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Eveniment artistic de excepþie
la Muzeul Judeþean
Vineri, 20 octombrie, Muzeul Judeþean Ialomiþa a fost gazda unui eveniment artistic de
excepþie: vernisarea expoziþiei de artã fotograficã a artistului american ION ZUPCU. Nãscut
în 1960, la Slobozia, el emigreazã, în 1991, în S.U.A. ºi se stabileºte în New York. A muncit
mult pentru a se afirma ºi , începând cu anul 2000, este prezent pe simezele a nu mai
puþin de 27 de expoziþii, în S.U.A., Hong Kong, România. Lucrãrile sale au fost achiziþionate
de mari muzee din Houston (Texas), Daytona(Ohio), Michigan, Louisville.
Ion Zupcu nu a întrerupt niciodatã legãturile cu Slobozia, dovadã ºi aceastã ultimã
expoziþie retrospectivã, dar ºi dragostea ºi atenþia acordatã prietenilor, tuturor celor care
au venit vineri sã-i admire munca. Alt gest frumos : toate cele 19 lucrãri expuse au fost
donate Muzeului Judeþean Ialomiþa. (Gh.D.)
Expoziþia este deschisã pânã pe 12 noiembrie.

Retrospectiva ION ZUPCU

Majoritatea oamenilor, spre a-ºi pãstra
amintirile, fotografiazã alþi oameni. Eu,
pentru a-mi pãstra amintirile, fotografiez
lucruri.
Lui Ion Z upc u pr ieten ii a prop iaþi îi
s pun eau J a n, iar frate lui ac es tui a,
Laurenþiu, probabil pentru comportamentul
lui m ult mai l iber ti n, îi s puneau J ohn.
Am ândoi îºi câ ºti gau pâi nea, ai ci , în
Sloboz ia, din meºteºugul fotografiatului.
D upã c e av ea s ã pã rãs e as cã þar a,
stabilindu-se la N ew York, Ion a preferat s ã
rãmânã tot Ion, chiar dacã J ohn ar fi sunat
m ai... oc ci dental . Poate cã pãs trar ea
prenumelui s ãu neaoº avea sã duc ã l a
des coperirea sa mult mai rapidã de c ãtre
un alt rom ân stabilit la New York, român
pas ionat, ca º i el, de fotografie. (Amãnunte,
în interv iu.)
Vineri, 20 octombrie, la Muzeul Judeþean
Ialomiþa, a avut loc v ernisajul retros pectiv ei
ION ZUPCU, expoz iþie cuprinz ând lucrãrile
pe care arti stul le-a donat lãcaº ului de
culturã respectiv. Aºezarea lucrãrilor respective în ex poziþie s-a fãc ut în prezenþa
autorului care, într-o scurtã pauz ã, a avut
am abilitatea s ã-mi a cord e intervi ul c e
urmeazã.
Ion ZUPCU: Majoritatea oamenilor, spre
a-º i pãs tra ami ntiril e, fotografia zã al þi

oameni. Eu, pentru a-mi pãstra amintirile,
fotografiez lucruri.
Bin e ai reven it în þar ã, Ioane! În u rmã
cu vreo d oi ani, Ro dica, soþia ta, a avut,
ca ºi tine acum , am ab ilitate a sã-m i
aco rde un in terviu . Atunci m i s-a oferit
ºansa sã pr ivesc cu alþi o chi o par te
dintre lucrãrile tale desco per ite de min e
pe inter net, pentru cã Rodica era m ult
m ai ap roape de ele. Fãcea p ar te din ele,
aº putea spune. Acum, pr in p rezenþa ta
aici, mi (ºi ni) se oferã o altã ºan sã: aceea
d e a p ãtr u nd e în in tim itat ea lo r, în
in timitatea cr eaþiei tale. Dar sã în cep cu
începutul... Când ai p lecat din România?
- În 1991, m ai 13.
Am vãzu t în expo ziþie acel clopo t,
lu cr ar e realiz atã în þarã, în 1985, dup ã
câte ºtiu. Deci, ai scãpat de acel clopot,
d e acel s paþiu în chis... Te- ai d us în
Am er ica sã faci artã sau ai p lecat pu r ºi
sim plu acolo pentru libertate?
- În 1991, mi-a fos t teamã de rev enirea
la forma de care sc ãpasem în decembrie
89. Pers is ta biroc raþia, persis ta îngrãdirea
spiritului de iniþiativã, chiar dacã s e anunþau
unele des chideri
F oto gr afie fãceai ºi câ nd e rai în
Rom ânia
- M ã b uc ur ã ac e as tã s ub li ni er e.
Fotografia es te c omercialã ºi artisticã. În
momentul în care o fotografie este plãtitã
este un act comercial. O fotografie pentru
paºapor t, o fotografie la o nuntã, la un botez
sunt fotografii comerciale. Când un fotograf
are cu totul altã intenþie ºi fotografiazã idei
sau creeaz ã o imagine s e poate ajunge la
operã de artã. ªi este total diferitã de
fotografia comerc ialã. O fotografie de artã
nu este comandatã. Este fãcutã cu intenþiile
pe care le am eu ºi cu s imþãmintele pe care
le am eu.

C um ai aju ns s ã de vii u n nu m e
aco lo? Pentru cã su nt co nvin s cã m-ai
în tâi te-ai gândit la rostul tãu, la rostul
fam iliei tale, de fapt, ºi, m ai ap oi, la
pasiunea ta pentru fotografie...
- La câteva luni dupã c e am ajuns în
Am er ic a am re uº it s ã ob þin u n
license, dreptul de a conduce un taxi, iar
la aproape un an de zile am avut în maºinã
un proprietar al unui laborator foto (albnegru, faimos în Manhattan). Având numele
la vedere a fos t simplu pentru el, român de
origine, sã înþeleagã cã ºi eu sunt român.
M-a întrebat ce am fãcut în România ºi,
aflând de pas iunea mea, m-a invitat la el
sã avem o disc uþie. Sã vezi ce am eu, mi-a
spus, poate vrei sã lucrezi pentru mine...
Aºa am început sã lucrez într-un laborator.
Dupã care av eam sã descopãr alþi fotografi,
am fãcut printing pentru mulþi dintre ei, iar
dupã doi ani, în 1994, am avut º ansa s ã
merg la un fes tival de artã fotograficã în
New York unde am fost impresionat s ã vãd
fotografii celebre ale unor fotografi celebri.
Atunci am înþeles cu adevãrat cã ar ta
fotograficã exis tã, este foar te importantã
dacã ai ceva de spus ºi am simþit o înc linaþie
fantastic ã spre aceastã formã. Impresionat
de peisaje am ieº it în afara New York-ului
ca sã fotografiez peisaje. Dupã c are, la doitrei ani de zile, am fost atras de natura
staticã, natura moar tã. Natura moartã îmi
completa propria mea filos ofie, ac eea de a
pune pe sc enã obiecte. Erau ore pe c are le
petreceam în s ufragerie în prejma unor
obiecte, exista lumina lui Dumnezeu, v az e
de flori... Am avut o atragere cãtre sc enã,
nu neapãrat s ub influenþa lui Shakespeare,
ci din impulsul real cã obiec tele fotografiate
a co nsemnat Ion Alecu
(p relu at d in Ialo miþa, n r. 191)
(con tinu are în pag . 11)

E S T, Petit point cardinal de lédition
Il a fait (re)découvrir Albert Cohen, Samuel Beckett ou Henry Mille en
Roumanie. A la tête de la maison EST, léditeur français Samuel Tastet
occupe une place à part. Rencontre avec un passionné de lécrit qui, ouvrage
après ouvrage, édifie un pont culturel entre Paris et Bucarest.
De sa vie, on pourrait faire un roman. Trop tard, il y a déjà pensé et y
travaille. Assis derrière son bureau, encerclé douvrages, Samuel Tastet se
raconte avec passion et éclat  de rire ou de voix. Moi, cest le livre qu i
me guide, résume-t-il pour évoquer ses trente ans dédition et retracer
lhistoire dEST (Edition Samuel Tastet), la maison quil a créée en Roumanie et qui compte une soixante de titres, dont 40 auteurs français, dans son
catalogue. Cest un livre, celui dune poétesse roumaine, Mariana Marin, qui
la conduit à Bucarest en 1990. Il est éditeur en France, débarque dans ce
pays qui émerge de cinq décennies de communisme. Il y croise des écrivains,
des peintres. Jai senti une vraie so if de cu lture. Je m e suis dit qu e
jallais travailler ici. Le projet met du temps à se concrétiser. En 1995,
EST publie ses cinq premiers ouvrages, des traductions de Blanchot, Beckett,
Cohen
Un choix révélateur de la politique
que ntend mene r lé diteur fran ça is : faire
connaître des auteurs et des thématiques incontournable. « Il fau t rattrap er le temps
perdu . Pendant la p ério de com mun iste, la
Rou manie est p asse à co te dauteurs fond amen taux. Il fau t permettre aux gens davoir
accès à la cultu re. Je suis très fier d es livres
qu e jai p ubliés su r la qu estion juive. En
dix ans il a fait entrer dans les librairies du pays
des nombreux écrivains. Des Français, bien sur,
comme Lorette N obécourt, C atherine Millet,
Paul-Luis Courier, mais aussi des Européens,
comme le Hongrois Imre Kertesz et les a Anglosaxons comme Henry Miller, le grand succès
de la maison.
Faire de ch aque livre un p etit bijo u
EST demeure une petite structure au fonctionnement artisanal. Couverture, mise en page, tout est fait sur place, hormis
limpression. Les premiers temps, Samuel Tastet faisait lui-même le tour
des libraires pour mettre ses livres en rayon. Aujourdhui, il sest constitué
un réseau de distribution et a développé la vente par Internet. Mais léquilibre
reste précaire. No us faisons de petits tirag es, de 1000 à 4000 exemplaires.
Chaq ue livre coû te p lu sieurs milliers deuros, entre lachat des droits,
la trad uction , la fab ricatio n. Sans les aides du bu reau du livre de lAm bassade de France o u du Centre Nation al du L ivre, je ne po urrais pas
éditer au tant. Il fau t dailleu rs ren forcer ces aides. Il y a u n in térêt p our
la littératu re française ici, classiq ue et contem poraine. Mais cet intérêt
nest pas d éfinitivement acqu is.
Au fil des ans, EST sest taillé une jolie réputation. Couvertures dorées,
traductions de qualité, auteurs et uvres soigneusement choisis Samuel
Tastet veut faire de chacun de ses livres un petit bijou , qu i do nne envie
au lecteur de se constituer u ne b ib lioth èq ue. Loin des diktats commerciaux, lédition version Tastet est exigeante. « J au rais p u faire des livres
faciles p our g agner d e largent. Mais ce n e serait pas cohérent avec la
po litique dauteurs qu e je mèn e. Mes p ro jets ? Dévelop per les essais,
la th ématiqu e mystiqu e. Pub lier Proust, lintégralité A la recherche
du temps perd u. Le pro jet est lancé, la traduction qu asiment terminée.
Il no us manqu e juste de larg en t
» Aujourdhui, le livre semble pourtant
le ramener
vers la France. En mai il a lancé une collection en langue
française (quatre titres et une anthologie de la littérature roumaine), distribuée en Roumanie et dans une petite centaine des libraires de lHexagone.
« Javais envie d e retravailler dan s m a lan gue dep uis un mo ment. A
terme, mon objectif est de pub lier une ving taine des livres en Roumanie
et un e d ouzaine en France. Travailler à ch eval entre les deux pays, ce
serait un b el ab ou tissemen t. »
MARION GUYONVARCH
Revue REGARD
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E S T, un punct cardinal pe harta editorialã
A contribuit la (re)descoperirea lui Albert Cohen, Samuel Beckett sau
Henry Miller în România. La conducerea editurii EST, editorul francez Samuel
Tastet ocupã un loc aparte. Ne-am întâlnit cu un pasionat al scrisului care,
lucrare dupã lucrare, construieºte un pod cultural între Paris ºi Bucureºti.
Din viaþa sa s-ar putea scrie un roman. Prea târziu pentru alþi, s-a gândit
deja si lucreazã la el. Aºezat in spatele biroului sãu, in mijlocul cãrþilor, Samuel
Tastet se descrie pe sine cu pasiune, printre hohote de râs ºi tresãriri ale
vocii. Pe m ine mã co ndu c cãrtile , spune el pentru a evoca pe scurt cei
treizeci de ani de muncã editorialã ºi pentru a descrie povestea editurii EST
(Editura Samuel Tastet), pe care a creat-o în România si care numãra in
catalogul sãu editorial 60 de titluri, din care 40 semnate de autori francezi. O
carte, cea a unei poete românce, Mariana Marin, l-a adus la Bucureºti in
1990. Este editor în Franþa ºi debarcã în aceastã þarã care tocmai ieºea din
cinci decenii de comunism. Se întâlneºte cu scriitori, cu pictori. Am simþit
o adevãrata sete d e cultura. Mi-am spu s ca o sã vin sã lucrez aici. .
Proiectul se va concretiza în timp. In 1995, EST publicã primele sale cinci
lucrãri, traduceri din Blanchot, Beckett, Cohen
O alegere care dezvãluia politica pe care îºi
do re a sã o susþ inã edito ru l fran ce z: sã
promoveze autori si tematici ce trebuie neapãrat
cunoscute. «Trebu ie câºtigat tim pul p ierd ut.
În perioada co munistã, Român ia a trecut pe
lâ ng ã a uto ri fu nd am en ta li. Treb ui e sã
permitem oamenilor accesul la culturã. Sunt
foarte m ând ru de cãrþile p e ca re le-am
pu blicat despre ch estiunea evreiascã. În
zece ani a permis intrarea în librãriile României
a numeroºi scriitori. Scriitori francezi, bineînþeles
precum Lorette Nobécourt, Catherine Millet,
Paul-Luis C ourier, dar ºi europeni cum ar fi
ungurul Imre Kertesz sau anglo-saxoni ca Henry
Miller, care a fost un mare succes al editurii.
Sã faci din fiecare carte o micã bijuterie
EST gãzduieºte o micã structurã funcþionând precum artele artizanale.
Copertã, aºezare în paginã, totul este realizat în editurã mai puþin tipãrirea.În
prima perioadã, Samuel Tastet fãcea el însuºi turul librãriilor pentru a aºeza
cãrþile. Astãzi, el a realizat o reþea de distribuþie ºi a dezvoltat vânzarea prin
Internet. Dar echilibrul editurii rãmâne precar. Noi facem tiraje mici, între
1000 ºi 4000 exemplare. Fiecare carte costã mai multe mii de eu ro , de la
cum pãrarea drepturilor de auto r, trad ucere si realizarea cãrþii. F ãrã
ajutoarele biroului cãrþii d in cadrul Am basad ei Franþei sau ale Centrului
Naþio nal al Cãrþii, n u aº p utea sã ed itez atât de mu lt. De altfel aceste
sub ven þii ar trebui sã creascã. Existã aici u n adevãrat interes p en tru
literatura fran cezã, clasicã sau co ntemporanã. Dar acest in teres n u este
un câºtig defin itiv.
De-a lungul anilor, EST ºi-a format o reputaþie bunã. Coperte aurii, traduceri
de calitate, autori ºi opere alese cu grijã
Samuel Tastet vrea sã facã din
fiecare carte o micã biju terie care sã-l facã pe citito r sã-ºi do reascã o
biblio tecã. Departe de dictatura comerþului, orice ediþie în versiunea Tastet
este exigentã. «Aº fi putu t sã fac cãrþi uºurele pen tru a câºtiga b ani. Dar
acest lucru n u ar fi fo st în co nfo rm itate cu p olitica de au tor pe care o
susþin . Pro iectele mele ? Sã d ezvolt editarea d e eseuri ºi p ro blematica
misticã. Sã p ublic Proust, În cãutarea timpu lui p ierd ut în versiune
integralã. Pro iectul este lansat, traducerea apro ap e term inatã. Dar ne
lip sesc to cmai ban ii
» Astãzi, cãrþile par sã-l îndrepte cãtre Franþa.
În mai el a lansat o colecþie în limba francezã (patru titluri ºi o antologie a
literaturii române), distribuitã în România ºi în mai puþin de o sutã de librãrii
ale Hexagonului. «De la un mom ent dat am simþit nevoia sã lucrez în
limba mea. Pe viitor ob iectivul m eu este sã p ublic în jur de d ouãzeci de
cãrþi în Rom ânia ºi dou ãsp rezece în Franþa. Sã lucrez cãlãto rin d între
cele d ouã þãri va fi o realizare deo seb itã.
MARION GUYONVARCH
Revista REGARD

A XV-a ediþie a Salonului Anual de Carte
12 octombrie-03 noiembrie 2006
Saloanele de ca rt e au devenit, pe parcursul
vremurilor, modalitãþi de prezentare a activitãþii unei
biblioteci publice, de recomandare a serviciilor publice
specifice unei astfel de instituþii de culturã, de etalare
parþialã a achiziþiilor de carte, de dialog între autori,
editori, ºi publicul utilizator.
Organism viu, în permanentã miºcare, completare,
organizare ºi relaþie, Biblioteca Judeþeanã ªtefan
Bãnulescu organizeazã, începând din anul 1992,
Saloane de C arte cu o frecvenþã anualã, prilej de
evaluare a activitãþii recente ºi de meditaþie asupra
perspectivelor. Paisprezece ediþii deja încheiate au
însemnat pentru instituþie tot atâtea prilejuri de a invita
personalitãþi culturale de primã mãrime, scriitori,
profesori universitari, academicieni, directori de
biblioteci cu activitate prodigioasã. Astfel, au fost
oaspeþii bibliotecii Mircea Dinescu , Aureliu Goci,
Anatol Ciobanu, Simona Popescu, Ligia Naum(soþia
marelui poet Gellu Naum), Fãnuº Bãileºteanu, Fãnuº
Neagu, Aurel M. Buricea, C. C hifane D rãguºani,
George Burlacu, Ovidiu Dunãreanu, Constantin Novac,
Nicolae Motoc, Dan Perºa, Ion Papuc, Radu Cârneci,
Constantin Þ oiu, Aurelia Marinescu, Nicolae Þ one,
George Þ ãrnea, Claudiu Komartin, Adrian Bucurescu.
Întotdeauna au fost prezenþi, în calitate de autori,
membrii Uniunii Scriitorilor care locuiesc în judeþul
Ialomiþa, Nicolae Stan, Ion Neºu, ªerban Codrin,
cãrora li s-au dedicat lansãri de carte. De asemenea,
alþi autori ialomiþeni au onorat Saloanele de Carte în
calitate de oaspeþi : Emil Strãinu, Gheorghe Dobre,
Anghel Macedon, Virgil Dascãlu, Alexandru Bulandra,
Titi Damian, ªtefan Grigorescu, Adria Bãnescu, Livia
D obrine scu , M ihai V iºo iu, Io an Man, Grigore
Spermezan, Dan Elias, Tudor Amza, Costel Bunoaica,
Florin Ceocea, Ion Ianole.
În anul 2000, Salonul de Carte s-a mutat pentru o
zi la Muzeul Literaturii Române din Bucureºti, unde sau lansat mai multe volume scrise de autori ialomiþeni.
Expoziþia de anul acesta, gãzduitã de Galeriile
ARCADIA, din Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea,
poartã semnãtura aceluiaºi talentat designer Adrian
Constantin, vechi ºi constant colaborator. Echipa din
culise(echipa bibliotecarilor Mariana Stãnicã, Georgeta
Ma lin escu, Da niela M. Co nstan tin, D aniela I.
Constantin, Daniela T ãrãcilã, Mariana Basamac,
Co rnelia Rad u, Nicolet a L uca, Ort anza Aron,
Alexandrina Mihalache, Ecaterina Florea) a asigurat
sele cþia fon dulu i de cart e propu s pre ze ntã rii
expoziþionale.
Joi, 12 octombrie, ora 14,00, un numeros public a
umplut pânã la refuz sala de expoziþie sala de expoziþie.
În prezenþa istoricului literar ºi a criticului Aureliu Goci,
grupul de scriitori, de oameni de culturã, de iubitori de
carte, de prieteni ºi de invitaþi a ascultat scurtele
alocuþiuni susþinute de directorul Bibliotecii Judeþene,
Mihaela Racoviþeanu, urmate de cuvintele de salut
ale domnului Silvian Ciupercã, preºedintele Consiliului
Judeþean Ialomiþa. Se aflau de faþã doamna Olga
Petcu, vice preºedint e a l Con siliulu i Ju deþe an,
Gheorghe Petre, Ilie Cioacã, Mihãiþã Gãinã, Ionel
Constantin, Cristian Obrejan, Doina Roºca, alãturi de
cei intim implicaþi în lumea cãrþii, autori, jurnaliºti,

cititori : Nicolae Stan, Ion Neºu, Gheorghe Dobre, ªerban
Codrin, T iti Damian, Mihai Viºoiu, Anghel Macedon,
Aurel Anghel, Adria, Bãn escu, Dan Elias, Gabriel
Teodorescu, Costel Bunoaica, Alexandru Bulandra,
Gheorghe Ciutacu, Ion Alecu, Oliviu Vlãdulescu, Florin
Ceocea, ªtefan Grigorescu, George Stoian (mereu în
miºcare ºi vorbãreþ), Angi Breazu, Doina Ene, Ion Ene,
Nico lae Pu iu I onescu , Gigi Con st ant in, Florian
Stoenescu, Gheorghe Marinel, Elena Marin, Florin
Floreanu, Adrian Panait, Marian Chirea, prof. Magdalena
Grecu.
Dupã o prezentare generalã a expoziþiei, criticul
Aureliu Goci s-a aventurat în dezvãluirea unor direcþii
în literatura românã contemporanã, a conflictelor dintre
grup urile de interese, cre ionând un peisaj colorat,
multiplu, liber sã se exprime ºi sã se conteste.
Gheorghe Dobre, în calitate de lider recunoscut al
programelor de editare ale revistei ºi editurii, care
promoveazã numai autori ialomiþeni, a prezentat standul
special rezervat editurii HELIS. Volumul Aºezãri ºi
monumente ialomiþene de ªtefan Grigorescu este o
contribuþie impresionantã la tezaurul livresc al istoriei
locale, autorul, doctorand în domeniu, demonstrând cã
posedã calitãþi de cercetãtor serios. Vasile Alecsandri
ºi cazul Mioriþa de Alexandru Bulandra îºi propune sã
taie un nod gordian, care rezistã de 160 de ani : cine
este adevãratul autor al baladei Mioriþa, ciobanul din
Vrancea sau intelectualul, boierul Vasile Alecsandri.
Cum acul busolei critice indicã drept creator pe bardul
de la Mirceºti, cartea lui Alexandru Bulandra poate
produce un cutremur în cultura românã, pentru cã se
face dreptate în posteritate unui mare poet, care ºi-a
înscenat anonimatul, din relativele subsoluri urcând încã
un gigant de talie naþionalã, cum numai Eminescu,
Enescu ºi Brâncuºi mai sunt în aria artelor.
Volumului de versuri Arta singurãtãþii de Dan Elias
îi vom ded ica o at en þie specia lã, deo camd atã
consemnându-i prima lansare publicã. Dupã pãrerea
noastrã, aceastã carte meritã o at enþie specialã,
deoarece consolideazã imaginea unuia dintre cei mai
importanþi poeþi români contemporani.
Tot la editura H ELI S, în afarã de cele trei cãrþi
prezentate mai sus, au mai apãrut anul acesta titlurile :
Spionajul psihic ºi Rãzboiul geoclimatic ale col. dr.
Emil Strãinu, Creaþia folcloricã  proces deschis de
dr. Eugen Sandu, Ingerinþe de Anghel Macedon.
Alþi colaboratori ai reviste i H ELIS, Doina Ene,
Nicolae Puiu Iliescu ºi Aurel Anghel, ºi-au autoprezentat
noile apariþii editoriale.
Oficial, expoziþia s-a deschis publicului, câte opt
ore zilnic, de la ora 10 la 18.
Pe data de 17 octombrie 2006, un public la fel de
numeros l-a întâmpinat la ora 11 fix pe editorul francez
Samuel Tastet, bun cunoscãtor al limbii române ºi pe
Bogdan Ghiu, poet, eseist ºi traducãtor. ( ª.C.)
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...un pas...
#

a fost doar o clipã
dar ce clipã !
ºi ce-a mai contat
cã toatã aceastã petrecere din jurul nostru
nu avea nici o legãturã
cu noi
dar absolut nici una

mai lejer
aºa cum îþi pier amintirile
o frunzã
ºi omida
alunecând
odatã cu melodia
de fapt
cu trecerea ei

#

fluture
balansând un fir de iarbã

mãrunþiºuri
implacabile
te scot din tine
clipã de clipã
zi de zi
lunã de lunã
an de an
toate unitãþile de mãsurare a timpului
lucreazã pentru ele

mai lejer
existenþã dilatatã
omizi pe amintiri
palate cum pier
doar privindu-le

ºi nu te mai regãseºti
nici mãcar când te uiþi
în oglindã
#

#

fãrã iluzii
fãrã ele
ca ºi cum ai sãruta o bordurã
cu douã sute de kilometri pe orã

ºi
peste toate
Doamne
cât cer !

încolãcit în sine
ca un cocon picat pe mijlocul strãzii
aºteptând sã-i grãbeascã cineva
transformarea
un gând
o fãrâmã de energie
ºi furtuna de la
capãtul lumii

Gheorghe Dobr e
#
un pas
pe mare
doar atât
de aici, pânã aici
o bãtaie de aripã
rãscolind miliarde de molecule
de apã
de aer
ca o trecere prin viaþã
zici
o bãtaie de aripã
ca o alunecare
de la ceva spre altceva
de la cineva spre altcineva
un pas
doar atât
rimã-ncruciºatã
ca nodul de la ºtreang
în miºcare
eratã
orbecãind
în cãutarea sensului
ce cãutare !

sora lui mai micã
dacã scapi
ºi pleci de acolo convins
în sfârºit
cã ai aflat ce-i realitatea
e bine
fãrã ele
fãrã ele
îþi spun
fãrã ele
adicã fãrã iluzii

#
#
scenariul era cam aºa
ne doream cu toþii acelaºi lucru
apoi
toþi
deodatã
începeam sã tragem de el
ºi
bineînþeles
el habar nu avea

adicã fãrã nimic
#
ce uimire
plouã în cuvinte
ºi distanþa dintre picãturi
e aºa de mare
cã nu mai înþeleg nimic
din tine
#
mai þii minte clipa-n care
am crezut cã înþelegeam amândoi
tot ce se petrecea în jurul nostru
Lu crãri d in expo ziþia Retro sp ectiva Zu pcu
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trec pe lângã tine
fericite puþin
sau poate nu
chinuite puþin
îmbrãcate bine
sau poate nu
dar vii
lãmurite
sau nu
destine

#
afirmi ºi
deodatã
universul se face pulbere
ºi ce de muncã
sã-l refaci
octo mbrie 2006

(u rm are din nr. 9/2006)
Aceastã zonã montanã a Colchilor
(din þinutul Buzãului) a avut o deosebitã
importanþã economicã ºi strategicã din
toate timpurile, în trecut fãcea legãtura
între Gurile Dunãrii (oraºele comerciale
din Sciþia Micã-D obrogea) cu pãrþile interioare ale
Transilvaniei (turme, cereale, vinuri, metale).
Sã reluãm , o d atã cu Nicolae Densu ºianu ,
captivanta legend ã a argon auþilor.Aceºtia au urcat
pe valea râului Phasis. Phrixus, sosind la Colchis,
sacrificã berb ecul cel miraculos lu i Zeus Ph yxio s
(Phu xios)- adicã Zeulu i protectorul fugii. (În
greceºte, phu xios în seamnã fu gã). Pielea o
dãruieºte regelui Aiete care o þintuieºte în templu l
sãu din p ãdurea con sacratã zeulu i Marte.
Fãrã sã vrem, ajungem din nou la toponimul
Martire  platou situat la nord, la câþiva km de Muscel
ºi Mãþara, în triunghi cu Colþi. Ajungem astfel din nou
la acest zeu protector al fugii- în limba pelasgilor
Phyxios. În greceºte, nu putea fi decât Buxios, cãci
grecii adeseori schimbau pe Ph în B, care, prin
evoluþie, a dat Buzios  mai târziu Buzãul (râu ºi oraº).
De fapt, aceastã rãdãcinã (Buz) o mai pãstreazã ºi
toponimul Bozioru  comunã situatã pe versantul
dinspre rãsãrit al þinutului Colþilor.
Istoricul Procopius afirmã cã oraºul Phasis se afla
la pu nctul unde râ ul Phasis (Buzãu ) ieºea din
strâmtorile munþilor ºi cã avea afluent râul Saranges
(Siretul de azi). Unite într-o albie comunã, în cursul
inferior, se vãrsau în Dunãre. Datoritã faptului cã Siretul
cel domol, la confluenþa cu Buzãul, îºi schimbã
direcþia sud-vesticã ºi curge spre rãsãrit, pe albia
naturalã a Buzãului, acesta a fost considerat în
antichitate afluent.
Capitala regelui Aiete este identificatã de acelaºi
Apollonius Rhodius la gurile râului Phasis (Phixios,
Phyxios)-Buzãu. Poemele orfice o descriu ca pe o
cetate splendidã, cu împrejurimi înalte de 9 stânjeni,
înconjuratã de 7 ziduri circulare, cu crenele ºi trei porþi
de aramã. Deasupra trona zeiþa Diana (Artemis).
Iason , îm preunã cu câþiva eroi, pãtru nd e în
oraºul lu i Aiete (azi lo calitateaT irigh ina  Þiglina)
ºi îi cere lâna d e aur. Aiete i-o p ro mite dacã Iason
va în deplin i m ai mu lte porun ci. Mai întâi, trebu ia
sã are cu un plu g de o þel, fãu rit de Vu lcan , tras d e
do i tauri renu miþi pentru sãlb ãticia lo r, cãci avea
ung hiile de aramã ºi su flau foc p e nãri. Aiete însuºi
i-a pus la jug ºi a tras câteva brazde drep te, în alte
de u n stânjen (o explicaþie la ºanþul uriaº de azi
d in tr e ªe rbe ºti ºi Tul u ceºti , co n sid era tã o
prelung ire a brazdei lui No vac). Iason, cu ajuto ru l
Med eei, reuºeºte sã sup unã taurii la jug ºi arã patru
iug ãre din câm pul nu mit al lu i Marte.
O observaþie interesantã : populaþia din zo na
montanã a Buzãului practica agricultura, mai precis
cultivarea cerealelor, a grâului de primãvarã. Dovada?
În treba þi p e lo calnici cât de num eroase sun t
toponimele La Arie(locul unde se treiera grâul). Chiar
pe Podul Goºii, spre muntele Ivoiu, este o astfel de
arie. De la înãlþime, este vizibilã împãrþirea acestui
pod în loturi orientate spre soare.
Regele Aiete im pun e lui Iaso n o n ouã lucrare:
în b razdã sã sem ene din þi d e balaur. Med eea,
aprinsã de iubire pentru Iason , îi ºopteºte cã din
acei din þi vor rãsãri oam en i uriaºi înarmaþi, care-l
vor ataca, însã el sã arunce pietre între aceºti uriaºi
care se vor b ate în tre ei. Atacând u-i pe fiecare în
parte, îi va ucide p e toþi. L egend a arg onau ticã îi
n um eºte pe ace ºti u riaº i Terri ge nae , ad ic ã
oamen i nãscuþi din pãm ânt, ceea ce justificã
numele cetãþii ruinate d e la gurile Siretului. Aºad ar,
faim oasa capitalã ºi reºed inþã a lui Aiete se afla
situatã pe malul stâng al Siretului, fiin d cheia un ei
mari m iºcãri com erciale pe Du nãre, avân d m ai
târziu dreptul de su veran itate asup ra Pon tulu i

FIDELITATEA
MEMORIEI COLECTIVE
Eu xi n , fa p t co n firm a t ºi d e m on u m en tel e
nu mismatice descrise de autor.
Comentariu: Sã fie oare o purã coincidenþã faptul
cã în sudul satului Scãieni  vecin cu Muscelul s-au
descoperit schelete de oameni uriaºi? Un astfel de
schelet se aflã expus la Muzeul de Antropologie din
Bucureºti. Are 2,50m. Localnicii povestesc ºi azi
legenda despre acei uriaºi  eu însumi am auzit una,
copil fiind, de la mama  ba chiar cã o livadã din jurul
satului a fost plantatã pe un cimitir al uriaºilor.
Iaso n, tot cu ajutoru l Medeei,învinge ºi balauru l
terib il din p ãdurea co nsacratã zeului Marte ºi
rãpeºte lân a de au r. Oracolu l mai p revestise cã
regele Aiete avea sã-ºi p iard ã dom nia, cân d i se
va fura lân a de aur. Iason o ia cu el ºi pe Med eea,
fiica lui Aiete, apo i, întorcând u-se cu tovarãºii sãi
pe co rabia lor Argo s, pleacã sp re Elada, navigând
(nu spre Rãsãrit!) spre apus, p e apele lui Oceano s
(Istru).Trec de cataractele flu viulu i (Po rþile d e Fier)
ducând în spate corabia timp de 12 zile, apoi ajung
în apele mãrii interio are (m ed iteranae). Apollon iu s
Rh o d iu s ºi Va leri us F lac us afirm ã º i e i c ã
Argo nauþii se în torc în Elada to t p e ap ele Istrulu i
în sus. Co nform info rmaþiilor lui Jordanes, Istru l,
înainte de cataracte, se despãrþea în dou ã cursuri
d e ap ã: u nu l sp re Pon tu s Eu xinu s, p e u nd e
veniserã arg onau þii, altu l se arunca spre Ad rian
(Ad riatica), pe alb ia de azi a râului Sava, pe und e
vor pleca.
Leg enda se aprop ie de sfârºit. Mai spu ne cã
argo nauþii au fost urmãriþi (fu gãriþi) de vech ii
locuitori din þinu tul lu i Aiete, d e la Colch is, trimiºi
de reg e. Acesto ra, fiind u-le teamã de m ânia lu i
A iete pe ntru cã n -au reu ºi t sã-i pr in dã p e
argonauþi, nu s-au mai în tors, ci s-au statornicit în
p en in su l a I stri a (sã fie o p u rã în tâm p lar e
asem ãnare cu top oni mul Istriþa?), d up ã cum
informeazã Isid or d in Sevilla. Istria  Istriþa se
nu mesc aºa d upã nu mele flu viului Istru.
Tot Apollonius Rhodius presupune cã aceste
evenimente s-au petrecut anterior rãzboiului troian.
Nu întâmplãtor celebrul oracol pelasg din D elphi,
ordonã aducerea lânii, fapt pentru care se alerteazã
ºi-ºi unesc forþele toate grupurile pelasge de pe
teritoriul Greciei.
Aceastã lânã de aur a avut o importanþã religioasã,
economicã ºi politicã pentru triburile pelasge de pe
teritoriul Greciei. Rãpirea ei viza întoarcerea ºi legãtura
cu originile iniþiale ale lor.
Expediþia Argonauþilor în Colchis face parte din
seria legendarã de misiuni ºi acþiuni pentru luarea unor
obiect e sacre de la t riburile de la nordul Istrului
(Dunãrii):
-Eurysteu îl însãrcineazã pe Hercule sã aducã
merele de aur de la H yperboreii de lângã Atlas (sã se
pãstreze acest fapt în basmele noastre populare
precum Prâslea cel voinic ºi merele de aur, în sensul
unei cãlãtorii iniþiatice ca acelea ale pelasgilor la
origini?)
-Tot H ercule a trebuit sã aducã din þara Histrianã
(Istriþa) cerboaica cu coarnele de aur pe care nimfa
Taygeta i-o dedicase Dianei.
-To t H ercu le a lu at d e la Hippo lyt a, reg in a
Amazoanelor, brâul cel preþios din aur ce i-l dãruise
zeul Marte, ca simbol al întâietãþii.
Sunt tulburãtoare, dar deloc de neglijat, toate
aceste informaþii pe care le scapã legendele pânã la
noi, ceea ce se poate ajunge, firesc, la concluzia
despre un spaþiu cultural comun al popoarelor dintre
Marea Egee ºi Carpaþi  cu un numitor comun 
misteriosul popor al pelasgilor, cu þara lor Aia, cu

conducã torul lo r Aiete, cu
þin ut ul lo r C olchis, ca re
începe
sã-ºi dezvãluie
mist erele , trimiþ ând u-ne
mesaje prin toponime
3. Mem oria  ca ieºire d in deºertul tim pulu i
Legenda tulburãtoare a Argonauþilor în cãutarea
lânii de aur conteneºte. A trimis informaþii pânã la
noi, prin istoricii antichitãþii greceºti ºi latine, pe care,
sârg uincio s, cu p rice pere , cu t ru dã , N icola e
Densuºianu le-a tradus. El a fãcut începutul. Nu se
mai gãseºte oare, printre noi, în ziua de azi, vreun
ins care sã continue aceastã Biblie a neamului
românesc? Sã nu fim sceptici. Mulþi dintre noi ºi dintre
cei ce vor veni, vor descoperi cioburi, pe care vreun
alt Densuºianu le va aduna, le va lipi, aºa cum
procedeazã arheologul sã refacã vasul din câteva
fragmente.
Descopãr printre hârtiile mele, o paginã din revista
Flacãra din data de 7 februarie 1980, în care ziaristul
Nicolae Cristache ia un interviu domnului Vasile Rudan
de la Casa Corpului Didactic a municipiului Bucureºti.
Acesta, în urma unei expediþii efectuate în Munþii
Buzãului afirmã cã a donat Muzeului Militar Central o
serie de documente care dovedesc cã a descoperit,
cu ajutorul unei metode fotocinematografice (informaþii
de culoare existentã în vegetaþia solului) contururile
unei aºezãri umane gigant  situate pe un platou
imens, mãrginit de munþi ºi râpe adânci. Sub stratul
arheologic corespunzãtor epocii pietrei cioplite a fost
descoperit un numãr mare de tuburi dintr-un material
asemãnãtor oxizilor metalici, dispus în sol sub formã
de radiator. Z ona este necatalogatã ºi se numeºte
Gateº  dupã indicii pare sã fie Platoul Martirilor. N u
mi se pare deloc ciudat dacã se repetã, cu mici
modificãri, toponimele din zonã: Goºa  platou, Vârful
Goºii, Vârful Hoþilor (Goþilor), Gateº  adicã exact unde
se aflã vestigiile rupestre din Munþii Buzãului, cu incizii
pe pereþii lor, fãcute într-un alfabet dintr-o limbã
necunoscutã.
În nr.12 (1923) din 20 martie 1980, tot în Flacãra,
am mai descoperit un interviu, de data aceasta al
ziaristului N. Grigore Mãrãºanu, luat lui F lorin Olteanu,
pe atunci maior de artilerie la o unitate de vânãtori de
munte, absolvent al Academiei Militare din Bucureºti.
Multe dintre opiniile domniei sale se referã la civilizaþia
geto-dacilor, dar afirmã cã, studiind hãrþi civile ºi
militare foarte vechi care, traduse în româneºte, din
diverse limbi, dau informaþii despre 300 de toponime
(lo ca litã þi, mun þi, râuri). Eu m-am o prit asupra
semnificaþiei denumirii Caraiman componentã a
numelui satului Muscelul-Cãrãmãneºt i, pe care-l
traduce din turcã prin cult, religie, magie. Sã fie
oare întâmplãtor faptul cã deasupra satului a mai
rãmas, în locul numit Prunii lui Cristian, de lângã Vârful
Vãtraiului, urmele unei aºezãri de cult (schit?). O altã
informaþie care vizeazã zona în discuþie este aceea
cã Piatra Romei (azi i se spune Piatra Rotãriei) se
aflã la 10 km est de localitatea Pãtârlagele (adicã,
întâmplãtor?, chiar în sudul satului amintit mai sus),
unde s-a descoperit un altar de sacrificiu: mai multe
scãri sãpate în stâncã, ducând la o platformã unde
se presupune cã aveau loc sacrificii (iar în apropiere
s-au gãsit monede de aur). Tot a ici se gãseºte
informaþia cã la numai 2 km, spre sud, se aflã vârful
numit C etãþuie. Acest toponim este foarte des întâlnit
în aceastã zonã ºi, nu întâmplãtor
Toate observaþiile mele nu sunt rodul unei imaginaþii
înfierbântate, puse cu tot dinadinsul sã inventeze, sã
(continuare în pagina 6)

Titi Damian
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fabuleze, sã forþeze istoria. O
abordare dintr-o perspe ctivã
ist oricã ,

ling vist icã

ºi

arheologicã a zonei, fãcutã cu

În felul acesta, Ulise le-a lãsat

FIDELITATEA
MEMO RIEI COLECTIVE

ce a ma i d e sea mã a vere ,
neuitarea. Uitarea este egalã cu
moartea. Nu moartea biologicã,

profesionalism ( dar ºi cu mulþi
bani) ar scoate ºi mai mult faptele la luminã, scotocind,
din înveliºul strãlucitor al legendelor, miezul adevãrului.
Istoricii t rebuie sã-ºi dea mâna cu arheologii, iar
acestea cu lingviºtii. N u pot fi lãsaþi colþenii singuri,
cu muzeul lor. Ei ºi-au fãcut datoria.Trebuie scotocit
Dealul Martirilor, Podul Samarului, Vârful Ceciliei (prea
pare a fi loc ideal pentru o cetate dacicã sau romanã),
Vârful lui Bãi (unde deja s-au gãsit obiecte din neolitic).
Mã întreb, între paranteze, desigur, ce-i cu olanul
descoperit la baza Vârfului Goºii, în locul numit Pe
Baltã? Toponimele amintite de autorii antici, explicate
de istoricul nostru ºi confirmate de mine (numai în
zona pe care o cunosc, dar ea poate fi, cu siguranþã,
extinsã) pot deveni niºte dovezi incontestabile.
Cine s-o facã? Desigur, buzoienii- cei de aici ºi
cei rãspândiþi în alte pãrþi, dar ºi cei ce vor veni. Este
þara lor, Aia. Aiete este regele lor. Buxios este oraºul
lor, este râul lor. Iar Colchis  centrul legendelor
regatului lor. Iar muzeul lor va deveni neîncãpãtor ºi
strãlucitor cu chihlimbarul lor cel cu 160 de nuanþe,
asemenea palatului strãlucitor din capitala regatului
de acum mai bine de cinci mii de ani. D acã nu
buzoienii, cine s-o facã?

ci moartea spiritului.Memoria- ca
mii de semne ale trecerii lor prin deºertul timpului.
Românii înºiºi trebuie sã se mobilizeze. Au dat o
dovadã a solidaritãþii lor spirituale, a patriotismului lor,
punând pe picioare diverse fundaþii ºi asociaþii, unind
forþe spirituale importante.
Încã o datã, dacã nu ei, cine s-o facã? Colchida
este adevãrul românilor ºi în special al buzoienilor,
nu al altora. Realitatea începe sã se contureze. Avem
niºte argumente fidele: textele antice, atâtea câte neau venit pe potecile abrupt e ale istoriei, urmele
arheologiei, memoria colectivã, adicã numele acestor
locu ri. C ât de scept ici am fi, prea m ari sun t
coincidenþele. În sprijinul acestei p ledoarii, tot o
legendã a lui U lise, cel venit cu Iason dupã Lâna de
aur. Se spune cã la întoarcerea spre Itaca, din rãzboiul
troian, în peregrinãrile lui pe mare, timp de zece ani,
Ulise ajunge pe o insulã a lotofagilor, ai cãrei locuitori
se hrãne au cu f loare de lotus, fapt ce ducea la
pierderea memoriei, adicã a identitãþii. Nenorocirea
era cã marinarii sãi au consumat-o ºi au început sãºi piardã memoria, unul câte unul. Ulise porunceºte
ca cei care o gustaserã sã fie duºi pe corabie cu dea sila, dar se aruncau în mare, înapoi dupã floare.Ca

Populaþii care ne-au trimis din adâncurile istoriei
cele douã statuete Gânditorul ºi Fecunditate de la
Hamangia, cu certitudine cã ne-au mai lãsat ºi alte

sã-i smulgã, i-a legat cu funii groase de catargele
vasului care i-a dus spre Itaca lor, unde le-a revenit
memoria la loc, trezindu-se din uitare, ca dintr-o beþie.

povarã colectivã, fidelã, a buzoienilor, care sã-i ridice
în faþa lor ºi a lumii. Colchisul din Carpaþi - ar zice
peste o mie de ani urmaºii lor! Existã o memorie a
cãrþilor pe care Nicolae Densuºianu ne-a fãcut-o cadou.
Existã o memorie a inimii, ca solidaritate a locuitorilor
acestor meleaguri. Existã ºi o memorie a locurilor,
cea mai trainicã.
Ce memorie au munþii noºtri! Cu aºezãrile lor
rupestre sãpate de o parte ºi de alta a masivului
Crucea Spãtarului, pe versantul vestic aflându-se
Fundul Peºterii, Peºtera lui Dionisie, Peºtera lui Iosif,
Agaton, Agatonul Vechi, F undãtura; pe versantul estic,
într-o poziþie strategicã se aflã Ghereta ºi Bucãtãria.
Peste D ealul Martirilor se aflã Schitul sãpat în piatrã
de la Aluniº, cu chiliile sale, grotele de la Strâmba ºi
de la Colþii de Sus care trebuie cercetate. În faþã,
satele Scãieni cu uriaºii de sub livezile lui ºi MuscelulCãrãmãneºti, cu Goºa, cu Vârful Goºii, cu Piatra
Rotãriei, cu Vârful Ceciliei, cu Vârful Vãtraiului, cu
Vârful Boºoveiului, cu Vârful Ivoiului, cu Podul Goºii
Existã o memorie a locurilor pe care trebuie s-o
citim, s-o ascultãm ºi s-o cercetãm. Destinul nu numai
cã ne cautã sã ne vegheze, dar, în curând, îºi va
descoperi, încetul cu încetul, faþa ascunsã de vãl. Eu
l-am ridicat atât cât am putut, cât m-am priceput,
fãcând doar începutul

CENTRUL C ULTURA L MUNIC IPAL URZ ICENI, CASA MUN ICIPALA DE C ULTUR A URZICENI, PR IMARIA URZICENI

FESTIVALUL NAÞIONAL DE UMOR
REVELIONUL CARICATURIªTILOR - URZICENI  2006 - EDITIA A XII-A
CONCURSU L INTE RNAÞIONAL DE CARICATURÃ
In perioada 1-3 decembr ie 2006 se v a
des fãºura la Urz iceni cea de-a XII-a ediþie
a Fe st iv a lu lu i naþi on al de um or

R e v e l i o
n u l
C a r ic a t u r i º t il o r  c u p a r t i c i p a r e
internaþionalã.
Festivalul include numeroase expoziþii
personale, naþionale ºi internaþi onale de
grafic ã umoristicã , c oncurs uri naþionale
de epi gr amã , s pec tac o le umo ri s tic e,
c on cu rs u ri
um or is t ic e
ad- ho c,
diver tis ment.
Pe lângã acestea, se va desfaºura ºi un
concurs internaþional de caricaturã cu tema
EUROPA TE IU BIM !
(EURO PA!! ! VENIM! !!) .
Pe ac eeaºi temã s e va desfaºura º i
concursul naþional de epigramã.
Pr em ii l e f es ti v al ul ui l a s e cþ iu nea
cari caturã:
Premiul I:
500 $
Premiul II :
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300 $

Pentru secþiunea epigramã , lucrãrile
originale, în numãr de minim 6, din care
cel puþin 4 vor rãspunde la temã ,vor fi
trimise dupã regulile obiºnuite de concurs
( lucrãri dactilografiate în douã exemplare,
numele în plic înc his, motto,etc )
Termenel e limi tã pentru tri miterea
lucrãrilor sunt: 24 noiem brie 2006, data
poº tei, pentru lucrãrile trimise di n þarã ºi
20 noiembr ie 2006, data poºtei, pentru
concursul internaþional de c aric aturã.
Lucrãrile intrate în c oncurs uri nu se
C onc ur en þi i s unt ru gaþ i s ã t ri mi tã returneazã.
lucrãril e pe adres a :
Vor fi i nv i taþi : c ar ic a tur i ºt i,
epi gramiºti, scriitori, actori, umoriºti etc.
CENTRUL C ULT URAL MUNICIPAL
De as emenea, vor fi invitaþi jurnal iºti
URZ IC EN I
din toate s egmentele mass -medi a.
CASA MUNIC IPALÃ DE CULT URÃ
Relaþi i s upl imentare puteþi obþine la
STR. C ALEA BU CUREªTI NR. 27.
tel e foan el e: 02 43 2 54 02 0 s au
925300 URZ ICENI , IALOMIÞA.
0722433933.
Emai l : petr as23n@yah oo.co m
Lucrãrile pentru secþiunea caricatur ã ,
în n umã r de m i ni m 5, or i gi nal e,
D ir ec to r
f est iv al: N IC OL AE
neprezentate la alte concursuri de gen, pe PETRACHE
format A4 s au A3, al b negru sau c ol or .
Secretar : AURELIA PETRE
Prem iul III :
150 $
Premiile pentru c onc ur sul naþional de
epigramã sunt:
Premiul I :
300 RON
Prem iul II:
200 RON
Premiul III :
150 RON
În afarã de ac estea vor mai fi acordate
ºi al te premii pentr u div erse concurs uri
umoris tic e pe teme impuse de organi zatori
sau sponsori pe toatã perioada festivalului.

La S alonul de
ca rte d e l a Sl o bo zi a
a m g ãs it p e o ma sã,
în s tâ n g a in t rã r i i,
câ te va cãrþi , vizi tatori i
le lua u în g rab ã. Am
fos t în de mn at d e u n
co nfra te:
-Ia ºi d um ne ata ,
su nt pe n tru oa sp eþi.
Am lu at trei titlu ri.
În tr-u n p a ch et m ar e
se ma i a fla u câ tev a
e x e mp l a r e
din
A ºe zã ri
-Pot sã ia u ºi eu u n
e x e mp l a r ? , m- a m
a d re s a t u n u i tâ n ã r
d i st i n s, ca r e m i - a
rã spu ns fran c:
-L ua þi , vã ro g.
Ave a m sã a fl u p es te câte va m in ute cã era au toru l
cã rþii . M-a m ap ro pi at, e ra l ân gã do mnu l Vi ºoi u, ca re îi
sp u n ea ce v a a p le ca t mu l t sã aj u n gã l a u re ch e a l u i
Gri go re scu .
În a c e as tã c l ip ã l - a m a u z i t p e ªe r b a n C od r i n
re p roº ân d u- i cã vor be ºte ,cã i mp ie d icã d esfã ºu ra re a
mo me n tul ui .
A ma i stat câte va cl ip e ºi a p le ca t, sp re re gre tu l me u,
a º fi vr ut sã vo rbe sc c u e l, rã sfoi sem ca rtea ºi gã sise m
re fe rin þa la C oc ora ºi fo to gra fia ca m ºtersã c u Bise ri ca
Sf.Ni col ae , car e se zã reºte la ori zo nt, ima gi ne ca re m -a
rã sco lit pro fun d.d e sute d e o ri. Ven in d de l a câ mp sa u d e
la C ãz ãn eºti , am vã zut a ce astã im ag in e a s atul ui me u,
in co nfun d ab il tab lo u cu tu rl a b is eri cii strã lu cin d în s oa rel e
d ãtãto r de lu mi nã ºi d e v ia þã .
A m r e gr e ta t p l ec a re a l u i Gri g o re s cu , c e va d i n
a tmo sfe r a a ce s tui d is tin s tân ã r m i- a a m in ti t de Io n
Bu le a rcã , p rie te nu l me u d in pri mi i a ni d e în vã þã mâ n t,
d istin s p rofes or d e fi zicã l a Mi ha i Vi te a zul , o v reme i nsp ecto r ºco la r.
Pr iv ir ea vi e, m od e sti a d e sã vâ rºi tã a p ro fes o ru lu i
Gri go res cu m -au atra s ca u n ma gn et. Sp er sã am u n
p rile j d e a-l reve d ea ºi d e a sta d e v orb ã.
Ac um vo i înc er ca s ã sc ri u câ te va c uv in te d es pr e
a cea stã car te cu to tul e xc ep þio na lã , rod u l u ne i mu n ci
înd e lu ng a te , a rã bd ãr ii º i ord o nã ri i un o r i n fo rm aþii di n
d ocu me nte .Îl vã d p e d isti nsu l co le g zâ mb in d feri cit cã a
ma i gã sit un d oc ume n t îng ãl be ni t în vre o bi bl io te cã , în
vre un do sa r, într-u n p ac he t cu do cu men te d in ti nd a u ne i
b ise rici s au în vr eo b ib li otec ã pri va tã , p e u nd e l-a u p urtat
p aºi i spr e a scri e o ca rte ca re p un e în lu mi nã tre cu tu l
u n u i ju d e þ d i n B ãr ã g a n d e sp r e c a re c h i a r e u îm i
fo rm a se m o p ã re re g re º itã .C e sã rã m â nã în u rm a

Ora ºu l d e F loc i, ce nt ru urb an º i
comercial a l Þãrii Româ neºti, a fost aºezat
în pa rtea esticã a M unt eniei, pe malu l
stân g al Ia lo miþei ºi la con fluenþ a ei cu
Dun ãrea, la 25° 30  longitudine esticã ºi la
44° 4 latitudine nordicã.
Î n ce ea ce p rive ºt e î nc ep u tu rile
Oraºului de Floci, informaþia document arã este
sãracã. Izvoarele nu dau lãmuriri a sup ra cãii prin
care a apãrut aceastã aºezare urbanã, asu pra
e tap ei pa rcurse p ân ã la prim a sa at est are
documen tarã. Acest centru urban ialomiþean a l
Þ arii Româ neºti, apare menþiona t exp res pen tru
prima oarã în hrisovul lui D an al II-lea, din 1431,
prin care acesta an unþã târgurile þãrii cã a întãrit
privilegiul come rcial al lui Mircea cel Bãtrân: Scrie
domn ia mea întregii þãri a d omniei mele, celor
mici ºi celor mari ºi tuturor tâ rgurilor domniei mele
ºi vãmilor ºi rucãrenilor ºi câ mpulun genilor ºi
argheºanilor ºi târgoviºtenilor ºi flocenilor ºi cetãþii
de la Câmpulung. 1
În ceea ce priveºte o riginea numelui Oraºu l
de Floci, a ceasta nu e st e pe dep lin lãmuritã.
Et im o log ia n um e lu i a re în lit e rat u ra d e
specia lita te douã explicaþ ii. Prim a susþ in e cã
nume le oraºului a r proveni de la co merþu l cu lânã
ºi prelucra rea ace ste ia, ocupaþii ce se practicau
în Oraºul de Floci. Ideea o gãsim la N icolae Io rga.
2
ºi Da n Ilie scu, ca re o arg um en te azã p rin
derivarea lui floc din latinescul flo cus. A doua

Aºezãri ºi monumente ialomiþene
ªtefan Grigorescu, Editura HELIS - Slobozia, 2006
o ame ni lo r d e p e ai ci, u nd e c rivã þul ia la g oa nã ci url an ii ,
d esp re care a m d isc utat m ul t la ma sã, sp re a-i d eo seb i
d e ci ul in ii lu i Pa n ait Istra ti.
C e sã gã si m n oi ai ci , u n de ia rn a, vi sc ol ul as tu p ã
p rivi rea ºi ch ici ura îþi l ip eºte oc hi i?
Vara , câ nd pr aful d rum ul ui fo rme a zã º iro ai e, n oro iu l
toa mn el or târ zii ºi a l pr imã ve rilo r îng ro ap ã cã ruþa un eo ri
p ân ã l a cãp ãþâ na ro þii.
M-a m v ãzu t o cli pã le ga t cu o fu ni e de tata în a cel e
zi le di n an ul 1 96 3, cân d urg ia ve n itã di n cer a aco pe ri t
totu l, º i, ca sã n u fim l ua þi pe s us cu v ân tu l, tata a l eg at o
fun ie lu ng ã d e u n sal câm , ne -m le ga t ºi n o i ºi am p or ni t
în ob or sã ad uce m c oce ni d e p o rumb p en tru vite ºi câte va
g ãle þi c u a pã .
Iatã c ã ai ci, un de totul pa re a fi l ua t d e vâ nt, cuv ân tu l
re zistã ºi s po reº te în to ate do men ii le .
Pe ntru un citi or cu dra g oste de c ar te ºi d e tre cu t,
ca rte a lu i ª tefa n Gri go re sc u n u e n u ma i o is tor ie a
vre mu ri lo r, ci p o ate c hi ar o b ib li e a a ce stor l ocu ri . N u
co nte azã u nd e ºi câ t trã ie ºti, c i con tea zã câ t faci c a sã te
p rel un ge ºti mã ca r cu o c lip ã în ete rni tate.
C arte a ace as ta n e fixe a zã de fin itiv pe n o i, i al omi þen ii ,
într-u n lo c sfin þit d e mu lþi mea bi seri cil or ca re n e co nfirm ã
ca o ame ni a i l ui D umn e zeu .
C ân dva , Pr ea fe ric itul Te octi st, p ãsto rin d o vre me pri n
Ial om iþa, afi rma ,su rp rin zãto r pe ntru min e , cã în a cea stã
p arte a þã rii a gã sit c ei ma i cr ed in cio ºi o a men i. A m fos t
d eo seb it d e im pre sio na t ºi mi -am a min tit cu m se rap or ta u
a i me i l a b is eri cã º i cre di nþã ..
N u cred sã fi e o e xa ge rare , p en tru cã strãb un ii me i
d in C oc ora e ra u le ga þi cu to atã fii nþa d e b ise ricã , v en ire a
p reo tul ui cu b ote zu l era un eve n ime n t p en tru ca re se
fãce a u p re gã ti ri seri oa se , în p rim ul rân d cur ãþen ie .
C ân d a uz ea m p e uli þãVi ne p op a!, u n c ure nt mã tre ce
p rin to t cor pu l.
Sã pi er zi o ric e, ch ia r ºi via þa, d ar cred in þa s ã n u þi -o
p iez i, îl a uze am de se ori pe Pâ rno d, ta tã l m eu .
Ace as tã stare d e g raþie a fiin þei m el e am re sim þi t-o
rã sfoi nd car te a d om nu lu i pr ofe sor Gri go re scu , a m citi t
cu e mo þie d ate le d es pre Co cor a, am a fla t lu cru ri p e ca re
n u le ºtia m.
Iatã fu ncþia extra ord in arã a ace ste i cãrþi . N u pu te m
trãi la ne sfâr ºit av ân d l a b az ã o cul turã di n a uz ite.
N u p ute m a rãta al to ra vorb e de spr e n oi .

Intr-o Eu ro pã di n car e fa cem p arte , o c arte ca a cea sta
va fi d oc um en t, a rg u me nt cã su nte m a ic i d in ti mp u ri
im em ori al e, cã a ve m un spe ci fi c al n o stru, cã su n te m
o ame ni a i lu i D u mne ze u, cã a pa rþin em u nu i cul t, cã ave m
mo nu me nte le n oa stre , p e ca re tre bu ie sã le ºtim º i sã l e
i ub im .
Iatã câ te va di n v al ori le pe ca re le cu pri nd e º i l e exp li cã
foa rte com pe ten t, do cu men tat º i arg um en ta t, a cest au tor
d e car e m-a m le ga t p rin ace as tã carte p e ntru totd ea un a.
Oam en ii ma ri ºi de o seb iþi, cei ca re fac ce va pe ntru ce i
d in jur, a u c a îns uºi re c omu nã mo de stia .
Vo i re p ro d uc e i n teg ra l un ci ta t p ri n ca re înc he i e
cu vân tul i ntrod u cti v, pro feso ru l, d octo r în ºtii nþa is to ri ei ,
ªte fa n Gr ig or es cu:Vo lu mu l d e faþã , u n g hi d i stor ic a l
j ud e þu l ui Ial om iþa , po te fi d e si gu r co mp l eta t d e cã tr e
sp eci al iºti ºi chi ar de i ub itori i tre cu tu lu i ace stor mel ea gu ri.
Îl so co ti m p arte a un u i înce pu t, u n i ns tr ume nt p en tr u ce i
ca re d e pe bã nc ile ºco li lo r d ore sc sã cu no as cã p ag in il e
trec utul ui i al om iþea n ºi , în a cel aºi ti mp, un gh id p en tru
ce i ca re s e înc um etã s ã cã lã tor ea scã pe me le ag u ril e
Ia l o mi þe i d e J o s, p e n tr u a - i c u n o aº te a ºe z ã ri le º i
mo n um en te le .
Îmi vo i pe rmi te câte va co rectã ri de fo rmu la re: po ate fi
co mpl eta t de sp ec ial iºti , ca ºi c ân d au to ru l a r fi un a mato r.
Vol um ul n u e p a rte a u nu i în cep ut , c i ch ia r o lu cra re
înch e ga tã , pe rfect stru ctura tã ºi tem ein ic al cãtu itã.
C arte a nu e d oa r un in strum en t, ci e ch ia r o ca rte d e
cã pã tâi , o ad ev ãra tã b ib lie , cum am mai sp us.
N ici vo rb ã , ca rtea a ce asta n u e d oa r u n g hi d ,e o
lu cra re fu nd am en talã ,un pi lo n d e ba zã p en tru str uctu ra
ce va su sþin e ed ifici ul cu ltur ii ia lo miþe ne .
Tr e zi n d i n te r su l ºi n o s ta l g ia t re c ut u lu i , c a r te a
p rofeso ru lui Gri go rescu , la o le cturã a te ntã , este nu n uma i
u n d oc ume n t exc ep þi on al , es te ce l mai fru mos po e m sc ris
d esp re o p ar te a is to rie i un or m el ea gu ri afla te în ma rgi ne a
Istrul ui ºi a Mã rii ce le i ma ri, p e u n de cãl ãto rul do rni c d e
cu no a ºter e se va o pr i ,va a ve a cu el C a rtea ve rde a
câ mp iei ro mâ ne , p e care v a d e scop e ri p a tru d in su tel e
d e b ise ric i se mã na te ca pi etre de ho tar.
N u p ot in ch eia fãrã a s pu ne cuv ân tu l ce l m ai bu n p e
ca re îl p ot ro sti c ãtre a uto ru l a ce ste i mi nu n ate cã rþi.
Exc el en t, ºi s ã trãi eº ti , d ra gu l me u, pe n tru a co nti nu a
o pe ra d e o i ne stim ab ilã va lo ar e p e care a -i în cep ut-o .

Aurel Anghel

Oraºul de Floci

ca R a du , C on st an ti n, M ih ai º. a. ,
întâ ln ite î n d ocument e fo arte des nu
p ut e a u sã a pa rþ in ã d e câ t u n or
român i. D ar, avâ nd î n vedere fa ptul
cã oraºul era un centru comercia l impo rtan t, pu tem ad mite ºi e xist enþ a
uno r locuitori de altã naþionalitate ca:
turcã, armean ã, greacã et c.
Statutu l de orãºean al locuitorilor Oraºului de
F loci este recu noscut de domn ii Þãrii Româ neºti,
î n to at e d ocu m en te le a pã rut e d up ã prim a
atestare a oraºului. Astfe l, într-un h risov din 1506,
Rad u cel Mare, întãrind mãn ãstirii Cozia satele
Cãrãreni ºi Lumineni, atenþioneazã pe locu itorii
Oraºului de F loci asupra dreptului Coziei de a
stãpâni balta Sãpatu (Borcea), spun ând: n imen i
sã nu fie vo ln ic sã pe scuia scã sa u sã p uie
stãvilare de ga rduri la a cele m ai sus zise bãlþi
ale m ãn ãst irii, n ici o rãºe an , n ici b oe r. 7 D e
asemen ea, R adu ªerban, într-un a ct din 1610
prin care întãreºte m ãnãstirii Mãrgineni mo ºie
in St âlpe ni, ce fu sese lu atã d e cãt re M iha i
Viteazul ºi datã Oraºulu i de Floci, referindu-se
la locuitorii lui zice: Iar câ nd a u fost î n zilele
rã posatului Mihai voevod, ia r dumnealui a u fost
luate acea pa rte de sat a sfin tei m ãnãstiri ºi o
parte au dat orãºanilor dan oraº dan Floci. 8

Locul ºi rolul sãu între oraºele medievale
ale Þãrii Româneºti (I)
explicaþie susþine cã nume le oraºu lui vine de la
popu laþiile turco-tãtare ce au folosit ca toponime
nume le vechi, etnic, de Vlahi, Blahi, Bla i ºi Ifloci.
În acesc sens se p ronunþ ã Al. T. Dumitrescu. 4
Ora ºu l d e F lo ci a ve a s ta t ut d e m o ºie
d om n ea scã . D o m nu l Þ ã rii R om â ne ºt i era
stãpânul suprem al oraºu lui, p utând dispun e de
hotarele lu i. Statu tul a cesta reiese de altfel d in
conþinutul d ocu mentelor, în care întâlnim adesea
formusa oraºul dom niei m ele . 5 U n exemplu î n
acest sens este hrisovul lui Ma tei Basa rab d in
n oie mb rie 16 34 î n ca re în tã re ºt e lui D ima
neg ustorul vii ºi ocin e în d ealul Sãsenilor, jud
Bu zãu :D ã d om nia m ea ace ast a po ru ncã a
dom niei mele lui Dima , ginerele Du mitriþei din
oraºul domniei mele din Floci 6 Orã ºe nii, d in
punct de vedere social, erau oameni liberi. D eºi
erau conside raþi o categorie socialã deosebitã,
nu beneficiau decât în pu þine cazuri de imunitãþile
specifice lo cuitorilor o raºelor din apusul Europe i.
Din pu nct de vedere etnic, marea ma joritate a
locuitorilor Oraºului d e Floci e rau român i. N ume

Elena Sãvoiu
(co ntinu are în p ag. 8)
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EDUCAÞIA RELIGIOASÃ LA VÂRSTELE TIMPURII
Absenteismul educaþiei religioase, decenii de-a
rândul, din planul de învãþãmânt, prin eliminarea
acesteia în mod brutal ºi nejustificat, a constituit ºi
constituie o mare nedreptate ce s-a fãcut omului,
deoarece s-a încãlcat principiul respectãrii valorilor
fundamentale ale omului: respect area drept urilor
omului, libertatea religioasã ºi de conºtiinþã, dreptul
de a crede sau nu, dreptul de a adera sau nu la o
doctrinã religioasã.
Astãzi se încearcã o reparare, printr-o revenire
timidã la includerea activitãþii religioase ca disciplinã
de sine stãtãtoare, în instituþiile de învãþãmânt, la toate
nivelurile învãþãmântului preuniversitar, în scopul
modelãrii spirituale a individului.
Modelarea spiritualã a copilului trebuie sã înceapã
de timpuriu pentru a i se creea o bazã moralã solidã
viitorului adult. Trebuie pãstratã credinþa pentru a
înnobila planul fiziologic, intelectual ºi afectiv, cu cel
spiritual, în dezvoltarea copilului.
Cei ºapte ani de acasã, care coincid în bunã parte
cu cei petrecuþi în grãdiniþã, reprezintã vârsta regulilor
bine definite ºi clare, care vizeazã dezvoltarea moralã,
autocontrolul, simþul ºi conºtiinþa moralã viitoare.
Aceºti primi ani din viaþa copilului conferã trãsãturilor
de caracter trãinicie, integritate moralã, impregnând
viaþa cu sens, sp era nþã, încrede re, siguranþã ,
dragoste.
ªi acum rãmân acestea trei: credinþa, nãdejdea
ºi dragostea. Da r mai mare dintre acestea este
drag ostea . (Sf. Ap ostol Pavel - I C orinteni, 13-13 )
Mama, în universul familiei, asemeni educatoarei,
în universul grãdiniþei, reprezintã busola moralã a
cop ilu lui, doved ind împreu nã, în acþ iu nea lor
ed ucativã , disciplin ã, fermita te, conse cve nþã ,
disponibilitate, gândire pozitivã, toate impregnate cu
dragoste. Semãnând dragoste, vor culege dragoste.
Învãluit în dragoste, copilul va beneficia, prin
intermediul acþiunii edu cat ive comu ne fam ilie grãdiniþã, de anumite învãþãturi morale, religioase, cei vor servi drept scut în contactul cu pericolele sociale
ce se întrevãd la orizontul societãþii în care va vieþui
ca tânãr ºi om matur.
Pregãtirea copilului pentru impactul ce-l va avea
asupra lui societatea, prin provocãri, tentaþii, ademeniri
desfãºura te în diverse me dii no cive, trebuie sã
înceapã de la vârsta preºcolaritãþii. S-a demonstrat
prin cercetãri în domeniul psihologiei copilului ºi
practicii educative, cã educaþia moral-religioasã este
posibilã de la cea mai fragedã vârstã, iar vârsta
preºcolarã, cu trãsãturile de voinþã ºi caracter în
formare, ne îndreptãþeºte sã susþinem aceste teorii.
Se ºtie cã educaþia moralã reprezintã acea laturã
a procesului de pregãtire a copilului pentru viaþã, care
are ca obiectiv cunoaºterea, înþelegerea ºi practicarea
binelui în viaþa socialã ºi adaptarea la viaþa societãþii.
În strânsã legãturã cu educaþia moralã este educaþia
religioasã, fiind parte componentã a acesteia ºi cãreia
trebuie sã i se acorde fundament divin. Acest proces
de educaþia moral-religioasã trebuie început încã din
primii ani de viaþã ai copilului, dat fiind faptul cã la
vârsta preºcolarã acesta este mai receptiv la diversele
influenþe ce se exercitã asupra lui, este deci, perioada
propice ca toþi copiii sã fie învãþaþi sã-L iubeascã ºi
sã-L respecte pe Dumnezeu.
Cunoaºterea, însuºirea ºi respectarea principiilor
ºi îndemnurilor creºtinismului, constituie cea mai
înaltã educaþie spiritualã, întrucât ea face posibilã
aflarea cãilor arãtate de Dumnezeu ºi îmbrãþiºarea
lecþiilor de credinþã propovãduite de Domnul Iisus
Hristos pe pãmânt. Aceste învãþãturi morale ºi etice
ale lui Iisus reprezintã adevãrate îndrumãtoare spre
de zvolt area un ui caract er sã nã tos ºi p ent ru
dezvoltarea unei societãþi drepte, bazate pe principii
constructive.
În planul de învãþãmânt, elementele de educaþie
religioasã f igureazã la disciplina Educaþie pentru
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societate. Modalitatea de abordare a activitãþilor
religioase este interdisciplinaritatea, având ca scop
integrarea educaþiei religioase în programul instructiv
din grãdiniþ ã. Î n ca dru l activitã þilor religioa se
desfãºurate în grãdiniþã, am urmãrit determinarea
copiilor în sãvârºirea de fapte bune, în legarea de
prietenii, în iubirea de adevãr, onestitate, demnitate,
toleranþa faþã de cei de alte religii. Am folosit o gamã
variatã de mijloace de realizare, începând de la
memorizãri, lect uri, cântece ºi continuând cu vizite
la lãcaºul sfânt, întâlniri cu preotul, serbãri. Întâlnirile
cu preotul au un efect neaºteptat asupra psihicului
cop iilo r, creân du-le acea sta re de bin e ca re
faciliteazã comunicarea pe teme religioase. În aceste
împrejurãri copiii îºi manifestã curiozitatea, dorinþa
de a învãþa, de a arãta cât de multe ºtiu, de a face
numai lucruri bune, de a fi asemeni personajelor
pozitive din lecturile prezentate, de a nu-i supãra pe
pãrinþi, educatori, colegi, pentru a nu-L supãra pe
Dumnezeu, pentru a nu face pãcate. Modalitatea de
realizare a obiectivelor propuse a fost aceea de
activitatea frontalã, dar ºi de abordare integratã.
Crãciunul constituie o dublã bucurie pentru copii.
Cu acest prilej, ei au aflat despre naºterea lui Iisus
Hristos ºi au înþe les, prin in term ediul lecturilor,
poeziilor, cântecelor, rostul trimiterii lui pe pãmânt.
Sãrb ãtorire a eve nimen tului a a vut loc în cadrul
serbãrii de C rãciun. Îmbinarea cântecelor de slavã,
a poeziilor, cu o biceiurile strãbu ne creºtine sorcova, pluguºorul, buhaiul, Moº Ajunul, a trezit
nebãnuite sentimente de bucurie ºi trãire maximã,
de înfrãþire, dar ºi de pioºenie în faþa strãdaniei Maicii
Domnului în a-ºi salva fiul de la moarte, gãsindu-ºi
ascunzãtoare sub coroana copacului credincios bradul, atât de îndrãgit de copii. Dramatizarea dupã
Legenda bradului s-a desfãºurat cu copii de grupã
pregãtitoare, într-un cadru meticulos pregãtit - decor
ºi costume - împreunã cu pãrinþii.
Învierea Domnului este un alt moment important,
cãruia i-am acordat o atenþie specialã. C opiii au
înþeles cã Domnul Iisus Hristos nu a fost un om
obiºnuit ºi de aceea a înviat ºi s-a ridicat la ceruri
ºi s-a aºezat de-a dreapta Tatãlui. Li s-a explicat
semnificaþ ia crucii, a închinãrii, a culorii roºii de pe
ouãle de Paºti. Cu acest prilej au decorat ouã, au
realizat coºuleþe pentru acestea, au pictat icoane
pe sticlã ºi pe faianþã, au colorat îngeraºi, au redat
în desen ºi picturã teme ca: C e mi-a plãcut mai
mult la bisericã sau Cum îmi doresc sã arate ziua
de Paºti. Au mers la unele din slujbele desfãºurate
în aceastã perioadã, s-au împãrtãºit ºi au înþeles
de ce este bine sã o facã.
Nu au f ost ne glijat e nici celelalte sã rbã tori
religio ase, a cãror semnificaþie le-am explicat-o,
folosind metode ºi procedee pe care le-am raportat
la vârsta lor. Prin exemplul sfinþilor am oferit modele
de comportament. Un model de comportament ºi
umanitate trebuie sã fim ºi noi, educatorii, alãturi
de pãrinþi, asemeni Mântuitorului, care a fost blând,
smerit, iubitor de oameni, dar ºi sever, atunci când
împrejurãrile o cereau.
Sã învãþãm, aºadar, împreunã, din faptele de mare
umanitarism ale Mântuitorului, sã înþelegem sacrificiul
suprem pus în slujba omenirii, pentru a deveni la
rându-ne mai buni, mai curaþi, mai smeriþi în iubirea
de semeni. Sã nu uitãm cã gândul la Dumnezeu va
alunga din noi teama de necunoscut, singurãtate,
disperarea î n fa þa greutãþilor, primind în schimb
SPERANÞÃ, fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, cã a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine
crede în El, sã nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã.
(Ioan - 3,16)
Elena Bãjenaru
Grãdin iþia cu Program No rmal nr.1
Comuna Movila

Oraºul de Floci
Locul ºi rolul sãu între
oraºele medievale
ale Þãrii Româneºti (I)
(u rm are din pag. 7)
L ocu ito rii a ºe zãri i u rba n e d e l a g ura Ia lo mi þe i a u e i
înºi ºi con ºtii nþa ap arte ne nþe i l or l a c ateg o ria soc ia lã a
o rãºe ni lo r, n um in du -se în do cu men te o rã ºen i. Astfel,
într -un hri so v di n 2 6 i an 16 1 4, întã rin d u n ui a n um e
Sta nci u ni ºte loc uri d e grã di nã , ju d eþul cu c ei 12 p â rga ri
sp eci ficã : S cris -am n oi , C o nsta ntin ºi ce i 1 2 p ârg ari ºi
cu o am en i bu ni o rãº an i de o raº d in Flo ci .9 Pop ul aþi a
o raºu lu i, a ºa cum rei es e d in do cu men te, e ra al cãtu ita
d i n m e ºte º u g a r i º i n e g u s to ri c e fo r ma u m a r e a
ma j ori tate , b o ie ri (l o go feþi , sto ln i ci, p oste ln i ci, b an i),
þãra ni , pr eo þi , rob i (aþi ga ni ).
Ora ºel e/tâ rgu ril e Þã ri i R om ân eº ti se b u cura u de o
a uton om ie mu lt ma i red us ã d ec ât ce a a o ra ºel or vest
e uro pe ne . În ba za a ce stei a uto no mi i, el e îºi a le ge au o
co nd uc ere p ro pri e, ce a vea atrib u þi i mu ltip le º i pe ste
c ar e se s u pr a p un e a a u to ri ta te a re p r ez e n ta n þil o r
d omn ie i. Co nd uce re a ora ºe lor e ra ex erci tatã de u n sfat
o rãºe ne sc, form at d in 12 me mbr i ºi un pri ma r. În Þa ra
R om ân ea scã me mb rii a ce stui a se nu me au p ârg ar i
(d e l a g e rm an u l Bu rg e r = o rã ºe n i), i ar p ri ma ru l s e
n ume a j ud eþ (în sla vo nã = ju de þ). C on du ce rea ale a sã
e ra v al ab ilã u n an , fi in d a p oi reîn no itã.
Ora ºul d e Flo ci a avu t ºi e l de -a lu ng u l e xi sten þe i
sa le o co nd u ce re p rop ri e, a le asã de lo cu ito rii sãi si
d ub la tã de au tori tatea rep re ze ntan þil or d om ni ei . Înc ã
d in se c X V, în tâl nim l a Oraº ul d e Floc i pe u n an um e
 Pe tr u p â r g a r u l ºi p e  p â rc ã l a b i i F lo c i l o r10 ,
re pre ze ntan þii d om nie i. Pâ nã l a mi jlo cu l sec X VII a pa re
în d o cu me n te ºi co nd u ce re a a u ton o mã a o ra ºu lu i,
ju d eþul c u cei 1 2 p ârg ari . As tfe l într-u n d ocu me nt di n
1 5 o ct. 1 60 5, e ste me nþio na t R ad u ju de þul cu 1 2 p â rga ri
ca re îm pa cã ni ºte o rãº en i:
Ad icã Ra du j ud eþu l c u cei 1 2 pâ rg ari d e va ros Flo ci
scri s-a m ca rtea n oa strã cum au ve ni t En ach e cu veri i
lu i, cu And on ie s i c u Io rga , d e s-au p âr ât ºi a po i l-a u
împ ãca t d e bu n ã voe l or, pe ntru n iºte m oºi i ºi o cin e, ce
a u a v ut l a V lã d e n i, C h ir i þa c u fr a te- sã u La tc ar 11.
U rme azã în 1 63 0 , An gh el j ud eþ de Oraº d e Flo ci 12 ce
fig ure az ã ca ma rtor al u nu i act de vâ n zare a l un ei o ci ni,
d in 1 7 i an 16 30 , Ca p otã j ud eþu l în 1 61 3 13 ºi H ra nite
ju de þul  în 1 63 7 14.
Ju de þul º i cei 1 2 pâ rg ari , p e lâ ng ã ce le la lte atri bu þii ,
re pre ze ntau ora ºu l faþã d e d o mni e ºi ave au dr ep tu l d e
a da ºi a con fi rma pro pri etãþi pa rti cul are în ora º cu carte a
lo r.
U n a lt si mb ol al a uton o mie i Ora ºu lu i d e Floc i e ste
p ece tea aj un sã pâ nã la n o i. Ea a pa re în tr-u n d oc ume nt di n 5 mai 1 63 7, red ac ta t în Oraº ul d e Fl oc i, d e
cã tr e H ra nite ju de þul ºi rep rez intã un p eºte între pa tru
p un cte.15 Al eg ere a p eºte lu i ca mo ti v al pe ceþi i, e l esn e
d e înþel es, a vân du -se în v ed ere a ºe zar ea g eo gr aficã a
lo ca li tãþi i i al om iþe ne . E ste l im pe de fap tul cã p eº tel e
re pre ze nta o bo gã þie ca ra cte ri sti cã a ºezã ri i, p esc ui tu l
ºi n eg o þu l cu pe ºte co nsti tu in d u ne le d in pri nci pa le le ºi
ma i al e s sp e ci fice o cu p aþi i a l e l oc ui to ri lo r a ºe zã ri i
ia lo mi þe ne afla tã în tre ce le d ou ã bã lþi , a Bo rce i ºi a
Br ãi le i.
N ote:
1 . L u ci a n C h i þe sc u , A n ca P ã u n e sc u , V en e r a
R ã d u le s cu , C e rc e tã ri a rh e o l og i c e l a P iu a Pe tr e ,
C erce tãri Arh eo lo gi ce, III, Bu cu reºti , 1 97 9 , p ag . 19 9
2 . N . Io rg a , Isto ri a co m er þul u i ro m ân e sc , v ol I,
Bu cur eºti, 1 91 5 , pa g 4 3
3. D an Ili esc u, U n ve ch i o ra º di sp ãru t: C e ta tea de
Flo ci, B ucu re ºti , 19 30 ,pa g 8
4 . Al . T. D um itre sc u, D es pre Ora ºu l de Flo ci , în
R evi sta p en tru i stori e, ar he ol og ie ºi fil ol og ie , XI, 1 94 5,
p ag 4 16
5. DR H (Þ.R .), vo l 24 , d oc 1 94 , p ag . 19 4
6. V. C ostã che l, P. P. Pa na ites cu, A . C aza cu , Via þa
feu da lã în Þa ra R omâ ne as cã ºi M old ov a, s ec. X IV-X VII
7. DR H, B(Þ.R), vol . I, d oc. 19 , pa g 4 0
8. DIR , B, vea c XVII, v ol I, d oc 4 92 , p ag 48 7
9. D IR, B, ve ac XVII, vo l I, d oc 2 23 , pa g 20 8 DR H , B
(Þ.R), vo l I, d oc 1 31 , p a g 69
1 0. DIR, B (Þ.R .). ve ac XVII, vo l I, d oc 19 2, pa g 19 9
1 1. DR H, B, vol X XIII, do c 24 , p ag 4 7
1 2. DIR , B, vea c XVII, v ol IV, d oc 1 42 , p ag 13 0
1 3. N . Io rga , Stud ii ºi D oc ume nte cu p riv ire la i stori a
ro mân il or, vo l V, Bu cu reºti , 1 9 03 , p a g 6 06
1 4. N. Io rga , o p. cit., p ag 6 06

Dan Elias, un poet narator de fantasme
Arta singurãtãþii, Editura HELIS - Slobozia, 2006
C ite sc ºi re ci tesc A rta s ingur ãtã þii, m ã r etra g în p rop ria si ng u rãtate s ã po t s pu ne ceva sem ni fi cati v de spre o
ca rte ce ]n sum ea zã stã ri ºi iub ire , o p oe zie cu pr inz ãtoa re,
d e cu vi nte ºi i de i p o etic e ºti ute ma i a le s d e ce l c are l ea s cri s re tr as în Arta sa.D a cã p o ez ia , d e p e c op e rta
exte rio ar ã, d in op t ve rsur i, e ste al ea sã ca A rs Po e ti ca,
mã în cu me t sã -l nu m es c p e D a n E li a s un si mb o li st
co nte mpo ra n de o m are vig oa re a com un icã rii , o ri p oa te
u n po e t a pa rþin ân d p oe zi ei i nte le ctua lu l ui d e tip Tu d or
Ge org e, Ni na Ca si an , Vasi le Ni col es cu, în ca re g ãs im
u ne l e si mi li tu di n i( eu þin în b ra þe- ac el aº i ro ºu so a re/
scr ip et ºi ful ge r ca re mã rid ic ã/de a sup ra m ea cu a rip i
trem ura te/Într-o se verã ,gr ea id en ti tate ).
Pr im a c om un i ca re es te a ce e a a si ne l ui re tra s în
iz ol are , un po et d in ca te go ri a îng e rilo r , cã ror a n imi c nu
li se mai po ate întâm pl a.
C e sã se ma i întâm pl e un ui în ge r ca re a l ãsa t ci catri ci
su fl ate în arg il ã în ca ta p etea sma l utu lu i.Este o ima g ine
p roi ecta tã d e su s, pe c are p oe tul o ve de rã sturn atã d e
tea mã ºi d e frig ºi d e tãc ere .
Ima g i ne a în g e ru lu i cu o as e le în s no p de co l ie re
a ºeza te în ev an ta ie g al axi nd târz iu e ste ce l mai frum os
me sa j si mb oli st pe ca re l-a m întâ ln it vre od atã .
Ima gi ne a ace sta es te c op le ºitoa re ºi su fici en tã atât
p e n tru c it it or câ t º i p e nt ru p o e tu l î ns u ºi , c a re s e
in te rog h ea zã re tor ic :Ma i mu lt d e- atât ce-a º ma i pu te a
sã fi u ?
Eu îmi vo i a su ma gre au a rã sp un de re de a îns crie în
a cest co me ntar iu u n rã sp un s, da r nu ce a r mai pu tea sã
fie D an El ias , care d ej a este un p oe t al es chi ar de pr op ria pro ie cþie în z on a în ge ril or.
Am d ete ctat în a ces t a de vã rat p oe m al m ãr tu ri siri i
tota le gl asu l u nu i p oe t c are ºi- a co ns tr ui t o v izi un e l a
a dã po stul cãr ei a po a te pro du ce eu fo n ii a se mãn ã to a re
g las ul ui u no r i ns tru me nte m uzi cal e, cuv in te le s e le ag ãn ã
ca într-o h orã , în car e în cer ci s ã intri ºi d ai de þe sãtu ra
strâ ns ã a vo ca bu le lo r po eti ce d an sâ nd ritmi c, p o ezi il e
su n t p re lu cr ãri al e c om un i cã rii pe rfe cte d i n p un ct d e
ve de re a l fo rme i. D e a cee a a º înd rã zni sã -l co ns ide r p e
D an E li as u n si mbo li st în târz ia t, so ne tist co nte mpo ra n
cu no i, ce i c are iu bi m tot m ai mul t po ezi a p e rfe ctã º i tot
ma i pu þin p e ce a al bã l a cu lo are , cu ima gi ni le ºi i de il e
înºi ra te p e firu l ne vãzu t al id ei i.
Ace stor v ersu ri l i se po tri ve ºte o re ma rcã d in Ci ora n,
ca re a p ar þi n e lu i D j el al -e dd in -R u mi :Vo cea vio ri i e ste
z g o mo tu l p e c a r e -l fa c e , d e s ch i z â n d u -s e p o a r ta
p ara di sul ui .C u ce ar p u te a fi atun ci c omp a rat un su spi n
d e în ge r ?
Pri ves c cu to atã pu te re a me a fo to gr afia ace stu i po et
ºi ca ut în p riv ire a lu i, a ru nca tã de pa rte, în þig a ra þi nu tã
a pro a pe ve rtica l , în s tân ga ce s pri ji n ã ma rg in e a u nu i
foto liu , sã g ãse sc cev a care s ã m ã aj ute sã p ãtrun d în
in timi tatea cl ip ei câ nd p oe tu l a s cris Por t pi el ea u nui îng er
p este tâm pl e. N imi c nu m ã aj utã º i mã în to rc de za mã git
la câ te va p o ezi i p e ca re l e vo i co me nta , cu sig u ran þã
sã vâ rºin d g estu l ce lu i car e strig ã si ng ur în tr -o pe ºte rã
sp re a se a uzi do ar p e si ne , cu stri gã tu l d esp ic at de stala ctite .
C r itic a ra þ iunii ge ogr a fic e e ste p o ve ste a u ne i
cã lã tor ii, re al e sa u i ma gi na re? Poe tul o ri a ma rin ã rit
cu m îi pla ce s ã ver ba liz eze un eo ri, ori p e e l s-a rã sturn at
o b ib li otec ã cu cã rþi d e cã lãto rie , o ri a s ta t c u oc hii aþin tiþi
a ni d e zil e la , e ven tua l, D a n Grig ore scu . N u con tea zã,
d eo are ce ju rn al ul de b o rd pe ca re -l scrie p o etul e u nu l
d e tra nsfi gu rar e a re al itãþi i cu vi ntel or în s imb ol uri .
To ate p oe me le d in c icl u au ca tem ã sin gu rã ta tea , d ar
n u ce a fizi cã ci ace ea a e moþi ei p oe tice tran sfig ur ate.
Pro ce de ul este a l u ne i mi ci n ara þiu ni , câ nd va , u nd e va
,po etul se afl a cu Cr istofor la strân s d e m ari na ri. În u ltim el e
d ou ã ve rsuri po etul în ch eie scri soa rea de d ra go ste di ntru n tim p d ej a d ep ar te în tre cu t  C u Va sco -am fo st,U li se,
D ia z ºi M arco Po lo / Si te stri ga m p e nu me cr ezâ nd c ã
e ºti ac ol o.
Si g u r es te v or b a d e o i ub i re , e o id e e d e iu b ir e
n ed efin itã , da r a tât de c al dã ºi o me ne as cã, po etu l cau tã
ma rea i ub ire în l ocu ri ºi ti mpu ri ne aºte pta te .
Afl ar ea ei do ar în pr ez en t a r fi u n g e st n u n u ma i
p roza ic , ci ºi u n ul inu til .
Ai ci e ste iu bi rea ca si mbo l, s en ti men tul ce l m ai frum os
d eve ni t id e e po etic ã.
Al t mom en t al cã lã to rie i se le ag ã d e Fili pi ne . Este o
p o ez i e fo a rte fru m o as ã pr in e p it ete l e or n ate , d e o
su rpri nz ãtoa re p ros pe þime : h aºi º s po rit cu p raf de g rei eri
ºi rã ºi ni , u mb re d el ira nte º i virg in e , p ip ãi el i ar gi nte d e
smo ch in i, a dâ ncu l ca rni vor ilo r rech in i.

D in n ou do uã versu ri j usti fi cã ta bl ou l exo tic. Po etu l
sp al ã d in o ch i p rivi ril e de tin e,/d ar se -n to rce au cu ti ne ºi
ma i p li ne . O fin ã r ema rcã a i nu til itãþii or icã rui ge st într-o
iu b ire a tât de mar e, do ar i de al ã, este exp rim atã în tr -o
stro fã pe rfectã , ca u lti me le mã su ri di ntr- o son a tã :E in util
e xil ul în j un gl e fil ip ine ,/ p e- nvo lb ura te n ilu ri s au r ece pri n
a lp i n i ;/
Exo tice l ia ne su b care d orm ru in e/îmb rãþiº ate- n m ie re
a rgi ntã de s mo chi n i. ?
C eva din vib raþi a ac ea sta po eti cã mã d uc e cu g ân du l
la u n ma re p oe t ro mâ n ,d in c e în ce ma i ui ta t, de care a m
fost c ân dva înd rãg os ti t, Io n M in ul escu .
N uma i Da n Eli as po ate spu n e ,co nfi rma sau i nfirm a
re la þi a ac ea sta sa u cu Tud o r Ge org e. M ã de cl ar învi ns
îna in te d e a fla rã spu ns ul, c on fi rmâ nd însã cã g ãse sc l a
a cest p o et i al omi þea n fru mu seþi po eti ce virg in e.
Voi a le ge d e-a cu m v ersu ri în ca re gã ses c s are a li mbi i
ro mâ ne g ãti tã ca d e sã rbã toa re . În Be na re s p o etul se
fere ºte d e N op þi mir iap o de, cu fo cu l lo r du io s ºi i le ga l, ia
le cþii d e tã ce ri ºi înva þã sufe rin þa .Gãse sc la p ag in a 8 o
stro fã ca re s-a r d esfi gu ra pri n c om en tare :
În h el eº te ie cu gla zu ri d e p eº ti /raci bl on zi îºi la crim ã
b ala d e/câ nd i ns omn ii r oste sc up ni ºad e /p e ma lu ril e u nd e
n u ma i eºti .
Poe tul e ste în arm at c u a rta co nstru ir ii pe isa ju lu i exo ti c, pe ca re îl red uce la d ou ã tre i trã sãtu ri d in care p oþi
co mp u ne o în tre a gã top o gr afi e a lo cu ri lo r a cce si b il e
n ecã lã to ri lo r d oa r l a mo du l ide a ti c.
În þara b e du in ilo r po etu l pre zin tã iu bi te i co voa re d e
n isi p bã tute ra r, oa zel e ce -ºi ru me ne sc ferti le /fâ ntâ ni le
cu ro þi de ch ih li mb ar.No ap te cau tã iu bi ta  Pe un de u mb rã
a i pu tea sã fi id up ã a cre urm ea zã o stro fã în ce l ma i
p roa sp ãt de me rs sim bo li st :B ea u vi n de pa lm ie ri ºi d e
cu r ma le /º im ã v is e z în p i e i d e le o pa r zi ,/pâ n d in d u- te
vre me ln icã sã a rzi/p e cãrn u rile -mi în cã min er ale ./
Pã trun de m in cet în tr-un ori zon t a l cel or ma i frum oa se
p oe zii d e d ra go ste pe ca re le -a m citi t în u ltim a vre me , i n
a ce as tã l um e tu l bu re , de Iri ne i ºi M on i ci , d e cu pl u ri
tem po rare , de stã ri sufl eteº ti fu lg ura nte u n ia lom iþea n ,
D an El ia s n e a du ce in m âi ni o ca rte ca sã n e ma i tre mu re
o d atã su fl etu l, sã n e am in te a scã o co mpn en tã de fin itori e
a no astrã , ºi an ume i ub ire a.
D ar n u de sp re iu b ire tre bu ie sã vo rb im, ea se a fl ã
a ici in ima gi ni in ed ite ,n ea ºtep ate , ci d e sta re d e po ezi e
p e c are iu bi rea o re zon e azã , de cu vâ ntul i ntrat i n sim fo ni a
co mu ni cã rii c la sice , in vers uri , c um l e sp un ea Arg he zi ,
p otriv ite p erfe ct de u n m are po et .
L a pa g in a1 9 d es op er im o p o ezi ei in c are sim bo lu l
e ste ch ia r d e n atu rã muz ica lã .
D ar n u p rin de fin re a lu n tr ii c a tub de org ã , ci pri n
im ag in ea în tra e gã a Am azo nu lu i. Cu vin tel e ce com pu n
im ag in ea so no rã:ca sca de ,url ete , och iu ri d e ap ã a d ân ce
ºi flu id e.
Poe tul se d ecl arã o rb, d ar se ori en tea zã ta ctil p e h a rta
d in tru pu l Ei înti ns s ub Urs a M are , cob orâ re a i n co n cret
e ste d e ter mi na tã de gã s ire a un e i vâ sl e fr ân te c h ei a
ru gi ni tã d e l a p oa rtã, p e c are o de sco pe rã in bu zun ar e.
Ace as tã pl imb are , e ste in fa pt o tel ep orta re , p ro ced u
p e de p lin rea li za bi l in c urâ n d. Am afl at de sp re re uº ita
e xpe rim en tu lu i la o d istan þã de câ þiva cm ., da r ce n u e
p o si bi l în l u me a de a zi ch i ar im p os i bi l ul , re ve n i re a
p oe þi lo r la ma re a p oe zie , la pe rfec þi ne a fo rme lo r in ca re
in ca p i de il e.
C ân te cu l an aco nd el or d in fin al între ge ºte ima g ine a ,
so no rã ,a fl u id ul ui p e c are îl de sco p eri m in in can ta þi a
o rdo nã ri i cu vin tel or.
În D eca lo gl in du l p oe tu l re nu nþã l a p oe zia cu form e
fix ã pe n tr u a cr ea un o ri zon t po eti c, d e spr in s de s in e
,de ve nit u n fe l d e d ul ce b le stem spu s p e d os .
C e d ore ºte po etu l u nu i p ote nþia l i nte rlo cu to r e ste d e
d ome ni ul fa bu lo su lui da r ºi al s imb ol ul ui : turm ed e u mbre
ºi  un cârd de du mne ze i, cãm ãtãr ii cu so mtua se ch in ur i,
fem ei p rec is tãi ate i n roc i di ama n ti ne , b eþi i, c op ii d in fl ori ,
p ã c a te d e ca r e sã n u º ti i , sp a i m e sm i n te l i d e
câ n te c( ne bunie ,ce frum os s pus)d ar p e c are sã n u -l
strig i( muþe ni e), in ce ea ma i favo ra bi lã c on di þi e, câ nd di n
ca rne îºi me stec ã o fi arã , il uz ii du lci d e fa tã, z ãp ezi d e
so mn (e xce len t), sã exe rse zi m uri tul . N e-a m înº ela d acã
a m cred e cã cel de stin at pe ntru a tâte a ch in uri e chi ar u n
p osi bi l du ºma n. In fin al vo m a fl a cã p en tru D eca lo gl in du l
p oe zia de la pa gi na 2 7 e ste i n fap t o A rs p oe ti ca, p en tru
si ne sa u p en tr u ori cin e se în cum etã sã u rce i n Pan teo nu l
p oe zi ei . E ste o c arte d e în vã þãtu ri d e so rg in te bi b li cã
v ãz u te i n o g l i n da p o e tu i , a se a st ã i d e e mi - a ve n i t
o bse rvâ nd fol osi rea co nj un ctivu lu i; sã a i tu rme, s ã a i be þi i,

sã n u ºti i , sã n u
e xis te sp ai mã , s ã
n u-l strig i, sã a i c u
b ãr bã þi e i lu zi i, s ã
l e de s tra m e , sã þi e xe r se z i , sã î þi
mi ro as ã
Ia tã
douã
ve rsu ri ce e xp rim ã
a c e a stã i d e e a
rã sp un de ri i
p oe tu lu i: A ve rs sã
îþi m i ro a s ã º i
mâ in il e º i g â nd ul ;/
n u tu r ãsp un zi de mer sul ace stui Un iv ers.
D acã po etul se re fe rã l a Un ive rs in ge ne ral , a tun ci
ave m ai ci o ex cel en tã de pa rtaj ar e a rãs pu nd eri lo r. Po e tu l
rã spu nd e p e ntru v ers , d e ca rn ea ºi m iro sul ace stui a, d e
p utere a ºi d e s ed ucþi a l ui . Poe tul es te sfãtu it sã fu re di n
ce r se mi nþe do me sti ce d e în ge ri , s ã n u se la se D ea murg u ri u ºo r înd ui oº at, sã râ vne asc ã ºi r âvn in d sã-º i
d ezb rac e în m ii d e u mb re trup u l tãl ãzu it de tai ne , p en tru
cã  ne mur itori sun t n um ai a ce ia ce -a u râv ni t, sã i a în
d eºe rt cu n um e sa u fã rã n um e,lo cu l/fãg ãd ui t d e o am en i
su b p ân ze -a me þito are , pe ntru cã Acu m ºi -a ici e to tu l,
n im ic nu -i ma i târ zi u ,p ag 3 5 , i ma g i ne a ne o d ih n ei ,
p ag .3 7 º i ma i a le so ricâ t vei da di n p le oa pe tot n -o sã -þi
cre as cã p en e, sã p re acu rve ºti cu p ie tre fl ãm ân de p ân ã n z ori, ia tã do a r câte va d in cel e m en ite u nu i p oe t spr e a
cu no aºte ,sp re a cã pã ta via þã, ca ap oi s ã le p oa tã ros ti l a
n ive lu l r ostir ii po etu lu i Da n Eli as .
Sp er sã n u mã înºe l, d ar s-a n ãs cut i n ju de þul Ial om iþa
u n vii tor ma re p oe t a l l umi i ce l ca re in ch ei e ca rtea c u
VER SU R I ÎN L IMBA U NE I PL OI D E VARÃ .Gã site scri se
p e cal da râ m.
C u bu cu ri a u ne i l ec tu ri de e xce p þie c ite z in teg ral .
As u r d en p a s i nte m p er is /ca p ri r p en tr il te mb e ri pi n d /
d esi ng oza r p e on de rin d/o vi r si mba l de tri ºi r is. Si a º a
ma i de pa rte.. .
D esp re l imb a j voi s pu ne cã u ne ori e ste cã uta t, i mi
sca pã m otiv el e ºi tocm ai in a se mn ea l ocu ri po ez ia a re
d e pi erd ut: p a g 23 sã -þi mo ri, fo rþea zã i de ea d e mo arte i n
co n tul cu i va ,or ic um câ nd m ur im o o ar ec a re tr is teº e
rã mân e in u rma no as trã , mu rim pe co nt pro pri u ºi d ur ere a
d ev in e e va ne sc en tã d ac ã a m re pr ez en tat ce va , spr e
d e o s e b ir e d e p o t e ci l e c u c a rn e a - þi i n to d e a u n a
p lin e un d e d a ti vu l po se si v e ºi cor ect º i j us ti fica t. Intr-o
ca rte atâ t de fr umo as ã, i ng e rii ca re u rin ea zã d in ce r do ar
p en tru o ri mã p e rfe ctã c u pa zã mi se pa re p uþi n pr ea
li ce nþi os .
Ar ma i fi º i al te le , d ar nu v rea u sã ca d in critic ism,
p oe zia lu i Da n Eli as e pre a fru mo asã p en tru a o a ºe za
n ea pã rat in rã cor ile ob ser vaþii lo r.
Mi se pa re to tu ºi p rea p uþin in spi rat titlu l p rimu lu i ca pi to l
faþã de fru mu sþe a lu i.C ritica r aþiunii ge ogra fice îl in du ce
p e Kan t, a ici e v orb a d e ni ºte son ete p re a frumo a se ca re
se pu teu in titul a mai b lâ nd .
N ici D eca lo gl in du l nu e fl ui d ,e cã uta t, ºi a dã po steºte
d e as em en ea po e zii d e m are frum us eþe i nc lu siv Por t
pielea unui înger pes te tâm ple, ca re ar pu tea fi i ntr-o
ro stire m ai s cur tã ti tlul un ui c icl u. Di n C ar tea pof telor
n otãm , d in mul þime a d e g iuva ie ru ri u nu l sin g ur, p en tru cã
il us tre az ã cu fo rþa un ui po et ad evã ra t id ee a te stam en tu lu i
în sti l e mi ne sci an :
L ãsa þi-mã s ã stau în ti ns /su b ce rcu l po la r,/in tre zã pe zi
in a din s/ca in tr -un i er ba r.ªi nu i mi p un eþi se mn e/p eu nd e
sta u înti n s/câ t p oa te sã i n se mn e . E o ºta n þã d e ti p
e min esc ia n(ci e u v oi fi p ãm ân t in sin gu rã ta tem i).
Mu lt do mu le , D an E lia s, da r no i vã d ori m câ t ma i vi u
ºi câ t mai p o et cu p utin þã, sã vã cite asc ã cu a ce ea ºi
d rag oste º i ne po þii, cã rora vã vo i rec oma nd a ca son eti st,
ca p oe t al p ie saj el or extra se d inl ãu ntru l fi in þei , ca ma re
p oe t a l i ub iri i ºi m ai al es ca po et p ur ºi sim pl u. Sã nu vã
o pri þi, ma i su nt mu lte d es pu s in s ti lu l i nco n fu n da bi l în
ca re scri eþi .
C on stat cu bu cu rie in cã o d atã pe ste ce p rofe þi e a m
d at e u, a ce ea a coi nc ide n þe lo r, a p ri nd eri i cli pe i în ca re
m-a m întor s în Ia lom iþa me a ,spr e a de sco pe ri a de vãra te
mi nu nã þi i, o via þã c ultu ral ã d e care e ram do rni c , o an um itã
star e a c ãrþii ºi p ãri nþil or ei d e car e o mu l actu al se a pro pi e
d in ce in ce ma i pu þin. H ELISU L n e a du nã , GH EORGH E
D OBRE ne sel ec te az ã ºi ne p ub lic ã.
A ur el Anghel
1 5.1 0.2 0 06 23 :0 0: 54 Buz ãu
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Cu privire la tradiþia târnosirii mãnãstirii din Slobozia
Conform tradiþiei, la sfinþirea mãnãstirii Sfinþii
Voievozi din Slobozia, ce a avut loc în anul 1634,
a participat însuºi domnul Þãrii Româneºti,
Matei Basarab, doamna Elena, patriarhul de la
Constantinopol ºi 500 de preoþi. Majoritatea
istoricilor contestã tradiþia, fãrã a veni cu niºte
argumente ferme în acest sens.
Analiza atentã a perioadei respective ne
oferã numeroase indicii în sprijinul tradiþiei locale, chiar dacã nu s-au putut identifica mãrturii
documentare care s-o poatã sprijini. Ea se
înc adreaz ã perfect în contextul is toric al
secolului al XVII-lea, în logica acestui secol.
1) Obiceiul þãrii la târnosirea
mãnãstirilor domneºti
Literatura medievalã româneascã este
bogatã în descrieri de târnosiri ale mãnãstirilor,
în special a celor domneºti. Iatã, de exemplu, o
relatare fãcutã de c ronicarul Radu
Popescu:Într-acest an la septemvrie 13 zile,
duminicã, leatul 7233(1725  n.n.), au târnosit
mãriia-sa Nicolae-vodã (Nicolae Mavrocordat
n.n.) biserica mãrii-sale de la Vãcãreºti, care
mãriia-sa o au zidit-o din temelie, mãnãstire
frumoasã ºi împodobitã cu toate cele ce sã cad.
Însã la aceastã târnosire au fost mitropolitul þãrii,
kir Daniil, ºi alþi arhierei streini, ºi au adus mãriiasa ºi pã episcopul dã la Buzãu, kir ªtefan ºi pre
toþi igumenii þãrii dupre la toate mãnãstirile, ºi
preoþi mulþi din Bucureºti, ºi dupre a þarã, ºi toþi
fiind îmbrãcaþi cu odãjdiile au fãcut litiie ºi citaniie
ce sã cade. ªi pãrintele vlãdica cu sfintele
moaºte þiindu-le în creºtet împreunã cu toþi
arhiereii ºi cu preoþii, ºi boierii, ºi alt norod mult,
cu fãclii aprinse au ieºit înaintea mãrii-sale lui
vodã la poartã, ºi dã acolo dãscãlicãnd mãriiasa cu toþii au încunjurat biserica dã trei ori1. Se
poate observa asistenþa numeroasã, prezentã
la târnosirea ctitoriei domneºti de la Vãcãreºti,
alãturi de domnitor. Este o imagine care poate fi
surprinsã la majoritatea ceremoniilor de acest
fel.
Participarea unor patriarhi la actul de sfinþire
al unui lãcaº, din nou, n-ar trebui sã surprindã.
O astfel de situaþie s-a înregistrat încã din 1517,
la târnosirea ctitoriei lui Neagoe Basarab de la
Argeº. În fruntea invitaþilor s-a aflat patriarhul
ecumenic Teolipt, alãturi de mitropolit, episcopi
ºi toþi egumenii din þarã2.
Secolul al XVII-lea înregistreazã o prezenþã
aproape constantã a patriarhil or de la
Cons tantinopol, Alexandria, Antiohi a sau
Ierusalim în þarile române, care vin, în special,
pentru daruri ºi mile, dar ºi pentru a inspecta
bunurile închinate scaunelor ierarhice pe care
le deþineau, pentru a participa la soboarele locale, pentru a apãra dreapta credinþã etc3. Ei
participã, alãturi de domnitorii români, înalþii
ierarhi ºi boieri, la evenimentele importante ale
þãrii: judecãþi, târnosiri , s oboare, nunþi,
înmor mântãri etc. S-a ajuns c a la
înmormântarea tatãlui lui Dimitrie Cantemir sã
participe 4 patriarhi4.
Pe nimeni nu a surprins dorinþa lui
Constantin Brâncoveanu de a avea oaspeþi de
vazã la târnosirea noii sale ctitorii, biserica Sf.
Gheorghe, în 1707: Dupã ce deci acestea toate
au gãti t, s ocoti t-au mãriia-s a ca sã o º i
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târnoseascã(adecã ca sã o sfinþeascã), însã
n-au vrut numai cu arhiereii cei ce se afla [întracea v reme] aicea în þarã, c ia au sc ris la
preafericitul noul patriarhu al Ierusalimului kir
Hrisantu, ca sã vie den Þarigrad dã unde sã
afla, aicea în þarã ca un diadoh al scaunului
patrieºãscu ce iaste, ca sã afle la sfinþeniia
mãnãstirii aici, carele dupã rugãciunea mãrii-sale
ºi dupre dator iia c e avea a sã afla la
inchinãciunea ce s-au fãcut sfântului mormântu
s-au sculat de au venit  5. Era o situaþie
obiºnuitã, deja, pentru locuitorii þãrilor române.
2) Familia lui Ianache Caragea poate oferi
soluþii în descifrarea tradiþiei locale. ªtim cã
Ianache este fiul lui Dumitraºcu Caragea,
cunoscut mai mult drept  nepotul cinstitului
domn Scarlat din Constantinopol , aºa cum
se prezintã, de altfel, în inscripþia de la o altã
ctitorie a sa, biserica Sf. Sava din Iaºi6. Acesta
din urmã, Scarlat Grama (sau Saigiul), este un
personaj deosebit de influent, la Istanbul, în
prima jumãtate a secolului al XVII-lea. Negustor
bogat, furnizor al curþii imperiale, ajunge sã-i
crediteze pe majoritatea înalþilor funcþionari
otomani, dar ºi pe candidaþii la tronurile þãrilor
române.
Scarlat Grama a avut trei fete. Ruxanda s-a
mãritat, în 1625, cu Alexandru Coconul, fiu al lui
Radu Mihnea ºi domn al Þãrii Româneºti, intre
anii 1623-1627, precum ºi al Mol dovei,
în ani i 1629-1630. Nunta, de un fast
extraordinar, s-a þinut la graniþa dintre Moldova
ºi Þara Româneascã, despre ea amintindu-se
mult timp în zonã 7. Dupã moartea lui Alexandru
Coconul, Ruxanda se recãsãtoreºte cu un bogat
negustor chiot, cu care va avea un fiu, pe
Alexandru Mavrocordat Exaporitul8, cel mai
important dragoman al Porþii în a doua jumãtate
a sec. XVII. Deºi se considerã cã Exaporitul
este întemeietorul neamului Mavrocordat, pe la
mijlocul sec. XVIII Constantin Mavrocordat se
iscãlea cu mândrie de Scarlatti 9. Turcii, la
rândul lor, numeau familia Mav rocordat
Iskerlet (Scarlat) 10.
O altã fiic ã a lui Sc arlat s-a mãritat cu
Cons tanti n C el ebi Asanis ( mare c luc er
în Þãrii Româneºti, în timpul lui Alex andru
Coconul). Din aceastã cãsãtorie vor rezulta doi
bãieþi. Primul, Curt Celebi, ajunge, dupã 1630,
capuchehaie al Moldovei la Poartã. Fiica sa se
va cãsãtori cu fiul lui Alexandru Iliaº, Radu Iliaº,
care este numit, în 1632, domn al Þ ãri i
Româneºti11. Al doilea fiu al lui Curt Celebi,
Veniam in Asani s,
dev ine mitropol it
de Paros ºi Naxos în anii 1632-1637 12.
În fine, a treia fiicã a lui Scarlat Grama,
Asanina, se va mãrita cu Constantin Ruset
cuparul, din care se va trage familia Rosetti13.
Aºadar,
Ianache
Caragea
este
reprezentantul unui neam deosebit de puternic,
care se infiltreazã în structurile înalte ale puterii,
atât politice, cât ºi religioase, de la Istanbul ºi
din þãrile române.

3) Scarlat Gr am a ºi Chir il Lu caris.O
dovadã a puterii lui Sc arlat Grama este º i
influenþa sa asupra celui mai cunoscut patriarh
al Constatntinopolului din secolul al XVII-lea,
Chiril Lucaris. Între anii 1613-1615, pe când era
încã patriarh al Alexandriei, îl gãsim pe acesta
prezent în þãrile române. Exact în anii în care
Ianac he Caragea era mare postelnic în
Moldova, primea de la Radu Mihnea ca danie
satul Vaideei ºi ridica acolo o mãnãstire14.
Ulterior, în 1620, Chiril Lucaris revine în Þara
Româneas cã. Pe când se afla aic i, pe 4
noiembrie, el este al es ca patr iarh al
Constantinopolului15. Dupã aceastã datã nu se
mai întoarce în þãrile române, dar pãstreazã
strânse legãturi cu acestea, mai ales cã deþine
anumite moºii aici.
Scarlat Grama este un apropiat al sãu. Nu
întâmplãtor, în 1625, venit la nunta fiicei sale,
Ruxanda, cu Alexandru Coconul, el se ocupã
de morile pãrintelui patriarhului, de la
ªegarcea 16. Mai târziu, în 1629, rezidentul
imperial la Poartã, Sebastian Lustrier von
Liebenstein, îl informa pe papa Urban VIII cã
dacã se dorea o creºtere a influenþei catolice în
lumea ortodoxã, trebuiau neapãrat câºtigate
trei familii greceºti din Constantinopol, înrudite
cu domnii din Þara Româneascã ºi Moldova,
anume Skarlatos, Dukas ºi Kavakos17.
4) Matei Basarab urcã pe tron dupã ce-l
învinge la Plumbuita ºi Obileºti pe Radu Iliaº,
ginerele lui Curt Celebi. El înfruntã, astfel,
neamul atât de puternic al lui Scarlat Grama. În
decembrie 1632, noul domnitor, însoþit de o
numeroasã delegaþie a þãrii, merge la Istanbul,
pentru a obþine recunoaºterea domniei. Curt
Celebi se opune cu înverºunare confirmãrii lui
Matei Basarab18, umblând pe ascuns la vizirul
ºi se ispitea în multe chipuri, aducând la vizir
greci, grece ºi turcoaice, care pârau pe Matei
cã le-au omorât bãrbaþii, fraþii ºi feciorii în
rãzboiul fãcut de el 19. Cu preþul triplãrii
haraciului20, Matei Basarab neutraliz eazã,
pentru moment, influenþa Celebiului.Dar,
acþiunile acestuia din urmã au un succes parþial.
Matei Basarab obþine un berat de domnie, dar
nu ºi un ahd-name21. Abi a în februari e
1634, atunci c ând o altã del egaþie a þãrii,
condusã de Costea Chihaia, duce haraciul
datorat la Poartã, se obþine recunoaºterea
deplinã a lui Matei Basarab ca domnitor22.
Înþeleptul domnitor al Þãrii Româneºti nu
putea sã-ºi neglijeze însã duºmanii din capitala
Imperiului Otoman. Am arãtat, cu altã ocazie,
cã, la urcarea pe tron, el confiscã moºiile lui
Ianache Caragea, inclusiv mãnãstirea de la
Slobozia, pentru ca în iulie 1633 sã recunoascã
închinarea fãcutã de Ianache la mãnãstirea
Dohiariu. Matei Basarab respecta astfel tradiþia
þãrii, care spunea cã doar un ctitor poate sã
închine o mãnãstire23, dar, totodatã, fãcea un
pas spre reconcilierea cu numeroasele ramuri
ale familiei Grama. Rectitorirea mãnãstiri i
Slobozia ºi reînchinarea la Muntele Athos, de
asemenea, pot fi privi te ca mãsuri de
reconciliere, Matei legându-ºi numele de ctitor
de cel al lui Ianache Caragea. Un asemenea
(con tinu are în pag . 11)

(u rm are din pag. 10)

gest nu trebui a s ã rãmânã neobservat,
trebuia sã ajungã la urechile prietenilor din
Is tanb ul. De ac eea , c ons i der ãm c ã
târnos irea mãnãstirii Slobozi a im punea
organizarea unei ceremonii deosebite, c u
par ticiparea întregului cler al þãrii, dar ºi a
numeroºi invitaþi din afara acesteia.
Abia în 1635 se v or mai liniº ti apele la
Is tanbul, atunci când principalul adversar al
domnitorului, Curt Celebi, a fost sugrumat
de turc i la cererea lui Matei Basarab, dar ºi
a lui Vasile Lupu, pentru intrigi24. Ca dovadã
cã situaþia s -a normalizat, este ºi vizita lui
Constatntin Celebiul, tatãl lui Curt, în Þara
Româneascã, în 1643, atunci c ând vinde
un sat lui Constantin Cantacuzino 25.
5)C oncluzii
Cu s iguranþã, mãnãstirea Slobozia a fost
târnos itã º i de Ianache pos telnic ul, ºi de
Matei Basarab.
Resursele materiale, dar ºi politice ale
lu i Ian ac he îi per mi te au s ã ad uc ã l a
Slobozia oaspeþi de seamã. Am arãtat, mai
sus , c ã în 1615, când este m enþionatã
mãnãstirea din oraºul nostru, Chiril Lucaris,
patriarhul Alexandriei la acea orã, s e afla
în Þ ara Româneascã. ªtim cã în 1614 el
pa rti c ipã , de ex em plu , la târ no si re a
mãnãstirii Radu Vodã din Bucureºti, ctitoria
lu i R ad u M ihn ea 26 . ªi patr ia rhu l, º i

1 Ra du Po pe scu , Istori il e do mn il or Þãri i Ru mã ne ºti,
în  C ron ica ri mun ten i, e di þi e în gri ji tã d e Mih ai l Gre go ria n,
vo l.I, B ucu reº ti , 19 61 , p .54 6.

domnitorul erau apropiþi de familia Grama
ºi nu puteau sã nu-l onorez e pe Ianac he,
bunu nostru prieten(cum îl numeºte Radu
Mihnea), cu prezenþa la actul de târnosire
al ctitoriei sale.
Pentru Matei Basarab actul de târnosire
era ºi mai înc ãrcat de semnificaþii. El trebuia
sã neutralizeze familia lui Scarlat Grama,
care-i provoca mari probleme la Istanbul. De
ac eea, do mnitorul r omân trebuie s ã fi
organizat o ceremonie pe mãs ura rangului
s ãu. În c az ul lui es te m ai gr eu d e
dem ons tr at prez enþa unui p atr iarh d e
Cons tantinopol în þarã, în primii ani de
domnie. Dar ºtim, de exemplu, c ã în 1633
un reprez entant al lui Chiril Lucaris, Macarie
de Târnovo, trece prin Þara Rom âneas cã 27.
Este pos ibil ca Matei sã fi folos it ºi patriarhi
din alte c entre religioase ale Orientului.
As tfel, d oc ume ntele ates tã, în 163 6,
prezenþa la Bucureº ti a lui  chir Theofan,
patriarhul sfintei cetãþi a Ierusalimului  28,
venit pentru niºte nevoi necesare, ºi c are
e implic at în numeroase ac tivitãþi ale þãrii.
Cert es te cã tradiþia istoricã cu privire la
mãnãstirea Slobozia nu poate fi neglijatã.
În s patele aces tei a s tau evenim ente ºi
pers onaje deosebit de importante pentru
prima jumãtate a s ec olului XVII. Sperãm c a
identificarea unor noi surse documentare s ã
ad uc ã ma i mu ltã l umi nã în ac e as tã
problemã.
Prof. Buzu Vitalie
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Retrospectiva
ION ZUPCU
(u rm are din pag. 1)

pot avea o anume intensitate, pot avea limbajul
lor
Fotografia e scriere cu luminã ºi tu ai
pornit de la lumina lui Dumnezeu Ai reuºit
sã faci din obiecte banale opere de artã. Sã
cred cã te-ai consacrat naturii moarte?
- Da, din 1999 ºi pânã în momentul acesta
am rãmas consecvent naturii moarte. Majoritatea
oamenilor, spre a-ºipãstra amintirile, fotografiazã
alþi oameni. Eu, pentru a-mi pãstra amintirile,
fotografiez lucruri.
Te-ai fi putut afirma ºi în România ca artist fotograf?
- E greu de trãit din fotografie comercialã:
poþi sã vinzi sau poþi sã nu vinzi. Cu fotografia în
America s-a întâmplat altceva, ea fiind bine
primitã, aici fiind foarte mulþi colecþionari În
1929, una dintre soþiile lui Rockfeler a hotãrât cu
un grup de familii înstãrite la vremea aceea, deºi
era perioada celei mai mari recesiuni din istoria
Americii, sã creeze un muzeu care s-a numit
Muzeul de Artã Modernã, iar filosofia muzeului
a fost aceea ca America sã nu aibã un Van Gogh,
un artist care sã nu poatã vinde o lucrare în toatã
viaþa. Muzeul respectiv s-a ocupat în principiu
numai de artiºti contemporani. Sã le cumpere
lucrãrile, sã coopereze cu ei... În cadrul muzeului
respectiv s-au creat ºi alte departamente:
fotografie, desing ºi arhitectura. Muzeul a început,
aºadar, de la începutul anului 30, sã colecþioneze
fotografie, o mare ºansã pentru artiºtiiîn domeniu
ºi pentru arta lor. Odatã ce a existat acest pas
istoric, galeriile de artã fotograficã au început sã
se dezvolte ºi, de prin anii 80, au început sã se
înmulþeascã. Fotografia a cunoscut perioada
marilor vânzãri începând cu anul 1990. Atunci
au fost înregistrate ºi cifre record la casele de
acþiuni. Recent s-a vândut un Steichen cu
aproximativ douã milioane de dolari. Fotografia
a ajuns sã aibã tot mai mulþi cititori, mai ales cã
acolo unde sunt bani, acolo este ºi artã...
Când ai donat muzeului lucrãrile aflate
acum în expoziþia deschisã aici?
- Donaþia am fãcut-o în mai multe etape. Iar
acum când am venit am adus ultimele douã piese
din lucrãrile proiectului la care lucrez. Ultima nu
are încã un titlu definitiv, am început sã o lucrez
în 2006... Ultimele sunt ºi mai abstracte, tot
naturã moartã... Cu un fundal închis, negru...
Totalul donaþiei: 19 lucrãri.
Existã uncatalog al lucrãrilor fotografice,
aºa cum existã un catalog filatelic?
- Fiecare artist are o evidenþã a lucrãrilor.
Eu am o galerie în NewYork, care mã reprezintã
pe coasta de Est, am o galerie în California, care
mã reprezintã pe coasta de Vest, am o galerie
care mã reprezintã în zona Texasului. Existã
acces la evidenþa mea, acolo au loc vânzãri.
Existã o ediþie limitatã a fiecãrei fotografii, maxim
50 de fotografii. Ianuarie 11 2000 este una dintre
cele mai bine vândutã: sunt cei doi maci
care, romantic, se înclinã într-o anumitã poziþie,
iar din lucrãrile noi, pe hârtie, cercul (martie 7
2004) este aproape în întregime vândut.
Fotografiile vândute nu mai pot fi reproduse nici
mãcar de autor.În cazul cercului, pot foarte bine
sã ard microfilmul

11

Un sat trãitor în lume

MONOGRAFIA SATULUI GIMBÃªANI
Autori : Victor Op rea ºi Nicolae Tache
(con tinu are din n r. 9.2006)

În paginile 30 ºi 31 ale Catagrafiei este
publicat taboul privind boerii din Judeþul Ialomiþa.
Publicãm acest tablou.
Matei Colceag, n. Buc., 35 ani, paharnic, al
cãminarului Alexandru, ºade în Buc. ºi la Uleºti
moºia d sale, stare proastã.
Gheorghe Lehliu, n. Buc., 58 ani, stolnic,
ºade în Buc., stare proastã.
Matei Filiºanu, n. Buc., 65 de ani, vel serdar,
ºade în satu Poiana, plasa Slobozia, stare bunã.
Ioan Rodeanul, n. Buc., 61 ani, serdar, ºade
în Urziceni, plasa Slobozia, stare de mijloc,
jumãtate moºia Urziceni.
Nicolae Giur escu, n. Giureº ti, 55 ani,
serdar, al lui treti logofãt Matei Giurescu, ºade
în Giureºti, stare proastã.
Dumitraºcu Doicescu, n. Slobozia, 70 ani,
vel sluger, al lui Constandin Doicescu, ºade în
Slobozia, plasa Slobozia, stare proastã.
Niþul Piteºteanu, n. Piteºti, 65 ani, clucer
za arie, ºade în satu Odãiasa, plasa Slobozia,
stare bunã.
Dumitrache Cr ucescu (n.n. în notã la
subsol Ioan C. Filitti corecteazã, Cruþescu), n.
Ivãneºti, 60 ani, clucer za arie, al lui Savin
Crup Mehala, ºade în Panduri, stare proastã.
Oprea Bulgarul, n. Satu Stelnica, 60 ani,
cãpitan za lefegii, al lui Tudorache Bulgaru, ºade
în satu Stelnica, plasa Stelnici, stare proastã.
Mitul David Cegãneanu, n. Ghizdãreºti, 60
ani, baº bulibaº, al lui David, ºade în Cegani,
plasa Stelnici, stare proastã.
Stan Pisculescu , n. Pisculeºti, 50 ani,
cãpitan za lefegii, al lui Vasile, ºade în Berleºti,
plasa Hagienilor, stare bunã, 400 stânjeni moºie
ºi 2 vii ºi case în Ploeºti.
Mihai Ghimbãºanu, n. Ghimbãºani, 50 ani,
treti logofãt, al lui Tatul, ºade în Ghimbãºani,
plasa Hagienilor, stare proastã.
Iancul Pisculescu, n. Pisculeºti, 365 ani,
polcovnic za Craiova, al lui Gheorghe, ºade în
Pisculeºti, plasa Hagieni, stare proastã.
Dinul Perieþeanu, n. Perieþi, 60 ani, vtori
vistier, al lui Constandin, ºade în Perieþi, plasa
Slobozia, stare bunã.
Matei Perieþeanul, n. Buc., 50 ani, polcovnic
za poliþie, ºade în Perieþi, plasa Slobozia, stare
proastã.
Tudor Cucul, n. Ghimbãºani, 50 ani, cãpitan
za lefegii, al lui Stan Ghimbãºanu, ºade în
Slobozia, stare bunã.
Ispas Fãgãrãºanu, n. Buc., 33 ani, vãtaf za
vistierie, ºade în Buc. ºi la moºia sa Grindu,
plasa Slobozia, stare bunã.
Gheorghe Bolintineanul, n. Satu Bolintinu,
45 ani, treti logofãt, al lui Mihai Bolintineanu,
ºade în Urziceni, plasa Slobozia, stare proastã.
Crãciun, n. Buc., 50 ani, treti vistier, al lui Ion,
ºade în Jilava, plasa Jilava, stare proastã.
Iacov Grecul, n. Buc., 40 ani, treti logofãt, al
lui Popovici, ºade în Jilava, plasa Jilava, stare
proastã.
Ioniþã Poenarul, n. Jilava, 35 ani, polcovnic
za Craiova, al lui popa Dima, ºade în Jilava,
plasa Jilava, stare proastã.
Enache Roºca, n. Buc., 50 ani, polcovnic
za poliþie, al serdarului Nicolae Roºca, ºade în
Stoeneºti, sãrac desãvârºit.
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N.A. În Analele parlam. II 186, se mai adaugã
ºetrarul Dumitrache Sorescu (sin Tãnase?) ºi
feciroii de boeri: Rãducanu sin ceauº Gheorghe
Cãlãrãºeanu; Teodorache Doicescu sin treti
logofãt Zam fir ache; Alecu sin c lucer
Dumitrache Cruþescu.
VI. ISTORIA CONACULUI BOIERULUI
PRIBEGEANU
(articol publicat în nr 58, din 28 iunie
2005 al ziarului Ialomiþa)
Multe locuri încãrcate de istorie au ajuns
astãzi, datoritã nepãsãrii unora sau a lipsei
de civilizaþie a altor a, simple ruine nãpãdite
de buruieni ºi lãsate în voia nimicitoare a
timpului. Conace impunãtoare ºi case care
scoteau în evidenþã bunãstarea celor care
locuiau acolo au devenit mormane de moloz
peste care s-a aºezat uitarea.
Majoritatea foºtilor propr ietar i fie au
trecut de mult la cele veºnice, fie odatã
plecaþi în strãinãtate, nu de bunãvoie, nu sau mai întors pentru a-ºi revendica bunurile.
Aºa se face cã ceea ce a mai rãmas din ele a
fost trecut, dupã vandalizarea lor în primii
ani de dupã 1989, pe lista monumentelor
istorice.
Pânã la un punct aceasta este ºi istoria
conacului Pribegeanu de la Mãrculeºti. Situat
în apropier ea gãr ii Periºoru, din judeþul
Cãlãraºi, clãdirea se aflã într-o avansatã stare
de derãpãnare. Din mãr eþia timpurilor de
altãdatã nu a mai rãmas aproape nimic. Doar
cei 6 pini mediteranieni, vechi de peste o sutã
de ani, ce strãjuiesc intrarea principalã în
conac continuã parcã sã sfideze timpul ºi
uitarea.
ªi totuºi, aici istoria nu s-a oprit în loc.
Sau, mai bine zis, firul ei, rupt cu brutalitate
în 1949 când toate moºiile au fost confiscate
ºi trecute în proprietatea statului, este acum
reînnodat timid de una dintre cele douã
nepo ate ale bo ier ului Con stan tin C.
Pribegeanu.
Întoarsã în þarã dupã mai bine de 40 de
ani, Mar ia-Adr iana Dim itr iu deVillegas
încearcã sã refacã o parte din casa în care
s-a nãscut ºi a copilãrit. Pentru fosta fiicã
de moºier amintirile din vremur ile de
odinioarã, când conacul fremãta de viaþã, au
rãmas la fel de vii, de parcã totul s-ar fi
întâmplat ieri.
-Cum era, doamnã Maria Dimitriu deVillegas,
viaþa la conac în urmã cu ºapte zeci de ani?
-Când te-ai nãscut aici, când ai deschis ochii
aici crezi cã acesta este cel mai frumos loc din
România. Eram fericiþi aici, toatã lumea ne iubea.
Eu m-am nãscut în 1922 ºi aceastã perioadã
dintre cele douã rãzboaie mondiale a fost cea
mai prosperã din istoria României.Viaþa la conac
era interesantã. Mama mare ne întreba în fiecare
dimnineaþã ce facem în acea zi. Noi, copiii,
creºteam viermi de mãtase pentru cã aveam o
livadã de dud, c are, din nefericire, a fost
masacratã, deºi nu aveau voie, pentru cã existã
o lege a dudului în toatã Europa. Aveam un gard

pe care sã cãþãrau trandafirii de dulceaþã ºi cu
multã rãbdare culegeam petalele ºi fãceam
dulceaþã. Totul era fãcut cu plãcere. Aveam
radioul, care mergea cu acumulatori electrici,
nu exista curent electric. Aveam aici, la gãinãrie,
cum i se spunea, porumbei, ºi când veneau
musafirii îi pregãteam la frigare. Asta nici nu mai
exi stã în România de astãzi. Eu m-am
specializat în cultura de sparanghel, iar toamna
fãceam tot felul de magiunuri, nu gem cum se
zice astãz i. În ºanþ aveam zmeurã. Aveam
butuci de coacãze tãiaþi foarte frumos. Noi
cultivam linte, dar au distrus aceastã culturã,
probabil pentru cã era biblicã. În fiecare zi de
post se mânca linte. ªi bumbacul a dispãrut, ºi
inul. Asta pentru a reveni la agricultura frumoasã
ºi bãnoasã a României de altãdatã.
-Aveaþi ºi cai? Vã plãcea sã mergeþi cãlare?
-Ei, asta o ºtii de undeva! Tatãl meu era ofiþer
de cavalerie, a fost ºef de promoþie, Adrian
Dimitriu ªoimu, ºi când a terminat a primit cadou
o iapã pur sânge pe care o chema La Corsica.
Îmi aduc aminte cã m-a pus pe cal când aveam
doar patru ani. La Palatul Creþulescu, în
Ciºmigiu, cãlãream de pe la cinci ani. Uneori
nimeream ºi câte un cal care mã trântea, dar
îmi plãcea foarte mult. Luam calul meu din grajd
ºi mergeam pânã la depozitul de cai de la
Jegãlia.
-Când aþi plecat de aici?
-Lovitura de graþie a fost expropierea din 45.
Mai întâi în 1945 ne-au luat pãmântul ºi ne-au
lãsat doar 50 de hectare. Pentru asta trebuia
sã-þi cultivi singur pãmântul, nu sã-l dai în arendã.
Am fost verificaþi în acest sens la Slobozia de
un Comitet al Poporului. Eu aveam 23 de ani,
iar sora mea, Lili, 22. Atunci ne-am întrebat: cum
o sã trãim din 50 de hectare, pentru cã numai
conacul bunicului se întindea pe 30 de hectare
ºi ne mai rãmâneau, practic, doar 20 de hectare
de cultivat. Ne-au lãsat ºi orezãriile de pe malul
Ialomiþei. Orezãriile ne dãdeau un venit enorm
ºi mai puteam lua ºi pãmânt în arendã. Am
crezut cã vom putea supravieþui, dar în 1949
ne-au luat tot. Dar nu vreau sã vorbesc despre
asta, este prea trist pentru mine.
-Câte camere avea conacul?
-Nu erau foar te mul te camere cât
dimensiunea ºi frumuseþea lor, cât tavanul înalt
le fãceau deosebite.
-Aveaþi prieteni care veneau la conac?
-Îi aveam pe verii mei Filotti, din Gimbãºani.
Mergeam cu trãsura la Gimbãºani, pentru cã
erau drumuri bune iar pentru întreþinerea lor
contribuiam ºi noi. Nu aveam bisericã la conac.
La bisericã mergeam la Gimbãºani, pentru cã
biserica de acolo era tot a noastrã. Acolo, la
Gimbãºani sunt îngropaþi toþi ai mei.
-În faþa conacului sunt ºase pini foarte frumoºi.
Când au fost plantaþi?
-Istoria pinilor este legatã de bunicul meu,
Constantin Pribegeanu. Eu cred cã sunt primii
pini mediteranieni aduºi în Bãrãgan acum mai
bine de o sutã de ani. Nu ca acum, palmieri,
care sunt ºi urâþi ºi nepotriviþi, ca nuca-n perete.
Ne-am despãrþit cu greu de Maria Adriana
Dimitriu Villegas ºi asta pentru cã povestea vieþii
ei ne-a fascinat încã de la început. Am plecat
abia dupã ce am obþinut permisiunea unui nou
interviu cu ceea care a fost nu doar fiica unui
cunoscut moºier din Bãrãgan, ci ºi una din
primele femei ambasador ale României.
(Mihaela CÎRLAN)

SPAÞIUL IALOMIÞEAN
LA ANUL 1829, DUPÃ O HARTÃ AUSTRIACÃ
Hãrþile militare austriece ºi ruseºti, care
înfãþiºeazã la sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi
la începutul sec olului al XIX-lea Þara
Româneascã ºi Moldova, au fost ocazionate,
se ºtie, de rãzboaiele ruso-austro-turce. Pânã
astãzi, ele rãmân serioase izvoare ale istoriei
românilor, la cumpãna dintre medieval ºi modern. În primul rând definite prin bogãþia ºi
precizia datelor, aceste hãrþi indicã aºezãrile
româneºti, drumurile, staþiile de poºtã, uneori
ºi bisericile, precum ºi elementele geografice
caracterizante arealului respectiv.
O astfel de hartã, editatã la Viena în anul
1829, a fost realizatã de sublocotenentul
Franz von Weiss, din Marele Cartier General
al armatei imperiale austriece ºi este intitulatã,
pe scurt, Carte der Europaeschen Turkey in
XXI Blaettern. Înfãþiºeazã, dupã cum îi spune
titlul, pãrþile europene ale Turciei, inclusiv
Moldova º i Val ahi a, afl ate atunci sub
suzeranitatea otomanã1. Chiar dacã judeþele
nu sunt delimitate ºi precizate clar cu numele
lor, în spaþiul Valahiei poate fi uºor identificat
arealul ialomiþean, cu ape, aºezãri, drumuri
etc.
Sunt arãtate pe hartã apele importante,
precum Bortesa [Borcea] ºi J alomicz a Fl
[Ialomiþa]; se remarcã pe apa Reviga de astãzi,
lacul menþionat sub numele de Kruncz See.
Aº ezãrile ialomiþene indicate pe hartã
sunt:Kos chereni [Coºereni], Koc alecz
[Cacaleþi 2] Zil java [Jil av a 3], Urs chic eni
[Urziceni], Kotarka Kl. [Cotorca Mare], Kotarca
Gr. [Cotorc a Mi cã], Al ekseni [Al exeni],
Grindasch [Grindaºi], Grind-Fagaraschului
[Grindul Fãgãraºului4], Schluschitori oder
Girba [Slujitori sau Gârboveni 5], Saraczeni
[Sãrãþeni], Csokina oder Obedicza [Ciochina
sau Obediþa], Kruncz [Crunþi ], Pojana
[Poiana6], Pribecs [Pr ibegi ], Sloboszi e
[Slobozia], Buku [Bucu], Berada [Ograda],
Popesc hti
[Popeºti], Kos ombes chti
[Cosâmbeºti], Csambac sani [Gimbãºani],
Berleschti [Berleº ti], Karaen [Cãrãreni7],
Orasch [Oraº8], Brailczy [Brãiliþa], Kadebandy
[Coada Bandii], Vladeni [Vlãdeni], Koljubasch
[Colibaºi9], Faklaeni [Fãcãeni], Geicza [Gaiþa],
Borduschan Kl. [Borduºanii Mici], Borduschan
Gr. [Borduºanii Mari], Mal tecz [Maltez i],
Stelnika [Stelnica], Dudest [Dudeºti], Futestie
[Feteºti], Tambureschi [Tâmbureºti], Pietra
mare [Pi atra Mare], Zl ota, Schokari ch
[ªocariciu10], Hottar [Hotar], Tonja [Tonea],
Kallarasch [Cãlãraºi], Maguren [Mãgureni],
Kunestie [Cuneºti], Rassa [Rasa], Borogan
[Bãrãgan], Sapunar [Sãpunari], Sata nou [Satu
Nou], Vlaikulesti [Vlãiculeºti] ºi Soliman. Cu
semnul indicând oraº sau târg erau arãtate
aºezãrile Cãlãraºi ºi Urzic eni, c u semnul
indicând sate mari erau arãtate aºezãrile Jilava,
Slobozia ºi Feteºti, restul aºezãrilor fiind sate
obiºnuite.
Nu apar precizate pe hartã, deºi existau
cu certitudine în perioada respectivã11, sate
precum: Dr idu, Moldoveni, Slãtioarel e,
Bãrbuleºti, Manasia, Gârbovi, Broºteni, Fundu
Crãsani, Balaciu, Crãsanii de Sus ºi de Jos,
Borãneºti, Speteni, Bãrcãneºti, Condeeºti,
Uleºti, Frumuºica, Brãtia, Axintele, Orezu,

Piersica, Borduºelu de Sus ºi de Jos, Dâlga,
Cãzãneºti, Orboeºti, Andrãºeº ti, Perieþi,
Albeºti, Ghimpaþi, Ciulniþa, Bora, Sudiþi,
Þãndãrei, Murgeanca, Cegani º.a.
Harta indicã numeroase drumuri de þarã,
precum ºi trei drumuri de poºtã, cu staþii.
Venind de la Bucureºti spre Buzãu ºi Focºani,
pe lângã Urziceni trecea drumul de poºtã care
lega Þara Româneascã de Moldova, cu staþie
de poºtã în judeþul Ialomiþa la Cacaleþi. La
Urziceni nu era însemnatã staþie de poºtã,
care a existat în anumite perioade, iar drumul
de poºtã trecea pe la nord-vest de târg,
îndreptându-se spre Cotorca ºi mai sus, spre
Mãrgineni, Cãlmãþui ºi Buzãu. Un al doilea
drum de poºtã pornea de la Dunãre, de la sud
de Cãlãraºi ºi din dreptul Silistrei, trecea pe la
staþia de poºtã Cãlãraºi, apoi pe la staþia Zlota,
tãia Bãrãganul pânã la Slobozia, apoi se
îndrepta spre Brãila. Al treilea drum venea de
la Bucureºti ºi Obileºti, cu staþie de poºtã la
Bãrãganul ºi se îndrepta spre Slobozia, dând
în drumul de poºtã amintit anterior. Har ta
menþioneazã ºi poduri peste râul Ialomiþa, unul
mai jos de confluenþa acestuia cu Prahova12,
iar altul la Slobozia. De asemenea, es te
amintitã ºi o fortificaþie, cu numele de Staroi
Redut [Reduta veche], între ªocariciu ºi Hotar.
Fãrã sã fie caracterizatã de bogãþia altor
hãrþi din epocã, harta de la anul 1829 a lui Franz
von Wiess, oferã o imagine asupra spaþiului
ialomiþean în al treilea deceniu al secolului
XIX. Ca ºi alte surse cartografice strãine,
contribuie la o mai bunã înþelegere a istoriei
acestor locuri, la cumpãna dintre medieval ºi
modern.
Prof.Drd. ªTEFAN GRIGORESCU
NOTE.
1.Titlul complet al hãrþii este Carte der
Europaeschen Turkey nebst einem theile von
Kleinasien in XXI Blaettern. Nacht den besten
Hulfsquellen entworfen und gezeichnel durch
den K.K.Oberstlieutenant Franz von Weiss von
dem K.K.Alter Generalquartier mei Sterstabe
im Jahre 1829.
2. Sau Rãduleºti, astãzi Malu Roºu.
3. O vreme au fost douã sate, Jilava de Sus
ºi Jilava de Jos. Astãzi Jilavele.
4. Astãzi Grindu.
5. Dispãrut.
6. Arãtatã în stânga râului Ialomiþa.
7. Cãrãrenii, aºa cum aratã alte surse, nu
mai existau de fapt la începutul secolului XIX.
8.Oraºul (de Floci) nu mai exista sigur la
începutul secolului XIX, ci doar plasa Oraºului.
Este vorba, probabil, ca ºi în cazul Cãrãrenilor,
de folosirea de cãtre ofiþerul austriac a unei
surse cartografice din secolul al XVIII-lea.
9.Între Vlãdeni ºi Fãcãeni.
10. Astãzi Cocargeaua.
11. Vezi Harta judeþului Ialomiþii 1827,
precum ºi Harta rusã din 1835, culeasã din
ter en în anii 1828-1829, la Cons tantin
C.Giurescu, Principatele Române la începutul
secolului XIX. Editura ªtiinþificã, Bucureºti,
1957, p.237-239.
12.Lângã Moldoveni, dupã cum aratã alte
surse de epocã.
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CONSERVATORISMUL ROMÂNESC ªI PROBLEMA
INDEPENDENÞEI ÎN CONTEXTUL CRIZEI ORIENTALE
Urmare din nr. 9
STUDIU VI
Blaremberg aduce în discuþie ºi poziþia ducelui
Decaz în aceeaºi problemã ºi care se exprima astfel
la 18 decembrie 18 76; O nouã procla mare a
neutralitãþii nu are interesul pe care vi-l închipuiþi.
Sunteþi garantaþi prin tratatul de la Paris ºi nimeni nu
vã contestã aceasta; Turcia chiar, a declarat cã va
resp ecta neutralitatea Român iei . Dacã va fi resbel,
ipotezã ce nu putem admite, atunci veþi fi în caz de
forþã majorã 54. Blaremberg criticã atitudinea dubiosã
a ducelui care cerea ca chiar ºi în cazul unei invazii
ruseºti sã facem astfel încât sã nu pactizãm cu nici
una din puterile garante pentru a avea scuza forþei
majore dupã rãzboi. O poziþie similarã avea lordul
De rby care, rãspundea cã avea cunoºtinþã de
simpatiile noa st re pentru Occid ent, ºtia cã nu
fãcuserãm nici o convenþie cu Rusia ºi  ne în demna
nici sã n u facem; cãci, altfel, ne p ierdem sim patia
pu terilor g arante. În ceea ce priveºte introducerea
neutralitãþii noastre în conferinþã, momentul nu e
favorabil. Mai târziu lordul a completat. Nu vreau sã
ascund adevãrata mea gândire; nu cred cã e posibilã
o proclamare a neutralitãþii României, cãci, Rusia
nu are s-o adm itã 55.
În contextul unor asemenea declaraþii susþinea
Blaremberg noi ne-am apucat sã ne aliem cu Rusia.
La 2 9 decemb rie 18 76 Ion Bãlãceanu a gentul
României la Viena transmitea la Bucureºti o telegramã
cu poziþia ambasadorului turc din aceastã capitalã;
Ambasadorul turc m-a asigurat în douã rânduri cã
g uv ern u l sãu c ug e tã se rio s a r ecu n oa ºte
in d epe nd en þa ºi neu trali tatea R omân iei. La
întrebarea agentului român, cum se împãca aceastã
poziþie cu art.7 din noua Consitituþie ambasadorul
turc f ãcu un g est care ar putea prea bine sã
însemneze cã aceastã Constituþie este departe de a
avea importanþa ce-i atribuim. La 1/13 aprilie Ion
Câmpineanu exprima faþã de agentul României la
Viena urmãt oarea poziþie; rãzboiul fiind iminent
România cãuta sã regleze traversare þãrii de cãtre
trupele ruse fãrã a încãlca neutra litatea. Acest
mo dus vive ndi e xclu de orice alia nþã ºi orice
cooperaþiune 56 . Blaremberg calificã drept naivitate
aceastã poziþie în condiþiile în care ea punea România
într-o situaþie duplicitarã faþã de marile puteri. Într-o
altã discuþie purtatã de aceastã datã între Calimachi
Catargi-agentul român la Paris ºi ambasadorul turc
din aceastã capitalã, acesta din urmã sfãtuia România
ca pentru a-ºi dovedi imparþialitatea sã protesteze
pe faþã încontra oricãrei încãlcãri a hotarelor noastre
ºi sã cearã intervenþiunea Puterilor spre a asigura
neutralitatea României 57. Era o modalitate optimã de
dovedire a bunei credinþe în opinia reprezentantului
tu rc. R ãsp unzâ nd u-i, Kog ãlnice an u î i ce rea
reprezentantului român sã se abþinã de la orice
discuþie cu ambasadorul turc dat fiind cã evenimentele
era u prea îna intat e. Kogãlniceanu considera cã
ambasadoru l turc po ate avea un comportament
duplicit ar când, dupã o pin ia lui Blaremberg, el
manifesta un asemenea tip de atitudine. Pentru a
contracara asemenea pãreri Kogãlniceanu se grãbea
sã trimitã la 21 aprilie 1877 o circularã în cele mai
importante capitale ale Europei pentru a liniºti spiritele.
Li se cerea reprezentanþilor români sã dezmintã ideea
cã România nu a fost sincerã atunci când a încheiat
convenþia cu Rusia. Este numai când ne-am vãzut
pãrãsiþi de toate Puterile.. Vã rog, a da asigurãrile
cele mai pozitive cã n-am înºelat ºi nu înºelãm pe
nimeni. Când Europa nu consultã decât interesele
sale, când se zice României - pãrãseºt e orice
speranþã, þara noastrã trebuie sã îndure forþa majorã
ºi a nu lua povaþã decât de la teribila situaþiune în
care ea se gãseºte împinsã contra voinþei sale 58.
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Bla remberg îi calificã pe cei doi oameni politici,
I.C.Brãtianu ºi Kogãlniceanu drept doi cameleoni
politici acuzându-i de naivitate dacã puteau crede cã
marile puteri ar admite un nou drept al ginþilor de dragul
nostru.
54 .
Ibidem , p.XIII.
55. Ibidem
56 .
N .Blaremberg, România ºi resbelul actual sau
guvernanþii ºi guvernaþii, Editura Noua Tipografie a
laboratorilor români, Traducere din limba francezã,
Bucureºti, 1878, p.XIV.
57 . Ibidem, p.XV.
58 .
Ibidem, p.XVI.

De asemenea el criticã viclenia celor doi
oameni politici care par sã ignore faptul cã
diplomaþia a folosit mereu marilor puteri ºi a
pierdut totdeauna statele mici al cãror scut...nu
e decât în practici oneste ºi în principiile eterne
ale justiþiei 59.
Duplicitatea lui Kogãlniceanu rezulta, dupã
Blaremberg din inconsecvenþa sa în declaraþii.
Una declara în aprilie ºi alta în august 1877. De
fapt punctul de vedere al lui Kogãlniceanu, mult
mai nuanþat,lãsa omului politic posibilitatea sã
se plieze pe evenimentele aflate în desfãºurare.
Blaremberg considerã cã politica dusã de
Kogãlniceanu avea drept punct de pornire faptul
cã el considera Basarabia pierdutã din start.
Blaremberg critica de asemenea solicitarea lui
Kogãlni ceanu adresatã marilor puteri de
neutralizare completã a Dunãrii în partea
orientalã pornind de la ideea cã solicitarea e din
start pãguboasã, neutralizarea unui râu (fluviu)
nefiind cerutã niciodatã de o þarã, riveranã lui,
care oricum ar beneficia de ea. Este criticatã
de asemenea poziþia echivocã a guvernului
atunci când acesta afirmã cã marile puteri neau pãrãsit. În fapt marile puteri (cu excepþia
Austro-Ungariei) nu au protestat la
invaziarusã pentru cã ea s-a fãcut cu acordul
românilor. Blaremberg considerã cã ideea
semnãri i c onvenþi ei e neferic itã iar actul
respec tiv nu oferea nici un fel de garanþie
României. Dimpotrivã ea înlocuia garanþia
marilor puteri cu protectoratul þarist.
El reproºeazã guvernului cã: Politica dv. e o
politicã de joc de noroc: cã jucaþi destinele þãrii
pe faþã...ºi cã eu (Blaremberg) unul nu mã voiu
asocia niciodatã cu o politicã unde cineva este
mereu între speranþa apoteozei ºi temerea
potenþei (s pânzurãtor ii). Consi derã fals
argumentul potrivit cãruia alianþa cu Rusia era
dictatã de necesitatea cuceriri independenþei.
De fapt, România benefic ia de acea
independenþã din momentul în care toate actele
ofic iale înc epând cu cons tituþia fuseserã
acceptate de marile puteri, intrând în dreptul
public european. El porneºte de la ideea cã
sfârºitul Imperiului Otoman nu mai era decât o
chestiune de timp ºi ca atare ºi independenþa
noastrã efectivã era aproape. Din punctul lui de
vedere existau douã posibilitãþi de a scãpa de
o legãturã care ne jena: de a rupe violent acea
legãturã sau de a aºtepta acþiunea timpului,
eventual ciocnirea evenimentelor. ªi numai un
risipitor, sau un fanfaron, þine a cumpãra ºi a
plãti, ºi încã scump, ceea ce i se oferã sau ºtie
cã are sã i se ofere peste puþin gratis; numai un
nebun recurge la violenþã ºi acceptã a se expune
la riscuri acolo unde e sigur de a izbuti numai

cu puterea raþionamentelor, acolo unde ºtie cã
inteligenþa ºi rãbdarea sunt de ajuns spre a
înlãtura ultimele obstacole,dacã încã e adevãrat
cã obstacole sunt60 . Blaremberg considerã cã
era practic imposibil ca, în timp, creºtinii din
Balcani sã se emancipeze iar România sã
rãmânã tributarã. Condamnarea sigurã a Turciei
la dispariþie prin acþiunea timpului echivala cu
rezolvarea formalã a independenþei noastre. În
altã ordine de idei independenþa fãrã garanþia
colectivã a marilor puteri era o iluzie ºi putea
echivala cu o împãrþire viitoare a României. Ceea
ce trebuia salvgardat din start, era dreptul la
garanþia colectivã, simpatia marilor puteri,
raþiunea noastrã de a fi. În timp ce noi în toatã
istoria noastrã am trezit simpatia marilor puteri
prin faptul de a fi fost un zãgaz contra
panslavismului, I.C.Brãtianu ne-a transformat
într-un canal de unire a celor douã mãri slave.
Garanþia colectivã a Europei este interesul
nostru primordial, interes cãruia trebuie sã-i
sacri fic ãm orice altã aspiraþiune a cãror
satis fac er e s -ar putea încã amâna fãrã
neajunsuri serioase.61.
Blaremberg considerã cã România ar fi putut
fi de mult neatârnatã dacã ar fi voit o neatârnare
în aceste condiþii amãgitoare. Înaintaºii noºtri
au respins totdeauna ideea unei independenþe
sub auspiciile Rusiei. În sprijinul afirmaþiei sale
vi ne c u câtev a exemple consi derate
edificatoare în ceea ce priveºte trocul marilor
puteri cu Principatele Române:
-conferinþa de la 1737 de la Niemrow în care
Rusia cerea ca Principatele sã fie declarate
neatârnate sub protecþia ei.Refuzul Turciei a
anulat proiectul.
-în 1774 Ecaterina a II a propunea ca
România sã fie datã lui Stanislas Poniatowski
iar dupã moartea acestuia s ã treacã sub
protectorat þarist.
-1772 la Focºani tot Rusia oferea pacea cu
condiþi a ca Principatele sã fie dec lar ate
independente sub garanþia puterilor Europei.
-în 1787 tot Rusia venea cu propunerea ca
Princi patele s ã devi nã
regat
iar
Potemkin,protejatul ei,rege.
59. Ibidem
60.
Ibidem, p.XXI
61.
Ibidem, p.XXII
-în 1831, în timpul redactãrii Regulamentului
Organic, generalul Kiseleff aproba ideea unirii
Principatelor sub domn strãin dar la propunerea
de a se exclude casele domnitoare ale Austriei,
Turciei ºi Rusiei, ideea a cãzut. Ceea ce l-a fãcut
pe Neselrod sã spunã: Noi puteam pãstra
Principatele în 1831, dar aceasta ar fi fost a
decepta s us ceptibili tãþile Oc ci dentului.
Lãsându-le o aparenþã de independenþã, suntem
mult mai eficace stãpânii lor, fie în resbel, fie în
pace62. În general aceste exemple scot clar în
evidenþã cã niciodatã problema independenþei
statelor mici nu a preocupat în mod serios marile
puteri. Fiecare nu fãcea decât sã-ºi urmãreascã
propriile interese sau sã interpreteze în mod
unilateral ºi trunchiat problema, uneori chiar
distorsionat ºi fãrã un fundament real.
Un exemplu în acest sens a rãmas Anglia ai cãrei
politicieni orinu erau prea bine informaþiasupra poziþiei
ºi intereselor politico-diplomatic e ale Þãrilor
(continuare în pag. 15)
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române ori preferau s ã le interpreteze în
mod v oit distorsionat. Astfel potrivit lordului
Palmerston la 4 mai 1858 s pre a combate
ideea cã românii vor unirea sugera cã ei ar
fi instigaþi de Rusia. Dupã opinia lui de fapt
unirea urmãrea aducerea unui Principe rus
pe tronul României. Blaremberg cons idera
nedibac e ºi chiar c rim inalã poli ti ca lui
I.C.Br ãtianu atunc i c ând în cea rc ã s ã
acrediteze ideea unei afinitãþi româno-ruse.
Blaremberg critica º i gestul Parlamentului
de a decreta independenþa þãrii în mijlocul
unei pãduri de baionete ruse 63.
La Sa n Stefano, dup ã ter mi nare a
rã zb oiu lui ,
R us ia
a
re cu nos c ut
in depen denþa da r a re ve ndic at s udul
Bas arabiei , c eea ce e chiv aleaz ã c u o
violare a integritãþii teritoriale. În aceste
c ondi þii R omânia rãmânea tot la m âna
maril or puteri pentru a da c onsac rarea
rez ultatului de pe c âmpul de luptã. Critica
lui Blaremberg sc oate în evidenþã faptul (un
adevãr de altfel) cã dupã participarea la
rãzboi România se gãs ea prac tic tot în
punctul de plec are ris când sã piardã, pe
lângã garanþia colec tivã º i o par te di n
teri tori ul na þi onal . ªi apoi ce este o
independenþã subt protectoratul de fapt,
dac ã nu de drept al Rusiei?...Un jug real ºi
statornic, substituit jugului numai nominal
º i efem er din trecut...N u a ceas ta es te
in depe nden þa ce a u vi s at p ãri nþii
noº tri...aceasta este numai o sc himbare de
stãpân ºi s ubstituirea unei s ituaþii reale la o
depen denþã nomi nalã; într-un c uv ânt,
aceasta nu es te un pas înainte, ci un pas
îndã rãt c e n i s e pr opun e a fac e 64.
Supãrarea lui Blaremberg e determinatã ºi
de faptul cã România, fãrã sã fie obligatã, a
devenit apãrãtoarea cauzei slave în Balcani
ºi chiar în Estul Europei. Întrebarea ridic atã
de el era aceea - dacã România ar avea
ceva de câº tigat din existenþa unei Bulgarii
mari când de fapt un asemenea fenomen
speria Europa. El atribuia acest merit lui
I.C.Brãtianu al cãrui nume ar trebui s ã
figureze cu litere de aur în fruntea patronilor
consac raþi ai ac es teia...Rãmâne de vãzut
dac ã binec uvântãrile bulgare nu vor avea
de corolar blesteme româneº ti 65. Evocând
cãlãtor ia lui Kogãlni ceanu în calitate de
senator, la Viena ºi Berlin, Blaremberg redã
la modul ironic dialogul acestuia cu ministrul
Andras sy. Viitorul ministru liberal tatona
terenul cu privire la poziþia Austro-Ungariei
la o eventualã aprobare a României faþã de
schimbul sudului Bas arabiei c u Dobrogea.
Se spune cã ministrul austro-ungar i-ar fi
retez at vorba întrebându-l dac ã nu cumv a
este însãrcinat de prinþul Gorceakoff sã fac ã
asemenea declaraþii.
N u mul t ti mp du pã ac eea m inis trul
c oro anei du ali s te fãc ea ur mã to are a
remarcã destul de acidã: Aceº ti oameni nu
au apucat înc ã s ã fie neatârnaþi ºi deja
precupeþesc (traficheazã) teritoriul lor 66. Tot
c om itel ui An dras s y i s e atri bui e ºi
ur mãtoar ele cuv i nte pentr u a ex pli c a
rezerv a guvernului s ãu faþã de România:
Cum v reþi s ã des veles c ac es tor oameni
fondul gân dirii mele c ând e des tul s ã
confiez cev a Ministerului român pentru c a
Principele Gorceakoff s ã o ºtie a doua zi! 67.
Legat de demersurile diplomaþiei româneºti
din c ele douã capitale,agentul român la
Viena Ion Bãlãceanu exprima urmãtoarea
opinie: Domnul Brãtianu a avut o ambiþiune
ºi o nenorocire ºi mai mare:tot în urmãrirea
ideii cele mari el voi sã deplaseze centrul
acþiunii noastre externe º i, de la Paris el îl
trans portã la Berlin; ori se întâmplã cã de la
Berlin, el declinã pe o c ale cu totul naturalã
pânã la Sankt-Peter sbu rg.
62.
Ibidem, p.XXIII;
63.
Ibidem, p.XXIV,
64.
Ibidem, p. XXVI .
65.
Ibidem, p. XXVII.

66.

Ibidem, p.XLV
Ibidem, p.XLVI
Într-o bunã dimineaþã, Domnul Brãtianu,
care se linguºea de a fi aliatul învingãtorului
de la Sadova, bãgã de seamã cã nu era
dec ât complic ele împuºc ãturilor de la
Varº ov ia...Tristã dec eptare pentru un
discipol al lui Mick iewicz!
Blaremberg criticã în cuv ântãrile sale ºi
proporþiile pe c are le-a luat duplic itatea în
politicã. Reflectarea acestui lucru e ilus tratã
prin poziþia schimbãtoare a Camerei care
în prima fazã a dez bateri lor afirma c ã
neutralitatea ne era impusã prin tratate, prin
poz iþi unea noas trã ge ografi cã ºi pri n
simpatiile noastre de ginte, pentru ca ulterior aceeaº i Camerã-c are delimita cauz a
românã de cea slavã sã s e entuziasmez e
deodatã pentru alianþa rusã ºi sã calc e în
picioare tradiþiuni º i fãgãduieli. Blaremberg
credea cã în tot acest mecanism duplic itar
era de fapt jocul lui I.C.Brãtianu, am putea
zice diplomaþia lui Brãtianu c are înþelegea
s ã fac ã pol iti cã aº a c um c redea el de
cuviinþã.Blaremberg considera c ã c eea c e
a lipsit mereu societãþii noastre a fost buna
credinþã, singura care ar permite s ã s e
asigure triumful adevãrului ºi domnia celor
buni. O altã mos trã de politicã duplicitarã e
oferitã prin raportul prezentat Camerei de
G.Mârz es cu - c omisar pe lângã armatele
ruse. Din raport reiese cã ambele c onvenþii
încheiate cu Rusia au oricum alt scop politic decât acela de a ne c onserva fiinþa ºi
individualitatea noastrã de stat Român,
menþin erea drepturilo r ºi i nstituþiunilo r
noas tre politice ºi integritatea teritoriului
României, fãrã ca pr in aceasta sã fim
ob ligaþi de a intr a în vr eo coop erar e
activã cu înalta putere co ntractantã. ªtim
foar te bine cã armata românã a cooperat
pânã la urmã extrem de ac tiv cu cea rus ã
ceea ce c ontravenea declaraþiilor politic e
ale guv ernului. Blaremberg criticã toate
aceste manevre ºi metamorfoz e politic e
menite a ne face mai mult rãu decât bine.
A ce laº i s is tem d e mi nc iun i ºi d e
meºteºugiri grosolane îl vedem prezidând
la votul prin care se declarã neatârnarea þãrii
ºi resbel Turciei. Este vorba, dupã miniºtri
ºi acoliþii lor, numai de a ne apãra contra
agres iunilor ned repte al e Tur cil or...N u!
hotãrât i-e greaþã cuiva a urmãri pas cu pas
aceste triste metamorfoze ºi aceste fineþe
biz antine cari n-au reuºit sã înºele pe strãini
ci ne-au fãcut numai o reputaþiune de..
or iental i , º i ne -au a dus pe m argi nea
prãpastiei!... 68.
Blaremberg considera c ã salvarea din
chingile acestui sis tem de gândire politic ã
extrem de nocivã sta în c onº tientizarea
popor ului. D eoca mdatã intenþia l ui v a
rãmâne la stadiul de deziderat neexistând
posibi litatea practicã din partea opiniei
publice sã urmãreascã activitatea oanenilor
politici. El spera într-o epocã în care c ei c e
dorm acum se vor trezi la realitate. Un alt
element care ar fi conferit stabilitate moralã
politicii noastre era, în opinia lui armata, mai
ales corpul ofiþeresc trecut prin focul luptelor
ºi c are ar avea reputaþia curatã ºi spiritul
nealterat. În opoziþie cu aceste referinþe, un
susþinãtor av iz at al guvernului radical fãcea,
în pa gin ile zi aru lui La Re publ iqu e
Fra ncai se  o sc ur tã anali zã p rin car e
încerca sã justific e ac þiunile guv ernului în
relaþiile cu Rus ia ºi puterile garante.
Autor ul ar tic ol ulu i c ons i dera c ã
Blaremberg greºea º i cã politica urmatã
atunc i de România, era singura onorabilã
ce ea putea adopta. În situaþia datã, când
Europa ne trata evaziv º i ambiguu singura
ºansã a României era alianþatox icã c u
Rusia.
68.
Ibidem, p.LI
67.
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(u rm are din pag. 16)
cadrul economiei globale, cãci e-Busin ess nu are în
vedere doar relaþia pur comercialã cu clientul sau doar
procesele din cadrul unei companii, ci, mai presus
de toate, se referã la integrarea intercompanii. Se
poate spune cã electronic b usiness a determinat o
revoluþie ce re defineºt e complet re laþiile înt re
vânzãtori, furnizori, parteneri ºi clienþi.
Scopul original al Internetului a fost de a furniza
un mediu de comunicare ºi schimb de informaþie liber
ºi necenzurat. Prin urmare, Internetul nu este un
mediu de operare superior ºi sigur. În scopul asigurãrii
unei activitãþi bune ºi profitabile, riscurile specifice
activitãþii firmei viaInternet , plus alte pericole generice
înt âlnite în o rice a facere, t re buie stã pânite ºi
con trolat e. Prin u rmare, est e n ecesa r sã se
implementeze ºi la acest nivel un proces d e Man ag eme nt al Riscu lu i care sã implice analiza,
eva lua rea ºi con trolu l a cestu ia, pre cum ºi
monitorizarea ºi pregãtirea continuã a planurilor de
afacere.
Portofoliul riscurilor la care se expune un e-Businesscuprinde:
riscuri specifice oricãrei afaceri de comerþ
internaþional (exacerbate în contextul e-Bu sin ess),
riscuri specifice oricãrei afaceri de comerþ
internaþional (minimizateîn contextul e-Bu sin ess ),
riscu ri noi, proprii e-Business.
Noi modalitãþi de a face afaceri, noi fluxuri de
venitu ri, costu ri scã zute - iatã o p arte dint re
oportunitãþile oferite de e-Bu siness. Însã, departe
de a fi o simplã navigare pe Internet, e-Bu siness
implicã suficiente riscuri posibil a fi întâlnite la orice
pas. Comitetele executive ale companiilor au datoria
de a le recunoaºte, analiza, evalua ºi de a le limita,
în cadrul procesului de Managem ent al Risculu i.
Cum procesele e-Bu siness tind sã devinã o parte
însemnatã a operaþiunilor marilor companii, apare ºi
necesitatea integrãrii e-Busin ess Risk Managementul pretutindeni în procesele lor de Managem en t al
Riscu lui.
De unde aceastã nevoie de instituþionalizare a
unor lucruri cu care cocheteazã foarte mulþi sau faþã
de care unii au o cunoaºtere mai mult intuitivã? Este
ca ºi cum s-ar inventa o ºtiinþã care sã înveþe
oamenii sã vorbeascã ...Dar existã o asemenea
ºtiinþã! Logopedia, cãci despre ea este vorba, este o
ram urã a p edag ogiei speciale, care studia zã
po sibilitã þile de în lãtu ra re a de ficien þelo r de
vorbire(DLR). Se impune, însã o observaþie foarte
importantã: logopediaajutã oamenii (în special copiii),
sã depãºeascã riscul de a rosti cuvintele greºit,
cãpãtând astfel aºa-numitele defecte de vorbire. Prin
urmare, logopedia reprezintã instituþionalizarea unor
lucruri aparent cunoscute de toatã lumea. Tot astfel,
managementul (ºtiinþa organizãrii ºi conducerii unei
întreprinderi  DLR), reprezintã instituþionalizarea
acelor socoteli ºi evaluãri pe care orice întreprinzãtor
ºi le face la un moment dat. Acest lucru s-a dovedit
util. De câteva decenii încoace, la fel de utilã s-a
dovedit a fi ºi ordonarea ºi metodicizarea practicilor
de management al riscului. Cu alte cuvinte, omul are
tendinþa de a-ºi explica, apoi de a-ºi ordona noile
cunoºtinþe. Situaþia fiind similarã în domeniul e-Business-ulu i, se aºteaptã parcurgerea aceloraºi etape.
Departe de a-ºi fi propus defalcarea pânã la epuizare
a tuturor problematicilor ridicate de risculexistent într-o
afacere derulatã pe caleinformatizatã, articolul încearcã
sã surprindã câteva dintre principiile de bazã ale
procesului de Man agement al Risculu i, transpunerea
lor în e-Business, cât ºi stadiul actual al integrãrii în
viaþa de zi cu zi a acestor principii. Cu alte cuvinte,
este pre zentat debutul Erei in form atizate, cu
avantajele ºi dezavantajele sale. Rãmâne de vãzut câte
dintre acestea vor fi aprofundate ºi care va fi traseul pe
care îl va urma societatea.
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Fiec are din ultimele trei s ecole a fost
dominat de o anumitã tehnologie. Secolul al
XVIII- lea a fost s ecolul maril or s isteme
mecanice care au însoþit Revoluþia Industrialã.
Secolul al XIX-lea a însemnat era maºinilor cu
aburi. În secolul XX, tehnologia cheie este legatã
de colectarea, prelucrarea ºi distribuirea
informaþiei. Printre alte realizãri, s-a asistat la
instalarea reþelelor telefonic e mondiale, la
invenþia radioului ºi a televiziunii, la naºterea ºi
cr eº terea nemaiv ãz utã a i ndus tr iei de
calc ulatoare º i la lansarea sateli þil or de
comunicaþii.
Datoritã progresului tehnologic rapid, aceste
domenii converg în ritm alert, iar diferenþele între
colectarea, transportul, stocarea ºi prelucrarea
informaþiei dispar pe zi ce trece. Organizaþii cu
sute de birouri rãspândite pe o arie geograficã
largã pot examina în mod curent, printr-o simplã
apãsare de buton, chiar ºi echipamentele lor
cele mai îndepãrtate. Pe mãsurã ce posibilitãþile
de a colecta, prelucra ºi distribui informaþia
cresc tot timpul, cererea pentru o prelucrare ºi
mai sofisticatã a informaþiei creºte ºi mai rapid.
Aºa cum se întâmplã întotdeauna, noile invenþii
ºi descoper iri dezv ãl uie noi opor tunitãþi;
acestea, însã, sunt indivizibile de anumite
riscuri.
Riscul este cunoscut omului încã din cele
mai strãvechi timpuri, deoarece asupra oricãrei
activitãþi desfãºurate de el, implicit ºi asupra
activitãþii sale economice, a planat întotdeauna
o stare de inc ertitudi ne º i nes iguranþã.
Etichetarea unei acþiuni ca fiind riscantã sau
lipsitã de riscuri semnificative implicã judecata
personalã. Acþiunile riscante ºi implicit riscul
sunt lucruri pe care cel mai adesea omul
poate alege sã ºi le asume sau sã le evite.
Oamenii diferã din punctul de vedere al valorii
riscului pe care consimt sã ºi-l asume.
Cu siguranþã cã este foarte dificil de gãsit
mãcar un singur domeniu al activitãþii umane în
care sã fie posi bilã luarea drept s igure a
anumitor predicþii ale unor evenimente viitoare.
Nesiguranþa poate plana asupra apariþiei unui
eveniment, a momentului apariþiei sale sau chiar
asupra unor caracteristici cantitative ale sale.
În ciuda incertitudinilor cotidiene de care ne
tot lovim, luãm zilnic decizii bune sau rele.
Rezultatele acestor decizii sunt influenþate nu
numai de propriile hotãrâri, dar ºi de mulþi alþi
factori externi, ce pot fi denumiþi generic ºi
colectiv: starea mediului înconjurãtor. Abia
ulterior se poate stabili dacã decizia iniþialã a
fost sortitã de la început eºecului sau dacã
asupra ei a planat doar un anumit risc.
În acc epþiunea s a modernistã, r iscul
reprezintã posibilitatea obþinerii unor rezultate
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favorabile sau nefav orabi le intr-o acþiune
viitoare, exprimatã în termeni probabilistici. În
practicã, însã, de cele mai multe ori, ideea de
risc este asociatã cu cea de pierdere. Altfel
spus, riscul constituie un eveniment viitor ºi
probabil a cãrui producere ar putea provoca
anumite pierderi. Uneori factorii ce pot conduce
la pierderi sunt prevãzuþi cu anticipaþie, alteori
nu, riscul fiind imprevizibil ºi determinat de
situaþii fortuite. Cu alte cuvinte, riscul derivã din
incapacitatea omului de a vedea in viitor.
Indiferent de accepþiune, riscul în sine nu
este un lucru rãu; dimpotrivã, el este esenþial
pentru progres, iar eºecul es te adesea
elementul cheie al procesului de învãþare. Cel
mai important lucru este sã se echilibreze
posibilele consecinþe negative ale riscului cu
potenþialele beneficii, din moment ce obiectivul
nici un eºec este imposibil de atins, sau, în
cel mai optimist caz, prea scump pentru a fi
realizat .
Riscul însuºi implicã existenþa a mai multor
rezultate posibile. Se poate spune cã într-un
anumit punct o acþiune ce nu comportã riscuri
se poate transforma intr-o ac þiune supusã
riscului. Acesta poate fi obiectiv (chiar dacã
rez ultatul este nesigur, acest risc poate fi
descris precis pe baza unei teorii, experiment
sau chiar pe baza bunului simþ, toatã lumea fiind
de acord c u privire la decrierea lui) sau
subiectiv. Majoritatea r iscu rilor sun t
subiective, prin urmare, necesitã o analizã
temeinicã în scopul determinãrii probabilitãþii lor
de apariþie ºi a posibilelor efecte. Astfel, dupã
apariþia ºi dezvoltarea teoriei riscului, în a doua
parte a secolului XX a fost adusã în discuþie
necesitatea unui management al riscului.
Man agementul Riscului ºi-a dobândit
aplicabilitatea în practicã abia în preajma anilor
70, în special în Statele Unite ale Americii.
Adoptat mai întâi în sectorul financiar, apoi de
cel politic, se poate spune cã abia spre deceniul
nouã a început sã capete c ontur ºi în alte
domeni i de activ itate, determinând
instituþionalizarea prac ticilor de analizã º i
gestiune a riscului cu predilecþie în sectorul
bunurilor de larg c onsum, infrastruc turii,
energiei nucleare, transporturilor, exploatãrilor
petroliere ºi spaþiale. În anii 90 se remarcã o
intensificare a cãutãrilor ºi dezbaterilor în scopul
creãrii unor modele de mãsurare ºi agregare a
r iscului la niv el de entitate. Treptat,
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Managementul Riscului a devenit o parte
centralã a m anagementului str ategic al
oricãrei mari organizaþii. El impune o analizã
serioasã a obiectivului din punctul de vedere al
securitãþii ºi îi atribuie nivelul de risc specific,
cu scopul adoptãrii celei mai bune atitudini faþã
de risc, ca prim obiectiv al s ãu. Cu alte
cuvinte, Managementului Riscului urmãreºte
maximizarea rezultatelor evenimentelor pozitive
ºi minimizarea consecinþelor evenimentelor
adverse.
Managementul Riscului nu eliminã riscul,
ci permite evaluarea efectelor expunerii la risc
ºi alocarea judicioasã a resurselor, precum ºi
elaborarea planurilor ºi prognozelor privind
perspectivele afacerii. Este instrumentul care
face diferenþa între noroc sau ºansã ºi un management bun, sau între neºansã ºi un management inadecvat.
De-a lungul ultimilor ani , Internetul a
evoluat de la o reþea ºtiinþificã la o platformã ce
face posibilã apariþia unei noi gener aþii de
afaceri, cu alte cuvinte, a unei noi modalitãþi
de desfãºurare a afacerii. Primul val al
afacerii electronice a fos t reprezentat de
schimbul de informaþii. Însã, în prezent se pot
cumpãra bunuri online, se pot face rezervãri de
bilete pentru vacanþe sau se poate chiar obþine
traducerea unui text via Internet în doar câteva
clipe. Tranzacþiile bancare dirijate de acasã,
de ex empl u, reprezintã o aplic aþie deja
disponibilã în aproape orice bancã din lume.
Consultarea unei bal anþe a contului,
transferarea unor bani sau realizarea altor
tranzacþii bancare sunt operaþiuni z ilnice
derulate în prezent în mod frecvent ºi pe cale
electronicã. Îmbinarea dintre procesele afacerii
ºi noua tehnologie a determinat apariþia unui nou
concept, acela de e-Business. E, de la eBusiness, vine de la reþeaua electronicã electro nic network, ºi s emnifi cã implicarea
tehnologiei reþelei electronice în procesele
afacerii, cu scopul îmbunãtãþirii acestor procese.
Cu alte cuvinte, e-Business determinã
îndepãrtarea de modalitatea convenþionalã de
a gândi o afac er e, în s copul dobândiri i
competitivitãþii într-un mediu nou ºi dinamic,
acela al cyber-spaþiului. Rezultatul constã întro extindere a abilitãþii omului de a concura în
(con tinu are în pag . 15)
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