„... nu trebuie sã ne îndoim cã ºi cuvintele, la fel cu imaginaþia, pot fi cauzã de multe ºi mari erori, dacã nu ne pãzim bine de ele“
Spinoza
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CONOTAÞIILE ETICE ALE
HOLOCAUSTUL DIN ROMÂNIA
Cu
inerente
suiºuri ºi coborâºuri
legate de sinuoasa
evoluþie a cugetãrii
umane, cu afirmãri
de prim plan sau disGrigore Spermezan
crete retrageri întrun nemeritat con de umbrã în anumite perioade, etica
rãmâne un element peren în cadrul largului ºi
diversificatului eventai al disciplinelor filosofice
contemporane. Dupã ce secolul XX a fost în mare
parte marcat de relativismul etic si moral impus de
,,perspectivismul” concepþiei lui Nietzsche, ultimele
decenii pe care le trãim readuc în prim plan
dezbaterile pe probleme etice, mai ales cele care
vizeazã etica aplicatã, confirmând opinia lui John
Dewey cã aspectul moral ºi cel social sunt, în ultimã
instanþã, identice. ,,Filosofia nu este doar un discurs,
ci alegerea unui mod de viaþã, o opþiune existenþialã
ºi un exerciþiu trãit, deoarece ea e aspiraþia la
înþelepciune”1 , aratã cu îndreptãþire un reputat
cercetator francez contemporan cu privire la filosofia
anticã, dar considerãm cã observaþia lui este valabilã
pentru oricare altã perioadã istoricã.
Dincolo de teoriile morale, etica aplicatã
reprezintã un demers inductiv constând în derivarea
unor principii din analiza unor fapte concrete sau în
determinarea unor principii care guverneazã un
anumit act sau comportament. Altfel spus, aceastã
disciplinã în expansiune înseamnã aplicarea eticii
la problemele practice efective, cum sunt cele legate de avort, eutanasie, sãrãcie, afaceri, tratamentul
aplicat animalelor, posibilitãþile legate de
„Istoria literaturii române contemporane”
nu este o „neutrã sintagmã”, cum afirmã autorul
ei, criticul Alex ªtefãnescu. Este o falsã sintagmã,
pentru cã acest volum impresionant, deºi cred cã
nici cincizeci la sutã nu este text, constituie o sumã
de articole aºezate într-o anumitã ordine „de
segmente temporale de tranziþie”. Prozatorul
Nicolae Motoc i-ar fi recomandat titlul „istoria
exactã a literaturii române contemporane”, dar
autorul s-a temut de apariþia unor anumite
inadvertenþe. Întrucât s-a aplicat o anumitã selecþie
în prezentarea scriitorilor, mulþi dintre cei care au
produs în aceastã perioadã nefiind nici mãcar
pomeniþi, acest volum s-ar fi putut foarte bine numi
„o istorie selectivã a literaturii române
contemporane”, personalizând-o astfel, pentru cã
ar mai putea exista ºi alte viziuni. Dar aºa n-ar
mai fi fost o continuare a Istoriei lui Cãlinescu.
Pentru cã Alex ªtefãnescu asta a urmãrit, sã-l continue pe marele George Cãlinescu, indicând perioada
1941-2000, ºi degeaba afirmã cã a vrut sã
demonstreze „ce s-a întâmplat cu literatura românã
în timpul comunismului”. Ce comunism era în anul
1941?
Spre deosebire de înaintaºul sãu, domnul Alex
ªtefãnescu a folosit o metodã proprie: „selectarea
autorilor s-a fãcut în funcþie de valoarea operei
lor”. Tocmai aici este problema, cã în unele cazuri

manipularea geneticã etc., sugerându-se astfel cã
expresia ,,eticã practicã” ar fi mai potrivitã, mulþi
filosofi folosind termenii de ,,eticã practicã” ºi ,,eticã
aplicatã” ca fiind intersubstituibili. Într-o abordare
româneascã asupra acestei chestiuni, Adrian Miroiu
îºi argumenteazã opþiunea pentru conceptul de ,,eticã
aplicatã”, considerat mai adecvat, opinie la care
subscriem: ,,Etica a reprezentat paradigma filosofiei
practice, ºi de aceea expresia <<eticã practicã>>
are puþin aerul unei tautologii” 2 .
Pentru ca o problemã sã constituie obiectul eticii
aplicate, ea trebuie sã îndeplineascã simultan douã
condiþii: sã fie o problemã controversatã (susþinutã
sau combãtutã cu argumente pro si contra, care
trebuie analizate critic, vizându-se punctele slabe)
ºi sã aibã un caracter moral explicit. Din acest punct
de vedere, problema Holocaustului din România
abordatã aici, fenomen istoric produs cu decenii în
urmã ºi indiscutabil legat de cel a Holocaustului
nazist european din prima jumãtate a secolului trecut,
este uºor încadrabilã în cadrul domeniului de studiu
al eticii aplicate. De datã relativ recentã, disputa a
încins spiritele susþinãtorilor ºi contestatarilor,
argumentele puse la bãtaie purtând uneori mai
degrabã pecetea pasiunii, în detrimentul analizei
lucide pretinse de obiectivitatea ºtiinþificã.
Termenul de ,,holocaust”, ,,arderea de tot” (în
greceºte holocaustos, de la holos – întreg ºi kaustos
– ars) însemna iniþial un sacrificiu sângeros executat
în scop religios: în vechiul Israel, un animal era adus
jertfã zeilor prin ardere. Analizând Biblia ca sursã
directã cu referire la acest fenomen religios, Mircea
Eliade noteazã: ,,În Facerea, un singur sacrificiu

,,Secolul XXI va fi etic sau
nu va fi deloc.”
(Gill Lipovetsky, Amurgul datoriei)

este descris în detaliu: acela al lui Isaac (22:1 19). Domnul i-a cerut lui Avraam sã-i aducã jertfã
propriul sãu fiu în holocaust (’ ‘olah) ºi Avraam
se pregãtea sã-l sacrifice, când lui Isaac i-a fost
substituit un berbec. Acest episod a dat naºtere
la numeroase controverse. S-a remarcat, între
altele, cã termenul <<holocaust>> este repetat de
ºase ori”3 .
Existã însã ºi un al doilea sens al conceptului de
,,holocaust”, aºa cum apare el din surse diverse,
termen care ne intereseazã direct. Dicþionarul Grand
Larousse oferã urmãtoarea explicaþie: ,,Ansamblul
persecuþiilor, actelor de violenþã ºi al exterminãrilor
cãrora evreii le-au fost victime din partea naziºtilor
între anii 1939 ºi 1945 (în acest sens, termenul este
luat adesea cu majuscule)” 4 . Acelaºi sens figureazã
ºi într-un dicþionar britanic: ,,HOLOCAUST: ucidere
organizatã a milioane de evrei ºi alte popoare de
cãtre guvernul Germaniei naziste în timpul celui Deal Doilea Rãzboi Mondial” 5 . Se poate obiecta cã
referinþele bibliografice amintite cu privire la tema
Holocaustului – concepute mai degrabã în scop de
popularizare decât pentru specialiºti - nu sunt
relevante pentru o analizã serioasã a problemei
abordate, dar ceea ce dorim sã evidenþiem este
altceva: în ambele lucrãri citate responsabilitatea
asupra acestui tragic fenomen istoric european
petrecut în perioada celui de-al doilea rãzboi mondial
este atribuitã doar guvernului nazist, fãrã a fi
pomenitã rãspunderea altor guverne, inclusiv cel
românesc.
(continuare în pag. 12)

O istorie a centurii literare
despre aceastã valoare n-a ºtiut ºi nu ºtie deocamdatã
nimeni, în afarã de criticul nostru ºi de valorosul
autor al operei recenzate. O altã afirmaþie a autorului
este ºi mai tranºantã: „cei care nu sânt cuprinºi în
Istoria mea nu au talent!”. Dupã pãrerea noastrã
aceastã afirmaþie face parte din categoria celor fãrã
maniere. Dar ºi aºa, cei care nu au talent (ºi chiar nu
au talent unii dintre ei), cum de au fost cuprinºi?
Sau de ce? Pentru cã aºa au vrut muºchii criticului?
Dar ce au muºchii cu actul critic? Muºchii poþi sã
þi-i foloseºti când intri într-o casã de dame ºi, dupã
ce îþi alegi fata care îþi place, afirmi cã toate celelalte
sânt curve.
Un autor modest ºi de bun simþ, Anghel Gâdea,
afirmã undeva cã: „atunci când într-un scriitor,
indiferent de genul ºi specia pe care o abordeazã, nu
descoperi pulsul vieþii adevãrate, la care cititorul se
simte pãrtaº, avem de-a face cu un impostor. Impostor devine ºi criticul, indiferent de vârstã, care dã
credit unor încercãri superficiale pe care le socoteºte
semnificative, animat numai de interese meschine
ºi, cel mai adesea, extraliterare.”
Dar sã revenim. Cel puþin pentru ultimul interval ales de critic, respectiv 1990-2000, scriitorii
selectaþi de Alex ªtefãnescu nu sunt niºte

personalitãþi, ci cel mult
niºte personaje, ceea ce ar
presupune cã, pe un anumit
segment, Istoria sa ar fi un
simplu dicþionar de
personaje.
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I. Neºu
Referitor la aceastã
carte au apãrut mai multe intervenþii, la un moment dat autorul le-a ºi inventariat, 216 cronici,
din care favorabile numai 92. Cronicile
defavorabile au venit în principal din partea
acelora care nu s-au regãsit în cuprins. În discursul
nostru plecãm de la o altã premisã, plecãm de la o
anumitã logicã. Sau pentru gãsirea unei anumite
logici. Am vrut sã identificãm logica acelor criterii
folosite de autor pentru a selecta anumiþi indivizi
ºi a scrie apoi despre opera lor. Asta întrucât
afirmaþiile domnului Alex ªtefãneºcu, din
„precizãri preliminare”, sunt convins cã nu sunt
crezute nici de Domnia Sa. Mã mir cum nu i-a
tremurat mâna când a scris asemenea aberaþii. Deºi
nu vãd de ce erau necesare aceste precizãri. „Asta
este istoria pe care am scris-o eu ºi basta! Dacã
(continuare în pag. 2)

O istorie a
centurii literare
(urmare din pag. 1)

sunteþi de acord cu ea bine, dacã nu, iar bine!” ªi
era clar!
Cãutând aceste criterii, am descoperit ºi
ocupaþiile celor norocoºi, pentru cã majoritatea
au diverse ocupaþii care le asigurã existenþa, scrisul
fiind numai o pasiune. Din ceea ce am constatat,
dar nu vom face un studiu, deºi cineva mai priceput
ar putea s-o facã, vom puncta numai câteva
aspecte, apelând chiar la informaþiile folosite de
critic.
Ioana Ieronim era, pe timpul conceperii acestei
istorii, director de programe pentru bursierii
Fulbright (schimburi culturale românoamericane); Ovidiu Corduzeu, un autor fãrã operã,
stabilit în SUA; Diana Manole, stabilitã în Canada;
Liviu Georgescu, stabilit în SUA; Dumitru Radu
Popa, stabilit din anul 1986 la New York, autorul
unui singur volum(„Panic Syndrome”, apãrut la
Editura Univers în 1996), probabil ca fiind un
autor foarte valoros, poate ceva de talia lui
Faulkner; Felicia Mihali, emigratã în Canada;
Cristian Bãdiliþã, care îºi petrece majoritatea
timpului în Franþa; Rodica Drãghicescu, care
cãlãtoreºte foarte mult în Franþa ºi Germania;
Ruxandra Cesereanu, mare amatoare de cãlãtorii
în strãinãtate, etc.
Este un adevãr cã sexul frumos nu-l lasã
indiferent pe critic. Pentru fiecare scriitoare, acesta
are ceva admirativ de spus în afara talentului de
rigoare, ca ºi când le-ar trimite câte un mãrþiºor.
Rodica Drãghicescu este de „o feminitate
provocatoare”, Ruxandra Cesereanu este „o
frumoasã autoare”, Ana Selejan este „o femeie
frumoasã ºi delicatã”, Nicoleta Sãlcudeanu nu este
„niciodatã plictisitoare”, Andreea Deciu este „o
mignonã neverosimil de frumoasã”, Mariana
Codruþ „nu-l lasã pe cititor sã se plictiseascã”,
Nina Feticu „însufleþeºte totul”, Ecaterina Rãdoi
(înainte de cãsãtorie se numea Ecaterina Matache,
acesta da, este un amãnunt preþios) este ignoratã
de criticii literari, ceea ce înseamnã cã, amabil,
criticul nostru încearcã pe calea aceasta o
reparaþie…
Unii dintre cei selecþionaþi de critic sunt colegi
de redacþie: Ioana Pîrvulescu, Mircea Mihãieº,
Pavel ªuºarã (pe lângã operã, acesta are ºi „o
constituþie robustã ºi poartã barbã”), Andreea
Deciu (aceasta fiind doar o colaboratoare).
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Alþii sunt oameni de presã, formatori de opinie,
cum ar fi: Alina Mungiu-Pippidi, Horia Roman
Patapievici, C. T. Popescu, Toader Paleologu, Emil
Hurezeanu (nu are operã, dar este „un excelent
organizator de dezbateri”). Atunci, mã gândesc
dacã n-ar fi trebuit introdus ºi Iosif Boda, care nu
scapã nici un post ºi nici o dezbatere televizatã
dar, mai ales, Silviu Brucan, care avea o emisiune
sãptãmânalã televizatã ºi care mai scrisese ºi niºte
cãrþi, Ion Cristoiu ºi alþii.
Am mai identificat ºi alte criterii folosite de
Alex ªtefãnescu pentru a selecta o serie de valori:
Valeriu Butulescu, autor de aforisme, pentru cã sa fotografiat cu preºedintele Bãsescu (spre
edificare se dã ºi poza), Ion Manolescu pentru cã
se potriveºte la nume cu Nicolae Manolescu (s-ar
putea sã fie chiar ºi neamuri), Bogdan Ghiu pentru
cã „analizeazã … cu o impresionantã desfãºurare
de inteligenþã, efectul pe care îl are televiziunea

asupra psihologiei colective), Toader Paleologu
pentru cã „studiile fãcute (de Paleologu jr.
bineînþeles) sunt, dupã cum se vede, ele însuºi o
operã” (parcã poþi sã contrazici pe cineva, deºi
este penibil), Adina Huiban pentru tinereþea ei (la
data conceperii istoriei fãtuca avea 23 de ani ºi
douã plachete, dar promitea!), Liviu Georgescu
pentru cã a scris douã cãrþi prefaþate de domnul
Nicolae Manolescu, Nicolae Þone pentru cã are
cea mai bunã editurã de poezie din România,
Diana Manole pentru cã se stabileºte cu fiul ei în
Canada, Dan Silviu Boerescu pentru cã „agitaþia
lui evocã pe cea a invincibilului Rambo”, Niadi
Cernica pentru cã este din Suceava, etc. Dar
bomboana pe colivã, ca sã ne exprimãm astfel, o
pune însã scriitorul (!!!), actualul ministru de
externe (ce premoniþie a avut domnul Alex
ªtefãnescu!), Adrian Cioroianu. Pãi, dacã Adrian
Cioroianu este un scriitor, demn de o istorie a
literaturii române, scurtã, concisã, selectivã, etc,
cum o fi ea, înseamnã cã istoria domnului Alex
ªtefãnescu este o Carte de bucate! Dar cum
argumenteazã criticul: „…oameni ca el ar trebui
sã fie conducãtori sau mãcar sã fie sfãtuitorii celor
care conduc” (!!!). De ce nu l-o fi ales atunci
D. R. Popescu membru al U. S. R pe preºedintele
Nicolae Ceauºescu?!
Sunt de asemenea remarcaþi ºi cîþiva autori care
ºi-au editat cãrþile la Editura „Maºina de scris”,
proprietatea criticului sau a soþiei, nu conteazã,
oricum tot în aceeaºi casã se încheiau socotelile.
Mã nedumereºte însã un lucru. Ca sã fii primit
în U. S. R. trebuie sã fi scris cel puþin douã cãrþi,
la care sã ai ºi douã referate de apreciere. Ca sã
fii însã selectat în istoria selectã a domnului Alex
ªtefãnescu este suficient sã fi scris un singur
volum. Am putea trece ºi peste acest aspect
presupunând cã acel volum este unui extraordinar.
Nu sunt atâþia autori care au rãmas în istoria
literarã a lumii printr-un singur volum? Dar ce
vârtejuri a produs în viaþa literarã româneascã
volume ca: „Împãrþit la doi” de Simona Tache,
„Graffiti” de Nicoleta Sãlcudeanu (în fond o
culegere de cronici literare), „Nostalgiile
identitãþii”, carte de filosofie - literaturã, de
Andreea Deciu,
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„Casa cu stoluri galbene”, roman de Mariana
Codruþ, „Omohom”, povestiri SF de C. T.
Popescu, „De la Karl Marx la stenograme cronica anului politic 2004” (culegere de articole
publicate în ziarul Ziua de T. Paleologu), „Frica
de diferenþã”, eseu de Vitalie Ciobanu ºi, nu în
cele din urmã, „valorosul volum”, „Scrum de
secol” - culegere de articole semnate de ministrul
Adrian Cioroianu.
Dupã pãrerea noastrã nici un astfel de criteriu
nu este serios. Criteriul folosit a fost altul. Se ºtie,
dar nu se spune. Noi am lãsat doar sã se
subînþeleagã. Ce putem sã spunem însã este cã
dacã domnul Alex ªtefãnescu s-ar fi oprit la
evenimentele din 1989 totul ar mai fi fost cum ar
fi fost. Dar nu s-a oprit. ªi atunci, ca sã-l
parafrazãm pe preºedintele Bãsescu, care a afirmat
despre o anumitã doamnã, politician de meserie,
cã face politica centurii (sã se ierte cacofonia, dar
aºa s-a exprimat preºedintele), am putea spune ºi
noi cã domnul Alex ªtefãnescu a fãcut din
segmentul 1990-2000 o istorie a centurii literare.
Istoria despre care am fãcut discuþie se încheie
astfel: „În literatura românã de dupã 2000 totul
freamãtã a viaþã (bine cã nu freamãtã încremenit
ca la Mircea Cãrtãrescu), totul este în expansiune.
Confuzia de valori nu poate descuraja…”. Dupã
pãrerea noastrã ºi spre pãrerea noastrã de rãu, prin
ceea ce a întreprins, domnul Alex ªtefãnescu
tocmai asta face!

Anghel Papacioc

DAN ELIAS –
„EROTICA,
POEME
DESUETE,
CU MULT
ALBASTRU”,

editura Pandora, Bucureºti, 1995
Nu am cartea tipãritã, ci o copie xerox,
grupând câte douã pagini pe o filã. Volumul
începe cu un soi de prefaþã, semnatã de autor,
cu titlul „Poate cã…”. Deloc interesantã, reþin
totuºi: „O carte de poezie este o dezbrãcare. O
carte de poezie de dragoste este o dublã
dezbrãcare.”, este adicã nudizare, indecentã am
zice, „se vede cu ochiul liber”.
Cartea are la „armurã” ºi un moto: un fragment din piesa lui Shakespeare „Cum vã place”,
un prolog în care suntem invitaþi sã privim.
Erosul devine, astfel „privit” de poet, un
spectacol „desuet”, aºa cum îºi subintituleazã
poetul volumul(„cu mult albastru”- mitologizat,
de poveste, de trãire frumoasã „frunzã verde de
albastru”). Dar, dincolo de aceste semne, poezia
are drama ei ºi se realizeazã sensibil dincolo de
scãlâmbãturile poetului: „Erotica” – nici-o tainã,
poezie eroticã în sensul erosului, un agapae.
Se manifestã în carte douã tendinþe esenþiale
pentru remarcarea poeziei lui Elias. Una – erosul
ca autocunoaºtere ºi de dedublare, candoarea
recompunerii iubitei prin aflarea de sine, în
gestica seraficã nichitastãnescianã. „Vedeam
pãºitul tãu, iubito,/ºi auzeam clipocind
întunericul/sub tãlpile tale, cãci era noapte./…/
ªi-ntocmai ca atunci, nedureros,/te-am însemnat
pe umãrul drept…/”(„Erotica”, p. 7)
A doua este dicteul ritmic, prozodic, împins
dincolo de caligrafia obiºnuitã, spre nonsens,
pãstrând incantaþia, exerciþiu care va da roade
la Dan Elias, ducându-l cãtre o poezie
esenþializatã, cu alurã suprarealistã, în care
imaginea devine narcisistã, încântatã de sine,
triumfând în frumos, gratuit, ca în versurile: „De
umbrã/Þi-am pus de umbrã ºi miros,/miros de
umbra ta, frumos;/interiorul pietrelor - //Þiam pus tocit un pic de zbor/Fac mângâieri ºi
mãsluiesc/o toamnã-n care sã-ntomnesc/sãþi pun de umbrã ºi miros/miros de umbra ta,
frumos./Tai jumãtãþile de ploi/poate ne-ngânã
pe-amândoi;/ne iartã umbra ce þi-am pus,/
spinarea frunzelor de sus.//Þi-am pus de
umbrã ºi miros/miros de umbra ta, frumos./
”(„Erotica”, p. 11)
O forþare agramatã, modã pe care am mai
întâlnit-o în poezia tinerilor fãrã nume, este
semnul forþãrii graniþelor cuvântului în starea lui
structuralã, morfo-sintacticã ºi lexicalã, dar pe
al cãrui rezultat nu mizez: „Fereastrã/Eu sunt
starea ta de fereastrã,/prin care mã noapte ºi mã
albastrã,/mã bântuie ºi mã rãcoare,/de-a ochilor
tãi întâmplare.//Sunt umbra ta luminatã,/cu-a
trupului tãu întâmplatã/ºi, pânã sã se dumire,/
eu sunt starea ta de orbire.//Un fel de armurã
albastrã,/sunt starea ta de fereastrã,/prin care mã
bântuie ºi mã rãcoare/a ochilor tãi întâmplare.”
(Apropo de albastru, p. 12)
(continuare în pag. 3)
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DAN ELIAS –
„EROTICA,
POEME DESUETE,
CU MULT
ALBASTRU”
(urmare din pag. 2)

Cronica voioasã

În aºteptarea unui
posibil roman
Dan Elias

În Galateea lui Nichita erotismul este
transferat creaþiei, care devine astfel naºterea
subiectului artistic, poetul cere Galateei(creaþiei
sale) „Naºte-mã”, adicã devenirea din amorful
pe care îl dãltuieºte, îl sapã, devenind astfel el,
atât cât îºi mãsoarã iubirea.
În „Erotica” lui Dan Elias gestica
recompunerii
iubitei
din
extazele
poetului(erotica dintotdeauna, a lui Petrarca,
Ronsard, Heine, Goethe, Eminescu) are semnul
mare al naºterii poetului, care chiar dacã nu se
mãsoarã cu verbul iubirii ca Shakespeare, Blaga
sau Vasile Voiculescu din sonete, simte, vizeazã
metafora trãirii erotice ca marcã a artei poetice.
„Cheltuieºte/curge muzica trupului tãu în
alint/ºi-nduplecã aerul, ca sã o poþi vedea/îþi
trebuie timpane ºi pleoape de argint ºi dalta
ascuþitã/care e gura mea”(p. 18). Eroticul nu este
doar o facere în amorf pigmalionescã, ci în viu
îndeosebi, în fiinþa creatã de Dumnezeu, nu de
om, cu frumuseþe infinitã pe care partenerul o
smulge necunoaºterii, tãcerii, descoperind,
participând, schimbând trãiri, bucurii de o
intensitate ºi variaþie extraordinarã, iar poezia
eroticã exprimã acest cântec, aceastã încântare,
inexprimabile, dar de o sugestie aparte. Aºa se
explicã faptul cã eroticul este o temã majorã a
literaturii ºi realizeazã culmi artistice.
ªi poezia lui Dan Elias devine prin partea
sa eroticã o împlinire pentru care nu mulþi au
acest curaj ºi har. „Olarul/Smãlþuiesc cu buzele
mele/Obrajii tãi pânã la tâmple,/de-ar fi odatã
sã se-ntâmple/un foc în stare sã ne spele.//ªi
eram picior ºi roatã,/mânã-nþepenitã-n lut,/de la
care n-am putut/sã te fac de prima datã”(p. 25).
Evident, nu toate poeziile sunt reuºite, dar
cele mai multe transmit fiorul atât de omenesc
al trãirii iubirii, verb cu care a fãcut Dumnezeu
lumea ºi cu care omul se face pe sine.
Semn al poeziei autentice în erotica lui Elias
este ºi frecvenþa asemãnãrilor cu motivele
poetice de dragoste a marilor poeþi români:
Blaga, Eminescu, Nichita, Arghezi, Bacovia.

Vasile Aionesei

Cunoaºtem cu toþii – cei implicaþi în
fenomenul literar românesc – faptul cã Marin
Mincu este un personaj original: mândru de
erudiþia lui, încrezãtor în întâietatea sa
avangardistã la contemporaneizarea europeanã a
literaturii române etc. Aºa cã apariþia romanului
„Jurnalul lui Dracula”, scris direct în italianã
(limbã europeanã, nu?) n-ar trebui sã ne surprindã.
Editura Polirom publicã acest roman, susþinut de
un voluminos aparat critic, în nota specificã a
glorificãrii de sine a lui Marin Mincu.
Sunt câteva „puncte tari” ale „Jurnalului lui
Dracula”. Unul ar fi formula romanescã a
jurnalului apocrif (temã preluatã, bineînþeles, din
chiar Italia unui Umberto Eco, de care are grijã,
Marin Mincu, sã se delimiteze ironizându-l ca pe
un „romancier de consum”, de care românul n-a
fost niciodatã „încântat”...), care-i permite
autorului sã se insinueze în subiectivitatea
personajului. Numai cã miza acestui procedeu
este autenticitatea naraþiunii, ceea ce nu se
regãseºte în „filosofia” acestui roman. Cãci, întradevãr, „Jurnalul lui Dracula” vrea sã schimbe
perspectiva asupra voievodului Vlad al III-lea
rãmas în legendã cu supranumele Dracula ºi cu
numeroase fapte de cruzime binecunoscute; nu
mai vorbesc de asimilarea lui Vlad de cãtre
Occident, drept un vampir clasic, aprig, barbar...
De aceea, demersul lui Mincu poate fi interpretat
ºi ca un act necesar de dreptate ce redã publicului
un Vlad autentic. Însã acest autenticism este
subminat de dorinþa autorului de a fi original cu
orice preþ: Vlad al III-lea nu numai cã nu este,
desigur, un vampir, cã nu este un sociopat, dar
este de-a dreptul, în demersul lui Mincu, un
renascentist de anvergurã, de talia lui Marsilio
Ficino de pildã...
Prins în captivitate de cãtre Matei Corvin,
regele Ungariei, Vlad este aruncat într-o temniþã
îngustã plinã de... ºobolani ºi cãrþi. Acolo îºi
„scrie” Vlad jurnalul ce se deruleazã sub ochii
noºtri: un text ce mãrturiseºte un neoplatonicism
funciar, un pre-kantianism curios. Sunt câteva
trimiteri ale lui Vlad la cerul înstelat sub care cade
în admiraþie ºi tihnã sufleteascã... Desigur, un
prozator poate face „orice” cu personajele lui. Dar
în cazul unui personaj istoric, schimbarea bruscã
a perspectivei necesitã o oarecare pregãtire
psihologicã a cititorului, o anumitã fundamentare.
Or, cititorul ºtie cã Dracula nu înseamnã neapãrat
vampirism, dar cã el presupune, în mod
obligatoriu, acþiune, fie ea ºi luminatã
renascentist. Ceea ce la Vlad al lui Mincu nu
întâlnim: mai mult (ºi mai „original”) faptul de a
scrie (jurnal) devine pentru Dracula o prioritate
statalã determinatã de necesitatea abolirii oralitãþii
româneºti; „Sã depãºim condiþia asta nefastã ºi
sã ne facem cunoscuþi, iatã þinta”. Totuºi, eroul
manifestã pe de altã parte (de o inconsecvenþã
nesusþinutã estetic!) o profundã admiraþie pentru
basmul românesc „Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã
fãrã de moarte”, ºi mai ales pentru balada
„Mioriþã”, pe care o si citim, tradusã în italianã
de Marco Cugno – un italian contemporan: o

Nicolae STAN

breºã inacceptabilã în eºafodajul
ficþional. Aceastã confuzie structuralã a
romanului (Vlad este un voievod al acþiunii sau
al meditaþiei; el aboleºte sau nu oralitatea
româneascã?) sporeºte prin plasarea
„renascentistului” valah în plin textualism avant
la lettre: „Am tras în þeapã fecioara sau <<litera>>? Ce faptã am facut? Ceea ce am scris!...
Io, Dracula, am ucis. El, Dracula, a scris”.
Proeminenþa scriituri asupra faptei este
teoretizatã, iatã, de cãtre acest preþios prizonier
atât de învãþat!, atât de moral-kantian: „Ziua
rãmân în celulã ºi scriu. Noaptea, urc în turnul
lui Solomon [captivitatea însãºi apare ca originalã
pentru nevoile ficþionale ale criticului român
convertit, demonstrativ, în romancier! – n.n.] ca
sã observ cerul înstelat. N-am de ce sã mã plâng,
la urma urmei.”
Dar poate cea mai incitantã ºi
surprinzãtoare asociere degajatã de acest roman,
precum ºi de opiniile criticii italiene, ca ºi de
mãrturisirea autorului însuºi, este aceea a lui
Dracula cu... supraomul nietzschean. Într-un
interviu acordat revistei Tomis (1994), Marin
Mincu îºi apropie personajul de modelul propus
de Nietzsche în secolul al XIX-lea, construindui cu grijã diferenþa specificã: „Actele de cruzime
nu generau în el juisarea supraomului nietzschean.
El nu se abandoneazã acestora cu pornire
psihopatologicã”. De unde înþelegem într-o uimire
totalã cã supraomul nietzchean este cu nonºalanþã
rãstãlmãcit de cãtre autorul român, într-o tristã
tradiþie româneasca ºi parþial europeanã. Este cu
atât mai surprinzãtor cu cât aceastã „lecturã” de
suprafaþã a fost fãcutã în chiar patria filosofului
contemporan Gianni Vattimo (pe care Marin
Mincu are meritul de a-l fi tradus în româneºte,
de fapt, ªtefania Mincu semneazã traducerea!),
autorul „gândirii slabe”, pentru care cruzimea ar
putea fi o însuºire tare a „subiectului tradiþional”,
în vreme ce supraomul, aflat „dincolo de subiect”,
este tipul anti-reactiv, afirmativ ºi non-inerþial,
cel care cultivã diferenþa sub forma distanþei...
Sintetizând, observaþiile mele conduc la o
dilemã din care autorul nu ne scoate. Ori Vlad
este un neoplatonician contemplativ, privire purã
asupra violenþei ºi efemeritãþii istoriei, situatã în
transcendenþa istoricã, ori el este plasat în
istoricitatea presupusã de acþiune ºi, în acest sens,
ca manifestare „dezumflatã”, pãmânteascã, a
subiectului, se poate apropia de aura supraomului
identificat cu procesul hermeneutic însuºi prin
care imuabilitatea oricãrei transcendenþe („tari”)
devine interpretare conºtientã de sine însãºi: tipul
care viseazã ºtiind cã viseazã...
„Jurnalul lui Dracula” putea fi un roman original, modern, dacã din el nu musteau o preþiozitate
nespecificã unui romancier, o confuzie a
tonalitãþilor narativ-structurale, o lipsã de umilinþã
care nu valideazã un prozator.
Personal, aºtept o nouã voce, mai profundã,
mai unitarã, care sã valorifice în consecinþã tema
propusã în mod meritoriu de cãtre criticul Marin
Mincu.
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Un câmp plin de crãiþe, plouate,
proaspete...
Tudor Cicu

Florina Zaharia este o trestie pascalianã rãsãritã la malul Dunãrii
– lângã ea curcubeul se dezmiardã „de-a punctele într-un orizont” ºi boturi
de mânz sunt ademenite de cerul ce deschide loc unui câmp printre „crãiþe
plouate proaspete” fãcând loc ºi plantei de magie a iubirii, busuiocul.
Poezia ei este leac pentru toate iubirile de pe planeta cu nume de dragoste.

Cartea de poezie a tinerei autoare (a cincea),
intitulatã sileptic: „1863-1894 aºteptarea fãrã braþe”,
apãrutã la Ed. Opera Magna, Iaºi 2007, e ca un
trãsnet cãzut de-a lungul strãzii, la fel de simplu ca
o femeie care se scaldã în râu. Poezia Florinei
Zaharia îºi îndeamnã cititorul sã-ºi sculpteze în
cuvinte trecerea: „ºtiam cã nu e nevoie de cuvinte/
cã voi vorbi de sub pleoape”; descântã ºi încântã
prin cuvânt uimirea care ºovãie în a observa acel
petec de rai din sufletele noastre: „Florina e scrisã
pagini limfatice întregesc restul fiinþei/pânã la
pierderea de sine ea e o funie între particule mici ºi
mari/de caiete mâini inimã ºi infinit”. Florina Zaharia
îºi deseneazã singurã cerul „ºi se gândeºte cum vei
cãra dupã tine norii/când o vei þine de mânã...” pentru
cã (nu e cuminte/se strâmbã. îºi ridicã bluza deasupra
oraºului/parcurile aplaudã); un întreg spectacol dat
de tânãra autoare în buza clipei încremenite pe retina
ochiului ºi „în braþele ei se rãstoarnã tunetele lumii”
(a ºasea poveste). Tânãra autoare, ne propune un

alt joc de cuvinte: cu tãceri ºi frumuseþi de lebãdã
popositã pe fundalul acestui smârc de baltã ºi stuf
care e viaþa. “Aº fi ajuns la tine de atâtea ori/dar
dimineþile nu se mai aºezau în jurul soarelui” – ni se
mãrturiseºte poeta atunci când îºi spalã sufletul cu
pulberea stelelor, când “trebuia sã port cu mine
dezlegãrile”; ºi ca sã poatã rosti povestea pânã la
capãt “ascunde cuvinte/din care se scrie povestea”.
În cele ºase zile cât Domnul a lucrat la facerea lumii:
“Astfel au fost sfârºite cerurile ºi pãmântul, ºi toatã
oºtirea lor” (Genesa versetul 2) ºi a trecut sã se
odihneascã “de toatã lucrarea Lui” în ce-a de a
ºaptea zi – dupã cum ne spune Biblia -, contrar celor
rânduite de Domnul, autoarea acestei cãrþi de poezie
scrie câte o poezie pentru fiecare din aceste minuni
ale lumii (ciclul: 1863-1877 poveºti cu ticãit
monstruos), dar ca sã despartã taina de rostirea ei –
pentru asta! – îi trebuia niºte semne care sã lumineze
ochiul gândului ºi rãtãcirea noastrã: „sunt eu/cea care
împotmolesc tãcerile/ºi dezleg vântul/sunt eu/cea

Cum s-ar mai simþi poetul, doar un grãunte de nisip
în mijlocul unei furtuni a cuvintelor când cerul trece
direct prin inima lui la fel de simplu ca atunci când
copacul dã frunze ºi el însuºi seamãnã cu „o pasãre de
nea”? Are cineva dreptul sã-i tragã lui din piept acest
cer prin care se mai ascunde uneori aducând o rugã
Divinitãþii ºi laudã Cuvântului? Iatã o întrebare la care
cititorul va cãuta sã-ºi rãspundã dupã lecturarea cãrþii
de poezie „Cetatea înþelepciunii” de Emilia Dabu, ed.
Ex Ponto 2007. Poeta de la malul mãrii, are în faþã „un
viscol de floare” – ea este „o pasãre de nea” înãlþatã
prin cerul din noi pentru a aduce un tulburãtor mesaj:
Divinitãþii, Vieþii, Iubirii, laudã cuvântului ºi tãrâmului
stelar al cuvintelor. „Astãzi strig ºi cânt, târziu/
Dorului,rãnit,pustiu”. La „flacãra de la capãtul iernii”
(sublim!) – Emilia Dabu aduce un descântec de dor vieþii
ºi iubirii (ca în „Cântec de demult”) ºi are o revelaþie
(ca în „Sunt o cetate a luminii”) pentru cã aici “în grãdina
cuvintelor, în sufletul ideilor…/cuvintele mele toate
voiau/sã mã mai nascã ele, odatã”. De ce aduce poeta o
rugã Divinitãþii (ca în: El - Doar ne iubeºte; Nesfârºita
iubire; Dulce – amar; Noi suntem El; etc...) în cetatea
luminii din sufletul întãrit cu „anotimpul Dumnezeu”?
Pentru cã în acest „anotimp întreg cu Dumnezeu” cum
se rosteºte, simte cum „prin cuvinte iar m-am vindecat”.
Înfrângerile credinþei a prilejuit la unii autori sublime
vertijuri de meditaþii, de astã datã la autoarea acestei
cãrþi de poezie aria cântecului sãu este ºi o regãsire în
aceastã Iubire ºi acest Adevãr: „doar Dumneata cunoºti
cât e de greu/sã fii în trup de lut ºi om ºi Dumnezeu”.
Dacã s-ar putea, simþurile ei s-ar deschide cãtre aceste
taine, dar gândurile viselor ucise („cu mine viscolind
trec visele ucise”) o ascund în aceste taine. Taina visului
din „ninsorile albastre” ale gândurilor, când „se aud noile
versuri nãscându-se” constituie un alt câmp asupra cãruia
se apleacã în aceastã carte de poezie. Visul, ca un câmp
simfonic al simþãmintelor, cu siguranþã, e ºi un prilej
(nostalgic) de izbãvire a rãnilor încã deschise dintr-un
trecut adolescentin ºi pentru care poeta face unele
întoarceri în timp (ex: Spiritul în lumina adevãrului –
sau – Dupã vremuri de demult uitate). ªi asta pentru cã
în iubire „regele n-a venit aºa cum a promis” ºi toatã
aºteptarea s-a transformat în vis: „visele sunt albastre –
e mult optimism benefic în versurile autoarei – pentru
care se roagã ºi se închinã ca ºi Divinitãþii. Prin vis, se
simte „la ultim adãpost...” în poezia relevatã ca
frumuseþe a trãirilor. Aria cereascã prin care inima poetei

O „pasãre de nea“
la malul mãrii
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se simte ca în „ninsoarea adevãratei libertãþi” o constituie
însã cu precãdere: iubirea. Prin iubire „mi s-au întors
cãruþele cu flori”, acest liant cosmic; aici se simte Emilia
Dabu „pasãre de nea”: „printre speranþele/Marilor
poeme, rãtãcitã”. Aici în anotimpul primelor iubiri „seaud noile versuri nãscându-se” – cum subliniam cu optimism despre autoare – pentru cã numai aici, în acest
anotimp „uneori pãdurile sunt albastre/soarele este
albastru ºi el”. Numai pentru a ne limpezi neliniºtile
plãcute, pricinuite dupã lecturarea acestui volum de

care plec/pãzind drumul de ceilalþi”. ªi a ales a ºaptea
zi ca pe ultima dintre minuni când „ea nu mai poate
fi gãsitã”. Florina Zaharia îºi cântã „requiem”-ul
interior având o cu totul altã proiecþie spaþialã a
sinelui” ca în cazul poetului american Robert Fuller
Murray (1863 - 1894). La adâncitura textului cât o
brazdã de pãmânt negru „are un vis/sã-ºi smulgã
mâinile ºi visul/din negrul pãmântului/sã ajungã
întreagã/în þara transparenþei ºi a luminii” (pag.67).
Poeþii locuiesc în afara fricii – spunea aproximativ
un alt poet cândva. Florina Zaharia îºi învinge teama,
trece strada poemului „senzualã în rochia mea cea
mai frumoasã” – mai mult – „merg dincolo de carne/
cu poemul în mânã/...(Nichita mai intra cu ºoimul
pe umãr în cetate - s.n.).../strada nu mã mai aºteaptã/
intrã în mine prin rochia descheiatã”. Ochiul poetei
scruteazã de pe aceste înãlþimi totul: „lucrurile simple rãmân în privirea care se uitã în tine/ele nu se
vãd, doar te vãd/ele nu te bucurã/doar se bucurã/
dacã le vezi înseamnã cã ai gãsit drumul/ºi drumul
merge prin tine”. Arthur Rimbaud scria în „un
anotimp în infern: sã sfârºim cu cuvintele. Îmi îngrop
morþii în pântec”, dar Rimbaud primise drept în
inimã lovitura de graþie ºi nu o prevãzuse. Florina
Zaharia simte cum „cuvintele s-au legãnat ºi au
adormit pe cruce”. Poezia ei este plinã de crãiþe,
plouate, proaspete care „s-au aprins precum
lumânãrile”, o poezie care convinge, încântã ºi
transmite în comunicare un nou orizont estetic.
poezie, am fãcut un ultim efort de imaginaþie prin lumea
„nesfârºitã a primãverii” din versurile Emiliei Dabu, care
poate fi vãzutã ºi auzitã: „Scriu ºi cuvintele se joacã/
dãnþuiesc în jurul meu/precum frunzele toamna”; ºi mã
întorc uneori (prin acest efort de imaginaþie) în oraºul
de la malul mãrii unde îmi simt ºi eu „sufletul de ieri,
înzãpezit...” ca al poetei Emilia Dabu, care ºi-a pãstrat
aproape „doar un colþ de cer”. Iar dacã veþi vedea cum
„toamna-ºi pune rochiile tinereþii/în dimineþile
copilãriei” – sã ºtiþi – e „rochia poeziei mele de mireasã”
– sã fiþi siguri - cã e Ea (poezia): „cãci pasãre mã simt ºi
copil ºi uimire”. Vã recomand, din mijlocul acestei
furtuni a cuvintelor, o carte frumoasã de poezie.
Tudor Cicu

ÎNCÃ E BINE.
CONªTIINÞA ÞIPÃ LA MINE
S-a mai dus o noapte. ªi, odatã cu ea, viaþa mea s-a mai
împuþinat cu un ac.
Sã mã bucur? Sã tac?
Nici nu ºtiu ce sã fac.
Viaþa mea chiar este a mea? O, Doamne, dacã aº ºti,
aº putea sã-i suflu lumii-n ureche. Cu bucurie, cu urã,
cu emfazã, cã eu sunt proprietar de viaþã.

Costel Bunoaica

E important ce crezi. Din credinþã izvorãºte forþa de
a lupta. De a rãzbate. De a clãdi iluzii. ªi a nãrui.
ªi nu se poate sã nu pui viaþa mai presus de sufletele
sparte. Acela este laº care ar face altcumva.
E vânzãtor de moarte.
Cucuvea.
A mai trecut o noapte. O spun cu regret, ca un om conºtient
de ceea ce pierde ºi, pânã la urmã, de ceea ce ar putea câºtiga.
E scris în legea firii: nu poþi sã te înalþi, fãrã sã cazi;
nu poþi sã iei, fãrã a da.
…A mai trecut o noapte ºi, odatã cu ea, viaþa mea s-a mai
împuþinat cu un ac. Sincer, Doamne, îþi spun, nici nu ºtiu
ce sã fac. Sã mã bucur? Sã tac?

Poºtaºul azvârlea
scrisorile în cutie,
indiferent, ca toþi poºtaºii
din lume, la dramele,
nãdejdile ori bucuriile pe
care le-ar putea conþine
acele plicuri, mereu altele,
dar semãnând între ele,
oricare le-ar fi fost
mãrimea sau culoarea,
locul expedierii sau al
destinaþiei. Lumea se
Loredana Dãnilã
obiºnuise sã-l vadã zilnic
trecând încolo ºi-ncoace prin sat, cu mersu-i sãltãreþ,
cu geanta atârnându-i greu pe partea stângã, cu dreapta
scoþând la repezealã „obectele” – cum le numea el – de
care nu-nþelegea de ce lumea are nevoie, dar cãrora le
mulþumea în gând cã nu contenesc sã vinã, altfel el ar fi
trebuit sã se „caseze” înainte de vreme. Atâtea plicuri îi
trecuserã prin mâini însã, ca o ironie, pe numele sãu nu
sosise niciunul. N-avea pe nimeni care sã-i scrie ºi, chiar
de-ar fi avut, la ce i-ar fi folosit o scrisoare?
”Viaþa asta-i plinã de ciudãþenii! - gândea, cu
filosofia celui ce nu-ºi iese din ale lui. Oamenii se
îndepãrteazã unii de alþii, pentru ca mai apoi sã-ºi scrie.
Cine sã-i mai înþeleagã?”
Cunoºtea aproape despre fiecare câte ceva. Îl mai
pofteau prin case, ori îl þineau de vorbã la poartã, care
sã se laude, care sã-ºi plângã amarul – ºi unii ºi alþii
având nevoie de-un ascultãtor care sã-i aprobe, sã-i
încurajeze, sau mãcar sã tacã, cu gândul în altã parte,
pãrând cã ascultã cu interes. Profita de astfel de
momente, nu cã l-ar fi interesat poveºtile altora – de
când e lumea, omul e mai dispus sã povesteascã decât
sã asculte – dar îºi mai odihnea astfel oasele, care, în
ultima vreme, cam începuserã sã-i scârþâie. ªi fiecare
era mulþumit în felul sãu, unul cã avusese interlocutor,
celãlalt cã-ºi oferise un rãgaz în alergãtura ce pãrea sã
nu se mai sfârºeascã.
Ei...câte nu ºtia, ºi le þinea numai pentru el!
Deunãzi, mergând sã-i ducã preotului „Albina” – o
publicaþie rarã, religioasã, nimerise în toiul unei certe,
de fapt un monolog al coanei preotese, veºnic
nemulþumitã, doar ea ºtia de ce.
- Enoriaºii ãºtia s-au nesimþit de tot! zicea, desfãcând
la pachete. În loc sã punã prosoape mari, din bumbac,
ne dau d-alea mici ºi proaste, nici câinele nu s-ar ºterge
cu ele. ªi colacii au mai intrat la apã...ªi sã le spui sã
nu-mi mai vinã în uºã cu gãini netãiate, cã eu trebuie sã
mã rog de unul ºi de altul sã le ia gâtul cã de! dumneata
nu faci pãcate din acestea. Cum sã iei viaþa unei fiinþe
lãsate de Dumnezeu? Dar când îþi pun în farfurie, nu te
mai întrebi, nici cine, nici de ce a tãiat-o. Apoi, ºi-aºa
nu mi-aº pune vreo nãdejde, cã tot mai mult plecat eºti.
Þi-am mai spus: eu m-am mãritat cu dumneata, nu cu
tot satul ãsta care nu se mai saturã ba sã se cunune, ba
sã boteze, ba sã moarã!
ªi tot bombãnind la adresa întregii omeniri, trântea
cu nãduf bucatele pe care amãrâþii ºi le luaserã poate de
la gurã, doar sã nu se facã de ruºine, cã nu-s ºi ei în
rând cu lumea. De parcã cine-i punea? ªi-apoi – gândea
coana preoteasã – pe ei cine-i þinuse sã se facã popi?
Ori pe prostãnacele-alea cine le oprise sã ajungã
preotese? Eh, ofta, ºtiu ele ce greu e sã ai un popã la
uºã? De un’ sã ºtie?
Când se hotãrâse sã disparã pe ºest, sperând cã
n-apucase sã fie vãzut, era prea târziu. Pãrintele
se-ndrepta spre el, vãdit stânjenit, roºu la faþã, în timp
ce poºtaºul pãlise.
- Mulþumesc, Ioane, du-te cu Dumnezeu!
”Mã duc, pãrinte, mã duc... Da’ ce m-aº duce io-n
locu’ matale! Unde-aº vedea cu ochii! Ce þi-e ºi cu
regulile astea bisericeºti! Adicã de ce preoþii n-ar avea
ºi ei dreptul sã fie oameni? Eh, treaba lor! Ce-mi pasã
mie? ªi eu alerg de mã dor toate, da’ barem n-am fost
obligat sã mã-nsor la repezealã, cu prima profitoare, ca
sã-mi dea post. ªi, la o adicã, nici nu m-ar obliga nimeni
s-o þin... Uitã-te ºi la nepricopsitu-ãsta de ºef de post!
Nici a lui nu-i mai breazã.”

Poºtaºul
A aflat-o pe pielea sa, când a salutat-o peste gard cu
„sãru’mâna, doamna ºefuleasã!” – ce-i drept, niþel cam
încurcat, neºtiind el prea bine cum ar trebui sã te-adresezi
unei neveste de ºef de post.Ce l-a mai beºtelit atunci!
ªi-a lãsat treburile ºi-a ieºit þâfnoasã la poartã, c-o falcã-n
cer ºi una-n pãmânt:
- Pe mine sã nu mã faci ºefuleasã!
- Da’ cum? Sãru’mâna!
- Cum, necum, pe mine sã nu mã iei de sus!
ªi ºi-a vãrsat pe el tot amarul ºi oful de-o viaþã. Ce,
parcã nu i-ar fi plãcut ºi ei sã i se-adreseze lumea cu
„doamna colonel”? Dar de un’ sã fi ºtiut, pe vremea
când era doar o copilã nevinovatã, care-i diferenþa? Cã
n-o-nvãþase ºi pe ea nimeni, ºi nu prea fãcea „osebire”
între gradaþi, ofiþeri ºi subofiþeri. Ce mi-e sub, ce mi-e
deasupra? Cã de ºtia ( da’ mãcar el putea sã-i spunã,
dacã era cinstit!), nu-i mai gãurea prezervativul când
s-a culcat cu el prima datã, sã rãmânã grea, sã-l oblige
s-o ia. Barem nu l-a confundat cu ãl de umbla cu el!
Acum e vice-preºedinte la Consiliu...S-ar fi prezentat
ºi ea, ca împopoþonata aia: „doamna vice”. Dar aºa,
cum sã te prezinþi „doamna plotoner major”? Mai mare
râsul! Dacã tot s-a sacrificat, de nu ºi-a terminat nici
ºcoala, ºi spalã ciorapi întruna ºi apreteazã la cãmãºi,
numai sã fi ºtiut de ce. Sã se fi fãcut ºi el mãcar general!
- Bate satu-n lung ºi-n lat, sã le prindã hoþii la ãia.
Sã ºi-i mai prindã ºi singuri! Dacã nu eram noi, ce se
fãceau?
Vorbise întruna ºefuleasa, însã numai cum ar trebui
sã-i spunã nu-i zisese. Aºa cã, tot nelãmurit, a hotãrât,
când va mai trece pe strada aia, s-o ia peste drum de
post, prin faþa casei lui Vasile Blegu. Nu cã i-ar fi fost
mai drag sã-l vadã. Dar mãcar nu se supãra când îl
întrebai „Ce mai faci, nea Blegule?”. Cã-l chema aºa,
sau cã era doar o poreclã, nimeni n-ar fi ºtiut sã spunã.
Iar pe el nici atât nu-l interesa. Îl enerva când îl vedea
ieºindu-i înainte, de parcã-i cunoºtea orele ( “ori te
pomeneºti cã ãsta stã tot timpul la poartã!”), cu figura
tristã, mai c-ai fi zis cã stã sã plângã.
Avea ºi ãsta un of. Crescuse cinci copii, îi dãduse la
ºcoli ºi-acum se împrãºtiaserã prin cea lume.
- Tot nimic, Ioane?
- Tot nimic, bre nea Vasile.
Uite-aºa, când îl vedea amãrât, nu-i venea sã i
se-adreseze cu porecla, sau nume, ce-o fi fost...
Uneori, întãrâtat de ochii lui de câine bãtut, îi cam venea
sã „bage bãþu’ prin gard”:
- Apãi, nene, mai bine nu-i dãdeai la ºcoalã! Îi þineai
frumuºel cu matale, cã izlazu-i mare ºi vaci destule, iar
treaba nu se terminã niciodatã. Uite gardu-ãsta, stã sã
cadã. Ar fi avut cin’ sã þi-l repare. ªi mãcar nu mai aveai
ce aºtepta...degeaba.
- Ce vorbeºti cu pãcat, Ioane? Lasã gardu-n treaba
lui, cã io nu d-aia am fãcut copii! Când s-o dãrâma, e
bun dãrâmat. Ca ºi omu’. Crezi cã io mult o mai duc?
Mãcar de-aº apuca sã-l vãz pe el cãzut mai întâi! Apoi,
bieþii copii, ce sã le ceri ºi lor? Cã nu-ºi mai vãd capu’
de trebi, p-acolo pe unde-or fi. Când sã mai ºi scrie?
zicea cu glas sugrumat, încercând mai mult sã se
convingã pe el.
”Într-o zi am sã-i scriu eu ãstuia o scrisoare. ªi pun
ºtampila mai decolorat-aºa, sã nu se cunoascã de undea venit. ªi ce sã-i scriu? Dragã mamã, dragã tatã, noi
suntem bine ºi ni se rupe de voi... inima.” ªi, compunând
mai departe în gând scrisoarea pe care avea s-o uite
pân-a doua zi, când iar va da ochii cu el, dãdea zor
s-ajungã la fãtuca cea frumoasã, cãreia musai trebuia
sã-i înmâneze scrisoarea personal, altfel era bai. I-o
spusese chiar ea, când îl rugase, pândindu-l dincolo de
gard. Vechea poveste cu pãrinþi care hotãrãsc destine...
”De ce s-or încãpãþâna oamenii sã-i înveþe pe alþii ce-i
viaþa? Vârsta ºi experienþa le dã oare dreptul ãsta? Da’
iar nu-i treaba mea! Mie cine-mi dã drept sã-i judec?”
Oricum, dacã fata nu se afla, ca din întâmplare, pe
lângã poartã, trebuia sã-i punã scrisoarea în cutia
vãduvei de-alãturi, cu care era înþeleasã.

“ªi femeia asta, cin’ s-o priceapã? De ani buni, de
când s-a tot dus bãrbat-su, nu prea mai dã ochii cu lumea.
E drept cã ºi lumea-i rea din cale-afarã, da’ tare mi-e cã
nu poþi trãi fãrã ea, aºa hâdã ºi strâmbã cum e.
Bãrbaþii o urãsc, cã deh! Le-ar plãcea ºi lor. Da’
prea þine nasul pe sus ºi pare cã nu dã doi bani pe ei.
Femeile o urãsc, de asemenea. Normal, cã-i frumoasã,
liberã ºi pare sã n-aibã nevoie de nimeni. Copiii în
schimb par s-o iubeascã, doar ei ºtiu de ce, ºi reuºesc
chiar sã-i smulgã un zâmbet. Ce-i drept, cam trist ºi
ãla, cu colþurile gurii tremurate, c-o lacrimã ce stã sã
rãsarã din ochi...Poate la gândul copiilor pe care nu i-a
avut... De ce s-o urãºti, câtã vreme n-ai habar ce
se-ascunde dincolo de perdele, cu câtã greutate îºi duce
singurãtãþile? Ei, dar se pare cã-n ultima vreme îi scrie
ºi ei cineva ºi zãu cã nu mã poate pãcãli nimeni cã ãsta
nu-i scris de bãrbat. Las’ sã fie-ntr-un ceas bun!” ura în
minte poºtaºul, cu gândul la propria singurãtate pe care
ºi-o purta mereu pe aceleaºi drumuri.
ªi tot împrãºtiind la scrisori, ziare, citaþii ºi ce mai
cãra dupã el, tot întrebându-se, mirându-se, socotind ºi
povestindu-ºi în gând, venea momentul în care-ºi privea
geanta goalã. Goalã ca ºi propria-i viaþã la care, însã,
nu se încumeta sã priveascã prea mult.
……………………………………………………………………………………..
Se trezise greu, pipãindu-se, dintr-un coºmar. Se
fãcea cã nu mai avea mâna dreaptã; din nu ºtiu ce motiv
îi fusese tãiatã de undeva de sub cot. Stãpânit încã de
teama care-i accelera bãtãile inimii, încerca sã-ºi
imagineze cum ar fi viaþa lui dacã s-ar trezi într-o
dimineaþã fãrã ceva anume, cu care se obiºnuise ºi fãrã
de care nu poate concepe sã trãiascã – bunãoarã o mânã,
un picior, ori poate slujba sau – Doamne fereºte! – chiar
casa. Doamne, cum nu ºtim sã-þi mulþumim ºi pentru
ce nu ne-ai dat, câtã vreme nu ne-ai luat nimic! De parcã
tot ce avem, n-avem tot de la tine... Dezmeticindu-se
greu, plin de recunoºtinþã cã trãise numai un vis urât, se
gândi totuºi serios la faptul cã, dacã într-o bunã zi ar
pierde ceva, nu era pregãtit sã supravieþuiascã în noile
condiþii. Aºa cã se hotãrî, fãrã a sta prea mult pe gânduri,
ca astãzi sã facã ce-o face, sã se descurce numai cu
mâna stângã. Mâine nu va avea un picior, poimâine un
ochi, ºi tot aºa, pe rând, va face exerciþii de supravieþuire.
Cu miºcãri lente, îºi târî paºii în faþa oglinzii. Îºi
privi cu plictis acelaºi chip de-o viaþã, doar o idee mai
îmbãtrânit, ºi îºi trecu instinctiv mâna dreaptã peste
barbã. Apoi îºi aminti cã n-o mai are, înlocuind-o cu
stânga. Cu miºcãri nesigure, apucã lama, în aceeaºi mânã
stângã. Bãrbieritul îi luã mai mult ca de obicei dar, pânã
la urmã, dupã vreo trei tãieturi, reuºi sã termine treaba.
Plecã strâmbându-se din faþa oglinzii, simþind totuºi ca
pe o mare victorie faptul cã primul pas fusese fãcut.
*
În drum spre Poºtã, ar fi oprit din drum toþi oamenii
pe care i-a întâlnit. Ar fi vrut sã le spunã ºi lor sã se
bucure de ceea ce au, dar nu ºtia cum sã înceapã. Îl
salutase Ilie lãptarul, care se arãtã foarte mirat când îi
întinsese mâna stângã:
- Da’ ce-ai azi de mã tratezi cu stânga, aºa, la hai
sictir?
- Eu am...ºtii...azi-noapte... Pânã s-apuce sã dea o
explicaþie, Ilie se tot dusese. Parcã ce-l interesa pe el
dacã poºtaºul pãþise sau nu ceva! Aruncase ºi el o vorbã,
aºa, sã nu tacã. În rest, fiecare cu-ale lui!
*
Când ajunse, se scuzã de întârziere, bâlbâindu-se, la
domniºoara dirigintã, chiar dacã ea nu-i zisese nimic.
Ridicase doar ochii din hârtii, arãtându-se îngrijoratã:
- Credeam c-ai pãþit ceva. E prima datã, de când sunt
aici, când întârzii. Mã gândisem chiar sã-l trimit pe
Costicã pânã la tine. Da’ bine c-ai apãrut! Þine! Azi þiam fãcut eu cafeaua. Nici n-apucase sã zicã
„sãru’mâna”, de nodul ce i se pusese-n gât. N-ar fi crezut
cã se gândeºte ºi la el cineva ca la un om. Toþi îl ºtiau
de poºtaº ºi îl tratau ca atare – numai bun de dus
scrisorile ºi de ascultat poveºtile altora. Fatã bunã,
domniºoara dirigintã! Simþise el de prima datã când a
(continuare în pagina 6)
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vãzut-o intrând în Poºtã, de se-ntrebau toþi pe cine cautã
ºi fãtuca asta. Le afiºase un zâmbet cald ºi sincer,
explicându-ºi scurt prezenþa: „De astãzi eu conduc
Poºta. Nu vã cer decât sã fiþi corecþi ºi sã nu mã minþiþi.”
Apoi s-a apucat de treabã, de parcã era de când lumea
printre ei. Toþi o îndrãgiserã, chiar dacã îi punea serios
la muncã, ºi unul nu-i ieºea din cuvânt. Toatã lumea îi
spunea domniºoarã, cã era tânãrã, frumoasã ºi fãrã
bãrbat. Nici nu-þi venea sã-i zici altfel, cu toate cã era
femeie cu doi copii. Venise de undeva mai de departe,
din alt sat, ºi nu se prea ºtia mare lucru despre ea. ªi
cum nici ea nu dãdea zor sã le povesteascã, îi inventau
istorii, care mai de care – cã aºa, cã pe dincolo...cã,
vorba aia, gura lumii doar pãmântul o astupã. Dar se
fãcea cã n-aude ori cã nu înþelege, ºi îºi vedea mai
departe de-ale ei.
ªi tocmai pe ea o minþise! ªi altceva mai bun nu
gãsise. Auzi, cã n-a sunat ceasul! Când el nu s-a trezit
cu ceas de când se ºtie. Când era copil, îl trezea vaca, la
ora cinci fix începea sã zbiere. ªi de atunci – chit cã
vaca nu mai e de mult – a rãmas aºa. Are, n-are treabã,
la cinci se trezeºte. Dar azi-dimineaþã cu nenorocitu-ãla
de vis...ºi cum era sã-i spunã cã el a hotãrât azi cã nu
mai are mâna dreaptã? L-ar fi crezut nebun sau mincinos
ºi cine ºtie ce-ar fi ieºit.
ªi ce ruºine sã pãþeascã el! Sã-ºi facã singurã
domniºoara dirigintã cafeaua, ba mai mult, s-o facã ºi
pe-a lui. De când venise ea, o aºtepta în fiecare dimineaþã
cu cafeaua fãcutã. Le spusese mai la-nceput: „Dacã
pufnesc ºi trântesc la prima orã, sã nu mã luaþi în seamã.
Pânã-mi beau cafeaua ºi-mi fumez prima þigarã, mãnânc
oameni. E mai bine sã nu-mi apãreþi în cale.”
Atunci el ce s-a gândit? Decât sã mãnânce oameni,
nu-i mai bine s-o aºtepte el cu cafeaua fãcutã?
Da’ puturoasa-aia de telefonistã ce-o fi pãzit, de n-a
putut sã-l înlocuiascã mãcar astãzi? ªi-a lãþit fundu’
de-atâta stat pe scaun ºi nu se mai saturã s-asculte
convorbirile altora. Bine i-a fãcut doctoraºu-ãla tânãr,
care-ºi tot suna gagica la Bucureºti! Odatã, în timp cel asculta, s-a oprit din conversaþie, exclamând: „Mã c..
în urechile cui ascultã!” ªi-atât a dus-o mintea, cã s-a ºi
dat de gol: „Da’ bine dom’doctor, se poate sã-mi vorbiþi
aºa?!” „Vai, doamnã, - zisese prefãcut doctorul – nici
nu mi-am putut închipui cã sunteþi dumneavoastrã! Cum
sã cred cã o adevãratã lady stã ºi ascultã ce vorbesc
alþii? Doar putorile ordinare fac aºa ceva. Vã rog sã mã
scuzaþi de confuzie...” ªi tot aºa o complimentase
doctorul, de nu s-a mai spãlat cu toatã apa din Dunãre
biata Adriana. Dar a avut grijã sã i-o plãteascã, doar nu
era degeaba nevastã de Secretar de Sfat, mare sculã-n
partid. Atât l-a bãtut la cap pe bãrbatu-sãu, c-o ia
ameþeala numai când îl vede, nu l-ar mai auzi!, cã pânã
la urmã ce-a fãcut, ce-a dres pcr-istul, cã i-a rezolvat
doctorului transferul la Bucureºti. ªi mare rãu i-a fãcut!
Cã el doar atât aºtepta, de n-a mai fost nevoit sã-ºi
termine stagiatura în fundul ãla de þarã. Se vede treaba
cã proºtii nici rãu nu se pricep sã facã, admiþând cã e
nevoie de ceva cap ºi pentru a face rãu. ªi-aºa a rãmas
satul vreo doi ani fãrã medic, cã se dusese buhu cã e
acolo un secretar care, mânat de-o telefonistã grasã ºi
indiscretã, mãnâncã doctori, dacã nu cumva-i trimite
direct la Bucureºti. ªi biata lume bolnavã mergea cinci
kilometri pânã-n satul vecin, la dispensar, ori stãtea sã
crape-n casã. Sã fereascã Dumnezeu lumea de bãrbaþi
molâi, sub papucul unor femei tâmpite ºi rãzbunãtoare!
Dacã mai sunt ºi urâte, ca Adriana noastrã, te poþi aºtepta
la ce-i mai rãu. Cã ºi pe domniºoara dirigintã ce-o mai
muºcã, da’ numai la spate. În faþã-i zâmbeºte mieros ºi
din „ºefa” n-o scoate. Lasã, mai bine cã n-a fãcut ea
cafeaua, cã cine ºtie ce mai era-n stare!
*
Cuprins de remuºcãri cã minþise, îºi terminã
gândurile ºi cafeaua, pregãtindu-se sã plece pe teren.
Îºi aºezã geanta asfel încât sã poatã apuca scrisorile cu
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mâna stângã, bãgã capul în biroul dirigintei pentru a
rosti acel „sãru’mâna” cu care rãmãsese dator, dupã care
adãugã în grabã:”am plecat”.
*
La ultima casã unde lãsase o scrisoare, îi ieºi înainte
baba Sofica. Deºi n-o întrebase nimic, dând numai din
cap cãtre ea, în semn de „bunã ziua”, bãtrâna se simþi
datoare c-un rãspuns:
- Iaca, ce sã fac? Mã cam doare ºira spinãrii.
- Mulþumeºte-te c-o ai! nu se putu abþine sã-i rãspundã,
tot sub influenþa stãrii de gratitudine în care se afla de
azi-dimineaþã.
- Adicã de ce sã mã mulþumesc? Ce vorbã-i asta,
Ioane? Ori îþi râzi de mine, spurcatule? Las’ c-ajungi ºi
tu-n anii mei, ºi-oi vedea ce bine þi-o fi!
Ce sã-i fi spus babii de visul lui, de revelaþia avutã
la trezire, cum cã nu ºtim sã fim recunoscãtori pentru
ce avem...N-ar fi-nþeles mai nimic baba ºi l-ar fi beºtelit
mai dihai.
- Lasã, bre, am fãcut ºi eu o glumã. Cã doar nu te-ai
supãrat!
- Apãi, glume d-astea sã faci cu maicã-ta, Dumnezeu
s-o ierte! ªi se tot duse baba-n treaba ei.
*
Maicã-sa! Cum îi amintise de ea! Abia dacã ºi-o
mai aducea aminte, o pierduse când avea ºase ani. Privea
când ºi când singura pozã îngãlbenitã, unicul semn material al trecerii ei prin viaþã ce-i rãmãsese. Tot mai rar
privea fotografia, cãci aproape de fiecare datã îl
cuprindea o durere adâncã de peste tot ºi-un chef nebun
sã se certe cu Dumnezeu.
Îºi aminteºte cum se þinea scai de poala ei, cum îl
purta peste tot, vorbindu-i cu dragoste nemãrginitã de
mamã. În ziua morþii ei, îl trimisese pe bãiatul cel mare
sã i-l aducã la pat. Era în curte, fãcând niºte muºuroaie
de pãmânt ºi n-avea niciun chef sã lase joaca abia
începutã. Cu chiu, cu vai, s-a miºcat pânã la ea,
neînþelegând ce se petrece, de ce plâng toþi ºi de ce mama
îi spunea celui mare sã aibã grijã de el. Apoi s-a lãsat
bezna ºi viaþa ºi-a sucit cãrarea pe unde-au vrut alþii.
N-a uitat încã spaima de apoi, când îl aºtepta pe taicãsu pânã noaptea târziu, zgribulindu-se pe prispã pânã
îl lua somnul, de teamã sã intre-n casã. Apoi cum,
învins de frig, strãbãtea în fugã holul întunecos, fãrã
sã întoarcã privirea spre camera în care ea murise,
urcându-se în pat cu pisica ce-i þinea de urât. N-a uitat
nici cã n-a vrut s-ajungã poºtaº, cã i-a plãcut sã înveþe,
dorind sã meargã la un liceu bun, apoi la facultate.
Dar frate-sãu hotãrâse cã e mai bine sã iasã mai repede
pe salariu, sã scape de grija lui.
Mama îi vorbise de Dumnezeu în serile lungi când
îi adormea în poalã, la gura sobei. Însã dupã plecarea ei
atât de brutalã, pe care mintea-i de copil nu reuºea sã o
priceapã, a hotãrât cã nu existã Dumnezeu.
La doisprezece ani s-a dus pentru prima datã sã se
spovedeascã. Când preotul l-a întrebat:”Ce pãcate ai,
bãiete?” i-a rãspuns dintr-o suflare:”Pãrinte, nu cred în
Dumnezeu!”. „Dacã nu crezi, atunci de ce-ai mai venit?”
„Vreau sã cred!” zisese cu ochii în lacrimi.
Ce-ar fi fost dacã preotul i-ar fi explicat cu tact ºi
delicateþe cã El a luat-o pe maicã-sa pentru a-i fi mai
bine, pentru cã era bolnavã ºi suferea? În loc de asta ia azvârlit nepãsãtor:
”Atunci crezi! Apoi mai vorbim”. A trebuit sã-L afle
singur, sã-ºi dea singur explicaþia de care avea atâta
nevoie. ªi cu toate cã a gãsit calea de a se liniºti, tot Îl
mai întreabã când ºi când:”Unde eºti?!”
*
Acum cã treaba s-a terminat, se-ndreaptã fãrã a se
grãbi, cãtre casã, gândind parcã la ziua de mâine.
S-a descurcat destul de bine ºi cu stânga, dar vezi, a
fost numai o zi...
Îngenunchiat, îºi face rugãciunea de searã, uitând
de neajunsuri ºi amãrãciuni: „ Îþi mulþumesc, Doamne,
cã mi-ai lãsat mâna dreaptã ºi þine-mi-o mereu, mãcar
sã am cu ce mã-nchina! ªi dacã uneori Te mai întreb
unde eºti, mã iartã, ºi sã ºtii cã-n ziua aceea am visat
c-am orbit.”

DE-A RÂSU’ –
PLÂNSU’

Simbolurile
speranþei

VASILE PANÃ

În bãtãtura casei ne adunarãm la un parastas
de pomenire foarte multe rude. Cuvinte ºoptite,
priviri interogative ºi încercãri de rãbdare pânã
la sosirea preotului paroh…
Dupã citirea ºi sfinþirea bucatelor, încep laude
adresate sarmalelor, irigãri a vinului roºu, tãinuit
prin gropi de ochii pofticioaºi ai bãrbaþilor..
Încet, încet, limbile se dezleagã – începând
adevãrata logodnã între sacru ºi profan.
Un regizor nevãzut ridicã bagheta de trecere
în alt registru de trãiri. Toþi vorbesc ºi e greu de
crezut cã mai ascultã cineva ! Percep, din
discuþiile respectabilelor rude, chiar ºi unele
tânguieri de disperare:
Pãmânturi pârloagã, copii fãrã respect faþã
de batrâni, corupþie cât vezi cu ochii, sistemul
de achiziþii aproape inexistent – ajungându-se
pânã acolo încât þiganii sã te înjure în bãtãtura
propriei tale case, dacã ai îndrãsneala sã-i
întrebi de cântar.
Afirmaþiile lor, asemãnãtoare imaginilor unor
stâlpi de telegraf, vãzuþi din trenul în mers,
treceau pe lângã mine fãrã a-mi produce vreo
reverie.
Într-un colþ de masã, un vãr din partea mamei
mã îndeamnã din ochi sã-l ascult. Se fixeazã mai
bine în scaun, încercându-mi starea de spirit
printr-o destãinuire ocolitoare: Te ºtiu cã mai
cochetezi cu ale scrisului. Pune pe hârtie, te rog,
ceea ce am sã-þi spun ! Tu ºtii cã noi, românii,
am folosit speranþa ºi consolarea ca pe un scut
împotriva rãutãþilor vieþii. Multe pârleazuri leam trecut mai uºor crezând în aceste percepte.
Subiectul nu-mi displãcea! Chipul mã trãda
spre curiozitate, astfel cã vãrul prinde curaj ºi
continuã: Basca mea,cumpãratã de Neluþu –
fi-meu de la oraº –, constituie pentru mine un
obiect al speranþei ! Ochii mi se mãresc a mirare
fãrã sã realizez ce simboluri se pot ascunde în
acest banal obiect de vestimentaþie. Îmi citeºte
nedumerirea ºi devine mai explicit: Vezi tu
aceastã bascã – o vezi, desigur! … primul an o
port pe faþã, al doilea an o întorc pe dos, iar,
din al treilea, ca o recompensã, o fac mireasã,
plimbând-o-n lume husã pentru ºaua de la
bicicletã.

Vasile Aionesei

Întâlnire

Nicolae Teoharie

Seara
Seara, când carnea mea
este refuzatã de gurile sângelui tãu,
inventând o foame a sinelui de altceva,
având nimicul de aceeaºi parte cu ea
ºi, folosind un solvent pentru pustiu,
ora vine la braþ c-un elegant târziu.
La lumina palidã a sângelui,
când circulã distribuitorii de secunde
ºi-n fiecare dubã se ascunde
chipul tãu pârjolind cetãþile aºteptãrii,
eu îmi aflu întâlnire ºi mã ofer marginii din vis,
înalt ºi ucis.
Dar seara, când moartea ca un jocheu asudat al zilei
coboarã dintr-o maºinã ce sãrutã liniºtea strãzii,
când lacrimile au adeseori
audienþã maximã în flori,
cu capul în singurãtatea mâinilor îþi spun:
- Iubito, iubito ce întristare ne aºteaptã
la celãlalt capãt de sânge.

Mã voi întoarce
Arzând pãdurile de mesteceni din ochii tãi,
am însemnat drumul ce m-a adus aici
cu cenuºa privirilor tale încã fumegând prin vãi.
Mã vei întreba dacã am intrat
pe uºile putrezite ale toamnei,
trãgând pe nãri mahorca pe care o lasã înserarea
ºi n-am sã-þi rãspund.
Am necazurile mele cu marginile ºi cu ora, femeie!
Aud foºnind un înþeles prin sânge,
mãtasea unui gând uitat.
Tu stai lungitã-n tresãriri,
brunã curgând prin bãrbatul damnat.
Femeie cu gene lungi cât insomnia,
frumos de ape ºi bãietan
înjur în întunericul contemporan:
-Îmi trece curva asta de viaþã!
Fac pipi numai în scutecele amintirilor
ºi ora este plânsã de un taraf de ceaþã.
M-a pãrãsit clipa ºi locul m-a pãrãsit.
Umbra s-a descompus ºi a pierit în propriile mele mâini.
În propriile mele mâini mã aflasem.
O clipã ce vine fãrã trup,
fãrã trup pleacã,
prin oase cotrobãie, prin sânge, prin gurã,
de fricã sã nu aibã fãpturã
ce lasã în urmã
plecând.
Se pierde-n mine umbra mea de-afarã,
iar al doilea chip al meu luminat de torþele vântului
îþi strigã numele de-a lungul întunecatului fluviu.
Mã opream la fiecare uºã de aer,
în fiecare fulg de nea înfigeam steguleþe.
Ningea. Ningea dinspre tine tristeþe,
clipeam ºi nu vedeam de cetini.

Potrivit unei amintiri de departe
e searã.
Cel mai adesea femeia coboarã
pe scara de incendiu a sângelui meu
direct în artere.
Este interesant cum îngerul, fãrã sã fie obligat,
a sesizat cerul ºi marea ºi câteva himere.
Cât pe ce sã fiu localizat
de un nou pãcat.
O rafalã de nervi mã izbeºte.
Ea se uitã la mine ºi chiar mã vede,
lovit cum stau între lumini livide
ºi carnea vederii chiar mã închide,
Caii ochilor, ehei!
cu desagii spânzuraþi de ºei.
O femeie îmbrãcatã în luturi
îºi pierde mersul de fluturi
în umbra unei dansatoare în sete,
ce-mi aºteaptã sângele arzând ºi în cete.
O credeam vrãjitã când spunea:
- „Diletanþi suntem prin carnea grea,
târâdu-ne umbrele
prin cei ce am fost cândva”
A luat din în sine umbra târzie
ºi a împins-o cu o privire vie
în închipuirea venind.
Farã ºtirea noastrã
lãmpi de citit sângele se-aprind.
Potrivit amintirii femeia se pierde
în aºteptarea din urmã, a mea,
în care totuºi se aflã dintotdeauna deja.

Naivitate
Eram în camera de concret.
În urmã lãsasem un viitor în zorzoane.
Îmi vindecasem mirarea
injectându-mi sub piele cerul câmpiei.
Legat în nodul lãmpilor,
chircit de frig ºi-n mandoline,
cu tãcerile pline.
citeam la lumina spulberatã a îngerului:
„Pânã la naivitatea ta,
o orã de mers cu maºina.”
De fricã mi-am strâs stelele de pe o frunzã în dans,
adãpostindu-mã într-un punct
ºi fiind cu inima în mare balans
ºi-n întâmplare,
am lãsat cerul în mâinile ei de cerºetoare,
pe când eram ochii sãlbãticiunii
culcatã-n zdrenþele minunii.
Chiar deasupra cerului se prãbuºise un câmp.
Ea scoase mâna de sub orã
ºi îmi întinse timpul sub formã de flori.

Priveam pe fereastra unui
cântec

Priveam pe fereastra unui cântec
ca printr-o lentilã asurzitoare.
Liniºtea se vede mai mare.
În gâtul înfipt în noaptea ochilor
îmi torn o bãuturã speriatã.
Fumez. Brusc meseria de a muri
devine neinteresantã.
Pe neaºteptate eram în mersul gândului,
Dintotdeauna m-au speriat cuvintele, oraºul ºi femeile în viteza lui ostenitã.
ºi am trãit printre ierburi, aproape de cântece ºi focuri. M-am fotografiat pe strãzi, prin pieþe
Devenind apoi un scandalagiu de soi
gol pânã la tristeþe,
ºi-un guraliv sadea
ºi inima pe toatã am ºtiut-o,
am împrumutat un limbaj de pe o altã stea.
linsã de privirile aspre ale sângelui.

Ultimul tren

Cocoþat în vârful unei secunde
beau din ºase pahare scunde.
Am ºase pahare de pustiu în faþã.
Beau singur pãrãginite flãcãri de ceaþã.
Cu picioare lungi ºi veneraþie,
o lumânare strãjuieºte trista libaþie.
Beau într-un vagon restaurant,
oaspete fiindu-mi un înger brigand.
Expresul iese de pe întinsul minþii
dirijat în neant de un acar ambetat.
Trupul se îndoaie,
partea de toamnã fiindu-i greoaie.
Îngerul cântã prin carnea prost luminatã:
„Ci lasã-mã cu inima în sete
ºi din când în când sã-i picuri
vorbe mici, domniþe bete,
supãrând-o cu nimicuri.”
Sar înapoi
visat de ploi,
visat de-o zânã ºi ºase ursitoare,
sar înapoi în ºase pahare,
ornate cu scene de vânãtoare,
cu automobile, roboþei ºi jocuri.
Din pahare se revarsã
o întreagã haitã de focuri.
Tristeþea mea mã cautã sub cântec,
îmi intrã definitiv în sânge cu ultimul tren.
În anumite privinþe m-au speriat ºi focurile,

Fãrã sã înaintez nici un pas,
înveºmântat în haina focurilor de popas
cu dispreþ am anulat toate trenurile ºi pãsãrile,
am anulat toate sinuciderile
ºi chiar o parte din rãsãriturile de soare,
am anulat clipele repezi,
toate tratatele inimii
ºi ultimele zece ploi.
Am dat de veste în cetate ºi prin colibe
cã suntem deja între douã cãderi,
între douã grãmezi de nimic
fumegând.
- În viaþa mea zurbavã ºi în ºiretlic
încã de mic ºi cu gând
cu tot trupul meu m-am tãcut.
- E timpul sã visezi mai totul,
e timpul sã visezi alt început.
Veni-va vremea sã iasã la pensie gândul.
Atunci cea mai rapidã vitezã din univers
va purta cârje,
de liniºti se va împiedica,
de aer, de privirea ta.
- Ia de pe mine toamna,
împinge-mã în copilãrie
pe fereastra unui cântec învins.
Ah, cum se mai îndurereazã acel nimic
când îºi deschide ochii în mine
încã de mic.
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Guernica
INOCENT
Spaimã la ziua a ºasea
Motto:
Nectonit avea un câine
ºi-n-tr-o zi l-a otrãvit
iar la cap i-a pus o ºipcã
ºi pe ea aºa scria:
Nectonit avea un câine ...

Satul nou era spre pãdure,
casele rare, maidane pe care înfiorau vârtejuri
uscãciuni, scaieþi ºi cirlani.
Aici au venit þiganii, omorâm câini,
strigau, aduceþi-i la pãrul de la luncã !
Omorâm câini, strigau, omorâm câini !
Eram singur acasã ºi l-am dus pe
Nero, legat cu lanþul.
Chiar vrei sã-l omori,
îl jupuim ºi-i luãm pielea !
Vrei sã-l vezi cum moare, stai aici !
Începe sã-i ardã
ºi se tãvãlesc pe burtã,
chelãlãie,
îºi freacã botul de bolovani
ºi odatã se-ntind ºi le sticlesc ochii !
Da, aº vrea sã ºtiu ...
Ce sã ºtii, nu se poate ºti nimic !
Hai, dã-i otravã, iatã, e ca o bomboanã,
dã-i-o, na !
Bãtea vântul acela râu
care îl omorâse pe Fanã Matacã
ºi mã þinea sã-l omor pe Nero. Îi dãdeam întruna
bomboane ºi el nu murea, lãtra vesel
ºi se gudura înspre mine, din lanþuri
ºi câinii care se tãvãleau ºi câinii care se întindeau
morþi cu ochii sticloºi.
Bãtea vântul acela morþiu.
Satul rãmãsese închis într-o bilã de sticlã,
ningea, erau mituri, Domnul Hristos se nãºtea,
pe hornul casei Cezarinei ieºea fum alb curat.
Nero lãtra vesel din viscol,
alãturi le lupi ºi de îngeri.
Copilul îl striga sã se arate,
sã-i dea otravã, sã o înghitã,
pentru cã el nu mai putea sã moarã.
Verbul morþii începea sã fie greu.

NICOLETA DAVID

ISPITE
*
trec niºte cuvinte
ºi niºte pãduri vor trece
ºi-mi pare
cã nu am destule
amintiri
pentru ele
nu(mai) aºtept inorogul.
doar în privirea ta
mi se face dor,
uneori.
trec niºte zãpezi
ºi niºte cuvinte vor trece.

Satul încremenise între lumile verzi,
ca-ntr-un balon de sticlã adormise,
se repetau zilele ºi nopþile, Anica
lui Tudor gãtea la soba de-afarã
sub ºopron iar Tudor tuºea rar ºi sec,
înalt uscãþiv, fãrã vârstã,
cu aceeaºi cãciulã pe cap,
scurtã ºi roasã; casa pe dreapta, în spatele curþii,
cu alee îngustã spre stradã,
ºi gard cârpit cu leasã,
din soare picura liniºte pe maidanul din dreapta,
*
unde gãinile scormoneau întruna,
rodea dracilã ºi tortel.
se deschid porþile
Peste drum casa micã
a lui Plutonieru cu prispã micã
catedralei
ºi nãucã spre stradã,
Cuvântul se zbate
fãrã bãtãturã, doar o potecã prizãritã,
între aripile fluturelui
unde Plutonieru cânta din armonicã
- cãlãuza Magilor
pentru hora de Duminicã.
sunt doar o ºoaptã
Nevastã-sa Caterina în spatele casei
între zbor
la o sobã de pãmânt ars cât o teicã
ºi celãlalt nezis
proptitã pe catalige ruginite din þeavã.
Mirosea a supã de pasãre. Curte multã în stânga,
pãrloagã pânã în casa boiereascã a lui Gheorghe Munteanu.
Anghel Macedon
*
Doar un salcâm zdrenþuit
în curtea Plutonierului,
în colþul din dreapta al casei cu bãlãrii.
strigi.
Copiii lui Piricli
pun stelele la-ncercare
bãteau niºte fiare în poartã.
ºi le cer
Fane Matacã ara locul dinspre drum
sã înveþe culori
de Binicã, era o zi rea,
pentru palma dreaptã
bãtea un vânt aspru, rece ºi uscat,
doar glasul tãu
înjura caii, îi blestema ticãlos,
se lipeºte de încheietura
încât a speriat-o pe Maria lui Piricli,
mâinii ºi-mi trece-n
de ce-i ieºea din gurã.
sânge
A doua zi lovea în grãdinã, înspre marne,
Vasile Aionesei
un proiectil ruginit sã-i ia trotilul
sã-l vândã pentru vopsit.
SIMPOZIONUL INTERNAÞIONAL „CREATIVITATEA – UN
Bãiatul era mai cãtre casã la câþiva metri,
IMPERATIV MEREU ACTUAL ÎN ÎNVÃÞÃMÂNTUL
a explodat,
CONTEMPORAN” - JOCUL DIDACTIC –
un ochi îi atârna în corcoduº,
buzele ca decupate pe zarzãr,
Sâmbãtã, 23 februarie, Centrul Cultural
piele cu pãr împrãºtiatã în jur
UNESCO „Ionel Perlea” din Slobozia a fost gazda
ºi carne ºi maþe ºi mult sânge.
unui eveniment extraordinar: prima ediþie a
Copiii zoioºi ai lui Ciupearcã,
Simpozionului internaþional „Creativitatea – un
desculþi, cu burþile þifloaie de zeamã,
imperativ mereu actual în învãþãmântul
cu niºte trenþe pe ei care nu ajungeau
contemporan. Jocul didactic”. Au participat 17
nici sã le acopere burþile, urlau îngrãmãdiþi
invitaþi din Bulgaria, Republica Moldova ºi Ucraina
pe Ocinã, însângerat la o ureche
ºi peste 200 de cadre didactice din aproape toate
pe care o schijã i-o retezase.
judeþele României.
Ciovica din socul lui Ion Papacioc
Au fost prezentate ºi evaluate, pe secþiuni, 270
cânta la apus, cobe, ºi Ion îºi asculta
de lucrãri, care se regãsesc într-o lucrare
speriat greierii dinspre noapte,
monumentalã, lansatã cu acest prilej, apãrutã la
editura HELIS.
risipiþi pe miriºti ºi în crivãi.
Organizatori: Consiliul Judeþean Ialomiþa,
Satul vechi era izolat dinspre crivãþ
Consiliul
local al municipiului Slobozia,
de gãrdurariþã în care adãstau vulpile ºi aricii,
Inspectoratul ªcolar al Judeþului Ialomiþa, Casa
crivaia tãia satul de-a latul
Corpului Didactic Ialomiþa, Organizaþia „Salvaþi
cu brâu de bãlãrii ºi ºerpi,
copiii”, filiala Bucureºti ºi Asociaþia învãþãtorilor
vãi, a lui Pleºoreanu, a lui Nicolae Berbec,
a lui Tarampiu ºi a lui Acsinte ºi cea a cimitirului. ialomiþeni.
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Pagini de istorie literarã
Studierea problematicii proprietãþii feudale este
esenþialã în surprinderea transformãrilor ce au loc
în interiorul societãþii medievale româneºti. În evul
mediu, societate medievalã eminamente agrarã,
dimensiunea proprietãþii conferã posesorului o
poziþie socialã pe mãsurã. De aici interesul boierimii
de a concentra moºiile în mari domenii funciare,
aparþinând unui numãr restrâns de familii boiereºti,
printre care se va afla ºi familia Dudescu, al cãrui rol
politic în istoria medievalã româneascã, nu poate fi
neglijat.
O familie înfloritoare, încã din secolul al XVIlea ºi desigur cu mult mai veche, înruditã îndeaproape
cu Basarabii, o spune O.G.Lecca. 1)Cercetãtorul N.
Stoicescu este mai rezervat ºi va caracteriza originea
acestei familii ca fiind modestã.2)
Primul reprezentant al acestei familii, amintit în
documentele medievale, este un anume Luca din
Dudeºti ( Jud. Buzãu), logofãt, menþionat pentru
prima datã ca martor, într-un document din 18 iunie
1594, prin care domnul Mihai Viteazul întãreºte ocina
Tãtarul lui Necula vãtaful 3) . Ulterior, documentele
nu-l mai amintesc.
Adevãratul întemeietor al familiei este, fãrã
îndoialã, Dumitru Dudescu, fiul lui Luca ºi al Ancãi
4)
; atât în ceea ce priveºte achiziþiile de proprietate
, cât ºi modul de implicare în viaþa politicã a Þãrii
Româneºti. Totdeauna a existat o legãturã
indisolubilã între achiziþiile de moºii ºi rolul unui
dregãtor în viaþa politicã, axiomã valabilã ºi pentru
Dumitru Dudescu. Acestea au fost raþiunile care l-au
determinat pe Dumitru Dudescu sã continue
achiziþionarea cât mai multor proprietãþi.
În întreaga sa viaþã, Dumitru Dudescu a ocupat
mai multe dregãtorii. Documentele îl consemneazã
ca logofãt între ani 1608-1611 ºi ispravnic între
1610-1613. În aceastã calitate a slujit domnului „cu
multã trudã ºi prin alte þãri strãine”5). Între anii 16141616 este mare pitar6), consemnat în documente cu
numele de Dumitru din Tãtarul, dupã moºia pe care o
avea în satul Tãtarul.
În timpul domnilor Gavril Movilã, Radu Mihnea ºi
Alexandru Coconul este vistiernic (1619- 1628)7).
Slujba credincioasã ºi poziþia de mare demnitar îi dau
acestuia posibilitatea sã acumuleze întinse proprietãþi,
de la râul Argeº ºi pânã la Braþul Borcea. Probabil cã
aceastã dregãtorie o deþine pânã în anul 16318), când
domnul Leon Tomºa îl face mare sluger ( 1631-1632)
9)
.
În timpul scurtei domnii a lui Radu Iliaº revine
la dregãtoria de vistiernic10), fiind alãturi de domn
împotriva lui Matei Basarab. În conflictul care are
loc, Radu Iliaº, pãrãsit de cea mai mare parte din
boieri; ce trec de partea lui Matei Basarab, se retrage
în Moldova, la tatãl sãu, împreunã cu Dumitru
Dudescu, Hrizea vornic ºi Papa logofãtul 11). Venind
în tarã cu trupe numeroase, între care ºi tãtari,
confruntarea cu Matei Basarab are loc lângã
mãnãstirea Plumbuita, victoria fiind de partea lui
Matei Basarab. Radu Iliaº i-a drumul pribegiei ºi
împreunã cu el Dumitru Dudescu.
Între 1632- 1634, noul domn a atras de partea sa,
cu iscusinþã, atât pe boierii din þarã, cât ºi pe cei
fugiþi în Moldova. Dumitru Dudescu se împacã cu
noul domn, revine în þarã, primeºte înapoi o parte
din proprietãþile confiscate ºi este numit mare
vistiernic în 1634, dregãtorie pe care o deþine pânã
în anul 1636 12). Este momentul culminant al carierei
sale politice ºi al achiziþionãrii de proprietãþi.
Lãcomia îl duce la prãbuºire. Fiind capuchehaie la
Þarigrad, a furat din banii haraciului 13). Ca urmare,
domnul îl scoate din dregãtorie ºi ca sã poatã returna
suma furatã, a vândut „ tot ce au avut, ºi moºiile ºi
þiganii, unele le-au vândut, altele le-au zãlogit” 14).

Proprietãþile
familiei Dudescu
în judeþul Ialomiþa
Este sprijinit ºi de fiul sãu, Radu logofãt care„ au
dat totu, ºi încã au dat ºi o seamã din bucatele de
zestrele jupânesei lui…ºi încã au mai rãmas Dumitru
vistierul la câteva datorie” 15) .
La sfârºitul anului 1636 este biv vel vistier. La
acea datã fiul sãu Radu logofãt se leapãdã de tatãl
sãu „deoarece vãzându Radu logofãt cum nu se poate
plãti tatã-sãu… ºi având Radu logofãtul coconi
mãrunþi ºi casã grea…s-au lepãdat de tatã-sãu ºi de
moºiile lui ºi de datoriile lui” 16).
La 10 martie 1641 este încã biv vel vistier 17).
Scãpând de datorii se reabiliteazã ºi reintrã în graþiile
domnului Matei Basarab. Ultima dregãtorie pe care
o ocupã este aceea de mare vornic (1641-1643)18).
Pentru ultima oarã îl gãsim în aceastã funcþie în 22
decembrie 1643 19). Dupã aceastã datã documentele
îl consemneazã ca fiind fost mare vornic. La scurt
timp a murit, fiind executat din porunca domnului,
împreunã cu banul Vasilachi, pentru nereguli fãptuite
la Þarigrad.
Urmaºii sãi vor duce mai departe strãlucirea
familiei sale, atât prin refacerea întinselor domenii
stãpânite de Dumitru Dudescu, cât ºi prin implicarea
în jocurile politice ale vremii, unii dintre ei trecând
prin momente dramatice, lãsând chiar ºi capul sub
securea cãlãului.
Constituirea domeniului boieresc al familiei
Dudescu a fost rezultatul unui proces de acumulare,
desfãºurat de-a lungul mai multor decenii, cu
anumite perioade de intensitate corespunzãtoare
preponderenþei lor în viaþa politicã a Þãrii
Româneºti.
În evoluþia domeniului feudal al Dudeºtilor au
existat trei perioade. Prima a fost începutã de
Dumitru Dudescu ºi continuatã de fiul sãu Radu
logofãt. În comparaþie cu alte mari proprietãþi ale
timpului, componenta principalã a domeniului a
reprezentat-o achiziþiile sale personale ºi nu moºiile
de moºtenire. Modalitatea principalã de dobândire
a moºiilor a fost cumpãrarea, acþiune favorizatã ºi
de poziþia sa înaltã. Li se vor adãuga diverse danii,
schimburi de moºii.
A reuºit sã achiziþioneze pânã în 1636 proprietãþi
( sate, moºii în sate,mori, vii) în 28 sate. A încercat
sã concentreze proprietãþile în anumite regiuni
pentru o exploatare cât mai eficientã a lor.
Din studierea documentelor s-a constatat cã pe
lângã dimensiunile mari, proprietãþile familiei
Dudescu (în sec XVII) se situau în regiuni fertile, în
luncile unor râuri, unde achiziþioneazã mori ori
construieºte mori, care-i aduceau beneficii
importante.
Judeþul Ialomiþa, cu pãmântul mãnos ºi avantajele
luncilor existente, a atras atenþia acestui mare
demnitar. Douã sunt zonele spre care se orienteazã
– Bucºa- Bucu ºi Lunca Borcei. Este vorba de moºii
în satele Bucsa, Bora, Buieºti, Vãrliþi,
Futeºti(Feteºti), Tîmbureºti.
Satul Bucºa (Jud Ialomiþa) este unul din primele
sate, ce vor intra în vizorul logofãtului Dumitru
Dudescu ºi primul în Jud Ialomiþa. Sat liber, þinut „
de megieºi dinainte vreme, foºti cnezi de ocine de
la strãmoºi” ºi-a pierdut libertatea în „zilele

rãposatului Mihai Voievod”. Atunci sãtenii s-au
vândut domnului cu toatã ocina „ fãrã nici o silã”.
ªi a fost sat domnesc de atunci ºi pânã acum (în
timpul lui Radu Mihnea n.n)20 )
Domnul Radu Mihnea dãruia la 29 martie 1613,
lui Dumitru Dudescu, al doilea logofãt ºi lui Aldimir
al doilea pitar „ ca sã le fie lor satul Bucºa, din judeþul
Ialomiþa, ce se hotãrniceºte cu satul Mãtãseºti, tot
satul, cu tot hotarul ºi cu toþi vecinii ºi cu tot venitul
de pretutindeni.21) Dania este fãcutã pentru „slujba
dreaptã ºi credincioasã, care au slujit domniei mele
cu multã trudã ºi prin alte þãri strãine cu multã
supãrare ºi nevoie.22) Nu ºtim cât timp cei doi boieri
au stãpânit împreunã, în bunã pace acel sat.
Documentele nu ne dau informaþii ºi cât timp
jumãtate de sat a rãmas în posesia lui Dumitru
Dudescu. Bãnuim cã satul a fost stãpânit mult timp,
având în vedere cã nu existã acte de vânzare ori
pricini de judecatã, însã nu face nici obiectul
întãririlor din anii anteriori.
Pãrþi din satul Buieºti devin obiect de acaparare
pentru Dumitru Dudescu începând cu anul 1624.
Printr-un zapis din acest an(fãrã lunã ºi ziuã), Maria
Bãneasa ºi Gheorghe Paharnic vând lui Dudescu
vistier partea lor din Buieºti, cu viile ºi morile, preþ
de 220 ughi 23). În anul urmãtor boierul Dudescu
primeºte întãrire domneascã pentru partea cumpãratã
de la Maria Bãneasa ºi Gheorghe Paharnic.24)
Treptat proprietãþile lui Dumitru Dudescu, în
satul Buieºti, cresc. La 9 mai, Radu, fiul lui Dobra,
vinde lui Dumitru Dudescu 30 stânjeni la Buieºti.25)
La toate aceste ocine, Dumitru vistiernic adaugã:
- 12 stânjeni, cumpãrati cu 220 aspri de la „ Maria,
fiica popii Mihai, partea unchiaºului sãu Sin. 26)
- partea lui Muºat Mucverde , cumpãratã cu
2400 aspri.27)
- 20 stânjeni, cumpãrati de Radu Dudescu de
la Vlãdaia ºi feciorii sãi cu 6 ughi. 28)
- 10 stânjeni, partea lui „Groza cel Mic”,
cumpãratã de Radu Dudescu, de la acesta ºi de la
fiul sãu Brãtianu din Buieºti. 29)
1
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CONSTANTIN XENI: PALATUL DE JUSTIÞIE
Când am început publicarea Evocãrilor literare datorate lui
Constantin Xeni (Helis,
an V, nr. 10(54), octombrie 2007)
precizam cã acestea formau capitolul final al unei valoroase lucrãri
memorialistice inedite. Cel de al II-lea capitol al cãrþii se intituleazã
Palatul de Justiþie ºi conþine pagini substanþiale despre justiþia
româneascã în secolul al XX-lea. Este un text de mare actualitate,
Justiþia fiind astãzi un cuvânt pe buzele tuturora, fãcând trimitere
la instituþia care defineºte profilul statului de drept cãtre care cu
toþii nãzuim.
La sugestia colegilor din redacþia revistei Helis, facem publice ºi
aceste pagini cu mare valoare literar-istoricã. Cum lesne se va

[Templul dreptãþii]
Când am intrat în barou prin 1905, ierte-mise câteva incursiuni din viaþa personalã, n-aveam
decât regretul cã rãmas orfan prea timpuriu navusesem mijloacele necesare sã-mi pot lua
doctoratul la Paris. Adânc regret, dar fãrã
remediu. Destinul însã a vrut sã-mi compenseze
aceastã durere prin norocul de a fi [fost] primit
de la început [ca] secretar al celui mai mare
avocat de p-atunci. Am intrat deci în Palatul
Justiþiei sub aripa lui Take Ionescu, deci sub cele
mai frumoase auspicii.
Doamne, ce frumoasã e tinereþea! Porneºti
cu ea pe largul ocean al vieþii înconjurat de iluzii
ca de niºte ghirlande înflorite. Nu ºtii ce te
aºteaptã. Dar ºtii cã tu n-aºtepþi decât fapta
visurilor tale... Cu câte iluzii am pãºit prima oarã
în Tribunal! Altarul unde se predicã sfinþenia
legilor... Azilul unde nedreptãþitul poate alerga
sã-ºi gãseascã Dreptatea... De la marele avocat
[francez Pierre Antoine] Berryer [1790-1868,
membru al Academiei franceze] îmi rãmãsese
în minte: „Baroul n-a decepþionat niciodatã pe
cel care i s-a consacrat plin de simþãmântul
datoriei, de dragostea muncii, aducând cu el
ºtiinþã ºi talent“.
Templul Dreptãþii îmi cucerise toate visurile.
Nedreptatea? Nu ºtiam cã existã. Nu ºtiam ce e.
N-o întâlnisem pânã atunci. Rãmas de mic fãrã
tatã ºi – lucru curios – fãrã altã familie afarã de
mamã, m-am luptat cu viaþa de la început. Da.
Însã dacã am învãþat, am trecut clasele ºi am
fost premiant. Era drept. Ba la concursul anual
al Societãþii Tinerimea Românã, ce se þinea în
mai, am fost premiat pe toatã þara. Era drept. Ca
student universitar luam bile albe ºi ajunsesem
preºedinte al Societãþii Studenþilor în Drept. Se
vede cã era drept. Apoi, în congresele
[studenþaºti] internaþionale, unde fusesem trimis,
am apãrat cu toatã ardoarea juvenilã ºi contradictor cu ungurii revendicãrile Ardealului. La
întoarcere fusesem aclamat. Singur ºi neajutat,
iatã-mã ajuns în pragul vieþii, nedumerit pe care
drum sã apuc. Dar fãrã întârziere iatã-mã primit
secretar în biroul celui mai mare avocat din þarã.
Era oare tocmai aºa de nedrept?
Cum puteam deci crede cã dacã chiar în afarã
de Palatul Dreptãþii viaþa nu e nedreaptã o sã
poatã fi între zidurile lui? Cei care ºed acolo,
îmi ziceam, solemni ºi reci în robele lor negre,
þinând în mânã onoarea ºi averea oamenilor,
eram sigur cã sânt niºte preoþi, adânc pãtrunºi

10

constata, ele furnizeazã numeroase subiecte
de meditaþie. Mulþumind încã o datã pentru
spaþiul oferit de Helis, noi le reproducem
întocmai, minus unele repetiþii sau fraze a
cãror formulare prezintã evidente confuzii,
autorul neavând rãgazul sã revinã asupra lor.
MARIAN ªTEFAN
Atunci când s-a simþit nevoia, am fãcut unele
precizãri sau completãri scurte marcate prin paranteze drepte. ªi tot
pentru uºurarea lecturii, prima parte a textului am împãrþit-o în douã
episoade, fiecãruia dându-i un titlu aparte, marcat prin aceleaºi gen
de paranteze.

de sfinþenia chemãrilor. Citesc în Montesquieu
cã trebuie sã fie reci ºi imparþiali, prin gura lor
nu se pronunþã decât legea, cã ei sânt „niºte fiinþe
inanimate“ care nu pot „nici îndulci nici agrava
verdictul legii“. Cum puteam pune la îndoialã
cuvintele marelui magistrat dotat cu acea mare
inteligenþã care l-a fãcut nemuritor?
ªi de aceea, plin de iluzii, pãºeam fericit prin
acele sãli înalte ºi luminoase, respiram cu nesaþ
acea impunãtoare ºi solemnã atmosferã, iar în
fiecare avocat vedeam un om inteligent, cult,
plin de înþelegere ºi de toleranþã, un spirit liberal, repede la minte, talentat la vorbã, curajos
la faptã, vrãjmaº neîmpãcat al arbitrariului.
Începusem sã cunosc celebritãþile baroului.
Azi pe unul, mâine pe altul. Îi priveam cu
admiraþie. Îi salutam cu respect. Începeam sã
cunosc magistraþii. Unii dintre cei de sus aveau
reputaþie, câþiva chiar renume. Eram la vârsta
când þi-e permis sã confunzi visele cu realitatea.
ªi pentru nimic în lume n-aº fi vrut sã-mi smulgã
cineva iluziile asupra Justiþiei. Dacã chiar m-aº
fi înºelat, vroiam sã fiu lãsat în eroarea mea.
Mi-era aºa de scumpã!
Am timp, îmi ziceam, sã vãd mai târziu
realitatea, dacã ar fi sumbrã. Când înflãcãrãrile
vârstei se vor fi potolit, când ele vor înceta sã
împrumute focul lor ºi simþãmintelor ideale, voi
avea destul timp atunci sã deschid ochii asupra
învãþãturilor reci ale experienþei. Voi avea destul
timp, când va sosi vârsta de a nu putea fi decât
înþelept, sã mã preocup de tablourile realitãþii...
Dar n-au trecut mulþi ani ºi începui sã aud
lucruri neaºteptate. Auzeam pe avocaþii mari, ºi
chiar pe blândul ºi îngãduitorul Take Ionescu,
cã s-a pierdut cutare sau cutare proces pe
nedrept. „E posibil? Pe nedrept?“. Unde e atunci
Dreptatea, dacã nu e nici aici? Ce vor zice, ce
vor face bieþii oameni pe care i-a lovit
nedreptatea magistratului? La cine, ce recurs
superior mai are un biet muritor când a fost
„nedreptãþit“ în Palatul Justiþiei? ªi mai auzeam
câte odatã cã cutare proces trebuie neapãrat
amânat fiindcã „a intrat“ cutare magistrat
hatârgiu sau suspect ºi e pericol sã te judeci! Iar
când altã datã – ºi tot mai des – citeam cu ochii
mei în Monitorul oficial motivele de destituire
a unor magistraþi (din diferite pãrþi ale þãrii)
bazate pe faptele de corupþie bãneascã lãmurit
precizate, atunci m-am cutremurat. De atunci –
de acum peste douã decenii – lucrurile s-au
agravat. Am intrat tot mai adânc în profesie. Am
vãzut tot mai de aproape mecanismul, misterele
Justiþiei. Am pãtruns tot mai adânc în misterele

ºi moralitatea celor ce ºed pe scaune înfãºuraþi
în robã! Dar aceste triste cazuri constituiau rare
excepþiuni.
Când însã apoi a survenit dictatura ultimilor
ani [aluzie la dictatura regalã], ce spectacol!
Sentinþele ajunseserã [instrument ?] al puterii
executive. Toatã lumea o ºtia. Nici o criticã nu
era permisã. Plângere în Parlamentul concediat
nu mai era cu putinþã [la 27 februarie 1938 a
fost decretatã o nouã constituþie care legifera
sfârºitul regimului parlamentar]. Iar în presã ºi
mai puþin. Cuvintele Justiþie sau Palat de Justiþie
deveniserã o deriziune. Voi cita pentru
posteritate un singur exemplu pentru a se vedea
pânã unde cãzuse conºtiinþa magistraturii în acel
timp. Cânt primul ministru [Armand] Cãlinescu
fusese asasinat, dupã ce el însuºi, din ordin înalt,
asasinase fãrã judecatã pe Zelea Codreanu ºi cei
11 discipoli ai lui, a urmat a doua zi acel asasinat
în masã al legionarilor de cãtre poliþie ca
„represalii oficiale“. Vinovaþi sau nevinovaþi, un
mare numãr de legionari au fost omorâþi de
poliþie, fãrã judecatã, iar cadavrele lor au fost
lãsate în stradã câteva zile! Conºtiinþa publicã,
adversarã de altfel legionarilor, a fost îngrozitã
de aceastã nebunie guvernamentalã fãrã precedent. Ei bine, în ºedinþa solemnã a Înaltei Curþi
de Casaþie, în faþa a 33 de consilieri în robe roºii,
procurorul general al Înaltei Curþi (C.
Viforeanu), fãcând elogiul primului ministru
asasinat, a adãugat cã s-a dus personal sã vadã
cu ochii cadavrele legionarilor expuse în stradã
ºi, vãzându-le, a exclamat: „Justiþie s-a fãcut!“.
Prins ºi el în ambianþa generalã, asasinarea de
cãtre autoritãþi fãrã judecatã a cuiva, însemna
Justiþie în conºtiinþa lui de magistrat. Un înalt ºi
onest magistrat îmi spunea în 1938: „Mi-e ruºine
azi sã zic cã sânt magistrat“.ªi mulþi colegi de
ai lui gândeau la fel. ªtiam cã în timpurile
moderne, graþie cuceririlor spiritului omenesc,
puterea regilor fusese înlocuitã cu puterea Legii,
egalã pentru toþi. Suveranitatea Legii învãþasem
cã este garanþia indispensabilã contra
arbitrariului puterii executive.
Învãþasem cã acum 400 de ani magistratura
Franþei, pãtrunsã de mãreþia rolului ei, era temutã
de cetãþeni ºi rezista regilor. Un prestigiu quasi
religios o înconjura. La ceremonii oficiale
primul magistrat trecea înaintea guvernului. El
purta roba roºie cum era ºi mantia regalã. E drept
cã mai târziu citisem în [Jean de] la Bruyère
(1645-1696) cã pe timpul lui, magistraþii
deveniserã „ignoranþi, lipsiþi de omenie ºi
deseori lacomi de bani“.
(continuare în numãrul viitor)

D E LA V A I D E E I LA
SLOBOZIA
ÎNCEPUTURI , EVOLUÞII ISTORICE
(urmare din numãrul trecut)

Nãvãlitorii peste aceste meleaguri – slavii,
cumanii, pecenegii, asimilaþi de daci ºi dacoromani, iar mai apoi invadatorii efemeri – tãtarii,
mongolii, bulgarii, turcii au numit acest teritoriu
bãrãgan cu înþelesuri uneori asemãnãtoare, alteori
deosebite. Mongolii i-au spus pe limba lor bãrãgan,
adicã ºes întins, înþelesul fiind deci doar o referinþã
geograficã.. S-a remarcat cã etimologia toponimului
Bãrãgan – „locul unde se poate învãþa pe viu ce
este orizontul”, cum poetic i s-a sãpus – suscitã o
diversitate de pãreri în funcþie de importanþa pe care
fiecare dintre cercetãtori – istorici, geografi, lingviºti
–o acordã uneia dintre relaþiile bãrãgan – teritoriu,
bãrãgan – localitate, bãrãgan – persoanã. Istoricul
Nicolae Iorga crede cã termenul Bãrãgan este de
origine pecenego-cumanã (nãvãlitori ai teritoriului
Þãrii Româneºti în secolele X-XI) ºi are înþelesul
de câmp întins de ierburi, uscat ºi nelocuit. Aceeaºi
origine îi este atribuitã acestui cuvânt ºi de cãtre
Constantin ºi Dinu Giurescu (în „Istoria românilor”),
în timp ce în alte interpretãri Bãrãgan provine din
limbile turcice ºi înseamnã vârtej, furtunã, vifor (în
limba turcã veche cuvântul „buragan” înseamnã
„furtunã de zãpadã”); lingvistul Lazãr ªãineanu îi
atribuie originea arabo-persianã (deci înruditã cu cea
turceascã) ºi înþelesul de loc necultivat ºi sterp (în
„Dicþionar Universal”, ediþia din anul 1925). Un
studiu mai amplu asupra acestui subiect este semnat
de istoricul Stan Christache în volumul „Ialomiþa –
studii ºi comunicãri” editat de Muzeul judeþean
Ialomiþa în anul 1977, din care ne-am inspirat ºi noi.
Concluzia studiului este aceea cã originea
antroponimicã a termenului Bãrãgan trebuie cãutatã
nu atât în ipoteza etimologicã ce se leagã de spaþiile
asiatice ºi de elementul climatic – vântul, cât în
procesul asimilãrii ºi transmiterii acestui nume în
cadrul realitãþilor istorico-geografice ºi economice
româneºti. Dincolo de sensul pur geografic,
Bãrãganul a devenit ºi nume comun, în aceastã
accepþie „bãrãgan” fiind aproape sinonim cu câmpie
întinsã ºi aridã.
Sã mai notãm cã cea mai veche atestare a numelui
Bãrãgan se gãseºte într-un document redactat în
limba slavonã, în anul 1525, provenit de la Radu de
la Afumaþi. Domnitorul întãrea prin acesta mãnãstirii
Glavacioc (în judeþul Argeº, la 70 km de Piteºti)
moºie cu rumâni la Bãrãganul, dãruitã de vornicul
Calotã, ca sã-i fie moºie la Bãrãganul, partea lui
Calotã dvornicul, jumãtate ºi din moºie, ºi din
rumâni” (în „Documente privind istoria României,
veacul al XVI-lea, Þara Româneascã”, vol I, Ed.
Acad., Bucureºti, 1951, pag. 192). Este bine de
precizat cã toponimul Bãrãganul din acest document nu poate fi atribuit localitãþii cu acelaºi nume
din judeþul Brãila, care îl poartã abia dupã cel de-al
doilea rãzboi mondial, înainte numindu-se Cioara.
Vom ajunge curând ºi la Slobozia, dar nu înainte
de a o fixa, istoriceºte, în spaþiul unitãþii administrative în care s-a aflat totdeauna: judeþul Ialomiþa.
Judeþul Ialomiþa este atestat din secolul al XVlea (1470), de pe vremea lui Radu cel Frumos, fiind
amintit ºi de cronicarul Miron Costin, la 1677, în
“Cronica Þãrilor Moldovei ºi Munteniei” ºi se ºtie
cã el ºi-a luat numele de la râul care îl strãbate –
Ialomiþa. O lungã perioadã de timp, întinderea
judeþului nu era precis sau clar delimitatã, oricum
aceasta nu a fost consemnatã în acte oficiale
cunoscute.Abia dupã peste 200 de ani, la 1700, harta

stolnicului Constantin Cantacuzino îi va desena, cu
aproximaþie, limitele. Originea cuvântului Ialomiþa
se aflã încã în faza emiterii ºi susþinerii unor ipoteze,
astfel cã (fãrã a insista asupra amãnuntelor, care nuºi au locul aici) va trebui sã consemnãm ºi noi
variantele aflate în circulaþie, precum Ilonca – la
1358, Ialovniþa – la 1387, Ialomiþa – la 147o. O altã
variantã a evoluþiei acestui nume este aceea pe care
i-au cunoscut-o epocile istorice: în antichitate –
Naparis (nume de origine dacicã, consemnat prima
datã de “pãrintele istoriei” – Herodot), în perioada
migraþiilor –Ilivakia (greceºte), în epoca medievalã
– Ialovniþa (slavoneºte) ºi, în sfârºit, în epoca
modernã – Ialomiþa. În “Istoria criticã a românilor”
savantul-lingvist de formaþie clasicã Bogdan
Petriceicu-Haºdeu considerã cã Ialomiþa este de
origine slavã ºi, pornind de la forma Ialovniþa, ºi
traducând ialov prin sensurile arid, sterp, neroditor,
conchide cã Ialomiþa înseamnã “Apa ce strãbate
þinutul sterp”, iar þinutul acesta primeºte de la savant plasticul nume de “Sahara Daciei”. (Notã:
Naºterea cuvântului Ialomiþa l-a preocupat pe
istoricul, prof. drd. ªtefan Grigorescu, din al cãrui
studiu “Originea numelui Ialomiþa”, din volumul
“Ialomiþa medievalã”, Ed. Episcopiei Sloboziei ºi
Cãlãraºilor, 2004 am preluat ºi noi aceste
informaþii).
În ceea ce priveºte comuna Slobozia (ca reºedinþã
administrativã fiindcã de toponim ne vom ocupa mai
jos) este de notat inþiativa de reformã administrativã
a domnitorului muntean Alexandru Ipsilanti din august 1775 (aplicatã în 1778). Conform acestei
reforme, judeþul Ialomiþa (în vremea aceea cu
capitala la Urziceni, pânã în 1833) avea în
componenþa sa 127 de sate, arondate la 7 plãºi, dintre
care una era Slobozia.
Trebuie spus cã în România existã peste 35 de
localitãþi care poartã numele Slobozia, denumite
astfel ori cu încã un cuvânt care-i stã alãturi –
Slobozia Mândra, Slobozia de Sus, Slobozia Conachi
etc. Din perspectiva adevãrului istoric, existenþa
acestei toponimii este uºor de explicat, cel puþin

pentru oraºul nostru. Profesoara Veronica Berghea
afirmã într-un studiu de specialitate (manuscris) cã
de-a lungul Evului Mediu ºi al Epocii Moderne au
existat “sloboziri”de dãri, adicã scutiri de dãri, de
obligaþii faþã de domnie, de regulã pentru un anumit
timp, scopul fiind acela de a determina astfel
atragerea unor pribegi în popularea unor zone
pustiite de nãvãliri strãine sau de calamitãþi naturale. Intre secolele al XV-lea ºi al XIX-lea, chiar de
la cancelariile domneºti emanau acte de “slobozire”,
de “slobozie”, care au determinat ulterior popularea
ºi dezvoltarea economicã ºi socialã a unor zone
geografice sau a unor localitãþi. “Slobozirea” era
de fapt un rãspuns la “bejenirea” unor sate. Mai este
de adãugat cã aceastã inteligentã politicã domneascã
s-a manifestat cu precãdere în zona sudicã a Þãrii
Româneºti. Slobozia „noastrã” s-a înscris exact în
aceastã acoladã istoricã.
(Deschidem în acest loc o parantezã pentru a
nota o observaþie interesantã.Este vorba de faptul
cã aici nu s-a ºtiut mult timp de unde venea numele
Slobozia, adevãrul fiind stabilit în anii din urmã,
când cercetarea istoricã a putut sã meargã mai bine
ºi mai exact pe cãile adevãrului. La 16 ianuarie
1897, primãria comunei Slobozia a înaintat
Ministerului de Interne un memoriu privind date
geografice ºi istorice locale în vederea publicãrii
acestora în jurnalul „Gazette des Etrangers” care
apãrea la Budapesta. Se preciza în acel document
cã Slobozia avea atunci în componenþã
“cãtunele”Amara ºi Slobozia Nouã, acestea
ocupând urmãtoarele suprafeþe: Slobozia – 108 ha,
Amara – 194 ha, Slobozia Nouã – 64 ha.In document, explicarea denumirii Slobozia se face, dupã
pãrerea noastrã, eronat: “..în acest loc se aduna
armata judeþului pentru rezbel sau pentru
instrucþie. Tot în acest loc se dãdea soldaþilor
slobozire sau libertate pe la casele lor, din aceastã
cauzã locului i-a rãmas numele de Slobozia”). Dar
ºi mai interesant este faptul cã documentul oficial
al instituþiei comunale avea la bazã afirmaþiile dintrun text (pe care îl reproducem alãturat) redactat
înaintea celui al primãriei, adicã în anul 1892, dupã
cum se precizeazã la sfârºitul lui. Redãm din acesta
pasajul care ne intereseazã, pentru cazul cã din
reproducerea noastrã foto acest text nu poate fi citit:
“Istoria satului Slobozia ºi a Mãnãstirii Slobozia.
Locul pe care se aflã azi comuna Slobozia, în timpul
de demult era punctul unde se aduna armata
judeþului pentru instrucþie sau pentru vre-un rezbel;
dupã terminarea instrucþiei sau rezbelului, tot din
acest loc le dedea soldaþilor libertate sau slobozenie
a se duce pe la casele lor, din aceastã cauzã locului
acestuia i-a rãmas numele de slobozenie dupe care
ºi satul a cãpãtat tot acest nume (…)”. Documentul
a fost descoperit de noi într-o arhivã particularã ºi
nu dã nici un indiciu asupra autorului. Este însã
posibil ca el sã fi fost scris de preotul Marinache
Haralambie, o autoritate intelectualã recunoscutã ºi
respectatã a epocii, care ar fi putut inspira primãria
în formularea acelui document.
În sfârºit, deºi nu acordãm prea multã atenþie
urmãtoarei afirmaþii, mai menþionãm cã într-o lucrare
monograficã aflatã la Arhivele Statului din Slobozia
(“Monografia judeþului Ialomiþa” de I. Munteanu,
anul 1943, lucrare dactilografiatã) se spune despre
originea Sloboziei: “Prima aºezare dateazã de pe
timpul romanilor când se numea JUSIDAVA”.
Afirmaþia nu este însã susþinutã de evocarea vreunui
document.
(continuare în numãrul viitor)

(Din volumul „Slobozia. Contribuþii monografice”
de George Stoian, Editura „Star Tipp”, Slobozia, 2007.
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CONOTAÞIILE ETICE ALE
HOLOCAUSTUL DIN ROMÂNIA

Dar perspectiva se schimbã
atunci când Comisia internaþionalã pentru studierea
Holocaustului în România,
constituitã la 22 octombrie 2003 la iniþiativa
preºedintelui României, Ion Iliescu (bugetul ºi
componenþa acesteia fiind aprobate prin Hotãrârile
de Guvern nr. 227 din 20 februarie 2004 ºi nr. 672
din 5 mai 2004), extinde aceste responsabilitãþi ºi
asupra altor þãri, inclusiv România: ,,Holocaustul
reprezintã persecuþia sistematicã organizatã de stat
ºi exterminarea evreilor europeni de cãtre Germania
nazistã, de aliaþii ºi colaboratorii sãi între 1933 ºi
1945” 6 . De aici ºi pânã la acuza de genocid adusã
României de David Hilberg, unul dintre cercetãtorii
fenomenului, nu a mai fost decât un pas: ,,nici o
þarã, în afara Germaniei, nu s-a implicat în
masacrarea evreilor la o asemenea scarã” 7 . De
aceea, concluzia Comisiei nu poate fi decât ºocantã
ºi cu efect bulversant pentru oricare dintre
concetãþenii noºtri de bunã credinþã: ,,Dintre toþi
aliaþii Germaniei naziste, România poartã
responsabilitatea pentru cea mai mare contribuþie
la exterminarea evreilor, în afara Germaniei însãºi.
Masacrele sãvârºite la Iaºi, Odessa, Bogdanovca,
Dumanovca ºi Peciora sunt printre cele mai hidoase
crime comise împotriva evreilor în timpul
Holocaustului. România a comis un genocid
împotriva evreilor, iar supravieþuirea unor evrei în
anumite pãrþi ale þãrii nu schimbã aceastã realitate”8 .
Atunci când afli cu surprindere cã în România
sau pe teritoriile aflate sub vremelnica administraþie
româneascã din perioada rãzboiului s-au petrecut
fapte de o incredibilã violenþã ºi cruzime, ai dreptul
sã te întrebi: dacã acesta constituie un adevãr istoric
ºi el a fost cunoscut, cine ºi de ce a pãstrat atâta
timp tãcerea asupra acestor atrocitãþi? Sã nu fi fost
ele cunoscute de cercetãtorii francezi, britanici sau
oricare altã naþionalitate pânã acum? Sau au fost
cunoscute ºi nu s-a dorit sau nu s-a putut sã fie fãcute
opinie publice direct interesate? Care au fost
motivele pentru care aceste crime împotriva
umanitãþii au fost dezvãluite abia dupã câteva
decenii? De ce acum ºi nu altãdatã?
Conceputã de la bun început ca un organism independent de cercetare, înafara oricãror influenþe
ori comenzi politice, Comisia – alcãtuitã din
reprezentanþi ai Preºedinþiei României, reputaþi
specialiºti în istorie ºi ºtiinþe politice din þarã ºi
strãinãtate, politologi, supravieþuitori ai
Holocaustului, reprezentanþi ai organizaþiilor
evreieºti ºi rome naþionale ºi internaþionale - a fost
prezidatã de de laureatul Premiului Nobel pentru
Pace ºi membru de onoare al Academiei Române,
Elie Wiesel. Scopul activitãþii Comisiei a fost
cercetarea ºi stabilirea adevãrului privind tragedia
Holocaustului din România în timpul celei de-a doua
conflagraþii mondiale, precum ºi evenimentele
premergãtoare acestei tragedii. De-a lungul anului
2004, Comisia s-a întrunit de trei ori – la Washington (16 - 22 mai), Ierusalim (6 – 9 septembrie) ºi
Bucureºti (8 – 13 noiembrie) pentru a evalua stadiul
cercetãrilor ºi elaborãrii Raportului final, citat anterior. Acesta a concretizat rezultatele cercetãrilor
desfãºurate de Comisie ºi a fost ,,întocmit exclusiv
în conformitate cu standardele ºi normele ºtiinþifice
în vigoare”9 , fiind prezentat Preºedintelui României
la 11 noiembrie 2004. Concluzia Raportului final
ne este defavorabilã: poporul nostru s-a fãcut vinovat
de crime împotriva umanitãþii, despre care mulþi
concetãþeni aflã cu neplãcutã surprindere abia acum.
În urmã cu decenii, încercând sã schiþeze un profil
spiritual al poporului român, Athanase Joja enumera
cândva câteva note componente ale fizionomiei
morale a acestuia:
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,,- precumpãnirea raþiunii, raþionalism (lato senso)
realism
sentiment viu al naturii
melancolia doinei
umor ºi vivacitate
sentiment naþional adânc, dar sobru, însoþit de
un spirit de largã toleranþã
putere remarcabilã de absorbþie
spirit de mãsurã ºi înþelegere concretã a situaþiilor
refuzul misticismului”10 .
În mentalul colectiv românesc, o atare
caracterizare este onorantã ºi ne-ar plãcea sã ne
regãsim ca posedând aceste calitãþi la nivel naþional.
Recenta concluzie a Raportului final este însã
bulversantã, contrazicând ceea ce Athanase Joja
considera a fi semnificativ pentru români, dar aflatã
în consonanþã cu opiniile sumbre ale lui Horia-Roman Patapievici despre propriul popor:
,,<<Românul>> se face în contra diagnosticelor
prin care a fost diagnosticat pânã acum. Blândeþe,
toleranþã, spirit receptiv, curaj, patriotism - haida
de! Eu nu am vãzut nicãieri aºa ceva la
<<români>>” 11 . Sau, mai departe: ,,Existã probe
concludente care atestã cã românul este intolerant,
xenofob, violent-ºi-laº, retractil, agitat-ºi-abulic
(termenii legaþi prin copulã formuleazã o trãsãturã
unicã)” 12 . Când opiniile - cu inerenta lor dozã de
subiectivism - asupra aceleiaºi probleme legate
toleranþa manifestatã de români în privinþa altor naþii
sunt de-a dreptul contradictorii, atunci te afli în
situaþia procuratorului roman Pilat din Pont care
mediteazã cu privire la adevãr: care dintre ele
acoperã cel mai bine realitatea? Dau românii sau nu
dovadã de necesara toleranþã – care ar trebui sã fie
reciprocã - în acest subtil raport dintre identitatea
naþionalã ºi ,,alteritate”? Vom opta oare pentru ceea
ce, de la Aristotel încoace, a fost numitã ,,aurita cale
de mijloc”?
În Postfaþa semnatã de ministrul Afacerilor
Externe, Mihai-Rãzvan Ungureanu, se subliniazã
,,profesionalismul ºi obiectivitatea” Raportului,
elaborat pe baza arhivelor existente în România, dar
beneficiind ºi de colaborarea Muzeului
Holocaustului de la Washington ºi a Institutului Yad
Vashem din Ierusalim. Concluzia Raportului este
lipsitã de echivoc: dacã dorim sã ne reconciliem cu
propriul trecut, atunci este nevoie sã ne asumãm
responsabilitãþile care ne revin de pe urma producerii
tragicului fenomen al Holocaustului din România.
Preºedintele Ion Iliescu avea dreptate sã susþinã cã
asumarea trecutului propriu, cu bunele ºi relele lui,
constituie un exerciþiu de onestitate ºi cã tragedia
Holocaustului nu trebuie sã se mai repete. Ne mai
rãmâne doar sã reflectãm ºi sã oferim rãspunsurile
adecvate la întrebãrile puse de Elie Wiesel în mesajul
trimis Comisiei: ,,De ce atât de mulþi oameni au
trãdat umanitatea, a lor ºi a noastrã, alegând sã
persecute, sã chinuiascã ºi sã ucidã bãrbaþi, femei
ºi copii inocenþi ºi fãrã apãrare? (…) ªi, în plus, de
ce a aºteptat România atât de mult pentru a se
împãca cu propriul ei trecut?” 13 .
Am putea crede cã aceste evenimente au fost
rezultatul unei conjuncturi nefericite ºi al unui context intern ºi internaþional plurideterminate, care au
fãcut posibile adevãrate tragedii umane ce oripileazã
prin cruzimea lor. Autorii Raportului nu lasã îndoieli
asupra faptului cã, de fapt, aceste atrocitãþi sunt
rezultatul firesc al atitudinii ostile ale românilor faþã
de evrei de-a lungul istoriei noastre naþionale,
evoluþia istoricã a societãþii româneºti determinând
producerea acestor tragice evenimente, care au fost

doar o consecinþã fieascã.
,,Holocaustul nu a apãrut în
România ca un meteorit venit
din spaþiu. ªi nu a sosit nici
din Germania nazistã. (…)
Ascensiunea lui Hitler nu a schimbat ideologia
antisemitã româneascã, dar a deschis calea unor
posibile aplicãri ale programelor antisemite ce
fuseserã discutate de principiu timp de decenii.
Antisemitismul PNC (Partidul Naþional-Creºtin,
N.N.) ºi al Gãrzii de Fier, regimul genocidal ºi lunga
istorie a negãrii Holocaustului în România dupã al
doilea rãzboi mondial, toate acestea se bazeazã clar
pe fundaþiile unui secol de antisemitism propovãduit
la cele mai înalte niveluri ale vieþii politice ºi
intelectuale româneºti. Separerea, expropierea,
deportarea ºi uciderea evreilor nu erau teme noi în
anii ‘30 ºi ‘40. Holocaustul a avut rãdãcini româneºti
profunde ºi el trebuie tratat ca parte integrantã a
istoriei politice ºi culturale a României” 14 .
Raportul final aratã cã rãdãcinile antisemitismului
românesc se împletesc cu originile statului român
modern. Personalitãþile politice ºi culturale
româneºti dau dovadã de adevãratã cecitate atunci
când se pune problema atitudinii faþã de soarta
evreilor, sau au întâmpinat opoziþie în tentativa de
îndeplinire a reformelor preconizate. Lista este lungã
ºi trecerea lor în revistã ni se pare necesarã în acest
context. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza s-a
pronunþat pentru acordarea de drepturi cel puþin unor
categorii ale evreilor, dar în timpul domniei sale nici
un evreu nu a primit cetãþenia 15 . Ion Brãtianu,
ministru al Finanþelor, atrage atenþia asupra unui
pericol posibil: ,,Evreii au ca scop nu mai puþin decât
sã distrugã existenþa noastrã naþionalã” 16 . Ca
ministru de Stat în 1869, Mihail Kogãlniceanu a vrut
sã elimine evreii din sate, lipsindu-i astfel de
mijloacele de existenþã. Atunci când guvernele
strãine au protestat, reacþia lui nervoasã a fost aceea
cã tratamentul evreilor care trãiesc în România nu
este problema lor. Eruditul Bogdan PetriceicuHaºdeu, probabil personalitatea româneascã având
cea mai vastã culturã în epocã, nu face nici el excepþie
de la opinia vremii, considerând cã evreii atrag asupra
lor ura ºi provoacã ruinã economicã deoarece sunt
caracterizaþi prin trei trãsãturi îngrozitoare: ,,tendinþa
de a câºtiga fãrã muncã, lipsa simþului demnitãþii ºi
ura contra tuturor popoarelor” 17 .
1
Pierre Hadot, Ce este filosofia anticã? , Editura Polirom, Iaºi,
1997, p. p. 243.
2
Adrian Miroiu (editor), Etica aplicatã, Editura Alternative,
1995, p.22.
3
Mircea Eliade, Istoria credinþelor ºi ideilor religioase, vol. I ,
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4
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1945 (En ce sens, prend souvent un majusc.)”
5
Macmillan English Dictionary, 2006, United Kingdom, p.
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and other people by the German Nazy government during the Second World War”.
6
Comisia Internaþionalã pentru Studierea Holocaustului în
România, Raport final, Preºedintele comisiei: Elie Wiesel, Editori:
Tuvia Friling, Radu Ioanid, Mihail E. Ionescu, Editura Polirom, Iaºi,
2005, p. 387.
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cit., p. 24
17
Bogdan-Petriceicu Hasdeu, Industria naþionalã, industria
strãinã ºi indsutria ovreascã faþã cu principiul concurenþei,
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VICTOR NICOLAE

Printr-un viraj strâns, avionul a tãiat cu aripa lui noaptea
în douã.
Prin hublourile din stânga noastrã, mijeau zorile.
Zburam spre sud.
La cumpãrarea biletelor, am gãsit doar locuri separate, aºa cã Sandra s-a aºezat pe rândul din faþa lui George.
Alãturi de el, ghemuitã în scaun, o tânãrã îºi þinea ochii
închiºi, deºi nu dormea. La îmbarcarea de la Gate D3, se
certase cu toþi angajaþii companiei aeriene. Nu-i plãcea
nici de George, i-a întors spatele. Îºi lãrgea teritoriul
proptitã în umãrul lui drept, împingând cu picioarele în
perete. Când a întrecut decenþa, el i-a retras sprijinul. L-a
privit cu ostilitate ºi i-a spus printre dinþi cum o cheamã.
“Nu mi-ai reþinut numele, aºa-i? Te ºtiu eu, vã cunosc pe
toþi ãºtia? Mã numesc Amy Bradley, repet, Amy, pentru
cã ai sã mai auzi tu de mine, numai sã...!” “Numai sã...
ce?” Avionul s-a zgâlþâit ºi o voce ne-a avertizat cã
“traversãm o zonã mai turbulentã în dreptul Virginiei”.
“Tulburãri în zona virginalã ai doar tu, abstinento, cu
epoleþii tãi cusuþi pe ovare!” - a strigat Amy. Aºa ne-a
atras ºi nouã atenþia asupra vocii din difuzoare: aveam ca
ºef de echipaj o femeie, cãpitan.
La Miami, dupã o escalã de o orã, am schimbat avionul.
Acum, George stãtea lângã Sandra. Cu câteva rânduri mai
în faþã, Amy Bradley chema stewardesa. Nu voia sã se
aºeze pe un scaun ud, cineva vãrsase cafea ºi locul încã nu
se uscase. La 10:47, am decolat prin sudul lui Miami
Beach. Sandra a recunoscut repede câteva din hotelurile
în care am stat aici. Se vedea bine pânã departe. Înaintam
cu soarele în ochii piloþilor, zburam în plinã luminã. Jos,
apele îºi schimbau nuanþele, de la albastru la verde ºi turquoise. Sandra ºi-a deschis revistele ºi când gãsea câte
ceva interesant ne citea cu voce tare: ...sterilizatoarele cu
ultraviolete eliminã 99% din milioanele de germeni de pe
periuþa de dinþi... sã citim rezumate clare, în 5 minute, cu
toate ideile principale ale unei cãrþi... lumea se umple de
agenþi secreþi... vom reacþiona inteligent la provocãri
atipice ºi vom cãuta mereu sã fim originali fãrã
excentricitãþi... unele animale se camufleazã olfactic,
femelele cautã piele nãpârlitã de ºarpe, o mestecã în gurã
ºi se ung cu salivã pentru a înºela reptilele ce vor sã le
atace! Pe George îl cam durea spatele, s-a ridicat ºi s-a
aºezat în rândul pentru lavatoire. Îi lãsa pe toþi sã-i treacã
înainte. Amy s-a oprit în dreptul lui ºi i-a arãtat prin
hublouri cã se aflau între douã insule: “Crezi cã astea sunt
Jamaica ºi Haiti?” “O stewardesã ar ºti mai bine!” Au
întrebat un... stewardess. “De zece ani fac ruta asta, însã
niciodatã nu m-am uitat la insulele voastre” - le-a rãspuns
el senin. “Dar la gorilele din Congo te-ai uitat, când se
împerecheazã la fel ca oamenii? Pãmântului îi trebuie
iubirea lor sãlbaticã ºi protecþia noastrã pentru a
supravieþui. Are nevoie de împreunarea gorilelor stând faþã
în faþã, ochi în ochi, are nevoie de douã insule faþã-n faþã,
ca noi sã trecem printre ele mai fecunzi!” Luat prin
surprindere de Amy, ‘stewardesul’ s-a fâstâcit. ªi-a
mângâiat cu delicateþe pãrul ºi ºi-a aranjat cochet uniforma
pe talie.
BON BINI NA ARUBA! Câteva panouri albastre din
apropierea pistelor de aterizare indicau coordonatele
geografice: N 12° 30' 23" W 70° 00' 29". WELCOME
TO ARUBA! De la 28°F la New York, ajunsesem tot la
28°... dar Celsius. Prin schimbarea fusului orar, pierdeam
o orã de vacanþã. BIENVENUDO A ARUBA!
“E ta un bunita dia!” - ceea ce în limbajul local,
papiamento, înseamnã “este o zi minunatã” - ne-a zis
extrem de jovialã Amy, dupã ce a sãrit în spatele lui George
ºi l-a prins într-o scurtã îmbrãþiºare copilãreascã.
Palm Beach ne-a primit cu un “bon tardi” ºoptit de
vânt printre arbori ºi cactuºi. Sandrei i-a plãcut la nebunie
camera în care am nimerit. S-a hotãrât imediat sã ºi-o
cumpere, fiind posibil în regim de ‘timeshare”. Mai aveam

BON BINI
NA ARUBA!
vreme de-o baie pânã la apusul soarelui. Cum am ieºit
înspre plajã - playa, am ºi auzit: Hello! Un papagal
vorbãreþ se bucura de bucuria noastrã. “Hello, Coco!” am intrat în vorbã. “Hello, hi, bye!” ne-a expediat el
repede, pentru cã o turturicã îi fura din mâncare. Pe Coco
îl chema de fapt Chris ºi nu era un el, ci o ea. Laurance,
un papagal roºu, s-a ajutat de cioc, s-a prins cu ghearele
de grilajul de deasupra lui ºi s-a lãsat cu capul în jos ca
un acrobat. George l-a aplaudat. Laurance ºtia sã mai
zicã ºi “Whassup?” Nu înþelegeam de ce “Who’s-thepretty-bird?” se lipea de gratiile coliviei sale. Nici ea nu
era o ea, ci un el ºi se numea Thomas. Sandra þinea în
mânã tubul cu sunblock, el a întins gheara, îi plãceau
culorile lui. Thomas era alb, nu vorbea, se îndesa în gratii
pentru cã dorea sã fie mângîiat. Când îl scãrpinai pe ceafã,
se înfoia tot de plãcere.
Norii se lãsau împinºi în ºiruri negricioase. Deasupra
lor, alte ºiruri, albe, pãstrau alinierea. Un schimb ciudat
de curenþi fãcea ca norii negricioºi sã se îndrepte spre
apus, în vreme ce ºirurile albe alunecau în direcþie exact
opusã. Pe Sandra, miºcarea lor o ameþea. S-a bãlãcit pânã
ce soarele a dispãrut în ape ºi s-a întunecat pe þãrm, apoi
s-a plâns cã îi era fricã în apã.
Pentru cinã, am ales “Ruinele marine”, înconjurate
de verdeaþã, înaintând pânã în mijlocul unui lac cu lebede
negre, strãbãtut de jocuri de lumini. Sandra a vrut mahimahi, preparat dupã reþetele locale. L-a întrebat pe chelner
de ce nu aveau ºi carne de struþ. George privea o cascadã,
încerca sã-ºi proiecteze pe ecranul ei de ape un film
imaginar. Îi reveneau în memorie doar nori albi ºi negri,
complet separaþi, alunecând în sensuri contrare pe cerul
înroºit de crepuscul. Tot ce reuºea sã proiecteze pe ecranul
lichid era doar o altã cascadã, cãzând invers, de jos în sus.
A doua zi, am stat de frica soarelui mai mult sub ‘la
palapa’, umbrarul din frunzã de palmier. Seara, Sandra a
rãmas în camerã, avea niºte frisoane. George a intrat de
unul singur într-un Casino. “Con ta bai? Asta înseamnã:
ce mai faci?” - i-a zâmbit cea pe care avea sã o cunoascã
sub numele de Jody. “Îmi place sã beau un cocktail în
zgomot de slot-machine, parcã ridic potul!” a rãspuns
George, cãutând barul. “ªtii cum te alegi la poker cu o
micã avere? Dacã-þi aduci cu tine de-acasã o mare avere!”
- a râs Jody. “Dar tu ºtii cum se împerecheazã gorilele
congoleze?” Surprizã, Jody ºtia: gorila Leah s-a lãsat
pozatã cu masculul George. Chiar aºa, tot un George!...
Pe gorilele vestice le ameninþã lãcomia criminalã a
vânãtorilor. Numãrul li s-a redus deja sub jumãtate, li se
distruge habitatul, iar virusul Ebola le decimeazã.
Jody studia antropologia evoluþionistã ºi participa intens
la programe pentru conservarea vieþii în sãlbãticie. George
ºi-a luat un cocktail ‘Iguana’, ea, un fruit smoothie. “Uitete la asta! - a arãtat Jody o cântãreaþã într-un televizor.
Nu-i decât o slot-machine ce-ºi bâþâie componentele.
Lumea o priveºte, o ascultã, se distreazã, o plãteºte, o
urmeazã în orice. Iar ea va ajunge mâine la reabilitare.
Nu-i decât o anexã a amãgirii, într-un sistem cu înalt grad
de toxicitate. Pe unde apare ea, numai sex, mercur, AIDS,
plumb, heroinã, extaz ºi substanþe ignifuge bromate. Ne
instalãm melodios pe gunoiul a 50 de milioane de
computere aruncate numai de americani. Bijuteriile din
metale preþioase sau lenjeriile fine ne polueazã. Florile
crescute în condiþii artificiale înghit energie
convenþionalã. Cine munceºte în serã suferã de dureri de
cap, de insomnii ºi greþuri. Chimicalele cu care se hrãnesc
sau se coloreazã plantele duc la maladii incurabile.
Trandafirul olandez, contrafãcut, ne emanã sub nas 700
de grame de dioxid de carbon...” “Da, sigur, a aprobat-o
George, se impune dezvoltarea de metode noi pentru
captarea dioxidului de carbon din atmosferã.” Jody a
continuat cu înverºunare: “Exploatarea aurului necesitã
tone de cianurã. În Ghana, lipseºte apa potabilã din cauza
asta. În Peru, cea mai rentabilã minã de aur a Americii
Latine declanºeazã boala cronicã ºi moartea prematurã.
Te-ai plictisit, nu? Dacã eu ºi alþii ca mine ne-am face
ascultaþi, urmaþi fie ºi ca pe slot-machine, asta din
televizor, lucrurile s-ar schimba! Dar cum sã aducem
aceste probleme pe prima paginã?”

George nu ºi-a mai terminat de bãut cocktailul. I-a
promis lui Jody cã va folosi de acum încolo numai produse
ecologice, biodegradabile.
Sandra ºi-a cumpãrat camera, devenind proprietarã în
Aruba pentru o sãptãmânã pe an. Investiþia a copleºit-o
pânã într-atât, încât nu a mai ieºit deloc din casã - casa ei!
Norii se scuturau repede de câte o ploaie. George a plecat
iar de unul singur sã exploreze ‘dushi’ Aruba - partea
‘sweetheart’. Dupã ce a ajuns în Oranjestad ºi a mâncat
ceva frugal la Royal Plaza, s-a îndreptat pe L.G. Smith
Boulevard spre Renaissance Marketplace. În spatele lui
Convention Centre, printre iguane, a nimerit pe un
debarcader din scânduri. Dintr-o ºalupã, Amy Bradley i-a
fãcut semn cu amândouã mâinile. A oprit în Yacht Harbour ºi i-a sãrit în braþe. Cutreierase prin “insulele insulei”
ºi duhnea a rom. Mai voia ceva de bãut, suferea rãu de
sete, ori, cu un bãrbat alãturi, avea mai mult curaj. Pânã în
Palm Beach, au luat toate barurile la rând. “ªtii cum fac
dragoste iguanele? Le-am filmat de pe debarcader, i-a
arãtat George ecranul camerei lui digitale. Iguanul se
apropie în cãlduri, nu mai e statuar. Dã excitat din cap, în
sus ºi-n jos, cu guºile umflate. Se repede brutal asupra
femelei, care, uite, cã nu-l vrea chiar acum... ºi el rãmâne
foarte decepþionat!”
Din Amy ieºeau aburi, îi trebuia neapãrat o baie rece,
dar nu oriunde, îºi avea locul ei preferat. În miez de noapte,
George nu mai recunoºtea nimic. Ea l-a atras într-un colþ
de paradis, sus, printre niºte stânci artizanale, unde curgea
o cascadã, bolborosea un jacuzzi ºi se lãrgea o piscinã
plinã cu lumini subacvatice. S-a dezbrãcat din mers, a
aruncat tot de pe ea ºi s-a repezit sub cascadã. “Într-o
asemenea splendoare, Gorila Leah îºi doreºte urmaºi
puternici de la Masculul George.” Amy a început sã
danseze. S-a apropiat lascivã de “masculul George”, l-a
tras în piscinã, s-a lipit de el ºi voia amor ‘faþã în faþã’...
pentru o cauzã nobilã. George nu s-a comportat ca
urangutanii cuprinºi de nãbãdãi. Ar fi putut sã dea cel puþin
din cap ca... iguanii de lângã debarcader. Îi simþea trupul
stãpânit de spasme, fierbinte, tot mai fierbinte... ca,
dintr-odatã, ea sã-ºi schimbe temperatura ºi sã se rãceascã.
Buzele i s-au învineþit, s-a preschimbat într-un sloi de
gheaþã. Nu a mai miºcat, nu a mai respirat, cuprinsã de
rigiditate. George s-a cam pierdut cu firea. A culcat-o pe
marginea piscinei ºi a acþionat ca în cazul unui stop cardiorespirator. Trebuia sã cearã urgent ajutorul unui specialist, sã cheme ambulanþa. Pe ecranul de ape al cascadei sa oprit o umbrã -Jody. “E moartã, nu mai încerca nimic!”
El ºi-a amintit de niºte defibrilatoare cardiace, care
analizeazã ultimele semne vitale ºi acþioneazã eficient prin
ºocuri electrice. “Eu te pot scãpa de cadavru, a venit cu
soluþia Jody. O barcã o va duce pânã unde curenþii ascund
orice, pentru totdeauna. Într-o jumãtate de orã, ajunge ºi
în Venezuela. Sau preferi pentru ea Columbia?”
Un vlãjgan a ridicat-o pe Amy ºi a dispãrut cu ea printre
tufiºuri. S-a auzit pornind un motor ºi o barcã s-a îndepãrtat
de þãrm.
La ºtirile de dupã-amiazã, s-au transmis primele
informaþii despre dispariþia lui Amy Bradley. Ultima datã
fusese vãzutã în compania unui suspect, pe nume George.
Existau fotografii cu ei, luate de camerele de vederi ale
aeroportului. Altele îi arãtau în câteva baruri sau pe
marginea unei piscine. Jody a dat un interviu lung, sigurã
pe tot ce afirma. Ea anunþase în zori lipsa prietenei sale, o
fiinþã cu totul deosebitã, raþionalã, luptãtoare neobositã
pentru conservarea vieþii în sãlbãticie...
Un ofiþer l-a cãutat pe George la hotel, i-a adus câteva
ziare cu tragicul incident pe prima lor paginã. L-a luat în
maºinã ºi s-a îndreptat cãtre Malmok, unde echipajele
poliþiei, ajutate ºi de elicoptere, o mai cãutau încã pline
de speranþã pe nefericita Amy. Ofiþerul nu l-a întrebat nimic
deosebit pe suspect, i-a arãtat doar ceva în largul mãrii:
“Acolo, se aflã o epavã. Uraganul Andrew a smuls-o din
adâncuri dupã o sutã de ani de la eºuarea ei ºi a târât-o la
þãrm. Adevãrul iese în cele din urmã la suprafaþã.” O echipã
de reporteri, venitã dinspre California Lighthouse, i-a pus
lui George câteva întrebãri de rutinã în faþa aparatelor de
filmat. Rãspunsurile lui dovedeau sinceritate ºi stãpânire
de sine. Treptat, el se alinia frontului de solidarizare cu
gorilele congoleze, pe cale de a fi exterminate. Refuza sã
fie un locuitor printre milioanele de computere toxice
aruncate la gunoi. “Trebuie sã acordãm toatã importanþa
necesarã celor care luptã pentru însãnãtoºirea planetei
noastre chiar cu preþul vieþii lor” - a mai spus el în
încheiere. Intervenþia nu i-a intrat însã imediat pe post,
coordonatorii de ºtiri considerând-o total lipsitã de sens
în conjunctura creatã.
(New York)
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E PRIMÃVARÃ
Aurel Anghel

MOTTO:
Parfumul galben
De soare se îmbatã
E primãvarã

A sosit ºi aici, ca o dezmierdare blândã, care dã
cãlãtorului plecat departe senzaþia cã gustã iubirea.
Jasmin, floarea cu nume de ceai chinezesc, îºi
revarsã parfumul pe aleile spãlate de zãpada bogatã
din acest an la Shanghai. Într-o zi o luasem pe
nepoata mea de la ºcoalã, m-a surprins ºi m-a
emoþionat remarca ei:
-Bucu, miroase ca la noi la Buzãu.
În aer pluteºte parfumul galben de la tufele din
marginea aleii în Century Park, o minune cu stânci
uriaºe, aduse de departe ºi plantate de mâini
harnice… Zãresc un fir de iarbã pe oglinda cerului,
o frumoasã Kunia(domniºoarã în chinezã) cu ochii
oblici zâmbeºte grupului de laoai(starin) din care
fac parte. ªi hotãrãsc. A venit primãvara.
Apoi a venit revista Helis ºi mã întorc cu gândul
la primãverile noastre, la drumul zbicit de Sãrãcilã,
vântul dinspre sud, la cele câteva cuibare din care
ies pe bãtãturã cloºti ameþite de dragoastea pentru
primii pui. În faþa casei zambilele roz ºi albastre ale
mamei. Le culeg ºi le ofer cu bucurie cititoarelor
revistei Helis ºi tuturor celor care mai cred în ziua
de 8 Martie ca zi a Mamei.
Seara primesc Helisul, prin via HONG KONG,
citesc ºi sunt din nou acasã, în atmosfera literarã
gustoasã pe care o promoveazã cu perseverenþã
aceastã revistã care aici a devenit pentru mine un
drog aºteptat cu emoþie.
ªi nu ca sã mã vãd pe mine publicat ºi nici pe cei
care apar cu consecvenþã numãr de numãr, fãrã sã
fiu sigur cã noi suntem cei mai buni. Chiar am
început sã mã îndoiesc, numele noi care apar în
revistã o confirmã. Poate spaþiul revistei e prea mic
ºi de aceea îmi propun sã scriu mai pe scurt ºi sã
sugerez conducãtorului revistei sã dea cât mai multã
sfoarã tinerilor, debutanþilor, cu toate imperfecþiunile
lor. Nu se ºtie de unde sare iepurele care va domina
câmpia literarã a Bãrãganului ºi nu numai.
Voi scrie despre fiecare articol doar câteva
cuvinte.
O Pãpuºã gonflabilã este un text critic scris de
I. Neºu, un autor care dovedeºte temeinicia culturii
literare ºi lãrgimea orizontului critic. Ideile
exprimate logic sunt suportul unui demers critic
convingãtor. Nu l-am citit în integralitatea operei pe
Cãrtãrescu, nu pot emite judecãþi de valoare, dar mã
asociez ideii cã e deja prea mult Cãrtãrescu, cum
era într-o vreme prea mult Paulo Coelho ºi, de la
prima carte pe care n-am lãsat-o din mânã,
Alchimistul, când sã urc pe Al cincilea munte eram
deja obosit. Textul ales pentru pagina 1 îºi meritã
locul de frunte.
Pagina a doua cuprinde trei nume, douã bine
cunoscute din numerele precedente. Costel
Bunoaica, în aceeasi nemodificatã notã. Poezie din
care reþinem :” ºi doar cu ele, Doamnã,/doar cu ele
îþi prindeai orizontul ca pe o floare la ureche/ºi ele
rãmâneau mâini/ ca douã mâini vii ºi nepãtate/cu
care îþi ºtergeai îmbrãþiºãrile de dupã cortina de aer/
.” O transfigurare a irizãrii gândului ºi cuvântului,
ne aflãm în misterioasa lume a vorbelor care ºi-au
pierdut demult primul sens din dicþionar.
Vasile Panã, exersând necontenit o prozã cu evidente accente ironice ºi sarcastice despre o perioadã
în care ne-am pierdut tinereþea scrîºnind din dinþi ºi
bãtând din palme.
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Cu cele trei poeme, domnul Marius Stan
dovedeºte cum “fiecare îºi cautã drumul precum o
carte puþin aplecatã”, o imagine de un fior liric
autentic. Privesc poza acestui bãrbat frumos ºi mã
bucur cã nu existã vârstã sã putem trãi adolescenþa
pânã în ultima clipã. E inutil sã mai spun cã mi-au
plãcut cele trei poeme ºi cã orbecãim prin
întunericul necunoaºterii, trãind emoþii în vis ºi în
clipa când din neant vine EA sã ne drogheze.
Ultima carte a lui Gheorghe Dobre primeºte o
binemeritatã ºi obiectivã cronicã de la Tudor Cicu,
un competent cititor ºi comentator de poezie. În
cuvinte puþine sunt fixate coordonatele unui mare
poet ialomiþean despre care am avut îndrãzneala
sã scriu o carte. Acum mã bucur cã am detectat
corect un poet al cãrui drum este evident
ºi care în mod sigur va lua loc în rândul numelor
cunoscute ale poeziei contemporane. Am reþinut
idei care m-au strãbãtut ºi pe mine citind
EXERCIÞII DE LIBERTATE, dar ºi modalitãþi
expresive de exprimare ale comentatorului
:”priveºte în ghiocul cuvintelor, cã nu ai altã
soluþie” ºi “îºi simte eul aproape de stingere, poetul
e la limita voinþei de a-ºi comunica gândurile, un
poet pe care Dumnezeu nu-l va izgoni din raiul
cuvintelor.”
Sunt pe aceeaºi lungime de undã în privinþa
evaluãrii poetului Gheorghe Dobre, dar am o micã
dilemã. De ce critica literarã din Slobozia nu s-a
exprimat în nici un fel asupra cãrþii mele
EXERCIÞII DE DRAGOSTE CU ZEII LUI
GHEORGHE DOBRE? O carte care cuprinde doi
oameni loviþi de patima scrisului ºi care “ne
cuprinde pe amândoi”, aºa cum a scris autorul
Exercitiilor de libertate. Nu sunt grãbit, mai aºtept
, gestaþia gândului bun este întotdeauna
beneficã.Gândul rãu se naºte mort.
Gândurile domnului Vasile Iordache ne-au
strãbãtut ºi pe noi, aici, departe de locul în care
Balcanii revin la timpuri care i-au facut “celebri”.
Am însã convingerea cã nu ne vom mai întoarce
acolo niciodatã.
Pe domnul Dan Elias îl citesc cu aceeaºi bucurie
care m-a cuprins când am parcurs poeziile din prima
carte pe care o am de la el.
La Reclamaþia Loredanei Dãnilã nu am nici o
obiecþie.Doar faptul cã nu am în mânã o carte a
domniei sale, poate cu o semnãturã ºi un cuvânt
bun.
Nicolae Teoharie ne invitã într-un orizont al
intimitãþii sensibile, unde fiecare realitate virtualã
se personificã. Suntem în domeniul poeziei
fantasice, acolo unde chiar scrierea unui banal CV
e motiv poetic. Acolo unde nu doreºti nimic, umbli
cãutând uneori chiar ºi ce nu te-ai gândit cã vei
gãsi. O convingatoare tulburare a sinelui la
impactul cu rostirea poeticã înþeleg citind aceste
poeme, care sunt o aglomerare de metafore, unele
stârnite înadins. E un joc al cuvintelor care nu
reuºesc sã acopere o stare de profundã emoþie când
þii condeiul în mânã ºi eºti conºtient cã abia începi
ºi nu ºtii unde vei ajunge. O poezie care conduce
mâna sã contureze gândul ºi trãirea aparte.
Reþinem: “Mi-am dormit somnul într-o singurã
noapte./Într-o singurã noapte am visat/toate visele,
toate,/ºi-n clipe rebele/am înfãºurat într-un zâmbet
prãfuita uliþã a copilãriei mele./ “Foarte frumos si
convingator rostit un fragment de CV.
Domnul Marian ªtefan ne dã o veste care nu
mi-a plãcut.

Iatã-ne la finalul acestei minunate cãlãtorii
în lumea unora dintre marii scriitori români de
la începutul veacului XX. Sunt unele seriale din
revistã care încetând ne întristeazã. Altele ne pun
pe gânduri, altele ne bucurã. Revista Helis
traieºte astfel toate formele emoþiei. E încã o
calitate care o þine în viaþã. Bineînþeles, cu un
inimos redactor-ºef, care ºi datoritã revistei a
ajuns sã comunice doar cu Da ºi Nu. Îl înþeleg
ºi-l încurajez sã nu se opreascã.
La pagina 10, domnul Anghel Papacioc
prezintã o carte de mare interes pentru viaþa
culturalã a Judeþului Ialomiþa ºi a municipiului
Slobozia.
Sunt in stare sã-l cred pe Florin Ciocea, care
minte atât de frumos! De fapt, face dovada cã îl
bântuie ursitoarea de poet, scriitor ºi pescarmincinos foarte talentat.
M-aº repeta inutil dacã aº spune mãcar un
cuvânt în plus despre articolul domnului
Grigorescu. Atât doar cã am citit din nou cu mult
interes ºi m-am îmbogãþit cu date istorice pe care
nu le ºtiam. Mulþumiri.
În aceeaºi notã de distinsã cercetare serioasã
ºi scriere cu simþul acut al refacerii istoriei este
ºi articolul domnului profesor Mihai Iorga,
RELAÞIILE AGRARE ÎN SATELE DE PE
BORCEA.
Titi Damian ºi ªerban Codrin delecteazã
cititorii revistei cu impresiile de cãlãtorie. Încerc
sã înþeleg cã fac exerciþii pentru publicarea unor
cãrþi pe care personal le aºtept cu mare interes.
Am un motiv subiectiv. Voi publica o asemenea
carte ºi eu, ar fi a a doua despre China.
Mã întalnesc, surprinzator, pe ultima paginã
din nou cu Dan Elias, de data aceasta sub privirea
pãtrunzãtoare a lui Anghel Papacioc, cel care
rãspunde la Helis de critica literarã.
Demersulul domnului profesor Papacioc se
anunþã de dimensiuni mari, poate vom avea chiar
o monografie pe care poetul de la Fierbinþi o
meritã . Am simþit personal fiorul acestui demers
din partea domnului Anghel Papacioc, primul
care m-a fãcut cunoscut cititorilor Helisului cu
douã cronici la carþile mele. Este locul sã scriu
aici respectul ºi mulþumirea mea colegialã. Aici
e ora 7,53, la Slobozia 2,53, primãvara mea are
chipul fumului din Ziua Mucenicilor. Imagine
pe care o vãd în amintire este o patã de alb
miºcãtor din altã zare. Foºnetul frunzelor de
bambus pe care îl presimt este umbra florilor
iernii trecute. Tufele de camelii din preajma
blocului sunt încãrcate de flori roºii, privesc pe
fereastrã, în zarea gândului vãd Bãrãganul,
Slobozia, câmpia mea dragã ºi pe voi, dragii
cititori ai Helisului. Unora dintre voi vã simt
bucuria din vis cã aþi apãrut în Helis pe prima
pagina.
3/9/2008 SHANGHAI CHINA
AUREL ANGHEL
(continuare în numãrul viitor)

Drumuri prin Vaterland,
þara minunilor (VII)
(urmare din numãrul trecut)

În holurile spaþioase ale Bãncii, unde era
adãpostitã expoziþia dedicatã lui Karl Maria
von Weber, rãcoarea costa, îmi imaginez, o
mare grãmadã de bani, pentru cã, odatã
ajunºi afarã, oraºul pãrea pustiu, canicula
gratuitã speriindu-i pe puþinii rãtãciþi printre
magazine, berãrii ºi cafenele. Ceva animaþie
se zãrea numai dincolo de uºile de sticlã.
Alungaþi de cele 30 de grade(probabil la
soare, pentru cã mie mi se pãrea o zi
obiºnuitã, ce e drept, relativ cãlduroasã), cei
câþiva pierde varã erau turiºti suedezi,
norvegieni, danezi, veniþi în concediu, pentru
cã germanii ori munceau din greu pe unde
îºi aveau locurile, ori cãlãtoreau oriunde prin
þarã sau prin lume, dupã obicei. A trage o
fugã pânã la Veneþia, la Paris, la Londra este
o banalitate estivalã, aºa cum strãinii
nãvãlesc ºi ocupã hotelurile, restaurantele,
dar în primul rând berãriile, întotdeauna
supraaglomerate. Prea puþin impresionaþi de
vântul, totuºi, rãcoros, am vrut sã vãd casa
unde se nãscuse marele compozitor, al cãrui
cor al vânãtorilor se auzea printre toate
mesele cu halbe gulerate ºi cârnaþi gustoºi.
Aproape de centru, pe o stradã strãveche, cu
pavajul din secolul al XVIII-lea, se aflã o
casã cu mai multe intrãri. De la balcoanele
ºi ferestrele singurului etaj atârnã trandafiri
roºii. O placã de bronz, dezvelitã în 1826,
aminteºte cã aici s-a nãscut, în anul 1786,
un Karl Maria, care a murit la Londra, dupã
40 de ani. De jos, dintre trotuar ºi zid, urcã,
vânos, niºte butuci bãtrâni, ramificaþi în
câteva viþe, care îmbrãþiºeazã cu flori roºii
ºi spini placa monumentalã. La stradã sunt
douã vitrine, cu pâine ºi prãjituri, invitândute sã cumperi. Casa este locuitã de actualii
proprietari sau chiriaºi, care servesc mica
prãvãlie. De douã ori pe sãptãmânã, sâmbãta
ºi duminica, douã ore, câteva camere de la
etaj pot fi vizitate de grupuri organizate.
Acolo se aflã o micã expoziþie, se gãsesc,
spre vânzare, discuri, cãrþi poºtale, suveniruri
ieftine. Mã gândeam la o casã memorialã,
dedicatã lui Weber, cum este plin Iaºiul
nostru, poeþi mediocri îºi au recunoºtinþa
patriei recunoscãtoare. Nici pomenealã de
aºa ceva, amintirea costã bani prin landurile
germane, iar dacã ai norocul sã te numeri pe
lista elitistã a celor câtorva compozitori cu
adevãrat populari, de la Bach prin Weber
pânã la cutare ales al urechilor muzicale, eºti
sãrbãtorit prin programarea lucrãrilor în
concerte anunþate pretutindeni, ba încã din
vreme, cam cu doi ani înainte. Cu aceste

concluzii am revenit în piaþã, la Primãrie,
unde, pe o uºã lateralã se intra într-un birou
de informare a turiºtilor. Nu existã orãºel cât
de mic fãrã un astfel de birou, unde gãseºti
hãrþi, pliante, reviste despre localitatea în
cauzã, totul gratis. Atât în interior cât ºi afarã,
pe aviziere, zeci de afiºe anunþã
evenimentele culturale, întruniri cu scriitori,
lecturi publice, concerte, spectacole de
teatru, operã. Totul costã, biletele se vând
pentru oricine, cu vreo doi ani înainte, aºa
cã nu se mai gãseºte nici un loc, dar nimic
nu se schimbã: evenimentul se întâmplã exact în anul, luna, ziua ºi ora anunþatã, în
componenþa promisã. Mã mirã ceva: din
concertele de muzicã pentru formaþiile de
camerã, deci pentru ansamblurile mici, cu
trei, patru instrumentiºti, nu lipseºte
niciodatã numele lui Mozart ºi, pentru cã aici
ne aflãm la Eutin, este nelipsitã o creaþie de
Karl Maria von Weber… În rest, numai
Haydn, Beethoven, Schumann, Schubert, nu
lipsesc compozitorii ruºi, mai cu seamã
Ceaikovski, cât despre Verdi ce sã mai spun,
este iubit în Germania la fel de mult ca în
Italia lui ºi pretutindeni în lume. Ca sã mã
conving, hai, Jeni, la berãrie, sã ne
destrãbãlãm cu câte o halbã de bere, despre
care am auzit numai legende, ca despre Cleopatra, dar numai Iulius Caesar ºi Antonius
au încercat calitatea mãrfii. Înãuntru este
curent de la aerul condiþionat, prin urmare,
preferãm umbra de afarã, atâta câtã este.
Cum lipsesc manelele, din difuzoare rãzbate
veºnicul Johann Strauss, muzicã rock, câte
o arie de Mozart, câte un cor de Verdi, scena
balului, care deschide opera „Traviata”. Nu
comentez berea ºi cârnatul cu muºtar, îºi
meritã renumele, dar mai cu seamã ambianþa
este extraordinarã, curãþenia, amabilitatea ºi
frecvenþa cuvântului „Danke!”(mulþumesc!).
În spatele berãriei se aflã strada copilãriei
lui Weber ºi parcul uriaº, la rândul sãu
mãrginind un lac cu stoluri de lebede. Pe
þãrm, castelul, cu ziduri vechi, cu turnuri de
pazã, cu un pod peste ºanþul de apãrare, cu
apã venitã din lac. La „castel” în limba
germanã se spune „Schloss”, care mai
înseamnã „lacãt”. Deci un castel este un loc
închis, încuiat, apãrat, interzis persoanelor
neinvitate. Fostã provincie, timp de trei sute
de ani, a regatului Danemarcei, landul
Schleswig-Holstein are peste o sutã de
castele, majoritatea construite în secolul al
XVIII-lea de regii ºi marea nobilime de la
nord. Nobilii din Eutin îºi aveau „Schloss”-ul
lor, dãrâmat parþial de bombardamentele

celui de al doilea
rãzboi mondial, dar
recuperat,
reconstruit, renovat
în totalitate. Aflu cã
în capela interioarã
a fost botezat Karl
Maria dupã ritul
ªerban Codrin
religiei creºtineprotestante. Bun. În castel nu se poate intra
decât organizat, cu ghidul. Nu gãsim nici o
posibilitate, toate grupurile sunt completate,
dar ne înscriem pentru mâine, la ora 11 fix,
nici o secundã întârziere. În lipsã de ocupaþie,
admirãm lebedele, care se plimbã, ca niºte
gâºte domestice, pe gazonul parcului. Aleea
de tei bãtrâni este impresionantã, dar deloc
eminescianã. Încã n-au înflorit, dar arborii
sunt uriaºi, prea înalþi, îþi trebuie un elicopter
sã le ajungi la coroanele nobiliare, având în
vedere locul în care ne aflãm. Grajdurile
castelului supravieþuiesc din acele vremuri,
dar lumea s-a metamorfozat, aºa cã staulele
au cãpãtat utilitãþi moderne, un foarte bogat
muzeu de artã, dedicat, în parte, unui artist
plastic nu atât local, cât adoptat de
comunitate, prin serviciile autoritare ale
primãriei. Tablourile se aflã pe simeze, pe
artist îl recunosc dupã bascã ºi dupã
fotografia mare, expusã la intrare. Stã de
vorbã cu un custode, îºi priveºte albumele
cu lucrãrile reproduse, iar împrejur, pe
aceeaºi masã, cãrþi poºtale cu exact aceleaºi
aflate în expoziþie costã un euro. Cineva
cumpãrã ºi primeºte, gratis, autograful
maestrului. Îmi amintesc cã oraºul este
împânzit, mai ales vitrinele, cu afiºe care
invitã la vizitarea muzeului, iar fotografia
tipãritã reproduce o turlã de bisericã
ruseascã, aºa cum se vede acolo, în lumina
nãvãlind prin fereastra curatã a unui grajd
de altã datã, nobiliar. Biblioteca orãºeneascã
este mai bogatã ca peºtera lui Ali-Baba,
bineînþeles, alt grajd renovat ºi computerizat.
Nu gãsesc nici o bibliotecarã, n-au plecat,
dar, probabil, treaba lor nu este sã-i pãzeascã
pe cititori. Fiindcã nu împrumutãm nici o
carte, plecãm fãrã sã spunem bunã ziua. La
revenire acasã, trecem pe lângã una dintre
librãrii, mã cam sperii când vãd cât este de
încãpãtoare, dar Jeni mã consoleazã: „Este
micã. Vei vedea librãrii la Lubeck ºi Hamburg, unde, dupã o zi de trecere printre
rafturi, vei constata cu mirare cã-þi mai
trebuie o sãptãmânã pentru a ajunge la
celãlalt capãt…” Mã consolez ºi îmi continui
plimbarea prin aerul rãcoros, dar atât de
fierbinte, se plâng gingaºii germani la
capriciile calorice ale verii…
(continuare în numãrul viitor)

15

Petruþ Pârvescu

perspective
în trepte
1.
iarãºi
ºi iarãºi aceleaºi istorii vei spune
de mii de ani aceleaºi istorii
ºi am fost prieteni ca niciodatã doamne
ºi am iubit aceeaºi femeie nebunã de dragoste
ºi þi-am bãtut trupul în cuie de aur
iar tu
te risipeºti
te risipeºti omule
2.
vânãm încordaþi în pãrul realitãþii mãtreaþa roºie
minusculul animal diabolic cu mii de picioruºe
care ne stânjeneºte visul
alergãm bezmetici printre fire înalte de tensiune
electrizate / printre puternice N. K.W. 2006-09-17
vrãjiþi de o vânãtoare aleasã
de plãcerea pocnetului sec între unghii
a bãºicuþei de sânge cald alergândã

O nouã apariþie la Editura HELIS

***
drumul nopþilor cãtre ziuã înmugureºte pulberea
visului prin galaxiile disperãrii numai umbra ta
luminoasã în fiecare dimineaþã a morþii trece fãclia
zilei dintr-un ochi într-altul ca pe-o aleasã
dezmoºtenire
cum sã numeºti ziua aceasta
dar pe cea de ieri
dar pe cea de mâine
(nu te întrebi niciodatã)
e o plãcere sadicã în tine ce te aruncã înainte risipa
(fericit
cocoloºul ce sporeºte distanþa prãvãlindu-se)
sã atingi parametrii indiferenþei
în vârful pantei sã tragi chiulul speranþei
între douã maluri verzi un râu putred
bãiete
încã o drojdie (esenþa sperie esenþa doboarã
dintr-o datã
aºa pe-ndelete visul ne încalecã uºor fãrã grabã)
încã un rând la tot poporul care încape pe poartã
în ziua asta sânt fericit cã mã pipãi
ºi asta conteazã
3.
sã mergem mai departe
câmpia dealul multele deºertul încã un deal ºi încã
o vale
apoi nelipsita arãtare (poligonul X linia B rondul Q)
cei care au ochi sã vadã
cei care au urechi sã audã
cei care au ceva de vândut sã vândã
cei care au ceva de cumpãrat sã cumpere
altfel
ce ar arãta ceasul de la universitate
mâine exact la aceeaºi orã
4.
care este necazul domnul meu
care este necazul doamna mea
statisticile vorbesc de la sine
LA FIECARE OPT SECUNDE MOARE UN OM
DE FOAME
Tu care faci calculele
Tu care aduni ºi scazi
Tu care le ºtii pe toate
Tu care închizi cu grijã seara gãinile ºi tragi grãbit
oblonul
Tu care te închini azi lui buda
mâine lui dumnezeu ºi poimâine lui alah mãrturiseºte
hai mãrturiseºte
mãrturiseºte
în numele briciului
în numele trestiei
în numele pietrei
amin !...
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Luni dimineaþã, pânã-n rãsãditul
Luminii, se toceºte trotuarul
De câþi bocanci în zloatã-ºi freacã-amarul,
Dar dintr-o datã cântã zãngãnitul
Încuietoarei ºi, cu mãreþie,
Se-ntredeschide uºa salvatoare,
Cã prea-a fost lungã noaptea de-aºteptare…
Cinzeaca primã scânteiazã, vie,
Cât, laolaltã, mii de constelaþii,
Al doilea coniac ºi þuica-a treia
Profeþi trezeºte, preoþi din Iudeea
ªi filozofi de-nalte-iluminaþii,
Iar mesele tocite sub pahare
Suprem se-nmiresmeazã în altare…
***
Secretã-n labirintul vieþii tale
E-o subteranã cât o-nfundãturã,
Cu lanþuri, ºtreanguri, bice de torturã,
Butuci, spânzurãtori medievale,
Sã-ºi punã la-ncercare meºteºugul
Ascunºi breslaºi sub mãºti îngrozitoare,
Sau dimpotrivã, pe-alte coridoare
Dai la ivealã, sufocant, belºugul
De aur pervertit în mirodenii,
Ca într-un paradis de alchimie,
Iar sufletu-mi înalþi, pe veresie,
Maestru în perverse drãcovenii…
De câte ori joci pe nevinovata,
Nu ºtiu când eºti supliciul, când rãsplata…
***
Din floarea de magnolia ce-ar fi
Sã-ºi pârguiascã-un fruct sublim esenþa,
Excese-amplificându-i suculenþa
Înnebunitã-n mari parfumerii…
Sã-l încercãm pe îngeri mai întâi:
Ca-n sânul Evei sfârtecând arome,
Cad fleaºcã de-alcooluri, cu simptome
Mortale de-aur, smirnã ºi tãmâi…
Apoi, zburdãlnicie-ntr-un boschet,
Cântând pe-altar din lemn de scorþiºoarã
Hard rock-and-roll balads, au la chitarã
Dezacordate corzi de vreun ascet…
Ce-ar fi, noi fructul degustând, sã fie
Drogat cu-amãrãciuni de elegie?...
ªerban Codrin
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OBICEIURI DE PRIMÃVARÃ-DIHORNIÞA
Trãim într-o societate în continuã transformare,
ale cãrei ritmuri trepidante ne impun adaptãri rapide.
Viaþa ne este marcatã de calendare. Avem calendarul
civil, pe cel religios, calendarul popular al culturii
noastre tradiþionale, dar ºi împrumuturi strãine.
Avem sãrbãtori oficiale.
Calendarul bisericesc rãmâne cadrul ordonator
al vieþii satului tradiþional, dar ºi al celui
contemporan. La el se raporteazã ºi orãºenii,
urmãrind mai cu seamã sãrbãtorile cu cruce roºie.
Cele mai multe sãrbãtori au date fixe. Existã însã
ºi sãrbãtori cu date mobile, precum ºi sãptãmâni
consacrate trecerii de la un ciclu festiv la altul. Multe
dintre acestea sunt dispuse în interiorul ciclului pascal.
Ciclul pascal cuprinde sãptãmânile din Postul
Mare ( în numãr de ºapte pânã la Duminica Învierii
Mântuitorului), urmate de alte ªapte pânã la
Pogorârea Sfântului Duh sau Duminica Mare a
Rusaliilor.( 1)
Lãsatul Secului de Paºte este un ceremonial
tradiþional complex de înnoire a timpului. În raport
cu data calcului pascal, se desfãºoarã între 1
februarie ºi 8 martie. Lãsatul Sec de Paºte menþine
acte ritualice specifice unui început de an agrar
sãrbãtorit la echinocþiul de primãvarã. Dupã
stabilirea de cãtre Conciliul de la Niceea a datei
Paºtelui în prima duminicã de dupã luna plinã a
echinocþiului de primãvarã, cele mai importante
sãrbãtori ºi obiceiuri pãgâne au fost scoase în afara
ciclului pascal: la Lãsatul Sec de Paºte ºi la Rusalii.
Scenariul ritual de înnoire a timpului include mai
multe zile, separate de o petrecere sub cerul liber,
organizatã noaptea, în jurul focului, sinonimã cu
Revelionul. Cunoscutã în toate zonele þãrii sub
diferite denumiri -Alimori, Hodãiþe, Priveghiul cel
Mare, Opaiþ, Refenea ( 2)- sãrbãtoarea este prezentã
ºi în satele ialomiþene. Prezentul studiu îºi propune
sã sublinieze caracteristicile locale ale ceremoniilor
prin care se marca despãrþirea de frigul ºi întunericul
iernii ºi se invoca soarele aflat într-un moment critic,
de slabã putere.
Postul Mare începe la o sãptãmânã dupã duminica
Lãsatului Sec de carne, ultima zi în care se mai putea
consuma acest aliment. Între Lãsatul Sec de carne
ºi Lãsatul Sec de brânzã existã o sãptãmânã care-i
pregãteºte pe creºtini pentru rigorile celui mai lung
post de peste an.
Aceastã perioadã de trecere este marcatã de
reminiscenþele unor sãrbãtori pãgâne deosebit de
importante pentru calendarul popular. În Sãptãmâna
Brânzei sau Sãptãmâna Albã este permis consumul
de ouã ºi produse lactate. De altminteri, toate zilele
acesteia sunt puse sub semnul albului: se urzea
pânza, iar în unele sate de la noi se crede cã tinerii
n-ar trebui sã se spele pe cap pentru cã „se scuturã
burdufurile” ( fac mãtreaþã) sau vor albi repede (3).
În aceastã sãptãmânã, gospodarii strâng gunoaiele
din grãdini ºi le dau foc, grebleazã pãmântul. (4)
Dupã unele surse, tot în aceste zile fetele sunt cele
care, dupã ce mãturã curtea, ard gunoiul iar apoi bat
cu bãþul în pãmânt de 44 de ori, zicând: „Ieºi cãldurã,
intrã frig”(5) sau „Ieºi cãldurã din pãmânt / Intrã,
frigule-n mormânt” (6).
Obiceiul baterii pãmântului se practicã ºi alte
regiuni, în credinþa cã Pãmântul era bãtut cu maiurile,
toiegele sau mãciucile de Moºi, respectiv

personificãri ale spiritelor strãmoºilor, identificate
în calendarul creºtin ortodox cu cei 40 de mucenici
din Sevastia.(7)
Tot în intervalul cuprins între Lãsatul Sec de
carne ºi Lãsatul Sec de brânzã, unii sãteni fac turte
de mãlai sau de fãinã cu brânzã sau unt pe ele ºi le
duc pe câmp, pe un muºuroi de furnici, ori le pun
într-un copac. (8) Interpretarea acestei practici poate
fi pusã în legãturã cu „legarea grânelor”, prezentã
în Transilvania ºi Oltenia. Este vorba despre vrãji ºi
descântece menite sã þinã pãsãrile dãunãtoare ºi
furnicile la distanþã de holde, oferindu-le aceste mici
ofrande: ( 9) Cercetãrile noastre nu au dat încã de
urma vreunui text care se va fi rostit cu acest prilej,
în satele ialomiþene.
Sãptãmâna Brânzei este lãsatã pentru
consolidarea solidaritãþii familiale. Are loc un
adevãrat pelerinaj al tinerilor la rudele vârstnice, cu
„iertãciunea”:
„Pe vremuri, începea cu o sãptãmânã înainte de
Lãsatul Secului: în fiecare searã, îºi lua bãrbatul
nevasta de mânã, luau cu ei o sticlã de bãuturã ºi
mergeau la naºi, la pãrinþi, câte o rudã mai bãtrânã
sã petreacã ºi sã se împace, pentru a intra în Postul
Paºtelui.”(10)
Acest obicei se pãstreazã ºi astãzi, la noi în
Ialomiþa, fiind menþionat în numeroase localitãþi:
Reviga, Cocora, Sfântu Gheorghe, Crunþi, Colilia,
Rovine ºi altele. La plecare, mãnâncã fiecare câte
un ou fiert sau prãjit, socotind cã postul va trece tot
atât de repede pe cât de uite se consumã oul. Existã,
chiar ºi o formulã care se rosteºte acum, dar despre
care se ºtie cã are o rãspândire mai largã (11):
„Ouºor, ouºor/ Sã-mi parã postul uºor.”(12)
Cea mai interesantã asociere de practici rituale
se desfãºoarã în ziua Lãsatului Sec de brânzã, dupã
care se intrã în Postul Mare.
În cele mai multe localitãþi ialomiþene
sãrbãtoarea se numeºte Urlalia , Uralia sau Huralia,
dar mai apare ºi sub denumirea de Dihorniþa ( la
Gârbovi, Colilia, Crunþi, Rovine,Amara), în timp ce
la Miloºeºti e cunoscutã ca „Strigarea peste sat”.
În seara acestei zile, se fãceau focuri în diferite
locuri: pe douã dealuri învecinate, pe uliþe, la
marginea satului pentru a se evita extinderea focului,
pe movile, în ºanþuri. Mai aproape de zilele noastre,
focurile se aprind pe strada principalã, în centrul
satului dar ºi în faþa curþii, la anumite case. La
Drãgoieºti locul ales se aflã lângã un râu mic din
apropiere – Colceag (13)
Data þinerii acestui obicei nu este aceeaºi în tot
judeþul. Astfel, la Cosâmbeºti poate avea loc în joia
dinaintea Lãsatului Sec de brânzã.(14)
Focuri rituale se aprind la Giurgeni ºi în preziua
unor mari sãrbãtori creºtine: Florii, Paºte, Sfântul
Gheorghe.(15)
Participanþii diferã. Dacã odinioarã se adunau la
foc numai flãcãii strânºi în cete, astãzi, în satele unde
se mai practicã poate lua parte tot satul, cu mic, cu
mare. Deºi s-a lãrgit cadrul participanþilor, totuºi
rolul principal revine flãcãilor care se ocupã de ritual,
restul vin din curiozitate, asistã ºi se distreazã. Tinerii
pot sã petreacã pânã târziu, în timp ce adulþii se retrag
pe la miezul nopþii. Nu credem cã este vorba, aici,
de o restricþie ci doar de diferenþa de vârstã ºi de
dispoziþie.
Bãieþii participanþi la foc hotãrau cine stã la foc

Profesor Emilia Vlad
Colegiul Naþional „Mihai Viteazul ” Slobozia
ºi cine nu. Fetele urâte erau alungate (16)
Recuzita obiceiului a evoluat în timp. Altãdatã
se înfãºurau paie pe roþi de cãruþã uzate, care, dânduli-se foc erau rostogolite de pe un deal (17) sau erau
utilizate tiugi de dovleac, înfundate cu paie de grâu
care erau legate de câte o prãjinã ºi purtate în flãcãri
pe la curþile fetelor de mãritat care nu erau harnice
ºi cãrora li se adresau strigãturi usturãtoare. În
mijlocul rugului aprins pe coastã sau la rãspântii se
aºeza o prãjinã împodobitã cu flori.
Timpurile moderne au adus în uz folosirea drept
combustibil a cauciucurilor uzate, a cutiilor de
vopsea, a tuburilor de spray. Între cetele de tineri
existã chiar un soi de competiþie: care foc este mai
înalt, dureazã mai mult ºi produce zgomot mai mare,
ajungându-se în unele cazuri la folosirea unui numãr
de zece anvelope arse cu acest prilej.(18)
Încãlþãmintea veche, diferite resturi din
gospodãrie muiate în smoalã erau adunate în gãleþi
de metal, prinse în vârful unor prãjini îmbrãcate la
partea superioarã în tablã. Li se dãdea foc. Erau
agãþate în copaci, la înãlþime cât mai mare (19), sau
la cumpãna fântânii (20) dupã ce erau învârtite,
descriind cercuri în aer. (21). Acestea obiecte dau
denumirea de Dihorniþã, respectiv Urlalia întregii
manifestãri.
Oamenii cred cã rostul pentru care de ard
încãlþãmintea veche ºi diferitele resturi este acela al
reinnoirii, al dispariþiei învechitului.(22)
Cetele de flãcãi intrã într-un dialog în care se
laudã calitãþile consãtenilor, dar mai ales, se criticã
defectele, faptele reprobabile, neconforme cu morala
colectivã. Un subiect prezent permanent este
cãsãtoria. La Miloºeºti, de exemplu, se striga numele
fetelor care urmau sã se mãrite. Erau caracterizate:
leneºe, cuminþi, cu avere, precizând-se motivele
pentru care nu s-au cãsãtorit.(23) Dialogul satiriza
în special fetele bãtrâne, flãcãii tomnatici, nevestele
rele, soþii infideli ºi bãutori.
Strigãturile erau improvizate, dar am putut
descoperi ºi unele cu oarecare expresivitate artisticã.
Prezentãm în continuare câteva dintre ele.
„Urlalie, Urlalie
Nu s-a mãritat Mãrie
C-a mâncat purceaua toatã
ªi-a rãmas nemãritatã.”(24)
„ Urlalia, Urlalia
Se mãritã Nastasia”(25)
„Maria-i nemãritatã
S-o punem pe lopatã
S-o ducem lui Ion
Pe vatrã”(26)
„Mãi, Ioana se mãritã
Vrea pe toþi sã ne invite
Casa e nemãturatã
Numai musafiri aºteaptã.”( 27)
„Hai, Dihorniþã bãtrânã
ªi ne ia pe toþi de mânã
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ªi ne du într-o comunã
Unde oameni buni s-a adunã”(28)
„Ilinca e puturoasã
Îngroapã gunoiul dupã casã
Fata lu tata
Nu ºtie sã mulgã vaca
Adoarme la furcã
A rãmas cu cânepa netoarsã
Cu casa nescuturatã
ªi curtea nemãturatã.”(29)
„Foaie verde sãlcioarã
Maria are o boalã
Dimineaþa, când se scoalã
Prinde-a cãuta prin oalã
Ea mãnâncã nespãlatã
Se culcã neînchinatã.”(30)
„Foaie verde de susai
De tinerel mã-nsurai
O luai pe Ileana
ªi-i deodatã cu mama
ªi-i urâtã la fãpturã
N-are niciun dinte-n gurã
Are-un dinte º-o mãsea
ªi-s legate o curea.”(31)
La focurile aprinse de Lãsatul Secului se strigã
pe nume persoanele decedate cu un an înainte, ale
cãror duhuri se crede cã ar bântui pe la casele în
care au locuit. Probabil la asemenea situaþii se aplicã
urmãtoarele strofe:
„Urlalia pe butoi
C-a murit ºi moº Turtoi
Urlalia pe corlatã
C-a murit Saveta fatã
Uite-o, mã ce slabã este
Parcã-i Hârca din poveste
Stã cu pãlãria-n cap
Este cap sau e dovleac?”(32)
„Urlalia sus pe casã
Nenea Ghiþã nu-i acasã
Este dus la vânãtoare
Ca sã-mpuºte cãprioare
Cãprioare n-a vânat
El singur s-a împuºcat.”(33)
Se realizeazã asocieri ironice între fetele bãtrâne
care sunt date ca partenere unor bãrbaþi bãtrâni, sluþi,
ºchiopi,surzi, fãgãduindu-le zestre dupã cum
urmeazã:
„Uralia, bã/ Ce s-a-ntâmplat, bã?
S-a mãritat, bã/ Cine, bã?
Vasilica, bã
Cu cine, bã?
Cu Ion, bã
ªi ce le-a dat de zestre, bã?
Douã muºte-mpiedicate
Sã spunã cã-s vaci cu lapte
Un câine chior
ª-o iapã cocoºatã.”( 34)
La fel se întâmplã ºi cu flãcãii tomnatici,
ridiculizându-se statutul lor matrimonial.
„Însura-m-aº însura
Nu ºtiu cine m-ar lua.”(35)
„Se-nsurarã ºi uncheºu
Da nu s-a-nsurat uncheºu
L-însurarã mãlãeºu.”(36)
Concluzia ar suna astfel:
„Cine nu s-a însurat/mãritat
Sã iasã afarã din sat.”(37)
Tristeþea celor care nu s-au cãsãtorit este
exprimatã în frumoase versuri versuri în unele sate
de pe la noi:

2

„Astãzi îi Lãsat de Sec
Mã duc, mamã sã mã-nec
Într-o baltã stãtãtoare
Unde gâºte sprintinioare
Înoatã stând în picioare.
Unde-o fi balta mai latã
C-am rãmas nemãritatã
Unde-o fi râul mai lat
C-am rãmas neînsurat
De urâtul fetelor
De râsul bãieþilor.
Pe ce merg îmbãtrânesc
ªi la pãr încãrunþesc.
Lasã, mamã, nu te duce
Cã mai sunt zile de dulce”( 38)
„Supãrate-s fetele
Cã se trec Câºlegile
Nu fiþi, fete supãrate
C-o veni ºi Postul Mare
ªi veþi da la sãrindare
Doarã vã veþi mãritare.”(39)
„Grânele vara se coc
Zis-a badea sã nu joc
Pân-la storsul vinului
Cã voi fi mireasa lui
Storsul vinului trecu
Badea conciu nu-mi fãcu
Câºlegile încã trec
N-am cu cine sã-mi petrec
Vine ºi Postul cel mare
Port cosiþã pe spinare
Câþi în lume sunt feciori
Ei toþi sunt înºelãtori.”(40)
Strigarea peste sat mai are ºi rolul de oficializa
un soi de logodne, tinerii chemând pe nume pe fetele
preferate, astfel încât posibilii rivali sã fie descurajaþi
a se mai apropia:
„Aoleo, Marie, aoleo
Ce þi-e Marie, ce þi-e?
Ne-au trimis ai noºtri
Sã peþim pe-ai voºtri
Da cu cine, Marie, cu cine?
Pãi sã luãm pe Ana de acasã
În leagãn de mãtasã
S-o ducem lui Ilie acasã.”( 41)
„O poruncit birãul ãl mare
La birãu hãl mic
Sã facã un pod de aramã
De la fecioru...... la fata....
ªi sã meargã tot pã pod, pã lângã pod
Pân-o da cu nasu la dânsa-n plod.”(42)
Aceste minunate creaþii populare aparþin însã
altor locuri, din care au venit unii locuitori ai satelor
ialomiþene, cu timp în urmã, în cadrul procesului
transhumanþei.
Apar însã ºi exprimãri licenþioase, cu rolul de a
stârni hazul, înteþind buna-dispoziþie. Drept este cã
aceia ale cãror nume sunt citate nu prea gustã aceste
glume:
„Aoleo, Ioane, aoleo!
Ce þi-e, Gheorghe, ca þi-e?
A venit o roatã, dur-dur
ªi-a lovit-o pe leneºa lu Nae în c...”(43)
Dupã ce dialogurile purtate între cetele de flãcãi
s-au epuizat, toþi încep sã strige, sã facã larmã mare
pentru a alunga duhurile rele.(44)
Participanþii sar peste foc pentru a fi feriþi de boli,
de rele, de ispite, pentru a cãpãta forþe noi, pentru a
se purifica. Se strigã:
„Pe cine n-atinge focul
Îl atinge norocul.”(44)
”Urlalia, Þiþiri Moro!”(45)

La rândul lor, copiii strigã, sãrind de nouã ori
peste foc:
”Patruzeci ºi patru de mãcinici
S-au luptat cu cinci arici
Dar aricii mai voinici
I-au mâncat pe mãcinici.”(46)
Bãtrânii spun poveºti de groazã pentru a-i speria
pe copiii care mai întârzie pe la foc.( 47)
La focurile aprinse în aceastã searã se bea vin ºi
se mãnâncã plãcintã cu brânzã. Dacã vinul pus în
jurul focului, în ulcele este acru, se crede cã anul va
fi rãu, secetos.
Manifestãri carnavaleºti, Cucii reprezintã un
obicei întâlnit mai ales în satele din apropierea
Dunãrii, probabil sub influenþã bulgarã. Foarte
cunoscutã este practicarea obiceiului la Brãneºti, în
apropierea Bucureºtiului. La noi existã o palidã
preluare care constã în mascarea tinerilor în prima
zi de post, când umblã prin sat sã loveascã fetele cu
o opincã prinsã în vârful unui bici. Se credea cã
acelea care vor atinse cu opinca se vor cãsãtori în
anul respectiv.(48) Astãzi se mai obiºnuieºte ca
flãcãii sã se „cãneascã” pe faþã ºi sã fugãreascã
fetele.(49)
În aceeaºi zi a Lãsatului Secului fetele încearcã
sã-ºi afle ursitul, punând sub 12 farfurii aºezate cu
gura în jos felurite obiecte simbolice: pâine, cãrbune,
inel, bani ºi alegând la întâmplare una dintre aceste,
dupã care petrec cu ghicitori ºi mãnâncã boabe fierte,
gogoºi, plãcintã.(50)
O practicã ºocantã prin cruzimea ei este „datul
câinilor la jujãu”. Animalul este prins în lanþ, rãsucit
ºi suspendat apoi de o creangã, astfel încât lanþul sã
se desfacã treptat. Oamenii credeau prin acesta câinii
vor fi rãi, vor apãra gospodãria ºi nu vor turba. (51)
Menirea acestor practici este, dupã pãrerea
oamenilor, aceea de alunga spiritele rele, de a le
împiedica sã intre în sat prin aprinderea focurilor.
Prezenþa focului semnificã venirea primãverii,
alungarea frigului ºi a întunericului iernii, cãci focul
încãlzeºte pãmântul ºi grãbeºte venirea anotimpului
cãlduros. Asemenea credinþe existã la: Cocora,
Gârbovi, Amara, Piersica, Þãndãrei, Luciu,
Borduºelu, Ciochina, Reviga ºi altele.
Pe de altã parte, în legãturã cu contribuþia cetei
de flãcãi la desfãºurarea ritualului, se crede cã
Urlalia/Dihorniþa reprezintã un fel de judecatã a
celor necãsãtoriþi la timp, cu rolul de a-i determina
pe tineri sã intre în rândul lumii.
O opinie interesantã susþine cã Urlaliile dateazã
din vremea rãzboaielor cu turcii, având scopul de a
semnaliza invaziile.(52)
Potrivit cercetãrilor de specialitate, obiceiul
analizat este un ceremonial nocturn de reînnoire a
timpului calendaristic, care însumeazã practici ºi
tradiþii complexe de eliberare a energiilor prin excese
alimentare ºi bahice, manifestãri carnavaleºti,
ritualuri de alungare a relelor.(53) Mai mult decât
atât, existã un sens religios al sãu, acela de pregãtire
ºi aºteptare a Învierii Mântuitorului, prin purificare,
asumare a privaþiunilor postului, instaurarea
împãcãrii ºi armoniei atât în familie, cât ºi în
comunitate.
NOTE
1.Antoaneta Olteanu, Calendarele poporului român,
Edit. Paideea, Bucureºti, 2001, p.7-8
2.Ion Ghinoiu Obiceiuri populare de peste an. Dicþionar
Edit.Fundaþiei Culturale Române, Bucureºti, 1997, p.47
3.Ioniþã Dobre, 80 ani, Cosâmbeºti
4.Cruceanu Anica, 78 ani, ªtefan Vodã, Cãlãraºi

5.Dogaru Ecaterina, 76 ani, Miloºeºti
6.Cilibeanu Ecaterina, 76 ani, Miloºeºti
7. Ion Ghinoiu, op,cit., p.18
8.Radu Constanþa, 65 ani, Ciochina
9. Ion Ghinoiu, op.cit., p. 21
10.Dumitru Tudora, 70 ani, Piersica
11. Irina Nicolau, Ghidul sãrbãtorilor româneºti, Edit. Humanitas,
1998, p. 86
12.Dobre Ioniþã, 80 ani, Cosâmbeºti
13.Petrache Ilie, 67 ani, Drãgoieºti
14.Nicu Emilia, 71 ani, Cosâmbeºti
15. Cotici Paula, 56 ani, Giurgeni
16. Istrate Ion, 68 ani, Grindu
17.Gheonea Maria, 81 ani, Traian
18. Negru Lucia, 69 ani, Slobozia
19.Niþã Pena, 67 ani, Colilia
20.Rãducanu Ionica, 38 ani, Amara
21.Clãtici Ion, 72 ani, Rovine
22. Istrate Ion, 68 ani, Grindu
23.Marin Eugenia, 69 ani, Miloºeºti
24.David Sofia, 61 ani, Ograda
25.Ioniþã Teodora, 69 ani, Dragalina, Cãlãraºi
26.Rãdulescu Maria, 69 ani, Sãlcioara, Cãlãraºi
27.Cruceanu Anica, 78 ani, ªtefan Vodã, Cãlãraºi
28.Budu Stana, 83 ani, Amara
29.Cotici Paula, 56 ani, Giurgeni
30.Bobârnichi Luxa, 66 ani, Þãndãrei
31.Petcana Chira, 80 ani, Piua Pietrii
32.Nicuºor Iancu, maestru coregraf, Ansamblul „Doina
Bãrãganului”
33.Dragomir Manda, 69 ani, Grãdiºtea Cuneºti, Cãlãraºi
34.Oprea Petre, 67 ani, Costache Gheorghe,70 ani, Borduºelu
35.Alexandru Maria, 50 ani, Slobozia
36.Oanã Elena, 69 ani, Dragalina, Cãlãraºi
37. Tudorache Siþa, 84 ani, Cãzãneºti, Tudor Marius, 22 ani,
Ciochina
38.Trandafir Zamfira, 65 ani, Luciu
39.Croitoru Viorica, Muzeul Agriculturii din România
40.Gârbacea Elena, Centrul de Conservare ºi Promovare a Culturii
Tradiþionale Ialomiþa
41.Mihalcea Ilona, Lehliu, Cãlãraºi
42.Buzoianu Maria, 44 ani, Amara, Nicu Emilia, 71 ani,
Cosâmbeºti
43.Marin Floarea, 83 ani, Bogata, Cãlãraºi
44.Stan Joiþa, 83 ani, Crunþi
45.Bobârnichi Luxa, 66 ani, Þãndãrei
46.Rãducanu Ionica, 38 ani, Amara
47.Dogaru Ecaterina, 76 ani, Miloºeºti
48.Niþã Pena, 65 ani, Colilia
49.Grigore Florica, 65 ani, ªtefan cel Mare, Cãlãraºi
50. Gheonea Maria, 81 ani, Traian
51.Neagu Aurel, 75 ani, Amara
52.Vasilca Cocoºoaica( Baba), Gradiºtea Cuneºti, Cãlãraºi
53.Ion Ghinoiu, op.cit., p.105
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EVOLUÞIA JUDEÞULUI IALOMIÞA,
PÂNÃ LA DOMNIA LUI CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU (I)
(urmare din nr. trecut)

Pisculeºti, pe malul drept al râului Ialomiþa,
era atestat la 10 octombrie 1564, într-un hrisov
al lui Petru cel Tânãr, în care se amintea o
judecatã în care fuseserã implicaþi ºi
,,Arãmeºtii de la Pisculeºti”4 6. În vecinãtatea
sa, satul Stâlpeni era atestat la 3 aprilie 1571,
când voievodul Alexandru II Mircea îl dãruia
Târgului de Floci4 7. Pe apa Lata-Sãrata (valea
Strachina), satele de moºneni Murgeni
(Murgeanca) ºi Bucºa sunt atestate dupã anul
1550. La 14 iunie 1569, se întãreau pãrþile
cumpãrate de Vlaicul Manga ºi ceata sa la
Bucºa4 8, iar Murgeni apare într-un act datat
1575-1576, prin care Alexandru II Mircea
întãrea ocina cumpãratã de sluga domneascã
Cârstilã4 9. Giurmãneºti, tot în acea parte, apare
într-un act datat 1574-1576, prin care se întãrea
parte de moºie slugilor domneºti ªerbu ºi
Dumitru5 0. Bledeºul, spre gura Ialomiþei,
apare atestat într-un hrisov datat între 15701574, când Alexandru II Mircea întãrea
hotarele moºiei de la Corneni a mãnãstirii
Mãrgineni sau Cricoveni5 1. Mai jos, pe Borcea,
satul Brânceni de pe moºia mãnãstirii Dealu
era atestat la 12 august 1573.Cãtre partea
vesticã a judeþului, satele Fãgãraº (apoi Grindu
Fãgãraºului) ºi Rogoz, ultimul pe apa
omonimã, erau atestate la 30 iunie 1571, când
Alexandru II Mircea întãrea zestrea datã
Comcei, a treia parte din satul Fãgãraº ºi din
satul Rogoz, dãruite de tatãl ºi de fratele-sãu.
Lindiceºti (apoi Cotorca) apare de la 5 mai
1577, odatã cu Gârbovii învecinaþi, într-un
hrisov tot de la Alexandru II Mircea5 2. Puþin
mai jos, aproape de gura Sãratei, satul Dobroþei
era atestat la 1575-1576, într-un act scris de
,,Stan grãmatic din Dobroþei”5 3.Pe malul drept
al Ialomiþei, Cervenia (apoi Copuzu) era atestat
la 10 februarie 1578, într-un act de la Mihnea
Turcitul, în care apare ca jurãtor ºi un Pãtru
logofãt din Cervenia5 4.Crãsanii, sub ,,coastã”,
au prima atestare la 9 septembrie 1579, când
Mihnea Turcitul întãrea un schimb de ocine
între un Stan logofãt ºi nepoþii sãi, Stan ºi
Fiera5 5. Bucu era atestat la 20 martie 1580, iar
Crunþi ºi Cãþãrãu (Coþãrãu), în partea nordicã
a judeþului, aproape de apa Reviga, au prima
atestare la 28 ianuarie 1592, când voievodul
ªtefan Surdul întãrea mãnãstirii Buna Vestire
din Buzãu ocinã pânã acolo5 6. Þãndãrei ºi
Ivãneºti sunt atestate ca sate la 18 iunie 1594,
într-un hrisov al lui Mihai Viteazul5 7. La 23
aprilie 1596, când megieºii din Dobroþei
dãdeau o adeverinþã de recunoaºtere a unei
ocine acolo, se atestau prima datã Urzicenii ºi
Pupezenii de lângã Alexeni5 8.Cãzãneºti ºi
Urâþi apar într-un hrisov din 31 august 1596,
prin care Mihai Viteazul întãrea lui Nica, al
doilea vistier, ocinã la Urâþi, în drumul

Cãzãneºtilor5 9. Satul Piersica era atestat la 4
iulie 1596, când Mihai Viteazul îl întãrea lui
Stoica al logofãt ºi jupânesei Dochia 6 0.
Mierlari, mai la sud de Piersica, în plin
Bãrãgan sudic, era atestat la 4 august 1599,
când Mihai Viteazul îl întãrea aceluiaºi Stoica
(ajuns mare vistier), odatã cu Borduºelele6 1.
Tot în vremea lui Mihai Viteazul existau satele
Vaideei ºi Ciulniþa, amintite în hrisoave de la
începutul secolului al XVII-lea. Unde începea
marele cot al Borcei, exista deja satul Lichireºti
(apoi Cãlãraºi), unde se aminteau sãteni pe care
,,i-au apucat legãtura lui Mihai Voevod”.
Hrisoavele de la începutul secolului al
XVII-lea atestã alte aºezãri ialomiþene, care
evident existau dinainte, între care, Bãrbuleºti,
Bãdeni, Bueºti ºi Albeºti ºi Tãtãrãi.La 15
februarie 1614 se aminteºte prima datã
slobozia de la Satu Nou (Satnoeni), de pe
moºia Jegãlia a mãnãstirii Dealu. Satul Obidiþi
era atestat la 25 iulie 1617, amintindu-se cã
fusese domnesc, cumpãrat de Mihai Viteazul6 2,
la 27 octombrie acelaºi an fiind atestat Rãºciori
(Raºi) 6 3, iar la 27 octombrie 1617 satul
învecinat Hurezi (Orezi, Orezu)6 4.Borãneºti
apare de la 18 mai 1622, când Drãghici ºi
Burcea de acolo erau martori la o vânzare de
ocine în Spãtenii de Sus6 5, în vecinãtate, iar
satul Cosâmbeºti era atestat prima datã la 28
mai 1623, când un Voica de acolo cumpãrã
ocinã la Pupezeni6 6.Andrãºeºti (Îndrãºeºti,
Indrãºeºti) are prima atestare la 20 decembrie
1634, când jupâneasa Catrina din Romceani,
cu fiii, vindea ocinã acolo jupanului Radul
Cocorãscul vistier6 7.
De la sfârºitul secolului al XIV-lea ºi
pânã în prima jumãtate a secolului al XVIIlea, adicã din timpul domniei lui Mircea cel
Bãtrân ºi pânã în timpul domniei lui Matei
Basarab, documentele atestã existenþa a peste
70 de aºezãri ialomiþene6 8, dintre care una
(Târgul de Floci) având caracter urban.
Existenþa lor certã aratã cã judeþul era departe
de a fi unul slab populat, cel puþin pe cursurile
apelor importante satele fiind des întâlnite.
Interiorul câmpiei cunoºtea puþine aºezãri,
motivaþia principalã a raritãþii lor fiind lipsa
apei.
Comunitãþi de moºneni; problema
rumânirii. Satul a constituit la români
aºezarea tipicã pentru perioada medievalã, ca
ºi pentru epoca istoricã anterioarã. Dupã
proprietãþile funciare pe care erau aºezate,
satele erau împãrþite în trei categorii, anume:
sate de moºneni (sau de megieºi), sate boiereºti
sau mãnãstireºti ºi sate domneºti6 9.Raþiunea
de a fi a satului era legatã de forma de
proprietate asupra pãmântului, de care era
legatã întreaga organizare a comunitãþii.
P.P.Panaitescu definea satul (obºtea sãteascã),
ca o comunitate de muncã ºi de folosire a
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pãmântului, incluzând aici atât satele libere,
care erau alcãtuite din proprietari de pãmânt,
cât ºi satele de rumâni, alcãtuite din þãranii
dependenþi 7 0 . H.H.Stahl considera, de
asemenea, cã satele la români erau împãrþite
în sate devãlmaºe libere ºi sate devãlmaºe
aservite. Comunitãþi de moºneni au existat ºi
pe Ialomiþa de jos, îndeosebi pe malul drept al
râului ºi pe Borcea. Unele au supravieþuit pânã
dupã anul 1900, altele ºi-au pierdut moºiile
mai devreme, prin înstrãinãri de cele mai multe
ori silite, dar ºi de bunãvoie, îndeosebi cãtre
mãnãstiri.
În judeþul Ialomiþa, cel mai vechi caz de
înstrãinare a propriei ocini dateazã încã de la
sfârºitul secolului al XIV-lea, fiind vorba de o
înstrãinare voluntarã, urmatã de pierderea
libertãþii personale, donatorul devenind rumân.
Primul document care întãreºte posesiunile
mãnãstirii Cozia la gura Ialomiþei aminteºte
la 8 ianuarie 1392 de cel care dãruise mãnãstirii
balta Sãpatul7 1, închinându-se el însuºi ca
persoanã:,,ªi acolo este un om, anume Tâmpa,
care s-a închinat stareþului Sofronie, sã fie
posluºnic mânãstirii, care ºi acesta a dãruit o
gârlã, Sãpatul”. Pierderea pãmântului aflat în
proprietate aducea ºi pierderea statutului de
membru al obºtii, adicã megieº sau moºnean
ºi intrarea în categoria ,,rumânilor”. Cazuri de
proprietari care ºi-au vândut ocinele cãtre alþii
ºi odatã cu ele s-au vândut ºi ca rumâni, sunt
amintite în hrisoave încã din secolul al XVlea. Frecvente sunt însã pentru Þara
Româneascã, cãrþile domneºti care amintesc
,,rumânirile” din vremea lui Mihai Viteazul,
considerate în legãturã cu aºa-numita ,,legãturã
a lui Mihai”7 2. Un act al voievodului Radu
Mihnea, dat în anul 1613 face referire la
,,tãkmejenie Mihail Voevoda”(,,aºezãmântul
lui Mihai Voievod”), înþeleasã în sensul cã
fiecare pe unde va fi, acolo sã fie rumân în
veci. Aceastã mãsurã nu modifica nimic cu
privire la statutul celor care erau rumâni la
momentul ei, ci crea aºa numiþii rumâni de
legãturã, unde intrau în general rumânii fugiþi
de pe alte moºii, dar ºi moºneni refugiaþi din
obºtile lor pe alte moºii, din faþa pustiirilor
otomane.
Documentele aratã cã aºezãrile de pe malul
drept al râului Ialomiþa, adicã aºa-numitele
,,sate de sub coastã”, erau din dreptul
Urzicenilor ºi pânã dincolo de Slobozia
(Vaideei atunci), fãrã excepþie, sate locuite de
moºneni, aºezate pe moºii aparþinând acestora.
De la vest spre est, se înºirau la sfârºitul
secolului al XVI-lea satele Spãteni, Bãrcãneºti,
Condeeºti, Axintele, Crãsani, Cervenia,
Rãºciori, Hurezi, Piersica, Borduºelu, Dâlga,
Albeºti, Bueºti, Ghimpaþi, Poiana, Ivãneºti,
Larga, Ciulniþa º.a. Alte aºezãri de moºneni,
mai rare, se gãseau pe malul stâng al râului,
pe ape secundare, precum ºi pe malul lacului
Sãrata (Strachina) ºi pe malul stâng al Borcei.
Datoritã creºterii birului, prin impunerea aºanumitelor ,,nãpãºti”, multe dintre ocinele
megieºilor ialomiþeni au fost vândute
domnului de cãtre proprietarii lor, odatã cu
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persoanele lor. Foºtii megieºi aveau sã devinã
rumâni pe moºii care fãceau parte din marele
domeniu funciar7 3 al lui Mihai Viteazul,
rãscumpãrându-se în timpul domniilor lui
Radu Mihnea7 4 ºi în vremea altor domni,
precum Alexandru Iliaº ºi Alexandru Coconul,
pânã la Matei Basarab7 5. De incapacitatea de
platã a comunitãþilor megieºeºti aveau sã
profite ºi unii boieri localnici, care au cumpãrat
sate ialomiþene plãtindu-le suma cerutã de
acoperirea birurilor7 6. Pe de altã parte, unele
hrisoave de la începutul secolului al XVII-lea
atestã ºi acoperirea cu ,,nãpãºti” a unor
comunitãþi de moºneni de pe malul drept al
Ialomiþei inferioare, anume Perseca (Piersica),
Borduºelu, Mierlari ºi altele, de cãtre
vistiernicul Stoica (Stoichiþã din Strâmba),
care fusese ,,rãbojar” în judeþul Ialomiþa7 7. Cã
,,legãtura lui Mihai” schimbase statutul
diferitelor comunitãþi ºi afectase destule
persoane ºi în judeþul Ialomiþa o dovedesc
încercãrile unora de a se prevala de invocarea
acesteia pentru a scãpa de statutul de ,,rumân”,
pe care îl aveau dinainte. În sudul judeþului,
Leon Vodã trimitea la 25 iulie 1630 cu rãvaºe,
ºase boieri ,,sã caute ºi sã adevereze” dacã la
Crãceni erau rumâni dinainte de ,,legãtura lui
Mihai Vodã” sau dacã erau din Lichireºti ºi
fugiserã acolo7 8.
Cãtre mijlocul secolului al XVII-lea, se
constatã documentar creºterea numãrului
aºezãrilor de-a lungul cursului inferior al
Ialomiþei ºi al Borcei. Rãmâneau încã destul
de numeroase aºezãrile locuite de oameni
liberi, moºneni care apar regulat ca martori în
acte, jurãtori sau hotarnici. Destui erau ºi cei
care se ridicau din comunitãþile de moºneni ºi
prin slujbe domneºti ajungeau sã fie
consideraþi boieri ºi care începeau sã-ºi
constituie propriul domeniu, devenind uneori
singurii proprietari ai ocinei stãpânitã pânã
atunci în devãlmãºie7 9. Pe de altã parte, creºte
interesul pentru cumpãrarea sau extinderea de
proprietãþi, în rândul mãnãstirilor, al marilor
boieri ºi chiar al unor orãºeni. Dacã pânã la
începutul secolului al XVII-lea, în cuprinsul
judeþului se întâlneau sate ºi ocine doar ale
mãnãstirilor Cozia, Mãrgineni (Cricoveni),
Argeº, Dealu, Mislea ºi Vieroº, din vremea lui
Matei Basarab se constatã ºi constituirea
domeniilor funciare în judeþul Ialomiþa ale
altor mãnãstiri. Mãnãstirea Slobozia avea sã
devinã, cãtre anul 1650, stãpânitoarea unui
domeniu întins în partea de nord a judeþului,
cuprinzând ocine ºi sate cumpãrate ºi donate
de voievodul considerat ctitor, cumpãrate de
egumenii mãnãstirii sau donate de unii boieri
localnici.
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