspundea
în trebãri lor ambiguu ºi  premon ito riu.

Volumul lui Anghel Macedon Piºcu are o
geog ra fie c ampe strã , mir if ic ã, p linã de
pericole letale º i de tabu-u ri  pe care Poetu l le
încalcã pradã fascinaþiei , cãlãtorind prin s ine
ºi  prin þ inutul magic cãlãuzit de daimon  º i de
capricii p rinciare pe care doar el, Poetu l, le
poate just ifica.

Cãlatoria înseamnã o descoperire continuã,
o dezgo lire eroicã a piep tului  în faþa dest inului
ºi  o cutremurãtoare grabã de a ascunde tainele
sup reme încã mai în adânc decât sunt  ele puse
de Fire.

Totodatã, plin de încântare inocentã, Poetul
deschide lada de zes tre a amin tirilo r copilãriei,
iar adultul  constatã amar cã a deschis  cu tia
Pa ndo re i.  Î nvã lui t  în  ince rt i tudin i ,
respingându-le sau agãþându-se de ele, Poetu l
osci leazã mag ic între vis ºi  crepuscular, între
tentaþ ia cunoaºterii  º i gustul de pelin  al aflãri i
ei. Depãº ind temerile cãrnii , spiritu l triumfã,
conferind þ inuta regalã slabiciunilo r omeneºt i.

Geamãn  întru triumf ºi  sufer in þã ºi  în
acelaº i timp  bulversat  de in fant ilul  ludic,
citi torul  se împãrtãºeºte din taine, se rãtãceºte
prin tre amintiri le Poetu lui  ºi , la s fârºi t, ia cu
sine º i duce mai departe un  Potret  al art istulu i
în  tinereþea sa perpetuã:

Din  dor nears rodeºte nesecat ,
O arcã pãs trãtoare de seminþe,
Uitate flori þesute în macat
De grâu herald cu roº ii ingerin þe.

În lung rãst imp  el înviazã pom
Ce s-a uscat în  aºteptãri  ucise,
Trecându-l doar prin sine-l  face om
ªi-l întrupeazã-n ape vii  deschise.

Profesor
GA BRIELA - TEODORA DRUCHS

Portret al artistului în
tinereþe

(vorbind la  BOBOTE,
de Anghel Macedon Piºcu)

1.   Laur en þiu Mera, �Îndr ep tar Arhivistic�, C ar timpex, C lu j-
Nap oca, 2001, pag. 17 ;

2.   Ibidem;
3.   Ibidem;
4.   Ibidem, pag. 1 8;
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Influenþe ale isihasmului în
�Învãþãturile lui Neagoe Basarab cãtre fiul sãu Theodosie�

Autorul cãrþii, Neagoe Basarab, a fost domn al Þãrii
Române ºti timp de aproape un deceniu, la înc eputul
secolului al XVI-lea. În c iuda domniei relativ scurte
(obiºnuitã  pentru vremea respectivã) , dar  ºi foa rte
liniºtite, ac est voievod �paºnic� (Iorga) ºi � evlavios�
(Cartojan) a reuºit sã a ducã þara, din punc t de vedere
cultural, la nivelul marilor centre de culturã europene.

Cel e douã  ma ri  re pe re  ale  domniei  lui Ma tei
Basarab, spiritul cel mai apusea n al Evului Mediu
românesc, sunt mâ nãstirea de la Curtea de Argeº, sfinþitã
cu mult fast în 1517 ºi opera poeticã �Învãþãturile lui
Neagoe  Basara b cãtre  f iul sãu Theodosie�.

Mânãstirea de la  Argeº a fost c onstruitã, dupã cum
însuºi Nea goe Basara b ne încredinþea zã într-una din
pisaniile de pe faþa  de apus a bisericii, din ca uzã cã i s-
au �deschis ochii inimii�. Drept acela, doreºte ca ace astã
bise ricã  sã f ie de o bogã þie ext raordinarã, aºa cum
nimeni nu ma i clã di se pânã at unc i ºi �sã  rez iste
vremurilor preamãrind de -a pururi nume le ctitorului
sãu� . În ac est scop se a leg materiale le cele mai bune ,
astfel cã, la 1517, vistier ia domneascã secase aproa pe
cu totul, în ciuda  faptului c ã Despina Doamna  îºi
vânduse obiectele de podoabã spre  a spori fondul de
zidire a mâ nã stirii. Rez ulta tul a  meritat  însã toate
eforturile. De-a lungul vremii, cãlãtorii care au vizitat
Curtea de Argeº au rã mas uimiþi de mãreþia zidirii ºi de
bogãþia podoa bei sa le  sculptate, iar  poporul român a
elogiat mâ nãstirea  legându-i zidirea de o legendã.

Proba bil tot pentru cã  i s-au �deschis ochii inimii� ,
domnitorul, evlavios ca fire  (sã nu uitãm cã, pânã a fi
domn, trãise câtva timp pe  lângã o mã nãstire) , profund
în cunoaºtere  ºi logic în expunere, a  hotãrât sã  lase
urma ºilor sãi în ale domniei câ teva îndreptãri, sfaturi,
pentru a c onduce þara cât mai bine, sfa turi strânse într-
un tot sub titlul �Învãþãturile lui Neagoe  Basarab cãtre
fiul  sã u The odosie�. Ace stea se constituie într-un
ade vãrat t esta ment, c onde nsâ nd ºi ese nþia liz ând
experienþa  de  via þã a domnului une i þãr i în clipa
aºteptãrii �Marii Treceri�.

Genul pa renetic, cãruia îi a parþine aceastã operã ,
era foarte  rãspândit în spaþiul bizantino-slav, în Europa
Apuseanã ºi în Orient, dupã cum ne demonstreazã ºi
scrierile de la Synesios, de la diaconul Agapet, la Manuil
al II- lea Paleologul, � Sfaturile regelui ªtefan cel Sfânt
cã tre D uce le Emeric �,  �Pouc enia � lui  V la dimir
Monomahul, �Memoriile� lui Ivan Peresvetov cãtre Ivan
cel Groaznic  etc. Însã a devãrata  originalitate ºi valoare
a c ãrþii lui Neagoe ni se dezvãluie alãturând-o scrierilor
conte mporane ale  Renaºterii occide ntale : �Instituþio
Principius Christiani� de  Erasmus din Rotterdam ºi de
�De principatibus� de  Machiave lli. Pentru cã operele
celor doi apuseni se nutre sc din Antichitatea greco-
latinã, în timp ce  opera domnului muntean îºi tra ge
se ve le  din ce a ma i purã  tradiþ ie c reºt inã ºi  di n
spir itualitatea  româneascã.

�Învãþãturile lui Neagoe Basara b� îºi a u izvorul în
comoara Sfintei Scripturi ºi în scrierile  marilor pã rinþi
isihaºti.

Isihasmul este o �disciplinã asceticã de  orientare
monastic ã� apãrutã în secolele IV - V pe  Muntele Sinai
ºi care s-a organizat mai a poi (sec. XIII � XIV) ca  �o
adevã ratã miºcare de renaºtere spiritualã ºi teologicã�
prin introduc erea �rugãciunii lui I isus� ca metodã de  a
produce o stare de concentrare ºi de pace  lã untricã, în
ca re sufle tul ascultã ºi se deschide lui Dumneze u
(Dic þionar de  Teologie Ortodoxã, pr. Prof. Ioa n Bria).

Dupã Gh. Ghelasie, isihasmul este un curent mistic
al O rtodoxiei, propovãduind mistica pãcii interioare , ºi
nu este o purif icare  totalã ca final (precum Nirvana în
budism), c i dialog tra nscendental c u Creatorul ca Tatã,
comuniune cu forþele  nevãz ute.

Cuvâ ntul � is iha sm� provine  din grec e scul
�hesichia�, care  însea mnã tãce re, liniºte ºi concentrare
inte rioarã. Rugãci une a lui Ii sus, � Doamne  Iisuse
Cristoase, fiul lui Dumnezeu, miluieºte-mã pe mine ,
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pãcãtosul�, rostitã  cu un tip spe cial de re spiraþie, c reazã o
stare esenþialã de unitate ºi de inte gritate a  persoane i,
unire a minþii cu inima, a  gândirii cu trãirea. D ar acea stã
stare nu este un scop în sine , ci ea c reazã o ipostaz ã în
care se pra cticã virtuþile. În sfâ rºit, toa te ace stea  au ca
finalitate re intrarea în Duhul Vieþii, reîntoarcerea la Via þã ,
vãzutã ca starea iniþialã a  Creaþiei, din care am dec ãzut
prin Pãcatul strãmoºe sc .

Trã irea isihastã este � tainã a Altarului ºi a Bisericii
proprii� (Gh. Ghelasie). �Împãrãþia lui Dumnezeu este
înlã untrul vostru� (Luca, 17, 21), spune  Noul Testament.

Isihasmul ne îndeamnã sã zãbovim în înalt, mai presus
de neput inþ e ºi de  pa timi, marii profeþi au sperat o
transformare radicalã a omului ºi o nouã c alita te  a esenþei,
o transfigurare a lumii prin asc ezã, smerenie , pocãinþã ,
curãþenia inimii, atenþia inimii, tãcere, cinste, rugãciune ,
milostenie, ascultare, rãbdare, facere de bine. Toate purced
însã din dragoste, dragostea de oa meni ºi dragostea de
Dumnez eu. Dragostea �toate le suferã, toa te le crede, toate
le nãdãjduieºte, toate le rabdã � (I  Ion, 13, 7). De aceea
Ioan Scãrarul demonstreazã cã stã la ba za tuturor celorlalte
vir tuþi.

Isihasmul, prin repreze ntanþii sãi (Grigore de Nisa ,
Ma xim Mãrturisit orul, Ioan Scã ra rul, Simeon Noul
Teolog, Nichifor  din Singurã tate, Ioan Gurã de A ur,
G ri gorie  Pa la mas  e tc ),  are  c a doct r inã ce ntra lã
�îndumnezeirea� f irii, schimbarea ei în ceva ma i înalt,
ieºirea ºi r idicare a ei peste  cele ale firii (�Hristos dãruieºte
ca platã celor  ce a scultã de El îndumnez eirea nefãcutã ,
care n-a re face re, ci e arãtare neînþele asã  în cei dre pþi� �
spune  Maxim Mãrturisitorul).

De sãvârºi rea  spir itualã  la ca re a jung isihaºtii se
baze azã pe nece si tatea  regãsir ii de sine  a  omului, a
unific ãrii sale spirituale ºi a urcuºului, cu inima unificatã
cu mintea spre absolut. Ea presupune miºcare a de la cele
sensibile la c ele suprasensibile prin credinþã ºi dra goste ,
care nasc asceza ºi fac sufletul imun ºi bun. Punând frâu
ºi mãsurã  pl ãce rii  de  c ele  ma teriale  se produc e un
transfe r al energiilor fiinþei în favoarea spiritului.

Triumful isihasmului ºi teologia palamitã au suscitat
o înnoire a vieþii sacra mentale. Isihasmul se  rãspândeºte
rapid în Europa  de Rãsãrit, pãtrunde în Þã rile Române ºi
în Rusia pânã  la Novogra d ºi  influe nþ eaz ã c ul tura
popoarelor, nu numai viaþa mona sticã ci ºi pe cea liturgic ã.
La noi reprezentanþi ai isihasmului în ace a vreme a u fost
Nicodim de la Tismana, prãznuit la 26 dec embrie în
sina xarul ortodox, ºi Daniil Sihastrul, sã rbãtorit la  18
de cembrie. Pe ntru a vedea ca re a fost influenþa isihasmului
asupra vieþii laic e, sã reamintim le genda a IV-a scrisã de
Neculce în � O samã  de cuvinte�, potr ivit c ãreia Daniil
Siha strul, duhovnicul lui ªtefan cel Mare, l-a sfãtuit pe
acesta, dupã bãtãlia de la Rãzboieni, sã nu �închine þara
la turci� ºi astfel Moldova  ºi-a pãstrat indepe ndenþa.

În cartea  lui Neagoe Basarab, învã þãturile  isihaste se
regã sesc  cu pregna nþã . Împl eti nd pa tosul  lir ic  al
confesiunii cu incande sce nþa misticismului ºi cu r igoarea
demonstraþiei, autorul reproduce uneori pa saje între gi din
Ioan Gurã de Aur, Ioan Scãrarul sau Biblie. Sfaturile sale
nu sunt adresate doar fiului sãu, ci ºi întregii lumi creºtine:
�i ubi þii  me i� , �fraþi i mei �, c onst ituie  cu a de vãrat
laitmotive.

Sinte tiz ând doctr ina isihastã Neagoe Basarab scrie de
ma i multe ori: ��sã a veþi fr ica lui Dumne zeu în inimile
voastre ºi sã vã fie sufle tele cura te, dimpreunã cu trupurile,
ºi sã iubiþi sãracii ºi miºãii ºi sã le faceþi o milostenie ºi sã
vã rugaþi lui Dumneze u ºi pre acurate i lui  Maic i cu tot
de-adinsul�. Ioan Scãrarul spune a celaºi lucru însã sub o
alt ã formã: � �sã-ºi  î ndrumeze  toa te înde letnici rile ,
cuvint ele, gândurile, paºii, voir ile ºi miºcãrile dupã
Domnul, întru sfinþirea sufletului.�

Cele douã pãrþi al e �Învã þãturilor�  sunt destul de
diferite. Dac ã în prima parte autorul preia pur ºi simplu
largi citate, în a doua pa rte el le ºi interpreteazã.

Parte a a doua înc epe cu un capitol �pentru cinstirea
icoanelor�. N eagoe Basarab crede  cã a stfel, prin c instirea

�semenului, chipului D omnului nostru Iisus Hristos�
credinciosul îºi dovedeºte dragostea pentru Dumnezeu,
dragostea pe care ºi Dumnez eu o simte pentru oameni
ºi pe care a dovedit-o urcând pe cruce pe ntru ei. De la
dragoste pornesc toa te celelalte virtuþi: �Dacã vom iubi
pre D umneze u c u tot sufletul, mila lui H ristos se va
pogorî pre noi� ºi postul ºi ruga ºi curãþenia ºi oprirea
ºi sme renia ºi rãbdare a, ºi ascultarea�. Aici, autorul nu
face  decâ t sã  reia spusele apostolului Pavel: �Dragostea
îndelung ra bdã, dragostea este binevoitoa re, dragostea
nu pizmuieºte, nu se la udã, nu trufeºte. D ragostea nu
se poa rtã cu ne cuviinþã, nu se aprinde de mânie, nu
gândeºte rã ul� (I Cor, 13, 4-5). De aceea  �sã te îmbraci
în dra goste a lui Dumne zeu ca  într-o pla toºã� ne
sfãtuieºte ºi voievodul.

Pre cum în dogmati ca  isi ha stã  ºi N ea goe ne
înde amnã: �sã te rogi lui Dumneze u cu osârdie sã
întã re ascã  mi ntea  t a�, c ãc i �ruga  iaste  durere ºi
împreunare omului  c u Dumneze u� , dar fãcutã �nu
numai din gurã, ci cu toa tã inima ºi cu tot sufle tul ºi cu
tot cugetul� (p. 241). Sf . Ioa n Scãrarul ne  încredinþeazã
ºi el c ã �Rugãciunea este , dupã însuºirea  ei, însoþirea ºi
unirea omului ºi a lui Dumnezeu; iar dupã lucrare,
susþinã toarea lumii�.

 În � Învãþãturi� , rugãciunea  este legatã de  toate
împrejurãrile vieþii, domnul trebuie sã se roage la
primirea solilor, în rã zboaie, la masã, la praznic e, în
bisericã, atunci când judecã, la ieºirea sufletului c ãtre
Domnul�.  Scã ra rul  î nsuºi plede az ã �rugãc iunea
neînceta tã din suflet�. La Ne agoe Basarab, veritabil
isihast încoronat, intensitatea vibraþiei creºtine  rãzbate
din fiecare paginã. Împlinirea stãrii de  liniºte, de  pace
pentru þarã, aratã autorul, nu trebuie sã-l facã pe  domn
trufaº, ci a cesta trebuie �sã intre în cã mara sa, sã  ca dã
cu faþ a la  pã mânt ºi  s ã se roage  mulþ umi nd lui
Dumnezeu pentru cuvintele  ca mãrgãritariul�  pe care i
le-a  inspirat ca rãspuns �plevei ºi gunoaielor� solului
venit spre a  cã ta rãzboi.

Lega tã  de  rugãc iune  e ste  s me reni a,
�a coperãmâ nt dumnez ei esc , spre a  nu f i vã zute
izbândirile noastre�, �Poarta Împãrãþiei� cum o numeºte
Ioan Scãrarul (� Scara�, p. 305-307). �Când vei face
milostenie sã nu trâmbiþezi, (�) cã smerenia iaste fatã
ºi uciniþã, f iului lui Dumnezeu, care  s-au smerit pentru
noi�, (�Învã þãturile ��, p. 205) îl îndeamnã autorul pe
fiul sãu. Sme renia este o virtute de preþ, pe ntru cã
�oricine se înalþã pe sine se  va smeri, iar  ce l ce  se
smereºte pe sine se va înã lþa � (Luca 14, 11).

Zl ataust, în predica  � Despre  binefac ere a cãt re
sãrac i� ne atrage însã  a tenþia cã �rugãciunea ºi postul
ne lipsesc de pute re dacã sunt fãrã milostenie� . Ioan
Hrisostomul socoteºte miloste nia �nu ca  o cheltuialã,
ci c a un venit�, cãci ea e ste �ba nul de rã sc umpãrare
pentru sufl ete le  noa stre� (p. 91 � � Predic i�� ).
Solomon, în Pilde XIX, 17, afirmã  ºi el cã �cel ce
miluieºte pe sãrac împrumutã lui Dumnezeu� ºi Neagoe
Basarab îl susþine astfel: � faceþi miloste nie sã racilor ºi
lipsiþilor, ca sã a flaþi ºi voi a vuþia voastrã în ce r, cã
ac ol o ia ste împãrã þia c ea veci ni cã ºi buc uria  c ea
netrecãtoare �.

În �Învãþãturi�, Neagoe  aratã cã �mai bine este
a face mi losteni e decât a strânge avuþie�, cãci
�avuþia pre pãmânt este ur âtã lui Dumne zeu�, în
timp ce  adevãrata bogãþie, plãcutã lui Dumnezeu,
este în Cer ºi se  strânge doar prin face ri de bine.
�Îmbracã c u dragoste  pre ce l gol, sã te  îmbrace
Dumnezeu ºi pe  tine în haina cea neputredã ºi de
vesel ie� (�Învãþãturile � p. 205), ne sfãtuie ºte
autor ul opere i cã �acela iaste bogat cãruia-i iaste
datã împãrãþia cerului ºi hrana raiului�. Ioan Gurã
de Aur ne spune ºi e l c ã �vredniciile ºi darurile, ce
se împart aici, ( în bisericã � n.n.), nu se sfâr ºe sc,
nici se nimicesc, nici de  moarte, ci pr in ea mai mult

(continuare în pag. 12 )
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se  întãresc  ºi se  statorn ic esc �.  Tot e l ne  mai
îndeamnã: �Nu casele noastre, ci inimile  noastre sã
le împodobim� pentr u cã �de nici un folos nu vã
sun t h aine le  ce le l uc ii d insp re afarã, c i c el e
dinãuntru, acelea sunt de folos ºi de treabã�, îi
continuã Neagoe Basarab ide ea (�Învãþãturile� p.
85). Asceza, ridicarea la cele ve ºnice , nu se poate
face decât prin �mârºãvirea trupului�, car e �iaste
înnoirea sufletului� (�Învãþãturile  p. 117), omul
neputând �sã se grijeascã ºi de cele  trupeºti ºi de
cele sufleteºti� (�Învãþãturile�  p. 115). Isihaºtilor
li se recomandã sã trãiascã în singurãtate ºi sã nu
cugete la cele  lumeºti, ci la cele ve ºnice .

O altã treaptã a de sãvârºirii rec oma nda tã  de Neagoe
Basarab este cea la care ajunge m prin dreapta  judecatã,
fãc utã tuturor. �Domnul ca re nu va  judeca pre dreptate
ºi pre le gea lui D umneze u, ac ela nu ia ste domn, nici se
va  che ma î ndre ptã tor  ºi uns ul lui  Dumne ze u�
(�Învãþãturile� p. 184), îi atrage atenþia  voievodul fiului
sãu ºi, în acest scop, foloseºte ºi învãþã turile  Bibliei:
�cu ce mã suri veþi mãsura c u a ceea se va  mã sura la
judecata  ultimã, cãc i Domnul judecã pre fieºcine dupã
lucrurile ºi faptele sale.�

Sf. Ma xim Mãrturisitorul spune a cã �rã bdarea,
ier tarea ºi rugãciunea�  repre zintã cal ea mântuir ii,
definind sta re a de iz bã vi re  c a �a  sta nec lintit în
împre jurãri aspre ºi a rãbda  rele, a a ºtepta sfârºitul
ispitir ii ºi a nu da drumul iuþelii� (mâniei), �a nu vorbi
neînþe lept � (F iloca lis, III , 13-14). Inspi râ ndu-se
probabil din spusele lui, Nea goe Basarab ne înde amnã
�sã rãbdãm cu bãrbãþie toate nãpãºtile ºi scârbele� (op.
cit., p. 120) vieþii noastre pe pãmânt, cãc i ace stea  sunt
trimise spre a  ne apropia de  Dumnezeu ºi spre a ne
fac e sã ne poc ãim�.

�Poc ãinþa e ste învoiala cu Dumnezeu pentru a doua
viaþã� gãsim în �Scara� sfântului Ioan Scã rarul (p. 136),
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(urma re din pa gin a 11) un însingurat ca re trãieºte doar absenþa lui Dumne zeu.
Poa te cã  dacã s-ar urma sfaturile sale , ar fi posibile
regãsirea  de  sine  a omului mode rn ºi transforma rea
lumii prin voinþã.

Prin aceste caracteristici, cartea lui Neagoe Basarab
rãmâne �c ea mai purã lir icã imnicã pâ nã la Eminesc u�
(Zoe Dumi tres cu-Buºul enga ), una din cã rþi le
re pre zentative din istoria omenirii ºi �marea carte a
identitãþii româneºti în Europa Re naºterii�  (C. Noica).

cãci �de se va întoarce cineva din pãcatele  sale, cu pocãinþã
ºi cu tot dinadinsul cãtrã Dumnezeu, deacii ºi Dumne zeu
se va întoarce c ãtre dânsul�, îi susþine spusele ºi voievodul
muntean (op. cit. pg. 46), care nu numa i cã dã a cest sfa t,
dar îl ºi aplicã într-un întreg c apitol, cel ultim, �la ieºirea
sufletului sãu�. Aici, autorul nu doar se pocã ie ºte , ci se ºi
smereºte (numindu-se chiar  pe tot parcursul cãrþii: �ticã los,
leneº, pã cãtos etc.); �Iar  e u, le nevosul ºi nebãgãtoriul de
seamã ºi netrebnicul, cu negrijirea mea  nu am ferit porunca
ta, nici am pãzit ce mi-ai dat în seamã�, este  un citat
re pre zentativ (p. 238).

Rãsplata pentru pãz irea tuturor acestor virtuþi e ste ,
dupã Hrisostomul, cã �e i domne sc dupã moarte, ca ºi în
curge rea vieþii lor� . Autorul �Învãþã turilor� e de aceea ºi
pãrere: D umneze u �va trimite spre voi putere a sfântului
ºi de viaþã fãcãtorului duh ºi-ºi va face locaº întru voi ºi
veþi câºti ga  viaþa  ºi traiul carele nu vor avea sfârºit
niciodatã� (p. 111). Iar  cine nu va urma aceste îndreptãri
�cade ºi sã  rãsipeºte ºi i se  zdrobescu oasele ºi c apul de
piatra împiedicãrii� (op. cit. p. 79).

Cartea lui Nea goe Basa rab, sint ezã gra ndioasã a
expe rienþei politice  ºi mi litare, morale ºi religioase  a
întregii lumi româneºti în zorii e pocii moderne, este o
ca ldã pl edoarie  pe ntru c urã þe ni a lã unt ri cã , pe ntru
�devenirea  întru f iinþã � (Noica) , a omul ui în spir itul
tradiþiilor  creºtine ortodoxe, simple, generoase, tole rante .

�Învãþã turil e lui N eagoe Ba sarab cãt re  fiul sã u
Theodosie�  sunt pagini preþioase în care autorul cautã sã
rã spundã  la întrebãrile  eterne ale ome nirii: cine  suntem? ,
care e rostul vieþii noastre? , cum sã trãim? Prin simþiri
aute ntic populare, aici se dezvoltã tema contra stului dintre
etern ºi istoric în lume, realizându-se o che mare la  reflecþie
în ce ea ce priveºte frumuseþea ºi dulceaþa de  suprafaþã a
lucrurilor  trecãtoare.

Sc ri erea  ne  dã perspe cti va  et erni tãþ ii, a vând o
neaºteptatã aplica bilitate în zilele  noastre, în care  omul
modern, evoluând într-o lume radical desacraliz atã, este

Alexandru BULANDRA

Dumnezeu vorbeºte la televizor
si mul at ã . S im ul are a  � vez i  ºi  c ores ponde nt ul
labora toa relor  de  cerceta re, simularea pe c alculator  �
trebuia  sã  aibã  ca  pre misã  princ ipiul i nterogaþ iei
pe rt ine nte  : e l de te rmi nã noi le  obie ct e (si tuaþ ii,
ele mente etc.)  ce sunt  introduse în modelul ca re se
c ompl ic ã  tot  nai  mul t,  pe nt ru as igu rare a
compa tibilitãþii, funcþionãrii etc., etc .

   Instinct ul  e ste o crea þie c onºtie ntã : dupã  ce
sistemul respe ctiv a fost c rea t, principiul între bã rilor
pert ine nte  funcþioneazã  ca  un mec anism automat, iar
între bã rile, în ac est caz , nu mai sunt a pa rente.

x
Te oria  evoluþi oni stã nu est e în c ont ra dicþ ie c u

ipot eza unui creator  iniþia l, Alfa. Ac esta a creat lumea
dotând-o cu ca pa cita tea  de  a rã spunde pertinent la
modificãrile c ontextului de viaþã printr-o multitudine
de a daptã ri , modi fic ãri, tra ns formãri et c. Ac ea stã
pla sti cit at e e xtraordina rã  are  la ba z ã o înt re bare
pert ine ntã  pe  c are  ºi -a pus-o Alfa ºi colaboratorii lui :
cum sã fa c ceea  ce  fac astfel încâ t sã  funcþioneze  inde-
pende nt de  mine c ât mai mult timp posibil în cât mai
mul te situaþii ?  Exemplu : codul genetic c u infinitele
sale  particularizã ri în lume a vi e.

   Capac itate a omului de ºtii nþ ã de a face  ceva
aseme ne a lui Alfa este o proprietate  a omului instituitã
chiar  de  c re atorul iniþ ial. ªi de ve nirea, evoluþia etc.
sunt tot creaþi i ale sale .

   O mate rie c are  se  autoreproduce ºi se adaptea zã
e ste  c re aþ ia  e se nþi al ã  a lui  A l fa,  ia r  princ i piul
interogaþie i pertinente este principiul ei fundamental,
atâ t în ordine a c once pþiei , cât ºi în ordine a funcþionãrii.

(urmare din pag in a 7)

pune proble ma  multipli citãþii creatorului iniþial  ? Cu
alte  cuvinte  : dacã  oamenii de ºtiinþã s-au specia lizat
pe domenii � zoologie, botanicã  e tc. � a pa r ºtiinþele
de graniþã, cercetã rile  multidisciplina re  e tc., ºi actul
creator  iniþi al sã se f i diferenþiat pe domenii ?  Asta  ar
pre sup une  e xis te nþ a unor c re at ori  spe c ia l iz a þi
c oordonaþ i di ntr-un si ngur ce nt ru,  ca re  as igurã
funcþionare a întregului ansa mblu � c entrul fiind A lfa.
Exe mplu : dome niul de sign-ului, domeniul  pictura l-
coloristic , domeniul li mbaje lor  etc., etc .

   O  distincþ ie funda me ntalã trebuie  fãc utã  între
ce ea c e este cre at iniþial ºi c eea  ce se autoc rea zã pri n
întrebã ril e ºi rãspunsuri le pertine nte a le c re aþi ilor
iniþia le. Exe mplu : miil e ºi miile  de  spe cii, soiuri,
rase�

x
Într-un haos absolut , cunoa ºt ere a ºtiinþif icã nu este

posi bilã . O rdine a est e condi þia  si ne  qu a non  a
cunoa ºterii . Da r ordine a e ste instituitã tot de o forþã
conºtientã. Cunoa ºterea ºtiinþif icã  a  omului este de
ac eeaºi naturã  cu forþa c are  a instituit de la înce puturi
ordinea în lucruri(lume).

   Ide e fundam enta lã  : l a î nce putul  Crea þie i,
princi piul i nteroga þie i pe rt inent e a  func þi onat c a
principiu cre ator a l lumi i virtuale a Ide ilor(în concepþia
lui Platon), dec i a r fi fost un principiu spir itua l a ctiv �
ca  forma l ui A ristotel � a nte rior oric ãrui obiec t. Este o
lume a prototipurilor, matriþelor  viit oa re lor  sisteme
mat erial e; mode le ide al e a c ãror funcþ ionare e ste

Baladã pentru Silvian

lui Silvian Mitu,
nãscut în februarie ºi�-

Ai dispãrut ca subþiat  în floarea
Pãdurilor ce-n nume le-ai purtat
Când anotimpul tãu n-a aºteptat
Nici vârfuri le verzi  cum nici  ninsoarea.

Preastrãbãtutã de dureri ºi cartea
Netipãritã-n zicerile tale
Ci în amiaza de sfârºi t de cale
Te-mbrãþiºam în prag � destin cu moartea.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Seninul cald înavuþit în ape
De-albastru cãtre iris cristal ine
Irizial  de adevãr º i bine
Încercuie lumina � ºi-o încape
Când muza din Statornic cere partea
Ei de plãmadã dintre lut ºi ceruri
ªtiut � menit Iubiri i din etheruri
Te-mbrãþiºam în prag � destin cu moartea.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Cel pentru care prelungeai secunda
Nici te-a trãdat  � nici pavãzã nu strânge:
Se poartã osândit  prin sine-n sânge
Cum nu-i  doreai în lumea asta � scunda;
În artã ºi-a þesut amarã soarta:
Pasteluri de tristeþe þi frustrare
De când simþind sfioasa ta plecare
Te-mbrãþiºam în prag � destin cu moartea.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Nu-s vrednicã de legãmântul care te-a
Mult stãpânit încredinþându-l mie �
Iertare-þi cer � ca peste ani o mie
Te-mbrãþiºez în prag � dest in cu moartea.

Adria BÃNESCU
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Poezia iubirii împlineºte o vârstã de aur prin unul dintre c ei mai de seam ã semnatari ai
sãi, poetul Radu CÂRN ECI.

La 14 februarie 1928 se  nãºtea, lângã Râmnic u Sãrat, în localitate a Valea lui Lae, c el
ce avea sã dea sonetului românesc, dupã Vasile Voiculescu, dimensiuni de cate dralã.

Anul ace sta, la ceas aniversar, în semn de mare preþuire pentru operã ºi Om, vom aºeza
sub ochiul cititorului câteva poe zii inedite.

La mulþi ani, maestre !
Adria Bãnescu

POEM, CUVENINDU-MI-SE

� eu mã supun spre a putea învinge
pumnalului din sânge cãtre sânge
ºi-i truda mea spre-acel ascuns al sãu
spre-ntemniþatul bine întru rãu:
e-o floare-acolo aºteptând a ninge �
eu mã supun spre a putea învinge�

(� ce fast, ce imnuri, nebunii, banchete
ºi-n adoraþii desplet ite fete;
ci  tu purtai pustiul ca pe-un bine
iar tãlpile îþi luminau lumine
când ochii largi zoreau un drum, Poete !
ce fast, ce imnuri, nebunii, banchete�)

târziu acum putere din durere
iar Muntele-i sever: tãcând mã cere
cu-naltul  sãu de dor, el însuºi dorul !
ºi-aºteaptã-a fi  învins, Învingãtorul:
oh, crucea-i grea dar vârful-vârf e vrere �
târziu acum putere din durere�

14 FEBRUARIE 1988

PE DRUMUL
DAMASCULUI

�� fãrã de veste,
o luminã puternicã, din cer,
a strãlucit de jur-împrejurul meu��
( Faptele Apostol ilor, 22, 6)

� încrâncenat, ascuns în zâmbet rece
rãzboinic dârz(ce nimeni nu-l întrece !)
plãt it cu aur ºi hrãnit  cu glori i
eram vestitul între luptãtorii
ce nu-ºi trãdeazã sângerosul rege
încrâncenat, ascuns în zâmbet rece

� de-odatã Tu ! mi-ai  izbucnit  în faþã
ca mii de sori nãscând o dimineaþã:
ce spaimã mândrã nãvãli în suflet
când m-ai cuprins în tainicul tãu umblet
spre-a-mi revela minunile din ceaþã
de-odatã Tu ! mi-ai izbucnit în faþã�

� sunt eu cel vinovat redat luminii
cel ce-þi culege de pe frunte spinii
cel ce-þi slãveºte-n clopot nefiinþa
ºi paºii peste ape: sunt credinþa
întru frumos ºi miresmându-þi crinii
sunt eu cel vinovat  redat luminii�

RADU CÂRNECI

#

ceasul din moleculele tale
gândindu-þi gândul

cã poate se rupe cu tine
firul tradiþiei

ºi scapi

#

pentru cã nu existã
ºi nu ºtii drumul cãtre el

n-ai sã poþi  contribui
niciodatã

la gloria lumii

nici  chiar atunci
când îþi tragi

pãtura peste ochi

#

aºa cã nu-þi rãmâne
 decât sã te t rezeºti

într-o dimineaþã geroasã,
 sã dai vina pe cafeaua prea tare

ºi sã constaþi
cât de singur eºti

#

apoi sã pleci
gândind

cã vei gãsi
totuºi
ceva

pe cineva
care sã-þi confirme

cã exiºti

Ghe orghe Dobre

CONSERVATORISMUL ROMÂNESC ªI PROBLEMA INDEPENDENÞEI ÎN
CONTEXTUL CRIZEI ORIENTALE - STUDIU INTRODUCTIV IX

De altfel în  intervalul dintre p acea d e la San  S tefano  ºi
Co ngr esu l de la B erlin, polemica lui Eminescu leg atã de
informaþiile din coloanele celo r douã ziar e rep rezentative pentru
cele douã gr upãri politice, resp ectiv �Ro mânu l� pentru radicali
ºi �Timpul� pentru conservatori,  a continuat. Observator atent
la ceea ce se p ublica în coloanele ziarului �R omânul� legat de
act ivita tea g uv ern ul ui, Em inescu  rep lic a î n co loa nele
�Timp ulu i�. Sun tem într- o per ioad ã în care o par te din
conser vato ri îl pãrãsiserã pe Lascãr C atargiu g rupându- se în
jurul ziarului �Pressa�. C ele douã ziare amintite mai sus  îº i
reproºau recip roc o atitud in e duplicitarã ºi de susþinere a cedãrii
Basarabiei sp re ruºi,  fiecare susþinând cã spune adevãrul. De
altfel în ep ocã, dupã demisia guvernului Catargiu d in  1 876 se
contureazã trei gru pãri conservato ar e:

-una grupatã în ju rul ziarului �Timpul�, apãrut la 15  martie
18 76 º i car e cup rind ea g reii conserv atorilor  în  f run te cu
L.C atargiu.

-alta în juru l ziarului �Pressa� unde îi gãsim pe V. Boerescu,
D. Gh ica, N. Blaremberg etc.

-a III a în Mo ldo va în jurul lu i Gr. M. S turdza.
Mih ai Eminescu  in tr oduce în analizã º i ziaru l �Pressa� care

se pare cã ar fi avut atitudini du bioase o scilând  între aprob ar ea
sau respingerea cedãrii Basaraniei. El merge consecvent pe lin ia
intran sigen þei faþã d e R usia pierzând  din  ved ere f aptul cã
realitãþile geop olitice eu ropene de du pã 1871 er au  altele. În  faþa
avântului cu rentu lu i con servator, p oziþia radicalilo r nu avea altã
cale decât de a se plia evenimentelor cu r iscul d uplicitãþii.
Întradevãr n imic nu ju stifica p ierderea Basarabiei dar nici n u se
putea ign ora la inf init atitudinea marilor puteri.

Nu spunem cã, la un moment dat,  Ko gãlniceanu sau Brãtianu
nu s-ar fi g ân dit la un schimb teritorial dar nu cr ed em cã asta a
fo st o co nstan tã secr etã a d emersu rilor lor diplom atice. E
adevãrat º i cã înþeleg er ea cu R usia din aprilie 18 77 nu cup rin dea
prevederi explicite în ceea ce p riv eº te eventu alele modificãr i
teritor iale de dupã rãzboi dar radicalii se discu lp ã motivând cã
la acel mo ment nu era nevo ie d e un alt tratat.  Sã nu uitãm cã cel
puþin pânã la 3 ap rilie 1877, România a afiºat o constantã politicã
de neutralitate. As ta º i d atoritã p rezenþei lu i N.I onescu la
ministerul de ex tern e. C onserv ator ii criticau  poziþia aces tu ia

cons id er ân d-o u ºuraticã ºi spun ân d cã în fap t politica externã a
þãrii er a purtatã de Brãtianu. Nici nu putem contesta acest lucru
el fiin d destul de apro ap e de adevãr. Pornind d e la realitãþile
date, du pã Congresul de la B er lin, Emin escu cons id era cã nu
am câºtigat nimic de pe urma aces tui rãzbo i. R ãmânea de vãzu t
dacã aveam des tu lã pricepere ºi spirit de dr ep tate pentru a trezi
încrederea ºi a �câº tig a� o pr ovincie pe cale paºn icã. �Acesta e
sing urul pr otes t pe care îl putem ridica fãrã a jigni pe nimenea,
dar º i fãrã a lovi în noi. Sentimentul de naþionalitate a poporu lu i
român e prea viu pentru  ca gu vern ul lui sã p oatã face abs tracþiun e
de dânsu l. Deci, cons trân ºi a fi înþelepþi în  pr oced ar ea noas tr ã
ºi in dependenþi fiin d acuma, adecã liberi d e a muri de ar ma
celu i mai tare, sã pãstrãm cel puþin pânã în ultimul mo men t
mândria ºi sentimentul dreptãþii n oastre, care ne sunt abso lu t
trebuito are p entru momen tul când exis tenþa noastrã, de astã datã
atârnând  ca frun za pe apã, ar fi d in n ou pusã în  cestiu ne.
Greutatea e de a împ ãca ex ig en þele s imþului nos tr u naþional cu
su sceptib ilitatea, asemenea natur alã, a fostului nos tru  aliat�86.

Oricum faþã de cr iza orientalã, reizbu cn itã prin rãscoalele
d in B osn ia º i Herþe go vin a în  p r imãv ar a anu lu i 1 8 76 ,
conser vato rii reacþionaserã, d upã cum ºtim, diferit în raport cu
liberalii aflaþi la pu tere. Atunci, conser vator ii,  prin vocea lu i
P.P.Carp, se pron unþaserã n u neapãrat pentru neutralitate cât
pentru o alianþã cu Anglia º i Turcia, co nsideratã ca s ingur a
sãnãtoasã pentru România. Carp era conºtient însã cã o eventualã
ocupare militarã a þãrii de cãtre tr upele ruseº ti ar fi atârnat greu
în evoluþia politicã a conserv atorilor. Am vãzut cã ev en imentele
care au  mar cat rãzboiul de independenþã nu au lucrat în  favoarea
curentului de op in ie con servator. C ucerir ea ind ep en denþei cu
contribuþia fund amentalã a guv ern ului liberal va ridica probleme
asup ra evoluþiei po litice a con servatorilor. Su ccesul liberalilor
în dob ân dir ea independ en þei va acceantua degring olada p oliticã
în sânu l g rupãrii conservatoare. Chiar dacã se pronu nþaser ã f erm
pentru n eu tr alitate, în condiþiile n ou create de tratatul de la Ber-
lin, unii dintre ei p recu m Dimitrie Ghica r ecun oºteau meritele
guv ern ului trecând ch iar la liberali.

ªed in þa Camerei din 28 septembrie 1 878 a adus  în faþa
deputaþilor  douã mo þiuni spre d ezbatere vis a vis d e prevederile
tratatului de la B er lin refer itor la România. Î n cuvântul sãu Titu

Maior escu a fãcut un amplu r echizitoriu p rocesului p rin care a
trecut þara d e la p relu area puterii de cãtre lib er ali (iulie 1876 ),
pânã la Con gresu l de la Berlin -  iulie 18 78. C ritica lui s-a
îndreptat în egalã mãsurã asup ra co nvenþiei cu R usia, asupra
opo rtu nitãþii trecerii Dunãrii de cãtre trupele ro mâne, atitu dinii
marilor  puteri faþã de actul proclamãrii independenþei României
precum º i asupra abuzului acestora în ceea ce priveº te p roblema
Basarabiei.  Legat de moþiunile m ai su s amintite pr in care
guv ern ul sã fie autorizat sau nu sã ducã la îndeplinire �v oin þa
colectivã a Europ ei� privind  Basarabia, Dobro gea º i Delta
Dunãrii,  Titu Maiorescu cerea Camer ei sã nu voteze n ici una
dintre variante, ci sã lase aces t lucru în seama po porului prin
aleg er i libere. �Iatã pentr u ce am avut curajul a vã cere sã nu
votaþi moþiunea majoritãþii, sã nu votaþi nici moþiunea minoritãþii
delegaþilor, ci sã declar aþi cã acea Camerã care a proclamat
independenþa României, acea Camerã, al cãrei v ot a f ost: Nu
dau  Basarab ia , nu primesc Dobrogea, sã-º i s fârºeascã viaþa ei
cons tituþionalã ºi sã lase prima direcþiun e a viitoru lu i României
independente însuº i p oporului român, care sã se exp rime prin
aleg er i lib ere�87.

Con cluzionând  era limp ed e cã pentru nici una dintre pãrþi
prevederile tr atatului de la Berlin nu puteau fi satisfãcãtoare.
Rãmânea în sã partea p linã a paharului resp ectiv reuºita obþinerii
independenþei de stat a þãrii ºi n u era deloc un  lucru minor. De
aici încolo rãmânea ca bãtãlia pentru afirmarea p oliticã sã se
dea exclus iv cu  fo rþe p ropr ii ºi din acest pun ct de vedere
conser vato rii aveau un adversar redutabil în grup ar ea liberalã
cu toate frãmântãrile de care aceas ta era marcatã. Modu l în care
grup ar ea conserv atoare a evoluat ca discurs  º i retoricã po liticã
precum º i contribuþiile ei la progresul þãr ii va f ace ob iectul unui
material ulterior. De la independ enþã încolo calea af ir mãrii
Ro mâniei ca n aþiun e recun oscutã de Pu ter ile europ ene era
deschisã.

*
(va urma)

87. Titu Maiore scu, Di scursuri  parlame nt are, vol .II
(1876-1881), Editura Albatros, Bucureºti, 2003.

Prof. Ion Tilea

Radu Cîrneci
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(c ontinuare din numãrul trecut)

GIMBÃªANII ÎN PERIOADA INTERBELICÃ
ªI POSTBELIC Ã

O dezvolta re impetuoasã c unoaºte sa tul Gimbãºani
imediat dupã 1900, cu deosebire imediat dupã  primul
rãz boi mondia l, când semnele progre sului apar din ce în
ce  ma i evide nt. În urma împã rþir ii administrative a
României, promulga tã prin Decretul re gal 1972 din 7
octombrie 1925, se  poate vorbi chiar de o înflorire a satului
Gimbãºani, care devine comunã ºi se desparte de comuna
Cosâmbeºti. În anul 1927 începe construcþia  sediului
primãriei, care  va fi gata a nul urmãtor, amplasatã pe locul
unde se aflã acum cãminul c ultural (fã rã sa la mare) .

Cu a jutorul lui Ione l Nicu, dascãl al bisericii, am putut
re constitui cât de cât a cea perioadã. �În  1927, când au
câºtigat liberalii alege rile, primar a fost numit Manea
G. Nicu, tatãl me u. A fost primar pânã în 1929, când au
venit þãrãniºtii la putere. În aceastã perioadã s-a turnat
fundaþ ia bis eri ci i, pe  te ren ul don at de  doamn a
Mihãileanu. Tot acum s-a construit sediul primãriei,
care  a fost inauguratã în pre zenþa ministrului secretar
de stat Aure lian Bentoiu ºi a prefectului Nicolae Bãleni.
Primar din partea þãrãniºtilor a fost Iordache Rotaru.
Dar ac esta c umpãrase de la Victoria Mihãileanu o sutã
de pogoane  de  pãmân t ºi s e ocu pa mai mu lt de
agriculturã. El este cel care a construit armanul ac ela
în câmp, care a existat pânã spre anul 1980 în apropierea
staþiei de pompare  de la sistemul de irigaþii. Dupã aceea,
la alegerile din 1937, în de cembrie , au câºtigat Naþional
Cre ºtinii, care au format guvern în frunte cu Octavian
Goga ºi A.C. Cuza ºi la Gimbãºani a fost numit primar
ªtefan Nicu. A durat douã luni, pânã pe 10 fe bruarie
1938, când a fost înlocuit cu un antonescian, Gheorghe
B. Stoica (Gheorghe Bicu), fost la þãrãniºti. Pânã la
ve nire a comuniºt ilor în 1944 el a fos t primar  l a
Gimbãºani. Imediat dupã rãzboi, înce pând cu alegerile
din  1946 ºi  pânã l a in stau rarea defin it iv ã a
comunismului, dupã îndepãrtarea regelui, G imbãºanii
a avut primari din partea Frontului Plugarilor. S-au
pe rindat pe acolo Petre Beºleagã, Toma Ghiduruº ºi mai
la urmã Nicolae Ionescu. Om de treabã Nicolae Ione scu
ãsta. Era vremea c otelor, când veneau ºi- þi luau direct
din câmp, uneori c u forþa, ce a mai mare  parte  a
produsel or rec olt ate . ªi spune a primaru l Ione sc u:
�Sc rie, mã, aici, patru saci, dar tu, seara, laºi doi saci
pe arie ºi re stu duci acasã, la copii!�. Mai sãrea cu gura
Maria, a lui Oprica, cã era bãgatã în seamã ca asesoare,
la Bucu, dar Ionescu o repezea: �Tu, Marie, sã-þi ve zi
de treabã. Ãºtia-s oamenii noºtri ºi trebuie sã avem grijã
de  ei.�  Au venit comuniºtii ºi primar a ajuns Ion Giorsoi.
A fost primar pânã în iulie 1950, când satul G imbãºani
revine la c omuna Cosâmbeºti, pânã în 1956, când trece
la comuna Mãrculeºti.

Asta cu primarii. Despre rãzboi, ce ºtiu ºi eu ºtiu de
la cei mai bãtrâni ca mine. De e xemplu, ºtiu cã a dezertat
Gheorghe Cãpãþânã din batalionul acela care-i urmãrea
pe nemþi. A luat-o prin pãdure , pe la Bucu, ºi a venit
acasã. Mai ºtiu cã atunci când au ve nit ruºii prin zonã,
boierul Ion Borde a ºi-a luat geanta c u bani de acasã, s-
a urcat în trãsurã ºi a fugit sub coastã, unde s-a ascuns.
ªtiu c ã în pãdure a boierului Balancea, cea de la Buc u,
exista depozit de muniþii. ªi au mai fost rechiziþiile pentru
armata românã. Aºa era în rãzboi. Pleca Gheorghe Bicu,
pri marul, cu cai ºi cãruþe  la Re ni, lângã Galaþi, în
Basarabia. Caii frumoºi îi oprea armata pentru cavaleria
de la Odesa, cei mici se întorceau acasã. Tot în aceeaºi
perioadã ve ne a în sat ºi un neamþ, totdeauna însoþit de
cineva de la primãrie  ºi de la judeþ. Cumpãra pentru
armata lor porci ºi grâne . Dar plãteau dublu nemþii ºi
nu-þi luau cu japca.� (Ionel Nicu)

Dezvoltarea  economicã a G imbãºanilor se face simþitã
ime diat dupã 1900. Boierii care  au existat în aceea vre me
în zonã au avut merite incontestabile. Sã refacem c ât de
câ t istoria. Boierul Marateia  a  vândut boierului Nae
Secelea nu pãmântul care þinea de Mãrculeºti. Ac esta  ºi-a
stabilit ferma pe te ritoriul comunei, unde a construit ºi o

Monografia satului Gimbãºani

Un sat trãitor în lumeUn sat trãitor în lume
moarã de  apã. Þinutul sãu se întindea de la  Radu Vodã
Cocoloº ºi pânã la Gara Periºoru, care în ac ea vreme se
numea  gara Mãrculeºti. Tot atunci a venit ºi boierul
Constantin Pribege anu, care s-a stabilit lângã calea feratã
(gara  Mã rculeºti) , tot pe moºia Ra du Vodã. Alþi boieri
ma i mici au fost Ion Mihãileanu, care s-a cã sãtorit c u Vic-
toria, ca re a vea sã devinã moºtenitoarea întregii ave ri. Ei
au avut o f iicã, pe Mara , care s-a  mãritat cu Ion Filotti la
Brãila. Ace sta  a administrat moºia pâ nã la divorþul de
Mara. Sã mai re þinem faptul cã boierul Ion Mihãileanu
deþinea ºi un han. Boierul Ion Bordea, fost funcþionar la
Casa de Depuneri din Bucureºti, ginerele boierului Ion
Mãnescu, primeºte moºtenire în Gimbãºani o sutã de hec-
tare . Este de amintit în a cea pe rioa dã ºi boierul Drãgan,
care ave a moºia la fosta pãdure, unde  Ialomiþa a fost
re gulariza tã, în dreptul la c eea ce se numea  Cotul lui
Drã gan ºi pâ nã la  marginea Cosâmbeºtilor. O pa rte din
acest pã mânt, cel unde se aflã a stãz i islazul, a fost trecut
în teritoriul satului Gimbãºani.

Boierii ºi gimbãºenenii mai înstãriþi îºi amenajau în
câ mp armane (mai mari sa u mai mici, dupã puterea
economic ã a fiec ãruia), locuri special ame najate unde se
treierau c erealele. Tot aici, într-un fel de gospodãrii anexe ,
erau adãpostite animalele ( în special oile) sau erau pãstrate
furaje le  pe ntru c aii sau vitele care  erau crescute  în sa t.
Astfel de armane au fost cele ale lui Alexandru Popescu
(în dreptul sta þie i de pompare) , Ion P.  Cornãþe anu
(Onelicã) , Hara lambie Pra hoveanu, Costicã Pra hovea nu,
Dumitru U drea , Iordac he  Rot aru ºi ce l al Vict oriei
(Mihãilea nu) Popescu Ciocãnel, coana Victoria, cum o
apelau sãtenii.

Cârciuma  satului era þinutã de Ghiþã Popa. Cârciuma
era ampla satã  lângã bisericã, unde este ac um staþia de
autobuz, avâ nd ºi un salon de dans. Ghiþã Popa avea ºi o
grãdinã ºi un grajd mare pe ntru animale.

În sat exista  ºi un cãmãtar, pe nume le sãu Sta n Rotaru.
Bãtrânii de a zi îºi aduc  a minte despre modul în care

se munceau moºiile. Moºnenii ca re nu aveau pãmâ nt luau
în parte pãmânt de la boieri. Era în perioada 1888-1895.
O parte dãde au boierilor ºi trei pãrþi luau ei. În plus, pentru
aceste trei pãrþi mai fã ceau ºi �resfec turi� , adicã lucrau
boierului un pogon gratuit.

Monume ntul lui Constantin Pribegeanu (1861-1928)
era situat în drea pta bisericii , lângã  ºosea. Din cauza
lãrgirii ºoselei, monumentul a fost scos ºi amplasat în
c urte a  bi seri cii , lâ ngã mormâ ntul pre otului Mit u
ªte fã ne scu, unde, în cavou, sunt depuse  rãmãºi þele
pre otului. Rãmã ºiþe le pãmâ nt eºti  ale  boie ri lor Ion
Mihãileanu (1839- 4 iulie 1885) ºi Theodor Mã nescu (11
martie 1861 -  5 octombruie 1894), socrul lui Ion Bordea ,
se aflã ºi ele în curtea bisericii. Atunci când a fost mutat
cimitirul în locul unde  se aflã el azi, monumente le lor au
fost pãstrate în curtea  bise ricii pânã în ziua de azi.

Un aport deosebit la dezvoltarea e conomicã a satului
a avut-o Rãducanu Vâºcea. Tatãl sã u a fost c ioban venit
din Ardeal pe moºia boie rului Ion Pribegeanu de la Radu
Vodã. Înainte de primul rãz boi se cã utau amatori pentru
ºcoa la de aviatori. Printre ei a fost ºi Rãducanu Vâºcea .
16 medal ii a pri mit  pe ntru fapte ler  sale din timpul
rãzboiului . S ãtenii rememorea zã ºi a zi ziua în ca re
Rãducanu a ate rizat pur ºi simplu cu avionul sãu în faþa
casei pãrinteºti din Gimbãºani. Se terminase rãzboiul, dar
el tot pilot era. ªi poveste sc sãtenii cam aºa: � Bãtrânii
Vâºcea mâncau pepeni în curte. Când a vãzut pe cer un
avion, maic ã-sa, mai în glumã  ma i în se rios, a întins o
bucatã de  pepene în sus ºi a zis: Mãi, Rãducane, ia ºi tu o
bucatã de pepe ne!�. Când a  vãzut avionul în faþa porþii,
bãtrâ na s-a  închinat ºi a  e xcla mat: �N a, cã m-a auzit!� .
N-a  stat mult cu avionul, pentru cã sãtenii se adunau de
peste  tot în jurul avionului ºi i-a fost fric ã cã  nu o sã mai
poatã decola. Pentru aceastã �ispravã� i s-a luat una din
cele 16 medalii, c ea mai importantã.

Întors în sat, Rãducanu Vâºcea ºi-a proc urat un tractor
Hanomag, semãnãtoare, sec erãtoare, batozã, plus ba tozã
de bã tut porumb, a c onstruit o presã de ule i, a  închiriat
lunca ºi a amenajat ore zãrie pânã la pãdure . Om gospodar
ºi boga t, în 1947 a dona t un vagon de grâu Guvernului
Petru Groza. A fã cut-o de bunã c redinþã. ªi, totuºi, a fost
trimis la canal. Cu tractorul a rã mas fiul sãu, dar  muncea

ma i mult pe degeaba la primãrie, pe ntru cã nu-l plãteau.
Pânã la  urmã a  intrat ºi el în CAP, ca toþi ceilalþi sãteni.

Colec tivul a fost înfiinþat în 1950. S-au înscris vreo
20 de locuitori. Era pe  vremea primarului Ion Giorsoi.
Colec tiviºtii erau favorizaþi. Colectivul acaparase viile
satului, cole ctiviºtii primea u la zile muncã nuci, brânzã ºi
cãrau grâul aca sã cu cãruþele cu steagul în frunte. Ceilalþi,
care nu erau în colectiv, plãteau cote la sânge. Firesc, ceilalþi
sãteni ºi-au dat seama cã nu au ce face ºi în primãvara lui
1952 s-au înscris cu toþii în cole ctiv. S-au perindat la
conducerea  colectivului vreo z ece preºedinþi. De forþare
pe ntru intra re în colectiv se poate vorbi abia în 1958-1959,
când s-a fãc ut, de fa pt, ºi colectivizarea  totalã. În 1956 s-a
fãcut sediul ceapeului. Preºedintele de atunci, Ione l Nicu,
a primit mustrare de la partid: �Grajduri, nu sediu!�. Primul
sediu al cole ctivului a fost în casa boierului Ion Bordea, iar
magaziile se gãseau unde este dispensarul acum.

�A FÃ CUTU  CU ÎNVÃÞÃTUR A ªI MIJLOACELE
SALE SÃ IASÃ D IN SATU GIMBÃªANU 22 D E

ÎNVÃÞÃTORI SÃTEªTI�

Prima atestare  documentarã a unei ºcoli în Gimbãºani
este  da tatã  în 1838. Sigur, primii învãþã tori îi  vom
conside ra, conform expunerii preotului Mitu ªtefãnescu,
pe însuºi preotul Mitu ªtefãnescu ºi mai ales pe boierul
Ion Mihãileanu, care �a fãcutu cu înv ãþãtura ºi mijloacele
sale sã iasã din satu Gimbãºanu 22 de învãþãtori sãteºti�.
Cu siguranþã cã ºcoa la exista, în ve chea  aºezare de pe
malul Ialomiþei, lâ ngã bisericã.

Dupã preotul Mitu ªtefãnescu, ca învãþãtor a fost adus
unul Tomoºoi. Cu el copii au învãþat dupã alfabetul chirilic.
Adevãrul este, dupã  cum spun mãrturiile vremii, cã  ºcoalã
nu prea s-a fãcut. Tomoºoi venea la ºc oalã, le spunea
copiilor sã citeascã � d�a ci pân� aci� ºi ple ca. Tomoºoi a
fost urmat de învãþãtorul Mãnescu, pânã prin 1900, când
a venit învãþãtorul Biber, de fel de prin þinutul He rþa al
Basarabiei. Prin 1927-1928 acesta se  pensioneaz ã ºi îi ia
loc ul Alecu Popescu, c are a vea dealtfel sã se cãsãtoreascã
cu Paulina , fiica  lui Biber.

Sã ma i a mintim îna inte de rãzboi ºi imediat dupã pe
profe sorii Iorgulina Rotaru, Stela  Ale xiu (venitã din
Brãila) , Negrea din Cosâmbe ºti, care, se spune, �bãte a la
elevi de stingea �, ºi, mai spre zilele noa stre, soþii Butnaru,
Igna t ºi Victoria (a mbii profesori despre care  foºtii elevi
vorbesc cu respect deosebit, Ignat Butnaru fiind chiar
director al ºcolii), Fãnica Vintilescu ºi Victoriþa  Mãce aºã.

Actualul loca l al ºcolii, dupã afirmaþiile sãtenilor ,
exista  încã din anul 1904, având o singurã  clasã. În 1928
ºcoa la figura tot c u o singurã clasã, situatã în partea de
vest a  ºc olii de azi, care  în 1930 s-a  pre lungit cu înc ã o
sal ã de c las ã spre  est . Tot  aic i se  a fla ºi  l ocuinþa
profesorului director  Alecu Popescu, f igurã proeminentã ,
invocatã des de ma i bãtrânii satului.

Prin 1946 s-au construit încã douã sãli de clasã ºi o
camerã pentru l ocuinþa  dire ctorului, t ransforma tã mai
târz iu în labora tor universal.

La o primã e diþie a  monografiei sa tului Gimbãºani,
atunci când a  venit vorba de învãþãmânt, am omis, nu din
rea  voinþã , ci din lipsa  informaþiilor la acea datã, un nume
al unui dascãl ca re a trudit peste 20 de ani la  ºcoala din
Gimbã ºa ni: învãþã toarea Florica Mora ru. Domniºoa ra
Florica, aºa cum ºi-o aduc  ºi acum aminte mulþi sãteni din
Gimbãºani. O lacunã pe care o vom umple acum, la cea
de -a doua e diþie a monogra fiei, prin publicarea scrisorii ºi
a unei mari pãrþi a documentelor privind activitatea acesteia,
ºi nu numai, la ªcoala din Gimbãºani, documente puse la
dispoziþie de cele douã surori ale sale, Paraschiva Nicolau
Moraru ºi Maria Alexandrescu Moraru. Victor Oprea

Nicolae Tache(continuare în numãrul viitor)



În numãrul di n februa rie 2004 al re viste i �H elis�,
foarte proaspãtul colec tiv de  re da cþie a  avut inspiraþia
de a publica primele pagini ale  proiecta tului roma n
�Fa gul� a l autorul ui Titi D amian, profesor la Liceul
Teoretic  �Grigore Moisil� din Urzic eni. Mulþi a u
privit c u scepticism sau c u ne înc redere de me rsul, dar
autorul se  încãpãþâ ne azã  sã trimitã, lunã de  lunã, mai
bine  de un an, peste o sutã de pa gini, pânã î n iunie
2005, când anunþã  cã  l-a tipã rit ºi cã�l lansea zã, pe
15 iunie, la c ome mora re a lui Eminescu. A u înce put
sã curgã cronic ile. Prima  a  sosit de la prof.  IO N
ENE din U rzic eni, a poi cea  a  prof. Anghe l P apacioc
din Sloboz ia. Lunã  de lunã ºi-a u exprimat opiniile
specia liºti, cr itici lite rari, ma i a les cititori prec um:
G he orghe  Dobre, ª erban Codrin, Ni cola e S tan,
Adriana D obrine scu, Ma rce l Fotac he , El ena  Cârja n,
Mirce a D umitr iu, Alexandrina  D ragomi r, Gheorghe
Dumitra ºcu etc . Roma nul tre ce graniþele  judeþului,
spre Buzãu, loc ul de origine a l sc riitorului, apoi mai
departe , i ar  opiniil e favora bi le nu se opre sc nici
astãz i: Florentin  Popescu în �Apostrof� (Teleorman),
Ion Fercu în �A teneu� (Ba cãu), Ion Roºioru în �Pro
Sa e cul um� (Foc ºa ni) , Tudor C ic u în � Ogl inda
lite ra rã � (F oc ºani), Marin Ifrim, A ure l A nghel în
�Re naºterea  c ultural ã� (Buz ãu), I lie Mândri cel ºi
Lucia n Mãnã ile scu în �A mprenta �, D umi tru Ion
Di nc ã ºi Leonard O laru în � Opinia � (B uz ãu), C.
Stã nesc u în � Gâ ndul� , A urel  B uric ea (Brãila ) în
� H el is �,  ap oi C orne li u Cro ito ru, P as si ona ri a
Stoice sc u et c. Romanul e ste lansat la Sloboz ia, a poi
î n c om une le  A dâ nc a ta  ºi  J il av el e . Urm ea z ã
pãtrundere a în Buzãu, la Cl ubul S indica telor, a poi
la Colþi  (locul de  naºtere a l scriitorului ) ºi la P ârscov.
Are loc la nsarea  la târgul de ca rte  �Ga udea mus� de
la  Buc ureºti  ºi  de  la Sibiu ( în sta ndul bibliote cii
U ni versitã þi i �Luci an Bl aga �)etc . Este  expedi at
tuturor revistelor de  culturã importa nte  din þarã . Se
pre gãt eº te  o e xpe die re s pre t oa te  bibl iot ec i le
jude þe ne . În noie mbri e 2006, romanul a  primit
PREMIUL SPECIAL A L JURIULUI LA A XX V-a
e diþ ie  a  c onc ursul ui de  de but  li te ra r  �LIV IU
REBREAN U� de la Bistriþ a Nãsãud. Sunt semne cã
ºi te leviziunile vor fac e comentarii. Nu e ste e xc lus
ca  ºi cinematografia sã aibã ceva de spus. Prea se
derule azã � cinematografic� sc enele din roman�

În condiþiile  une i difuzã ri lãsate absol ut la voia
întâmplãrii , a  intra în pose si a une i cãrþi bune recent
apãrut e, echivalea zã c u o a ve nturã . Eu mã conside r
fericit ºi  c re d cã ºi a lþi ci titori di n U rz ice ni, di n
Ia lomiþa, sau din þarã, întrucât am avut oc azia sã citesc
romanul �Fa gul� lui  Titi D amian, apãrut  la Editura
Biza ntinã în 2005. Cine cite ºte a cest roman, simte
nevoia  sã-ºi confrunte opi niile  cu alþi c ititori, f ie sã
ºi le exprime în scris, sa u chiar  sã  me argã pe urmele
romanului, la locul de origine, Muscelul Cãrãmãne ºti,
Jud. Buz ãu. Eu le-am fãcut pe  toate  trei. D upã  ce  am
part icipat la  o la nsa re de  exce pþie , fãcutã la Liceul
Teore tic, în diverse împrejurã ri, am avut  prilejul sã-
mi confrunt opiniil e cu ale  altor c ititori ºi a m ajuns
la  concluzi a cã  romanul a re  ma i multe t ipuri de
citit ori-þintã: cei  în vârstã, c are  trãiserã momentele
drama tice ale colecti viz ãrii forþate ale anilor 1960,
retrãi au cu emoþi e, cu inte nsita te, e ve nimente le,
re gã sindu-se, într-un fel  sau altul, între protagoniºti;
c ei  ti neri nu ºti au mai  nimi c despre  tra gic e le
evenimente care au provocat atâ ta dure re  þã ranilor
ca re s-au trezit, printr-o singurã semnã turã de ade rare
l a C. A .P., în  i post a z a de  ioba gi -sup uºi  a i
sociali smului m ul tilate ral de zvolt at , pe propriil e
pã mâ ntu ri. Ti neri i se  în tre ba u ºi  se  î ntre a bã
neve nindu-le  sã c re adã:  �Chia r a ºa a  fost? �. Le
rã spundeam sec c u o propoziþ ie a france z Rola nd
Ba rthe s, �Lite ra tura  este  o minciunã c are spune
adevãrul.�

Prof. NICOLAE IONESCU, Liceul
�SF.ECATERINA�, Urziceni

PE URMELE �FAGULUI�   LUI  TITI DAMIANPE URMELE �FAGULUI�   LUI TITI  DAMIANPE URMELE �FAGULUI�   LUI  TITI DAMIANPE URMELE �FAGULUI�   LUI TITI  DAMIANPE URMELE �FAGULUI�   LUI  TITI  DAMIAN
Apoi, printr-un c oncurs feri cit de  î mpre jurãri, î n

ac eeaºi varã  a m avut pril ejul sã ajung în Musc el, loc ul
evenimentelor zguduitoa re din roma n. A m urcat câþiva
km. pe jos, pânã în sat, m-am întâl nit cu puþinii urmaºi
ai  lui Ion Mândruþ ã, ai  lui Ste re  Mâ ndruþã , ai lui
Ne culai a l Linii, ai lui Gligore Z. G rigore, ai lui Migiu,
ai lui  Cârciagu, ai Mã rculeºtilor,etc . Am strã bã tut, fã rã
grabã,  pe  rând, uliþ a Mândruþilor , a P ope ºtil or, a
Cârciegilor, a  Migiilor , a Mã rculeºtil or, etc. A m stat
de vorbã  cu Coste l a l lui Nec ula i a l Linii, c u Ion ºi
Riþa, prota goniºtii scenei e rotice  de sub c opa c. A m
vãzut-o ºi pe  Milic a, fata  specia listã în iniþie re eroticã
a lui Florin � a cum se deplasa destul de gre u cu o câ rjã.
Am i ntrat în Compera tiva , locul  de adunare  ºi de astãzi
a sãtenilor, puþini c âþi au mai rãmas. M-a m plimba t pe
Drumul ãl Mare, am vãz ut  casa  lui Chi osa c, a lui
Chioste c, a lui Ilie  Floresc u, a lui Vasile Finta, c asele
învã þãtorilor  Boe resc u, ªel aru ºi Voinea ºi locul unde
este ºc oala , acum fã rã glasuri, c u mãrul unde încã limba
clopoþ elului mai  a târnã  sã -ºi cheme c opiii la  ºc oa lã.

O imensã  tri ste þe m-a c uprins c ând am ajuns la casa
lui Ion Mândruþã, c are bã nuiam cã mã aºtea ptã . N u
mai  era nime ni : soþia  lui, Ste la, t re cuse  în lumea
umbrelor prin 1993, rãpusã de o boalã nec ruþãtoare ;
Ion ª ase supra vi eþuise pânã prin 2003. N-au a puca t sã
se buc ure de  c arte a fiului lor, Florin. Curte a era  goalã,
o mã turã proptitã în uºa de  la Casamare spune a cã
nimeni nu-i a casã. În bucãtã ria  desc uia tã, o sobã gata
sã cadã, un pat cu o cuve rturã  ºi o pernã  pe el, pregãtit
parc ã sã prime ascã  un cã lãtor obosi t. Curtea plinã de
bã lã ri i,  grã di nil e  di n j ur  º i p omi i apro ap e se
sãlbãtic iserã � Am fãc ut  greºe ala sã î ntreb un veci n
ca re mã însoþea : � Nu furã ni me ni? � s-a întors brusc
spre  mi ne , c u un rãspuns sec : �Cine? �. Atunci am
descoperit  a de vã rat a dime nsiune a tra ge die i satului.
Nu ma i avea  nici mãcar sã  fure!. Cei rãmaºi îºi ducea u
viaþa cum pute au, ajutându-se unul pe c elãla lt. ªtia u
de cartea apãrut ã despre sa tul lor, era  într-un ra ft la
Comperativã. Mulþi o rãsfoiserã, mulþi o c itiserã  ºi mai
mul þi o cumpãraserã pentru f iii ºi nepoþii lor  ple caþi la
oraº, sã nu uit e�

A m urc at a poi, c u gre u, la  Fag. N u era  chia r
deasupra satului, aºa  cum îl aºez ase autorul, ci undeva
pe o c oa st ã, î nsoþit de  alþi doi, la fel de  falnici. Afl ând
de roman, locuitorii comunei Bozioru, pe  terenul cãruia
se afla  Fa gul, s-au grã bit sã-l decla re �Monument al
naturii�. De  acolo, de  sus, de pe Podul  S amarul ui,
odihnindu-mã , pre cum eroii c ãrþi i, pe rã dã cinile lui ,
îmi roteam oc hii spre Vârful Vãtraiului, spre Vâ rful
Goþilor, spre Vâ rful Goºii, spre  Vârful Cecilie i, spre
Vâ rful Boºoveiului.  Le descoperise m fãrã  sã  mi le
arate c ineva, doar cu cartea în mânã. Citea m ºi prive am.
Fa gul st ãpâ nea  sa tul. F agul  stã pâne a munþ ii di n
pre aj mã , Fa gul  st ãpâ ne a depã rtã ril e . Fa gul  mã
st ã pâ nea ,  a ºa  c um s tã pâ ne a loc ui to ri i  ºi  e roii
romanului. Chiar  pusese stã pânire pe mine, cu coroana
lui falnicã, cu �fâºlagii� cei tine ri de  lângã e l. Nu putea
fi  de cât o fiinþã, un protec tor, un totem a l satului, un
martor  tãcut a l tuturor frã mâ ntãrilor, trã irilor, durerilor,
buc uriilor sau împlini rilor oamenilor locului.

Privite  de  sus, casel e rãmã se serã  parcã  a cele aºi ca
în roman, îmbrã cate într-un verde , cruzi t de pre a multe
ploi . Printre  pomi, ve dea m în Muc hie la C ruc e,
Scoruºul, printre mulþii  c ire ºi dimpre jur , ia r într-un
mai dan din marginea  sat ul ui, pãrul motrun a l lui
Ne culai Lina, locul de adunare al f lãcã ilor  ºi fete lor.
Undeva, depa rte, Curmãt ura, locul horelor satului unde
câ nta  Ion U rsaru cu vioara lui, sa u G icã Fe ra ru, ve nit
cu a cordeonul sãu vrãji t dinspre  Va lea Sibiciului, dupã
cum imi spunea ghi dul meu, Costel .

Nic io miºcare nu se  vedea  ºi nic i un sune t nu se
auze a în sa t. Doar un vânticel  de varã tremura  frunz ele
mestec enilor  din ma rgine a Pãdurii S amarului. În faþa

satului, în Þa rnã, o forfotã neobiºnuitã. Ic i-a colo,
num eroº i c osa ºi , g rupa þi  c â te  m ai  m ulþ i pe
pãmânturile lor frã mâ nta te, fãce au ce -au fãc ut di n
totdeauna strãmoºii lor  ºi e roii roma nului: cosea u,
strâ ngea u brazde, fãc eau porcoai e ºi c ãpiþi, adunând
fâ nul pe ntru iarnã . Mi se pãreau pre a mulþi pentru
un sat de a proape o sutã  de ca se . Iar ghi dul me u,
Costel, îmi rã spunde a prompt : �Aºa  vin, în f iecare
an, de unde  s-au rãspândit: de la Buzãu, de la  Bra ºov,
de la Bucureºti, c hia r din Spania ºi din It alia. Migiii
au venit chia r din A meri ca la  cositul fâ nului. ªi
toamna, la  c ule sul porumbului  ºi al prune lor , e la
fe l de ma re  forfota�: A bia a tunci am înþe les de ce
autorul, în final ul roma nului, a avut intenþia  sã -l
tr imitã  pe Ion Mândruþã sã  taie  Fagul. Erau, lângã
el, �fâ ºlagii� de stul de t ine ri ºi vânjoºi . În spa tele
Fagului, Pãdurea  Samarului îi tr imit ea din câ nd în
câ nd c âte o replicã  la unduit oarea miºc are  a braþel or,
crengi lor  ºi frunze lor. N u mã pot abþine  sã nu c itez
din roma n extraordina rul dialog dintre Pãdure ºi Fa g,
în noa pte a dintre ani, când tinerii satului se întâlnea u
în ce lebrul concurs de bice , acompani aþi de Clopotul
ce l Ma re ºi de Clopotul ce l Mic al bise ricii  de  sub
deal: � De odatã , poc ni turile a zec i de bi ce groase ca
pe mânã  ºi  mâ nui te de f lãc ãi z drave ni  zguduirã
înt inderil e, fã câ nd sã s e sc uture z ãpa da de  pe
crengi le copa cilor. P rima loviturã fu nã prasnicã. Se
izbi mai întâ i în vârfurile munþilor, ric oºã  spre sat,
iar  de  acolo, de  pe a cope riºuri le case lor, þ âºni î n
înãlþimile vineþi i de ger, pierzâ ndu-se pa rcã  în cer.
N-apucã bine  sã  se  t opea sc ã în a erul înghe þat, cã
re pli ca e i, provoc atã de întoa rce rea , ca la o coma ndã
datã de  o voc e nerosti tã a flã cãilor, pe celã lalt pici or,
porni ca dintr-o loviturã datã din mi i de puºti ce
þinteau într-un singur loc. A cea sta se rãz gâ ndi ºi, în
loc sã înfãºoare  dealurile , o luã cu t oatã  repe ziciunea
ºi c u t oa tã forþa spre Pãdure a de fagi a  Samarului.
Mai întâi, plesni turi ascuþite iz birã f ieca re c opac  în
parte , fãc ându-i  sã se c utre mure , ca a poi , sã se
sprijine unul pe celã lalt, sol idari, dezmorþindu-se  din
gerul ºi  din somnul iernii.  A tunc i între aga pãdure
se cutre murã î ntr-un vuiet pe  c are  pãrea cã -l înghite
ºi-l reþine pe ntru o clipã, eliberându-l  ºi trimiþâ ndu-
l sub forma  unui ecou, cu ºi mai multã  put ere  înapoi,
pentru a se  sparge în trunc hiul Fagului, fã când sã
tremure luminiþele  felinarelor atârnate în ramurile
lui. Se  isca se un dialog de mult aºteptat între  pãdure
ºi copac, de parc ã voia u sã-ºi spunã: �S untem aic i!
Suntem c u tine! Sunt  ºi eu aic i! Sunt cu voi!� Voc ea
Fagului zbura c ãtre  Pãdurea  Samarului r itmic, o datã
cu loviturile de bic i ale flãc ãilor, primind, dupã câtva
timp, rãspunsul multipl icat în miile  de gl asuri ale
copacil or.�

Este  o pa ginã de ma re artã, a unui autor ca re ºtie
sã audã ºi  sã transpunã muzic a pã durii î ntr-o altã
muzicã , a  sufletului uman, înnobilat ºi miºcat de
frea mã tul Fa gului ºi a l pãdurii de sub el. O carte
ca re, dacã îþi ca de  în mâ nã , n-o ma i l aºi ºi nu te mai
lasã , pâ nã  n-o t ermini. Alãt uri de cele brul salcâ m,
de Morome te, de Siliºt ea Gumeºti , îºi fac loc  în
literatura  românã Fagul, Muscelul Cãrãmãneºti di n
Munþii Buzã ului, Ion Mândruþ ã ºi, împreunã cu ei,
TITI DA MIAN, un autor despre  c are  si gur se va
mai vorbi. Îndeajuns sã  cre d c ã autorul, cu vigoare
ºi c u ta le nt , desc operã  ade vã rata  problema tic ã
þã rã nea sc ã  a  jum ãt ãþ ii  de  se co l a bia  t rec ute :
COLECTIVIZAREA FORÞATÃ A AGRICULTURII.
Îndeaj uns sã mai c red cã  este primul roman iz butit
al  l iteraturii române, pe a cea stã te mã, al a cestui
început de secol ºi de mileniu.
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ÎNCEPUTURILE  MÃNÃSTIRII
BALACIU

Trec userã  mai bine de ºase de cenii de când mãnãstirea
Sfinþii Voievozi din Slobozia îºi pierduse averile ºi devenise
biseric ã de  mir, în urma secularizãrii din vreme a lui Cuza-
Vodã. La gura Ialomiþei, mãnãstirea Flãmânda, ridicatã ºi
ea în prima jumãtate  a secolului al XVII-lea, era de multã
vreme amintire. Nevoia unei comunitã þi monahale, care
sã  întãreasc ã credinþa strãmoºeascã în pãrþile Bãrãganului,
era aºa da r simþitã de mul t, hotãrându-se a i se afla
rezolvare în anii de liniºte de dupã fãurirea României Mari.
Ocazia a fost oferitã de una dintre vizitele canonice fãcute
de P.S.Episcopul G herontie Nicolau în jude þul Ialomiþa,
dupã i ntrare a a ce stui a sub j uri sdic þia  Epi sc opi ei
Constanþa1 . În luna iunie 1927, în urma unei a semenea
vizite fãcute în satele ialomiþene, episcopul a gãsit în
cuprinsul c omunei Ba laciu, în vatra  pãrã sitã  a satului
Piteºteanu sau Balac iu de Jos2 , fosta bisericã parohia lã,
pãrã sitã  ºi pe cale de ruina re completã . Hotãrîre a de
întemeiere a unei mãnãstirii ac olo a fost propusã  de
Consiliul Ec onomic al Mãnãstirii Tatlageac3 , de pe lângã
Eparhia Constanþei. În ºedinþa sa din 24 septembrie 1927,
acesta, reunit sub conducerea Arhima ndritului Athanasie
Dincã, pornind de  la consideraþiile c ã P.S.G herontie  luase
biserica pãrãsitã în stãpânirea eparhiei, pe baza a rt.165
din statutul B.O.R., cã era nevoie de un local care sã
gãzduiascã ªc oala de  cântãreþi bisericeºti a eparhiei ºi cã
,,dacã  biserica de la  Balaciu ar fi reparatã ºi împrejurul ei
s�ar clã di câteva încãperi ºi chilii� s-ar  putea face  un metoh
al Mãnãstirii Ta tlage ac, solicita episcopului sã aprobe
înte meierea legalã a mã nãstirii. Se propunea a proba rea
unor sume pentru repararea bisericii ºi r idicarea de chilii
ºi a unei sãli de  clasã pentru ªcoala de cântãreþi, muta rea
acesteia în anul urmã tor la Balaciu, de clararea Mã nãstirii
Balaciu drept metoh al Tatlageacului º.a. Era însãrcinat
c a î ngriji tor-met ac ar pe ntru vi itoa rea  mã nãst ire
ieromonahul Epifa nie Crãciun, c are urma sã f ie ajutat de
ieromonahul Nichita Sc urtu ºi de fratele Petru Lungu, cu
toþ ii prove nind de l a Epis copia  Const anþa 4 . Al te
documente  aratã cã încã din lunile dinainte, respectiv între
8 iunie � 18 august 1927, fusese desemnat ca  stareþ pentru
Mãnãstirea Balaciu, ieromonahul Daniil Rotaru, numit mai
devreme, tocmai pentru a f i aproa pe de locul ac ela, ca
paroh provizoriu la Crãsani5 .

Oficial, Sfântul Sinod a  aproba t constituirea Mãnãstirii
Balaciu în vara anului 1929. La 15 iulie 1929, soborul
comunitãþii monahale din epa rhia  Consta nþa, întrunit sub
preºede nþia A rhimandritului Athanasie Dincã, exarh al
mãnãstirilor eparhiei, socotind cã ,,a luat fiinþã lega lã ºi
canonic ã în Eparhia noastrã Mânãstire a Ba laciu, jud.
Constanþa�, hotãra ca pe viitor  ,,toþi pãrinþii, ieromonahi,
ierodiaconi ºi monahi, atât de la  Catedrala Episcopalã ,
cât ºi de la sate, sã fim închinoviaþã la Sfânta Mânãstire
de la  Balaciu-Ialomiþa�6 . În ace eaºi zi era ales Consiliul
spir itua l al Mãnãstir ii Bala ciu, cu sediul la Episcopia
Consta nþa, consiliu având ca preºedinte pe Arhima ndritul

Atha na si e Dincã , i ar c a me mbrii pe: Arhimandrit ul
A tha nasi e Goi ce a,  sta reþ ul Mã nãs ti ri i B al ac iu 7 ,
protosinghelul Isihie Mihãilescu, protosinghelul Silvan
Nestor, protosinghelul Gherman Jorda n ºi protosinghelul
Ia son Lupaºcu8 .

Bise rica de  la Pitiºteanu, în jurul cãreia s-a înte meiat
mãnãstire a, fusese  ridicatã între anii 1821-1841, de cãtre
propriet arii moºiei  Odaia  Pite ºte anului, Ne ac ºu ºi
Ec aterina Piteºteanu, probabil în locul unui lãcaº mai
vechi. În 1869, biseric a fusese re paratã prin strãdaniile
Mariei, soþia fostului subocârmuitor al plãºii Câmpului,
Constantin Piteºteanu9 . Când o afla se P.S.Gherontie, era
pãrãsitã de câþiva ani, satul Piteºteanu, cãruia îi se rvise
ca biseric ã de mir, mutându-ºi vatra spre miaz ãnoapte ,
din c auza re vã rsãrilor râ ul ui Ialomiþ a. Întemeiet orul
Mãnãstir ii Balaciu a fost, a ºadar, P.S.Episcopul Gherontie,
,,cu cuvântul, cu osârdia ºi cu dania de a proape ºapte  sute
de mii de lei�, aºa cum a mintea într-un ac t din octombrie
1942, cu ocaz ia pre gã tiril or  prile jui te de sã rbãtorirea
a 15 ani de la fonda rea  mãnãstir ii 10 . Memoriul  adresat
de stare þul Epi fanie Reginei Ma ria, la 17 mai 1929,
prin care îi solic ita sprijinul pentru mãnãstire, precum
ºi a cordul  c a a ce asta  sã îi  poa rt e nume le , de scria
începuturile aºez ãmâ ntului a stfel : ,,Cu bine cuvântarea
P.S.Episc op a l Tomi sului, s�a dispus în anul 1927 sã  se
re nove ze a cest Sf .loca º dâ ndu-se în folosinþã  creºtinilor
din ac eastã Eparhie înfiinþându-se o mã nãsti re, în ca re
scop, subse mnatul am fost t rimis de  c ãtre  P.S.Episcop
re spe ct iv, cu î nc ã câ þ iva  fra þi  cã l ugã ri , p ent ru
restaurarea ac este i bi seri ci ºi face rea  cât orva chilii
împrejurul e i pentru adãpostul  pe rsona lului respec tiv
ºi a închinãtorilor care vin�11 .

Mãnãstirea a purta t numele întemeietorului sãu pânã
în anul 1942, când Sinodul a interzis ca mãnãstirile sã
mai poarte  numele  chir iarhilor  în viaþã. I  s-a zis oficial
Mãnãstirea ,,Gherontie Episcopul� de la Balac iu, popu-
lar fiind însã  cunoscutã ca mãnãstire a de la Pitiºteanu
(Pi te ºte anu).A nte tul  ca nce la rie i mã nãst ir ii  era
,,ROMÂNIA. SFÂNTA EPISCOPIE DE CONSTANÞA,
Mânãst irea  Gheronte Episc opul,  comuna  Bal aci u,
jud.Ialomiþa� , iar sigilul (ºtampila) a avut pânã în anul
1942 l ege nda  ,, PATRIARH IA R OMÂN Ã .
SF.EPISCOPIE DE CONSTANÞA. Mânãstirea Gheronte
Episcopul. Jud.Ialomiþa, 1929�12 .

Între cei c are au sprijinit mã nãstire a la începuturile
sale, sunt de amintit un domn Macovei din Ministerul
Instrucþiunii, d-na Popescu-Balaciu ºi d-na Elena Mavrodi,
mare doamnã de onoare  a Regine i Maria. Dl.Macove i,
rudã  a  stareþ ul ui  Epifanie  Crãc iun, s-a  i mpli cat  în
solicitãr ile privind înzestra rea mãnãstir ii; la 13 mai 1929,
el amintea într-o scrisoa re c ã solic itase Ministerului
Domeniilor ºi Agriculturii arbuºti ºi pomi fructiferi pentru
liva da mãnãstirii13 .

În primii ani, domeniul mã nãstirii s-a limitat doar la
vatra ac estei a. Ma i multe  adre se  di n anul 1929 ale
stare þului Epifanie Crãciun aratã strãdaniile sale de a
obþine pã mânt ºi pã dure pentru Mãnãstirea Balaciu. La
începutul anului amintit, el cerea  ministrului agriculturii
sã-i aprobe trecerea  proprietãþii pe care  o ave a la Lipniþa-
Coslugia, în judeþul Durustor, la Balaciu, pentru a putea
folosi  mãnã sti r ii 14 .Abia  dupã anul 1930 a înce put
înzestrarea mãnãstir ii cu pãmânt de la stat sa u din donaþiile
unor loc uitori din Balaciu de Jos. Peste câþiva ani se dãdea
ºi pã dure la  Rogoz u-S fâ nt u G heorghe , la a pus de
mãnãstire , în dreptul satului Crãsani.

Primul sta reþ a l mãnãstirii este socotit ieromonahul
Daniil Rota ru, însãrcinat cu ace astã  func þie între 8 iunie-
18 a ugust 1927, în condiþiile a mintite  ma i sus. Cel care s-
a ocupat propriu-zis de organizare a comunitãþii mona hale
de la Ba laciu a  fost însã ie romonahul Epifa nie Crãc iun,
fost paroh la biserica din Bãrbuleºti ºi venit la Ba la ciu de
la Episcopia Constanþa. A fost stareþ vreme de doi ani ºi
trei luni, între 18 august 1927-10 noiembrie  1929. Dupã
plecarea  sa la Schitul Dervent, i-au urmat, pentru scurte
pe rioade, ca stareþi: ieromonahul Sofronie Nicule scu, între
10 noie mbrie -15 noi embrie  1929, i eromonahul
Aga ta nghel Balica, între 15 noiembrie 1929-15 iunie 1930

ºi ieromonahul Ilar ion Marin, între 15 iunie 1930- 1 aprilie
1931. A bia de la acea stã din urmã da tã , a  fost numit primul
sta re þ r idica t dintre vie þuitorii Mãnãst ir ii Bal aci u,
protosinghelul Gherman Jordan, c are a vea sã  pã storeascã
comunitatea ca stareþ vreme  de  pe ste ºa pte a ni, pânã la 15
august 193815 . Nãscut în Basarabia, în þinutul Lã puºnei,
stareþul Gherma n venise la  Ba laciu de la Episc opia
Constanþa, unde  a ºi pleca t în vara anului 1938, ca preot
la Catedrala Episcopa lã ,,Sfinþii Petru ºi Pavel�16 .

În primii ani, mãnãstirea a fost sãrac ã în bunuri ºi mai
ales în vieþuitori stabili. În anii 1928-1929 au trecut pe la
Mãnãstirea Balaciu mai mulþi monahi, majoritatea fãrã  a
rã mâ ne  multã vre me. În 1928 au venit ieromonahul
Inoc hentie Siliaca stra (plecat în acelaºi an), ie romonahul
Pavel Lungu (plecat dupã scurtã vreme)17 , f ratele Nic anor
Racu (ie rodia con, apoi ieromona h în 1929, ple cat la
Schitul Dervent), fratele Me ftode  Castan (monah din 1929,
când a plecat la  Mãnãstirea Putna) ºi fratele  Oprea Dobre
(originar din Balaciu, mona h din 1929)18 . În anul 1929
au venit ieromonahul Chelsie Cucoloº (pleca t dupã c âteva
luni la Sc hitul De rve nt), ieromonahul Calinic Cea uºu,
ieromonahul Ioasaf  Zlatan (venit pentru scurtã vreme de
la Episcopia  Gala þi) , ieromonahul Nichita Scurtu (plecat
dupã scurtã vreme, ca paroh la Cã zãne ºti)19  º.a.

Cu numire a ca  stareþ a P.C.P rotosi nghel Gherma n
Jordan, Mãnãstirea Bala ciu a vea sã încea pã o perioadã
de aºe zare ºi dez voltare, sub a spect religios, constructiv
ºi economic. Servind nevoilor de cult ale sãtenilor  din
Balaciu de Jos, ca re vedeau aºezãmântul ridicat pe  vec hea
lor vatrã ca  fiind legat în primul rând de ei, mãnãstirea
avea sã contr ibuie în anii urmã tori, aºa cum c onsta ta în
vizitele sale fãcute ac olo, însuºi ctitorul, P.S.Episcopul
Gherontie Nicolau, ,,la desvoltarea sentimentului religios,
în satele de prin împrejurimi ºi a c elor  mai depãrtate din
judeþul Ialomiþa�20 .

 Prof. Drd. ªTEFAN GRIGORESCU

NOTE.

 1.Începând cu 1 4 iu nie 192 3.

 2.Satu l s -a s trãmutat în anul 1 923, lângã Balaciu (Balaciu
de Sus). Astãzi este contopit cu aces ta, fiind partea u nde se aflã
ºcoala comun alã º i cãreia localnicii îi mai spun în cã Pitiº teanu .

 3 .Adãpos tin d atunci co munitatea mo nahalã din eparh ia
Con stanþa, mãnãs tirea avea nu mele du pã lacu l Tatlageac din
apropiere ºi fusese întemeiatã în anu l 19 23, în tr-u n loc din tr e
staþiunile Cos tineº ti ºi Neptun, d e astãzi.  Î i su ccede în prezent,
deºi a fo st întemeiat la circa 8 k m mai la n ord, Schitul ,,Sfân ta
Elen a de la Mare�.

 4.Ar hiv a Mãnãs tirii Balaciu,Con dica  de procese-verbale
192 6-27-2 8-1950,  fila 2 v -3 .

 5.Arh iva Mãnã stir ii Balaciu ,C azier  a l v ieþuito r ilor
Mân ãstirii.1 938-19 49,  f ila 1.

 6.Arh.Mãn .Balaciu ,Con dica,  fila 7 .

 7.Neno minalizat; era deja protosingh elul Epifanie Crãciu n.

 8.Arh.Mãn .Balaciu ,Con dica,  fila 7  v.

 9.Vezi pisania bisericii mari.

10.Arh.Mãn.Balaciu,Dosar  cup rinzând actele pr ivitor  la
ad min is trarea aver ii mobile ºi imo bile º i p rod usele lor, a
mânãs tir ii pe anii:1927, 1928, 1929, 1930, 1931 , 1932 , 1933 ,
193 5, 193 6, 19 37, an ul 19 38,  fila 351.

11.Ibidem ,  fila 22.

12.Ibidem,  p assim.

13.Ibidem,  fila 32.

14.Ibidem,  fila 20.

15.Arh.Mãn.Balaciu,Cazier ,  fila 1.

16.Ibidem.

17.Ibidem,  fila 3 .

18.Ibidem, fila 9.

19.Ibidem,  fila 3 .

20. Arh.Mãn.Balaciu,Dosar ,  fila 35 1.

Episcopul Gherontie,
întemeietorul  Mãnãstirii  Ba laciu.
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...ªi totuºi au trecut
zece ani  de când ,
persuasiv, ne ajunge în

mânã, pe mese, în rafturi de bibliotecã, o revistã
cu aspect relativ modest, de Cenuºãreasã ciufuli tã
de vrãjmãºia surorilor mai mari ºi a vremurilor.
Cenuºãreasã, da, în sã perseveren tã, harnicã,
înfigãreaþã, fãrã program aparent, pentru cã se teme
sã nu cadã în ridicol  ºi sã rateze prin neputinþa de
a mai ieºi de sub tipar, pentru cã e lucie de sãracã,
o cerºetoare pe la uºi  strãine, ale instituþii lor de
culturã, bineînþeles, revista �SUD�,  aproape
anonimã prin cercu rile simandicoase ale
funcþionarilor care câºtigã o pâine albã prin
pãlmu irea poeþ ilo r, prozatori lor, istoricilor ºi
criticilor literari de provincie, a împlinit venerabila
vârstã de un deceniu, timp suficient  sã se multiplice
de 76 de ori într-o colecþie suprapunând 1.180 de
pagini !

Cum de a fost posibilã o asemenea miºelie în
þara tuturor analfabeþi lor ciocoiþi peste noapte, dar
scãpaþi de puºcãrie prin temenele balcanice în
praful  tribunalelor ? Grav, prin devotamentul
câtorva oameni  formidabili , care îºi  mãrturisesc
amãrãciunile în vo lumul an iversar edi tat de
Fundaþia culturalã �Dimitrie Bolint ineanu�din
Bolintin Vale, orãºel din judeþul Giurgiu.

Constantin Carbarãu , cãrtu rar cu vocaþia
apostolatului, desculþ, de n-ar supravieþui în secolul
XXI, cu sacul de reviste în spate, de n-ar fi dubiþa
poºtei , îndurând umilinþe cum numai inchiziþia ºi
cenzura ºt iau sã inventeze, conduce în vâl toare o
arcã animatã de o singurã, mare credinþã : existã
un spaþiu li terar între Olt ºi Borcea. De ce sã aibã
americanii o literaturã a sudu lui,  cu  William
Faulkner al lor, iar România nu, cu fabuloasele în
sãrãcie judeþe Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Cãlãraºi,
Ialomiþa, cu bodegi în loc de cãmine culturale, cu
nimic în loc de biblioteci, cu tarafuri în loc de
orchestre simfonice, cu hoþi de buzunare în loc de
gangsteri , cu cerºetori  în loc de miliardari�

    Fãrã pretenþ ii  de a antologa ceea ce a
acumulat mai bun, redactorii actuali ai revistei
aniversate încearcã sã adune la un loc câteva dintre
colaborãrile reprezentative în patru capitole bogate,
semn cã în câmpia românã se întâmplã fapte
împotriva inepþiei : Clasicii de lângã noi, Literatura
Sudu lui-Sudul  în li teraturã,  Prozã, Comentarii
critice. Într-un preambul colorat, polemic, ironic,
viu, adeseori de tot râsu-plânsul, Liviu Ioan Stoiciu,
Constant in Carbarãu, Florentin Popescu (ce om de
toatã isprava acest poet, critic ºi istoric li terar !),
Emil Pãunescu, Mihai Ungheanu traseazã un
portret sugestiv al revistei  cu eforturile aproape
eroice de a supravieþui.

În �Clasicii de lângã noi� întâlnim semnãturi le
unor cãrturari contemporani  în dialog  sau în
cãutarea mai vechilor scriitori �sudiºti� : Stan V.
Cristea, Emil Pãunescu, Teodor Vârgolici , Ana
Dobre, Florentin Popescu, Aurel iu Goci, Ion Mihai,
Constant in Schifirneþ , Constant in Stoenescu,
Mircea Coloºenco , Ion Ianoº i,  Henri  Zalis,
Constantin Carbarãu, Lucian Chiºu, Alexandru

Revista  S U D
- 10 ani de apariþie -

octombrie 1996-octombrie 2006

ªerban CODRIN
Surdu,  Florin Cos tinescu, Emil Manu, Eugen
Simion, Ion Rotaru, Valeriu Râpeanu, Gabriel
Rusu, Ana Dobre, Nicolae Þone scriu despre Radu
Grãmãticul , Fi lotei  I er omonahu l,  Dimitrie
Bolintineanu,  Alexandru Depãrãþeanu,  I. A.
Bassarabescu, Emanoil Bucuþa, Gala Galaction,
Nicolae Cartojan, Nichifor Crainic, Mircea. Dem.
Rãdulescu, Ion Barbu, Ion Vinea, Tudor Vianu,
Nicolae Crevedia, Eugen Barbu, Zaharia Stancu,
Miron  Radu Paraschivescu, Dimitrie Stelaru,
Marin Preda, ªtefan Bãnulescu, Mircea Nedelciu,
Mircea Scarlat� Iatã câte nume, unele astrale, are
sudul în literaturã !

   Capitolul poeþi lor contemporani de la Petre
Ghelmez, Paul  Amet,  Adria Bãnescu, Adrian
Bucurescu la Marin  Codreanu,  Gheo rghe
Dobre(ialomiþeanul nostru !), George Iarin, Liviu
Capºa, Rodian Drãgoi, Bogdan Pascu, Dan Floricã,
Alexandru Firicã se dovedeºte, la fel, redutabil,
divers, imaginativ, cu mari promisiuni, de la Laura
Mara la Nicolae Þone, în acelaºi timp editor de
staturã europeanã.

Prozatorii  sudului actual se numesc Constantin
Turturicã, romancier monumental,  de structu rã
americanã, cunoscãto r ca puþini  al þi i a v ieþi i
muncito rilor de pe ºant iere, a navetiºt ilor pe
trenu ri le foamei d in epoca de au r, Neagu
Udroiu,  Ioan Neºu (la fel, slobozeanul  nos tru),
Sorin Danciu, Gheorghe Fil ip º i enumerarea
poate continua.

Comentariile critice antologate, despre cãrþi,
autori, idei literare, aparþin lui Gabriel Dimis ianu,
Constantin Stãnescu, Alexandru Condeescu, Radu
Voinescu, Florent in Popescu, Victoria Milescu,
Ior dan Datcu,  Gelu Vlaºin,  Nico lae
Constant inescu, Ion Rotaru, perseverentul istoric
literar ºi  stilistician, autorul atâtor ºi atâtor pagini
analitice, devenite clasice�

Aºadar, se poate face o treabã strãluci tã în
provincia literarã, dar numai în condiþii  speciale,
Minis terul Culturi i sã se prefacã sprij ini tor,
direcþi ile de culturã sã saboteze într-un cor de
falnice dizarmonii, însã, atenþie, însã în jurul unor
idealiºti  precum Cnstantin Carbarãu, Liviu Ioan
Stoiciu, Marin Codreanu , Aurel iu Goci , Radu
Voinescu,  Emil Pãunescu, Constant in Miu, C.
Bãrbuþã, Stan V. Cristea, Bogdan Pascu, Radu
Cârneci, Victoria Milescu, redactori fãrã arginþi ºi
sediu, pentru cã au ceva de spus, de mãrturisi t, de
scris pe un stat al altora, nemeri tat de platã pentru
funcþii.

O fundaþie culturalã într-un mic oraº �sudist�
se încãpãþâneazã, �într- un buzunar al
sãrãciei�(Constantin Carbarãu), sã dea cel mai
frumos exemplu de supravieþuire în numele
cenuºãresei contemporane, altfel zis,al literei scrise
pe o gazetã, pe o carte, pe o colecþie de bibliotecã.

Bravo lor, noilor eroi în tranºee, ºi ruºine altora,
acaparatori  de bani, ºi  stupiditate !...          Încã
zece ani de supravieþuire în mizerie ºi  intraþi în
legendã, fraþilor !

Revista SUD : 10 ani de apariþie,
Editura Do-MinoR, Bucureºti, 2006.

Coada toamnei
mãturã pãmântul
încã, nelãsând
iarna sã-ºi  facã
treaba. În  aer
pluteºte un soi de
nel iniºte. Sã fie
teamã, sã fie
speranþã?

Cu 17 ani  în
urmã, o  coadã
asemãnãtoare ne aducea speranþe ºi  lumina
libertãþii mult râvnite.

Timpul, moara lumii, ne-a prins în valþurile ei,
purtându-ne prin tot  felul de stãri. Ca ºi atunci,
acum ne aflãm în faþa unui nou început! O fi bine,
o fi rãu, vom putea trece toþi? Unde vor rãmâne
unii? Ca ºi atunci , grijile �marilor� sunt altele. Ei
îºi cautã alte adevãruri spre a lãmuri aºa zisele
neliniºt i ale neamului, t imp în care cei mulþi,
mânaþi spre Uniunea Europeanã, privesc spre cer
cãutând un rãspuns la temerile semãnate cu nãduf
de gura scrisã, vorbitã ºi desenatã a lumii.

Când toatã suflarea aºtepta sã dea piept  cu
�balaurul UE�, cu care �unii trâmbiþaºi� speriaserã
bieþii români, iatã cã pe chei de Dâmboviþã se naºte
o þâvnã menitã sã dea preemþiune asupra scaunului
domnesc ºi asupra celor ale curþii. Ca la noi, la
nimeni! Timpul n-a rezolvat nimic pe cheiul
bãtrânului  râu al lui Bucur.

Dornici de harþã, precum pisoii de joacã, mai
marii noºtri se fricþioneazã pe sticla televizoarelor,
fãrã efecte juridice, spre nedumerirea mulþimii
care, intervievatã, pe toate canalele mediatice, de
repo rteri ,  în majo ritate cu puþine pagini
consti tuþionale cit ite, pentru simplul motiv, dupã
spusele unui  amic hâtru, �cititul  doare�, începe
sã dea semne de ameþealã ca efect  al acþiuni lor de
manipulare derulate haotic.

Dupã ce doamna justiþiei a fost urecheatã de
adunarea obºteascã, mai marele þãrii s-a oþãrât rãu
ºi, în divan, a exprimat  nevoia de consultare a
plebei, desconsideratã pânã acum, hrãnitã doar cu
sloganul �sã trãiþi  bine�, dupã reþetele unor
nutriþioniºti ai curþii, spre a obþine o nouã adunare
�ad hoc�, constitui tã pe baza votului uninominal,
menit sã conducã la un simulacru de parlament,
monocolor, unde opoziþia sã se constituie dupã
principii arbi trare, ca sã nu zic �de formã�, cu
urmãri pentru care acum 17 ani în România s-a
muri t.

Sper ca iarna sã nu ne ocoleascã, iar frigul sã
ne trezeascã, spre a continua drumul spre o lume
adevãratã, fãcutã de noi, pentru noi ºi urmaºii
noºtri.

Uºor, în noapte, umbre subþiri  se iþesc de dupã
mãturoaiele lungi ºi ºti rbe, mãturând aleile tot mai
pline de paºii  apãsaþi de grijile zilei de mâine.

La adãpostul  circului  de curte,  locuri le de
muncã,  p ros t plãti te, ºi  b ine d ijmu ite,  se
diminueazã vãzând cu ochii, oamenii, asemeni
unor pãreri, se îmbatã cu speranþe deºarte, visând
continuu la ceva ce va fi doar al lor, ca un dar de
Crãciun, ºi pe care sã-l lase urmaºilor lor, întru
pomenire.

14.02.2007
Vasile Iordache

GÂNDURI
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Acea stã carte apãrutã  la PA RIS în anul 1933, într-un
numã r de  515 e xemplare, t ra dus ã în fra ncez ã  c u
colaborarea autorului, ve de lumina tiparului în anul 1927
în limba românã, c u titlul  � U L I  S E�.

Tra dusã   din românã  de RO GER VAILLA ND ,
prefaþatã de G. RIBEMONT-DESSAIGNES, cu un desen
semnat de MARC CHAGALL, lucrarea  are pe pagina de
titlu o dedicaþie ;  �Domnului Eugen Filotti cu profunde
sentimente de  rec unoºtinþã ºi admiraþie� - cu autograful
autorului, datatã  Martie 193' .

Din prefa þã  (un elogiu adus poetului ºi opere i sale)
citãm: �.�C�est une traduction. La intervient le mystere
des langues. Mais il reste l�extraordinaire  puissance des
images qui, par  dessus les mots se chargent de meler
l�exterieur et l�interieur, l�univers et le poete, les homme s
et l�homme . On re trouve ra dans le s poemes d�Ila rie
Voronca cette exubera nce des image s qui rec ree a  l�usa ge
du lecte ur un monde ou se pene trent reciproqueme nt la
lumiere  et l�objet da ns une course vertigineuse, don�t la
fin, comme celle de  toute poesie, est inconnaissa ble. Et
sans doute s�enthousiasme -t-il comme le printemps lui-
me me le fait sur soi-me me, pour ses prochains poemes.
C�est le propre de la vie .

Et, somme toute, a part la mort et le neant, il n�y a r ien
de si bea u que la vie.»

Di n ac ea stã ope rã , aparut ã la Edi tura  S agitai re,
Tipogra fia  Union, 14 martie 1933 , s-au tipãrit 15
exemplare pe Hollande van ghelder, numerota te de la 1 la
15 ºi 500 exempla re pe velin, numerotate de la 16 la 515.

VORONCA, I larie   (1903-1946), poet român. S-a
nã scut la Brãila. A debutat la  �Sbura torul�(1921). A editat
revistele  �75 H.p.� ( 1924 )  ºi         ( împreunã cu F.Brunea)
«Integral» ( 1925-1927) ; a colaborat la : �Contimporanul�,
�unu �  º. a.  În 1933 s-a stabilit în Franþa, devenind poet
de limbã francez ã. În timpul c elui de-al doilea   rãzboi
mondia l a pa rti ci pat  la  rez is te nþa  ant ihi tle r ist ã.
Re pre ze ntant  al  avanga rde i modernist e, ma i a le s
supra realiste, Voronca  a cultivat multã vreme o li ricã
senz orial-desc riptivã excesiv meta foricã. ( «Restriºti»,
1923; «Colomba», 1927; « Ulise «,1928;     « Zodiac»,
1930; «Incantaþii», 1931; «Patmos ºi alte ºase poeme»,
1933 s.a.) .

Cu timpul, poez ia lui s-a limpezit, s-a a propiat de
oameni ºi de frãmâ ntã rile lor, a evoca t cu delica teþe
unive rsul mãrunt ºi bucuriile mode ste ale vieþii (�Poeme s
parmi les hommes�,1934; �Permis de sejour�, 1935;  �
La poe sie  commune �, 1936;   � La  joie  es t pour
l�home�,1936;  �Amitie des choses�, 1937;  �Beaute  de
ce monde� , 1939 º.a.). Un pre miu ILARIE VORONCA
se  acordã anual, în FRANÞA, unui manuscris de poezie
ine ditã.

VAILLAND, Roger ( 1907-1965). Romancie r, ese ist,
dra maturg ºi z iarist. Unul dintre înte me ietorii rev.
suprarealiste Le G rand Jeu, 1927.Pa rticipant la Re zistenþã.
Romanc ie r comunist, de facturã clasicã, reamintind stilul
moraliºtilor libertini ai sec. XVIII, s-a impus mai ales prin
evocãrile  romaneºti ale Reziste nþei ºi vietii proletariatului
france z.

Opere: Drole de jeu, 1945 (Joc stra niu), Premiul
�Interallie �; Esquisses pour le portrait du vrai libertin,
1946 ( Schitþe pentru portretul ade vãratului libertin); La-
clos par  lui-meme, 1958 (Laclos despre el însuºi ); La
Loi, 1957 ( Legea ), Premiul G oncourt; Le Re gard froid,
1963 (Privirea rece); Ecrits intimes, 1968 (Scrieri intime)
etc..

RIBEMON T-D ESSA IGN ES ( Ge orges ), scriitor
francez (Montpellie r, 1884). Ade pt al dadaismului ºi
suprarea lismului. Opera sa  a evoluat de la re volta  violentã
la un lirism foarte intim, de o importanþã  adeseori plinã
de pasiune. A public at a ntologiile de versuri: Ombre s
(1942 ), Ecce Homo (  1945) dar ºi romanele: l� Autruche
aux yeux clos (  1924), Smeterling ( 1945), ºi studii de
artã : Utrillo (1948).

CHAGALL, Marc.   Pictor  rus ( 1887-1985), nãscut
la Vitebsk, în Rusia, unde  a  studiat( la Academia de Artã
din Pete rsburg) ºi a creat pâna în 1923, câ nd s-a stabilit la

ILARIE VORON CA

PRIMA  EDIÞIE
ÎN LIMBA FRANCEZÃ

U L Y S S EU L Y S S EU L Y S S EU L Y S S EU L Y S S E
DANS  LA  CITEDANS  LA  CITEDANS  LA  CITEDANS  LA  CITEDANS  LA  CITE

Paris, unde mai trã ise ( între 1910-1914). A fãcut deci parte
atât din avangarda rusã, cât ºi din ªcoa la din Paris.

În contextul ar tei moderne deþine un loc a pa rte ,
neade rând cu totul la nici unul dintre c ure ntele în vogã ,
dar fiind influenþa t de primitivism ºi c ubism, iar prin
rea lismul lui poetic ºi fantast amintind de un suprarealism
practicat avant la le ttre. Chiar  dupã ve nire a sa la Paris,
unde  �a sosit cu pãmântul ruse sc pe  tãlpile ghete lor� ,
viziunea sa a rã mas trainic ancoratã în viaþa ºi folclorul
rus. Mirac ulosul, care face  c a personajele sã leviteze
ignorând cu voioºie  legile  gravita þiei , e ste una din
trãsãturile pline de poezie ºi candoare ale unor tablouri
ca: Aniversarea, Plimbarea , Deasupra oraºului, Rãzboiul.

A ilustrat în acelaºi stil, cu accent pe fabulos, �Biblia� ,
�O mie ºi una de nopþi� ºi �Suflete moarte� de Gogol.A
executa t scenografia  pentru diferite spectacole (�Pasãrea
de  foc� de Stravinski, baletul � Aleko�, �Flautul fermecat�
de Mozart) , iar la bãtrâneþe a executat vitralii pentru o
sinagogã din Ierusalim ºi decoraþia plafonului Operei din
Paris, comandatã de  Malraux.

F I  L O T T I, EUGEN (1896-1975, n.Bucuresti ) ,
diplomat ºi ziarist român. Redactor la �Diminea þa� ºi
Adevãrul�, director  al revistei �Cuvîntul liber�. Ministru
plenipotenþiar la Ankara ( din 1935), Atena ( din 1936),
Sofia (din 1939), Budape sta (1941-1944). Personalitate
remarc abilã a Corpului diplomatic român, a fãc ut parte
din delegaþia  românã la Conferinþa de pace de la Paris (
1946).
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*Anul 1927 apare pe pagina de titlu  (verso) a ediþiei

în limba fra ncez ã.

 I
Je te dedie un hymne siecle de  la me diocrite
Dans les montagnes de l�Ame rique nous ne  chanssons plus
l�ours grizzly
Nos bras ne saignent plus le s forets vierges
Nous operons nos reves comme  on opere des intestins
Nous nous efermons nous -memes dans la moisissure  de s
burea ux
Le matin les dactylographes embrassent leurs f iance s
Elles ne les reverront qu�a l�heure nocturne
Ou elle s feront l�amour sur de s ma telas de paille
Mais dans l�air nos ames se re contrent
Au dessus des toits nous batissons un autre ciel de cha ir

Siecle des assurances sur  la vie et des enseignes lumineuses
C�est l�heure ou les Anglais applaudisement la dansseuse
espa gnole
Et refusent le  bouquet de violettes
Les jets d�ea u crac hent des etoiles
Les grands quotidie ns grincent des dents
Change nt le linge  de murs.

II

îþi  închin un imn þie veac al me diocritãþii
nu mai vânãm ursul sur prin munþii americii
braþele noastre nu mai sângerã pãduri sãlba tece
ne ope rãm vise le ca  intestine
singuri ne închidem în muce gaiul birourilor
dimineaþa dactilografele îºi îmbrãþiºe azã logodnicii
pânã la revederea din  ceasul nopþii
când vor face dragoste pe saltele de paie

dar în aer  sufletele ni se sã rutã
clãdim un cer peste  acoperiºuri ca  mãdulare
veac al asigurãrilor ºi al reclamei luminoase
e ora când englejii o aplaudã pe ra quel meller
ºi refuzã buche tul de violete
aruncã lumini jocurile de  ape
scrâºnesc din dinþi marile cotidia ne
ºi iatã : agenþii companiilor de afiºaj
prime nesc rufãria zidurilor

   I C A R E    (  INSTITU TUL PENTRU CERCETAREA
AVAN GARD EI ROMÂNEªTI ªI EUROPENE )

Ministe rul Culturii * EUROART *
     Fondul Cultural European pentru România f inanþat

De Uniunea Europeanã

re public atã, în colecþia �EDIÞII FACSIMILATE� ,
re vistele ºi volumele  avangardei literare ºi artistice din
prima jumãtate a secolului XX.

Volumul ULISE ( format 25,5x32,5 c m.) se retipãre ºte
într-un tiraj de 333 exemplare , nume rota te cu cifre arabe
, plus 33 exe mplare nedestinate difuzãrii, numerotate cu
cifre romane, în luna martie a anului 2001, la tipografia
Se mne  din Bucureºt i, sub direcþ ia  exce ptional ã a
inginerului ªtefan Dulu.

     Ediþia din  1928 apare într-un numãr de 6 exemplare
pe Hollande van gelder, numerotate de la  I la VI ºi 200 de
exemplare pe velin, numerotate de la 1 la 200.

          *Volumul prezentat a re ºta nþat nr. 241.
      Lucrãrile aparþin colecþiei de ba zã a Bibliotecii

Judeþene �ªtefan Bãnulescu�  Ia lomiþa .
           Malinescu George ta

                  bibliotec ar
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COMISARUL VIRIL � SIMBOLUL NATALITÃÞII
Nu cu mult timp în urmã, primesc  telefon de la fostul

comisar Doru Florin. Dorinþã comunã. El de destãinuire,
iar eu de a consemna spusele lui.

Barul situat într-o oaz ã de verdeaþã  ne primeºte în
liniºte ºi intimitate. Lumini discre te f iltrate prin vitralii
armonios meºte rite, tr imitea u în salã culori calde, c are
se interferau cu muzica blândã ºi tãmãduitoare  a stresului
de peste zi.

Luãm loc la o masã  c ât mai retrasã ºi sinc er sã fiu,
chiar din primele momente am simþit o sta re de bine!!!
Pe  chipul comisarului apa re  un zâ mbe t de trãi re
profundã ! �Sã ºtii cã sunt bunic! Fiica mea, Ma ria, a
nã scut ge meni!  Doi flãcãi mari ºi sãnã toºi, iubiþi ºi doriþi
de întreaga  familie�! U nele fotografii îmi confirmã ºi
proba toriu spuse le lui � �Tra nsmite-i Mari ei multã
sãnã tate ºi sã -i ocroteascã Dumnezeu flã cãii�! ªi ca  un
obicei strãbun comisarul mã  roa gã sã-i primesc oferta
unei bãuturi. Cuburi de gheaþã se juc au sprinþare în
paharele c u coniac, scoþând clinchete de cristaluri f ine ,
care ne încântau simþurile! �Dragã prietene, sub girul a
ce ea  c e þi -a m spus pâ nã ac um, te  rog ascult ã-mi
destã inuirea unor mome nte întâmplate cu ani în urmã�.
Se aºeazã mai c omod în fotoliu ºi-mi trimite priviri de
atenþionare a ce ea ce va  urma. �Mã a flam în biroul meu
de lucru � sunã tele fonul � bineînþeles pe circuit închis.
Ridic receptorul, recunoscând imediat voc ea doamnei
secre tare Vine reanu. <<Tovarãºe maior, sunte þi chemat
la comanda nt>> Vocea sa cu trimiteri la regula mentul
militar, mi-a întãrit convingerea  cã  este ceva serios.
Altãdatã, dumne aei ne mai alinta în diminutive ca re ne
fãc eau bine. Rãspund scurt: <<Am înþeles>> ºi exe cut
ordinul� . Mai servim din coniacul oferit, apoi îl provoc
mai pe ocolite: � Ei ºi cum a fost la coma ndant?�  Tra ge
din þigara nou aprinsã ºi continuã: �Mã prez int la ºef,
nu înainte c a doamna secretarã sã mã atenþioneze. Cu
ochii mãri þi ºi cu douã degete  duse pe umã r î-mi
comunicã gestua l <<Vezi puiule cã  avem vizita unei gãi
mari>>! Prind din zbor intenþia  de bine a bunei noastre
secretare ºi pã trund la  ºef. Mã pre zint regulamentar într-
o turuialã maºinalã aidoma eroului din povestirile  lui
Bacalba ºa, cu ochii a þintiþi mai mult asupra musafirului.
Rãsturnatã  într-un fotol iu, o doamnã cu un aer  de
stãpâ nire  a tot c e o înconjoa rã, mã învãluie în priviri de
curiozitate. Eram nou în acest oraº. Tinerel ºi chiar
chipeº! Nu cunoºteam duduia din fotoliu!�

Comisa rul se uitã direct în ochii me i, îndemnându-
mã  sã ma i sorbim coniacul din pahare le  garnisite în felii
de lãmâie, apoi c ontinuã:

�Comandantul intrã dire ct în subiect: <<Mãi bãiete,
dumneae i este secretara de  partid Cerneºeanu � mi-a
ordonat ca un ofiþe r s-o însoþe asc ã la Filaturã, unde vei
prelucra de cre tul privind interzicerea avorturil or  ºi
prevenirea acestora. ªi aºa dumneata rãspunzi de acea stã
linie  de muncã>>. Confirm cã am înþeles. Observ la
ma hãra din fotoliu zâmbete a scunse în c ãuºul palmelor.
Avea o stare de feli nã  care stã pânea t ot ul  î n jur,
prelungind momentul atacului. <<Aº vrea ofiþerule, sã
te vãd în costum civil. Chipeº ºi frumos eºti, cred cã va
fi o reuºitã deplinã!  Femeile c are te vor asculta sunt
convinsã  cã vor f i cuprinse de f iori ºi dorinþe  de
împe rec here. Vei fi  un mascul ideal în propaganda
noastrã de creºtere a  natalitãþii! Nu pot lua cu mine un
hodorog ºtirb ºi libidinos care poate provoca în auditoriu
abstinenþã de la amor!>> D esigur cã nu-mi displãce au
cuvintele secretarei la persoana mea, aºa cã intru în jocul
acesteia ºi plusez  <<Sper cã nu c u mine se va realiza
natalitatea>>  Comandantul se ascunsese aproape sub
birou! Simþea c ã discuþia este scãpatã de sub c ontrol.
Ar f i intervenit, însã atotputernica nu-l mai bãga în
seamã. <<Desigur scumpule cã nu c u tine. Repet cã
a luzi a e ste  numa i a  folosir ii  ta le î n scopuri de
propagandã. ªtim cã fiecare proprietarã de uter a re acasã
ma sc ulul sãu!>>

În timp c e pronunþã ultime le  cuvinte cu privire la
spusele sec retare i de partid, c omisa rul chiar cã se  mirã
ºi zice: �Auzi tu priete ne! Proprieta re de  uter�. Se scuturã

a silã ca  de coclea lã. �Da r, comisarule, c um putea u ei
sã foloseascã pânã la plictis, ace l slogan cã  omul a r fi
cel ma i preþios ca pital?� � îmi dau ºi eu cu pãrerea .

Comis arul dã  di n mâ nã a le ha mite  ºi mã
at enþione azã  în priviri  de dest ãinuire : �Cobor la
intersecþia din faþa blocului, aºteptând maºina judeþenei
de partid. Ferchezuit, în haine civile � cravatã  asortatã
(viºinã c u simboluri de virilitate) , la sacoul bleumarin,
parfum bãrbãtesc pe  mustaþã  ºi în loc urile unde se
ascund glandele sudoripare!� Comisarul c ontinuã sã-
mi explic e sum se simþea de ruºinat când pãºea ca un
cocoº în soare le  torid. �În scurt timp sosi ºi maºina cu
mahãra. Cu un deget complice mã invitã sã iau loc lângã
dumneaei pe bancheta  din spa te . Mulþumesc cu buzele
þuguiate, ca a unui copil în vise, pentru a intra c ât mai
adânc în rolul de Guru pe care  urma sã-l joc. Mã retrag
cât mai mult spre portiera din stânga  � a sta pentru a
vedea  reacþia atotputernicei. <<O , maiorule, þi-ai pus
pe  tine pantalon la dungã!>> zicea duduia , plimbându-
ºi mâna nemuncitã, cu degete lungi ºi fine  pe cracul
panta lonilor  mei, de la ma nºetã pânã  sus la curea!
Simþea m c ã fa ce un joc de sadism. Dac ã ar  fi vãzut
bunic ul , precis ar  fi  z is: <<A dracu fe me ie, mãi
bãiete!>> Aºteptãm un pic l a barierã, timp în care
secre tara de pa rtid mã  f ixeazã  în privirea ei ºi-mi z ice
franc: << Mãi puiul e, tu c unoºti foarte bine  a ctul
normativ pe care-l vei prelucra. Ce te rog eu în afarã
de preambulul care  nu e ste altceva decât o motivaþie a
necesitãþii apariþiei lui, tu sã mãreºti în mod automat
cuantumul pedepselor � asta ca  sã  l e spe rie m pe
puturoase le a ste a c are nu ºtiu cum sã-ºi folose ascã
uterele cât mai eficient!>> Ascultam a bsent, gândul
mã  ducea la micul meu sat de pe malul Borcei, unde în
varã auzisem o întâmplare care m-a  cutremurat: sora
Ancuþa spunea neveste-mii în timp c e adunau în vie
frunze pe ntru conservat. <<Auz i tu cumna tã, peste
drum de noi locuieºte femeia cã reia i-am dat puþin mai
înainte o oalã de borº. Are patru copii ºi cum crezi cã
proceda ca sã nu ma i rãmânã î nsãrcinatã. Îºi lega
amãrâta de picior  o tufã de muºcatã  dupã c e ºi-o bãga
în uter. O þinea acolo ºi pânã la 15 zile, timp în care
planta putrezea, omorând totodatã ºi pruncul. Acesta
se macera, f iind eliminat cu urina! De  câte ori nu a fost
luatã cu salvarea. Ce, aum e întreagã  la minte? Eu nu
ºtiu c um a scãpat sãrmana!>> Ma hãra a observat cã
nu eram atent la spusele ei. Chipul mã trãda , având pe
el trãirile mele interioare ºi c are se consumau în alt
loc. Mã prinse de mânã. N u brutal ci mai mult ca o
atenþionare. Mi-am retras braþul, simþindu-i derma ca
un glaspa pir  aspru, de ne suportat. Trãi am în lumi
diferite. Miºcarea mea  ge stualã a  înþele s-o ca o re acþie
a pudicitãþii. <<Vai, ce ruºinos este puiul mamei!>>,
se la menta parºiva.

Sa la de festivit ãþi geme a! Ambele  schimburi
adunate sã  asculte ceea ce cred cã ºtiau, însã ma i ce rt
este cã nu doreau. Secretara  de partid, dupã ce a adus
osanale secretarului general (care trona pe perete le  din
spate le nostru), mi-a dat cuvântul, nu îna inte de  a mã
prezenta în cuvinte nebãnuit de dure. Voalat, dar parcã
totuºi se  subînþelegea u: <<Ve deþi, pa rtidul se îngrijeºte
de voi, însã  dacã nu respectaþi legea, vine organul de
coerciþie  ºi  vã ia  mama dra cului ! Cu ã ºt ia nu vã
me rge !>> Ate nþiona, atot- puternica, miºcându-se de
pe un picior pe altul, ia r cu mâinile spinteca aerul în
toate pãrþile �

Trãirile de greaþã îl obosiserã. Aprinde  o nouã þigarã
ºi continuã: �A m prezentat decre tul în pãrþile sa le
esenþiale fãrã sã  pun acc ent deosebit pe sancþiuni. Am
arã tat unele cazuri cu urmãri mai grave, punând ac-
cent cã orice  manoperã avortivã sã se facã numai în
unitãþile spitalic eºti. La plecare am motivat cã am de
lucru într-o c auzã penalã, reîntorcâ ndu-mã pe  jos �
s-a prins parºiva . Astfel cã mult timp dupã aia mã
tachina foarte ironic: <<Vai maiorule, dar  eºti atât de
pudic!>> Vasile PANÃ

De  câ te ori urc  scã rile  ºi pã trund pe  sub frontonul
clã dir ii bibliotec ii judeþene � situatã în urbea  noa strã
� înc erc  o stare de bine . P rivire a îmi este mângâ iatã
de  numel e  ce lui  c are  a nãºi t î n bot ez  a ce as tã
prest igioasã  i nstit uþie . Ca  un modest oma giu adus
scriitorului, nã scut pe a ceste me leaguri, permiteþi-mi
sã aduc  spre  a ducere aminte un mome nt  din viaþa  sa,
consumat în a ni i t ine reþi i: ªTEFAN BÃN ULESCU

Almanahul �Agenda litera rã� � 1985, publicã  un
exerciþiu de  crea þie dintre ªte fan Bãnulescu ºi Nic uþã
Tãnase � ambii cursanþi la �ªcoala de literaturã ºi criticã
lite rarã�  î n perioa da  1950-1951. N icuþã Tã na se  în
�Amintir i�amintiri� a firmã: �ªi cãutâ nd în hârþoagele
me le am dat de  o amintire . Amintirea  nu este  numai a
me a ci ºi a lui ªtefan Bãnulescu cu care am stat în bancã .
Iat-o!

Arghez i:
O fi fost m ãta mioarã
Trestie sau cãprioarã?

Nicuþã Tãna se:
O fi fost poate ºerpoaicã
Vre-o gorilã sau leoaicã
Tactu o fi fost strigoi
Sau v reo râmã de gunoi,
A fost râmã sau gândac
Sau v re-un bãrzãun de lac.

ªtefa n Bãnulescu:
O fi fost sor-ta papuc
Praz, smântânã, balamuc
Purgativ, bare sau cuc .

Nicuþã Tãna se:
Scrumierã sau paparã
O fi fost v reo cãlimarã
Sau poate piatrã de moarã
Frate-tu o fi cim poi
O fi pielea unei foi.

ªtefa n Bãnulescu:
Sau o minge sau gargarã
ªi plãcintã cu secarã.

Nicuþã Tãna se:
Mac aroane sau fide a
Oþet moale sau cafea.

     ªtefan Bãnulescu:
     Drâmbã, coadã de cãþea
     Lampã sau etcetera.

Nicuþã Tãna se:
Muºuroi sau vre-o movilã
Sau c ocoaºe de cãmilã.

ªtefa n Bãnulescu:
Dar bunicã-tu cea fost?
Goangã, fir sau zi de  post.
Oalã spartã sau c ucui
Ce golan al dracului.

Nicuþã Tãna se:
Poate  c-o fi fost burghiu
Sau v re-o oalã de rachiu.

ªtefa n Bãnulescu:
Coana mare ce-o mai fac e?
Este muscã pe colac
Bubã sau pernã de ace.

Nicuþã Tãna se:
Smântânã þinutã-n frig
Sau gaurã de cov rig.
O fi fost tanti- ta tramv ai
Sau þe salã pentru c ai.

ªtefa n Bãnulescu:
Canã, bortã sau gãleatã
Cum era bunica fatã.

Nicuþã Tãna se:
Dar Arghezi ce-o fi fost
Poate  cã vre -un preþ de cost.

Vasile PANÃ

�CÃLÃTORIE
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De 3.000 de a ni tortura  re prezintã o metodã eficientã
de obþ inere a  informa þii lor, f ii nd folosi tã  atâ t de
instituþiile  represive ale  st atului, c ât ºi de persoane
parti culare . Izvoa rele  i st orice ne confirmã vechimea
ace ste i prac tici, dar ºi mijloa cele diversif icate inventate
de om: f lagelarea, cãrbunii încinºi, ciz ma spaniolã, proba
apei, spânzurarea de mâini sau de picioare etc .

Spânzur ar ea d e mâi ni, c unoscutã în Occide nt
drept �stappado�, era folositã în aproape  toate þãrile.
În 1584, juristu l Paulis Grillandu s identifica cinci
tre pte ale ac estei torturi, de sc riind-o pe fiec are.

În Rusia, acest tip d e torturã se nume a �diba�ºi a
cunosc ut o reglementare în scris. Pre zentãm, mai jos,
un re gulamen t de  torturã pe ntr u ce i bãnuiþi de
nelegiuir i, elaborat la cererea Ecaterinei a II-a. Textul
a fost publicat pentru pr ima oarã într-o revistã de
istorie, în anul 1873.

Pentru tortura rea celor bãnuiþi de c rime, se foloseºte
camera de torturã. La torturã asistã judecã tori ºi se cretari,
iar  pentru înre gistra re a mã rturisir ilor, sunt pre zenþi
grefieri. În virtutea decretului din a nul 1742, se pre vede
ca mãrturisir ile, luate  în timpul torturilor, sã  f ie întã rite
de jude cãtori, înainte  ca aceºtia sã  pã rãseascã  încãperea.

În c ame ra de torturã se ridicã o dibã, alc ãtuitã  din
tre i stâlpi: doi stâlpi sunt a ºe zaþi vertic al, iar  al treilea
este pus transve rsal.

În ziua în c are  e ste stabilitã tortura, cã lãul se  va
preze nta cu instrumentele sale, care  sunt: un hamut din
lânã, la care se adaugã o funie  lungã , bice ºi curel e, c u
care sunt legate pic ioa rele ce lui torturat.

Dupã  sosire a judec ãtorilor în camera de torturã, se
stabilesc întrebãrile  c e vor f i puse, este adus învinuitul
ºi predat de  gardian cãlã ului. Acesta trec e funia peste
stâlpul transversal, întoarce mâ inile inculpa tului la spate
ºi i le trec e prin hamut, dupã ca re ajutoa rele  c ãlãului îl
ridicã a stfel, încât cel tortura t sã  nu atingã  pãmântul ºi
sã atârne pe mâinile  întoa rse la spate. D upã aceasta, i se
leagã pic ioarele cu o curea  ºi sunt prinse de  un stâlp,
aflat în fa þa dibei. Întins în ace st fel, inculpa tul e ste  bãtut
cu biciul ºi întreba t de spre toate nelegiuir ile sãvârºite.
Toate mã rturisirile vor fi înregistrate .

Dacã  cel torturat refuzã sã-ºi recunoascã crimele, de ºi
dove zile a nc he tei demonstrea zã ac est lucru, at unci,

Tortura în timpul Ecaterinei a II-a

Vitalie  Buzu

pentru a flarea adevã rului, se vor folosi ºi a lte metode:
1) me nghinã, cu ºuruburi, în ca re vor f i aºezate: sus

cele  douã dege te mari de la mâini, iar  jos douã degete
de l a pic ioa re le  crimina lului. C ãlã ul va î nºuruba
menghina pânã c ând torturatul îºi va  recunoaºte vina
sau nu se vor mai putea strânge  degetele, iar ºurubul  nu
va ma i funcþiona.

2) i se prinde ca pul cu funia ºi se bagã un cãluº în
gurã, dupã ca re e ste  tuns chel ºi se toa rnã apã rece pe
cap, picãturã  cu picãturã, ceea ce îl aduce într-o sta re
extremã de epuiza re.

3) în timpul torturii, dacã  inc ulpatul continuã sã-ºi
nege crimele, atunci, pentru afla rea adevãrului, când este
atârnat de  dibã, se aºazã între  pic ioare, pe curea , o bârnã .
Cãlãul se va  aºeza  pe bârnã, pe ntru a spori durere a c elui
torturat... Dac ã el continuã sã-ºi nege fapte le, este dat
jos de pe dibã, i se îndre aptã  mâinele ºi din nou este
atârna t de dibã, pentru cã durerea este ºi mai ma re în
ace st mome nt.

Tortura este permisã de  lege doar de trei ori. Dar,
dacã inculpa tul îºi schimbã mãrturia la a doua sau a treia

torturã, atunci acestea  vor continua, pânã când mã rturia
se va  menþine aceea ºi, la trei torturi consecutive .

Dupã  ac easta trebuie sã tre acã prin proba focului,
dupã c um urmeazã : cã lãul îi desfac e picioarele  legate
de  stâlp, îl  întinde ºi îi trece pe  spate o mãturã aprinsã .
În funcþie de  caz , se  vor folosi trei mã turi sau mai multe .

Când tortura se înche ie ºi cr iminalul urmea zã sã fie
trimis la ocnã , c ãlãul îi smulge  nãrile cu un cleºte spe-
cial. Cei condamnaþi la moa rte, pânã  la stabilirea datei
execuþiei, de asemenea, vor f i tr imiºi la ocnã , fãrã nãri.
În plus, ei sunt însemna þi pe  frunte ºi obraji (de exe mplu:
cuvântul �hoþ�) . Însemnele sunt fãc ute cu ºtampile
spe ciale, care au cuvintele  formate din ace. Dupã  ce  va
�ºtampila � fruntea ºi obrajii, cã lãul  va fre ca locurile  re-
spe ctive c u praf  de puºcã, cee a ce va  permite citirea
cuvi ntele lor.

(pre luat din � Magazin istoric�,
anul XLI, serie nouã, nr.1(478),

ianua rie 2007, p.66-67.)

Joi, 22 februarie, ora 11,00, la Institutul  de
Etnografie ºi Folclor �Constantin Brãiloiu� al
Academiei Române a avut loc prezentarea cãrþ ii
lui Alexandru Bulandra �Vasile Alecsandri ºi cazul
Mioriþa � O anchetã li terarã�(Editura HELIS
Slobozia, 2006). A fost o întâlnire extraordinarã,
care a durat  aproape trei ore, la care au participat:
dr. Sabina Ispas , membru  corespondent al
Academiei Române, directorul Inst itutului de
Etnografie ºi Folclor, dr. Marin Marian Bãlaºa(un
moderator excepþional), dr. Nicoleta Coatu, dr. Ion
T.  Alexandru(fo lclorist), dr.  Si lvia Chiþimia
(etnograf), dr. Ion Ghinoiu(secretar ºt iinþi fic),
Georgeta Moraru (etnograf), Emil Þârcomnicu
(etnograf), dr. George Grigore, Adrian Bucurescu,

EVENIMENT
PREZENTARE DE CARTE

ªerban Codrin, Nicolae Stan , Gheorghe Dobre,
Anghel Papacioc, George Cãlin. În numãrul vi itor
vom prezenta pe larg extrase din luãrile de cuvânt.

           Gh. Dobre
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Supliment
februarie 2007

MUZEULUI JUDETEAN IALOMITA

,

�Ce se va întâmpla? e o întrebare, �Care es te vi ito rul actului, gestului  p rofesionist de artã
în raport  cu tenta þii le, cu ispi tele surogatului  ca re are succes  în lumea comercialã?� ... E greu
de rãspuns, dar mai multe manifestãr i cum es te cea prezentã, mai multe efo rturi  cum este cel
prezent,  pot la un moment dat sã impulsioneze, sã atragã atenþia cã drumul cel  mai nimeri t nu
es te  acela al  încura jã r ii  suroga telo r, al  dulcegãr i ilo r, ci  a l  recunoaº teri i  autor i tã þ ii
profes ionis tului în materie de vizuali tate, care es te a rtistul pla stician. Din acest punct  de vedere,
eu cred cã Filiala UAP din Slobozia  are mer ite incontes tabile în promovarea unui asemenea
demers, a  unei a semenea at itudini .

Prof. Univ. Gheorghe Achiþei  - Academia de Arte plastice Bucureºti

VASILE AIONESEI

Data nasterii: 22 martie 1949
Studii: absolvent al Academiei  de Arte Plast ice
�Nicolae Grigorescu�,   promotia 1980 - Clasa
Doru Gheorghe si  Craciun Constantin

Din anul 1969 expune la Roman ºi Piatra
Neamþ

Participã din 1980 la toate expoziþi i le
organizate în judeþul Ialomiþa

1995  Expoziþ ie personalã  Centrul Cultural
UNESCO �Ionel Perlea�

2002, 2003, 2004, 2005, 2006  Expoziþi ile
UAPR Fil iala Slobozia Ialomiþa:  �Salonul de
primãvarã� ºi  �Salonul de toamnã�, Galeriile de
Artã Arcadia  Centrul Cultural UNESCO �Ionel
Perlea�

Lucrãri în colecþii particulare ºi  strãinãtate

EMIL CIOCOIU
Data naºterii: 13 septembrie in Sasa  Târgu Jiu
Studii: Absolvent al Academiei  de Arte din
Bucureº ti
Din 1980 stabilit în Germania

Numeroase expozitii individuale ºi de grup în
România ºi în mari muzee ale lumii

Medalia de Argint a oraºului Metz (1988);
distincþia Ionel Jianu în 1995 la Los Angeles,

International Art  Flair în 1997 în Italia

Pictori ialomiþeni
în colecþiile

Pictori ialomiþeni
în colecþiile

MARIA IONESCU
Data nasterii : Sotânga, judetul Dâmbovita;
Studii : Absolventã a Insti tutului de Arte Plastice
�N. Grigorescu�, Bucureºt i
sectia desen, 1974
În 1976 devine membrã a Cenaclului de artã
plasticã �Stefan Luchian�

Activitatea expozitionala:
1975 - expozitie personalã în comuna Scânteia
Începând cu anul  1976  participã la toate

expozitii le colect ive ale Cenaclului �Stefan
Luchian�

1979 - expozitie personalã de graficã si  picturã
la Casa de Culturã a Sindicatelor din Slobozia

1992, 2002 - expozitie personalã de picturã la
Centrul Cultural  UNESCO �Ionel  Perlea� din
Slobozia

2002 ,2003,2004,2005 , 2006 � Expozit ii le
UAPR Filiala Slobozia �Ialomita: �Salonul de
primavara�si �Salonul de toamna�, Galeri ile de
Arta Arcadia � Centrul Cultural  UNESCO �Ionel
Perlea�

PREMII:
1977 -  Premiul II la Expozitia judeteanã a

Festivalului �Cântarea României�, editia I
1978 -  Premiul  III la expozitia judeteanã a

U.T.C. �Ialomita la a X-a aniversare�
TABERE:
1978 - Tabãra de Creatie �Pietroiu 79�
Numeroase lucrãri se aflã în patrimoniul

institut iilor judetene de culturã

Lucrãrile sunt expuse la Galeria
ARCADIA din incinta Centrului Cultural

UNESCO �Ionel Perlea� Slobozia

Peisaj de iarnã la Slobozia, u/p, 78x57

�ªantier  în Bãrãgan�, u/p, 106x75

�Atacul�, u/p, 80x60

�Ritm�, me tal �Simfonie�, metal

�Vechi ºi nou la Slobozia�, u/p, 55,5x45
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GABRIEL MANOLE

Dat a naºteri i: 27 septembrie 1953,
Cãlimãneºti, Vrancea

Studii: Absolvent al  Inst itu tului de Arte
Plast ice �N. Grigorescu�, Bucureºti, promoþia
1979, clasa maestrului Corneliu Baba.

Membru UAPR

Activitate expoziþionalã:
Expoziþii de grup: Bucureºti , Tulcea, Cãlãraºi,

Slobozia, Sighiºoara

Lucrãri de artã monumentalã:
Bucureºt i  frescã la Muzeul Armatei
Slobozia  Liceul de matematica  fizica
Statuia lui Mihai Eminescu, Slobozia

Sculpturã:
Feteºt i  centru �Rãsãri t�  piatrã
Ograda  �Ionel Perlea�  piatrã
Slobozia  �Monumentul eroilor  1989�  piatrã
Slobozia  �Ruga�  marmurã  Spitalul Judetean
Griviþa  �Monumentul  Eroilor�  sculpturã
Balaciu  Sculpturã mãnãst ire

ALEXANDRA MEILOIU
Studii: în anul  1972 a absolvit Institutului  de

Arte Plastice �N. Grigorescu�, Bucureºt i
Lucrari  de pictura, tapiserie, arta decorativa

(vi tralii, design vestimentar, grafica de
carte)  in colecti i din Romania, Franta, SUA,

Italia. Membra UAPR
Expoziti i de grup:
2002: Salonul de Arta Buzau
2002-2003: Salonul de Arta - Teatrul National

Bucures ti
2004: Bienala de Arta
2005: Expozitie Sala Brancusi , Bucuresti

TUDOR MEILOIU
Studii: în anul 1972 a absolvit  Institutul  de

Arte plastice �N. Grigorescu� Bucuresti. În anul
1982 obþine l icien þa în muzico logie. Membru
UAPR

Expoziþi i personale:
1970  Ecran Club  Bucureºti
1971  Ateneul Tineretului  Bucureºt i
1993  Centrul Cultural �Ionel Perlea�  Slobozia
1997  Hanul  cu Tei   Bucureºti
1999  Cãminul Artei  Bucureºti
2000  Galeria Albã  Târgoviºte

DAN ªTEFAN MINEA
Data naºterii: 11 martie 1950 în oraºul Podul

Iloaei  Iaºi
Studii: A absolvit  Institutul de Arte Plastice �N.

Grigorescu�  Bucureºti (secþia de picturã, clasa prof.
Vasile Grigore)

Expoziþi i personale:
1973  Pascani
1975  Galati , Galeria de Artã
1976  Tîrgu Jiu, Expoziþ ie omagialã �Brâncuºi�
1977  Galeria de Artã Bucureºti
1977  Expoziþia cenaclului �ªtefan Luchian�  Slobozia
1978  Galeria Amfiteatru Bucureºt i

Expoziþi i de grup:

1971Sala Dalles Bucureºt i
1994 Bienala de artã plasticã �Gheorghe
Pãtraºcu�, Târgoviºte
1999 Galeriile de artã ale municipiului
Bucureº ti
1996 Galeriile de artã Târgoviºte
1997 Saloanele Moldovei
1999 Palatul Cotroceni
2000 Centrul Cultural UNESCO �Ionel Perlea�
2002 Salonul de Artã Buzãu
2002-2003   Salonul de Artã � Teatrul Naþional
Bucureº ti
2004 Bienala de Artã
2005 Expoziþie Sala Brâncuºi, Bucureºti.

�Spirala�, lemn �Se nsuri�, lemn

�Por tret de þãrancã�, u/p, 73x66

�Sunã toaca, u/p, 120x70

�La porþile  Sloboziei, u/p, 117x98

�Mesaj, u/p, 121x80

�Metalurgica Cãlãr aºilor �, u/p, 120x100

�Constructorii�, u/p, 120x100
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MIRCEA GABRIEL
NISTORESCU

Data naºterii: 24 aprilie 1947, Braºov
Studii: Absolvent al Insti tutului de Arte plastice

�N. Grigorescu� Bucurest i,  1970
Clasa profesorulu i Traian Brãdean. Membru

UAPR, filiala Slobozia - Ialomita.

Activitate expoziþionalã:
Expoziþi i de grup:
Expoziþie de grup la Oneºti  1968
Expoziþie de grup la Bucureºt i  1969
Bienela de picturã º i sculpturã, Bucureº ti  1972
Salonul Tineretului, Piteºti  1974
Expoziþii  Judeþene de artã plasticã între 1975-

2000
Expoziþia Republicanã de Artã Plasticã a cadrelor

didactice,  Bucureºti  1976 ºi  1978
Expoziþ ii  interjudeþene la Galeri ile de Artã

Constanþa în 1977 ºi 1979
Expoziþia Republicanã a tineretului, Iaºi  1985

Expoziþi i personale:
Bucureºt i  1965, Slobozia 1975 ºi 2001
2002,2003,2004,2005, 2006  Expoziþiile UAPR

Fil iala Slobozia Ialomiþa:
 �Salonul  de primãvarã� ºi �Salonul de toamnã�,
Galeri ile de Artã Arcadia  Cen trul Cultu ral

UNESCO �Ionel Perlea�

GEORGE PÃTRU

Data naºterii: 6 ianuarie 1946 în comuna
Batogu , judeþul Brãi la.

Studii: abso lven t al  Inst itutu lui  de Arte
Plast ice �N. Grigorescu� Bucurest i, secþia de
graficã, clasa profesor Vasile Kazar.

Membru UAPR

VIORICA PETRE
Data nasterii: 6 iunie 1950 Bucures ti
Studii:  Institutul de arta Plastica �N. Grigorescu�
Bucures ti,
Facultatea de desen, Facultatea de Muzeologie 1983,
clasa prof. Bradut Covaliu. Membra UAPR, filiala
Slobozia - Ialomita

Expozitii personale:
1975- iunie-  Muzeul Jude tean Slobozia
1977- mai �Muzeului Jude tean Ialomita

1976- iunie � Expozitie  de grup Slobozia
1976- Expozitia interjudeteana Constanta
1977- Expozitia judeteana Omagiul Independentei

Slobozia
1978- Expozi tia republ icana de a rta  pla stica  a

cadrelor didactice Buc ure sti
1980- Salonul municipal de  pictura  si sculptura

Bucuresti
- Expozitia republicana de pictura Buc ure sti
1983- Salonul municipal de  pictura  si sculptura

Bucuresti
1991- iunie � de cembrie � expozitie � Belgia -Franta
Expozitia interna tionala � ART CONTEMPO RAIN

DE ROUMANIE�
1995- Expozitia anuala de arta  plastica, Centrul Cul-

tural �Ionel Perle a�
1995- Expozitie Peisajul ialomitean � Tabara de

creatie � Sloboz ia -
1999- Expozitii organizate de  UAP Filiala Braila
2000- Expozitia bie nala �Ion Andre esc u� Buzau

BOGDAN PIETRIª
(1945 - 2006 )

Studii: Institutul de Arte Plast ice �N. Grigorescu�
Bucureºt i, promoþia 1973, clasa Profesor Alexandru
Ciucurrencu. Membru UAPR

Expoziþii personale:
1975  Slobozia, România
1984  Ga leriile minicipiului Bucureºti
1993  G aleria �Simeza�, Bucureºti
1994  Galeria �Jean Louis Calderon�, Bucureºti
2003  Galeria �Orizont�, Bucureºti.

Expoziþii de grup:
1974 -1989  Salonul Munic ipal de  Arta Buc ure ºti
1984  Expozit ie c ol ect ivã de pict urã, G ale ri a

�Cãminul A rtei�, Bucureºti
1993  Casa A meric ii Latine, Bucureºti
1994  Casa Centrlã a  Armatei, Bucureºti
1996  Galeria Apollo , Bucureºti
1999  Galeria Orizont , Bucureºti
2000  Sa lonul Municipal de Artã, Bucureºti
2001  Sa lonul National de  Artã, Bucureºti
Expoziþii în strãinã tate: Polonia , Bulgaria, Franþa,

Iugoslovia, China, Norvegia

�Por tret�, u/p, 73x73

�Peisaj la Mogoºoaia� , u/p, 61x61

1980- iunie-  Sala mica a Muzeului Judetean
1995- iulie � Cent rul Cultural UNESCO �Ionel

Perle a�
2001 Galeriile de Arta a UAP Filiala Braila
2002 Expozitia  U.A .P.R. Filia la  Ialomita � Centrul

Cultural UNESCO �Ionel Perlea �
 Ac tivitatea expozit ionala:
1975- mai � Expoz itia judeteana de arta plastica a

artistilor locali - Slobozia

2001- �Bla sova�  Ta bara de cre atie � Braila Gale riile
de a rta � Braila

2001- Expozitie de grup UAP Sala Teatrului National
� decembrie  Bucuresti

2002,2003,2004,2005, 2006 � Expozitiile UAPR
Filiala Slobozia �Ia lomita : �Salonul de primavara� si
�Salonul de toa mna� , Ga le riile  de Arta Arcadia � Centrul
Cultural UNESCO �Ionel Perlea �

Lucrar i de ar ta monumentala:
1987 -  Mozaic � Cera mica (46mp) . Pa latul Copiilor

Slobozia � Ialomita

�Pãsãri�, u/p, 70x90

�Peisaj de iarnã�, u/p, 166x52

�Peisaj�, u/p, 68x49

�Parc ul Tine retului - ºantier, u/p, 100x73

�Rãscoala�, u/p, 82x60
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GHEORGHE PETRE
Date biografice:
Nascut: 9 aprilie 1950, Ciocanesti , Sectorul

Agricol Ilfov
Studii: Liceul de Arta Plastica Bucurest i
Ins ti tu tu l de arta Plast ica �N.Grigorescu�

Bucures ti
Facultatea de desen Sectia Pedagogica 1972
Facultatea de Muzeologie 1983, Clasa prof. Ion

Salisteanu
Presedintele Filialei Slobozia - Ialomita a UAPR

Activitatea expozitionala:
1975-2000 -  Expoz iþie jude þeanã  de artã plastic ã
1977-1979 - Expoziþii interjude þene  galeriile  de Artã

Constanþa
1978 - Expozi þia republi canã de artã  a  cadrelor

didactice   Bucureºti
1980 -  Salonul munici pal  de picturã  ºi sculpturã

Bucureºti
1980-1981 -  Expozi þia republic anã de  pic turã  ºi

sculpturã Bucureºti
1982 - Expoziþia bienalã de picturã ºi sculpturã Bucureºti
1983 - Salonul municipal de picturã ºi sculpturã Bucureºti
1985 - Expoziþie  Tabãrã U.A.P. Lãzarea  Filiala Harghita
1991 -  IulieDece mbrie  Expoziþia �Art Contemporain

de Rouma nie�
1992 - Iulie  Expoziþie inte rnaþionalã Olanda
1999 - Expoziþii organizate de U.A.P. Filiala  Brãila
2000 - Expoziþie bienalã �I. Andreescu� Buzãu
2000 - Expoziþie organizatã de  UA P Brãila
2001 -  Tabãrã  de creaþi e UAP Brãil a �Blasova �-

septe mbrie Brãila

2001 - Expoziþ ie de grup U AP  Sala  Te atrul ui
Naþional  dec embrie Buc.

2002,2003,2004,2005, 2006 � Expozitiile  UA PR
Filiala Slobozia �Ialomita:

 �Salonul de primavara� si �Salonul de toamna� ,
Galeriile de Arta Arcadia � Centrul Cultural UNESCO
�Ionel Perlea�

Expozitii personale:
1977 - Muzeul Judetean Ialomita
1980 - Muzeul Judetean Ialomita
1995 - Centrul Cultural �Ionel Perlea �
2000 - Centrul Cultural UNESCO � Ionel Perlea �
2001 - Galeriile de A rta UAP � Filia la Braila
Lucrar i de ar ta monumentala:
1987 -  Mozaic � Ceramica (46mp) . Palatul Copiilor

Slobozia � Ialomita
2001 - Sculptura Mihail Kogalniceanu - Ialomita

CORNELIU RATCU
Nascut  in 1947 la Oituz, judetul Bacau.
Absolvent al Academiei de Arte Frumoase

Bucurest i, sectia picturã
Sef de p romoþie la clasa maestrului Vasile

Grigoriu
Bursa � Ion Andreescu� pentru picturã
Din 1980 membru UAPR
Expozitii personale:
1967, 1969: Casa de  Culturã  a Tineretului Piteºti
1982: Muzeul Dunãrii de Jos Cãlã raºi
1999: Expozi þia  �O glnz i  pa ra le le : N ic olae

Grigorescu-Corneliu Ratcu,Muzeul Dunarii de Jos
Expozitii de grup:
1963-1966: in foa ierul Teatrului dramatic Galaþi
1970: Salonul Judeþean a l f ilia lei UA P Piteºti
1974: Sa loa nele  Municipale  ºi Republica ne al e

filiale i Bucure ºti a UAPR
1977-1981 : Expoziþie de grup la Muzeul Judeþean

Ialomiþa
1988:  Saispre zece pictori romãni contemporani�

Sala �Arc adia� Cãlãra ºi
1994-1999: Expozi þii la  Muz eul Dunã rii de Jos

Cãlãraºi
1988:  a  participat la Simpozionul Internaþional de

picturã de la Vetren  Bulgaria, ediþia a IV-a

MARIA UNÞANU

Data naºteri i: 24 august 1951, Botoºani
Stud ii:  Absolve ntã a l In st i tu tu lui  de A rte
Plast ice �N. G rigorescu� Bucureº ti,
sectia de desen , 1973,  clasa pro f. G rigor e
Spirescu. Membra UA PR
Activitatea expoziþionalã:
Expoziþii naþionale :

1978  Expozi þia republica nã de arte  pl astic e a
Cadrelor  D idactice , Muzeul RSR

1979  Expoz iþia  Na þionalã � Voroneþiana�, Suceava

1980  Salonul municipal de picturã ºi sc ulpturã,
Muzeul RSR, Bucureºti

Expoziþia Republica nã de picturã ºi sculpturã, Sala
Dalles, Bucureºti

Expoziþia de a rtã plasticã conte mpora nã �2050 de
ani de la crea rea Statului centra liz at ºi inde pendent�,
Sala Dalles, Buc ureºti

 Expoziþia Na þionalã � Voroneþiana �, Suceava
1981  Sa lonul Municipal de pic turã, Sala Dalles,

Bucureºti
Expoziþia Republica nã de picturã ºi sculpturã, Sala

Dalles, Bucureºti
1983  Expoz iþia Na þionalã �Peisa jul�, Bucureºti
1989  Expoz iþia � Eminescu 100�, Sa la Dal les,

Bucureºti
1996  A nuala de picturã �ªtefa n Luchian�, Botoºani
Expoziþia Ex Libris �Pana it Istrati -  povestitorul�,

Brãila
1997  A nuala de picturã �ªtefa n Luchian�, Botoºani
1998  A nuala de picturã �ªtefa n Luchian�, Botoºani
2000  Expoziþia Ex Libris �Miha i Eminescu� Bacãu
2001  Expoziþia Ex Libris �Brãila 2001�, Brãila
2004  Concurs N aþional Ex Libris �ªtefan cel Mare

ºi Sfânt - 500�, Bacãu
Expoziþii personale:
1981  � Picturã, grafic ã�, Muzeul Jude þean Ia lomiþa
1994  � Pic turã , graficã , Aglamar�, Centrul Cultural

�Ionel Perlea�
2003   Muzeul Dunãrii de Jos, Cãlãraºi
Lucr ãr i în colec þii  de  stat ºi particul are  din

România, Anglia ºi Franþa

DAN STÃNEASA

Data nasterii:   29  ap rilie1952, Giurgiu
Studii: Inst itu tul  de A rte plast ice
�N. Grigorescu�,  Bucurest i
Facu ltatea de ar te plas tice, special izarea
Desen, 1978

Activitate expozit ionala:
1979 si 1980 expozitie de grup la Slobozia
1981 � Salonul National de Arta Plastica � Bucuresti
Expozitii de grup în taberele de cre atie Ama ra si

Tandarei
1995 � expozi tie personala la Centrul Cultural

UNESCO �Ione l Perlea�
2002, 2003,

2004, 2005,
2006 � Expozitiile
U APR  F il ia la
Sl obozi a �
Ialomita:

�Sa lonul de
prima vara � si
� Sa lonul de
t o a m n a � ,
Galeriile de Arta
Arcadia � Centrul
C u l t u r a l
UNESCO �Ionel
Perle a�

�Bãrãgan�, u/p, 127x117

�Belºug�, u/p, 78x68

�ªantier  în Bãrãgan�, u/p, 100x79

�Vase pe Dunãr e�, u/p, 100x70

�2050 ani�, u/p, 98x68

�Grup folcloric �, u/p, 70x80


