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Un reper a l culturii noas tre

În acest an, printre câºtigãtorii Premiilor Criticii
Muzicale se afla ºi Centrul Cultural UNESCO
„Ionel Perlea” – Ialomiþa, cãruia i s-a acordat
PREMIUL ANIVERSAR pentru realizarea celor
15 ediþii ale Festivalului ºi Concursului Naþional
de Interpretare a liedului „Ionel Perlea”. Ceremonia
de acordare a premiilor a avut loc pe 28 noiembrie
la Palatul Cotroceni, în prezenþa reprezentanþilor
de marcã ai vieþii muzicale româneºti.
Decernarea acestui premiu este o mare onoare
ºi satisfacþie pentru jud eþul Ialomiþa, pentru
organizatorii Festivalulu i: Consiliu l Jud eþean
Ialomiþa, Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea
ºi Uniunea Criticilor, Redactorilor ºi Realizatorilor
Muzicali Mihail J ora - Bucureºti. Din p artea
Sloboziei au fost prezenþ i la acest evenimen t
preºedintele Consiliului Judeþean Ialomiþa, prof.
Silvian Ciupercã, directorul Centrului Cultural
Ionel Perlea, Doina Roºca, directorul Bibliotecii
J udeþ ene „ªtefan Bãn ulescu”, M ih aela
Racoviþeanu, directorul Colegiului Naþional Mihai
Viteazul, prof. Nicolae Stan ºi scriitorul ªerban
Codrin, care au trãit bucuria decernãrii premiului,
prin care Festivalul Ionel Perlea este recunoscut,
încã o data, drept un eveniment cultural de valoare
naþionalã. Prin acest premiu Centrul Cultural „Ionel
Perlea” se alãturã instituþiilor muzicale de referinþã

PREMIUL CRITICII
MUZICALE PENTRU
FESTIVALUL ª I
CONCURSUL
NAÞIONAL DE
INTERPRETARE A
LIEDULUI
„IONEL PERLEA“
distinse cu premii aniversare: Opera Naþionalã din
Iaºi ºi Filarmonica Dinu Lipatti din Satu Mare. O
recunoaºtere care onoreazã, dar implicã ºi o mare
responsabilitate pentru organizatorii Fes tivalului
„Ionel Perlea“.
Încheiem citându-l pe prof. univ. dr. Grigore
Constantinescu: „O istorie de cincisprezece ediþii
spune mult despre actul de culturã ce se întâmplã în
fiecare lunã mai în câmpia ialomiþeanã, având drept
reper Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”.
Volumul de lieduri este, în cea de a doua versiune
editatã acum de Centrul Cultural din Slobozia un
autentic reper valoric al muzicii româneºti. Iatã un
merit de perenitate care se îmbinã cu arta maeºtrilor
interpreþi din ju riile Concursului ºi programele

Primele cârciumi ale Sloboziei
“Biserica ºi cârciuma – oricât de surprinzãtoare apare apropierea – sînt cele douã centre de
adunare a satului, unde personalitatea individului se dizolvã în aceea a grupului, unde se nasc
ideile ºi reprezentãrile colective, unde acþiunea intermentalã gãseºte nu numai cadrul cel mai
favorabil, dar ºi cel mai sigur, din punct de vedere al repetiþiei ( frecventarea bisericii este cel
puþin sãptãmânalã, cea a cârciumii poate chiar zilnicã, dacã se þine seama de cantitãþile de vin
consumate…” (Florin Constantiniu, Aspecte ale mentalului colectiv sãtesc în societatea medievalã
româneascã, 1974)
În evul mediu, în Europa, dar ºi în þãrile egumenii justificând cã lãcaºul se aflã la rãscrucea
române, o importantã sursã de venit pentru feudali a douã drumuri importante sau “patru capete de
o reprezentau monopolurile de pe domeniile lor, drum”, ceea ce face ca mãnãstirea “niciodatã (sã)
numite banalitãþi. Þãranul nu putea folosi decât nu sã afle fãrã de cheltuieli ºi fãr ã de mosafiri”2 .
moara, teascul ºi cuptorul seniorului, plãtindu-i Mãnãstirea deþinea numeroase vii, primite ca danii
pentru acestea o taxã. Cel mai profitabil monopol sau cumpãrate, în dealul Nãienilor (în jur de 40 de
era însã cârciumãritul, mai ales la români, care “ pogoane), la Vãleni, la Mãstãneºti ºi în alte locuri
de beþie(…) nu se dau în lãturi; plãcerea lor cea din fostul judeþ Saac (azi aflate în judeþele Prahova
mare este totuºi sã întindã mese de la a ºasea orã ºi Buzãu). Cu astfel de proprietãþi mãn ãs tirea
din zi pânã la trei noaptea, uneori chiar pânã în obþinea, cu siguranþã, o producþie frumoasã de vin,
zorii zilei, ºi sã se îndoape cu vin pânã ce varsã”1 . vândutã în primele cârciumi ale locului. La 1807, în
Pe moºia mãnãstirii Slobozia, privilegiul de a incinta mãnãstirii se afla suficient vin pentru a stinge
deþine cârciumi era apãrat cu foarte multã hotãrâre, un incen diu. Du pã cu m relateazã generalul
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Festivalului ºi care dau aripi afirmãrii noilor talente.
Tinereþea fãrã bãtrâneþe, ideal al basmelor
strãmoºilor noºtri, are în aceste pagini de muzicã o
semnificaþie aparte. Generaþiile componistice se
confrunta cu cele interpretative, iar Ionel Perlea
continuã astfel sã fie prezent ºi actual în acest prim
deceniu al secolului XXI. Oare ce ne-am putea dori
mai mult, ca organizatori ºi beneficiari de artã
muzicalã nationalã? În obiceiul excelentei primiri
a gazdelor ialomiþene, prin cei care rãspund la
modul concret de viatã culturalã a Sloboziei, editia
a XV-a ne-a prilejuit bucuria de a se pãstra la nivelul
unei sãrbãtori de primãvarã, Centrul Cultural „Ionel
Perlea” devenind pentru trei zile un reper al culturii
noastre. Oare ce ne-am putea dori mai mult, ca
organizatori ºi beneficiari de artã muzicalã nationalã?”
Nicolae Tache

Membrilor fondatori,
colaboratorilor,
sponsorilor, tipografilor,
tuturor prietenilor
Asociaþiei Culturale
HELIS,

LA MULÞI ANI !
Langeron, 5 soldaþi ruºi ºi 4 bulgari sunt asediaþi
în mãnãstirea fortificatã ºi rezistã cu succes în faþa
a 300 de turci. La un moment dat,“turcii, neputând
sili aceas tã imensã garnizoanã sã se predea, au
vrut sã dea foc porþii. Bulgarii neavând destulã
apã, au stins focul cu vin”3 .
În afarã d e vin, o bãuturã des întâln itã în
târgurile din sudul þãrilor române, unde cultura
viþei de vie este mai rar întâlnitã, era braga.
Aceas ta este înlocuitã, treptat, de bere. Un
producãtor de bere, Vasile berar, întâlnim, de
exemplu, în 1652, la Iaºi, când acesta este martor
la vânzarea unei vii4 . Dar berea pãtrunde masiv
în þãrile române abia în sec. XIX-XX.
Mult mai popular es te rachiul sau þuica la
români. Deºi unii dintre semenii noºtri ºi-ar dori
sã creadã cã þuica este cel puþin la fel de veche ca
ºi poporul român, va trebui sã-i dezamãgim ºi sãi asigurãm cã aceastã bãuturã pãtrunde la noi abia
în sec. XVII- XVIII.
Vitalie Buzu
(continuare în pagina 10)

SUB SEMNUL LUI IONEL PERLEA
Premiile Criticii Muzicale pe anul 2006
Manifestãri muzicale prilejuite de
aniversarea naºterii lui Ionel Perlea

Ce ntrul C ultur al U NESCO “Ionel Pe rlea” se
numãrã printre laureaþii Premiilor criticii muzicale
pe anul 2006, care au fost decernate în seara de 28
noie mbr ie 2006, la Palatul Cotroceni. Manifestare a a
fost p reze ntatã de pre ºedi nte le Uniuni i C riticilor
Muz ic al i, pr of. d r. Gr igore Constantine scu , de
preºe dintele F orumului Muzic al R omân, Smaranda
Oþeanu-Bunea ºi de C ostin Popa, redactor ºef al
revistei Melos.
PREMII ANIVERSARE
• Ope ra Naþionalã din Iaºi
Dire ctor General – D irijorul Corneliu Calistru
Pentru o jumãtate de secol de istorie a teatrului (1956
– 2006)
• Filarmonica “Dinu Lipatti” din Satu Mare
Dire ctor General – Violonistul Rudolf Fatyol
Pentru 25 de a ni de orga nizare a G alelor Tinerilor
Interpreþi, în colaborare cu Uniunea Criticilor M uzicali
(1981 - 2006)
• Centrul Cultur al UNESC O “Ione l Pe rlea” din
Sloboz ia – Ialomiþa
Director – Doina Roº ca
Pentru realizare a c elor 15 ediþii ale Festivalului ºi
Concursului Naþional de Interpretarea liedului “ Ionel
Perlea”, în colaborare cu Uniunea Criticilor Muzicali
(1992 – 2006)
PREMIILE MELOS
Pianista Alexandra Costin
Flautista C ristina Elena Bojin
Violoncelista Laura Buruianã
PREMIUL FORUMULUI MUZICAL ROMÂN
Pianistul Andrei Licareþ
PREMIILE MAGNUM
Pianista Dana Borsan
Scenograful Cãtãlin Arbore – Director General ONB
PREMIILE “LUDOVIC SPIESS”
Sopr ana Irina Ior dãchescu
Dr. Nicolae Dãnilã – Preºedinte executiv BCR

PREMIUL SP ECI AL
J&R – Director Stelian Savinuþã
PREMIILE MEDIA
Olga Grigorescu (realizator Radio)
Florica Gheor ghiescu (Realizator TvR)
PREMIUL DE EXCELENTA
Stela Popescu
PREMIUL „MAESTRO”
David Ohanesian
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Zilele de 9 si 10 decembrie 2006 au fost dedica te
omagierii lui Ionel Perlea, de la a cãrui naºtere se împline sc
106 ani. Cu ac est prilej, Consiliul Judeþean Ialomiþa ,
Centrul Cultural UNE SCO “Ionel Perlea” ºi Uniunea
Critic ilor M uz ica li “ Mihai l Jora” di n Bucuresti a u
orga niz at un Conce rt ºi pre ze ntare a unui film de
televiziune.
Conce rtul “Bijuterii ale arte i lirice”, susþinut în data
de 9 de cembrie în Sala de Festivitãþi a Centrului Cultural
“Ionel Perle a”, a reunit c inci dintre c ele mai valoroase
voci ale studenþilor Academiei Naþiona le de Muz ic ã din
Bucureº ti, cla sa profesorului Ionel Voinea g: te norul
Cãtãlin Mustaþã, soprana Veronica Anuºca , ba ritonul Iuri
Þi pl e, sopra na L umi niþa Andre i º i mez zosopra na
Emanuela Pascu. A acompaniat pianista Andre iana Roºca.
Fiecare arie a fost comentatã º i explicatã publicului
de cãtre prof. univ. dr. Grigore Constantinescu. “ Se rena da
lui Don Juan” de Cea ikovski ºi “ Aria ºampaniei” din “Don
Giovani” de Mozart, în interpretarea tenorului Iuri Þiple
au electrizat public ul (Iuri Þiple este câº tigãtorul ediþiei a
XIV-a a Concursului “Ionel Perlea ”). Pentru cã în 2006
s-a celebrat Anul Mozart, programul c oncertului a inclus
cele mai c unoscute a rii de operetã de Mozart.
• George Grigoriu - Muzica - Catalin Mustata ( tenor)
• Leo D elibes - L es filles de Cadiz – Ve ronica Anuºca
( sopranã)
• P.I.Ceaikovski
- Serena da lui Don Juan – Iuri
Tiple ( bariton )

• G. Cavadia - Umbra – Luminita Andrei ( soprana )
•Mozart - “N unta ….” - Cherubino – Emanuela Pascu
– ( mezzo )
• Mozart - “Don Giovanni” - Aria ªampa niei – Iuri
Tiple
• Mozart - “Cosi….”
- De spina - U na donna a quindic i a ni –
Veronica Anusca
- Despina - In uomini, in solda ti – Luminita Andrei
• F. L eha r - “Vaduva…..” - Duet Hannah / Danilo
Luminita Andrei / Cãtãlin Mustaþã
• J. Offenbach - “Pove stirile ….” - arie Olympia - Veronic a Anusca
• G. Rossini - “Bãrbierul…..” - Duet Figaro / Rosina
Iuri Tiple / Emanuela Pascu
- arie Almaviva - Cãtãlin Mustaþã
• G. Bizet - “ Carmen” - Chanson boheme - Emanuela
Pascu
În înche iere : Brindisi

Memorial Dorin Teodorescu
– Voievodul operetei româneºti –
Pe 10 decembrie, tot la Centrul Cultural, a avut
loc prezentarea filmului de televiziune “Maeºtrii”,
realizat de Luminiþa Constantinescu, dedicat lui
Dor in Teo dor es cu. Prof. Univ. d r. Grigo re
Constantinescu a comentat în mod emoþionant acest
film. Transcriem pentru cititorii n ostri câteva
fragmente din prezentarea domnului Constantinescu.
“Liric prin excelenþã, Dorin Teodorescu s-a
ilustrat prin uºurinþa ºi degajarea cu care abordeazã
orice partiturã, de la aria de performanþã cu acute
susþinute cu brio, ca în “Secretul lui Marco Polo”,
pânã la pateticul “Zi-i Þigan!” din „Contesa Maritza”
sau pânã la duioasa arietã, „Când sãrmanul meu tatã”
a lui Adam din „Vânzãtorul de pãsãri”, interpretatã
într-un fel de ºoaptã muzicalã fin nuanþatã.
Avea toate darurile dumnezeeºti pentru a realiza
o carierã artisticã impecabilã, carismã de prinþ, voce
de tenor caldã, egalã în toate registrele, superbã în
acut, dicþiu ne de cristal, inteligenþã s cen icã
inn ãscutã. Fusese descop erit de Ion Dacian, în
momentul când simþea cã teatrul de operetã îºi cãuta
o vedetã pentru sfârºitul de secol, ºi l-a adus pe scena
din Splaiul Independenþei, spre a-i preda ºtafeta
generaþ iei de sacrificiu a o peretei ro mâneºti.

Dupã acea perioadã
de entu ziasm a
începutului de veac
sub zodia marelui N.
Leonard, a urmat în
anii 1950 – 19 60 o
etapã de consolidare a
operetei naþionale sub
aripa zborului înalt a
lui I. Dacian.
„Lãsaþi-mã sã cânt”, „Ana Lugojana”, „Plutasul de
pe Bistriþa”, „Lysistrata”, dar ºi „Vãduva veselã”,
„Contesa Maritza”, „Þara surâsului”, „Vânzãtorul
de pãsãri”, „Liliacul”, ” O noapte la Veneþia”,
trebuiau sã-ºi continuie seria succeselor.
„Important este cã statutul de vedetã sã-þi fie
acordat de public” declara Dorin Teodores cu, cu
modestia omulu i care a trecut p rin sita aces tui
necruþãtor judecãtor al interpreþilor.
Nimic însã nu îl poate înlocui, în lumina soarelui,
în raza reflectoarelor, la rampa scenei, pe ecranul
televizorului sau a difuzorului radioului, pretutindeni
unde el s-a dus cu bucurie, sã ne dãruie cu bogata
lui avere… vocea ºi muzica”.
Doina Roºca

CRONICA VOIOA SÃ

O idee literarã
Dan Stanca este unul din puþinii
pro zatori ro mâni care are idei
literare, nuclee intelectuale cãrora
le conferã o desfãºurare plasticã, textualã. Acestui
procedeu literar i se aduce acuza artificialitãþii
discursului prozastic. Într-un oarecare sens, es te
adevãrat : asemenea manierã de a construi un roman este una „convenþionalã”, destinatã unui public ap arte, informat, cultivat, care a co nsumat
numeroase modalitãþi de a scrie, încât acum, posthistorial, îºi poate permite sã contemple jocul pur al
narativitãþii ºi al tensiunii „temelor generale”. Pe de
altã parte, piaþa literarã abund ã în naivitãþi
naratologice, într-un entuziasm sub-literar al unui
mimesis „autentic”, adicã unul a cãrui mizã este
copierea conþinuisticã a „sãlbaticei” realitãþi, fãrã
sã punã preþ pe vreo evaluare sinteticã a fenomenelor
contemporane, pe care, apoi, sã le nareze ca idei
literare, cum spuneam mai sus. Încât apariþia unei
astfel de voci prozastice, „culte”, este o salvare în
sine a prozei româneºti contemporane, este un merit
al direcþiei, al sensului înaintãrii ei.
Romanul Muntele viu ( Editura Polirom, 1998)
este un astfel de ultim exemplu. Autorul, Dan Stanca,
are grijã sã-ºi ap ro prie u n narator cu care s ã
colaboreze natural : cult, speculativ, „fanatic” al
ideilor, es enþializat ºi complicat. Iar „cuvântul”
Nicolae STAN

FRAGMENTE
# 2006 a fost un an instabil din toate punctele
de vedere. Dizlocãrile masive din foarte multe zone
ale societãþii româneºti au produs cutremure greu
de suportat. Ne convine sau nu, 2006 a adus mari
schimbãri, a distrus inerþii, ne-a dus înainte. Zi de
zi am avut evenimente care ne-au þinut atenþia
treazã : inundaþii, gripã aviarã, preþuri ca boabele
de mercur, rãzboiul dintre Bãsescu ºi Patriciu,
monitorizãri UE, un pas pânã la ea, ruperea PNL,
limpezirea PSD, demnitari luaþ i de gu ler cu
adevãrat, revolta puºcãriaºilor, fotbal ºi politicieni
analfabeþi, demascarea turnãtorilor, posturi de
televiziune cât cuprinde, cu ajutorul cãrora, chiar
dacã se bate apa-n piuã, poþi ajunge la o concluzie
cât de cât corectã, etc. Trãgând linie, toatã aceastã
vânzolealã aparent haoticã se limpezeºte încetîncet, rãmânând concluzia cã s untem vii ºi
înaintãm. E o evoluþie acceleratã ºi spectaculoasã
de care încã nu ne dãm seama. Ne adaptãm, e
singura soluþie.
# Cel mai g reu se adapteazã, paradoxal,
scriitorul român. Dar nici el nu are de ales.
# Asociaþia Culturalã HELIS Slobozia se aflã
în al patrulea an de „funcþionare”. Deºi am avut
mai puþini bani, anul acesta a fost un an al culegerii
roadelor. Revista HELIS a cãpãtat notorietate, a
ajuns la numãrul 44, a primit premiul Asociaþiei
Române pentru Patrimoniu pentru contribuþia la
întãrirea culturii regionale ºi valorificarea fondului
cultural local.
Au fost mai puþine acþiuni, dar cea de la Piscu
Crãsani e de departe o reuºitã extraordinarã.
Dar, peste toate, activitatea Editurii HELIS a
atins, în 2006, un vârf greu de anticipat. La Salonul
de Carte, organizat de Biblioteca Judeþeanã „ªtefan
Bãnulescu” în aceastã toamnã, Editura HELIS a
avut mai mult de jumãtate de panou cu cãrþi ale

acestui narator se materializeazã într-un roman care
are drept temã nihilismul contemporan. O temã
imaginatã, dar nãscutã dintr-o tendinþã real-nihilistã
a þesãturii sociale în care trãim.
Personajul narator este profes oru l de istorie
En escu, un o m între do uã vârs te, blazat,
îngenuncheat de istorie ºi mediocritate, dar pãstrând
vie tensiunea spiritului, a desfãºurãrii lui speculative. O subtemã este aceea a cuplului dascãldiscipol, prin profesorul Enescu-discipolul Benedict.
Pentru vulgul cititor, naratorul introduce tema falsã
a homosexualitãþii celor doi, iar vulgul (vecinii de
bloc) muºcã agres iv ºi suburban din aceastã ocazie,
s cr iind cu fecale pe u ºa pro feso rului
„Homosexualule !”. În realitate este înfãþiºatã iubirea
purã, ideaticã, de naturã consubstanþialã, a douã
persoane cu un physis asemãnãtor : însã una profeticteoreticã (profesorul), iar cealaltã înclinatã cãtre
acþiunea mântuitoare (discipolul).
Lupta lor este dusã împotriva nihilismului epocii
actuale : degradarea moravurilor, hoþia, banditismul,
egalitaris mu l, trad iþ io nalismul igno ran t,
subdezvoltarea, snobismul, politicianismul… Acest
ºablon real este sursa terorismului, a exaltãrii, a
extremismului. Tot mai des apar grupuri protestatare,
nãscute din „mizerie”, cu acop purificator, dar cu
manifestãri suburbane, fãrã adâncime ºi sfinþenie
autorilor ialomiþeni, ceea ce e noutate absolutã
pentru aceste meleaguri. Autorii din zonã, nu
puþini, au prins curaj ºi au început sã scrie ºi
datoritã editurii noastre. Aici s-au tipãrit cãrþile :
„Spio najul psihic” ºi „Rãzboiul geoclimatic”,
semnate de col. dr. Emil Strãinu, lucrarea de
doctorat „Creaþia folcloricã – proces deschis” a
dr. Eugen Sandu, volumul de poezii „Ingerinþe”,
al poetului Anghel Macedon, alt volum de poezii,
„Arta singurãtãþii”, semnat de Dan Elias, „Aºezãri
ºi monumente ialomiþene”, semnatã de neobositul
drd. ªtefan Grigorescu, „Vasile Alecsandri ºi cazul
Mior iþa – o anchetã literarã”, semnatã de
Alexandru Bulandra, „Folclor din Giurgeni”,
semnatã de M. Runcanu, Gh. Marinel, N. Iancu,
C. Obrejan ºi „Baladierul” lui ªerban Codrin.
Toate sunt extraordinare, dar excepþionale mi se
par cãrþile semnate de Dan Elias, Alexandru
Bulandra ºi ªerban Codrin.
# Prietenii nu m-au pãrãsit nici acum.
Mulþumesc din suflet lui Marian Teºileanu, lui
Mihai Ioniþã, domnului Telea, specialiºtilor de la
Muzeul Judeþean, de la Muzeul Agriculturii din
România, de la Centrul Creaþiei Populare, de la
Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”, de la
Biblioteca Judeþeanã, tipografilor de la SC TIGRIS
COM , ing inerulu i Virgil Mãierean, lui Gab i
Vasiliev. Într-un fel sau altul, toþi au contribuit la
apariþia revistei, la tipãrirea excepþionalelor cãrþi.
Dar, peste toþi ºi toate, cele mai mari mulþumiri le
meritã domnul Viorel Iagãr, care a sponsorizat,
în afarã de revistã, apariþia cãrþilor „Spionajului
psihic”, a lui Emil Strãinu, „Vasile Alecsandri ºi
cazul M ioriþa”, a lui Alexandru Bulandra ºi
„Baladierul” lui ªerban Codrin. Viorel Iagãr a
cheltuit pentru activitãþile asociaþiei, în 2006, peste
100 de milioane de lei. Mi-a spus cã nu-i pare rãu.
ªi-i dau dreptate. E un om de afaceri mai rar, pentru
cã are ºi culturã sã mai dea ºi la alþii.
Mulþumim pentru ajutor !
Gheorghe Dobre

realã. Es te cazu l atacului de la Sexy -club ul
bucureºtean, unde un grup de tineri a distrus tot, ca
protest simbolic faþã de ratarea acestei lumi.
Dar profesorul Enescu îºi formase elevul pentru
calea sfinþeniei adevãrate, a sacrificiului viu , a
învierii profanului (naturii) prin sacralitate. (De
altfel, linia eliades cã este uºor de descusut în
structu ra romanulu i.) Po ves tea este complicatã
printr-o cãutare fals detectivistã, de cãtre poliþie, a
celui ce provocase un incendiu la începutul derulãrii
unui film, „Dezertorul”, într-un cinematograf de lux
al capitalei. Un tânãr mascat, proiectat în fabulos,
sfâºie ecranul de pânzã ºi-l incendiazã, apoi dispare.
Restul este, fireºte, simbolic-livresc : se distruge
pânza iluziilor care capteazã lumea actualã, aluzie
strãvezie la peºtera-în chisoare plato nicianã.
Bineînþeles, tânãrul era Benedict, catarul… Toate
cãutãrile poliþiei, discuþiile dintre un secretar de stat
ºi profesorul Enescu – sunt pretexte narative de a
aprofunda teoretic tema nihilismului. Purificarea
muntelui (a naturii), în final „învierea” lui prin
intrarea sacrificialã a lui Benedict în însãºi inima
lui, sacralizându-l – este, desigur, o soluþie narativã
simbolistã, un pic forþatã, în linia temei, a excesului
pe care ea-l presupune cu… necesitate.
Poate, uneori, în flu xul avântat al ideilor, al
expunerii lor cu vervã, cu „fanatism”, apar ºi unele
stridenþe stilistice, unele disonanþe exprimate chiar
la nivelul elementar al frazãrii. Dar, cum am spus
mai sus, ele fac parte din regula jocului, ele sunt
arborescenþele naturale ale unui stil pe mãsura
nervozitãþii destructurante a epocii.
O carte care se lectureazã cu plãcere
„alfabetizatã”, speculativ-teoreticã, urmãritã ºi trãitã
de un lector pe mãsurã.

72 Psalmul lui Asaf
Psalmul 72
Dumnezeul lui Israil bun e celor drepþi
ªi celor ca re rãvãºirã picioarele, dar rãmân înþe lepþi.
Am râvnit spre cei fãrã de le ge pa cea pã cãtoº ilor
vãzând
ªi cu alþi pãcã toºi eu m-am pus la rând.
Nu am vãzut privire spre moartea lor
ªi nic i vre o neliniºte la al me u popor.
Cuprinºi de mâ ndrie rãii s-au îmbrãcat cu nedreptatea
ªi fãrã fric ã de Domnul s-au unit c u pã gânãtate a.
Nedreptatea lor ca zeama din seu va ieºi
Când pedeapsa Domnului îi va dogori.
Pus-au împotriva cerului gura
ªi pe pãmânt au sã dit rã ul pe toatã arãtura.
Norodul meu nu se va mânia
ªi cu multã rugãciune rãul va a lunga .
ªi a u z is:
A vãzut toate astea, Bunul Dumnezeu
Aºa se ruga º i grãia poporul meu.
Iatã , Doamne pãcã toºii ºi cei care au cuprins bogã þie
În deº ert au îndreptat inima lor cea pustie.
Mâinile am spãlat întru cei nevinovaþi
Am spus credincioºilor sã fie curaþi,
Cã sunt nea mul fiilor tãi, cum am fãgã duit
Spune, Doamne, dac ã pre a rãu am gre ºit?
Pânã vor ajunge vremea de apoi,
Ai grijã, Domne, ºi ne iartã pe noi.
Cãci rãii în pustie s-a u stins
ªi seul mãririi c a în vis s-a aprins.
S-a aprins ,Doamne ºi inima mea
La tine în palmele mele vin cu ea.
Eu cea am voit ,Doamne pe pãmâ nt?
Doar rugãc iunea Ta ºi sfântul Cuvânt.
La faþa Sionului pun sufletul meu
La Tine vreau sã ajungã, Bunul meu Dumnezeu
16.08.2006 - Buzãu
Aurel A nghel
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efectul de fluture
#
lipit de realitate
adicã de un cu vânt
adicã de cea mai tare iluzie
pânã aju nge sã te-nfãºoare
otrãvitoare
ca o pânzã de pãianjen
po cn eºti din degete
ºi ea îþi inundã simþurile
creierul
ºi nu mai în þeleg i nimic
de fapt
aces ta e scopul
sã nu mai poþ i sã vis ezi cu adevãrat
adicã sã nu mai po þi sã trãieºti cu adevãrat
adicã sã nu mai po þi sã trãieºti fãrã cu vinte
fãrã tine
adicã

#

cât cer
dragii mei
o p ungã plinã de luminã
cât su fletul tãu
o crean gã frântã-ntr-o p ãd ure
frumo as ã pentru ea
moartã pentru ea
neraco rd atã la nimic
murind în s ine
doar cu cerul deasup ra
fãrã nici o moleculã omeneascã primprejur
în co nju ratã de eternitate
scârbitã d e eternitate
dorin d sã mo arã ca orice fiinþ ã
adicã în sing urãtate
în lib ertate
în …
pun gã plinã de lu min ã
la gu ra ta
ºi avionu l p rãb uºind u-se
în golul de aer
iscat de o res piraþ ie
care parcã-i a mea…

calea trezirii
#
sã ai aºa un vis
tros nin d de împliniri
ca ºi cum s-ar aduna
toate bun ãtãþile lumii
ºi te-ar ciu guli
din toate pãrþile
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ºi tu sã n u ºtii cum sã le faci
faþ ã, p en tru cã habar n-ai cã do rmi
cã vis ezi
cã cineva se jo acã rân jin d
cu tine
ºi mo ri
fericit
în somn

to t ce trebuie fãcut
pe lu mea asta
pentru cã e aiu rea
e aproape obscen
sã mori în so mn
fericit, adicã
striv it de bunãtãþi

Gheorghe Dobre
#
#
e aiurea ideea
sã mori în so mn
striv it de bunãtãþi
aºa cã e mai bine sã te trezeºti
sã zici
ce de lucruri inutile
ca Socrate
în piaþã
sã-þi iei d es tinul de urechi
sã-l b ag i în buzunar
ca pe-u n breloc
ºi s ã pui mân a sã trãieºti
pentru cã n u ai
altã soluþie.

#

pãi, cu m s ã n u
cum s ã nu te simþi viu
când te tai
ca prostul
cu cuþitul
în bucãtãrie
cum sã nu te s imþi
extraordinar de viu
când reuºeºti s ã treci strada
fãrã sã pãþeºti nimic
ºi
ajun s pe partea cealaltã
sã n imereºti într-o altã dimensiu ne
din care poþi sã priveºti înapoi
ºi s ã vezi
extraordinar de clar
cât de s ing ur eºti
ºi cât d e ireal

#

nu -i aºa cã e mai bine
sã fii treaz
sã simþi cã te doare s patele
sã rãceºti
sã n-ai b an i
sã citeºti ziare
sã-þi asculþi ºefii
sã le d ai dreptate
sã-i înju ri în g ân d
sã faci
în tr-u n cuvânt

lo veºti în marginile zilei
ca ºi cum ai în cerca un p ep en e
verde
su spicios, mirat, iritat
cã nu ºtii p e ce d ai banii
cã habar n -ai ce-i dincolo
de coajã

#

sã-þi cari p luta-n spinare
chiar ºi când nu mai ai n ev oie
de ea
sã ai s patele plin
de ob iecte care te-au ajutat
ºi nu mai poþ i scãpa de ele
pentru cã n u vrei
sau pentru cã nu te mai poþ i ridica
de su b muntele d e lucruri inutile
ho tãrâte sã te mai naºti
o d atã

#

beznã
motoru l iluziilor de to t felul
bãlãcealã mu lt p lãcu tã sufletulu i tãu
dus înainte de o s eg mentare
su btilã a clipei
ca paºii alb inei pe o flo are
rãtãcitã
noaptea
de tot ce þine-n el
ca o piele
care-þ i dã impresia
cã exiºti

#
ceas ul d in moleculele tale
gândind u-þ i gând ul
cã poate se rup e cu tine
firul tradiþiei

Te-ntor
ci în zori
e-ntorci

Postfaþã la volumul
„Exerciþii de dragoste cu zeii lui Gheorghe Dobre“
Cuvânt de bun rãmas
Terminasem ins olita cãlãto rie prin cea mai
incitantã carte d e p oezie pe care am citit-o în ultima vreme. Eram bucuros cã am reuºit, cã am
ajuns într-un fel sã strãbat spaþiul poetic al unuia
dintre cei mai mari ºi mai necuno scuþi poeþi
contemporani, Gheo rghe Dobre.
Puses em punct, dar n-au trecut nici 24 de ore
ºi n evoia de a reveni mã apãsa aproap e ca o
obsesie. Oare de ce?
Mai întâi cã abia dupã ce am scris-o, am citit ºi
referin þele critice de la sfârºit, unele dintre ele de
o desãvârºitã competenþã. Am fost bucuros sã constat cã n umero as e id ei pe care le-am emis ºi
susþinut s e aflau ca puncte de vedere ºi în viziunea
altora asupra acestei cãrþi.
Una din aces te idei nu-mi dã pace. Aceea a
necesitãþii revenirii, a prea puþinulu i înþeles al
un or a d in tre p oeme, a derap ajelo r ap roa pe
ob ligatorii în câteva cazuri , deo arece cartea
aceas ta nu este uºor nici de citit ºi nici de înþeles .
Ce sã mai zicem de a te apuca sã o prezinþi ca pe o
lecturã deos ebitã, sã scrii ºi sã faci luminã acolo
unde, uneori, chiar poetul construieºte aproape pe
întuneric.
Ideea revenirii este incitantã ºi pen tru cã este
aceea care desch ide cartea de la primul grupaj din
HYPEROURANIOS TOPOS :
Te-ntorci în zori din lungi cãlãtorii pe þãrmuri
Cãlcate doar de Ariel, cu pas de vânt
Dar nu-l cunoºti pe Ariel, iar Zeul
Ia forma unui munte de pãmânt.
Este o imagine tulburãtoare, care nu se poate
uita. De la început, poetul co nstruieºte imaginea
obsedan tei preocupãri-creaþia, cuvântul, po ezia,
metafizica creaþiei poetice.
ªi Ar iel nu ºtie ce s ã facã
Lãsat fã rã stãpân pe-acest cuvânt
Pe care apa mãrii vrea sã-l b atã
Iar Ariel nu ºtie ce-i pãmânt
Se exprimã aici ideea cã oricât ar fi de neºtiutor
un iubitor de cuvinte, la impactul cu necunoaºterea
va trebui s ã facã ceva ºi sã reuºeascã. Acu m, când
ºtiu câte a învãþat poetul ca sã poatã scrie aceastã
carte, cât har poetic a pus d in cel primit ca sã o
ducã la bun sfârºit, afirm, fãrã sã mã tem de nimic,
cã scrierea pãrerilor mele despre Exerciþii… a fost
cea mai frumoasã aventurã intelectualã pe care am
trãit-o.
În strofa a treia din I gãsesc, prin revenire, exact
sentimentul care mã încearcã acum, în vibraþie
concordantã cu acela al poetului:
Ce rupþi în douã vã simþiþi; ºi iatã
Trezirea nu ºtiu câtã s-a sfâ rºit
ªi începutur ile stau gr ãmadã
Sfâr ºitului luat de la-nceput.
M -am în tors ”din lu ng a cãlãtorie” p rin
top osurile acestui mare poet ca sã mã aflu ”pe
þãrmuri neºtiute”.
M-am întors chiar în zori ºi confirm, ºtiind sau
neºtiind nimic, din câtã forþã are cuvântul în teribila
sa cãlãtorie de la poezie pânã la cititor.
Înd oielile mele cu privire la interpretarea
poeziei din Exerciþii… au fost la început normale,

potrivite cu surpriza p e care am avut-o la prima
lectu rã. Ele însã s -au amplificat, iar acum au
devenit chinuitoare. Acest sentiment s-a amplificat
dupã ce am citit observaþii deosebit de lãmuritoare
ale unor critici autorizaþi, cum ar fi de exemplu
Angh el Papacioc:”Poemele cu care debuteazã
poetul Gheorghe Do bre pun la încercare criticul
car e ur mã reºte s imp lis t s ã d esco p ere s u b
inflores cenþa poeticã vreo epicã, o isto rie, un mod
de a estetiza sau esenþializa.”
Aprecierea : ”Gravitatea poemelor din primul
volu m le face s ã semen e cu niºte elegii rilkeene,
iar gestica este atât de coerentã, atât de cu rsivã în
spaþiul trãit al metaforei încât poezia devine nu
n umai încân tãtoare, co ntinu u cita bilã ci ºi
”verosimilã”, ca un transfer într-un univers cu mai
multe dimensiu ni decât cele cu noscute”.
De aceea m-am întors , nu s pre a-mi justifica
unele greºeli de interpretare, în fond conteazã cel
mai mult efectul pe care l-a produs poezia ºi nu ce
reuºeºti sã s pui desp re ea. Când tratezi cu drago ste
ºi cu bucurie un subiect, obiectivitatea poate s uferi,
dar eu am dorit sã fac lobb y pentru o p oezie mare,
sã incit la lecturã ºi mai puþin sã promovez valoarea
decât sã o luminez s au s ã o întu nec, pentru cã
valoarea în sin e existã în aceastã carte ºi de asta
nu se mai poate în doi nimeni.
Într-o discuþie recentã cu Passionaria Stoicescu,
i-am spus cã mai am puþin ºi închei o carte despre
Exerciþiile d e lib ertate ale poetului Gheorghe
Dobre. A exclamat un BRAVO în stilu-i specific,
adãu gân d: Gheorghe Dobre este un poet mare,
foarte mare, u nul d in tre cei mai mari p oeþi
contemporani…
Co nfirm ºi eu prin aceste rânduri acest adevãr,
în p lus confirm cu bucuria pe care o încerc acum
de a fi avut intuiþia de a citi ºi scrie despre antologia
poetului de la Slobozia, cum titreazã un confrate
în finalul cãrþii.
Revin, deci, as upra volumului hyperouranios
topos cu câteva precizãri, pentru a demonstra câtã
cunoaºtere este trans figuratã p oetic în aceas tã
carte.
Teo ria to po su rilor – d omen iu a l teoriei
catego riilor, care stu diazã to posuri-categorii cu
structu ri d eterminate s uplimen tare, ºi meto de
matematice, legate de toposuri.
Dezvoltarea teoriei toposurilo r a început în a
doua jumãtate a secolului XX. Ideile teo riei ºi-au
gãs it ap licare în ramu rile con tempo rane ale
matematicii, în special în geometrie ºi lo gica
matematicã. Intuiam în construcþia acestei cãrþi
de poezii cuno aºterea temeinicã de cãtre poet a
acestor teorii, aspecte concrete fiind detectabile
în multe din poemele s ale.
Vom lãmuri încã un cuvânt din componenþa
sintagmei care d ã titlul: Hyperou ranios.
În mito lo gia g reacã U ran us , cer, zeu,
întruchipând cerul, soþul Geei, pãmântul, sunt cea
mai veche generaþie de zei. Gea l-a nãs cut pe
Uranus , (Hesiod ,”Teogon ia”)ºi cãsãtorindu-se cu
el a dat naºtere munþilor, nimfelor, marea Pontus ,
titanilor, ciclonilor…Uranus era înzestrat cu o
mare putere de reproducere. Copiii lui erau foarte
urâþi ºi îl urau pe tatãl lor. El îi þinea închiºi în
în ch iso area Tartar, Geea s uferind cu mplit din
aceas tã cauzã.

La început de drum…
Vin eri, 2 7 o ctombr ie 2 006 , plecam prin tre u ltimii d in
Bis erica din sat (mã miºc mai greu, d ar n ici nu mã grãbes c s ã
pãrãsesc lãcaºul s fânt) , când vãd intrând un grup de copii – þâncii
din grupa micã de la grãdiniþã. Frumos ºi curat îmbrãcaþi, þinându se de mânã – do i câte doi – condu ºi de do amn a educatoare sp re
icoanele din faþa A ltarului. Îºi fac, cu s fialã, semnul Sf in tei Cruci
ºi, ridicaþ i în braþe de do amna, sãrutã icoana lui Iiu s ºi a Sfântului
N icolae, l cãrui hram îl p oartã sfânta noastrã Bisericã.
A u venit s ã se în tâlneascã cu D oamne-D oamne. Au s cântei
de luminã în ochi. Par o ceatã d e îng eri ! C u s uf letu l lo r
neprihãnit, neîntin at, îl simt aproape pe Doamne-D oamne.
Pr ivindu -i, su nt fas cin atã de lecþ ia de viaþã ce le-o dã doamna
educatoare „la încep ut de dr um”, de cale spiritualã. P ãºes c, fãrã
s ã- ºi dea seama acu m, tainic, pe p rima treaptã a zidirii lo r
su fleteºti, ajutaþi cu nemãr ginitã dragoste de educatoare. S imt
asta ºi s e vede ºi d in scânteierea din ochii ei când îmi spun e : „Îi
iubesc ca pe co piii mei”.
D up ã- amiazã, la A ntena 1 S lobo zia, am vãzut o altã
activitate, des fãºu ratã la o grãdiniþ ã din Slobozia – o expoziþie
de d es ene-icoane pictate d e preºcolari. A fos t întâmplare ? Li s au s ugerat astfel de acþiun i educatoarelor ? Dacã n u, tainicã
întâmp lare !
C omunicar ea copiilor cu D umnezeu prin gestur i s acr e –
închinarea ºi sãrutul icoanelor, prin d es ene-ico an e. Au percep ut,
în acele momente, copiii, fiorul s acru ?
În adâncul su fletului lor, lecþia din Bisericã s e va pãstra,
tain ic, ºi va reverbera, peste ani, la adânci bãtr ân eþ i, aºa cum au
reverb erat în suf letul nos tru, vãzând u-i azi, s tr ãfulgerãri de
aduceri-amin te d in copilãria atât d e înd ep ãr tatã, când bunica
m-a d us prima d atã la Bisericã. Era în Vinerea M ar e, la Denie.
Biserica era luminatã feeric, de sus , de la lumânãrile din
candelabre ºi jos – und e femeile bãtrân e ardeau lumân ãri – s trâns e
circu lar (n -am mai vãzut de atunci aºa alcãtuire) – s ã le fi luminat
D RUM U L de D INC OLO celo r plecaþ i „fãr ã lumin ã”.
Tran sfig urar ea B iser icii – P alat ceres c – º i tran sf igur area
interio ar ã de atunci am retrãit-o astãzi.
S tarea de plutire, in ten sitatea tr ãir ii, ne-o trans mit ºi
imagin ile din icoane în timpul rugãciunii, fiindcã – s pune S f.
Ioan Damas ch in – „Fiecare ico an ã poartã în ea o TA IN Ã, taina
de dincolo , luminatã p rin imag in e – necun oscu tul se face
cunos cut.”
Cu aproape patru d ecenii în ur mã, am trãit un miracol. Frica
de neputinþe, de neajuto rãr ile ce vo r putea veni peste an i, m-a
fãcut sã cad într-o adâncã, pierzãtoare deznãdejde. ªi r ugãciu nea
cãtr e Maica D omnului, la Icoana la care s e rugas er ã ºi bunicii ºi
pãrinþii mei : „P rea S fân tã Nãs cãtoare d e Du mnezeu miluieºtene pre n oi” – mi- a salvat s ufletul de moartea veºnicã.
D in deznãdejde – is pita celui rãu – m-am ridicat – am înþeles
mai târziu – prin puterea ºi ajutorul primite de la Maica D omnului
rugându-mã la Icoanã pentru iertare. Lecturile din Cartea Cãrþilor,
din Scrierile Sfinþilor Pãrinþi, adun ate d e Pãrintele D umitru
Stãniloaie în cele d ouãsprezece v olu me ale Filocaliei m-au ajutat
sã dob ândesc rãbdare în în cercãri – ºi câte n -au mai fos t ? – ºi
încredere în mine ºi în cei din jur ul no stru.
S ufletul n u trebuie s ã pr iv eas cã necontenit la cele ce-i
pricin uies c în tris tare, nici s ã se lip eas cã de neno rocirile prezen te,
ci sã-ºi s chimbe privirea s pre contemplarea adevãratelor bunãtãþi.
ªi vei reuºi s ã te bucur e pu ruri. A stfel îþ i vei pãstra s ufletul
neînd urerat ºi netulb urat, s pune S fântul Vas ile cel M are în
„Scrieri”, p. 3 84-38 5.
N e în cearcã ºi ne ceartã D umnezeu pentru în dreptare. A m
su pravieþ uit încercãrilor pentr u cã Dumnezeu ne dã p ed eaps a
„cu mãsu rã”. „N e-a pedepsitDu mn ezeu – sp une Ap ostolul – dar
morþii nu ne-a dat”.
În cercarea – dacã luãm aminte – întãreºte pe cel încercat sã s e
ridice s ã ia totul, cu nãdejde, de la capãt.
Î ntr- un ziar, din iu lie 2005 , o s tu dentã româncã stabilitã la
Londra, scãp atã din infern ul exploziei din 7 iulie 2 005, mãrturisea
: „În gerul meu p ãzitor ºi-a fãcut dator ia”( fata îl fãcus e d in
copilãrie „dato r”). Întreb, uneori, pe co pii, d acã ºtiu rugãciunea
„Îngeraºul” ºi mã bucur cã o cunos c. I-a înv ãþat bunica, i-a învãþat
educatoarea. S acrã prof es ie – p rofesia de bunicã, sacrã pro fesia
de ed ucatoare !
Înaintãm pe C ALE luminaþi de imaginea din Icoanã.
Rug ând u-ne, o facem de bunã voie. Neobligaþi. S untem lib eri s ã
ascultãm de o pov aþã, s-o împlinim s au s ã o uitãm, s-o resp ingem.
U nii ascultã de o povaþã, alþii de alta – trãim chiar n oi pen dulând
„într e dou ã po veþ e” – ca erou l din poves tirea lu i Caragiale, cu
aces t titlu sau ca eroul din nuvela „La H an ul lui M ânjoalã”.
P opos ind la hanul lui Mânjoalã, ero ul cautã cu bãgare d e seamã
rãsãritul – locul icoanei – p en tru a împlini un gest – învãþat din
copilãr ie – în ch inatul la Icoanã. Întreb atã de I coanã, hangiþa,
femeie „cu ratã”, îi rãsp unde : „Dã-le fo cu lui de icoane, de-abia
prãs es c cari ºi pãduchi de lemn ”. Eroina, hangiþa, urmas e din
copilãrie altã cale – altã povaþã.
A cum, scriind, aud la radio îndemnul unui eclezias t : „S ã nu
ne pierd em nãdejdea, sã-L cãutãm p e Du mnezeu !”.
Elen a Câ rj an
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„Umbra Romei se va ºterge de pe
obrazul marii urbe”
Când un poet se apucã
sã scrie un roman sau o
piesã de teatru, desigur cã
acestea vor avea, în final,
o pu tern icã amp rentã
liricã. Când un profesor –
TITI DA MIAN
foarte fin cuno scãtor al
limbii, literaturii ºi culturii engleze – se apucã sã scrie
roman, desigur cã acesta va cãpãta amprenta marelui
Brit, cum îl numea Eminescu pe William Shakespeare.
Fireºte cã regula n-a putut fi încãlcatã nici de cãtre
distinsa ºi erudita profesoarã de limba englezã Dorina
Ene care surprinde lumea literarã ialomiþeanã cu un
roman, ,,Umbra Romei’’, apãrut la Slobozia în vara
lui 2006 ºi lansat cu succes la Slobozia ºi la Urziceni.
Dacã am fãcut aceste asociaþii, tema romanului
este previzibilã: iubirea. Tema ne duce cu gândul,
cum era de aºteptat, la celebra tragedie „Romeo ºi
Julieta”, cãci ºi în roman cititorul descoperã o tragicã
poveste de iubire dintre un stãpân ºi sclava lui. Eroul,
un general roman, Septimius, este rãpus de o sãgeatã
înfiptã în spate, între umeri, ca un dar al destinului,
iar sclava Hippolita, devenitã soþia lui, face gestul
asemãnãtor eroinei d in finalul traged iei
shakes peariene: smulge cu o miºcare neaºteptatã
pumnalul de la centura iubitului ºi-ºi strãpunge fãrã
ezitare pieptul.
Având în vedere finalul, acþiunea romanului ar
putea fi privitã doar ca o simplã „reluare” a povestei
tragice de dragoste, al cãrei mesaj cutremurã omenirea
de la 1600 încoace. Numai cã mesajul romanului se
detaºeazã de cel al piesei, întãrindu-l ºi îmbogãþindu-l.
Metafora din titlu „umbra Romei” este descifratã ºi
transmisã cititorului de cãtre unul dintre pers onaje,
Scipio Aemilianus, în final: „Viitorul le aparþine lor
ºi va veni o vreme când visul li se va realiza ºi umbra
Romei se va ºterge de pe obrazul marei urbe!”
Cine este umbra Romei? Rãspunsul îl dã încetul
cu încetul, paginã de paginã, þinând cititorul încordat,
romanul. Mai întâi, cu o meticulozitate desãvârºitã,
autoarea recons titu ie atmosfera din s ocietatea
romanã, aflatã în plin s clavagism, în secolul al II-lea
în ainte de Hristos. Septimius Cornelius Scipio,
nepotul generalului Scipio Africanul, la 25 de ani era
deja comandant de legiune, avea glorie ºi putere, dar
mai ales avea la picioare toate femeile Romei. Fire
independentã ºi autoritarã, acesta refuzã avansurile
ºi cãsãtoria cu Livia Fulgentia, o vãduvã patricianã,
fostã soþie de cavaler, în favoarea unei tinere sclave
instruite, Hippolita. De aici încolo, întâmplãrile se
deruleazã cu repeziciune, cititorul urmãrind treptele
iubirii dintre cei doi, în ciuda sfaturilor, a tuturor
interdicþiilor ºi a mentalitãþilor epocii. Dragostea
învinge. Iubirea doritã se transformã în iubire trãitã.
Un cuplu – stãpânul ºi sclava - trece peste interdicþii,
dar mai ales peste prejudecãþi ºi s-ar pãrea cã cititorul
as istã la o iubire fãrã sfârºit… Când iubirea este pe
cale sã învingã distanþa dintre Roma ºi Pergam, apare
mâna nemiloasã a destinului – moartea.
Privitã astfel, cartea pare a face o con cesie
repetabilului. Câte cupluri, atâtea poveºti de iubire.
Privit în profunzime, romanul, asemenea tragediei,
trimite un mesaj viitorului, pe care îl amplificã,
tu lbu rând veacurile. „Argumen tul” au toarei s e
instituie ca o punte de legãturã între cele douã mesaje,
despãrþite de mai bine de 2000 de ani: „ Ceea ce m-a
interesat ca temã principalã a cãrþii a fost iubirea.
Într-o lume insensibilã ºi crudã în care între oameni
era trasatã bariera nefireascã a sclaviei, în care însãºi
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specia umanã era nefiresc împãrþitã în oameni ºi
sclavi, iubirea apare nu numai ca o punte de legãturã
între cele douã noþiuni, aparent total deosebite, ci ºi
ca o forþã atotputernicã în stare sã ºteargã toate
diferenþele artificial impuse ºi sã restaureze ordinea
fireascã. Prin aceasta ea este vãzutã ºi ca unicul izvor
al fericirii absolute, chiar dacã viaþa eroilor se desfãºura
cu peste o sutã de ani înainte ca Iubirea sã fie statuatã
ca singurul mod de existenþã umanã admisibil”.
Scriitoarea se doreºte a fi ea însãºi un mesager
al celor douã creaþii literare, tragedia ºi romanul,
pentru generaþiile de astãzi, tot mai puþin dispuse
sã-ºi însuºeascã valorile trecutului: „Sper ca acest
roman, deºi scurt, sã cons tituie, mai ales pentru
tân ãra g en eraþie, un exemplu d e fru mus eþ ea
adevãratei iubiri pusã faþã în faþã cu dragostea
pasagerã, insensibilã, care dominã tot mai mult epoca
în care trãim”
Es te de ev id en þiat imens a documentare a
autoarei. Scopul ei este ºi acela de a instrui, de al
pune pe cititor în relaþie cu o lume dispãrutã, total
strãinã. Cititorul descoperã în paginile romanului o
galerie impres ionantã de personaje ilustre romane,
mari bãrbaþi precum: Pompilius, Scipio, Rolio,
Lucinius, Septimius, Decius, Cornelius, Octavianus,
Maximus, Perperna etc. Bine contu rate su nt ºi
pers onajele feminine, puternice, în acelaºi timp
sensibile: Hippollita, Livia Fulgentia, Sempronia,
Maxentia, Petronia Clvina. O cãlãtorie printre zeii
romani ºi greci se transformã într-o baie de culturã
pentru cititorul avid. Aici el gãseºte rãspunsuri la
întrebãri privind arhitectura caselor (cubiculum –
dormitor, atrium – camera de intrare, triclinium –
sufragerie). Descoperã moravuri ºi degradare, putere
ºi sclavie. Cãlãtoreºte cu ochii minþii printr-o Romã
decãzutã moral ºi printr-un Pergam cucerit. Scenele
succed cu rapiditate, au dinamism, realizat printr-o
subtilã alternanþã de elemente descriptive, narative,
dar mai ales dialogate,ce fac posibilã comunicarea
dintre narator ºi cititor. Existã una, în miezul cãrþii,
ce se desfãºoarã cu o derulare cinematograficã, în
Circus Maximus , ºi anume lupta dinte doi gladiatori
- un gal cu scut, coif si sabie ºi un retiar cu plasã
metalicã. Nu importã cine câºtigã, cãci notaþiile
autoarei din finalul scenei sunã a avertisment pentru
generaþia actualã: ,,sângele þâºni ºi galul începu sã
se zvârcoleascã în spasmele morþii. În marele
amfiteatru se fãcuse liniºte. Romanii urmãreau cu
toþii, cu lãcomie, agonia sclavului.’’
Notaþiile sunt discrete, subtile, dialogul este
rap id, personajele sunt vii, iar ex plicaþiile din
subsolul paginilor –abundente. Autoarea reînvie o
lume de mult apusã, cu zbuciumurile, cu bucuriile
ºi tristeþile ei, proiectând-o în prezent. Fraza finalã
a romanului se constituie într-un mesaj pentru viitor
ºi pentru umanitate: ,,doar Septimius si Hippolita,
dormind îmbrãþiºaþi, cu zâmbetul lor pãreau sã confirme, peste veacuri, o libertate prea devreme anunþatã”.
Dacã avem în vedere timpul istoric, dragostea
dintre Septimius ºi Hippolita anticipeazã cu mai bine
de o 1500 de ani pe aceea a mult prea tinerilor Romeo
ºi Julieta. Plasatã în timp mitic, tragedia celor douã
cupluri anunþã viitoare tragedii nãscute din dragoste.
Nu întâmplãtor, inteligen ta autoare plaseazã în
finalul romanului o maximã a lui Ernest Hemingwai,
sp re meditaþ ie, cititorului: ,,Toate p ov eºtile
adevãrate se sfârºesc cu moartea.” Moartea ca o
eliberare a iubirii din ghearele nemiloase ale
destinului.

* * *
În cer e cenuºã,
pe pãmânt e fum…
Balade triste se aud…
Pierdutu-s-au
soarele ºi luna în nemurirea lor…
Nouã nu ne mai aparþin…
Oare le vom regãsi?
Dar noi? Oare vom avea puterea
sã dãrâmãm cerul,
sã-l facem sã arunce stele,
iar întreaga lui furtunã sã fie a noastrã?

Sub o lampã...
Mi-am ascuns zâmbetul
în paharul din care noaptea
beau apã.
Apã de care nu mã mai satur
ºi care fierbe la lumina lãmpii;
apã ce-mi conservã iubirea.
Lângã patul acoperit de catifea,
deasupra unei foi în care se suprapun
sentimente ; ca o plantã vrãjitã
ce nu cunoaºte timpul,
ce reneagã gândurile,
victorioasã, doar pe foaie
trãieºte liniºtitã
DRAGOSTEA NOASTRÃ !
Andreea Roxana ARON

G ân d u r i
Soa rele se sparge de pãmânt topind totul în cale a
sa. Sub a rºiþã, frunzele sfrijite , încea rcã din rãsputeri
sã-º i pãstre ze culoarea spre a oferi puþinã umbrã
pavelelor care dogoresc asemeni unui cuptor.
Pe strãzi, în case, în birouri, c ãldura înmoa ie tot.
Pânã ºi muºtele re fuz ã sã zboare.
În atmosfera clocitã, minþile se încing, neuronii
umblând a narhic pe culoa rele ale cãror semafoare sau bloc at deviind tra seul normal.
A pa r comoþii le , afe ctâ nd cl arviz iune a º i
determinând confuzii.
Se naº te o luptã surdã , fã rã învingãtori, fãrã eroi,
fã rã învinº i. Doar convulsii.
Cãutãm, asemeni rãtãciþilor în pustiu, adevã ruri
pe c are dorim sincer sã nu le aflãm.
Negãm tot. Sunte m capabili sã ne refuzãm propria
fiinþã. Z ãduful ne aprinde unii împotriva celorlalþi întro luptã trecutã care ne consumã º i ultimile picãturi de
vla gã.
Prin miºc ãri contorsioniste vede m din ce în ce mai
puþin º i mai aproape, fã rã a ne vedea pe noi, ochii
înceþoºâ ndu-ni-se.
Buimaci, cu frica adânc înfiptã în suflet, din varii
motive, nu putem privi decât înapoi.
Ceasul din prepe leacul sã u c onstruit la semafor
mã soarã împotriva noastrã numai înainte .
Uºoa re umbre ce se iþesc printre crengile scofâlcite
ne fac sã ne a gãþãm de speranþa revenirii când înc ã
nu va fi prea târz iu.
28.08.2006

Vasile Iordac he

Aurel Anghel
68 Cu tine, Doamne, creºte Credinþa
Psalmul 68
Mântuieºte-mã, D oamne , cu mila Ta
Cã intrarã ape în inima me a.
Noroiul adâ ncului m-a înfã ºurat
ªi tare rãu sufletul meu s-a întristat.
Vifor porni din adânc ºi mã prãpãdi
Cine, Doa mne, toate astea le poate opri?
Te-am strigat, Doamne, gâ tle ju mi-a amorþit
Ochii slãbirã, mã simt obosit.
Cei ce mã urãsc s-au înmulþit,
Mai mult dec ât perii capului,
Mã prãpãde sc vrãjmaºii, în lungul drumului.
Mã pun ja ful lor sã plãtesc
Scoate-mã, Doamne, scã pare nu ma i gãsesc.
Greºalele mele de Tine nu am ascuns
Ori rugãciunea mea nu a fost de a juns?
Eu pentru numele T ãu nu am suferit oa re?
Se strâng rãii, vor sã mã omoare.
M-au înstrãinat de fraþi, de maica mea
Cã am râvnit prea mult eu Casa Ta.
Cu post am acoperit sufletul, am primit oc arã
Se strâng prea mulþi ºi zic cã mã doboarã.
In loc de-mbrãcã minte pus-a m sa c
ªi pe ntru asta mult rãu ei mie fa c.
Stãteau la porþi limbuþeau la vin
Eu, Doamne, tot la tine mã înc hin.
Cu mulþimea milei Tale ascultã
ªi dã mie ierta re cât mai multã,
Cã vor în vifor sã mã prãpãdeascã
ªi c u adâncul apei sã mã miluiascã .
Sã nu întorc i, Doamne, de la mine faþa ta.
Nu am pe lume eu cu ce mã mângâia.
Aud doar oca rã ºi ticãloºire,
Dar º tiu cã voi primi înapoi Milã ºi Iubire
Îmi deterã în loc de pâine fiarã
ªi-n loc de a pã cu oþet mã adãparã.
Am aº teptat ca unul sã se mâhneascã cu mine
Nu l-am afla t te am pe T ine.
Cu mânia iuþimii, Doamne, sã-i cerþi
ªi c u mila Ta mare sã-i ierþi.
Nãdejde am cã îi vei îndrepta,
Cetãþi, Iudeea ºi Sionul din nou vei ridica.
Cu Tine, Doamne, Credinþa mea c reºte
ªi Rãul depart e de mine opreº te.

71 Împãratului dã, Doamne, dreptate
Psalmul 71

69 Nu zãbovi,Doamne
Psalmul 69

Dã, Doamne , împãratului Tã u dreptate
Sã judece pre norod cu bunãtate,
Munþii sã ia de la tine pace,
Sã ridice pe cel cãz ut care za ce,
În nepãsarea pãcatului sã u.
Sã îndrepte cu bunãtate pe cel rã u.
Pe fii celor sã raci sã-i judece ºi sã-i miluiascã
În toatã lucrarea lui sã nu greº eascã.
Sã smereascã pe cel ne pãsãtor
Liniºte sã întindã pe ste întregul popor.
Cu soarele sã se bucure împreunã,
Sã îmblânz eascã razele de lunã ,
Picãturi de ploaie roditoare,
Sã cadã pre pãmânt ºi pe ogoare.
Sã rãsarã dreptatea ºi bucuria de viaþã
Ca roua pe iarbã de dimineaþã,
Ma rea ºi râurile somn liniºtit
Sã primeascã de la Tine cã pre toþi ai iubit.
Sã cadã a rapii înaintea lui
Sã lingã þãrâna în lungul drumului.
Pentru asta împãraþii Tharsisului vor aduce
ªi nu se vor mai feri de sfânta c ruce.
Toate împãrã þiile se vor ruga în limbile lor
Þie, Doa mne, veºnic ºi nemuritor.
Roadele se vor ridic a din mila lui
Mai înalte decât munþii Livanului.
Numele Domnului va strãluci ma i înainte de soare
ªi dragostea oamenilor cãtre E l fãrã a semãnare .
Sã fie în veci blagoslovit
Numele Domnului ºi de toate noroadele iubit.

Doamne, ia aminte ajutorul c u sâ rguinþã
Sã ruºinezi pe rãi, fã asupra lor biruinþã.
Sã dai liniº te sufletului me u
Pe tine te rog ,bunul meu Dumnezeu.
Întoarce-i îndãrãt ºi ruºineazã-i pe rãi
Cei fãþarnici se cred copii tãi.
Ei zic cu gurã mare ” E bine, e bine”
Nu mai au Doamne un pic de ruºine.
Ia r cei ce te iubesc ºi zic:
”Mã reascã-se, Domnul” ascultã-i un pic .
ªi eu sunt sã rac, sã m-asculþi ºi pe mine
Cã nu mai am, Doa mne, decât sufletul ºi pe Tine.
Nu zã bovi, Doamne , cu M ila Ta
Doar cu tine sufletul meu se va mângâ ia.

16.08.2006 Buzãu

70 Lui David, fiilor lui Ioadav…
Psalmul 70

Mã voi mãrturisi, Dumnezeul meu,
Voi chema z i de zi numele tãu.
Povesti-voi toate minunile
Lãuda-voi judecãþile tale.
S-au topit munþii pãmântului
Cu credinþã am întãrit stâlpii lui.
Celor fãrã de lege m-am opus
Celor c e gre ºesc iatã ce-am spus:
Nu ridicaþi cornul în sus.
Nu grãiþi împotriva lui Dumnezeu.
De la Domnul veþi avea milã mere u.
Cãci Dumneze u te smereºte ºi te înalþã
De la Dumnezeu capeþi viaþã.
Paharul amestecat e în mâna lui
Din el se dã împãrtãºanie copilului.
Rãmâ ne pãc ãtosului drojdia
Celui curat Domnul dã bucuria.
Doamne, coarnele pãcãtoºilor voi zdrobi
Cânta -voi Dumne zeului lui Iacov ºi te voi iubi.
16.08.2006 Buzãu

16.08.2006 Buzãu

74 Nu ridicaþi cornul
Psalmul 74

75 Cântare asupra asirienilor
Psalmul 75
In Iudeea nume le Domnului e cunoscut
Dar în Israe l º i mai bine ºtiut.
În locaº ul lui Sion pac e s-a fãcut.
Acolo arcuri º i sãbii a zdrobit
Rãzboiul popoarelor Domnul a sfârºit.
Strigare:
Din munþii veºnic i ne -ai luminat,
Nepricepuþii la inimã tare s-au tulburat.
Au adormit somnul, nimic n-au aflat
Oamenii bogaþi mult s-au bucurat.
De certarea Ta cãlãreþii au a dormit pe cai
Se credeau în Rai, tu îi înfricoºai.
Judecata din cer ai asculta t
Toþi blânzii pãmântului s-au bucurat.
Omul c redincios cu gândire va mulþumi
Cel pãcãtos cu rãmãºiþa va prãznui.
Rugaþi-vã cu cântec e, oameni minunaþi,
Cei care împrejurul Domnului vã a flaþi.
16.08.2006 Buzãu

Nãdãjduiesc, Doamne , sã nu mã ruºinez i în veac
Întru D reptatea Ta sunt încã sãra c
Iz bãveºte -mã º i mã sc oate
Din ce le neºtiute de mine pãcate.
Pleacã cã tre mine urechea ºi mã mântuieºte
Sufletul meu doar spre Tine tânje ºte.
Tu eº ti întãrirea ºi scãparea mea
Mã rog, facã-se cum vei º ti voia Ta.
Mâna pãc ãtosului ia de pe mine
Cãci nãdejde a sufletului meu e la Tine
Pe tine s-a rãzimat maica mea
Din pântecele ei ºtiu cum se ruga
Sã fiu pentru Tine ca o minune
Gura ei ºi acum mare la udã spune
Þie, D oamne , cã ne -i miluit
ªi de mult e pãca te ne-ai izbãvit.
Sã nu mã le pezi, Doamne, la vremi de bãtrâneþe
Cã om sunt º i eu, pãcate am fãc ut la tinereþe.
Cãzuse rã vrãjmaºii ºi se sfãtuirã
De Domnul pãrãsit, minciuni înº irã
Nu e ste el ce poate, nu poate el striga
Un biet sã rac, pe tine -a te ruga.
Eu ,Doamne, nu cunosc tocmele
ªi nu mã înspãimânt de vorbe rele
Eu tuturor le dau rã spuns:
Cunosc pe Domnul ºi-mi este de ajuns.
La tine mã rog ,Doa mne, din vremi de tinere þe
ªi-ac um câ nd eu a juns-am a vremii cãrunteþe.
Tu a i º ters nec azuri ºi rele
M-ai scos din pãcate ºi patime grele
Cu me ºteºuguri de câ ntare voi slãvi numele tãu
Sã audã cel fãþarnic ºi cel Rãu
Cã n-a m uitat, o clipã n-am uitat
La tine mã-ntorc, Doamne, iertare Tu mi-ai dat.
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A73 Prea tare umflase mândria
Psalmul 73
Urgisi Domnul peste pãºuni mâ nia
Cei rãi pre a ta re umflaserã mândria.
Ei cu rudeniile împreunã
Stingeau pra znice le Domnului ºi z iceau noapte bunã.
Ridicã mâinile Tale peste mândria lor
ªi bine cuvânteazã pe drepþii ace stui popor.
Pus-au rãii se mnelor semne
Se gânde au cã n-au de cine se teme.
Se fãleau cu ura lor în mijlocul pra znicului
Au uitat de tot cuvântul Domnului.
Cu topoare au tãiat uºile deodatã
Cu securi ºi bardã au da t locaºului roatã.
Au ars cu foc Sfinþitorul cel Rãu
Au surpa t în pãmânt loc aºul numelui tãu.
Vrãjmaºul întãrâtã pe potrivnic împotriva ta
Cât, Doamne, sufletul tã u mai poate rã bda?
Tu ai zdrobit capetele ba laurilor în a pã
Potrivnicii Tãi de ce scapã?
Ai rupt pâraie ºi izvoa re
Râurile Itamului ai uscat cu raze de soare.
Tu a i sãvârº it zorile ,
Ai înmulþit pe pãmânt florile,
Ne-ai zidit primãvara ºi vara,
Ai sc himbat ziua cu sea ra,
Sã nu uiþi sufletele celor are Te-au slãvit
ªi Þie cu umilinþã s-au mã rturisit.
Sã nu la ºi sãracul în veci înfruntat
De miº elul prefã cut, ce numele tãu a u lãudat.
Mândria c elor ce te urãsc, prea tare s-a-înãlþat.
Întoa rce, Doamne , bunãtatea spre noi
ªi dã-ne, Doa mne, Credinþa întreagã înapoi.
16.08.2006 Buzãu

Din volumul „P salmi în r ime “ lansat
miercuri, 13 dec embrie 2006, la Seminarul Teologic din Buzãu
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C MYK

Debut

A fost...Mai este...Va mai fi...
O umbrã din trecut îmi dã târco ale, îmi alungã liniºtea,mã face
sã mã pierd în zbo rul unei ra ze de luminã ce uºor mi-ating e
chipul...Mai rar soarele m ã fa ce sã mai sper cã va fi v eºnic ºi cã va
avea puterea s ã-mi lumineze inima ..., cãmãruþele-i de mult uitate
ºi-ncuia te cu lacãte puternice numite dezamãg iri... Mii de amintiri
pã str ate îºi ºter g sing ure firicelele de pra f-s unt a nii ce-a u
trecut...ani în care am încerca t s ã uit cã o da tã a u existat multe
vo rbe, multe slove a mare care au durut ºi po ate au reuºit s ã distrugã o inimã , un zâmbet...
M-au lã sat în întunericul ale cãrui mreje pline de urã, pline de fum, (fumul inimii mistuite
de flacãra deziluziei necruþãtoa re) împrãºtie durere.. ºi alungã tot ce e frumos, ce e bun, ce e
pur. ..
Alungã esenþa, alungã adevãrul, mã alungã pe mine, cea care am fost..., dar acum nu mai sunt...
“P ãcat cã unii îºi dau seama cã tristeþea a pus stãpânire
pe sufle tul din niºte rânduri precum cele de mai sus...Sunt
oame ni care nu te cunosc..., oa me ni ca re doa r îºi
ima gineazã cã eº ti fericitã...,dar...de ce îi conda mni? Nu
sunt obligaþi sã se intereseze de bãtã lia pe c are sufletul
tãu o poartã singur, bãtã lie dusã împotriva propiilor
greºe li...
Poate sunt vinovaþi pentru cã au fost lângã tine, dar
nu au încerc at sã te fa cã sã vezi cât de mult greºeº ti...”
EU cãtre MINE...
“Un cântec trist inspirat de o muzã pierdutã printre
nufe ri se auzea di n depãrtare...Ec oul lui îm i aduce a
ami nte de un str igãt dis pe rat v eni t dint r-o l ume
necunoscutã unora..O ftat ul frumoasei fãpturi-nime ni
altcineva decât gingaºa zeiþã- îmi strãpungea fiecare venã
ºi-mi fura tot sângele ...În loc ul lui,...acum era sev a
nem uririi ...durerii ..Lume a ace ea nec unosc utã s-a
prãbuºit...E ra lumea m ea..NU sunt pasãre a PH OENIX,
dar ºtiu c ã voi renaºte ...ºi lumea me a odatã cu mine! “
„O muzã îi inspira pe anticii poe þi, pe ntru c ã ei
credeau în e a...Viaþa merge înainte pentru cã nu ne dãm
bãtuþi ºi pentru cã noi cre dem cã soarele nu ne va uita ºi
va trimite câteva raze care vor alunga furtuna din inimile
noastre…”
Nu ºtiu dacã greºe sc , de fapt...nu sunt sigurã..., pentru
cã sunt c âteva lucruri care se contrazic: odata, cine va mi-a
spus: “Ce l mai bun lucru pe c are îl poþi fac e este sã fii
since r cu tine însuþi ºi cu c ei din jurul tãu ºi sã spui ce
gândeºti” Însã …altcine va mi-a spus cã felul meu de a
gândi ar putea rãni...Eu ºtiu bine c ã nu-mi place sã mã
mint singurã º i nici sã-mi rãnesc inima, lãsând-o sã fiarbã
în t ulburare a c uvint el or c are vor sã-mi exprime
sentimentele...Prefer sã le împã rtãºesc...
În opinia mea :
“M isterul e st e înc eputul de drum ca re duce spre
cunoscut, suferinþa este imboldul care ne de te rminã sã
ale rgãm spre o altã lume, o lume în care ne simþim
prote jaþi...D ure rea ne face mai puternici, bucuria+mai
rec unoscãtori...”
“Totul în via þã are un sens, iar firul vieþii e chiar
cãutarea sensului...Chiar dacã avem pa rte de bucurii, chiar
da cã avem parte de tristeþi, trebuie sã me rgem ma i departe
ºi sã conºtientizãm cã e le a u fost date cu un scop.”
“Prie tenia nu-i doa r zâmbet...Pe tã râmul ei întâlneºti
ºi râuri pline cu lacrimi, munþi în a le cãror creste stau
aninate dezamã girile, conflictele...La prima avalanºã...eºti
în pericol de a fi rãpus..
Important este sã-þi înþelegi aproapele, c hiar dacã þi-e
greu sã o faci;sã -l ajuþi, chiar dacã simþi cã nu ai cum...”
“Dez amãgirea este cel ma i c runt se ntiment...Când te
ve zi dat la o parte, te simþi un nimic, te simþi gol, o iluzie,
o fantomã...º i...te întrebi de ce trã ieºti, de ce eºti nevoit
sã înduri aceastã decepþie...
Spe ranþa este tot ce ne rãmâne, e ste nemuritoare, dar
nu este neinvincibilã... Încercãm sã o ajutãm cu toate
armele pe care le avem, dar ..ele se întorc împotri va
noastrã..Ce poate fi mai dureros decât sã te vez i, sã te
simþi, sã fii vãzut un inutil, un slab?ªi..deºi dezamãgitã,
eu tot sper...”
“Ce ciudatã este fiinþa umanã..Pa rcã este o simbiozã,o
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împletire a douã cara ctere total opuse..Parcã are douã
laturi..ºi...de la una la a lta se poate ajunge foarte uºor,
deº i distanþa dintre ele este uriaºã.Cele douã temperamente
se dezvoltã în acelaº i timp..rãscolind sufletul, aducând
confuzie...Ajunge sã nu mai ºtie cine e ste de fa pt, a junge
sã fie un fals, o replicã a durerii, dar ºi a zâmbe tului, dând
na ºt ere , poat e. .unui z â mbet dure ros... un zâ mbet
dureros...un zâmbet pe care nime ni nu-l recunoaºte pe faþa
celorlalþi, dar el existã...ºi nu aratã o durere fizicã , ci o
durere sufleteascã insuportabilã , incurabilã ...Ba nu!Se
poate vindeca ..dar...nu toþi au leacul ºi..de unul singur nu
se poa te..Întotde auna durerea a re forþe mari, e prea
puternicã pentru a fi combãtutã de un singur suflet ºi acela
sleit de puteri “
“Sub un clar de lunã , e xistã o lume confuzã, o lume
care trãieº te în pãc at...
Poa te nu-mi pasã, poate mã prefac, poate vre au sã nu
ºtiu, poate nu am aflat, dar mã doare...Simt durerea ...Mã
omoarã înc et, dar mã fa ce sa-mi doresc sã o înfrunt...
Iar cei din juru-mi..parcã nu sunt din lumea mea, parcã
nu se regãsesc în trãirile mele... Dar..nu am nici un drept sã
le cer sã mã-nþeleagã, când uneori nici eu nu pot sã o
fac ...câteoda tã..sau mereu e greu... Pot sã trea cã mii de
oameni pe lângã tine ºi nici sã nu te vadã...Vãd doar ce e
al lor...
Dar..egoismul este al tuturor...
De ce sã condamn?Oa re nu sunt eu aceea care nu vrea
sã fie conda mnatã?
De ce sã nu a scul t? O are nu e u dore sc sã fi u
asculta tã?...
Iar când nu e nimeni care poate sã mã înþeleagã...,vreau
sã fug, sã fug de vise, e cele re verii care nu s-au împlinit;aº
vrea s-alung toate teme rile c are-mi întemniþea zã sufletul
ºi nu mã lasã sã merg mai de parte...
Poa te cã sunt dificilã,pentru ce i care nu mã cunosc;
Poa te...”
“Singurãtatea e ste precum un rechin ca re bântuie
oceanul sufletului meu, muºcã din mine, mã sfâº ie, mã
scufundã, ºi nu vrea sã-mi ia doar viaþa, ci tot..ce-mi
apa rþine .Da r..st au º i re fl ec te z!O are îmi a parþine
ceva?Pentru cã..eu cred cã noþiunea de “ a apa rþine” e ste
ceva abstrac t.Nimic nu-mi aparþine-ºi nu ne aparþinepentru cã Dumnezeu este cel cãruia îi apa rþin toate, întrucât
este singurul care are pute rea sã ni le dea!”
“Valuri uria ºe spumegând, luâ nd gla sul c erul ui ,
aducând þipãt ul mãrii, vin aprige º i ameninþã toa re ,
rã spâ ndind teroare ...L umea mea e ste precum marea:
nesigurã, surprinzãtoare, tulbure, neliniº titã ºi plinã de
acele valuri gigantice..., valurile tristeþii, ale dezamãgirii...,
dar în e a existã ºi sc oici ale c ãror perle sunt buc uriile ,
speranþele ºi împlinirile!”
“Dacã aº fi pe o insulã pustie ºi Dumnezeu mi-ar trimite
un singur lucru pe c are l-aº dori, ac ela nu ar fi un vapor,ci
o adiere uºoarã care sã -mi cânte melodia plaiurilor mele
ºi care sigur mi-ar a duce speranþã”
“SPE RANÞ A nu moare niciodatã , ea doa r se transformã
în DEZILUZIE ”
“Un dor nestins nu este doar tema une i doine, e c eva
mult mai profund...
Când glasul celor dragi pa re tot mai depa rte º i drumul
tot mai lung, nimic nu poate alina durerea ce necruþãtoare
te cuprinde, nici mãc ar cântul tainic a l une i lire;focul

mistuitor se aprinde, ºi nici lacrimile nu-l pot stinge pentru
cã ºi ele sunt precum o torþã ºi-þi ard chipul deja lovit de
nost al gi e. ..Te gâ nde º ti: ”O are c e forþã are a ce st
sentiment?” Nu-þi poþi rãspunde, pentru c ã eº ti uluit, ºtii
cã sufle tul tãu nu mai rezistã, deºi înce arcã...E obosit, nu
mai poate lupta cu pie dic ile...E despe rat ºi înec at în
deznã dejde...”
“Câteodatã, º i eu mã întreb de ce scriu a stfel de poezii
melancolice, dar imediat sufletul meu îmi rã spunde:
<<Pentru cã aº a simþi!>> ºi are dreptate..Nu mã pot
prefa ce a tunci c ând stiloul zgâ rie foaia nu pot sa mint cã
nu sunt tristã...”
“Un fulg de nea, ºi e l se -aprinde c ând pa lma mea îi
gãseºte un locºor;chiar ºi oc eanul, ra ze de foc trimite ºi
rã neºte soa rele care a cum a deve nit un punct pe cerul
obosit...
Sãtul de-atâta nedrepta te, vãz duhul plânge ne contenit
cu lacrimi de tãciune .Z iua , noapte a deve nit ºi a uitat
sã-mi mai aduc ã zâ mbetul curat al unui trandafir.
Ba nu, ,,Uitarea-i nu-i de vinã...Florile regale pe loc s-au
ofilit, a u înc etat sã mai respire acelaº i ae r ca ºi noi.
CEL A L RÃUT ÃÞII, MÂ HNIRII, AL LIPSE I DE
DREPTATE , CEL PLIN DE NOROI!”
“Câteodata trebuie sã ne resemnãm, dar nu îna inte de
a lupta . Comite m multe greº eli, a ve m oca zia sã le
îndreptã m, dar l ãsãm totul a ºa. De ce? Pentru cã ne
resemnã m atunc i când nu trebuie...Uitãm c ã ma i existã
speranþa, lucrurile frumoase care odinioarã ne-au plãcut...
U itã m cã l e put em rec upera , în schi mbul unei
alegeri..Trebuie sã alegem schimbarea, siguranþa...”
“Dacã vreodatã, cineva nu m-a înþeles, s-a îmtâmplat
pentru cã nu a a vut rãbdare a necesarã sau pentru cã nu a
vrut. Dac ã cineva nu înþelege ceea ce am vrut sã transmit,
atunci fa cem pa rte din lumi dife rite , c are nu se vor
inte rsecta niciodatã ...”
“Gândul cã aº putea rã mâne singurã nu mã însoþeºte
decât atunci când, deºi înconjuratã de toþi, vãd în privirea
lor nepãsarea pentru ceea ce simt, ceea ce gândesc...”
“Nu cuvintele spun totul...Ele sunt simple sunete adunate laolaltã...Ceea ce adevãrul º i adevãratele sentime nte
grãieº te, e ste e xpresivitatea chipului...º i..gesturile..Ele
spun de un milion de ori mai multe lucruri decât cuvinte le ,
dar uneori, te înº eli-sau vor sã te facã sã c rezi cã te înºeli
- ºi nu º tii ce sã crez i....Gesturile spun c eva ..cuvintele
altceva..Poate ca ele-cuvinte le-sunt doar o minciunã ºi cã
cel ce le spune se minte singur.”
“Luminiþa de la capãtul tunelului, speranþa unui drum
nesfârºit, grija une i zile mai bune...Acum citeºte doa r
cuvintele subliniate.La ce te duc ele cu gândul? Uite ce
gândesc eu:
<<Tot ce-þi trebuie este luminiþa care aduce speranþa
unor zile mai bune.Nu o mai cã uta într-un tunel, pentru cã
tunelul este chiar viaþa ta...Multe trenuri au trecut prin ea
ºi nici nu þi-ai dat se ama...Acea luminiþã nu este ceva fizic,
nu este o ba ghetã fermeca tã, dar fa ce minuni, e chiar
dorinþa ta de a merge mai departe fã rã sã oboseºti...>>
Poa te cã tot ce am scris pânã acum nu reprezintã nici
mãcar cinc i proc ente din tot cee a ce simt...A ici e acea
parte care doare foa rte tare, care rã neº te..., dar tre buie sã
me rg mai depa rte, chiar de tre buie sã îndur atâtea-ca orice
om.Asta este viaþa ...Are ºi pãrþi bune ºi pãrþi rele...Dacã
nu suntem în stare sã trecem peste cele rele, ATU NCI NU
ME RITÃM SÃ NE BUCURÃM DE CEL E BU NE!
Fiecare mome nt frumos reprezintã miza une i bãtãlii
dintre suferinþã ºi dorinþã.. Dorinþa de a trece peste tot ce
e ste rãu. ..O ri cum, în a c ea stã bã tã li e nu sunte m
singuri:Dumne zeu este SUS º i are grijã de noi!”
Viaþa m-a învã þat urmãtoarle lucruri(poate nu doar pe
mine):
“Când ierþi pe cel ce þi-a greºit, este ca ºi c um l-ai
mustra de ze ce ori!”
Rãz bunarea nu folose ºte l a ni mic ...Îþi fa ce doar
rãu...mult rãu.. Pentru cã realizezi cã tot c e ai fãcut se
întoarce împotriva ta. Mai bine, trec i ma i departe, iartã ºi
uitã!”
Inima îþi spune multe, dar þi-e fricã sã o asculþi ºi târziu
vezi cã are drepta te...”
Ana Maria Claudia ªelepiuc
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Aruncã-þi privirea…
În þara aceasta pãgânii
Vin ºatrã, vin turmã, vin roi.
O, Doamne, te roagã românii :
- Aruncã-þi privirea spre noi.
Se vãd peste casele noastre
Zburând cei mai negri cioroi.
O, Doamne, din zãrile-albastre,
Aruncã-þi privirea spre noi.
Suntem demni de moarte sau milã,
În jur e doar fum ºi gunoi.
O, Doamne, de nu-þi este silã,
Aruncã-þi privirea spre noi.
Trãim anevoie, ca câinii,
Avem numai griji ºi nevoi.
O, Doamne, te roagã românii :
- Aruncã-þi privirea spre noi.

Dor
ªi cel bogat ºi cel s ãrac,
ªi umilitul cerºetor
Care nimic nu are-n sac
Trãieºte-un dor.
ªi celui ce Tiran se cheamã
I-i dor de mamã.
Dau toatã viaþa mea de Botezatu
În lume azi domneºte Necuratu’
ªi oameni ce nu fac nici trei parale.
Dau toatã viaþa mea de Botezatu
Pe-o sãptãmânã de Caragiale.
Sã pot sã-i râd, sã-i iau în zeflemea
ªi astfel sã mi-i fac pe toþi duºmani
Pe cei ce-n spate duc povara grea
ªi nemiloasã, a sacilor cu bani.
Pe cei ce-ºi vând þara cu bucata,
Pe cei ce apã nu-þi dau dacã ceri.
Copiii lor, crescuþi în bani de-a gata,
Vând azi ce n-au vândut pãrinþii ieri.
Ei te distrug în labã de le cazi,
Au suflet rãu ºi inimã de câine.
Caragiale n-a scris ieri sau azi
Ci-a scris Caragiale tocmai mâine.

Cu câþiva ani în urmã…
Cu câþiva ani în urmã, sã ºtiþi, pe tatãl meu,
L-au înv ãþ at la ºcoalã cã nu e Dumnezeu.
(Dar nu s -a prins minciu na, azi su nt creºtin ºi eu)
I-au spus : „Su ntem maimuþa care, cãzând din pom
ªi, fracturând u-ºi coada, s -a trans fo rmat în om”.
ªi i-au mai spu s cã omul e peste tot stãpân
ªi cã basarabeanul n-a fost nicicând ro mân,
Turnat-au cu duiu mu l minciu ni, ºi iar minciun i
Crezându-ne o þarã d e infan tili nebuni.
În Cer, i-au spus , nu-i nimeni, e totul pe pãmân t
ªi nu exis tã d iavo l, ºi nimeni nu e sfânt
ªi-n Un iversu -acesta nimic nu-i mai presus
Ca semifabricatu l ho mo sovieticus .
Dar cât au fos t de aprigi ºi-n flãcãraþi atei,
Nu l-au minþit pe tata, ci s-au minþit pe ei.
Se repezeau degeaba la no i, ca niºte câin i
Noi am rãmas cu Domnul, noi am rãmas ro mâni.

Vierul inimilor noastre
Lui G rigo re Vier u
Tu eºti Vierul inimilor noastre
ªi le cultivi cum se cultivã via.
Noi am zburat cu tine printre astre,
Ne-ai îndulcit cu drag copilãria.
Tu ai cântat ce azi puþini mai cântã.
Cuvântul tãu, puterea lui ne cheamã.
Ai proslãvit mereu fiinþa sfântã
ªi dorul greu, ºi dragostea de mamã.
Tu ai cântat cu dragoste, cu jale
Cât ai putut ºi mult mai mult de-atâta.
Azi eºti mândria þãrii dumitale
ªi satului de leagãn, Pererîta.
Ai înþeles ce poate sã-nþeleagã
Doar un copil sau doar o tristã mamã.
Tu cât ai scris, tu viaþa ta întreagã
Ai fost ºi eºti ºi-acum cu noi de-o seamã.
Cuvântul tãu ni-i drag, ni-i slova ta iubitã
Cãci ne-a deschis în inimã ferestre.
Copii din þara asta bântuitã
Azi îþi doresc : - „Fii fericit, maestre !”

Mama

PETRU
BOTEZATU
Cahul,
Republica
Moldova
Stu dent al Universitãþ ii de Stat „Bo gdan
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Vom fi ce-am fost…
O þarã avem. Suntem un neam
Pe palma asta de pãmânt.
ªi nu ne frângem cum un ram
Se frânge-n vânt.
Suntem în lume un popor
Aºa am fost ºi o sã fim.
Cãci toate trec ºi toate mor.
Noi nu murim.
Avem o doinã, un cimpoi,
O turmã-avem cu oi ºi câini.
Sã zicã toþi ce vor, dar noi
Suntem Români.
Aºa e dat de Dumnezeu
Sã fie-n lumea asta rost :
Am fost Români ºi noi mereu
Vom fi ce-am fost.

Mãriei Tale, Carte
De am cãzut, m-am ridicat
ªi am mers mai departe,
Sã ºtii cã eu m-am închinat
Mãriei Tale, Carte !

Cãci cum a fost cu ani ºi ani în urmã,
Va fi ºi mâine. Nu e minunatã
Aceastã lume-n care-o-ntreagã turmã
Se duce-n râpã. Cade toatã-odatã.

Ne ducem departe de casã,
Perechi ne gãsim fiecare.
Doar mama cea veºnic frumoasã
Îºi toarce durerile-amare.

Dacã sunt harnic ºi cinstit
ªi am ceva aparte,
Sã ºtii cã eu am mulþumit
Mãriei Tale, Carte !

În lume azi domneºte Necuratu’
ªi oameni ce nu fac nici trei parale.
Dau toatã viaþa mea de Botezatu
Pe-o sãptãmânã de Caragiale.

Suntem ocupaþi, ºi doar când,
Arar, ne aducem aminte,
Noi mamei mai scriem un rând
Pe-o filã (vreo douã cuvinte).

Ce este bun m-ai învãþat,
Mi-ai spus ce este rãu.
Eu mã închin neîncetat
La sfântul chip al tãu.

Le scriem urât ºi în grabã,
La poºtã le ducem cu greu
Suntem ocupaþi, avem treabã
ªi mama aºteaptã mereu.

Mi-ai spus cã adevãru-i bun
ªi re cã e minciuna.
Mã-nchin în faþa ta acum,
Mã-nchin întotdeauna !

În grabã, noi nu ne dãm seama
Cât face o simplã scrisoare.
Departe, din lacrime, mama
Îºi toarce durerile-amare.

Dacã din muzã ºi din har
Îmi faci ºi mie parte,
În inimã zidesc altar,
Mãriei Tale, Carte !

La noi creºte grâul
La noi creºte grâul
ªi-atunci când nu plouã,
Nici ninge,
Cã-l udã þãranii
Cu lacrimi de sânge.
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Primele cârciumi ale Sloboziei
(urmare din pagina 1)

Lucrãr i ale elevilor Lice ului de Artã „Ionel Per lea“
Slobozia, prezentate la Salonul de Toamnã
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O contribuþie decisivã în a cest sens au avut-o
ola nde zi i, cã rãuº ii mãril or în sec . X VII, care
“democ rat izea zã” al coolul, fa c educ aþi a ace st uia ,
rãspândindu-l în întreaga Europã5 . Este momentul în
care la ruºi, de exemplu, începe “marea beþie”, din care,
se pare, nu ºi-au revenit nici acum 6 . La noi, cronicile
vechi nu amintesc de þuicã. În schimb, în sec. XVIII ,
documentele atestã deja producãtori de rachiu, cum ar
fi un “Ion rachier”7 .
Tot în secolul XVII este inve nta tã ºampania, o
bãuturã adresatã mai mul t elite lor 8 . Cu siguranþã,
ºampania ajunge de timpuriu ºi pe la marii proprietari
din z onã . Pe la 1841, Dimitrie Papazoglu gãseºte pe
masa lui Ga vril de Smirna, egume nul mãnãsti rii
Sloboz ia, “ mai multe f eluri de vinuri, de B rãil a,
Chipri ot ic , de Malaga º i B ordouri” 9 , ce ea ce
demonstreazã cã produsele occidentale nu erau strãine
slobozenilor.
Deºi mãnãstirea deþinea monopolul asupra vânzãrii
de bãuturã, slobozenii nu erau cei mai disciplinaþi supuºi.
Într-o carte domneascã a lui Alexandru Ipsilanti, din 23
mai 1775, domnia constatã cã ”oamenii ce sãnt ºezãtori
pe dânsa( moº ia mãnãstirii– n.n.) nu sã supun sã-ºi facã
clacã ºi sã-ºi dea dijma, cum ºi vin i rachiu pun pe
moºie , de-a rându, fãrã de voia sa (a egumenului –
n.n.)”10 .
Chestiunea cârciumilor ilegale era mai veche, fiind
semnalatã, încã din 1759, într-o scrisoare a domnitorului
Scarlat Ghica cãtre ispravnicul judeþului Ialomiþa, în care
se aratã ºi modalitatea gãsitã de localnici pentru a eluda
legea: ”viind apa Ialomiþei mare au aruncat nãmol în
moº iea mãnãstirii ºi au fãcut cãtva-º reniº, unde pe acel
re niº niciodatã n-au fost case, nici vin nu s-a vândut
iar acum la paºti s-au pus miziliþii de acolo ºi-au pus o
bute de vin ºi-au deschis cârciumã de marginea satului
pe moºiea mãnãstirii”11 . Aºadar, localnicii, aflaþi în faþa
interdicþiei de a ridica cârciumi pe pãmântul mãnãstirii,
organize azã un astfel de local pe un prund, format din
aluviunile aduse de Ialomiþa.
Aceeaºi soluþie este atestatã ºi în 1786, când, dupã
cum reiese dintr -o plângere a stareþului, un oarecare
Stãnicã Tudora che din Popeºti, ajutat de ce taºii sã i,
“având ei un petic de loc, rupturã din Ialomiþa… spre
satul Slobozii al sfintei mãnãstiri, ºi ac olea pe acel petic
di loc s-au fãcut cârciumã, unde altãdatã nu au mai
fost din vechimi acea cãrciumã, cã pricinuieºte multã
pagubã sfintei mãnãstiri…”. În plus, aceºtia au mai
“fãcut încã ºi altã cãrciumã peste Ialomiþa, la capul

podului unde nici acolo altã datã n-au mai fost” 12 .
În c azul nunþilor ºi praznicelor, când “sã cheltueºte
mult”, mãnãstirea permite localnicilor aprovizionarea
din alte surse, mai ieftine, “însã sã c umpere pe cât îi
trebuie cu buriu ( 10-20 de vedre – n.n.), iar nu cu butea
( 100-200 de vedre – n.n.) º i încã de-i va rãmânea ºi din
buriu, el cu casa lui sã-l bea…, iar sã nu-l vânzã pe
cep”13 .
Autoritãþile, de regul ã, nu se lã sa u pãcãlit e de
inventivitatea slobozenilor, interzicând afacerile ilegale
ale acestora. De exemplu, Alexandru Ipsilanti, prin cartea
citatã mai sus, impune ca “vin ºi rac hiu nimeni din
locuitori sã nu fie volnic sã pue pe moºie, sã vânzã, fãrã
de v oia stãpânului moºiei”14 . Nerespectare a ac estor
ordine conducea la trimiterea celor ce le încãlcau în faþa
divanului domnesc. Se pare însã cã pedepsele nu erau
foarte aspre, din mome nt ce fenomenul persistã.
În sec olul a l XIX -l ea , oda tã cu rãs pâ ndirea
arendã ºie i, grijile propri etarilor pentru ve ni turile
cârciumilor se vor diminua treptat. Localnicii sau strãinii
preiau administrarea birturilor, plãtind proprietarilor de
moº ii taxe de a re ndare. Rel aþia dintre arendaºi ,
proprietari, consumatori reprezintã, însã, un subiect ce
urmeazã a fi cerc etat, la fe l cum ar merita studiatã ºi
evoluþia cârciumilor Sloboziei pânã în zilele noastre.
1
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2
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3
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Cernovodeanu, Bucureºti, 2004, p. 328. Vezi ºi Buzu Vitalie,
Istoricul m ãnãstirii Slobozia, în “Helis”, anul IV, nr.2, februarie
2006, p. 15.
4
F lorin Marines cu , Ioan Caproºu, P etronel Zahariuc,
Documente româneºti din arhiva mãnãstirii Xiropotam de la
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5
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6
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op.cit.,doc.375, p.180.
8
Pierre Chaunu, op.cit.,p.354.
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Un sat trãitor în lume
Monografia satului Gimbãºani
(continuare din num ãr ul trecut)

GI MBÃªANII
ÎN ÎMPÃRÞIREAADMINISTRATIVÃ A
JUDEÞULUI IALOMIÞA
Într-u n “Ta bel întocmit de I sprãv nicia
judeþului Ialomiþa, înaintat Departamentului
Treburilor din Lãuntru prin care comunicã
numãrul familiilor satelor ºi cantitatea de fân
care trebuie adunatã pentru hrana cailor trupelor
ruse din garnizoana Slistra”, emis la 8 iulie 1831
la Urziceni, regãsim în dreptul satului Gimbãºani,
din plasa Hagieni: “Nr. Familii - 19; Predãri fân 570 puduri; lei 171”. Documentul, aflat la Arhivele
Statului Slobozia, în Fondul Prefecturii Ialomiþa,
dosarul 3/1831, f. 4-8 v.orig., este semnat de Marele
Vornic din Lãuntru George Filipescu.
Un an mai târziu, în 1832, satul Gimbãºani fãcea
parte din plasa Balta. Într-un “Tabel întocmit de
s ubocâ rmuito rul plasei Balta, îna inta t
Ocârmuirii Judeþului Ialo miþa cuprinzând
obligaþiile locuitorilor din sate cãtre propãrietari
pânã la anul 1831”, emis la 22 martie 1832 la
Þãndãrei, regãs im consemnat: “Satul Gimbãºani moºie megieºeascã, fac câte 2 zile ºi din câmp
zeciuialã dupã cum se poate”. Documentul se aflã
la Arhivele Statului Slobo zia, Fond Prefecura
judeþului Ialomiþa, dosar 117/1831, f.71-71 v.orig.
Peste alþi cinci ani, în 1837, satul Gimbãºani fãcea
parte tot din plasa Balta. În “Catagrafia întocmitã
de Subocârmuitorul plas ei Balta înaintatã
Ocârmuirii judeþului Ialomiþa cuprinzând
numãrul populaþiei, animalelor, stupilor, pomilor
ºi terenurilor de vie deþinute de fiecare familie”,
document datat 3 august 1837 ºi emis la Þãndãrei,
regãsim consemnat: “Sa tul Gimbãºani - 54 de
familii cu 174 de locuitori care deþin 182 de cai,
158 de boi, 128 de vaci, 733 de oi, 5 capre, 66
râmãtori, 127 de stupi, 22 de pruni ºi 16 pogoane
de vie”. Documentul se aflã la Arhivele Statului
Slobozia, Fond Prefectura judeþului Ialomiþa, dosar
43/1837, f. 1-131, orig.
În 1857 satul Gimbãºani fãcea parte din plasa
Ialomiþa. Într-o “Împuternicire acordatã de obºtea
plugarilor din plasa Ialomiþa, delegaþilor sãi, ce
vor participa la alegerea reprezentantului obºtei
plugarilor din judeþul Ialomiþa pentru Divanul
Ad-hoc al Þãrii Româneºti”, emis la 10 septembrie
1857 la Slobozia, îi regãsim consemnaþi pe Dinu
Hâdu ºi Radu Cornãþeanu din saatul Gimbãºani.
În anul 1864, odatã cu punerea în aplicare a celei
dintâi legi comunale, s-au fixat din nou
circumscripþiile plãºilor din judeþ, fãcându-se alipiri
de sate spre a forma comune. Plasa Ialomiþa, cu
reºedinþa în comuna Ciochina, cuprindea 25 de
comune. Printre aces tea, comuna Cosâmbeºti, care
avea alipit ºi satul Gimbãºani.
În 1 87 4 la comuna Cos âmb eºti (s atele
Cosâmbeºti ºi Gimbãºani) s e alipeºte comuna Bora,
formându-se comu na Cos âmbeºti. În 1875 satul
Gimbãºani fãcea parte tot din plasa Ialomiþa. Dintr-un
“Tabel întocmit de Prefectura judeþului Ialomiþa,
înaintat Departamentului de Interne Oficiul
Statistic cuprinzând împãrþirea administrativã
ºi denumirea veche a localitãþilor din judeþ”, emis
la 8 octombrie 1875 la Cãlãraºi, aflãm cã din comuna
Cosâmbeºti, plasa Ialomiþa, fãceau parte satele Bora
de Jos, Bora de sus, Cosâmb eºti, Gimbãºani ºi

Popeºti. Documentul se aflã la Arhivele Statului
Bucureºti, Fond Direcþia Generalã a Statisticii, dosar
1310/1875 f 1-6 orig.
În 1882 gãsim judeþul împãrþit tot în patru plãºi,
însã prin Legea din 25 mai 1882 reducându-se la 3
numãrul subprefecþilor plãºile Ialomiþa ºi Balta s-au
unit într-o singurã plasã sub denumirea de plasa
Ialomiþa-Balta, cu reºedinþa în comuna Slobozia.
Bora redevine comunã, alipindu-ºi satul Bora de Jos,
în co mu na Cos âmb eºti reg ãs indu -se satul
Cosâmbeºti ºi cãtunele Gimbãºani ºi Popeºti.
O altã împãrþire a judeþului are loc prin Legea
din 1 no iembrie 18 92, în ºap te plãºi. Comuna
Cosâmbeºti (cu satu l Co sâmb eºti ºi cãtunele
Gimbãºani ºi Popeºti) o regãsim în Plasa Ialomiþa
de J os (1 4 comune), cu reºedinþa în comu na
Slobozia.
Prin Legea din 22 februarie 1896, care s-a pus în
aplicare la 1 ap rilie acelaºi an, judeþul a fost
modificat din nou, fiind formte plãºile Borcea (21
de comune, reºedinþa în comuna Cãlãraºii Vechi),
Balta Ialomiþa (48 comune, reºedinþa în comuna
Slobozia), Câmpu (24 de comu ne, reºedinþa în
comuna Urziceni). În plasa Balta Ialomiþa regãsim
comuna Cosâmbeºti (satul Cosâmbeºti cu cãtunele
Cornãþele, Gimbãºani ºi Popeºti).
Prin Legea din 1 aprilie 1901 se modificã din
no u p lãºile, în mod ul urmãtor: Þãnd ãrei (17
comune), Lehliu (15 comune), Câmpul (19 comune),
Ialomiþa Balta (16 comune), Borcea (12 comune),
pentru ca în 23 aprilie sã se facã alte modificãri:
plasele Albeºti (6 comune), Armãºeºti (6 comune),
Balaciu (8 comune), Ceacu (7 comune), Ciocãneºti
(6 comune), Eliza Stoeneºti (11 comune), Feteºti (8
comune), Grindu (5 comune), Iazu (6 comune),
Lehliu (6 comune), Piua Petrei (8 comune), Roseþi
(5 comune), Slobozia (9 comune, printre care ºi
Cosâmbeºti ºi cãtunele componente), Þãndãrei (8
comune).
La 25 aprilie plãºile se alipesc dupã cum urmeazã:
Lehliu (plãºile Lehliu ºi Eliza Stoeneºti), Armãºeºti
(plãºile Armãºeºti, Balaciu ºi Grindu), Ceacu (plãºile
Ceacu, Ciocãneºti, Roseþi), Feteºti (plãºile Feteºti
ºi Piua Petrei), Slobozia (plãºile Albeºti ºi Slobozia),
Þãndãrei (plãºile Þãndãrei ºi Iazu).
Comun a Co sâmbeºti ºi cele patru sate
componente (Cosâmbeºti, Cornãþele, Gimbãºani ºi
Popeºti) fãceau parte din Plas a Slobozia. Aceastã
plasã era administratã de inspectorul comunal Al.
Cãlinescu ºi cuprindea 15 comune.
Prin Legea din 23 aprilie 1904 judeþul a fost
împãrþit în 36 de cercuri, formate prin alipirea a douã
sau trei comune, s pre a se putea suporta cheltuielile
provocate de mãrirea numãrului de jandarmi rurali,
agenþilor sanitari, moaºelor, înfiinþarea posturilor de
infirmieri ºi a unor pos turi neces are ex ecutãrii
diferitelor lucrãri de interes regional. Gimbãºani
fãcea parte din cercul Cosâmbeºti-Bora, cu reºedinþa
în Cosâmbeºti. La 11 martie 1906 s-au modificat
cercurile, nelãsându-se nici o comunã în afara unui
cerc. Gimbãºani fãcea parte din cercul CosâmbeºtiMãrculeºti-Bucu, cu reºedinþa în Cosâmbeºti.
Dupã primul rãzboi mondial, judeþul este alcãtuit
din cinci, ap oi d in op t plãºi: Cãlaraºi, Lehliu,
Slobozia, Þãndãrei, Cãzãneºti, Feteºti, Urziceni ºi
Dragoº Vodã, cuprinzând la 1 iulie 1937 patru oraºe
ºi 149 de sate. În urma împãrþirii administrative a
României, promulgatã prin Decretul Regal 1972 din
7 oct.1 925 , satul Gimbãºani s e d esparte d e
Cosâmbeºti ºi devine comunã.
Dupa cel de-al doilea rãzboi mondial, în 1950
România este împãrþitã dupã modelul sovietic în

regiu ni ºi raioane. Co mu na Gimb ãºan i s e
desfinþeazã, satul Gimbãºani revenind la comuna
Cos âmb eºti. Comun a Co sâmbeºti cu s atul
Gimbãºani fãcea parte din raionul Slobozia, regiunea
Bucureºti. În 1968, împãrþirea pe raioane ºi regiuni
considerându-se nesatisfãcãtoare, este înlocuitã de
o reþea organizatã pe judeþe, oraºe ºi comune, unitãþi
mai apropiate prin conþinutul ºi forma lor de tradiþia
is toricã ºi realitãþile g eog rafice, economice ºi
demografice din Ro mân ia. Ca urmare, judeþul
Ialomiþa este reorganizat aproximativ în limitele
fostei regiuni Bucureºti. În fine, în 1972 , prin
apariþia judeþului Cãlãraºi ºi reducerea judeþului
Ilfov la dimens iunile s ectorulu i agricol Ilfo v,
Ialomiþa ajunge la forma de azi.
SERVI CIUL SANITAR
Dintr-un ofis din 1837 rezultã cã de la acea datã
fiecare judeþ a început sã aibã câte un medic. Ialomiþa
fãcea parte din ocrugul al treilea, împreunã cu
judeþele Mehedinþi, Olt, Teleorman, Vlaºca, Ilfov,
Dâmboviþa ºi Brãila, iar reºedinþa ocrugului era în
oraºul Bucureºti. Prin legiuirea întãritã cu domnescu
ofis No. 552 din 27 martie 1853 “pentru întinderea
aºezãmintelor sanitare ºi îmbunãtãþirea serviciului
medical” s-a organizat serviciul sanitar de judeþe,
înfiinþându-se pe lângã “doctorul de judeþ” câte un
al doilea “doctor hirurg”, precum ºi câte un asistent
sanitar, numit felcer. Judeþul era împãrþit în douã
ocoale. Într-unul mergea doctorul chirurg la timp
potrivit p entru vaccinarea co piilor sãtenilor, în
celãlalt mergea felcerul.
În 1880 serviciul sanitar al judeþului se compunea
dintr-un medic primar, doi medici de plasã (unul la
Slobozia ºi celãlalt la Urziceni) ºi doi vaccinatori
(unul pentru plasa Ialomiþa, altul pentru p lasa
Câmpul). În 1883 s-a mai înfiinþat un medic de plasã,
judeþul fiind împãrþit în trei circumscripþii medicale,
dar s-au desfiinþat toþi vaccinatorii. În 1887 s-a mai
înfiinþat un medic de plasã ºi trei moaºe, câte una
pentru plãºile Ialomiþa, Câmpul ºi Borcea. În 1888
s-au înfiinþat 3 vaccinatori, în 1989 s-au desfiinþat
moaºele ºi vaccinatorii, pentru ca în 1890 sã se
înfiinþeze 4 moaºe, în 1893 s-au înfiinþat ºapte
vaccinatori ºi numãrul moaºelor a ajuns la ºapte. În
1904 s-au mai înfiinþat încã doi medici de plasã,
existau 54 de agenþi sanitari ºi 54 de moaºe, adicã
câte un agent sanitar ºi o moaºã p entru cele 18
comune negrupate în cerc ºi câte un agent sanitar ºi
o mo aºã pentru cele 3 6 d e cercuri. În 1 906
mo dificându -se cercurile judeþ ulu i, nu mãrul
agenþilor ºi moaºelor s-a redus la 29, dupã numãrul
cercurilor.
Jud eþu l se împãrþea în ºase circumscrip þii
sanitare, printre care Circumscripþia III Slobozia
(avea ca medic pe dr. G. Sculi, care era ºi medicul
Spitalului Judeþean din Slobozia), care funcþioneazã
din 31 iulie 1905. Din aceastã circumscripþie fãcea
parte ºi comuna Cos âmbeºti cu satele Gimbãºani,
Popeºti ºi Cornãþele.
Victor Oprea
Nico lae Tache
(continuare în numãrul viitor)
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ORAºUL DE FLOCI
Locul ºi rolul sãu între oraºele medievale ale Þãrii Româneºti
Hotarul oraºului cuprindea vatra locuitã ºi
teritoriile din jurul sãu (terenuri agricole, paºuni,
balþi, pãdu ri). Pâna în p rezent cercetãrile
arheologice au scos la iveala: fundaþiile a trei
biserici de rit ortodox cu necropolele lor aferente,
urmele a numeroase locuinþe din lemn si chirpici,
din piatra sau cãrãmida, ateliere meºteºugãreºti.
Multe dintre locuinþe au un inventar arheologic
bogat, constând din ceramicã de lux, bijuterii,
obiecte alese, ceea ce pune în evidenþa faptul cã
aparþineau unor categorii sociale înstãrite 16. Între
sec. XV-XVII, din ocolul oraºului au facut parte
satele: Vlãdeni, Blagodeºti, Sãrãþeni, Stâlpeni,
Cacaleþi si bãlþile din jur. Mulþi domnitori ai Þãrii
Româneºti au înzestrat marile lor ctitorii cu moºii
din teritoriul oraºului, cu mori, vaduri sau cu bãlþi
din preajma oraºului.
Pentru unii din domnii Þãrii Româneºti oraºul
a fost ºi reºedinþã temporarã. Existã documente
redactate în Oraºul de Floci, ai cãror martori sunt
dregãtori ai Sfatului domnesc. As tfel, Radu
Paisie, aflat în oraº, întãreºte, prin hrisovul din
1543, o ocinã episcopiei din Buzãu. Martorii sunt:
Tatu, mare logofãt, Udriºte, vistier, Dragomir,
sp ãtar, Co ad ã, mare vo rnic, Stanciu, mare
postelnic17 . In 1609, Radu ªerban se afla ºi el in
oraº unde stabileºte niºte titluri de proprietate 18.
Oraºul de Floci a fost un important centru econo mic al Þãrii Ro mâneºti. Cercetãrile
arheologice au pus in evidenþa o complexã viaþa
economicã ce se desfãºura aici. Agricultura,
creºterea animalelor, meºteºugurile (prelucrarea
metalelor-argint, bronz, fier, plumb; a osului,
olãritul), comerþul sunt câteva dintre ocupaþiile
ce le aduceau oraºenilor ºi aºezãrii lor însemnate
beneficii.
Oraºul situat la vãrsarea Ialomiþei în Dunãre,
era un important punct de vamã al drumurilor
comerciale ce ajungeau aici. Prin vadul de la
Oraºul de Floci ºi-au trecut mocanii transilvãneni
oile în Dobrogea pentru iernat19 . Aici se întâlneau
ca într-un nod important drumurile comerciale
ce porneau de la Braºov, trecând prin Bran, Rucãr,
Câmpulung, Târgoviºte ºi Buzãu.
Oraºul a avut un rol important in desfãºurarea
comerþului intern, extern si de tranzit al Þãrii
Ro mâneºti. El figureazã la loc de cins te în
reg istrele vamale ale Braºovului20 . În vatra
fos tului centru urban s-au descoperit numeroase
monede poloneze, moldoven eºti, ardeleneºti,
tu rceºti, italieneºti – mãrturii ale intensu lui
comerþ din zonã. Iatã o succintã caracterizare a
oraºului, din acest punct de vedere, facutã de Ioan
Provian: „Fiind port însemnat în þarã aici era mare
miºcare comercialã, se exporta pentru Orient: boi,
oi, cai, sare, unt, seu, vin, pastramã, miere, piei
de v itã, vânatu ri, lemn e. Aici era cea mai
însemnatã piaþã a þãrii unde se vindea multã lâna
pentru care si oraºul a luat numele de Floci21 .”
Alãturi de Brãila, oraºul a fost un important
port al Þãrii Româneºti. Dupã cucerirea Brãilei
de cãtre turci ºi transformarea ei in raia, Oraºul
de Floci rãmâne singurul port (vad) mai de seama
în stãpânirea domnilor munteni. Din acest moment orãºenii aveau sã se confrunte cu desele
incursiuni militare ale turcilor din noua raia, ce
ajungeau la oraº pe apã sau pe uscat.
Oraºul a reprezentat interes ºi din punct de
vedere strategico-militar, fiind aºezat la acest loc
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de trecere. Din vremea lui Mihai Viteazul vom gãsi
numele oraºului legat de multe ciocniri militare ce
s-au consemnat aici. Începând lupta antiotomanã
Mihai Viteazul trece la atacarea prin surprindere a
cetãþilor turceºti din dreapta Dunãrii 22, acum având
loc lupte în interiorul ºi în jurul oraºului. De altfel,
al doilea mare incendiu care a devastat oraºul, dupã
cel al lui ªtefan cel Mare, este datat de arheologi
acum. In 1600 Simion Movilã aduce cu el trupe de
poloni, moldoveni ºi tãtari care trec prin foc ºi sabie
partea rãsãriteanã a þãrii, prãdând, arzând ºi înrobind
o parte a locuitorilor Oraºului de Floci. In 1603, Radu
ªerban atacã cetaþile de la Dunãre ºi sãlaºele tãtãreºti
din Dobrogea. Cu prilejul acestor evenimente,
Gheorghe Raþ, fost cãpitan în armata lui Mihai
Viteazul, folosind ca bazã de atac Oraºul de Floci,
es te trimis asupra Hârºovei, reuºind sã-i goneascã
pe turci23 . Din prima jumatate a sec. al XVIII-lea,
oraºul a fost protejat permanent de trupe de cãlãraºi,
aici aflându-se o cãpitãnie al cãrui conducãtor era ºi
ispravnic.
Fiind o localitate importantã, oraºul a fost ºi
capitalã de judeþ 24. Provian spunea despre el: „Fiind
cea mai principalã localitate a judeþului cu 36 de
biserici, cu o cãpitãnie militarã, fãcea parte din plasa
Oraºului, care avea 26 de sate25 .”
Centru medieval ialomiþean, se pare cã a avut ºi
o îns emn atã viaþa culturalã si religioasã.
Documentele atesta existenþa a numeroºi ºtiutori de
carte (slujitori ai vãmii, judeþi, pârgari, logofeþi). Toþi
aceºtia, e posibil, sã fi fost produsul unei ºcoli care
exista în oraº. De aici popa Neagoslav, cunoscut ºi
preþuit de Mihai Viteazul, a fost trimis de domnitorul
unirii la biserica din Scheii Braºovului, ca ajutor al
protopopului Braºovului 26, participând la traducerea
carþilor pentru tiparul lui Coresi. Popa Neagoslav,
ajuns protopop, avea sã se intoarcã dupã moartea
lui Mihai Viteazul în oraº. In documentul din 5 august 1594 prin care acelaºi domn întãreºte mãnãstirii
Cozia mai multe sãlaºe de þigani ºi un sat dãruit de
ªtefan, mare clucer, este menþionat în încheierea
hrisovului „Ivan logofãt din Oraºul de Floci”. De
altfel, acesta a redactat mai multe acte în perioada
1594-159627 . Un alt ºtiutor de carte din oraº, este
„Ventilã logofãt” ce a redactat un document în 1618:
„Scris-am eu Ventilã logofãt din Oraºul de Floci28.”
Fundaþiile celor trei biserici aduse la lumina zilei
de cercetãtorii arheologici, ca ºi preoþii atestaþi
documentar, contureazã imaginea unei bogate vieþi
religioase axate pe ortodoxism.
Oraºul de Floci, ca mai toate oraºele medievale
româneºti, s-a întins pe o suprafaþa destul de mare
(se pare 80 de km), pe care se gãseau amplasate
casele locuitorilor în mijlocul curþilor cu vii ºi livezi,
centrele de producþie meºteºugãreascã, bisericile cu
necropolele lor, precum ºi numeroase terenuri de
culturã.
Oraºul nu a avut ziduri înconjurãtoare, aceastã
lipsã fiind o altã caracteristicã a centrelor urbane
din Þara Româneascã. Vorbind des pre ele în veacul
al XVI-lea, Anton Verancsics, spunea: „Potrivit cu
decretele împãraþilor vechi ºi ale împãraþilor turceºti
de acum, lor (Þara Româneascã ºi Moldova) nici nu
le este îngãduit sã întemeieze oraºele cu ziduri ºi
fortãreþe 29.” In aceastã situaþie se aflã ºi Oraºul de
Flo ci. Atât d ocumentele cât ºi rezultatele
in ves tigaþ iilor arheologice n u atestã p rezenþa
fortificaþiilor din piatrã sau prezenþa vreunui fel de
întãrituri fortificate care sã justifice numele oraºului

de „Cetatea de Floci”, folosit în secolul al XVIII-lea.
Totuºi dacã se are în vedere importanþa poziþiei
sale geografice, probabil a existat aici un sistem
de apãrare format din valuri de pãmant întãrite,
posibil, cu palisade.
De numele oraºului de la gura Ialomiþei este
legatã dupã cum bine se ºtie naºterea lui Mihai
Viteazul, do mn itoru l primei un iri politice
româneºti.
Oraºul de Floci a avut o existenþa marcatã de
multe incercãri si greutãti. A cunoscut numeroase
devastãri, incendieri, jafuri ºi robii, dar de fiecare
datã, pâna în sec. al VIII-lea a gãsit puteri sã se
ridice din propria-i cenuºã. Insã, în acest veac,
datoritã unor cauze naturale (schimbarea cursului
Ialomiþei, oraºul rãmânând departe de acest râu)
ºi econ omice, el a decãzut, fiin d pãrãsit de
locuitorii sãi.
Din tot ceea ce a fost acest centru urban medieval înfloritor cândva, a rãmas ajungând pâna la
noi doar un fragment din zid de cãrãmida al unei
biserici, numit de localnici „La Mãnãstire”, situat
la 200 m sud de ºoseaua naþionala BucureºtiConstanþa. O amintire a unei vieþi ce cândva acolo
pulsa ºi care invitã la desluºirea ºi înþelegerea ei.
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Elena Sãvoiu

Mitul bradului
regãsit în tradiþiile ºi obiceiurile populare
Vin e ia rn a. Vin iarã ºi s ãrb ãto rile. Vin
colindãto rii. Aºtep t cu bucurie “din no u” sã se
nascã Mântuitorul pentru ca, odatã cu E l, sã ne
naºtem ºi noi mai bu ni, mai înþ elep þi, mai
toleranþi, mai drepþ i pentru încã un an.
Mã gândesc cã ne v om d ori cu toþii sã avem
un brãduþ în jurul cãruia întrega familie s ã s e
adune, s ã se bucure.
Oare câþ i copii s-au apro piat d e brãd uþ ºi
i-au ºo ptit :
“Brãdu leþ, brãduþ drãguþ,
Ning e p es te tine,
Haide, hai în ca sa mea
Und e-i cald ºi bine !
Pom de Anul No u te fac,
O, ce bu cu rie !
Cu betealã-am s ã te-mbr ac
ªi steluþe, o m ie. “
Brad ul, co pac din grup a Gimnos permelo r,
Conifere, se lu ptã din totdeau na cu aprigul ger.
cu vântul dezlãnþu it, de parcã n imen i ºi nimic
nu-l poate d oborî. Po ate de aceea, omul a gãs it
în brad un mo del de trãinicie, d e supo rtare a
greulu i vieþii, un simb ol de a n u te lãsa co pleºit
de du reri, griji ºi o bstacole. Bradu l a deven it
astfel “un zeu ”, un mit.
Ca “arbore cosmic”, bradu l este mo delul
arboricol care co ncentreazã întrîns ul o b unã
parte din activitãþile spirituale de ordin mitologic
ale român ului. El se mu ltiplicã în cred inþa ºi
datinile pop orulu i român, în d erivate ºi subs titu te mitice ce þin d e ciclul vieþ ii, d e ciclul
activitãþilor calendaris tice ºi al sãrb ãtorilo r fixe
sau mobile de pes te an.
Brad ul a fost ºi es te prezent în ceremonii ºi
ritu ri proprii vieþ ii sãteanului român : ca arbo re
de naºtere, d e în frãþ ire s imbolicã între no ul
nãscut ºi un brãd uþ (“pe fruntea brãduþ ului /
scrisu-i ºi sorþii finuþ ului”), ca arb ore de nuntã
care þine loc de mire în prenu ntã sau în nunta
mortului (“Simu lacru l bradului s au stâlp ul de
nun tã” e folo sit în ritu l public al urcãrii p e s tâlp
pentru a lua din vârf însemnele nunþii: nãframa,
smocul de busuioc ºi plosca de vin ºi a le înmâna
miresii).
La naºtere, bradu l, cons iderat un alter ego al
omulu i în ceremoniile din ciclul familial, esta
implo rat de p ãrin þii nou lui nãscut sã le adopte
fiul ºi sã-i asigure protecþie magicã. Închin atul
cop ilului la brad dev en ea o necesitate d acã
ex istau in d ic ii cã pru n cu l ar fi fos t urs it
nefavorabil de ursitoare : “Brade, mãrii brad /
Nu te mânia, / Nu te-nfiora / Rogu -mã b rad þie /
Sã-l primeºti pe Ion / Fãt sã-þi fie / Fãt iub it /
Rupt din tine / ªi cât trãieºti / Sã-l ocroteºti … ”
Brad ul dãruit n u era tãiat, ci do ar ales în
pãdure, iar pe s co arþa lui se încrusta numele sau
în semnul familiei n ou-n ãs cutu lui. L a fiecare
aniv ersare a copilului, p ãrin þii ºi rud ele v en eau
la brad, îi înch inau ofran de ºi rosteau rugãciu ni.
Dupã d atinã, tânãrul lu a apo i în grijã bradul, frate
s piritu al. Neg lijarea co pacu lui ech iv ala cu
descon siderarea prop riei persoane.

La n untã, bradul este s imbol al virilitãþii,
sinonim cu “Steag d e nun tã” ºi “Bãþ înflorat”…
În vorb irea cu rentã, fecio rul de îns urat este
vo in ic c a b r ad u l s a u în alt ca b r a du l .
Ceremo nialul tãierii ºi adu cerii bradu lu i d in
pãdu re p oate fi reconstituit, parþial, de unele
cân tece nu pþiale : “Hai b radu le, h ai, / Hai c-am
sã te tai, / C-o b ardã tãio asã, / Hai bra dule,
hai, / Nun ta sã-mi cinsteºti / ªi s -o-nves eleºti… ”
Prin înfãþiºare ºi, mai ales prin mo dul în care
este ju cat, bradul d e nu ntã exprimã hotãrârea ºi
virilitatea viito ru lui soþ. Ob iceiul este întâln it
în tr-un areal vast din Roman ia.variind in functie
de zona.
La înmormân tare, d acã cel deced at nu a fo st
cãsãtorit, b rad ul era tãiat d in pãdure ºi adus în
sat de ºapte feciori care plecau dis -de-dimineaþ ã,
legaþi la cap cu o nãframã ºi cân tând melodii d e
jale. Ajunºi în pãdu re, aleg eau un b rad tânãr,
în gen uncheau în faþa lu i, îl tãiau din tot atâtea
lo vitu ri de to por câþi feciori fãceau parte din
ceatã ºi îl aduceau în sat, pe umeri, cu vârful
în ainte. Era împo dobit ap oi ca steag de n untã,
cu inelu l mo rtulu i ºi b atista înfloratã, cu flori,
panglici ºi clop oþei. Aºa a apãrut “ Biserica d in
pãd ure “,in co muna Gârd a,ju d. Alb a. Brazii
plantaþ i la mormin tele tinerilor au crescut ,
fo rmând o ad evãratã p ãdu re ce inco njoar ã
biserica , locul fiind îns cris în traseele turistice .
Bradu l de jud ecatã înd eplin ea rolul u nei
ins tanþ e div in e. J urã mâ ntul ro stit în faþ a
arborelui dãdea trãinicie. Se practica aºa numita
“ju deca tã divinã” a b radu lui : omu l bãnuit de a
fi sãvâºit o fãrãdelege era leg at de u n brad timp
de trei zile ºi trei nop þi. Dacã în acest timp nu
era sfâºiat de fiare sau lovit de trãs net era lãsat
liber ºi con siderat nevinov at. Cop acul veºnic
verde prezida toatã jud ecata obºteascã : s atul s e
aduna în jurul un ui brad pentru a lãmu ri ºi poto li
conflictele din tre þãran i.
Bradul, ca simb ol al frumus eþ ii apare în
expresii ca : “fr umos ca bra dul” , “u n br ad de
ro mâ n” , es te arb or e s acru al român ilo r ºi
exprimã, p rin cetina v erde, nemur irea, aspiraþia
sp re o “tin er eþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de
mo arte” … Prin rãd ãcinile înfipte adân c în
in ima p ãmântului ºi cu ramurile avân tate în
înaltu l ceru lu i, b radu l are to ate atr ib uþ iile
cosmicitãþii. El o ferã cuib vieþu itoarelor sacre
ale “Panteon ului românesc” : ºarpelu i ºi v idrei
la rãdãcinã, pãsãrii suflet în v ârf – acvila …
El este lemn pentru cas a de aici ºi cea d e
dincolo (s icriu ).
Ca arbo re fertilizato r împlântat în tre arb orii
fructiferi, ca arbore de b un augur în colindele
invern ale, ca arbo re d e judecatã (brad ul d e
ju rãmân t ºi bradul justiþiar), ca arb ore funerar
pus la capãtul mormântului ºi care ajutã în marea
trecere a sufletulu i peste apa Sâmbetei sau M area
N eag r ã, c a arb o re d e p o man ã s u b stitu it
pr in tr-u n pom fructifer, ca stâlp i de armind en i,
profilactici ºi p urtãto ri d e icoane ºi, în fine, ca
monument s tiliform, colo an a cerului, în jurul
cãreia graviteazã o bunã parte din d aimono logia,
semideologia ºi ero olo gia miticã …

Toate aces te funcþii magico-mistice, rituale
ºi ceremoniale fac ca bradul s ã fie prezent în
to ate sectoarele literaturii p opu lare: legende,
balade, b as me, colinde, pro verb e, strig ãturi ºi
în toate creaþ iile spirituale legate de s trãv echiul
fond mitologic al p oporului ro mân.
Ar mai fi interesant de ºtiut cã sacralitatea
bradului a cãpãtat în conºtiinþa pãs torilor ro mâni
v ale nþ e magico -religio as e. Un e xemp lu :
“bis erica de brazi d in mu nte” – un pâlc de b razi
rãzleþi, plantaþi în cerc sau defriºaþi astfel dintr-o
pãdurice de brazi, în care pãstorii se logodesc sau
se cãs ãtoresc cu fetele din sat, când vin la stânã
ca sã se sustragã voinþei pãrinteºti. Cãsãtoria în
“biserica de brazi din munte” era efectuataã sumar
de un cioban bãtrân, fie ch iar de un preot.
Bradu l ca simbol al pu terii , îl regãsim pe
monede s au peceþ i domneºti (a lui Vlad Þepes).
Ca simb ol al b elºugului, la noi îºi are locul
în cea mai mare sãrb ãtoare a creºtinãtãþ ii –
Crãciu nu l. Cu aceas tã o cazie, br adu l es te
împod obit de întreaga familie, iar sub cren gile
lui se p un darurile. Acest obicei are o mare putere
d e în tipã rire în min þ ile co p iilo r º i es te
împrumutat d in lumea Europ ei apus ene (iatã
încã o dovadã cã terito riul român es c es te integrat
în spaþiul euro pean din v remuri de demu lt).
Aces t obicei aparþin e lumii germane p ãg âne.
A stf el, în s eco lu l a l X V-lea îl g ãs im la
Strassb urg, în A lsacia ºi Lorena. Ca d atinã de
Crãciu n, la n oi, s e pare cã pânã la s fârºitul s ec.
al XIX-lea se în tâlnea n umai în casele nemþ ilor
din zona Sibiului,Fãgãraºu lui ºi Bistriþ ei.
As tãzi, sãr bãtoa rea “ po mului de iarnã”
rãmâne cel mai aºteptat en imen t al copiilo r ºi
n u n umai. Br adu l s trãlu cito r ad uc e cu el
adevãrate miracole atât pentru cei mici cât ºi
pen tru cei mari, miraco le d iv ine care lasã în
suflet amintiri care te fac s ã n u-þ i uiþ i niciod atã
copilãria ºi te fac sã fii din no u copil,chiar ºi
pentru o clipã.
ªi privind steaua din vârful brad ului parcã auzi:
“ O,br ad frumo s
Cu cetin a tot ver de,
Tu eºti copa cu l credin cios
Ce fru nzan u ºi-o pierde . . . ‘’
Prof. b io lo gie gr.I ST UPC AN U VAL ERI A
ªco ala n r-2 “I . H. Rã du les cu “
U rzicen i , I alomiþa
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CONSERVATORISMUL ROMÂNESC ªI PROBLEMA
INDEPENDENÞEI ÎN CONTEXTUL CRIZEI ORIENTALE
Dup ã to ate evenimentele care au trecu t ºi
neces itatea încheierii con venþiei d ar su bliniazã
STUDIU VII
dup ã care România a fãcut proba maturitãþii ei
aceeaºi necesitate a men þin eri neutralitãþii ºi
po litice, Europa ar trebui s ã n e s prijine ºi apere
de pretenþiile þaris te pentru cã în altã ordin e d e
id ei” aceeaºi Eu ropã, n-ar fi fo st întemeiatã a
ne pãrãsi la p oftele unu i în vin gãtor lacom dacã
am fi rãmas sp ectatori nemiºcaþi la marea luptã
care n e an gaja, no i cei dintâi in teres aþi în
ces tiu ne a in de pe nd en þ ei p o po ar elor ?”.
Pr es u pu n ân d c ã n u am f i p a rticip at la
even imentele militare ºi cã Rus ia ar fi fos t
în vins ã ”Tu rcia învingãto are…s -ar fi amuzat a
se micºora (pe sin e) acord ându -ne independ enþa,
ea care ne tratase aºa de peste p icior înaintea
resbelu lui?. Vedeþ i bine...cã, apu caþi în aceas tã
dilemã de a trebui sã s uferim sau nu de mâna
Turcilor victorio ºi sau de a Ruºilo r, n-am p utut
vedea mântuirea decât în Convenþ iunea din 13
aprilie”69 .
Pe aceeaºi lin ie mergea ºi Generalul I. E m.
Florescu care, într-o broºurã p ublicatã în toamn a
anului 187 7 critica guvernul radical p en tru cã a
admis participarea masivã a trup elor române la
lu ptele din Bulgaria. Su bliniind cã Parlamentul
s-a „pronunþat pen tru apãrarea þ ãrii, iar nu ºi
pentru trecerea hotarelor” 70 , au torul s ublinia cã,
în ultimã in stanþ ã treb uia s ã p roc edãm ca
piemontezii care au dat un corp de 15 000 d e
oamen i în rãzbo iul Crimeii ºi sã nu expu nem
în treag a armatã peste Dunãre cu tot materialul
no s tru d e rãzb oi cãci aceas ta n-ar con ven i
intereselor þãrii ºi ar co ns titui o adev ãratã
nebu nie” 71 . În acelaºi sens generalul Flo res cu
critica trecerea domnitorului peste D unãre ºi
numirea lui în fun cþia d e coman dan t al trupelor
ru s o-r omâ ne d e la Plev na fã rã apr ob area
Camerei, acu zând în acelaºi timp ºi pe p rimul
ministru cã ar fi luat hotãrâri ca un dictator. Dupã
cãd erea Plevn ei elogiile la adresa co ntribu þiei
lu i Brãtianu la menþinerea op timismulu i politic
ºi la risipirea înd oielilor au început sã curgã.
Generalu l Cernat v ed ea în el omul care p rin
voinþa sa fãcu se ca armata ro mânã ºi p rin ea þara
„sã-ºi afirme prin fapte vitalitatea ºi s imþ ãmântul
sãu naþional” 72. C. A. Ros etti releva cã, în
condiþii interne dificile, cân d numeroºi o ameni
politici nu u rmãreau decât scop uri personale, I.
C. B rãtian u lu p tas e nu n uma i împ o triva
reacþ iilor in terne ºi extern e, dar do vedis e un
deosebit simþ politic, spre a în fãptui „min unea”
urmãritã de la 1848 , an ume sã se do vedeas cã
u no r co n aþion ali s ceptici cã român ii erau
capabili d e lup tã, când era v orba de o cau zã
mare, dar sã s e arate ºi Eu rop ei cã erau o naþiune.
Graþ ie p riceperii lui p olitice, ind epend enþ a
cons tituia pentru Europ a o „minune” d e ceea ce
fusese în s tare sã facã Ro mânia 73 . Caro l I îns uºi
releva cã în acele mo men te furtuno ase ºeful
guv ern ului fus ese „condu cãtorul rãs pun zãto r al
p oliticii care a creat po ziþiu n ea d e azi a
României” 74
În planul opus al optimismului puþin forþat
al Principelu i, P. P. Carp -cons ervato rul care
urmãrea fiecare miºcare a g uvernu lui radical
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în treba de ce în mesajul tro nului, analizat în
ºed inþa Senatului d in 2 6 no iembrie 1 877 nu s e
pomenea nimic d esp re situaþ ia po liticã a þãrii,
des pre planurile actu ale con crete sau desp re
speranþele pentru v iito r. El acuza guvernul de
politicã dup licitarã criticând faptu l cã acesta a
arun cat þara în tr-o în treprindere d es pre ale cãrei
cons ecinþe n u avea h ab ar. Carp readucea în
dis cuþie poziþia p e care o avus ese în aprilie 1877
cân d a fo st împotriva implicãrii armate a þãrii în
co n flictul d in Balcan i ia r rep rez en ta nþ ii
gu vern ulu i i-au rep ro ºat cã-i acu zã p e nedrept.
În sp rijin ul criticii sale Carp ad ucea pu nctul d e
v ed er e a l lu i K o gã lnic ean u c are s u n a
astfel:”. ..dar, zice ono r D. Carp, cã vrem s ã
trecem p este Du nãre. A! Ace asta es te altã
cestiune. Dacã într-ad ev ãr s -ar vedea un singur
cuv ânt prin care s-ar împing e þara de a nu
rãmân ea în ho tarele ei ºi de a se încerca s ã
primejdu iascã ceea ce are, atun ci ono r D. Carp
ar avea dreptate sã vie sã ne acuze cã am arun cat
þara în even tualitãþi periculoase” 75 . Carp insistã
asup ra faptu lui cã, fãrã a dori sã atace sau s ã
acuze pe cineva cu priv ire la starea d e facto a
þãrii, a dorit s ã sublinieze cã unii oameni politici
sun t de pãrere cã dacã þ ara ar fi urmat o altã cale
”poate cã p olitica noastrã naþionalã ar fi câºtigat
mai mult d ecât pânã acum” 76 . Guvernul radical,
cons idera Carp , a pornit la aces t drum fãrã un
orizont clar d efinit. Pornind de la concepþia lui
Kogãlniceanu conform cãreia în s ituaþia în care
s e afla Ro mân ia exis tau trei cãi de ur mat:
neu tralitatea, trecerea Du nãrii sau ap ãrarea
teritoriului, Carp îl comb ãtea folos ind u-se d e
afirmaþiile acestuia: ”Nu vo m lua dru mul ca s ã
facem ceea ce a fãcut domnul Cantemir, ca s ã
ne unim franc ºi direct cu Rus ia, sã trecem
Dun ãrea ºi s ã luãm ºi n oi p arte la eman ciparea
pop oarelor creºtine d in Orien t. Iatã u n drum care
nu ar fi de aru ncat, cu cond iþiunea d-a cere ºi
obþine avantaje ca independ enþa, gurile Dunãrii,
Dobrogea, cari din nenorocire nu existã. Am ales
deci acel drum care constã nici în a sta cu mâinile
în sân , nici în a tr ece D un ãrea cu ru ºii” 77.
Criticile lui Carp au continuat sã v izeze faptul
cã dupã ce am încheiat co nvenþia din ap rilie
18 77 fãrã prea mari pro misiun i am mai trecut ºi
Dun ãrea to t fãrã g arantarea uno r av an taje. În
situaþia în care se afla la acea orã România nu ºi mai av ea so arta în mâini, ea nu mai dispu nea
nici d e forþele, nici d e hotãrârile sale. Carp
considera cã mai înþ elep t pentru Ro mânia ar fi
fost ”sã aºtep tãm atacul la no i” în condiþiile în
care însuºi ministrul d e ex terne califica drept
primejdioasã aceastã întreprin dere.
De pe p oziþiile o mului politic acum, fostul
minis tru d e ex tern e - V. Boerescu - în interv enþia
din Senat d in 1 7 aprilie 18 77 face o p ertinentã
analizã gestului po litic al radicalilor d e a în ch eia
con ven þia militarã cu Rus ia. J ud ecând din
perspectiv a n ecesitãþ ii trecerii Du nãrii de cãtre
tru p ele r us e ºti, Bo e res cu e d e a co rd cu

resp ectãrii con venþ iei de la Paris din 185 6.
Discursul lu i Boerescu, extrem d e ech ilibrat ºi
moderat încearcã s ã pu nã în ad ev ãrata lumin ã
s ituaþ ia po liticã în care se gãs ea Ro mân ia
rap or tat la po litica naþ io n alã trad iþ ion alã
practicatã în rapo rt cu turcii ºi marile puteri:
”A ceas tã p oliticã trad iþion alã ºi ad evã rat
naþionalã, urmând u-se pânã acum, s ã vedem
und e ne-a con dus ea? Ne-a cond us la tratatul de
la Paris d in 185 6 ºi la conv en þiun ea din 1 858
prin care n i se recun oaºte ex is tenþ a no astrã
politicã. În aceste tratate internaþio nale, pentru
prima o arã ni se recuno sc d rep turile n oastre
politice, p en tru prima o arã Europa garanteazã
existenþa Ro mâniei. Turcia, împreunã cu noi s e
admite ca fãcând parte din echilib rul european,
ºi s e declarã neutralitatea Statului nos tru. Este
adev ãrat îns ã, cã aceas tã n eutralitate, nu s e
g aran teaz ã în mod s pe cial, ci deo d atã ºi
împ reun ã cu aceea a imperiului o to man” 78.
Aceas tã specificitate in terpretatã de Bo erescu
drept o lacunã a tratatu lui de la Paris este de
fapt firul de dependenþã dintre noi ºi p uterile
garante. Fãrã el a d ispãrut g aranþia terito rialã din
p artea P uterilor E uro p ei iar con s erv ato rii
înþ elegeau prea bine acest lucru când manifestau
rez erv e la înch eiere a co n ve nþ iei militar e
româno-ru se: ”Garanþia neutralitãþii noastre deºi
imperfectã, însã este realã;”79 . Conclu zionând
Boeres cu con sid erã cã pânã la urmã gu vern ul
n u prea a av ut d e a les în ceea ce p riv eºte
în cheierea convenþ iei cu Rusia iar Sen atul nu ar
face un lucru bu n res pin gând-o ºi d ân d astfel
un vot d e blam g uvernulu i: ”Ei bin e, D-lo r, în
prin cipiu nu vãd nici u n rãu în faptul încheierii
aces tor Co nvenþiuni. Poate cã dacã eu aº fi fo st
chemat sã încheiu aceste convenþiuni, nu aº fi
primit multe din clauzele ce ele co nþin. Îns ã
aceasta este o ap reciere perso nalã. ªtiu cã o
co nv enþ iu ne fãcu tã ori s e primeºte, o ri se
res ping e în total: cã nu s e p oate mod ifica.
Principiul dar rãmâne cã Convenþiun ea n u po ate
constitu i o violare a prin cipiu lui neutralitãþii”.
Bo er es cu p re ia pu n ctu l d e v ed ere a l lu i
M an olach e Cos tach e E p ure anu pe care îl
citeazã: ”Sã declarãm mai în tâiu cã menþinem
ºi co ntinuãm a menþine n eu tralitatea ºi tractatul
din Paris ºi sã votãm apoi con venþ iu nea cu
toþii”80 .
69. Ibidem,
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Prof. Io n Tilea
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JUDEÞUL IALOMIÞA
ÎN PERIOADA INTERBELICÃ
ÎMPÃRÞIREA ADMINISTRATIV-TERITORIALÃ (II)
În anul 1929, în ideea
un ei
mai
mari
des centralizãri, a fos t
pregãtitã o nouã reformã
administrativã, pusã în aplicare începând cu 3
august, dar care pânã în 1934 a fost modificatã
succesiv, ajungându-se în 1935 la situaþia de la
192513 . O nouã lege administrativã a fost votatã
la 27 martie 1936, iar regulamentul de aplicare a
intrat în vigoare la 18 februarie 1937. Se menþinea
împãrþirea statului în judeþe, având plãºi, iar
aºezãrile erau împãrþite în comune urbane (oraºe
reºedinþã ºi oraºe nereºedinþã) ºi comune rurale
(cup rinzând satele)14 . Prin constituþia din 28
februarie, care a fundamentat regimul de autoritate
monarhicã, instaurat de regele Carol al II-lea, se
înfiinþa þinutul, ca nouã unitate administrativã, iar
judeþul ºi plas a, deºi menþinute, deveneau
circumscripþii de control, în cuprinsul cãrora
intrau oraºele ºi comunele, cu satele lor. Judeþul
Ialomiþa era inclus þinutului Mãrii, cu reºedinþa
la Constanþa, þinut care mai cuprindea judeþele
Constanþa, Caliacra ºi Durostor15 .
În anul 1938, judeþul avea patru oraºe, anume
Cãlãraºi, Slobozia ºi Urziceni; faþã de perioada
anterioarã, se adãuga Feteºti, declarat oraº în anul
1934. Existau 149 de sate, grupate în opt plãºi.
Plas a Cãlãraºi cup rin dea s atele: Barza,
Boºneagu, Cacomeanca, Carol I, Cãlãraºii Vechi,
Ceacu , Ciocãneºti, Cuza-Vo dã, Dichiseni,
Dorobanþu, Fãurei, Gãuno ºi, Independenþa,
Mircea-Vodã, Model, Radu-Negru, Rasa, Roseþi,
ªtefan-Vodã, Tonea, Ulmu, Vãrãºti, Voevodul
Mihaiu ºi Zimbru.
Plasa Cãzãneºti cuprindea satele: Andrãºeºti,
Balaciu, Borduºelu, Cãzãneºti, Ciochina, Cocora,
Colelia, Crunþi, Malu, Munteni-Buzãu, Orboeºti,
Orezu, Rev ig a, Rovine, Sãrãþeni, Sfântu
Gheorghe.
Plasa Dragoº-Vodã cuprindea satele: Albeºti,
Bueºti, Crucea, Drag alina, Drag oº-Vod ã,
Floroaica, Ghimpaþi, Marsilieni, Mihai Viteazul,
Pelinu, Plevna, Socoalele, Valea Rusului, Vlad
Þepeº.
Plasa Feteºti cuprin dea satele: Borduºan i,
Cegani, Cocargeaua, Cocargeaua Nouã, Fãcãeni,
Gâldãu, Jegãlia, M altezi, Pietroiu, Stelnica,
ªo cariciu.
Plasa Lehliu cuprindea satele: Arþari,Axintele,
Copuzu, Crãsani, Domniþa Maria, Dor Mãrunt,

Frumuºica, Horia, Lehliu, Lupºanu, Nucetu, Radu
Vod ã, Raºi, Rãs vani, Sãlcioara, Sãpun ari,
ªtefãneºti.
Plasa Slobozia cuprindea satele: Amara, Bora,
Ciulniþa, Constantin Brâncoveanu, Cosâmbeºti,
Gimbãºani, Griviþa, Ion Gh.Duca, Ion Ghica, Ion
Lah ov ari, I vãneºti, Mãrcu leºti, Miloºeºti,
Misleanu, Motâlva, Nicoleºti, Perieþi, Poiana,
Pribegi, Principesa Elena, Slobozia Nouã, Smirna,
Traian.
Plas a Þãnd ãrei cuprindea satele: Brãtianu,
Bucu, Chioara, Dumitreºti, Ferdinand I, Frãþileºti,
Gheorgh e Lazãr, Giur geni, Gura Ialomiþei,
Hagieni, Iazu , Luciu , Mihail Kogãlniceanu,
Ograda, Piua Petrii, Platoneºti, Sãveni, Sudiþi,
Þãndãrei, Þãndãrei Garã, Valea Ciorii, Vlãdeni.
Plasa Urziceni cuprindea satele: Alexeni,
Armãºeºti, Bãrbuleºti,
Bãrcãneºti, Borãneºti, Broºteni, Condeeºti,
Coºereni, Eliza - Stoeneºti,
Gârbo vi, Grind aºi, G rin du, Jilav ele,
Manasia, Moldoveni, Patru Fraþi,
Principesa Maria, Rãdu leºti, Slãtio arele,
Speteni, Uleºti, Valea Mãcriºului16 .
Comparaþia cu situaþia din urmã cu un deceniu
ºi jumãtate aratã cã, deºi fuseserã menþinute ca
subdiviziuni cele opt plãºi, componenþa lor era
mai mult sau mai puþin modificatã. Dispãruse
plasa Rovine ºi apãruse plasa Dragoº-Vodã 17 , iar
locul plãºii Ciocãneºti apãruse plasa Cãlãraºi, care
reunea aºezãrile din sudul judeþului. O analizã pe
hartã a situaþiei aºezãrilor menþionate în 1925 ºi a
celor menþionate în 1938 indicã dispariþia, pe de
o parte, a unor sate ºi cãtune, deja intrate în
destrãmare încã înaintea rãzboiului, iar pe de altã
parte, apariþia unor sate, ca urmare a masivelor
împroprietãriri din anii 1921-1922. Astfel, faþã de
anul 1925, nu mai existau aºezãrile de la FunduCrãsani, Sãulescu, Inimã-Rea, Dâlga Mare, Dâlga
Micã, Cãrãuºi, Crasani-Mazili, Crãsani-Eforie,
Morile, Sfântu Vasile, Mãgureni 18 etc. Altele
aveau vatra strãmutatã, dato ritã rep etatelo r
revãrsãri ale râului Ialomiþa: Raºi, Sãrãþeni ºi
Piteºteanu.
Cu aceeaºi suprafaþã ºi cu o populaþie care,
potrivit recensãmântului din 1930, era de 295 500
locuitori, judeþul Ialomiþa se situa, ca întindere,
între cele mai mari unitãþi administrativ-teritoriale
ale României interbelice, iar ca populaþie, între
ultimele zece judeþe ale þãrii.
Prof.Drd. ªtefan GRIGORESCU
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Vasile Alecsandri
– între genialitate ºi ignorare
(u rmar e d in pagina 1 6)

Alexand ru Bu landra merge mai d ep arte cu
ºo cantele d ezvãluiri, d es co perind mecanismul
prin care „M io riþ a” lu i Vasile Alecs and ri a
devenit „baladã popu larã” ºi s -a multiplicat într-o
pletorã in terminab ilã d e v arian te ajuns e în
repertoriul tuturor lãutarilo r. Culese, clasificate
de folcloriºti cu aºa-zise metod e ºtiin þifice,
variantele au u mp lu t tomurile ºi bibliotecile
in stitutelo r de cercetãri, dar n -a observat nimeni
cã abu zu l „ºtiinþ ific” este tot atât de no civ ca
pros tia cea mai vulg arã, iar esenþ ialul nu s -a
obs erv at : cursa întins ã de Vas ile Alecsand ri a
în ºelat pe toate geniile literare, d e la Eminescu
la Blaga ºi la Cãlinescu, p e fo lcloriºtii devo taþi
profesiunii lo r, dar mã abþ in s ã mai dau nume,
pen tru cã, laolaltã, îi pân deºte nicid ecu m o
picãturã, ci u n o cean de naiv itate, pentru a mã
feri de învin ovãþirea d e ridico l.
Acum câþ iva ani am discutat cu un fo arte
cuno scut p rofes or ºi folcloris t b ucovin ean , Ion
Filipciuc, specialist în „mioriþologie”. Cum m-a
luat gu ra pe d in ain te, i-am relatat d es pr e
preocu pãrile unui inteligent es eis t d e a tãia no dul
gord ian. Drept replicã, dis tin sul încun unat cu
laurii academici de „doctor în filolo gie” mi-a
tãiat-o scurt ºi autoritar : „Individ ul d umitale
este u n impos tor !”
Emines co logu l ºi, mai n ou, cel mai imp ortant specialist în op era lu i G eorge Baco via, auto r
al unui stu diu fundamental în do meniu, Theodor
odreanu , demo nstra cã în literatura românã avem
trei mari u nive rsu ri p oetice : mioritis mul,
emin escian is mul ºi bacov ian is mu l. Oare nu
cumva lucrurile scap ã de sub con trol ºi iau o
altã tu rn urã, când aflãm cã „mioritismul” este
de fapt o creaþie a bardului de la M irceºti, creaþie
ev adatã d in tr-o car te ºi dev enitã, p rin tr- un
complicat mecan ism, „prod us folcloric” ?
Alexand ru Buland ra va av ea din g reu de
mu ncit împotriva inerþiilor, pentru cã este foarte
dificil sã schimbi mentalitãþ i, inclu siv în critica
literarã, sau mai ales . Dacã Ion Filipciuc pare
cu nãdejde proptit în bâta s a mioriticã, Theodor
Codreanu, cu porþi mult mai des chise spre marea
poezie, n u are încrâncen ãri inutile, nici n u este
rud ã sp iritualã cu b adea cio banu l s ã-i ap ere
in teres ele.
Prin u rmare, aºtep tãm ca lupta d reaptã în
„cazul Mioriþa” sã se îndârjeascã, reacordându-s e,
în cele d in urmã, lu i Vas ile Alecsand ri u n bun
pierdut, iar p oporului român un geniu poetic mai
mult. S-ar mai d esch id e marea p rob lemã a
lãutaru lui Petrea Creþu l ªo lcan . El n u este, la
fel, un geniu ignorat al poeziei române ? In clu siv
Ion Filipciuc ºi Theodo r Co dreanu sunt rugaþi
s ã mediteze ºi s ã ajute la o cu rãþen ie d eja
încep utã de A lex and ru Bu lan dr a. Lãu taru l
brãilean este au torul cu noscut al b aladelo r „O aia
nãzdrãvanã”, „Kira K iralin a” ºi a altor zeci d e
mii de v ersuri consemn ate „folcloric” de G. Dem.
Teo d o res c u, d ar n ume le s cr ip c aru lu i s e
scufun dã, de p es te o sutã d e ani, într-o ig norare
to talã, în ciuda fen omen alei s ale creaþii literare.
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Vasile Alecsandri
– între genialitate ºi ignorare
În juru l balad ei
„M ioriþa” s-au întreþesut ce le
mai
ªERBAN CODRIN
fas cin ante legen de
literar e, s-au în gh es uit cele mai în cu rcate
pãinjen iºuri. N u existã minte lu min atã în cultura
român eas cã a ultimului secol ºi jumãtate sã
n u - ºi fi ad u s o b olu l pe a ltar u l mio ritic,
nãscocind cele mai fan teziste ipoteze ºi o rigini.
Aºa s e face cã un critic, b izar în felul sãu, cu
metodele de a mãsura o capodo perã cu metrul
de croito rie,ca p e o bu catã de stofã pentru
pa ntalo ni, a d ecretat-o cea mai impo rtan tã
baladã pãstoreascã din lume, marea capodo perã
a literatu rii pastorale. U n altul, nici mai mult,
n ici ma i pu þin , i- a s cor mo n it o b ârºiile ºi,
bin eînþeles, i le-a gãs it în civilizaþia dacicã. Sau clãdit cariere ºtiinþ ifice, catedre acad emice ºi
un iversitare, s-au câºtigat titluri magna cum
laud e de doctori în filolog ie, etn ografie, s-au
mâncat to ne d e pâine albã de p ro feso ri docen þi,
care clamau ºi încã o fac, de la distinse tribune,
cele 1 23 de versuri ale „Mio riþei” în varianta
lu i Alecs an dri (1821 -1 890), buco licul b ard de
la M irceºti, sau cele peste o mie d e variante
adu nate, clasificate, co men tate de sp ecialiºti
notorii, precum Gheorghe Vrabie, Adrian Fochi,
Al. I. Amzulescu, pentru a nu po meni d ecât trei
n ume d in tr-o listã înr egis tr ând u- i p e toþ i
folcloriºtii român i, fãrã vreo lipsã la apel.
Toate antolo giile d e poezie încep, inv ariab il,
cu po emul mioritic, Lucian Blaga a în nobilat
filo zo fic „s paþiul mioritic”, ca pe dimensiu nea
fundamentalã a spiritualitãþ ii româneºti. În þara
asta totul a devenit „mioritic”, d e la opincã la
vlãd icã, de la soartã la mãmãlig ã, de la ison ul
enescian la jocul fotbaliºtilo r. Probabil, cele mai
cu n os cu te v er su ri în limb a „mio riticã ” a
cetãþen ilor români s unt : „ Pe-un picio r de plai /
Pe-o g urã d e rai”. Cine es te au toru l aces tor
s tihu ri dictate d e Du mnezeu l mioritic unu i
cioban din munþii Vrancei, s au , d upã alte vo rb e,
de baciul Ud rea de sub p iscurile Ceahlãului cui
altuia dec ât lui Vas ile Alecs and ri ? M are
Du mnezeu ! Fericit cio ban v râncean ! Fie
binecuv ân tat badea Udrea cã a lãsat jintiþa p e
focul de s ub piros trii ca sã-i cân te bardului „Iatã
vin în cale / Se cobor la v ale / Trei turme de
miei / Cu trei ciob ãn ei.”

D ar auto rul? Nu în cape nici o înd oialã,
geniu l „mioritic”, ciob anu l d e la târlã, badea Ion
ºi Gheorghe, inclu siv Udrea. De o s utã cin cizeci
de ani rãsp unsu l adevãrat apasã greu pe umerii
lu i Vasile Alecsandri, pentru cã p e to þi criticii
literari, folclo riºtii, editorii, muzicienii, filozofii
i-a f ascina t nu nta cos mic ã a cio ba nu lu i ºi
„Preoþi, munþii mari, / Paseri, lãutari, / Pãsãrele
mii / ªi stele fãclii !...”
Asta e !
Tot de o su tã cin cizeci de ani îndoiala s ap ã
la temeliile fabulo sului templu mioritic.
O carte p recum „Vasile Alecs an dri ºi cazu l
Mioriþa – o anchetã literarã”, de Alex andru
Bulandra, se las ã de prea mu ltã vreme aºteptatã.
S-au adunat destule dovezi cã nu „geniul” badei
din Vrancea, ori din Ceahlãu, a frãmântat aluatul
de u nde s-a pârgu it „M ioriþa”, ci mintea poetului
ca re a tip ãr it „Po ez ii p o p ula re a le
român ilo r”(18 52), la început în p rea v remii, în
alman ahu ri, apoi în ediþie defin itiv ã(18 66).
Alex an dru Bulan dr a n u es te filolo g cu
patalamale, critic literar, fo lclorist, nici, Doamn e
fereºte, „mioriþo log”, ci un ilus tru n ecuno scut,
cu o s olidã culturã filo zof icã, u n log ician
impecabil, un es eist de mare talent, bibliotecar
în tr-un o raº d e prov incie, Urzicen i, pentru a fi
exacþi.
Apariþia volumului I a amplului sãu stu diu
despre faimo asa balad ã ºi aluviunile îngrãmãdite
împreju ru l ei p ân ã la sufo care, legendã goalã ºi
pseud oeru diþie vin e sã zdrun cine peste un secol
de cercetare cam pe lângã obiect, d e braconaj
pe mo ºiile alto ra, d e abu zuri in vo lun tare în
numele ºtiin þei ºi a specificului naþion al, cãzând
mii d e victime p e u n câmp de lup tã greºit ales .
Dupã u n labirint de demons traþii logice, und e
analizele cobo arã pânã la cele mai mici detalii,
cu o cantitate en ormã d e exemple din toate
baladele ro mân eºti, dov edind cã Alexan dru
Buland ra cun oaºte domeniu l cât toþi doctorii
docenþi la un lo c, conclu zia este simplã ca un
aco rd perfect comp us de Jo han n Sebastian Bach
: la o riginea fenomenului „M ioriþa” s e aflã un
poem d e 123 de vers uri creat cu mari b ãtãi d e
cap, timp d e ani ºi ani, mai mult decât i-a luat
lu i Emin es cu pentru „Luceafãrul”, de nimeni
altu l decât au torul p as telurilor, numitu l Vasile
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Alecsan dri, marele bard al ro mânilor, p ân ã a
venit George Cãlinescu ºi l-a dãrâmat de p e
culmile poeziei, cãftãnin du-l în p isc pe autorul
„Scriso rii III „, inclu siv cu titlu l de „po et
naþional”.
Delo c anticãlin es cian, deloc împ otriva lui
Gheorgh e Vrabie, Ad rian Fochi sau a lui A l. I.
Amzules cu , lo gicianul Alexan dru Bulandra face
curãþenie în dependinþele literaturii, pun e mãtura
ºi fãraºul pe erorile tu turo r, face dis ecþia, ca la
mo rg ã, a mod u lu i c um a acþ ion at Vas ile
Alecs and ri, cin ic ºi p rag matic, pen tru a-ºi
cons trui capod opera ºi a-i da u n veºmânt strãin,
dar folclo ric, dar „naþion al”. Pânã la u rmã
viclean ul b ard de la M irceºti a cãzut în propria
capcan ã, iar „Mioriþa” i-a fo st s mu lsã d intre
prop riile co perte ºi a fos t atrib uitã „au torului
anonim”, ciob anu lui mioritic, a geniu lui popular
român es c.
Nimic fals, dar poetul cult Vas ile Alecsandri
aparþ ine aceluiaºi „geniu român es c”, cu to ate cã
era proprietar de con ac, de mo ºii, ºi puþin a lips it
sã nu ocu pe locu l lui Al. I. Cuza p e tronu l
Prin cipa telo r Un ite , pe cân d cio b anu l n u
stãp ân ea oile, ci era nu mai în grijitorul lor. Asta,
pentru a fi mucaliþi, aruncând o piatrã în fereas tra
tu turo r proºtilor, care cred eau cã p opo ru l era
alcãtuit numai d in plu gari ºi ciob an i, „b oierii”
dispãrân d d in calculul „materialismului is toric
ºi dialectic”!
(continuar e în pagina 15 )
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