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Fardatã Slobozia, de noroaie,
S-a încuscrit luxos cu trotuarul,
Pânã-au pierit ºi hreanul, ºi mãrarul
Pe uliþa Nisipuri din Crivaie…

Graºi, spinii de maidan ºi mãtrãguna
Îi aromeau pe cinste mahalaua,
De se-ngrozeau beþivii-n Didileaua
De Sofia cu-njurãturi, nebuna…

…La alte vremuri, poalele-ºi preschimbã
Pe jenºii de frecat prin cafenele,
Cu-o parºivenie de ºapte stele,
Iar limuzine de bazar îi plimbã

Aceleiaºi miresme miºtocare,
De ieri pe mâine þigãnite-n soare…

ªerban CODRIN

MILIOANELE  DE  HOÞI
ªI VIOLATORI

Victor Nicolae
New York

         “Era aproape matematic demonstrabil cã reziduurile
comunismului - pentru cã asta sunt milioanele de români alungaþi
din þarã, obiºnuiþi sã fure, sã mintã ºi, iatã, sã omoare ºi sã violeze -
vor crea o reacþie puternicã…” - Mircea Mihãieº

Ziarele româneºti s-au supãrat pe cititor ºi nu
mai vor sã munceascã pentru el. Nici o ºtire
demnã de interes nu mai rãzbate prin
pãienjeniºul erotic al vremii. Agenþia de
Monitorizare a Presei ºi-a prezentat Raportul
“Libertatea Presei în România - 2007”. Stãm cu
mult mai prost decât în 2006. Au crescut
presiunile politice asupra mass-media, iar
televiziunea publicã ºi Consiliul Naþional al
Audiovizualului au devenit “obiecte ale trocului
politic dintre partide”. Pe Traian Bãsescu nu-l
întrece nimeni la “insulte ºi agresiuni adresate
jurnaliºtilor”. Lipsa de preocupare pentru
standardele profesionale se îmbinã cu
dezechilibrul accentuat dintre cererea foarte
mare de personal calificat ºi oferta extrem de
redusã. Continuã “expunerea publicã a unor
mecanisme viciate de funcþionare a presei, prin
finanþãri cu posibil impact editorial ºi prin
obþinerea de beneficii imorale din activitatea de
presã”. Cel mai uºor pentru un ziarist este sã
preia ºtiri gata fabricate de la alþii. Astfel, Daily
Mail tot a publicat un document secret al
guvernului britanic din 1955 în care se prevedea
un atac nuclear, declanºat de U.R.S.S. Poate mai
intereseazã pe cineva ºi de pe la noi! Bombe cu
hidrogen, de 20 de magatone, urmau sã loveascã
Londra, Birmingham, Merseyside, Manchester
ºi Clydeside, iar alte 14 încãrcãturi  mai mici ar
fi distrus restul Marii Britanii.

ªTIRI PORCEªTI
Efectivul porcinelor din România atinge cam

12 milioane de capete. O treime creºte în
gospodãrii individuale, sub pericolul infestãrii
cu pestã. Exportul cãrnii provenite din fermele
româneºti este interzis în þãrile UE pânã la
eradicarea acestei boli. De la 1 ianuarie 2009,
ni s-ar putea interzice total comercializarea
produselor porcine, fiindcã mai practicãm
vaccinarea antipestã.

Deborah Jeane Palfrey, 52 de ani, proprietara
unei reþele de prostituþie de lux, cunoscutã ºi
sub numele de “DC Madam” a fost gãsitã
spânzuratã în casa mamei sale din Tarpon
Springs, Florida, în ziua de 1 Mai. Damele ei de
companie aparþineau Agenþiei de escorte pentru
VIP-uri “Pamela Martin & Associates”. Numai
întreþinerea unui serviciu ilegal de escortare i-a
adus un profit de douã milioane de dolari. La
15 aprilie, în urma unei anchete pornite încã din
2006 ºi a unui scandal de presã, matroana s-a
ales cu  acuzarea de înºelãciune ºi spãlare de
bani. A divulgat câteva nume grele, utilizatoare
clandestin ale serviciile sale. O aºtepta o
condamnare la închisoare. A încercat sã-ºi vândã
convorbirile telefonice cu clienþii pentru plata
avocaþilor. Dan E. Moldea, de origine românã,
nãscut în 1950 în Akron, Ohio, ziarist, confident
al lui DC Madam, s-a implicat în scandal la
îndemnul lui Larry Flint, editorul lui ‘Hustler’.
Cartea sa, “Madamgate”, va lovi poate în lumea

continuare în pag. 3

Rãsfoind prin vraful de hârtii, pãstrate de
o viaþã, m-am gândit sã fac puþinã ordine.
Am gãsit câteva lucruri de pe vremea când
eram director de cãmin cultural în comuna
Dorobanþu din judeþul Cãlãraºi. Pentru a pune
în evidenþã în ce fel proletcultismul acþiona
în toate domeniile, cât ºi pe scenã, m-am
gândit sã dau publicitãþii câteva din
„nestematele” acelor timpuri, pe care
împreunã cu cadrele didactice ºi tinerii din
sat le spuneam pe scena cãminului cultural
în anul 1962.

 DE 1 MAI

Cerul limpede zâmbeºte
Mai mult cãtre rãsãrit.
Iarba, frunza, înfloreºte
Pe pãmântu-ntinerit.
Toate saltã-n dulce alai
C-a sosit ºi Unu Mai.

Steagul roºu fâlfâieºte
ªi ne cheamã sã luptãm.
El voinþa ne-oþeleºte
Greul jug sã-l sfãrâmãm.
Ca un trãznet sã pornim,
Burghezia s-o zdrobim!

Glasurile lumii, toate
Cântã azi cu noi în cor.
Cerem pâine ºi dreptate
Sub steag roº liberator.
Vrem sã fim cu toþi egali
ªi la muncã ºi la trai.

HORA  MUNCITOARE

Frunzã verde de cicoare
Trageþi hora mare-mare,
Trageþi hora muncitoare
Cã e zi de sãrbãtoare.

Sus opinca þãrãneascã,
Saltã, cizmã, neîncetat,
Steagul roºu fâlfâiascã,
Piarã trântorul bogat.

Vino-n mândra hora noastrã
Asupritule þãran,
Vin’ tu, ruptã bluzã-albastrã,
Nu-þi mai pese de duºman.

Cântã-mi, dulcea mea iubitã,
Cântecul dezrobitor;
Cântã-mi lumea înfrãþitã
Sub ãst steag fâlfâitor.

GHEORGHE MARINEL

Privind înapoi cu…
mândrie!

Anul 2008 este un an aniversar pentru
municipiul Slobozia. Se împlinesc 40 de ani de
când capitala judeþului Ialomiþa a fost stabilita
în oraºul nostru. Un gest firesc pentru un
cunascator al istoriei ialomiþene. Timp de sute
de ani, Slobozia a fost o aºezare de referinþa atât
pentru localnici, cât ºi pentru strainii aflaþi în
trecere prin judeþul nostru. Mãnãstirea cu
fortificaþiile sale, drumurile comerciale care se
întâlneau pe podul de peste râul Ialomiþa,
bâlciurile târgului - toate acestea justificau
privirile aþintite asupra Sloboziei. De aceea, nu
este surprinzator faptul ca de-a lungul istoriei s-
au înregistrat ºi alte încercari de mutare a capitalei
judeþului la Slobozia.

O astfel de încercare, total necunoscuta
cititorului ialomiþean, se înregistreaza în luna au-
gust a anului 1877 ºi este atestatã de doua
documente scrise de mâna neglijent, aflate la
sfârºitul unui dosar al Primariei Slobozia.

Slobozia, capitala
judeþului Ialomiþa în

1877?

continuare în pag. 17 Prof. Vitalie Buzu
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Grupul mic, dar ambiþios,
al scriitorilor originari din
zona geograficã a Ialomiþei s-
a afirmat, în parte, emigrând

spre Bucureºti, numele lui ªtefan Bãnulescu,
Constantin Þoiu, Mircea Dinescu fiind nu
singurele, ci printre cele mai cunoscute. Alþi autori
au pariat pe statornicia locului, desfãºurându-ºi
activitatea relativ departe de centrul de putere
bucureºtean al difuzãrii ºi recunoaºterii; aº
enumera aici pe Nicolae Stan, Gheorghe Dobre,
Dan Elias, Anghel Machedon. Doi scriitori deja
afirmaþi sunt originari din Teleorman, Ioan Neºu,
ºi din Moldova, cu ascendenþã bucovineanã ºi mai
departe, ªerban Codrin. În curs de afirmare se aflã
Costel Bunoaica, Adria Bãnescu, Florin Ciocea
ºi eseistul Alexandru Bulandra, acesta din urmã
ocupând, prin natura ideaticã a preocupãrilor, un
culuar foarte puternic.

  A descoperi un talent autentic, dublat de un
om de culturã, este un eveniment rar, însã,
probabilistic, posibil. În revista HELIS, ultimul
numãr din anul 2007, a debutat o prozatoare, care
justificã multe speranþe, Loredana Dãnilã, iar în
primul numãr din 2008, poetul Nicolae Teoharie,
ambii, sã le spunem debutanþi, dar care deja au
preocupãri literare dintre cele mai perseverente de
mulþi ani, sunt originari din comuna Munteni-Buzãu.

  Nicolae Teoharie scrie versuri încã de pe
vremea când era elev al Liceului din Cãzãneºti,
în anii ’70 ai  secolului trecut. Rãmâne inexplicabil
faptul cã fostul sãu profesor de istorie, poetul
Virgil Dascãlu, nu a atras nimãnui atenþia asupra
existenþei unui talent literar de mare forþã ºi
originalitate, undeva, într-o localitate oarecare a
judeþului. Au trecut mulþi ani. Devenit economist,
Nicolae Teoharie îºi trãieºte viaþa ºi munceºte
nerenunþând la preocupãrile sale intime, creatoare.
Fãrã nici o legãturã cu alþi scriitori, fãrã contacte
cu viaþa culturalã, însã înconjurat de cãrþile
preferate, a perseverat, aºternând pe hârtie o
anumitã cantitate de texte, care justificã existenþa
unei creaþii conturate în dimensiunile ei
fundamentale, pentru cã Nicolae Teoharie, poet
aparent debutant, este o personalitate deja formatã,
cu un univers liric propriu, gata dimensionat ºi
exprimat în versuri bogate, expresive. Trei mari
nume de gânditori par a supreveghea destinul
literar al uni poet din rasa celor care cântã perfect
încã de la primele acorduri, Soren Kierkegaard,
Friedrich Nietzsche ºi Martin Heidegger. De-ar fi
sã cobor pânã la rãdãcina rãdãcinilor, la substratul
cel mai profund, Nicolae Teoharie descinde din fa-
milia celui mai tragic dintre poeþi, Euripide. În
literatura românã, poetul tragic prin esenþã este
inegalabilul, genialul George Bacovia, autorul
„Plumbului”.

  Iatã cinci nume, la intersecþia cãrora eu aºez
forþa neagrã, încrâncenarea, lupta cu apocalipsa,
refuzul mizeriei umane în oricâte dimensiuni
fizice ºi metafizice, toate curgând în avalanºã,
ameninþãtor din versurile poetului, care nu se
sfieºte niciodatã sã fie radical. Luat în parte,
fiecare poem, o combinaþie savantã de vers/verset/
prozã/cu rimã/fãrã rimã este o unitate, un univers,
cuprinde totul, ca un/scurt monolog dramatic rostit
într-un moment de crizã maximã.

CHEIA  DE  LA  CAMERA
DE CONCRET

Serban Codrin Nicolae Teoharie

„Tu vii ca o ranã, ca o uºã
sângerie

prin care ies zorile din
sãrãcie”

(Vã rog sã remarcaþi forþa extraordinarã de
expresie a versurilor, douã comparaþii, o
personificare, o metaforã, iar, în context, un para-
dox; ºi mai departe, din acelaºi poem):

„Sã mai vii o datã cu toamna.
Rãmâi ºi tu în urma ei cu vreun pãcat.
Insomnia demonului va începe de mâine
ºi eu nu ºtiu în ce principat
mi-am lãsat începutul.
Nu mã mai cunoaºte lutul.
Nu-mi mai pot pãstra fãptura.
De vine toamna, îmi pleacã ora, pasul, gura.
Cu greu am aflat în ce primãvarã sunt,
pe ce câmpie, în ce oraº, în care cuvânt.”
(Primul paragraf este din poemul „Real”)
În continuare, tensiunea monologului nu scade,

ci dimpotrivã:
„Dacã ai vorbi ºi brusc ai duce telefonul la

inimã,
urechea  mea ar auzi ceva din expresia primã
realã, realã
ca o închipuire ce nu se mai îndurã sã plece.”
În final, versul este înlocuit cu proza cea mai

banalã, dar cuvintele se aºazã pe trei rânduri,
efectul combinãrii dovedindu-se ºocant:

„De fapt sunt singur, ºi pe drum,
ºi anume plouã peste mine ºi cal
ºi nu cunosc pe nimeni.”
Pentru demonstraþie, aºez textul dupã regula

prozei:”De fapt sunt singur, ºi pe drum, ºi anume
plouã peste mine ºi cal ºi nu cunosc pe nimeni.”

Nicolae Teoharie nu cade niciodatã în
prozaism, ci foloseºte virtuþile prozei, ca moduri
de exprimare, transcrierea aparent goalã a realului
pentru a potenþa expresivitatea poeziei.  În acest
areal, meºteºugul sãu este perfect, mânuit cu
talentul unui maestru.

Rãmâne viitorilor comentatori sã inventarieze
avalanºa de idei proprie acestei creaþii,
modalitãþile expresive, temperatura înaltã, „slova
de foc”(arghezianã) la care se topeºte imaginea
realã, concretã ºi devine idee, elocvenþã înaltã,
poezie de cea mai purã esenþã, ca o flacãrã deasupra
tuturor mizeriilor, „impuritãþilor” de dedesubt.

Obligaþia moralã a lui Nicolae Teoharie este
sã îºi tipãreascã întreaga creaþie, pentru a recupera
un debut venit în ceasul al unsprezecelea. Banal
spus, cãrþile îºi au destinul lor, dar destinul depinde
inclusiv de rapiditatea de miºcare, de informare,
de difuzare a unei creaþii, care se dovedeºte încã de
la începuturi nãscutã sub zodia fastã a unui talent
excepþional.

Nu încap aici cuvintele de complezenþã,
Nicolae Teoharie nu are nevoie de bunãvoinþa
nimãnui, ci de recunoaºterea unui fapt: ne aflãm
în faþa unei personalitãþi complexe, un poet care
a avut curajul sã aºtepte pânã la supramaturizarea
creaþiei. Nu ne rãmâne decât sã o întâmpinãm cu
uºile deschise ºi sã o aºezãm nicidecum numai pe
raftul întâi, ci sã atragem atenþia asupra existenþei
acestei creaþii valoroase.

(Nicolae Teoharie, „Camera de concret”,
Editura HELIS, Slobozia, 2008)

ªerban CODRIN

Ion Cioranu

Fereastra

rana pe care o priveºti
este bronzul eºuat
în monede antice
se întoarce la þãrm sihastrul
bântuit de neadevãrurile lumii

o ferestrã dã sã întunece
nu se aud decât ºoapte impudice
în materia aceasta flãmândã
de trupul tãu

o torþã se aprinde

Târziu

într-o trimisã noapte
privegheazã ultimul refugiu
în numele tãu adevãrat
locuieºte þipãtul magnoliei

am citit despre fericirea ta imuabilã
ce stã într-o cifrã pe care o rosteºti
în faþa asfinþitului
o corabie se apropie
închide totul
inclusiv culorile pictorului
pânã nu e prea târziu

SPOVEDANIA

Pãrinte, ochiul meu e blestemat –
sub fiecare lucru vãd un mãr
cu viermele-ndoielii încrustat
pe drumul dintre miez ºi adevãr…

ªi iarãºi, ºi auzul mi-e lovit –
sub viscolite muzici prind din zbor
un ºuierat viclean ºi îmblânzit,
prin slinurile lumii târâtor…

Din prima izgonire mã reneg –
mi-e chipul sfãrâmat din stea în stea:
am paradis pierdut ºi înþeleg
cã nimeni nu mã poate vindeca.

Passionaria STOICESCU

La mulþi ani !
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politicã de la Washington. Guvernatorul de New
York a demisionat deja, senatorul republican de
Louisiana, David Vitter, a recunoscut ºi ºi-a cerut
public scuze pentru “un pãcat greu” comis în
trecut, iar Randall Tobias ºi-a pãrãsit funcþia de
director al Agenþiei Statelor Unite pentru
Dezvoltare Internaþionalã.

 Cum, nu aþi aflat încã de A 5-a ediþie a
Târgului Eros? El s-a târguit între 7 ºi 11 mai la
Sala Polivalentã din Bucureºti. Au venit
starletele porno cu grãmada - Symba ºi Mya de
la Budapesta, Melany ºi Maria din Italia. A venit
ºi Alina noastrã, a tuturor. Ginger Devil ºi Taboo
Boys s-au întrecut în show-uri cât mai deocheate.
S-au lansat… prezervativele fosforescente ºi
vinul afrodisiac, bãut, jucat din buric ºi premiat
de însuºi Bãsescu la Festivalul Vinului de la Arad.

În Dudaºu-Cerneþiului din Mehedinþi,
corcoduºii fac pãstãi de fasole, lungi de 5 centi-
metri ºi late de un centimetru. Dacã nu ne infor-
ma despre asta Green Report, am fi crezut cã-i
o adaptare a vechiului proverb cu “plopul care
face pere ºi rãchita, micºunele”.  Horticultorii
presupun cã, pe pomi, i-au lovit modificãrile
genetice, produse de zgura luatã de vânt din
depozitul Termocentralei Halanga…

APROAPE MATEMATIC
Mircea Mihãieº crede cã italienii tocmai “au

dat semnalul revenirii la nebunia ideologicã a
veacului trecut”- consemneazã ‘Evenimentul
zilei’ de luni, 5 mai a.c. Prin Marºul asupra
Romei, din 1922, macaronarii au pãºit într-o
zodie dementã ºi sãlbãticã. Prietenia dintre
Mussolini ºi Hitler a înjosit civilizaþia
europeanã. Tot italienii ar fi provocat ºi
contrareplica “infinit mai sinistrã, a bocancului
sovietic”. Stalin a împins o jumãtate continentalã
înspre bestialitatea supunerii ºi exterminãrii.
“Marii lideri politici, vizionarii, înþelepþii au fost
substituiþi de o generaþie de clovni, zice Mihãieº
cu privire la conducãtorii actuali. Era inevitabil
sã ajungem aici, din moment ce sistemul de
promovare în politicã se bazeazã pe tehnici
împrumutate din bâlci: în America, Barack
Obama îi face semne obscene lui Hillary
Clinton…” Numai cã Barack nici nu i-a fãcut
semne obscene lui Hillary. Mihãieº s-a rãtãcit
printre parodii montate tendenþios - procedee
filmice deja clasicizate în divertismentul poli-
tic american. Jay Leno ne-o mai aratã ºi pe
Hillary cum jefuieºte cu braþ înarmat o…
benzinãrie! Trucajul acesta concureazã cu
imaginile în care Doamna Clinton este într-
adevãr surpinsã cã nu ºtie cum sã foloseascã o
cafetierã: cum va gãsi atunci “butonul roºu” ca
nouã liderã la Casa Albã?

ªi Mihãieº se mai propteºte o datã analitic în
prezent: “Se observã cã ascensiunea fascismului
italian a fost puternic potenþatã de elementul
infracþional strãin, în rândul cãruia românilor li
s-a repartizat rolul de reginã a balului”. Ceva a
schimbat circuitele în gândirea lui modularã.
Vede ascensiuni fascist-italiene pe mormane de
infracþionalitate strãinã. Prin logica încurcãrii
borcanelor ºi a punerii colacului peste pupãzã,
analistul deraiazã considerând cã românilor “li
s-a repartizat rolul de reginã a balului”
infracþional. Oare ce-o mai fi ºi asta?

urmare din pag. 1 “Raportul Comisiei ’Tismãneanu’ este
întâmpinat de moºtenitorii ideologiei comuni-
ste cu o agresivitate neîntâlnitã în þãrile
civilizate” - se revoltã Mihãieº. Unde vede el
‘moºtenitori ai ideologiei comuniste… în þãrile
civilizate’? E de mirare însã cum, la pretenþiile
sale profetice, nu recunoaºte încã deschis
defectele reale ale acestui ‘raport’. O altã
aberaþie periculoasã, pusã pe tapet, ar fi cã în
România “pactizarea neruºinatã cu comunismul
paveazã, încet ºi sigur, drumul spre celãlalt mare
dezastru al secolului trecut, fascismul”.

Dar cea mai mare tâmpenie ce ne-a pregãtit-
o Mihãieºul sunã cam aºa: “Era aproape
matematic demonstrabil cã reziduurile
comunismului - pentru cã asta sunt milioanele
de români alungaþi din þarã, obiºnuiþi sã fure, sã
mintã ºi, iatã, sã omoare ºi sã violeze - vor crea
o reacþie puternicã”. Rãtãcirea istoricã de pânã
acum devine o demonstraþie matematicã, sau,
mã rog, “aproape matematicã”. Acest ‘aproape
departe’ bântuie prin tot scrisul intelectualilor
noºtri, contaminaþi iremediabil cu fuga de idei.

REZIDUUL COMUNIST
Milioanele de români alungaþi din þarã n-ar

fi decât niºte reziduuri comuniste, susþine
Mihãieºul. Lor, le sunã în urechi doar limbajele
huliganice, xenofobe ºi extremiste ale
publicaþiilor revanºarde. Mihãieºul nu-i un
reziduu comunist, nu-i aºa? El gândeºte numai
pentru deruta aproapelui sãu. Iatã ce debita prin
‘Evenimentul zilei’ cu vreo douã luni în urmã:
“Mã surprinde - dar nu mã contrariazã - aderarea
aproape în masã a comentatorilor ºi politicienilor
stângii la aceastã veritabilã campanie care ne
prezintã lumii drept un popor de babe
pipernicite, cãrora le clãnþãne dinþii de fricã
pentru cã nu ºtiu ce frustraþi de prin Covasna ºi
Harghita vor ‘autonomie’. ªi ce dacã vor? Ce
are a face autonomia cu declararea
independenþei? Cum pot deveni ‘independente’
douã judeþe fãrã sursã proprie de energie, prinse
ca un cleºte într-un vast teritoriu românesc, fãrã
posibilitatea de a ieºi din propriul perimetru?
Orice miºcare de ‘independenþã’ în HarCov se
rezolvã într-o secundã: prin decuplarea de la
panoul electric! Imaginaþi-vã nu un an, nu o lunã,
ci o sãptãmânã fãrã electricitate ºi veþi vedea la
ce infern domestic ar duce astfel de idei ºi ce
chef de separatism ar avea ungurii din HarCov”.
Mihãieºul nu furã, nu minte, nu omoarã ºi nici
nu violeazã ca “milioanele de români alungaþi”.
El condamnã comunismul cu înverºunare,
savant, cu degetele vârâte în decuplarea
panourilor de comandã, pentru a nu ne pomeni
în opt-zece ani ºi la Bucureºti… cu ‘un fascism
ca la carte’. Pânã atunci, starletele porno
strãlucesc printre prezervative fosforescente ºi,
în corcoduºii din Mehedinþi, cresc pãstãi de
fasole, lungi de 5 cm. “Vom asista la ascensiunea
discursului de stânga” prevede Mihãieº. Toþi
vom fi seduºi “cu mititei, bãuturi pânã la intrarea
în comã alcoolicã ºi limbaj de birjar”.

Rãmaºi acasã, dependenþi de trucajele
cinematografice, contaminaþi raþional de
echivalenþe de tip fascism / comunism / fascism
/ neostalinism, cu care nu se pricep sã opereze
oportun, deformaþi de vizionarisme maligne ºi
terorizaþi cu acuzaþia perpetuã a hoþiei de salarii
din partea hoþilor de impozite, Mihãieºii îndesesc
apariþiile hilare prin sahara elitarã a României, în
vreme ce câinii de pazã ai democraþiei se
transformã dramatic în bufoni de vazã.

ADRIA BÃNESCU

MINCIUNI
DE

DIAMANT
CURCUBEUL

Ce doare mai aprins decât apusul
ªi mai cucernic decât rãsãritul:
Nici vinovatul nici vinovãþitul-
Ca împãcarea-aducând intrusul,

Abstract fiinþând la graniþe cu plusul
Nãdejde-în culori boltind zenitul
Sau peste ape rãsfãþând finitul
Când ploile mãresc luminii pulsul.

În Unu când se clatinã Rãbdarea
ªi-n viituri pãcatul asurzeºte
Din Curcubeu sclipeºte alinarea.

E solul Milei coborât regeºte,
Tãria retrãgându-ºi încercarea:
E semn cã Domnul încã ne iubeºte!

BALADA DANSATOAREI CU
TOCUL ADÂNC ÎNFIPT ÎN

RANÃ

Pe firma-ntunecatã de cabaret se-ntinde
Enigma unui zâmbet cu languros contur,
Un trup dilatã porii peretelui obscur
Miºcat în dans lunatic - freneticã merinde.
Cu stralucire densã de piele diafanã
Piciorul dus în sfoarã sub faldurii de voal
Se sprijinã pe geamãn –sub torsul abisal
ªi tocul îi pãtrunde-n adâncuri ca-ntr-o ranã.

Felin se curba gâtul în curbã sã uneascã
Blonda feminitate de-un sân, diamantine,
În zbateri fructifere la cupa de satin
ªi coacere în vârfuri de sevã nelumeascã.
Pe mijloc de rãcoare se prind rotind capcana
Toþi iepurii din coapse cu-amar de pulpe dulci,
Sãlbatice miresme îmbie la porunci
Prin tocul ce-i pãtrunde-n adâncuri ca-ntr-o
ranã.

Ce gând înalþã pleoapa în plecãciune arsã
Peste pãmântul care în vene-I strigã crud:
Fiinþã de-ntuneric sau al luminii nud?
Ah, Eva peste ºarpe mâniile-ºi revarsã!
Din flori strivite-n umbrã ºi-a ticluit coroanã
Prin ierburi tãvãlite cu-ntindere în jos;
Absoarbe-n vintre oarbe virilul drept colos
ªi tocul îi pãtrunde-n adâncuri ca-ntr-o ranã.

Bãrbat dar ºi femeie de-aº fi - o, lut de stanã
ªi Yn ºi Yang - putere în dublu conceput:
Privind-o, sâni ºi pântec aº prinde sã-mi sãrut
Când tocul îi pãtrunde-n adâncuri ca-ntr-o
ranã…
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Costel Bunoaica

6

Tihna

Stãtea rãsturnatã în plasa luminii
cu lupii sângelui dezlãnþuiþi;
vântul însuºi o ajuta sã prade himerele
ºi sã le sufle în feþe dijmuite de vinars.
De la izvorul ei de viaþã trãdatã, cu verdele
întors peste vise uitate, venea ,clocotitoare, chemarea.
Vãzu ochiul cel tânãr urcând de la temelie
pânã în prapurii sufletului ºi-i zise:
- Menelaos, îngerul tãu a murit !

Oftã balerina ca o stea cãzãtoare ºi gura uscatã
fãcu steaua sã gângure prelung ºi rotat.

Stãtea rstignitã în plasa luminii ºi
lupii sângelui , dezlãnþuiþi, urlau a mizerie.
Pulberi mute roiau, straturi nisipoase de gânduri
ca o pâclã albã se zvoneau împrejur, aurind-o.
Cu mâini molatice îºi alungã nepãsarea, de dragostea
proriilor hãuri –
niciundele ei strãlucind în cãdere :
 - O,ºi sufletul tãu a murit, Menelaos…!

4
                   Dansul

Nu are timp sã-ºi tragã sufletul –
bãtãtoreºte aerul, îl schilodeºte întru credinþa
râvnei ºi a pietrelor.
Cu miºcãri de yogin dã formã întruchipãrilor –
astfel poate sã creadã cã totul i se supune dramatic,
cã îi aparþine grabnic doar ei.

Suie ºi coboarã un munte de gânduri.
Înaintea întrebãrilor stã un cerc de foc cu toate
bucuriile înjunghiate.
Balerina plânge o idee uitatã pe marginea iernii,
plânge moartea din ea, ºi aerul îi îngheaþã cuvintele.

O curgere slobodã este trupul ei aiurind.
Sãmânþa timpului oboseºte în clepsidrã ºi cu toate
acestea ea muºcã rãdãcinile iluziei, varsã sângele orei
în lingouri de ceaþã
ºi cumpãneºte trecerea peste hotarele nopþii.

Cu braþe sparte urcã închipuirea pânã la stele –
dedesubt se aude râul morþilor dezgeþându-se.
Nu are ea timp sã-ºi tragã sufletul –
o mie de rãzboaie poartã deodatã.

BALERINA

5
Pasul

Ea rabdã infinitatea ºi utopia, trecând printre oameni
ca printr-un zid de aburi sfâºietor.
O varã bogatã în vise temeinice va avea, de vreme
ce primãvara boceºte în neºtire, lipsitã de griji.
Sub ochii noºtri cîmpiile se vor desfãºura
ºi belºugul va curge gâlgâitor peste noi.

Multã falã va trebui sã aibã, vãzând cum ne inundã
roadele ei, cum ne mânjim ºi ne împãunãm
cu prinosurile vieþii ei aleatorii.

De ar putea tãia ciocul rãutãcios al pãsãrii nepãmântene
care i-a dezlegat zãgazurile fertile în grote defãimãtoare,
ºi cu fiertura lui faþa lãuntrului sã-ºi spele ºi sã
se cureþe ca de un smag mincinos…

De ar putea ochiul somnoros sã-l deschidã
ºi sã poatã vedea înlãuntru…

De ar putea sã urneascã stihiile ºi foc sã
aprindã împrejur…

De ar putea…, o, de ar putea…

Ea rabdã infinitatea, ºi utopia trece prin ea
ca printr-un zid sfãºietor de aburi.
Cu mâna tremurândã carte trimite privighetorilor din
turnul de fildeº. ªi Menelaos citeºte:
 - Îngerul tãu  a murit, Menelaos ! Îngerul tãu…

                                7
                       Epilog

Cei mai mulþi sunt bãºtinaºi – sunt ca ea, ca mine,
ca Dumneata, Doamnã, vremelnici ai clipei;
oameni cu griji debitoare pustietãþii, veniþi de
prin rãscruci nenumãrate întru îndreptare –
nu pentru cã ar fi fãcut niscaiva strãmbãtãþi, ci
alþii i-au smintit în putorile sufletelor lor diavoleºti.

Privesc ei, privim ºi noi, Doamnã !
Ei au ochi galbeni din care þâºneºte compasiunea
ca o torþã aprinsã –
în ochii noºtri realul înfige steguri de purpurã.
Ei vãd sminteala, neghiobia, decãderea ca pe
ceva nobil,   fãlos –
noi vedem puritaea, fericirea,demnitatea încãpãþându-se
sã apunã, vedem ironica drama a cometei ce cautã locul
din care sã poatã renaºte.

ªi, totuºi, cei mai mulþi sunt ca ea, ca mine,
ca Dumneata, Doamnã: umili pasageri ai unei lumi deºarte,
cãutãtori întru îndreptare ºi liniºte cereascã.
Într-o parte: actorul bandajat cu idei infectate de
nemernici obezi cu nemernicii huidumace –
în cealaltã: noi cãutându-ne în negãsire.

Dumneata sã nu te miri, Doamnã:
Balerina aceea era chiar viaþa noastrã !

Ceea ce se remarcã, în primul rând, la
poezia lui Costel Bunoaica, este eleganþa
limbajului. Poezia se citeºte cursiv, fãrã mari
sincope, tocmai pentru cã poetul nostru este
un maestru al limbii literare.

La o privire mai atentã, îndepãrtând
capcanele versetului compus impecabil, se
ridicã la suprafaþã dramele. Un poem care
deschide volumul ar putea fi socotit
semnificativ tocmai pentru cã sintetizeazã
aceastã realitate ( nimicuri semnificative ).
,,Încrâncenarea verii”, ,,bãlãrii indecente”,
,,sãrut sinucigaº”, ,,nimicuri semnificative”
(chiar titlul), ,,otrava cernelii”  concentreazã
drama încredinþatã ,,perfect conºtient” ,,colii
de scris” . De sesizat absenþa aproape totalã a
verbelor, tocmai pentru a sugera o lume
închisã, tragicã, împietritã în imaginea ei.

          Aproape fiecare titlu din carte poate
fi remarcat, tocmai pentru cã textele
condenseazã, obsesiv, prezenþa dramei, iar
recunoaºterea faptului, prin intermediul
limbajului elegant în loc de contorsionat, dã
forþã persuasivã poemelor. Iatã ,,Împãrãþire” :

ai nopþile tale în care te ascunzi
ºi, pe deasupra,
un împãrat bizantin care te împãrãþeºte
dupã reguli primare,
eu –
doar gândurile cu care mã machiez,
pentru orice eventualitate,
dimineaþa,
întotdeauna la aceeaºi orã
sã pot avea, din când în când,
liberã trecere înspre un vis care
ar trebui sã fie numai al meu

De ce se tem zeii Orice paginã ai întoarce, poezia este
prezentã prin abundenþã (,,fii tu liana mea”, ,,te-
am cãutat”, ,,trãdare”, ,,naivitate”). Bineînþeles,
s-ar putea psihanaliza aceste frumoase texte,
dar într-o poezie cu sunet profund nu vorbeºte
persoana poetului, ci omul cu virtuþi de poet,
dramele nu aparþin creatorului, ci el intuieºte
dramele altcuiva, în cazul meu, cititorul.

între noi : o prãpastie fioroasã
ºi o legiune de cuvinte schiloade…
pe masã,
cãrþi mãsluite scoase din
mânecã în ultima clipã

voi aveþi potul – strigam
mã puteþi ucide numai dacã vreau eu

Ambiguitatea poemului este remarcabilã, de
aceea poate fi citit în mai multe chei, carte /
carte de joc / joc / viaþã / cuvinte schiloade /
incomunicare, totul în tot, o ,,mãsluire”
generalizatã. Infernul acestei poezii cuprinde
multe drumuri (vezi ,,ranã fierbinte”, ,,fii
scurt”) care nu duc nicãieri, dar ni se transmite
acut impasul acesta, probabil, ,,din respect
pentru moarte”, ceea ce este extraordinar spus.

Singurul mare defect pe care i-l gãsesc
acestei poezii puternice, vii, care îºi acceptã
destinul tragic, implacabil, este modestia prea
accentuatã a autorului. Sau tocmai aici se aflã
sensul: un poet remarcabil are de unde face
risipã de modestie.

,,ªi zeii se tem” este o carte nu de citit, ci
de recitit, de recitit mereu.

                                         ªerban Codrin
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Sã nu clipeºti. În ochiul tãu, un os
Din sternul lunii mut de respirare
Îºi face-n lacrimi rãdãcini uºoare
Hrãnind privitul. Doar un albatros

În zbor uitat deasupra lumii, încã
Din aripi scuturându-se de larg,
Îl va cuprinde ca pe un catarg
Înmugurit de-o noapte prea adâncã.

ªi creºte-acum ceva în amândoi,
Iar gusturile voastre se-mpreunã,
Miroºi a pene, cum miroase-a lunã
Sângele lui nesubþiat de ploi.

Ai grijã însã; când ºi când
Cu frunzele te vei trezi plângând.

*   *   *

Dacã va trece noaptea ºi somnul tãu puþin
Nu va putea în aripi de ipsos sã rãceascã
Tot visul prins de lavã în formã nefireascã,
Voi meºteri o alta pe care sã þi-o-nchin.

Voi pune infernale sclipiri în pâcla deasã
Fãcutã pe-ntuneric cu cel mai fin argint
ªi-þi voi aduce lunã þesutã în Corint,
Covoare de tãcere, divan din chiparoasã.

Tu sã visezi ºi-atâta! Întreaga topiturã
Se va usca-n contururi dintr-un nisip anume,
Pe care dimineaþa nu poate sã-l consume
Oricâtã rouã lasã pe crini fãrã mãsurã.

Le voi pãstra-mpietrite,atent sã nu le stric,
Chiar dacã fãrã tine nu-s bune la nimic!
Sunt aºteptat. Acum doar vi se pare
Cã vã ºoptesc cuvintele rotund,
De fapt în ele singur mã scufund
Sã-mi fiu în toate câte-o îngropare.

Încerc sã nu mã pierd în labirint,
Târât de fluvii negre sub hârtie,
ªi-n cupe strãvezind de insomnie
Beau vise rumenite în argint.

Mã þine-n braþe zilnic câte-un zeu
Cu plete blonde aripate-n vânt,
Sã mã înveþe-n ºoapte ºi descânt
Sub ochii voºtri cum sã mor mereu.

Tot astfel mã întorc printre treziþi
De câte ori în tainã mã rostiþi.

               *   *   *

Mã tot învãþ cu iarba. Ea cu mine,
Acum pe pajiºti respirând încet
De parcã-i timp sub stele berechet
Nesomnul nostru veºnic sã-l aline.

***

Dan Elias ªi cade frigul-cine sã-l opreascã ?-
Adus de pãsãri sau de umbra lor
Purtând în gheare câte-un visãtor
Pe care mai târziu sã-l rãsfoiascã.

Din câte ºoapte m-aº fi pricopsit ?
Mã las cântat de vifore, oricând
Cu liniºtea pe liniºte cãlcând.
Þin un izvor întreg pentru-nvelit.

În limpedele Lui, eu voi avea
Un cer de verde crud deasupra mea.

Erai din puf ºi-aveai polen
Din cap ºi pânã la picioare
Ca sã pluteºti hohotitoare
Pe cerul fremãtând ºaten.

Priveam ºi nu puteam atinge,
Eu însumi fâlfâind încet
De înger sã îmi iau brevet
Pânã ce ploaia mã va stinge.

La tine totul e uºor
ªi parcã vântul te ridicã
În meserii de rândunicã,
De fluture sau de cocor.

Pe palme îmi rãmâne doar
Un praf cãlduþ de chihlimbar.

*   *   *

Din muzicã deschisã-abia
Ce-ai stins îngenuncheate strune
Pe lemn mustit  de-o rugaciune,
Stã brusc in aer mâna ta !

ªi cele cinci zvâcnesc o datã
Spre celelalte in eter,
De parcã flãcãrile-ºi cer
Lumina lor neterminatã.

Apoi de undeva de jos,
În forme vag suferitoare
Ca trupul  unei domniºoare
Trezindu-se primejdios,

Te-ngânã fãrã sã te doarã
Un mãr în formã de vioarã

Mi-e larg de câte ori mi-e bine
Cu norii descheiaþi spre Miazãzi,
În nesfârºirea c-ai putea sã fii
Doar sunetul acestor clavecine.

ªi dacã-ai face frunze nechemate,
Când seara se aºeazã în genunchi,
Pe fiecare-n parte,ori mãnunchi,
Aº apãsa cu îngerii pe toate!

Sã te ridic din clapele firave,
Efemeridã asmuþind timpane
Spre þãrmurile lumii. În odgoane
Sã-ºi þinã noaptea stelele buhave!

Te-aud sunând în zile norocoase
Cu muzica dantelelor de oase.

*   *   *

Ce fir sã-þi prind iubito,nãlucã-ntre nãluci,
ªi-n care parte trupul cuprins în rãsucire
Sã-l port cu-nceatã grijã,întreg sã se deºire
Pe-ai norilor de abur,nesiguri vãlãtuci?

Mãtase în mãtase,fir lângã fir pe ghem,
Cu vise ºi cu pleoape,cu umbra nestematã,
Sã te adun în cercuri de liniºte pe toatã;
Când dor mi se va face ºi poftã,sã te chem.

Dar oare din aceastã urzealã mlãdioasã,
În zilele din urmã,aproape de soroc,
Voi ºti cu mâini grãbite sã te mai þes la loc
Sau o sã fac o alta din gând,ºi mai frumoasã?

De-aceea-þi strig iubito de sub poleituri
Sã nu te laºi atinsã nicicând de trubaduri!

MARIA DIANA
POPESCU

Poeme din volumul în curs de
apariþie, „Clopote ºi incendii”

Sîngele picurã la mine-n cafea

Galbenã adîncã,
odaia e o stîncã,
umbrã la pas, Dumnezeu,
fereastra-mi lipeºte
scheletul de ceas.
Din nou,
ca din ºaluri pufoase,
rãsãrit amorþit ºi sleit
intrã-n casã,
secundarul ticãie-n silã
spre o vreme fertilã.
Lungitã ºi eu ca ºi ea
sorb tristeþe ºi of
din aceeaºi cafea.
Gust de trepte ºi ierburi,
de zahãr penibil,
o idee îmi e combustibil.
Dimineaþa respirã-n cocori,
sfîºiind cu strigãt tãcerea.
Cu un glonte în aripi
a cãzut sîngeratã,
sîngele picurã-n ºoaptã
la mine-n cafea.

Vîntul ia lista cu cocori împuºcaþi
de pe podea,
o rupe, o-nvolburã,
suspinã,
cocorii n-au vinã!
Clopotniþa zilei se-aude-n odaia de stîncã,
mai trebuie încã
jucãrii cu mecanic resort
de poet.
Un efort,
o undã,
o idee fecundã.
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Nu cred cã exagerez
afirmând cã viaþa fiecãruia
dintre noi ar putea constitui
subiectul unui roman. Unii,
ºi cine nu i-a vãzut, chiar
se bat cu pumnul în piept

zicând: „Viaþa mea este un roman…e, e, prin câte
am trecut eu!”. Aºa este, unii au avut parte de o viaþã
mai tumultoasã, plinã cu obstacole, ca un râu vijelios
de munte, din care au ieºit victorioºi sau nu, alþii au
avut o viaþã mai platã, mai liniºtitã, mai lipsitã de
griji, fãrã valuri, ca apa unui eleºteu. Dar ar putea ei
scrie un roman? Ar putea sã-ºi povesteascã aventurile
cuiva, atunci când ºi-ar gãsi un ascultãtor. ªi chiar
dacã printre potenþialii ascultãtori s-ar gãsi ºi un
prozator, ar putea el alcãtui, din aceste fapte brute,
un roman? Nu. Bineînþeles cã nu, pentru cã tema nu
ºi-o alege romancierul. La alegerea unei teme,
contribuþia prozatorului este relativã, poate chiar
inexistentã. Temele îl aleg pe autor. Dar dacã totuºi
cineva stãruie sã scrie isprãvile ieºite din comun ale
unui asemenea individ, pomenit mai sus, sau pentru
a-ºi încheia niºte conturi personale sau de ideologie,
romanul sãu va fi sortit unui eºec estetic, total ºi sigur.

ªi cu toate acestea existã oameni care numai de
lipsã de instrucþie nu pot fi acuzaþi, care socotesc
scrierea unui roman ca punerea la punct a unei
afaceri. Depinde numai sã vrei ºi sã ai timp pentru
aºa ceva.

Unul dintre ei este ºi domnul Nicolae Manolescu,
„…considerat de toatã lumea, inclusiv de cãtre
adversari, criticul literar nr. 1 din a doua jumãtate a
sec. XX” (din þara noastrã, bineînþeles), cum îl
prezintã Alex ªtefãnescu în discutabila sa Istorie.
ªi mai adaugã autorul Istoriei, printre altele, cã
„Nicolae Manolescu vorbeºte foarte rar despre sine”.
Însã despre convingerile sale privind romanul, ca sã
ne oprim numai la  acest aspect, criticul vorbeºte
mult. ªi este normal, din moment ce Nicolae
Manolescu se vrea un bun cunoscãtor, printre altele,
ºi al teoriei romanului. Rezumând ºi exemplificând
din operele marilor teoreticieni cu o anumitã
deprindere artisticã el ºi-a alcãtuit propria sa operã.
O operã referitoare la teoria romanului. Dar o operã
care nu este originalã decât prin modul cum a
amplasat cãrãmizile luate de la unul ºi de la altul
într-o construcþie proprie. ªi cu toate acestea, practic,
criticul nostru n-a înþeles nimic din ceea ce înseamnã
filosofia romanului. Altfel nu putea face afirmaþi de
genul celor pe care le vom prezenta în continuare,
afirmaþii fãcute nu oricum, ci pe un ton ex abrupto.

Iatã ce scrie distinsul critic nr. 1 referitor la ro-
man ºi, implicit, la posibilitatea scrierii unui roman:
„… nu scriu roman fiindcã, pur ºi simplu nu-mi
propun acest lucru”; sau „… ceea ce, de altfel, nici
n-ar fi prea greu cãci, nu-i aºa, numai cine nu vrea
nu scrie astãzi romane”.

Mai adãugãm noi, aceastã formulã epicã nici nu
prea-l convinge pe critic, probabil cã singurele
romane pe care le-a citit totuºi cu atenþie au fost
cele pe care a fost obligat sã le lectureze în timpul
facultãþii pentru a-ºi trece examenele: „…pãstrez faþã
de roman o anumitã rezervã, care þine de pretenþia
pe care orice romancier din ultimele douã secole o
are într-o mãsurã mai mare sau mai micã ºi anume
aceea de a ºti ce se întâmplã în conºtiinþa oamenilor”.

Eroare! Ar fi aberant ca un romancier sã aibã
astfel de pretenþii, doar nu este mama Omida! Dar
el ºtie ceea ce se întâmplã în conºtiinþa personajelor
sale.

Nicolae Manolescu
ºi romanul

I. Neºu

ªi totuºi, continuã criticul: „omniscienþa
autorului e absolut nefireascã într-un roman”; sau
„…romanul mi s-a pãrut un maldãr de
cliºee…scriitorii urmãresc sã ne inducã în eroare,
romanul fiind produsul a nenumãrate trucuri ºi
artificii, de la cel dintâi rând ºi pânã la ultimul, totul
e pus în slujba creãrii unei iluzii…”, în acest con-
text: „deosebirea dintre un romancier mare ºi unul
mediocru e cã cel dintâi mãsluieºte mai bine cãrþile!”

Din nou criticul nostru este în eroare, pentru cã
diferenþa între un prozator mare ºi unul mediocru
constã în gradul de credibilitate al scrierii. Lecturând
romanul unui autor de micã întindere cititorul îºi dã
seama imediat de artificialismul întreprinderii
autorului. La celãlalt nu se întâmplã aºa ceva. Acolo
totul pare veridic, ficþiunea trãieºte ºi i se impune
cititorului ca o realitate suveranã.

Rezumând, criticul Nicolae Manolescu s-a
hotãrât sã nu scrie roman, în principal, din trei mo-
tive:

1. satisfacþiile sale estetice i-au venit în urma
cultivãrii actului critic ºi atunci, implicit, n-a mai
simþit nevoia sã încerce ºi altceva.

2. o anumitã rezervã faþã de roman care þine de
pretenþia pe care o are orice romancier ºi anume
aceea de a ºti ce se întâmplã conºtiinþa semenilor sãi.

3. romanul i s-a pãrut un maldãr de cliºee.
În fond el nu este un mare cititor de romane: „nu

sunt  un cititor de romane…în ordinea preferinþelor
mele de lecturã, romanul a ocupat unul din ultimele
locuri”.

Când a tipãrit „O uºã abia întredeschisã”, volum
în care am gãsit aceste consideraþii, Nicolae
Manolescu avea 47 de ani. La aceastã vârstã totul ar
fi trebuit sã fie bine fixat, sã fie cimentat, nu mai
putem spune cã avem de-a face cu  niºte afirmaþii de
tinereþe, o vârstã necoaptã care, la o adicã, poate
constitui ºi o justificare pentru anumite erori comise.
Dar faptul cã regãsim aceleaºi afirmaþii ºi în volumul
„Metamorfozele romanului” apãrut la Polirom în
anul 1999, adicã dupã 13 ani, înseamnã cã autorul
nu a glumit prima datã. Însemna cã acele convingeri
sunt la fel de valabile pentru el ºi dupã aproape un
deceniu ºi jumãtate.

Ceea ce nu mai înþelegem. ªi nu înþelegem de ce
aceastã încrâncenare în a minimaliza, în a trimite
spre desuetudine actul de creaþie în cazul romanului.
Pentru cã un roman nu se scrie oarecum ºi de cãtre
oricine. Un roman nu este poezie. Pablo Neruda scria
poezii în  avion sau pe colþul unei mese într-un res-
taurant. Cu romanul este cu totul altceva. Este
necesarã o muncã imensã, sute de ore de solitudine,
când eºti numai tu ºi lumea pe care vrei sã o creezi.
Un roman nu se scrie dupã  ce te-ai uitat pe fereastrã
ºi întâmplãtor ai fost martorul unui accident. Scrierea
unui roman este o problemã de conºtiinþã. Ca sã scrii
un roman trebuie sã aparã fenomenul de inspiraþie.
Inspiraþia poate fi provocatã de un cuvânt auzit într-
un anumit context, de un gest, de o afirmaþie a unui
personaj într-un roman pe care tocmai îl citeºti sau,
aºa cum  spunea Marin Preda, în urma unei cãlãtorii.
Unii autori pot sã exploateze aceastã stare de
inspiraþie, alþii nu. Dacã aleg sã o fructifice, atunci
începe coºmarul. Trebuie gãsitã fraza de început ºi
fraza finalã, stilul care este dictat de conþinut ºi care
constituie ingredientul esenþial al unui roman,
limbajul care nu poate fi disociat de ceea ce se
întâmplã în roman, modul de expunere astfel încât
ficþiunea sã fie cât mai vie, cât mai convingãtoare.

Pentru cã un roman bun este acela în care nu ai nici o
îndoialã cã totul este adevãrat. Un accent deosebit
trebuie pus pe tonul romanului. Acesta cuprinde marile
promisiuni epice ale romanului ºi sugereazã gradul de
sinceritate, înãlþimea idealului ºi puritatea sa.

În sprijinul celor spuse de noi, redãm în
continuare, într-un mod cu totul aleatoriu, pãrerile
unor prozatori consacraþi, deºi nu suntem aºa de
convinºi cã mai era nevoie.

Marin Preda „Inspiraþia existã ºi, fãrã ea, e greu
de conceput o psihologie a creaþiei…este revelaþia
bruscã sau lentã, puternicã sau de intensitate diferitã
a idei artistice. Ea arde apoi în suflet ºi în conºtiinþa
artistului ca o lumânare, pânã ce se consumã, uneori
înainte ca el sã fi terminat lucrul, ceea ce, evident,
nu e deloc plãcut”.  „Dorinþa de a scrie, oricât de vie
ar fi, neluminatã de o idee care trebuie sã existe în
ea, cum e sãmânþa într-un fruct, n-ar fi nimic”.
„Existã atunci când scriem o carte momente când
vin spre noi tot felul de lucruri care se potrivesc cu
ceea ce vrem sã facem, vin aproape fãrã sã le cãutãm,
ca ºi cum s-ar fi înþeles între ele, anumite forþe sau
evenimente. „Actul de creaþie este rezultatul  vieþii
interioare, secrete, a autorului”. „Dacã scriitorul este
mai liber decât alþii în profesiunea lui, nu e liber
faþã de inspiraþie, pe care trebuie s-o serveascã ºi sã
fie la înãlþimea ei”.

Al. Ivasiuc: „Momentul inspiraþiei este un mo-
ment paradisiac”.

Constantin Þoiu: „Cea mai importantã problemã
a prozei este personajul”.

Paul Georgescu: „Prozatorul ca ºi istoricul literar
trebuie sã-ºi cunoascã adânc personajele, cu destin
interior, cu tot”.

Eugen Simion: „Numai prozatorii fãrã o gândire
artisticã profundã identificã individul cu o schemã”.

Dostoievski: „Fãrã inspiraþie nu se poate face
nimic”.

Nicolae Breban: „Sub pana unui adevãrat crea-
tor, ficþiunea este infinit mai autenticã, „adevãrul”
despre om ºi ambientul social în care trãieºte este
cu mult mai veridic decât „subiectivitatea” sau
„sinceritatea” unui diletant sau a unui autor de mâna
a doua”.

Marquez: „…în primul paragraf al unui roman
trebuie definit totul: structurã, ton, stil, ritm, lungime
ºi, uneori, chiar ºi caracterul vreunui personaj”:

Fr. Mauriac: „într-un anumit fel, sunt duºmanul
tuturor tehnicilor. Toate tehnicile, odatã ce au fost
declarate, definite, imitate conºtient sau nu, devin
false. Acesta este misterul tehnicii romaneºti, ea
trebuie sã rãmânã misterul aceluia care  o inventeazã
ºi nu poate servi decât o datã.”

I. Creþu: „Fiecare roman reinventeazã genul
romanesc, fiindcã rolul scriitorului este de a scrie
ceva ce nu a mai fost scris niciodatã înaintea lui”.

Milan Kundera: „…romanul nu examineazã
realitatea, ci existenþa, iar existenþa este câmpul
tuturor posibilitãþilor umane, tot ce poate omul sã
devinã, tot ceea ce este el capabil.”

E. Sabato: „numai un scriitor mediocru poate face
o simplã cronicã, descriind cu fidelitate realitatea
externã a unei epoci sau a unei naþiuni.”

Fãnuº Neagu: „stilul scriitorului este vital, pentru
cã orice autor vine cu o lume, cu lumea lui, lumea
lui care trãieºte aºa cum a trãit el cândva, în copilãrie
sau cum trãieºte el astãzi. Pentru cã orice om se miºcã
altfel decât celãlalt, iar eu trebuie sã-l recunosc dupã
mers”:

M. V. Llosa: „Literatura este artificiu pur, însã
marea literaturã  reuºeºte sã mascheze datul acesta,
pe când cea mediocrã îl trâmbiþeazã.”

Ceea ce era de demonstrat!
Dacã, totuºi, Nicolae Manolescu s-ar fi hotãrât

sã scrie o prozã de mari dimensiuni, având în vedere
pãrerile lui în acest domeniu, romanul sãu ar fi fost
unul la fel de nereuºit ºi de prost ca ºi cel al criticului
ºi istoricului literar Marian Popa. Un roman care ar
fi stârnit zâmbete.



7

Nu ºtiu cât sã fi trecut
de când mã aºezasem pe
bancã, trândãvind la soare
în compania propriilor
mele rãtãciri, însoþite
discret de târºâitul paºilor
pe aleile încruciºate din

parcul azilului. Un ceas, douã? Sau poate doar
minute? Ce mai conteazã? Am învãþat sã nu mã mai
grãbesc, sã uit de ceas, precum aceºti oameni pentru
care timpul nu se mai mãsoarã. Am renunþat la
rãspuns, distrasã de rezonanþa unor paºi din ce în ce
mai apropiaþi. Cineva se îndrepta spre mine, hotãrât
sã-mi rãpeascã din farmecul contemplãrii.

- Cam tare arde soarele în astã dimineaþã, noroc
cã mi-am pus pãlãria. Tu de ce nu porþi?

- Bunã ziua!- zic, în panã de inspiraþie.
- O fi bunã pentru tine! La mine-i altfel, da’ nu-i

treaba nimãnui. Nici mãcar a ta. ªtii, în fiecare zi
mã scol mistuit de-un gând care-mi tot dã ghes de la
o vreme-ncoace. Anume cã, dac-aº lua gâtul unuia
în fiecare zi, viaþa mea s-ar mai prelungi cu câte un
an de fiecare cap. He,he, he!

ªi bãtrânul, care între timp se aºezase lângã mine,
mã priveºte fix pe deasupra ochelarilor, devenind
brusc de-o seriozitate alarmantã. Statuia-mi ºopteºte:
„Din codru rupi o rãmurea/ Ce-i pasã codrului de
ea?”Mai taci! bombãn în gând, jumãtate vie,
jumãtate moartã. N-am niciun chef sã dau colþu’.
„Mai am un singur dor...” Si eu. Sper doar sã mai
apuc s-o omor pe Adina.

Probabil cã expresia mea era atât de amuzantã,
încât bãtrânul izbucni într-un râs hãhãitor, revenind
la o normalitate deranjantã. Dupã ce râse cu poftã,
lãsându-mã perplexã a doua oarã, mi se-adresã,
ºtergându-ºi lacrimile:

- Te-am speriat?!? Ce-ai crezut, cã ãsta-i azil de
nebuni? Hã, hã, hã! De ce n-or fi putând tinerii sã
creadã cã bãtrânii sunt ºi ei oameni? Ne priviþi ca
pe niºte fiinþe ciudate, sau chiar ciumate, aº zice, ºi
vã gândiþi cum sã fugiþi mai repede de noi. Hai, lasã,
ºi eu gândeam la fel...

Aha! Care va sã zicã se amuzase pe seama mea.
Afiºez un zâmbet stingher, dar îmi notez în gând sã
i-o plãtesc la momentul potrivit. ªi neapãrat Adinei
trebuie sã-i rup mãcar un deget.
Cum între noi se lãsase o tãcere stânjenitoare, mã
forþez s-o alung:

- Sunt...
- ªtiu cine eºti, ne-a spus doamna doctor. Da’ nu

prea mã intereseazã. „Sunt cutare!”...”Sunt
cutãricã!”...Eºti pe dracu’! Nu eºti nimic, ai înþeles?

- Îhî! mãresc ochii la el înþeleaptã.
- Vorbesc în general, desigur. Acum s-ar putea sã

þi se parã cã eºti cineva, cã ceea ce eºti conteazã.
Dar uitã-te la mine! Eu nu mai pot sã spun decât
„am fost”. Vrei sã ºtii ce-am fost?

- Daaa!
- Nimic. Ai înþeles? Nimic! A, sigur cã ºi eu

credeam cã sunt cineva. N-ai idee ce mândru mã
prezentam: „Sunt generalul cutare”. Fâs! Crezi cã
intereseazã pe adunãtura asta de idioþi (mi-i aratã
cu degetul) câte stele-am purtat pe umãr? Sau cã
bucãtãreasa-mi pune vreo lingurã de ciorbã-n plus?
Niºte nerecunoscãtori! De parc-am fãcut doar pentru
mine rãzboiul! ªtii ce-i ãla rãzboi?

- Da.
- ªtii pe dracu’!
- Vreau sã spun...am citit.
- Bravo! ªi eu am citit cum se nasc copiii. Crezi

cã asta mã-ndreptãþeºte sã mã numesc mamã?
- Dar eu n-am spus cã sunt general!
- Da’ nici mult nu mai aveai. Las’ cã vã ºtiu eu p-

ãºtia tineri – vi se pare cã le ºtiþi pe toate, iar viaþa o
þineþi la degetul mic, n-are secrete pentru voi. O þineþi
pe dracu’!

Bineee. Ia sã nu te mai bag eu în seamã. Mã
prefac interesatã de-un grup mai îndepãrtat, alcãtuit
din douã femei ºi un bãrbat, ce par a se contrazice
pe o temã anume. Aha! Au gãsit un pui de vrabie ºi,
probabil, nu se pun de acord asupra soartei sale. Cum
mai depindem de alþii!

- Ce taci? Þi se pare cã eºti mai deºteaptã?
Nu-i bine nicicum. OK. Mã hotãrãsc sã iau taurul de
coarne:

- Uitaþi ce este: dacã prezenþa mea vã deranjeazã,
atunci plec.

- Nu pleca! Nu m-am mai distrat de mult aºa bine.
Cred ºi eu.Deodatã, mã priveºte cu alþi ochi. Pare cã
abia acum mã vede.

- Olga!
- Nu mã cheamã Olga.
- Taci! ªi nu-mi mai spune cum nu te cheamã!

Tac, ce Dumnezeu sã fac? Ãsta mã confundã cu
ordonanþa.

Se uitã prin mine, mã vede ºi parcã nu, prilej sã-l
pot studia mai atent. Semnele nemiloase ale vârstei
nu pot ascunde totuºi urmele a ceea ce trebuie sã fi
fost o frumuseþe de bãrbat. Þinuta e încã dreaptã,
militãreascã, iar mâinile fãcute parcã sã mângâie,
nu sã þinã arma.

- Olga, Olguþa, nu te-ai supãrat, nu-i aºa?
Bine. Fie ºi Olga.

Cu mâna tremuratã scoate din buzunarul de la
piept o fotografie îngãlbenitã, pe care mi-o întinde.
Mã izbeºte asemãnarea cu mine, deºi, e drept, femeia
care zâmbeºte dincolo de timp e ºi mai tânãrã ºi mai
frumoasã. La o privire mai atentã, constat cã
zâmbetul îl poartã doar pe buze, în timp ce ochii îi
sunt triºti. Mã tem sã ating fotografia, o superstiþie
absurdã mã îndeamnã sã cred cã, dacã aº atinge-o,
am face schimb de locuri. Mã zbârlesc. Nu cred cã
mi-ar plãcea în buzunarul de la piept al generalului.
Nu ºtiu ce sã zic. Mã salveazã el:

- Am iubit-o. ªtii ce-i aia iubire?
Acu’ i-acu! Dacã rãspund afirmativ, îmi zice „ºtii pe
dracu’!”, dacã zic „nu” – „þi-am spus eu cã voi, ãºtia
tineri n-aveþi habar de nimic!”, dacã tac, cicã fac pe
deºteapta. Îmi vine sã scot limba la el. Noroc cã nu
mai aºteaptã rãspunsul.

- Am iubit-o! Doamne, cât am iubit-o! Vrei sã
ºtii de ce?

- De ce?
- ªtiam eu cã nu te pricepi! Pãi, poþi spune

vreodatã de ce iubeºti un om???
Apoi, dupã o pauzã:

- ªi ea m-a iubit. Dar nu ne-a folosit la nimic.
Vrei sã ºtii de ce?

- Nu.
- Atunci îþi spun. Rãzboiul a fost de vinã.
- Nu existã rãzboi, cum nu existã nimic altceva

care sã despartã doi oameni care se iubesc! îi arunc
rãutãcioasã.

- I-auzi! P-asta unde-ai citit-o, în „Arici-
Pogonici”? Ascultã, mai bine! Olga era rusoaicã,
fiica unui ºef de Stat Major pe care l-am întâlnit...mã
rog, împrejurãrile nu mai conteazã. Era frumoasã,
cultã, talentatã, cânta la pian (dumnezeieºte cânta),
dansa pe muzicã de balet, scria poezii...Hotãrâserâm
sã ne cãsãtorim când se va fi terminat rãzboiul.

- S-a terminat cam de mult – pun sare pe ranã.
- Mda. Din pãcate s-a terminat ºi prost. Iar pentru

mine a fost un dezastru. Nu-mi mai rãmãsese nimic
din ce-aveam (nu mare lucru, de altfel). N-aveam
unde sã stau, din ce sã trãiesc...Cum sã mã fi
prezentat în faþa unei femei atât de minunate, cu
tupeul de-a o pofti în mizeria mea? Am fost
întotdeauna un tip responsabil. Apoi, am sperat o
vreme c-am sã-mi revin. A fost sã fie abia peste vreo
cinci ani...când n-am mai avut curajul sã-i tulbur
viaþa.

- Bine c-aþi avut curajul sã mergeþi la rãzboi! Nu
dau doi bani pe eroismul care se manifestã distructiv,
cum nu dau o ceapã degeratã pe scuzele nobile ce
servesc laºitãþii de a nu trãi. V-aþi gândit cã poate în
toþi anii aceia v-a aºteptat?

- Cred cã nu e zi sã nu mã gândesc.
- ªi la ce vã foloseºte?
Ridicã din umeri, abãtut. Eram pornitã sã-i þin o

teorie de zile mari ºi aruncam flãcãri pe nãri, de parc-
ar fi fost suficient cã privisem fotografia ca sã schimb
locul cu cealaltã. Dar a continuat cu glas din ce în
ce mai stins:

- N-am mai aflat nimic despre ea. Doar o datã,
întâmplãtor, am vãzut o poezie într-un ziar, semnatã
Olga nu mai ºtiu cum- pseudonim sau nume de
cãsãtorie, n-am vrut sã mã gândesc – dar am fost
sigur cã e ea. Titlul era „Cãpitanul meu” – aºa-mi
spunea, pe atunci eram doar cãpitan – iar ultima
strofã mi s-a înfipt în inimã: „Cu ce-a mai rãmas din
ce-am fost odatã/ Visez numai noaptea rubinul
arzând/ Tresar ºi mã rog sã gãsesc aºteptând/ Inelul
ce nu mi l-ai dat niciodatã”.

Îºi ºterge o lacrimã inutilã. Nu-l întreb nimic, mi-
a ajuns. Responsabil! Mi se face rãu. De unde pânã
unde a fi responsabil înseamnã numai a dãrui case,
blãnuri sau Dumnezeu mai ºtie ce nimicuri
trecãtoare? Responsabil? Ca ºi când sufletul n-ar
avea nevoie de nimic, faþã de el n-avem
...responsabilitãþi. Se-apleacã ºi rupe un fir de iarbã
pe care-l meºtereºte în formã de cerc.
Mã-ntreb stupid câte ore pe zi doarme Dumnezeu.
Apoi îl rog sã mã ierte...apoi nu mai ºtiu...
Îmi ia mâna stângã ºi-mi aºeazã cercul de iarbã pe
inelar, rãtãcindu-se iar în lumea Olgãi:

- Olguþa, aºa-i cã mã iei de bãrbat ºi cu inelul
acesta? Rubinele s-au demodat, ºtii...
Între timp ºi iubirea s-a demodat, îmi vine sã-i spun.
ªi când o gãseºti...

Poate cã undeva, într-un alt parc, pe o altã bancã,
sub lumina aceluiaºi soare nepãsãtor, o bãtrânã încã-
ºi mai aºteaptã inelul...Atâtea zadarnice aºteptãri ne
umbresc scurtul drum prin aceastã lume!

Mã ridic. Nu mai pot sã-l privesc. Acum plânge
de-a dreptul.

- Olga! Olguþa! Nu pleca! Te rooog!
De la Adina am aflat cã, de fapt, n-ajunsese

niciodatã general. Fusese trecut în rezervã cu gradul
de cãpitan, se pare c-a refuzat avansãrile fãrã sã dea
vreo explicaþie (Aha! „Cãpitanul meu”). Nu s-a
cãsãtorit, n-are copii. Tot ce-a agonisit a lãsat unui
nepot de frate, care-l mai viziteazã din când în când.
A ales sã vinã la azil din dorinþa de a nu fi singur.
Aºadar tot mai bunã „adunãtura asta de idioþi” decât
nimic.

E târziu, sunt obositã ºi-aº vrea sã strig. Privesc
firul de iarbã de pe deget ºi mã gândesc la rosturile
lumii.

Am adormit ºi visez cã mã cheamã Olga, sunt
rusoaicã...rãzboiul tocmai s-a terminat...sunt
îmbrãcatã-n rochie de mireasã, în inelarul stâng am
un inel cu rubin, iar la braþul drept pe Cãpitanul meu.

Generalul

Loredana Dãnilã
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Ceea ce el crede cã este un iepure,
desperare este. Ocheºte,
dar de fiecare datã câmpia din faþa lui
se face sul, un fel de joben,
un uriaº tunel târât prin cer de un tren.
Intrã în bucãtãria vãzului,
spalã farfuriile de funinginea timpului
ºi se întoarce. Prinde iepurele în tufiºul de coacãze.
Puþina luminã pe care o þine în mâini
nu-i foloseºte pentru portret.

Deseori
din mulþime iese un fluture obosit,
de mãrimea unui soldat întors de pe front,
înrolat cândva în cruciada ciulinilor.
Scos din fire, între cele douã rãzboaie de îndoieli,
el propune asistenþei sã-l socoteascã pe vânãtor nebun !
Îl închid într-o colibã de lemn acoperitã cu muºchi
ºi astupã uºa cu ruginita locomotivã din preajmã.

Era într-o toamnã exersând culorile disperãrii.
Ziua tocmai începuse sã-ºi spele pielea
în nimicul repetãrii.
ªi fãcuserã spânzurãtoare ºi mare judeþ
sub un pãr pãdureþ.

De unde a apãrut strãinul în singurãtatea drumului
nici azi nu se ºtie.

Poate hãitaºii cu tobe l-au adus pe câmpie.
S-a ridicat în scãri, dându-le bineþe,
ºi, rãsucindu-se în ºaua zilei cu o miºcare înceatã,
cu mâna ieºitã din aparenþe,
zâmbind,
pãrea cã priveºte un iepure în alergare,
trãgând dupã el câmpiile imaginare.

ªi s-a tot dus
prin gândul lui cel mai de sus.

Cineva din mulþime striga :
- Pe partea cealaltã a inimii umblã cineva.

Se auzi mai întâi un þipãt de tren,
expert în dinamitarea tãcerii,
apoi vãzurã un ºir de iepuri,
zburând
din pãlãriile ierbii.

ªamanul

La intrare
spectatorilor  li s-au luat mâinile,
livrate imediat unor pãsãri dezonorate.

M-am întors doar cât sã vãd
cã mã aflu între doi tâlhari.

Apel

Nicolae Teoharie

Fac numai fapte bune.
Pun umbra unui înger sã detune
în urechea unui bigot.
Umilinþa cu mândrie mã are tot.
Ridic de pe jos o ploaie imprudentã.
Potolesc setea unor rãni deschise la vedere.
Îl asigur de eternitate pe criminalul în serie.

Neantul nu mã sperie.
Când mã viziteazã îmi spune poveºti
ºi, cu gesturi groteºti,
mã învaþã remuºcarea ºi ereziile morþii.

Închipuiþi-vã cât destin,
cãtã graþie,
se consumã în sala de operaþie,
unde mi s-a cusut o întrebare,
o tãcere.

De cum mã trezesc umblu prin sate,
ºi la vedere.

Sfânt

Poate din plictisealã,
poate din amuzament,
la rândul meu am strigat : Absent !
Orizontul fãcea prezenþa
ºi nu mi-a trecut cu vederea absenþa.
ªi s-a lãsat o umbrã,
un fel de gând stricãtor de suflet,
stingher,
bolnãvindu-mã cu iubire de cer.

La ieºire,
o femeie cu privirea rece ºi subþire,
de aceeaºi vârstã cu îngerul,
cautã prin pãsãri, prin hârtii,
mâinile mele târzii
ºi, râzând încurcatã,
umbra o face scãpatã.

Trãiesc în prezentul interior.
Nu cred în teoria conspiraþiei.
Mi-am declarat sângele ºi ultimul fior.

Muºcate de un gând hain
privirile tale la inima mea se reped.

Am cercetat ºi nu te cred.

În schimb,
când se iveºte ocazia,
inevitabil, dorul de revoltã mã nimiceºte.

Cândva,
cu mulþi ani în urmã,
am fost atât de sãrac,
încât ºi astãzi îmi permit sã fiu sincer.

Îmi pedepsesc orizontul,
suindu-l pe picioroange.
Aº putea sã-mi tai partea de vedere
ce s-a alungit dupã tine.
Ea vede o luptã, înapoia noastrã,
ce respinge asaltul disperat al neantului.

Nu cred

Niciodatã nu mi-am protejat sufletul,
nici de viscol,
nici de ape.
Mi-a fost de ajuns sã-l ºtiu pe aproape
ars de perfidia deºertului,
pândit de amintiri indiscrete.

Doar când îmi iau rãmas bun
de la prieteni,
trebuie sã fiu atent, atent. Pesemne
cântecele lor l-au purtat o vreme.
Altminteri
de ce s-ar amuza în oglinzi
dupã ce strânge
o ceatã de suferinzi
cãreia sã-i sape
chipul în viscol ºi ape ?

Neglijenþã

Nu simt nevoia sã mã întâlnesc.
Totuºi daþi-mi coordonatele exacte ale fericirii.
E un joc nebun.
Abia dupã ce pun moartea la loc
trag linie sub ochi ºi adun.
Doamne pe mâinile tale înserarea
nu-þi dã veºti despre mine.
Iepurele, în marea lui alergare,
îþi aduce oglinzi
în care tu nu mã vezi.
ªi parcã nimic nu-þi mai este drag,
deºi pui la loc pãsãrile
ºi înapoiezi unui pictor
trei zile de varã
pe care le-am purtat eu demult

Trag linie sub ochi ºi adun.
Când m-am nãscut ziua avea douã ore,
iar paralela singurãtãþii nu fusese descoperitã.
Nu se formase deºertul interior
ºi nici un ecuator
nu trecea prin locul acela.

Trag linie

Prietenii tãi au venit din lumea largã,
apelul tãu fiind foarte, foarte clar :
o deznãdejde curatã.
Îþi poþi numãra  prietenii pe degete :
doi, trei împãraþi, un poet,
doi  cerºetori, un dalai-lama
si câinele lui - drumul de þarã
si ultimele doua stele,
certate între ele.

Cãnd deschidem cântecul
dãm  de valuri.
Marea unde o fi ?
În realitate
descoperi cã nu exiºti
ºi atingi perfecþiunea
doar în teoria nimicului.

Acolo ºi stelele
s-au împãcat
la capãtul mâinilor tale.

Prietenii
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Precuvântare la ediþia a XVII-a
Cercul de luminã ºi vibraþii benefice al Festivalului ºi

Concursului de interpretare a liedului „Ionel Perlea” nu
este sprijinit de ambiþii sau orgolii ce îºi doresc afirmarea.
El este doar un semn al cultivãrii frumosului ºi al
învãþãturii de artã ºi a muzicii. Ediþie de ediþie, toþi
participanþii la acest eveniment au avut de învãþat. Ce
înseamnã repertoriul de concurs, ce defineºte stilul cam-
eral, cum se evalueazã o voce în acest cadru, care este
bucuria descoperirii capodoperelor compozitorilor mai
puþin cântaþi sau aparþinând celor adesea frecvenþi în
programe. Lecþia de poezie nu lipseºte, pentru cã versul
este subiectul inspirator ºi poetul partenerul
compozitorului. De la prima ediþie deja, s-a creat tradiþia
ca maeºtrii prezenþi în juriu sã susþinã recitaluri ascultate
ºi de participanþii la competiþie, ceea ce înseamnã
transmiterea experienþei de la o generaþie la alta ºi
demonstreazã cum se parcurge drumul început cu debutul
ºi ajungând  la consacrare. Fãrã a da nume, ºtim deja cã
roadele acestui concurs s-au vãzut în carierele ce au urmat,
cã nu sunt puþini cei capabili acum sã-ºi aminteascã de
efortul depãºit prin muncã ºi autoevaluare artisticã, fie
cântãreþi, fie pianiºti acompaniatori.

Existã deja un grup de mari artiºti care au acceptat sã
dãruiascã cu generozitate acestui Festival-Concurs
afecþiunea ºi munca lor, venind la fiecare început de lunã
Mai alãturi de tinerii ce îºi încep existenþa de muzicieni.
Concursul „Ionel Perlea” este, prin toate
acestea, un autentic laborator de formare
muzicalã ºi fiecare participant are meritul sãu,
die cã este vorba de prima înscriere ºi ajungând
pânã la momentul în care poate sã susþinã un
recital personal. Am încercat, în ediþia a XVII-
a, sã deschidem accesul la competiþie ºi unor
tineri care sudiazã arta liedului pretutindeni în
lume, adãugând specificarea „cu participare
internaþionalã”, mai proprie decât
internaþionalizarea competiþiei. Aceastã
participare este prezentã ºi în unele recitaluri
ale acestei ediþii, prin pianiºtii invitaþi. Nu s-ar
fi putut realiza însã istoria de aproape douã
decenii fãrã a fi avut drept contribuabili pe cei
care rãspund de organizarea ºi finanþarea
evenimentului. La Slobozia, „momentul Perlea”
este o asumare de responsabilitãþi care implicã
întreaga ierarhie a judeþului, având în cei care
conduc Centrul cultural UNESCO participanþi devotaþi
ai edificãrii ºi derulãrii evenimentului, alãturi de membrii
Uniunii Criticilor Muzicali din România, de Societatea
Românã de Radiodifuziune  – prin canalul Radio România
Muzical, ca partener ºi de Televiziunea românã sau alþi
reprezentaþi din media. Centrele universitare ale þãrii se
aflã, în fiecare ediþie la Slobozia prin membri în juriu ºi
participanþi la concurs. Cu o anume modestie, sã
recunoaºtem totuºi cã, cu fiecare ediþie, s-a marcat, într-o
modalitate sau alta, semnul de progres care asigurã vigoare
ºi viitor omagiului pe care în dedicãm marelui artist Ionel
Perlea ºi, desigur, culturii româneºti.

Juriul, format din nume marcante ale vieþii muzicale
româneºti: prof.univ.dr. Grigore Constantinescu, dr.
Theodore Coresi - Opernsanger Studio Vien, prof. univ.
Maria Slãtinaru Nistor, conf. univ. dr. Bianca Manoleanu,
drd. Claudia Codreanu, prof.univ. dr. Florenta Marinescu,
prof.univ. dr. Ionel Voineag, conf. univ. dr. Ana Rusu, prof.
univ. dr. Adrian Pop, soprana Oana Andra de la Opera
Românã Bucureºti, dr. Vasilica Stoiciu Frunzã,
muzicologul Daniela Caraman Fotea, au audiat 18
concurenþi. În concurs au participat ºi tineri muzicieni
din strainãtate, reprezentând Islanda, Coreea de Sud ºi
Austria, acompaniaþi de pianistul japonez Koichiro
Khanno.

Compozitorul liedurilor obligatorii ale acestei ediþii a
fost Adrian Pop, un nume important în creaþia
contemporanã româneascã. Nãscut la Cluj, într-o familie
de muzicieni, a studiat compoziþia cu Sigismund Toduþã
ºi Cornel Þãranu. Încã din studenþie a primit distincþii ºi
burse de creaþie de creaþie, obþinând premii la Arizzo,
Tours (1983), Trinto ºi Spitall (1986), dar ºi premii de
creaþie ale UCMR ºi Academiei Române. Este rector al
Academiei de Muzicã „Gh. Dima” din Cluj ºi
vicepreºedinte al Societãþiii Române „Mozart”. Liedurile

FESTIVALUL ªI CONCURSUL DE INTERPRETARE A
LIEDULUI “IONEL PERLEA”  2-4 mai 2008

O ediþie cu deschidere spre
participare internaþionalã

domniei sale, pe versuri de Tristan Tzara, au prilejuit
abordãri interesante din partea concurenþilor, dar ºi din
partea sopranei Claudia Codreanu.

Altã personalitate prezentã în festival a fost dr.
Theodore Coresi. Solist al Operei Naþionale Române din
Bucureºti, ºi-a perfecþionat tehnica vocalã în Bucureºti ºi
Viena avându-i ca profesori pe Boris Christoff, Luigi
Infantino, Hubert Deutsch, Nicolae Herlea. A câºtigat 13
premii la concursuri internaþionale, dintre care amintim
Concursul Internaþional de la Geneva, Concursul
Internaþional de Operã din Belgia, Festivalul Belvedere
de la Viena ºi Concursul Internaþional Maria Callas. În
anul 1986 a plecat din România, stabilindu-se la Viena,
iar din anul 1991 a fost nevoit sã renunþe la cetãþenia
românã. „ A fost un moment deosebit de trist pentru mine.
Dar mã consolez cu gândul cã este o simplã formalitate.
În inima mea sunt un artist român ºi aºa am sã rãmân pânã
ce Dumnezeu mã va chema la el”, mãrturisea presei la o
vizitã în România. În Austria, Theodore Coresi a interpretat
pe scena Operei de Stat din Viena, apoi pe scenele marilor
opere din întreaga lume. Din anul 1986, maestrul Coresi
conduce propria ºcoalã de canto la Viena. Este foarte exi-
gent cu studenþii sãi.

Ograda Vals…
Ca în fiecare an, muzicienii prezenþi la Festivalul

„Perlea”, trec pragul Casei Memoriale „Ionel Perlea” din
Ograda. Printre obiectele familiei Perlea, se deapãnã
amintiri, se vorbeºte despre Ionel Perlea, se fac planuri de
viitor.

În Sala de concerte s-a lansat  rezultatul proiectului
Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea”,  cartea ºi
filmul ce ilustreazã „O istorie de cincisprezece ani a
festivalului”, proiect finanþat anul trecut de Administraþia
Fondului Cultural Naþional ºi cofinanþat de Consiliul
Judeþean Ialomiþa. S-a discutat despre Ionel Perlea, despre
necesitatea deschiderii festivalului Perlea spre
internaþional, demers început în acest an.

Oaspete de onoare al festivalului, doamna Aurelia
Stoian Perlea, nepoata celebrului ºef de orchestrã, a
rememorat amintiri ale clipele petrecute în copilãrie ºi
tinereþe în aceastã casã. Amintiri dragi, care au trezit pentru
câteva clipe în memoria celor prezenþi acordurile
compoziþei de tinereþe „Ograda Vals”, inspiratã de Ograda
natalã.

În primãvara anului 1969, copleºit de mireasma
salcâmilor înfloriþi, Ionel Perlea a trecut pragul casei natale
dupã o absenþã de peste treizeci de ani, în sunetul orchestrei
ce cânta în cinstea sa… Era ultima dorinþã, înainte de
trecerea din aceastã lume. Doamna Aurelia Stoian a retrãit
acele clipe, alãturi de fotografiile de-atunci, în care s-a
regãsit, alãturi de o localnicã, martorã a neuitatului
eveniment.

În biserica de la Ograda, clãditã ca ºi vechea ºcoalã de
bunicii lui Ionel Perlea, basul Theodor Coresi a intonat
„Tatãl Nostru”.

Recitaluri de înaltã þinutã
Serile de concurs, cu emoþii inerente…cei 18

concurenþi au avut de luptat. Lupta cu ceilalþi, dar cea
mai dificilã, cu tine insuþi, dupã cun spunea domnul
Grigore Constantinescu.

Dupã concurs, rolurile s-au inversat, a venit rândul
juriului sã susþinã recitaluri, în faþa publicului ºi a
discipolilor.

Mezzosoprana Claudia Codreanu, laureata primei
ediþii a Festivalului „Perlea”, acompaniatã de pianista Inna
Oncescu, a cântat Fabule pe versuri de J. Offenbach,
dar ºi liedurile lui Adrian Pop.

Alt recital încântãtor i-a avut protagoniºti pe soprana
Bianca Manoleanu, clarinetistul Emil Viºenescu ºi
pianistul Remus Manoleanu (lieduri pentru sopranã,
clarinet ºi pian de Fr. Schubert, L. Spohr, D. Dediu).

În seara de 3 mai, mezzo-soprana Ana Rusu,
acompaniatã de pianista Iulia Suciu a interpretat lieduri
de Gh. Dima, T. Jarda, S. Toduþã, pe versuri de O. Goga,
Minulescu, Ana Blandiana.

Recitalul baritonului Ionuþ Hotensche, acompaniatã
de pianista franþuzoaicã Nelly Furcade – lieduri de J.
Brahms, H. Duparc ºi Fr. Poulenc a încheiat,strãlucitor,
a doua zi de festival.

Duminicã, 4 mai, dupã festivitatea de premiere, Iulia
Surdu, câºtigãtoarea Marelui Premiu „Ionel Perlea”, ediþia
2007, a încântat publicul cu un recital Hugo Wolf, S.
Rachmaninoff, E. Chausson, Fr. Liszt, Hugo Wolf, Fr.
Schubert. Iulia Surdu a revenit din Elveþia, unde este

bursierã, pentru a cânta publicului din Slobozia.
„Viena e mai frumoasã noaptea”… a fost

declaraþia sopranei vieneze  Catarina Coresi , care
a cântat publicului cele mai frumoase lieduri
vieneze, acompaniatã de pianistul Koichiro Kanno.
O mica surprizã pentru cei prezenþi: alãturi de
programul anunþat, a interpretat arii de operetã
avându-l ca partener pe tenorul Bo Han Choe.

La închiderea festivalului, soprana Operei
Naþionale din Bucureºti, Oana Andra, a încântat
publicul cu un recital de Cântece vechi româneºti
– „Spitalul Amorului”. Acompaniatã de pianistul
Alexandru Petrovici, Oana Andra a impresionat
publicul printr-o interpretare excepþionalã a unor
romanþe ºi vechi cântece româneºti.

Laureaþii Concursului de lied „Ionel Perlea”:
• Marele Premiu  “IONEL PERLEA” –

VERESS ORSOLYA AGNES, Academia de
Muzica “Gheorghe Dima” – Cluj, acordat de

Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”
• PREMIUL I – HARTIG ANITA, Academia de

Muzica “Gheorghe Dima” - Cluj ,acordat de Centrul Cul-
tural UNESCO “Ionel Perlea”

• PREMIUL II –  Pacurar Daniela, Academia de
Muzica “Gheorghe Dima” – Cluj, acordat de Centrul
Cultural UNESCO „Ionel Perlea”

• PREMIUL III – Tarniceru Alexandra, Universitatea
Nationala de Muzica Bucuresti, acordat de Centrul Cul-
tural UNESCO “Ionel Perlea”

• PREMIUL “MARTHA JOJA” pentru stil cameral
- Dan Iulia Maria- Universitatea Nationala de Muzica
Bucuresti si Covacinschi Iolanda- Academia de Muzica
“Gheorghe Dima” – Cluj, acordat de Uniunea Criticilor
Muzicali “Mihail Jora”

• PREMIUL “STELIANA CALOS” pentru
interpretare vocalã – Pop Stefan, Academia de Muzica
“Gheorghe Dima” – Cluj, acordat de Uniunea Criticilor
Muzicali “Mihail Jora”

• PREMIUL “DOINA MICU” pentru  stil pianistic
cameral – Cocargeanu Adina- Universitatea Nationala de
Muzica Bucuresti, acordat de Uniunea Criticilor Muzicali
“Mihail Jora”

• PREMIUL “FUNDAÞIEI BIANCA”  – Stanca
Maria Manoleanu - Universitatea Nationala de Muzica
Bucuresti

• PREMIUL “MIHAELA AGACHI”  – Calin Cosma
- Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti

• PREMIUL “ OPERNSÄNGER” STUDIO WIEN,
EX AEQUO Sime Cozmin - Academia de Muzica
“Gheorghe Dima” – Cluj si Coltan Dumitru - Academia
de Muzica “Gheorghe Dima” – Cluj , acordat de Dr.
Theodore CORESI

Doina Roºca
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(continuare în numãrul viitor)

Libertatea înseamnã responsabilitate, înseamnã
asumarea alegerii, asumarea riscului de a trãi, de a exista
ºi acest risc este egal cu a-þi scoate fiinþa din fatalitate.

În mine locuieºte prezentul. Eu decid calitatea
viitorului sau cantitatea de amintiri ce o voi gãzdui.

Subiectiv, deci, cunoaºterea fiind o componentã a
libertãþii, care este o decizie a mea, este o creaþie. Creezi
ceea ce este. Creezi ceea ce vrei sã fii ºi aºezi în lume
lumea ta ºi ea va fi întocmai asemãnãtoare þie însuþi. Nu
trebuie sã-þi faci iluzii cu posesiunea libertãþii,  deºi
gândirea se aflã în materie, nu  se vor confunda regulile
de joc ale gândirii cu tiparele materiei. În libertate nu
legile ne intereseazã, ci relaþionarea dintre legi, nu
cuvintele, ci sensul lor unic, în metafore sau poeme, cãtre
adevãr ºi frumos. Nu este însã loc ºi timp pentru a dezvolta
aceste enunþuri care, de altfel, capãtã nuanþe de
preþiozitate.

Am subliniat câteva aspecte ale libertãþii care, sper
eu, mã vor ajuta în proiecþia cãrþii lui Aurel Anghel ,,
Exerciþii de dragoste cu zeii lui Gheorghe Dobre “,
publicatã în 2007 la Editura Omega Buzãu. Citisem
antologia de versuri a poetului Gheorghe Dobre,
,,Exercitii de libertate”,  o carte monumentalã, care m-a
fascinat. Am ºi  comentat, cu diverºi cunoscuþi ºi chiar cu
autorul acestei antologii, despre demersul ei liric ºi
filozofic.

Receptasem cartea ca pe o nouã descoperire  ºi citisem
aproape toate textele  critice despre ,, Exerciþii de
libertate “, comentarii pe care le consider ºi astãzi  mici
recenzii neconcludente. Se vedea cã textele fuseserã citite
în grabã, fãrã un interes estetic imediat. Poate cã ºi din
aceste motive am citit cu mare atenþie cartea lui Aurel
Anghel. Cum este scrisã cartea? Cu bucurie. Cu bucuria
mirãrii, ,, prima carte pe care o citise ºi o rescrisese, ca un
personaj care ºtia sã citeascã ºi uitase sã scrie “ ºi mai
ales cu sinceritatea acestei mirãrii, pentru cã mirarea,
nu-i aºa, nu are amintiri.

Aurel Anghel ne anunþã cu modestia lui Socrate cã ,,
ªtie cã nu ºtie nimic “. A spune cã nu cunosc este egal cu
a afirma cã ºtiu cã pot sã cunosc, cã realitatea este deja
cognoscibilã.

Din acest moment este mai greu de stabilit raportul
imagine-concept, ,, de aici încolo e un teritoriu interzis
amintirilor “, spune poetul, ,, de aici încolo rãmâi singur,/
nu te va mai urma nimeni “  pentru cã viaþa este ,, sã
aºtepþi / inevitabila ghilotinã a realitãþii / … (sub) tãiºul
singurãtãþii / “, pentru cã viaþa poate fi înþeleasã, trãitã ca
o eternã condamnare, aºa cum trãieºti un etern prezent.

A comenta critic, literar, nu înseamnã a da crezare
textului, nici a-l  infirma, ci este un act de creaþie ºi ,, dacã
se va vedea cã am fãcut totul cu bucurie ºi cu dragoste,
sper cã îngerul meu pãzitor sã fie mulþumit“.

Realitatea ne este predatã de poet în cuante de imagini,
în pachete de sentimente, emoþii ( furie, teamã, ruºine,
dragoste, laºitate, etc. ), realitate  ghilotinatã de ,, tãiºul
singurãtãþii “. Aurel Anghel rescrie realitatea cu un mag-
netism cultural ºi cu o eleganþã dezarmante, care atribuie
cãrþii ,, Exerciþii de dragoste cu zeii lui Gheorghe Dobre
“  o þinutã arhitectonicã desãvârºitã.

Nu voi vorbi nici eu despre problematica timpului, a
fiinþei sau a nimicului, care sunt evidente în poezia lui
Gheorghe Dobre, pentru cã aproape fiecare poezie este
analizatã  minuþios, cu înþelegere ºi iubire, cãutând sensuri
acolo unde este cazul sau corespondenþe, parabole,
mistere. Pe parcursul întregii cãrþi se urmãreºte, cu un
interes aproape obsesiv, transfigurarea cuvintelor, vizibila
ºi inefabila lor schimbare în alte esenþe, forme, în alte
sensuri.

Pentru ca sã intri pe teritoriul privilegiat al
poetului(,,din zãpadã / se vede cel mai clar / fuga stelelor
“/), Aurel Anghel ne propune dezvãluirea poeziei în
echivalentul imaginii în noþiuni. Poetul este un negustor
de lumi. Poetul îºi vinde lumea ºi þinutul numai celui care
suportã ca fiecare clipã sã fie o execuþie în alb.

Bucuria de a exista
,, A avea un prieten este mai vital decât a

avea un înger “
                        Nichita Stãnescu

Aurel Anghel descoperã cã teritoriul poeziei lui
Gheorghe Dobre este dens populat : T.S.Eliot, Nichita
Stãnescu, Thoma Mann, Oscar Wilde, Ortega y Gasset,
Cioran, Noica, Edgar Allan Poe ºi mulþi, mulþi alþii,
sugerând, dacã mai era cazul, ideea universalitãþii operei
lui Gheorghe Dobre .

Ce spunea Heidegger despre misterul, esenþa ºi sensul
poeziei? – ,,acel ceva prin care cuvântul urcã pânã la
originea sa “. Ce spune Aurel Anghel:

,, Poezia este una dintre cele mai frumoase realitãþi
ale Sinelui ca materie, o substanþã existentã ºi nevãzutã ºi
doar imaginatã de cel ce o recompune ….poate chiar un
pãcat”. Ar fi mult de vorbit despre ,, pãcatul “ (originar)
de a scrie, despre asumarea vinovãþiei creaþiei.

,, Sinele (atman) meu dinlãuntrul inimii este mai mic
decât bobul de orez, de mei. Sinele meu dinlãuntrul inimii
este mai mare decât pãmântul, mai mare decât vãzduhul,
mai mare decât lumile “. ªi cum fiecare din formele lui
este o ºaradã, Aurel Anghel ne spune cã lumea ni se aratã
fãcutã chiar în interiorul nostru. Ca orice ºtiinþã ( fizicã,
chimie, etc.), poezia aduce realul sub lupã, sub lupa
sufletului.

Cunoscãtor al psihanalizei( Freud , Jung , Lacan), al
astronomiei, al ereziilor, al legendelor chinezeºti despre
dragoni, chiromant ºi mult prea singur, Aurel Anghel
gândeºte ,,altfelul“ realitãþii ºi ne elucideazã, în parte,
drama poetului ,,aproape perfectã” .

Ce îl tulburã pe Aurel Anghel? Totul. Iatã cum
analizeazã poemul ,, Sol “.

<< ,, Sol “ este necomentabilã, o citez pentru a o
încadra în fluidul comentariului: ,,iertare/ cuvântul cãzu /
sfãrâmându-se  // ai sãi vãzurã venind în zig-zag / calul cu
steagul alb / înfipt în grumaz “/. Poezia aceasta, zice Aurel
Anghel, mi-a rãscolit memoria afectivã pânã la ultimul
strat. Mi-am amintit scena finalã din Cidul, întoarcerea
cãlare a personajului >> …. ºi aºa mai departe, într-o
curgere a bucuriei,  a cãutãrii.

Va fi vãzut oare Aurel Anghel cã în ,,Geneze” poetul
reface lumea? ªi cum? Sigur cã a vãzut: ,, Poetul reface
geneze pãmânteºti aproape cotidiene. Asistãm la o teribilã
programare a chinurilor cotidiene, prima zi în care se
murea imperfect ºi grosolan, aflãm despre zeul chiriilor,
administratorul lumini, aerului ºi cãldurii sufleteºti…“.

Ce nu s-a sesizat este implicaþia filozoficã, aº zice
colosalã, a faptului cã poetul aºeazã moartea în prima zi.
ªi mai fabulos este cã poetului nu-i pare rãu cã se moare,
ci cã se moare imperfect. Este o idee existenþialã mai mult
decât ispititoare la care sigur voi reveni, pentru cã mulþi
dintre scriitorii colaboratori la ,, Helis “  cocheteazã cu
astfel de idei.

Una dintre cele mai frumoase poezii scrise de
Gheorghe Dobre ºi care, fãrã îndoialã, meritã sã intre în
orice antologie a poeziei româneºti este ,, Minciuni“.
Aurel Anghel  comenteazã: ,, Transpusã, s-a dovedit a fi
cea mai geometricã poezie “. Iat-o: ,,  Orbul minþise / de
foarte multe ori: / vãzuse un diavol mort / vãzuse doi copii
trecând strada / vãzuse ultimul amurg decolorat / chiar
noaptea trecutã a vãzut / coborându-i în somn / o pasãre
cu cer / cu tot“.

Poezia este definitã, într-una din paginile cãrþii, ca fiind
,,o substanþã mãsurabilã prin câtã dragoste va curge din
arterele secþionate “ referindu-se, desigur, la  poezia lui
Gheorghe Dobre: ,, apoi / sã facem o poezie / cu toate
articulaþiile / la vedere / “.

Dar sã ne oprim aici. Poetul este egal doar cu el însuºi.
Întocmai comentatorului operei sale. Lumea este tensiunea
ta interioarã. Revelaþia este o imensã tensiune interioarã.
Orice descoperire în fapt este o eliberare  de posesiune.
Aurel Anghel ne-a lãsat o carte fascinantã, cartea domniei
sale ,, Exerciþii de dragoste cu zeii lui Gheorghe Dobre
“, ne-a lãsat-o  ca pe o bucurie existenþialã, o coincidenþã
personalã care se trãieºte în viitor .

“ Iubeºte ºi fã ce vrei “, pare a spune Aurel Anghel,
depãrtându-se de noi, ºi lãsându-ne aºa, cu iubirea în braþe.

Nicolae Teoharie

MEMORII AFECTIVE
Sfârºitul celui de-al doilea rãzboi  mondial gãsea o

Slobozie nepregãtitã sã primeascã « Lumina de la
Rãsãrit ».  Viaþa oraºului încã trãgea cu ochiul înapoi ºi
încerca sã fie la fel. Bãieþii de prãvãlie închiriau încã
saloane ºi dãdeau  baluri  la care, pe ilustrate multe
cumpãrate tot de ei, îsi  scoteau iubitele regine de-o searã.
Flãcãii încã se strângeau la hore duminicale pe imaºuri,
la iarbã verde cãlcatã de un brâu pe opt ºi de o horã mare.
Femeile încã se mai adunau la  claca de tors lânã, cânepã
ºi bumbac, de fãcut preºuri din zdrenþe, ocazii fericite în
care toatã  lumea largã era la gura lor. Târgul tot  bârfea
cã patronul Duþescu  încã se mai þinea din dragoste, pe
ascuns, cu Florica, muncitoarea de bazã de la fabrica lui
de pânzã  albitã cãreia i se zicea «americã »   ºi care costa
numai doi lei metrul.

Slobozia urma sã intre într-o nouã orânduire politicã
ºi de viaþã potolindu-ºi  setea tot cu apã tulbure din  leneº-
curgãtoarea Ialomiþã, apã cãratã cu sacaua  ºi limpezitã
cu mãlai. Apa însã, ziceau oamenii cu nasul roºu, mergea
numai dacã nu te duceai la Didileaua unde era nea
Tudoricã Dumitrache, sã tragi un rachiu de izmã sau de
secãricã, ºi dupã aia sã meargã doi, trei mititei usturoiaþi,
stinºi apoi cu un þap de bere Griviþa. Era bine la Didileaua.
Lãutarii  pentru nunþi numai aici se tocmeau ºi cânta pe-
acolo când avea el chef  Ionel ªantalicã – unchiul lui Ion
Albeºteanu- muzicant cãutat de toatã lumea fiindcã ºtia
sã compunã  balade ,,la faþa locului ”.

ªi tot aºa, lumea gusta o fericire localã, molcomã ºi
molipsitoare, prietenoasã ºi  inconºtientã, poate  fiindcã
nu se putea compara cu alta. În definitiv, chiar dacã fusese
rãzboi, dughenele de pe Matei Basarab, cu delicatesuri,
coloniale ºi drogherii, croitoriile, cizmãriile,  frizeriile ºi
sifonãriile erau tot la locul lor, mãcelãriile ºi pescãriile se
gãseau  la tot pasul, iar brutãriile, a lui George Drãgan ºi
ale lui Dimache ºi Duþescu de exemplu, ori a bulgarului
Ispas, fumegau la fel ºi, în  belºugul acela al aromelor de
pâine caldã, nimeni nu se gândea cã peste  puþin timp o sã
vinã cartelele nu numai pentru îmbrãcãminte ºi
încãlþãminte, ci ºi pentru pâine, pentru porþia zilnicã de
pâine, juma’ de kil ciocãnarii, meseriaºii adicã,  un sfert
de kil ceilalþi.

Se zice cã era  bine. Tinerii  se plimbau seara pe digul
de la malul Ialomiþei ºi se prefãceau a  admira, ca ºi ieri,
ca ºi anul trecut,  priveliºtea  grãdinilor de zarzavat ºi a
viei nobile proprietatea ICZ – ului, fostele  vii  ale boierilor
Berceanu. ªi, în continuare,  la fapt de searã, cizmarii
încã  mai furau  tuburile de aer de la trenurile  din garã ca
sã punã  pingele  domnilor orãºeni. Acelaºi veºnic nea
Uþã trecea agale pe Strada Mare, în docarul  lui încãrcat
cu sifoane ºi cu sucuri roºietice, ca sã le ducã la negustori,
la cofetãriile cu pandiºpanuri ºi  baclavale, la localurile
cu  fleici, mititei ºi pastrame, cu vinuri þinute  la gheaþa
abia scoasã din groapa cu paie, la  cârciumile cu ospãtãriþe
bruneþele  ºi durdulii, pe care  nu aveau voie sã le ciupeascã
decât clienþii de bazã. Nea Uþã  mâna caii docarului cu
biciuºca lui lungã ºi nu se oprea fãrã treabã decât  la
atelierul Foto-Splendid al  lui Costicã Acsinte, numai ca
sã-i  dea cu ,,sã trãieºti, nea Costicã !” celui mai mare
fotograf din Bãrãgan, care pozase ºi pe front  ºi care acum
fãcea poze  bune chiar ºi sepia ,,la minut ca la opt zile”.

Se auzea cã au  venit în oraº  tractoarele, IAR-urile pe
roþi mari cum nu s-a mai vãzut, cu pinteni ascuþiþi ºi vicleni,
KD-urile sovietice pe ºenile grele ºi unduitoare, mergând,
în extazul copiilor care alergau dupã ele, spre SMT-ul ce
se înfiripase pe ºoseaua dinspre Brãila. ªi lãsau astea urme
adânci  ºi dureroase în carnea moale a strãzilor  desfundate
ºi stricau drumul  carelor ºi cãruþelor ce se târau agale
spre  moara lui Tache  Duru, încãrcate cu saci  ce se  rânduiau

(Din Volumul Slobozia. Constribuþii monografice de
George Stoian, Editura Star Tip, Slobozia - 2007)

ORAªUL ÎN ANII COMUNISMULUI
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A scrie ºi a gândi despre o persoanã pe care
ai cunoscut-o în urmã cu peste patruzeci ºi cinci
de ani nu este deloc uºor, deoarece timpul a creat
o cenzurã în curgerea sa ireversibilã în relaþiile
dintre oameni ºi poþi lesne sã ai sincope de
memorie, justificate de altfel datorate lipsei de
apropiere nemijlocitã, a contactelor directe cu
cel în cauzã, drumurile vieþilor lor fiind diferite
ºi, implicit, îndepãrtându-i ºi despãrþindu-i pe
cei care, la un moment dat, se aflau în relaþii
profesionale, de colaborare.

La începutul anului 1962 ºi pânã în toamna
anului 1964 îmi desfãºuram activitatea
profesionalã la Secþia de Învãþãmânt a Raionului
Urziceni ºi atunci am avut prilejul, dar ºi mai
mult chiar, privilegiul sã-l cunosc pe profesorul,
istoricul ºi directorul Liceului Teoretic din
localitate, Constantin Matei. Într-o perioadã
istoricã în care oamenii se adresau unul altuia
cu termenul se „tovarãº”, directorul Constantin
Matei emana din întreaga sa fiinþã ºi din
comportamentul faþã de cei din jur calitãþile unui
Domn, ale unui gentleman. Directorul liceului
amintit s-a dovedit un maestru neîntrecut al
orchestrãrii temeinice dar ºi nuanþate a partiturii
pedagogice a unui proces instructiv-educativ
complex dar ºi complicat, deoarece modelarea
spiritualã ºi pregãtirea pentru muncã ºi viaþã a
elevilor nu era o treabã facilã, ci o adevãratã
artã, migãloasã ºi pretenþioasã. Directorul
Constantin Matei considera competenþa
didacticã împletitã cu tactul pedagogic cheia

  EVOCARE:
PROFESORUL ªI  ISTORICUL

CONSTANTIN  MATEI

PROF. MIRCEA  DUMITRIU

necesarã succesului pentru ca ºcoala sã se bucure
de reputaþia ce i se cuvine. Directorul de atunci,
dar ºi de mai târziu, reuºea sã conducã ºi sã
coordoneze cu multã pricepere ºi cu o anumitã
eleganþã plinã de distincþie, neostentativã, un
colectiv de elitã, remarcabil prin strãdaniile
revãrsate cu har pedagogic în nobila misiune de
instruire ºi educare a tinerelor generaþii care s-
au succedat pe bãncile liceului din Urziceni,
atunci ºi mai târziu, instituþie care a primit
numele marelui matematician Grigore Moisil,
o personalitate ºtiinþificã ºi umanã de excepþie,
prezent în mai multe rânduri la liceul ialomiþean,
întâlnirile sale cu profesorii de specialitate
constituindu-se în adevãrate regaluri colocviale
de înaltã þinutã.

O sumarã schiþã biograficã a vieþii ºi
activitãþii Domnului Constantin Matei se poate
cantona în trei etape esenþiale. Absolvent al
Facultãþii de Istorie din Bucureºti unde a avut
printre magiºtrii tutelari de muza Clio pe
savantul de inegalabilã reputaþie naþionalã ºi
internaþionalã Gheorghe I. Brãtianu, studentul
Constantin Matei s-a numãrat printre cei  mai
sârguincioºi emuli ai marelui savant. A început
sã lucreze pe ogorul fertil al învãþãmântului
românesc, apostolatul sãu dupã terminarea
studiilor superioare fiind purtat cu cinste ºi
onoare în comuna ialomiþeanã Jilavele unde
vreme de zece ani a funcþionat în postura de
profesor ºi director. A fost prologul unui drum
temerar presãrat cu succese posibile datorate

elanului tinereþii ºi competenþei profesionale.
Mai departe, dupã „etapa Jilavele”, a urmat
promovarea Domniei sale la conducerea
Liceului din Urziceni, unde vreme de un sfert
de secol 1958-1983 i s-a dedicat cu pasiune pânã
la pensionare. Anii care au urmat, ca ºi în
prezent, continuã sã fie rodnici pentru istoricul
Constantin Matei. În anul 1997 îl întâlnim
printre coautorii Monografiei comunei Jilavele,
Editura Prahova, Ploieºti, 239 pagini, unde a
scris „Istoricul comunei Jilavele” ºi în
colaborare capitolele „Agricultura” ºi „Activitãþi
comerciale”. În aceeaºi lucrare a prezentat ºi un
portret biografic despre ctitorul bisericii din
Jilavele, Ianache Vãcãrescu, ziditã în anul 1697
în vremea domniei lui Constantin Brâncoveanu.
Ianache Vãcãrescu s-a numãrat printre cei mai
de seamã dregãtori ai domnitorului Þãrii
Româneºti, ultima sa funcþie fiind cea de vistier
care îi conferea o poziþie privilegiatã, cea de
încredere a domnitorului. Preocupãri constante
are istoricul Constantin Matei ºi în domeniile
istoriei generale ºi locale a românilor. A publicat
studii referitoare la istoria bisericii ortodoxe
române, la instituþii medievale ºi despre
personalitãþi ale timpului modern naþional. În
toamna anului 2007 a prezentat o comunicare
despre remarcabilul istoric Gheorghe I. Brãtianu,
profesorul sãu, la Centrul de Culturã Brãtianu
din comuna ªtefãneºtii Noi, judeþul Argeº. Este
o prezenþã activã în coloanele publicaþiei „Helis”
onorând prin articole de substanþã o prestigioasã
revistã de culturã.

În 2008, când profesorul ºi istoricul
Constantin Matei împlineºte 85 de ani, fie-mi
permis sã-i urez aºa cum fãceau înaintaºii noºtri
romani: VIVI VALEQUE! ( SÃ TRÃIEªTI ªI
SÃ FII SÃNÃTOS!)

Tudor Cicu

Pe micuþa autoare a volumului „Mrejele
depãrtãrii…” ed. Helis 2008, Ana Maria Claudia
ªelepiuc (o elevã de clasa a X-a la Liceul Teoretic
Grigore Moisil din Urziceni) o recomandã profesorul
Titi Damian – autorul Fagului – prin frumoasele
cuvinte înscrise pe coperta a IV-a a cãrþii:
„Îndrãznesc sã cred în destinul ei de scriitoare de
certã valoare. Timpul, cel mai bun judecãtor, ne va
da dreptate, cãci este o luptãtoare care crede în
menirea ei”. Dacã nu ar fi scrisã cu dragoste, cartea
ar fi „o aramã sunãtoare sau un chimval zãngãnitor”
dupã cum ar fi spus Apostolul Pavel în Epistola I
cãtre Corinteni ºi de la care micuþa autoare va mai
trebui sã ºtie tot capitolul XIII despre :Dragoste. Cãci
spune Apostolul Pavel: „Acum vedem ca într-o
oglindã, în chip întunecos (pe ghicite n.n.); dar
atunci, vom vedea faþã în faþã. Acum, cunosc în parte;
dar atunci voi cunoaºte pe deplin, precum am fost
cunoscut ºi eu”. Îl înþelegem pe distinsul profesor ºi
demn sfãtuitor al distinsei sale eleve: nu mãreþia
creatoarei, ci mãreþia Creaþiei va trebui sã
impresioneze pe cititorul care se va apleca asupra
cãrþii acestei micuþe autoare care îºi încearcã în eseu,

O cãlãtorie
între Dedal

ºi Icar

poezie, prozã ºi teatru arderea ei lãuntricã. Teme
precum singurãtatea, tristeþea, misterul clipei trãite,
speranþa („nu cuvintele spun totul”), visul: sunt
umbre care-i vor aºterne poteci de strãbãtut dinspre
eseu spre poezie. „Cântul meu speriat priveºte ºi se
întreabã care este rostul lui” – ne spune chiar ea într-
un poem ºi când rosteºte aºa ceva, poetul din acest
trup firav se-ngroapã într-o lacrimã a rostirii ºi arderii
pânã la capãt. Ana Maria Claudia ªelepiuc are în
glas chemarea înãlþimilor „falnic munte, primeºte-
mi cântecul” ºi ºtie cã rostul gânditorului aplecat
asupra cuvintelor este sã întoarcã viaþa ºi rosturile
ei pe toate pãrþile: „ºtiu cã pot schimba ceva…”
Acum însã se aflã la vârsta când frica de tãcere îi
denunþã cu disperare exuberanþa adolescentinã din
„am adormit fugãrind vise”. Iatã o mostrã din acest
turbion epic care se zãreºte la orizontul poemului:
„Cumplit voi agoniza în focul sãlbatic al mâniei lor/
haotic vor râde apoi când se vor sãtura de cenuºa
mea/ Apoi mândri vor fi spunând tuturor/cã cel mai
fioros duºman s-a stins sub flacãra grea”. E un
început care promite sã aºtearnã câteva note grave
pe portativul unei fiinþe care îºi trãieºte cu intensitate
propriul destin creator. Prozele micuþei autoare,
scrise alert, fãrã simfonia culorilor din poezia pe care
a închis-o în tainiþa sufletului, sunt poveºtile unor
copii; cu bucuriile, secretele ºi viaþa care le-a fost
pusã dinainte spre a înþelege cã într-o bunã zi vor
uita visele, copilãria ºi deschizând cufãrul
adevãratelor neliniºti, se vor trezi cândva oameni
mari ºi toate vor fi pesemne uitate (Adormind în

mrejele depãrtãrii). „Drumul spre izbândã” ºi
„Fatidicã menire” sunt texte care-ºi propun sã
trezeascã în cititorul adolescentin, un amestec de
imagini privind desãvârºita ºi suava inocenþã a
tinereþii pânditã de fatidica moarte. Este un îndemn
cãtre cei care încã nu au uitat de lumea fantasticã a
poveºtilor, iar îndemnul micuþei autoare este sincer:
„Duce-þi povestea mai departe”. Cititorul va simþi
aceastã retragere în lumea poveºtilor ca pe o furiºare
în „agora” ei, de unde meticulos construieºte ºi se
alcãtuieºte, imagineazã dar ºi brodeazã întâmplãri
ºi personaje fericite (vezi:Poveste fãrã nume). Dacã
acest gest este înþeles de autoare, cum cã dupã acest
strigãt interior, ceea ce rãmâne e numai arta de a
desfãºura cu seducþie întâmplãri care mai de care
mai nãstruºnice, e iatã, încã un prim pas spre focul
ºi mãreþia Creaþiei, altfel va rãmâne doar dorinþa de
a nara câte ceva pânã la capãt. Despre teatru, aceastã
explozie a creaþiei atinsã poate doar la maturitate,
nu ne vom hazarda imaginaþiei de a cãlãtori între
Dedal ºi Icar, când poþi sã-þi arzi aripile ori sã-þi
îngreunezi aripile cu apa mãrilor, ambele confuzii
pe aceste variaþiuni nu conduc decât la acelaºi eºec
lamentabil. În cazul micuþei autoare înþelegem:
acesta-i începutul, calea nu-i deloc uºoarã, darul
acesta profeþit de ursitoare e de asemenea primejdios,
dar Frumuseþea pe care o va lãsa în urmã un autor
adevãrat, este a tuturor, iar Ana Maria Claudia
ªelepiuc nu numai cã a visat frumos, dar s-a înscris
pe acest front ca o luptãtoare.
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Grigore Spermezan

Culpa metafizicã este posibilã într-o anumitã situaþia
concretã, în opera literarã sau filosoficã, nu însã ºi în
comnicarea personalã 1 . Eºecurile morale favorizeazã
circumstanþele în care se ivesc culpa politicã ºi crima.
Nenumãrate gesturi mãrunte de nepãsare, de adaptare
comodã, de justificare facilã a nedreptãþii, de participare
la crearea unei opinii publice confuze care face posibil
rãul, toate acestea pot favoriza culpa politicã, opineazã
Jaspers. Culpei morale îi urmeazã iluminare lãuntricã,
pocãinþa ºi primenirea sufleteascã a celui în cauzã. Este
vorba de un proces interior, dar care are urmãri reale ºi în
lume, considerã gânditorul german

Acuzaþiile pentru producerea fenomenului
Holocaustului din România pot veni din exterior, din lume
sau din interior. Este absurd ca unui popor, în totalitatea
sa, sã fie acuzat de crimã ºi sã i se aducã acuzaþii de ordin
moral, deºi mentalitatea de a-i considera pe oameni în
colectiv este rãspânditã. Un popor nu este un individ ºi
judecarea unui popor ca totalitate omogenã este
întotdeauna o nedreptate. Antisemitismul a apãrut odatã
cu trecerea împãratului Constantin la creºtinism ºi are la
bazã un mit: întregul popor evreu este rãspunzãtor pentru
moartea lui Isus, iar pedeapsa acestei crime este
rãspândirea lui în lume 2 . ªi Elie Wiesel cade în pãcatul
culpabilizãrii colective când, într-o declaraþie televizatã
fãcutã în þarã cu ani în urmã, a accentuat vina noastrã:
,,România a ucis, a ucis, a ucis!”  De fapt, Wiesel
mãrturiseºte undeva: ,,Spre deosebire de mulþi liberali,
cred în vina colectivã”,  deºi într-o altã carte sublinia exact
contrariul 3 . Chiar ºi la Procesul de la Nürnberg, deschis în
vederea judecãrii unor crime împotriva umanitãþii, nu se aduc
acuze colective, reprezentantul american al acuzãrii, Jackson,
precizând în cuvântul sãu: ,,Vrem sã fie clar cã nu acuzãm
poporul german” 4 .

Atunci când þãrii noastre i se aduc grave acuze de
comitere a unor crime împotriva umanitãþii, precum
asasinatul, exterminarea, subjugarea, deportarea populaþiei
civile, persecuþia politicã, rasialã ºi religioasã, nu trebuie
sã surprindã reacþia de apãrare ivitã. Autorii Raportului
final considerã cã fenomenul Holocaustului din România
a fost supus, în lucrãrile de istorie din perioada comunistã,
unor abordãri lipsite de obiectivitate, caracterizate prin
distorsionare, negaþionism ºi trivializarea prin comparaþie.
Distorsionarea – care nu se limiteazã strict la perioada
comunistã - desemneazã operaþia de modificare a datelor
realitãþii istorice în scopuri politice ºi propagandistice.
Negaþionismul este termenul preferat noþiunii de
revizionism (revizuirea istoriograficã este un act legitim
ºi necesar în activitatea istoricilor), el fiind definit aici
drept tãgãduirea existenþei Holocaustului ºi / sau negarea
participãrii la genocid a unor largi segmente ale propriei
naþiuni. Autorii Raportului disting trei subcategorii de
negaþionism: integral, deflectiv ºi selectiv. Negaþionismul
integral respinge însãºi existenþa Holocaustului (în
România el este în totalitate ,,importat” din Occident,
argumentele româneºti neavând nici mãcar o singurã notã
de originalitate). Negaþionismul deflectiv acceptã
Holocaustul, dar susþinãtorii lui canalizeazã culpabilitatea
în câteva direcþii posibile: vinovaþi de tragediile produse
au fost germanii, legionarii, lipsa de loialitate a evreilor
faþã de þara în care trãiau etc. Negaþionismul selectiv – un
hibrid al primelor douã amintite aici – acceptã existenþa
Holocaustului în alte locuri, dar neagã participarea
membrilor propriei naþiuni la implementarea acestuia. În
sfîrºit, trivializarea prin comparaþie aratã cã tragedia
evreilor n-a fost singularã în istorie, uitându-se cã drame
asemãnãtoare au trãit indienii americani la colonizarea
Lumii Noi, romii din România în timpul celui de-al doilea
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,,Secolul XXI va fi
etic sau nu va fi
deloc.”

(Gill Lipovetsky,
Amurgul datoriei)

rãzboi mondial, victimele epurãrilor staliniste din fosta
Uniune Sovieticã etc 5 . Autorii oferã un exemplu de
trivializare comparativã plecând chiar de la un interviu
acordat în anul 2003 de preºedintele Ion Iliescu
cotidianului israelian Ha’aretz, în care afirmã cã
Holocaustul nu ar fi fost unic poporului evreu ºi ,,mulþi
alþii, printre care polonezi, au murit în acelaºi fel”, interviul
stârnind proteste în România, Israel ºi SUA. Ulterior,
preºedintele a înþeles ºi internalizat adevãratele dimensiuni
al Holocaustului, luând iniþiativa formãrii Comisiei pentru
Studierea Holocaustului în România sub patronajul sãu
6 . La rândul sãu, preºedintele Emil Constantinescu a avut
o atitudine ambiguã asupra aceluiaºi subiect spinos, într-
un mesaj din aprilie 1997 afirmând cã ,,planificatorii
acestui genocid de neiertat nu au fost români” 7 . Dar dacã
cei doi preºedinþi sunt oameni politici, poziþia lui Dan
Berindei, preºedintele Secþiei de istorie a Academiei
Române ºi o autoritate în domeniu, este tranºantã: ,,în
România nu a fost Holocaust. Au fost niºte deportãri în
Transnistria, a fost un antichambre al Holocaustului, dar
nu a fost Holocaust” (Jurnalul naþional, 8 mai 2002) 8 .
În schimb, ºef rabinul Moses Rosen, declara în 1990 cã
,,Holocaustul a început în România”, deºi ne putem întreba
de ce a aºteptat atât ca sã ne dezvãluie un asemenea se-
cret ori de cine se temea el pentru a spune adevãrul mai
devreme? 9 .

Atunci când este abordatã problema Holocaustului
european, plecãm de la premisa cã existã un interes ma-
jor pentru aflarea adevãrului istoric ºi cã nu sunt alte
motive care sã intre în opoziþie cu obiectivitatea
cercetãtorilor. Dar au fost pus în circuaþie materiale care
pun la îndoialã buna credinþã a celor implicaþi în
problematica acestei tragedii. Astfel, în anul 2000 a apãrut
lucrarea universitarului Norman G. Finkelstein (care predã
la City University of New York) ,,The Holocaust Indus-
try: Reflection on the Exploitation of Jewish Suffering”,
tradusã ºi în limba românã, carte scoasã cu intenþia de a
pune sub acuzaþie industria Holocaustului. Autorul crede
cã este necesarã realizarea unei distincþii: holocaustul
nazist desemneazã  evenimentul istoric, în vreme ce
Holocaustul ar fi reprezentarea ideologicã a acestuia,
constând în expolatarea fãrã ruºine din ziua de azi a
martiriului poporului evreu 10 . Fiu al unor pãrinþi
supravieþuitori ai ghetoului din Varºovia ºi ai lagãrelor de
concentrare naziste, Finkelstein se simte îndreptãþit sã-i
înfiereze pe profitorii industriei Holocaustului  - al cãrui
interpret oficial este considerat Elie Wiesel - pentru cã
,,s-au înveºmântat în retorica unei cauze sacre”11 ,
însuºindu-ºi fraudulos istoria în scopuri ideologice
profitabile. Elie Wiesel este considerat furnizorul cel mai
experimentat al mistificãrii ,,sacralizãrii Holocaustului”,
el conferenþiind pe aceastã temã pentru taxa standard de
25.000 de dolari, beneficiind totodatã de limuzinã ºi ºofer
12 . Finkelstein aratã cã þãrile europene precum Germania
ºi Elveþia au fost obligate sã plãteascã despãgubiri pentru
a compensa suferinþele supravieþuitorilor evrei ai lagãrelor
de concentrare, deci existã interese materiale puternice.
Un avocat al supravieþuitorilor a avertizat: Congresul
Evreiesc Mondial ,,a creat o întreagã industrie a
Holocaustului” ºi ,,se face vinovat de încurajarea
recrudescenþei în Europa a unui anti-semitism foarte
periculos” 13 .

De fapt, asemenea acuzaþii legate de dobândirea unor
avantaje materiale de cãtre cei care ridicã problema
Holocaustului au fost formulate mai devreme ºi în Franþa
de Roger Garaudy, care a primit o condamnare din partea
justiþiei pentru cartea sa ,,Les Mythes fondateurs de la
politique israélienne”, apãrându-se la proces prin cuvintele
trecute pe prima copertã a traducerii româneºti: ,,Nu este
vina mea dacã cei care mã acuzã sunt tocmai aceia care
au organizat o afacere mondialã din vânzarea ciolanelor
bunicilor lor” 14 . Dar existã ºi date recente despre
interesele financiare puse în joc; pe site-ul  postului de
radio ºi televiziune Deutsche Welle din 23 noiembrie 2007
a apãrut în englezã o informaþia cu un titlu semnificativ:
,,No More Holocaust Reparation, Says German Finance

Minister” (Nu reparaþiilor suplimentare pentru Holo-
caust, spune ministrul germane al finanþelor). La
întâlnirea cu Noah Flug, preºedintele Centrului
Organizaþiilor Suprvieþuitorilor Holocaustului din Is-
rael, ministrul german al finanþelor, Peer Steinbrück, a
fost rugat sã renegocieze acordul semnat între Germania
ºi Israel în 1952 cu privire la acordarea de reparaþii
pentru Holocaust, motivul fiind acela cã aproape o
treime din supravieþuitorii acestuia trãiesc în Israel sub
limita sãrãciei, rãspunsul negativ al oficialului german
la solicitarea de sporire a plãþilor compensatorii nefiind
cel scontat de israeliþi.

Paul Goma arãta cã mediatizatul Elie Wiesel declara
televiziunii franceze prin anii 1980 cã el ºi ai sãi din
Sighet fueserã arestaþi ºi trimiºi la Auschwitz de cãtre
…jandarmii români! Eugen Ionescu i-a atras atenþia
prietenului sãu asupra adevãrului: Transilvania de Nord
– deci Sighetul – fusese între  30 septembrie 1940 ºi
primãvara anului 1945 sub ocupaþia maghiarã, prin
urmare jandarmii erau unguri, nu români. Wiesel a
rãspuns cã nu conteazã ,,amãnuntul”, oricum francezii
nu cunosc istorie ºi puþin le pasã de ,,asta” 15 . Dar la
Muzeul Holocaustului din Washington, acolo unde di-
rector al secþiei dedicate României este Radu Ioanid,
figureazã o inscripþie în englezã din care vizitatorii pot
afla cã în perioada 1940 – 1944 din Transilvania de
Nord (România) au fost duºi în lagãrele de deportare
naziste 400.000 de evrei. Aparent, nici o greºealã dar,
neprecizându-se cã în perioada respectivã Transilvania
de Nord se afla sub ocupaþie horthystã, se lasã sã se
înþeleagã cã responsabilitatea ar aparþine autoritãþilor
româneºti, nu celor maghiare, cum s-a întâmplat în
realitate. Este posibil sã fie o simplã scãpare din vedere,
dar poate cã nu este doar atâta.

Avem dreptul de a ne pune câteva întrebãri: cum se
explicã faptul cã nu au fost acuzate de genocid nici
Ungaria ºi nici fosta Uniune Sovieticã (însuºi termenul
de ,,pogrom” este de origine rusã), aºa cum a fost
acuzatã România? De ce Muzeul Holocaustului de la
Washington trece sub tãcere ,,contribuþia” sovieticã la
dimensiunile suferinþei evreieºti, când existã atestãri
ºi documente revelatoare îna acest sens? În 1945, când
trupele sovietice au eliberat lagãrul de exterminare de
la Auschwitz, mulþi evrei, în loc sã fie externaþi, s-au
trezit strãmutaþi în alte lagãre, în Gulagul sovietic, unde
li s-a pierdut urma. Dar dacã evreii din Basarabia ºi
Bucovina, dispãruþi pe întinderile fostei Uniuni
Sovietice, sunt contabilizaþi în contul României tocmai
pentru a nu indispune marele ºi puternicul stat slav de
azi? Nu cumva existã un ºantaj al Moscovei, care în
1945 a pus mâna pe întreaga arhivã a Auschwitz-ului
ºi ameninþã cu publicarea acestei arhive, care se pare
cã nu confirmã întrutotul teza uciderii a ºase milioane
de evrei? 16

1  Karl Jaspers, op. cit., pp. 36 – 38.
2  Marian Bacov, Istoria cruzimii, Editura Punct, Bucureºti, 1998,
p. 34.
3  Norman G Filkenstein, Industria Holocaustului, Traducere de
Nicoale Nãstase, Editura Antet, (f. a.).
4  Karl Jaspers, op. cit., p. 54.
5  Raport final, op. cit. pp. 339 – 341.
6  Idem, p. 379.
7  Ibidem.
8  Idem, p. 384.
9  Ion Coja (editor), Holocaust în România?, Editura Kogaion,
2002, pp. 59 - 60.
10  Norman G. Finkelstein, Industria Holocaustului, traducere de
Nicolae Nãstase, Editura Antet, f.a., p. 8.
11  Idem, p. 11 – 12.
12  Idem, pp. 36 – 37.
13  Idem, p. 104.
14  Roger Garaudy, Miturile fondatoare ale politicii israeliene,
ALMA TIP, Bucureºti, 1998.
15   În Ion Coja (editor), op cit. p. 90.
16 Idem, p. 10.

(continuare în numãrul viitor)
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EU SUNT
SPARTACUS!

MARIAN ªTEFAN

CONSTANTIN XENI: PALATUL DE JUSTIÞIE (II)

(urmare din numãrul trecut)

[Când cultura era în mare onoare]

Un om de seamã îmi spunea odatã la Paris,
vorbind de magistraturã:

– Noi avem aici încã o magistraturã independentã
ºi foarte conºtientã de rolul ei. ªi ne silim sã o
pãstrãm aºa. Cãci fãrã armatã, fãrã literaturã o þarã
poate trãi la rigoare, dar, crede-mã, fãrã o
magistraturã independentã, o þarã nu poate trãi.
„Justiþia fundamentum regnorum“ [justiþia este
temelia statelor] a latinilor nu e o vorbã goalã, ci un
adânc ºi veºnic adevãr.

ªi aºa au trecut anii. E o constatare tristã când
eºti nevoit sã te gândeºti la ei ºi cu toatã sinceritatea
sã vezi cã dupã cum azi n-avem pictori ca Grigorescu,
nici muzicanþi cum era Enescu, nici un poet ca
Eminescu sau Coºbuc, nici un erudit ca N. Iorga,
nici un om politic ca Take Ionescu, tot astfel sã fi
nevoit a nu tãgãdui cã epoca de strãlucire a Palatului
de Justiþie e de domeniul trecutului. Atunci bara se
mândrea cu figuri ca Mihail Korné, P. Grãdiºteanu,
V. Boerescu ºi mai târziu cu Matei Cantacuzino, Eug.
Stãtescu, V. Missir, Al. Djuvara, C. Dissescu, Miºu
Antonescu, C.C. Arion, V. Lascãr, Delavrancea, T.
Maiorescu, Thoma Stelian ºi Take Ionescu.

Cine a trãit în Palatul de Justiþie în acea epocã se
poate mãguli cã a întâlnit acolo figuri impresionante
ºi a putut asculta voci încãrcate de ºtiinþã ºi dãruite
cu farmecul elocinþei.

Nu contest cã ºi generaþia actualã ar putea numãra
câteva talente remarcabile. ªi nici nu ignorez cã ºi
elocinþa barei a evoluat. Febrilitatea vremilor noi a
înlocuit tot mai mult oratoria largã, clasicã de
odinioarã, cu expunerile clare, sistematice ºi con-
cise ale elocinþei juridice moderne. Azi la barã þi se
impune un duel rapid. E vorba sã loveºti iute, clar ºi
concis. Eleganþa nu mai e de sezon. Dar trebuie sã
adaog îndatã cã pentru a se dezvolta ºi înflori talentul
are nevoie, ca ºi o floare, de anumite condiþiuni, fãrã
de care eflorescenþa e mediocrã.

Aceeaºi floare creºte cu totul altfel într-un pãmânt
sãrac, nestropit ºi fãrã soare decât se dezvoltã în
condiþiunile fericite ale luminii ºi ale ploii
binefãcãtoare. Tot astfel un barou nu poate strãluci,
talentele lui nu se pot dezvolta într-un timp când viaþa
a devenit febrilã, când lista proceselor atinge zilnic
câte o sutã, când surmenajul judiciar obligã la
soluþiuni multe ºi rapide, iar magistratul nu mai are
nici timp nici plãcerea de a asculta o pledoarie
alcãtuitã dupã toate regulile artei. În ultimele decenii
îl vedeai pe scaunul sãu de piele, înfãºurat în roba
lui neagrã, uneori distrat, totdeauna nerãbdãtor,
preocupat sã termine cât mai multe dosare din acel
teanc impresionant, care copleºea masa grefierului.
„Repede, repede... Curtea ºtie. Curtea va examina,
vã rog nu insistaþi, conchideþi, vã rog...“ Dacã e justã
vorba poetului latin cã „inter arma silent musae“ [în
vreme de rãzboi muzele tac], apoi tot atât de adevãrat
este cã elocinþã cu nerãbdare ºi cu ochii la ceasornic
nu poate exista. ªi de aceea, altã datã, când procesele
erau puþine, când viaþa era calmã ºi normalã,

magistraþii, „dintre care mulþi erau oameni subþiri
ºi aveau o aleasã culturã literarã“, erau încântaþi sã
asculte cu rãbdare o pledoarie frumos construitã.
Nãºtea astfel o atmosferã de rafinatã emulaþiune,
iar avocaþii „mari“ formau podoaba baroului ºi erau
înconjuraþi de stimã, de admiraþie. Magistraþii îi
salutau discret de pe scaunul lor, când intrau pe uºã,
pregãtindu-se sã-i asculte cu o vãditã plãcere oricât
ar fi dorit sã vorbeascã. Sãlile de ºedinþã se umpleau
de avocaþi, ca ºi de magistraþi, iar ceasurile de
încântare începeau.

ªi mai era ceva: cultura în genere ºi cultura
literarã îndeosebi, erau pe acea vreme în mare
onoare. Materialismul postbelic nu copleºise încã
preocupãrile omeneºti. Magistraþii ca ºi avocaþii
mari cultivau filosofia ºi literatura alãturi de
volumele de drept.

Judecãtori ca Al. Degré, scriitor neobosit, N.
Mandrea, Costicã ªtefãnescu, Ciru Oeconomu, care
fãcea minunate versuri, Corneliu Manolescu-
Râmniceanu, Gr. Buicliu, fost în cercul Junimii,
avocaþi ca marele Mihail Korné, care a scris un
volum de versuri, ca Dim. Alexandrescu, care cita
pe dinafarã pagini întregi din poeþii francezi, ca
subtilul Matei Cantacuzino, ca delicatul artist care
era Alex. Djuvara, ca strãlucitul Delavrancea, ca
Titu Maiorescu, ca C.C. Arion, ca Take Ionescu,
toþi având, pe lângã ºtiinþa Dreptului, ºi podoaba
aºa de preþioasã a culturii literare. În atari condiþiuni
arta nu era exclusã de la barã. Dimpotrivã. Acea
culturã generalã procura în dezbateri pãtrunderea
filozoficã a sufletului omenesc, aºa de necesarã
conflictelor dintre oameni ºi da expunerii strãlucirea
formei elegante care þine încordatã atenþia
ascultãtorilor ºi îi farmecã. Era deci o altã atmosferã
socialã ºi juridicã p-atunci. ªi acea atmosferã crea
condiþiile ca floarea elocinþei sã aibã ºi apã ºi soare.

Sã încerc dar a depãna din firul amintirilor
juridice silueta câtorva figuri care au rãmas vii în
memoria mea. Am socotit cã ar fi pãcat ca memoria
lor sã fie prea de timpuriu pierdutã cu desãvârºire.

Take Ionescu

Fie-mi permis sã încep cu o reminiscenþã
personalã care pentru acest portret îºi are elocinþa ei.

Când am intrat în Palatul Justiþiei ca tânãr avocat,
necunoscut ºi nesprijinit de nimeni, prima mea grijã,
o grijã grea ºi obsedantã, a fost sã fiu primit ca
secretar la vreun avocat cunoscut. ªtiam cã în
condiþiunile în care mã gãseam, lipsit de concursul
familiei sau averii, numai munca mea ºi nimic
altceva mã putea ajuta sã strãbat în viaþã. M-am
adresat lui Miºu Antonescu, pe atunci decan. El mi-
a trimis vorbã cã n-a avut ºi nu va lua niciodatã
secretari. Antonescu fãcea tot prin sine însuºi. Era
singurul avocat cu renume care sta în înghesuiala
micilor noastre arhive de tribunal, în acel aer
irespirabil, luând note din dosarele proceselor
ceasuri întregi. M-am adresat lui D. Comºa, lui Vlad
Athanasovici ºi n-am avut mai mult noroc.

Eram hotãrît deci sã cer un loc în magistraturã
undeva, oriunde. Simþeam destulã vocaþiune pentru
examenul obiectiv al cauzelor omene;ti ºi mã
credeam capabil sã fiu pãtruns de înalta misiune de
a judeca pe oamenii mei în toatã curãþenia cugetului.
ªtiam cã voi fi aruncat în cine ºtie ce depãrtat colþ
de provincie, dacã nu chiar într-un sat uitat de
Dumnezeu ºi de oameni. Dar ce puteam face? Fãrã
avere ºi fãrã protecþie nu poþi aspira mai mult. Voi
citi (dacã voi avea cãrþi), voi scrie în revistele de
drept ºi poate cã distingându-mã voi merita atenþia

bine-voitoare a unui ºef
ºi prin el poate voi fi
adus mai aproape de
centru ºi poate voi fi
avansat... ªi printr-o
serie de „pacte“, printr-
o cascadã de iluzii ºi de
ipoteze, trãiam în
speranþa zilelor de mâine...

Funcþionar la Creditul Urban din Bucureºti
aºteptam cu regret o numire undeva, schimbând locul
de mic ºef de birou la Contencios cu acela de ajutor
de judecãtor. Ideea de a pãrãsi cine ºtie pentru câþi
ani Bucureºtiul în care m-am nãscut ºi în care am
învãþat, Bucureºtiul bibliotecilor în care intram zilnic
cu atâta bucurie, în care citeam de toate cu o aviditate
nepotolitã, de a pãrãsi Bucureºtiul amiciþiilor ºi
amintirilor, ideea acestei despãrþiri îmi strângea
inima.

Când iatã cã deodatã norocul – stãpânul capricios
al destinelor noastre – îmi vine pe neaºteptate în
ajutor ºi schimbã toate planurile. Un capitol nou avea
sã se deschidã în viaþa mea, capitolul hotãrîtor ºi
definitiv. ªeful meu St. Lambru, directorul
Creditului, nu se putea împãca cu ideea sã pãrãsesc
Bucureºtiul ºi sã iau calea magistratutrii. El credea
cã sânt fãcut pentru altceva. Fãcu deci o încercare
de a vorbi cu Take Ionescu, care în acel moment nu
era în guvern, rugându-l sã mã primeascã în biroul
sãu. Nãzuinþele mele nu se urcau, fireºte, aºa de sus,
dar ºeful meu îi duse teza mea juridicã ºi o broºurã
ce tipãrisem asupra „Opiniei publice“. Take Ionescu
nu-i fãgãdui nimic, luã însã cele douã lucrãri la
Sinaia, le citi ºi peste douã zile el scrise ºefului meu
o scrisoare, pe care o pãstrez ºi astãzi, prin care mã
autoriza sã viu ca sã mã cunoascã. Eram în al noulea
cer. M-a primit. Primele lui cuvinte când m-a vãzut
au fost: „Aºa tânãr eºti? Ai citit mult, se vede. Ai
gãsit câteva lucruri pe care nu le cunoºteam“. ªi cu
o modestie, cu o bunãvoinþã pe care n-am s-o uit
niciodatã, a risipit repede toatã emoþia mea, pentru
a-mi spune la sfârºit cã „face o excepþie cu mine ºi
mã primeºte a lucra în biroul sãu...“.

Zi mai fericitã ca aceea n-am cunoscut de-a lungul
vieþii mele. Când am ieºit din somptuosul sãu birou
din str. Atena, nr. 25 (unde, dupã moartea lui, s-a
mutat Consiliul Legislativ), oraºul mi se pãrea o
grãdinã de flori, iar la picioare parcã simþeam aripi.
ªi aºa a început, în 1906, cariera mea juridicã!

Era atunci incontestabil avocatul cel mai talentat
ºi cel mai cãutat din þarã. Anticamera lui era arhiplinã
de clienþi, aºa cã a trebuit, prin 1910, sã clãdeascã ºi
o a doua salã de aºteptare. Biroul sãu foarte mare ºi
plin de luminã era jos spre stradã. Era încãrcat de
jur-împrejur pânã la tavan pe toatã lungimea celor
patru pereþi cu rafturi de stejar pline de cãrþi, toate
legate. Camera aceasta de lucru ºi de primire respira
o sobrã eleganþã ºi o ordine desãvârºitã. Masa de
lucru, foarte spaþioasã, lângã fereastrã, oglindea ºi
ea simþul de ordine al celui ce lucra pe ea. Casa lui
fusese reconstruitã cu vreo 15 ani înainte de
cunoscutul arhitect [Louis Pierre] Blanc [1860-
1903], avea o faþadã foarte reuºitã în pur stil francez.
Sus avea un salon imens, mobilat cu gust rafinat,
cum puþine erau în Bucureºti. Acolo da recepþii.
Tavanul rotund era împodobit de o imensã alegorie
decorativã, pictatã în culori suave de talentatul pictor
Simonide, care trãia la Paris.

(urmare în numãrul viitor)

Sã urmãrim noi pagini despre justiþia româneascã
din veacul XX. În ciuda undei de tristeþe pe care o
degajã lectura lor, nota dominantã rãmâne aceea a
respectului ºi admiraþiei faþã de marile figuri de juriºti
pe care autorul a avut bucuria sã-i cunoascã.
Reamintim cã titlul episodului ne aparþine ºi l-am
marcat prin paranteze drepte; în acelaºi mod am
semnalat ºi celelalte intervenþii în text.



Sãrbãtorirea la 9 Mai, a Zilei Europei a fost marcatã
de Consiliul Judeþean Ialomiþa prin organizarea în
colaborare cu Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”
a unui concurs ce s-a dorit a fi un exerciþiu de
comunicare vizualã.

Provocarea principalã de astãzi pentru Uniunea
Europeanã este îmbunãtãþirea comunicãrii cu cetãþenii
sãi ºi de aceea Consiliul Judeþean Ialomiþa a iniþiat un
concurs de idei grafice intitulat „VIITOR EURO-
PEAN”, pentru  a descoperi varietatea modurilor în
care Europa este perceputã de locuitorii judeþului
Ialomiþa.

La concurs s-au înscris 20 tineri  liceeni din
Ialomiþa, care au trimis 25 de lucrãri.

„VIITOR EUROPEAN”
Concurs de idei grafice

Dupã evaluarea lucrãrilor au fost desemnaþi urmãtorii
câºtigãtori:

Premiul I – GAVRILA LAURA, Liceul de Arta
Slobozia cu lucrarea  „UE ajutorul României , al
Ialomiþei” – 25 puncte

Premiul II – NEDELCU ADELA, Liceul Teoretic
„Paul Georgescu” Þãndãrei, cu   lucrarea „Reuºita este
mai aproape decât crezi!” - 12 puncte

Premiul III – MUSAT ANDREI , Liceul de Arta
Slobozia, cu lucrarea „Un nou început!”  - 10 puncte

Premiul pentru originalitate – SERBAN ADINA,
Liceul de Arta Slobozia, cu lucrarea „Înflorim intr-o
Europa unita!”

Premiile au fost înmânate de preºedintele Consiliului
Judeþean Ialomiþa, dl. Vasile Silvian Ciupercã, vineri 9
Mai, ora 10,00 în cadrul unei festivitãþi organizate la
Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Slobozia.

Cu acest prilej dl. Vasile Silvian Ciupercã a felicitat
participanþii la concurs, a remarcat interesul tinerilor
pentru înþelegerea mesajului european ºi i-a îndemnat
sã fie conºtienþi ºi de moºtenirea culturalã europeanã,
dar în acelaºi timp, sã-si cultive conºtiinþa apartenenþei
la cultura localã, regionalã ºi naþionalã.

Înscrisã în programul ºi planul de acþiune privind
„Informarea ºi comunicarea europeanã” adoptat de
Consiliul Judeþean Ialomiþa, acþiunea „9 Mai – Ziua
Europei” a constat în organizarea unor manifestari dedi-
cate acestui eveniment, între care ºi concursul
interºcolar de culturã generalã pe teme europene
intitulat „Coordonate europene”, în colaborare cu
Muzeul Judeþean Ialomiþa.

Având grup tinþã elevii din liceele judeþului Ialomiþa
ºi conceput ca o competiþie în cadrul cãreia sã fie
încurajate munca în echipã, participarea activã la
cunoaºterea culturii ºi valorilor europene ºi creºterea
nivelului de informaþie despre instituþiile Uniunii
Europene ºi a obligaþiilor României în calitate de Stat
Membru, concursul s-a dovedit a fi un adevãrat
eveniment, prin numãrul participanþilor ºi nivelul de
cunoºtinþe.

Au participat 27 de echipaje din liceele ialomiþene,
alcãtuite din 3 elevi ºi un profesor îndrumãtor.
Concursul a constat în rezolvarea unui test grilã alcãtuit
din 20 de întrebãri despre Uniunea Europeanã.

Dupã evaluarea testelor grilã, echipajele
câºtigãtoare au fost:

Premiul I – echipajul nr.16 de la Grupul ªcolar „Al.
I. Cuza” Slobozia alcãtuit din:

- Duminicã Daniela;
- Chirian Ana-Maria;
- Avram Ana –Maria
Profesor coordonator: Gheorghe Ion
Premiul II – echipajul nr.26 de la Colegiul Naþional

„Mihai Viteazul” Slobozia alcãtuit din:
- Moraru Steliana;
- Iosif Mãdãlina;
- Voiteanu Raluca;
Profesor coordonator: Emilia Vlad
Premiul III – echipajul nr.25 de la Liceul de Artã

„Ionel Perlea” Slobozia alcãtuit din:
- Milea Mihaela;
- Marin Alina;
- Panaitescu Diana
Profesor coordonator: Aurora Maftei
Menþiune - echipajul nr. 20 de la Colegiul Naþional

„Mihai Viteazul” Slobozia alcãtuit din:
- ªerban Ioana;
- Brezeanu Mihaela;
- Teodorescu Maria;
Profesor coordonator: Emilia Vlad
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Premiile au fost înmânate de preºedintele Consiliului
Judeþean Ialomiþa, în cadrul unei festivitãþi de premiere.
În alocuþiunea rostitã cu acest prilej, dl Vasile Silvian
Ciupercã a remarcat dorinþa tinerilor liceeni pentru
cunoaºterea aprofundatã a mecanismelor de organizare
ºi funcþionare a instituþiilor europene precum ºi a
simbolurilor europene, devenind, în cel mai bun sens al
cuvântului, multiplicatori de informaþie europeanã.

Felicitãri tuturor participanþilor!

Concurs de culturã generalã

„COORDONATE EUROPENE”

Ziua Europei
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Proprietãþile familiei Dudescu
în judeþul Ialomiþa

Pãrþi din satul Buieºti devin obiect de
acaparare pentru Dumitru Dudescu începând cu
anul 1624. Printr-un zapis din acest an(fãrã lunã
ºi ziuã), Maria Bãneasa ºi Gheorghe Paharnic
vând lui Dudescu vistier partea lor din Buieºti,
cu viile ºi morile, preþ de 220 ughi 23). În anul
urmãtor boierul Dudescu primeºte întãrire
domneascã pentru partea cumpãratã de la Maria
Bãneasa ºi Gheorghe Paharnic.24)

Treptat proprietãþile lui Dumitru Dudescu, în
satul Buieºti, cresc. La 9 mai, Radu, fiul lui Dobra,
vinde lui Dumitru Dudescu 30 stânjeni la Buieºti.25)

La toate aceste ocine, Dumitru vistiernic
adaugã:

- 12 stânjeni, cumpãrati cu 220 aspri de la „
Maria, fiica popii Mihai, partea unchiaºului sãu
Sin. 26)

- partea lui Muºat Mucverde , cumpãratã cu
2400 aspri.27)

- 20 stânjeni, cumpãrati de Radu Dudescu de
la Vlãdaia ºi feciorii sãi cu 6 ughi. 28)

- 10 stânjeni, partea lui „Groza cel Mic”,
cumpãratã de Radu Dudescu, de la acesta ºi de la
fiul sãu Brãtianu din Buieºti. 29)

Satul Bora intrã în posesia familiei Dudescu
printr-o donaþie, din partea unchiului sãu,
Dragomir fiul Zlatei. Dragomir intrase în posesia
moºiei din Bora (Buora în text n.n) în urma unui
schimb cu nepoþii sãi Erimia ºi Badea; moºia
Cojeºti pentru Bora.30) Dragomir ajungând la
bãtrâneþe ºi „ de mare nevoie, de a fost olog ºi
orb” ºi neavând alþi moºtenitori, dãruieºte lui
Dumitru Dudescu, ocina la Bora „ toatã din câmp
ºi  din apã ºi din uscat ºi din vatra satului… Încã
sã se ºtie, din tot hotarul de sus, 30 stânjeni ºi din
hotarul de jos, 90 stânjeni.31) Totodatã mai
primeºte un loc de casã în Bucureºti ºi niºte þigani.
Toate aceste donaþii erau condiþionate de obligaþia
lui Dumitru Dudescu de a-l îngriji pe unchiul sãu.

Satul Tîmbureºti îºi pierduse de mult
libertatea, intrând în proprietatea mai multor
feudali laici ºi mãnãstireºti, în momentul în care
Dumitru Dudescu îºi face intrarea pe moºiile sale.
Un prim pas este fãcut atunci când unchiul sãu
Dragomir îi dãruieºte partea sa din Tîmbureºti,
ocinã ºi vecini, întãritã de Alexandru Iliaº, la 10
mai 1629.32) Concomitent, boierul Dudescu,
cumpãrã de la Preda postelnic ºi Drosul, feciorii
lui Radu din Balomireºti, partea lor de ocinã la
Tîmbureºti cu 19 rumâni.33) În continuare
documentul precizeazã cã 4 din cei 19 rumâni au
fugit la turci ºi boierul Dudescu are dreptul „ sã-
i strângã” pe aceºtia ºi chiar ºi pe cei fugiþi mai
înainte ºi „sã-i fie rumâni ca ºi ceilalþi”.34) La aceºti
rumâni mai adaugã pe unchiaºul Dragomir din
Tîmbureºti, cumpãrat de la acelaºi Preda
postelnic, cu 20 ughi.35)

În aprilie 1629 vistiernicul Dudescu, primeºte
întãrire domneascã pentru partea din Tîmbureºti
a jupânesei Neacºa,  sora lui Preda postelnic ºi-a
lui Drosul. În continuare documentul face
precizarea cã moºia ºi vecinii fuseserã preþuiþi la
suma de 12000 aspri.36)

Un document din 10 mai 1646, preciza faptul
cã D.Dudescu a mai cumpãrat, în Tîmbureºti (anul
1627) partea lui Dragomir din Boziani, „ a noua

parte din a treia parte, cu baltã, gârlã ºi rumâni”,
cumpãratã cu 14000 aspri.37) Aceastã moºie,
Dumitru Dudescu a dat-o de zestre fiicei sale,
Ruxandra cãsãtoritã cu Gavril Spãtar. Mai târziu,
Ruxandra, considerând cã „satul este departe ºi
peste mânã”, face schimb cu fratele sãu Radu
logofãt, Dudescu dându-i partea sa din
Tîmbureºti, pentru partea din Bonþeºti.38)

Pentru ocina cumpãratã de tatãl sãu de la Preda
ºi Drosul, Radu logofãt va avea pricinã de
judecatã cu Sava logofãt, cumnatul celor doi, pe
considerentul cã „ în aceastã ocinã, are ºi el parte
de zestre de la cumnaþii sãi, nevândutã”. Domnul
Matei Basarab judecã ºi Sava, neavând zapis ºi
cãrþi domneºti rãmâne de lege.39) În consecinþã
Radu Dudescu va stãpâni o frumoasã parte din
satul Tîmbureºti .

Alãturi de alþi boieri, atraºi de avantajele
oferite de aºezãrile de pe braþul Borcea, Dumitru
Dudescu urmãreºte formarea unui întins domeniu
feudal, în aceastã zonã. În acelaºi timp, cu
consolidarea poziþiei sale în Tîmbureºti, el se
orienteazã spre moºia învecinatã, Futeºti.
Intenþiile sale sunt uºurate, pe de o parte de poziþia
sa faþã de domnii din acest timp, cât ºi de disputele
dintre Mãnãstirea Argeº ºi alþi boieri, care se
infiltraserã în acest sat pe diferite cãi. Potrivit unui
act, din 20 iunie 1629 40), se consumã înaintea
domnului, Alexandru Iliaº, o disputã între Datco
Paharnic , Radu Postelnic, Dumitru Dudescu,
nepoþii Papei din Pãpeni ºi Mãnãstirea Argeº, cu
privire la un act de vânzare – cumpãrare a unei
pãrþi din moºia Futeºti, între boierii din Potoceni
ºi boierul Dudescu. Contestate de mãnãstire, cei
în cauzã vin cu” hrisoave vechi ºi bãtrâne ºi alte
cãrþi pentru ocina de la Futeºti.41) Domnul
Alexandru Iliaº, „ cercetând ºi judecând dupã
dreptate ºi lege”, a adeverit cã aceste moºii sunt
„ dedine drepte ale Mãnãstirii Argeº” ºi a dat sã
þinã mãnãstirea din partea Pãpeascã, jumãtate
cumpãratã cu bani, iar cealaltã jumãtate sã o þinã
Dumitru Dudescu, pentru cã a cumpãrat-o de la
Dragomir al lui Scurtu ºi cumnatul sãu Stan
Paharnic.42) Situaþia este destul de confuzã, iar
domnul judecã în favoarea lui Dudescu, slugã
credincioasã a domniei sale.

Boierul Dumitru Dudescu îºi va rotunji
proprietãþile in Feteºti prin cumpãrarea a 73 de
stânjeni, partea lui Stroe Paharnic, întãritã prin
hrisov de Matei Basarab la 20 aprilie 1638.43)

Tentativa lui D. Dudescu, de a-ºi consolida
poziþiile în moºia Feteºti, în defavoarea Mãnãstirii
Argeº, reactiveazã conflictul mai vechi dintre el
ºi mãnãstire, determinând intervenþia domnului
Matei Basarab. La insistenþele egumenului
Leontie, la 3 iulie 1644, domnul întãreºte
Mãnãstirii Argeº, „moºie ºi rumâni, în satul
Futeºti de Baltã”, cãci „ arãtând cãlugãrii hrisoave
la divan cu toþi boierii ºi mitropolitul Grigorie,
au adeverit cã sunt ale mãnãstirii, rãmânând
ceilalþi de lege ºi de judecatã”. În continuare,
hrisovul ne face cunoscut cã boierul Dudescu nu
a renunþat  ºi cã  „ a umblat cu rugãciuni de tainã,
la cãlugãri sã-l lase sã þinã ºi el jumãtate din partea
Pãpeascã, scriind în hrisoavele lui Alexandru Iliaº
sã þinã mãnãstirea jumãtate ºi el jumãtate”.
Domnul dã câºtig de cauzã mãnãstirii, stabilind

cã „ dacã va mai scoate (D. Dudescu n.n) vreo
carte pentru Futeºti sã nu se creadã sã fie
mincinoasã.44) Conflictul nu e stins, ºi la 15 iunie
1647, din poruncã domneascã, „ 12 boieri
hotarnici, împreunã cu egumenul mãnãstirii,
Leontie ºi cu boierii împricinaþi aleg ºi împietresc
ocina Mãnãstirii Argeº de la satul Futeºti”. Boierii
hotarnici , studiind cãrþile vechi, au constatat cã
„partea Pãpeascã a fost moºie dreaptã a Sfintei
mãnãstiri” ºi cã aceastã parte a fost „cotropitã de
boierii din Potoceni ºi au vândut-o lui Dumitru
Dudescu fãrã nici o treabã.45) Cât a pierdut boierul
Dudescu din moºia Feteºti nu ºtim. Avem în mod
evident informaþia cã poziþia familiei în Feteºti
se va consolida în perioada urmãtoare, prin
cãsãtoria lui Radu Dudescu cu Catalina, fiica lui
Vlad Rudeanul, care primeºte ca zestre partea
boierului Rudeanu din Feteºti.46)  Partea din satul
Feteºti ºi moºia intratã în posesia familiei
Dudescu se va desparþi de satul Feteºti ºi va forma
o aºezare separatã numitã, dupã numele
proprietarului, satul Dudeºti. Va sta în proprietatea
familiei Dudesci pânã când moºia va fi dãruitã
mãnãstirii Sinaia.

Satul Vîrliþi, aºezat în apropierea Oraºului de
Floci, a fãcut obiectul mai multor patajãri, pânã
în prima jumãtate a secolului al XVII-lea. În 1641,
Dumitru Dudescu ºi fiul sãu Radu logofãt, vor
primi întãrire de la domnul Matei Basarab „ pentru
jumãtate ocinã în Vîrliþi, Judeþul Ialomiþa, 40
stânjeni, primiþi de la Stoica, fiul Sirianii, nepotul
lui Drãghici, logofãtul din vîrliþi „ºi încã 30
stânjeni cu jumãtate vie cumpãrate de la Strazia,
ginerele Sirianii”. Pentru aceste moºii, Radu ºi
Stoica fac frãþie, Radu îi dãruieºte lui Stoica un
cal preþuit la 2000 aspri ºi o pleaºcã de grana ,
preþuitã la 3000 aspri. 47)

Mari boieri ºi mai demnitari, Dudeºtii,
profitând de poziþia lor, vor reuºi prin diferite
modalitãþi sã intre în proprietatea unor pãrþi de
sate ºi moºii sau chiar sate întregi în tot cuprinsul
þãrii. Judeþul Ialomiþa a  constituit o atracþie
speciala pentru Dumitru Dudescu ºi urmaºii sãi,
care în diverse contexte istorice ºi-au creat aici
proprietãþi întinse ºi au fãcut eforturi mari pentru
a menþine proprietãþile funciare ori pentru a le
recupera.

NOTE
23 Catalogul documentelor Þãrii Româneºti, III, doc.

389, pag. 200.
24 Idem, doc. 496, pag. 247.
25 Idem, doc. 733, pag. 365.
26 Idem, IV, doc. 1202, pag. 486.
27 Idem, V, doc. 628, pag. 507.
28 Idem, doc. 792, pag. 543.
29 Idem, VI, doc. 1, pag. 7.
30  D.R.H.,B., 22, doc. 270, pag. 511.
31 Ibidem
32 Ibidem
33 Cat. doc., III, doc. 471, pag. 499.
34 Ibidem
35 D.R.H.B., 21, doc., 1, pag. 11.
36 D.R.H.B., 22, doc. 254, pag 484.
37 Cat. doc., VI, doc., 1122, pag. 412.
38 Idem, doc. 183, pag. 90.
39 Idem, doc. 1436, pag. 534.
40 Cat. doc., III, doc. 469, pag. 481-482.
41  Ibidem
42  Ibidem
43 Cat. doc., IV, doc. 1202, pag. 486.
44 Cat. doc., V, doc. 810,pag. 580.
45 D.R.H., 33, doc. 180 si 182 pag. 194-195, 201-102.
46 Cat. doc.,VII, doc. 178, pag. 260.
47 Cat. doc., V, doc. 419, pag. 201.

(urmare din numãrul trecut)

Prof. Mihai Iorga
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(continuare în numãrul viitor)

(urmare din numãrul trecut)

EVOLUÞIA  JUDEÞULUI  IALOMIÞA.
      PÂNÃ  LA  DOMNIA  LUI

CONSTANTIN   BRÂNCOVEANU (II)

 PROF. DRD. ªTEFAN GRIGORESCU

Cronicarul Radu Popescu aminteºte cã turcii
brãileni, lãrgind abuziv hotarele raialei, ajunseserã
,,pânã la oraºul Flocii, pe baltã în sus”, toate
încercãrile domniei de a reaºeza hotarele eºuând o
vreme. Abia în 1720, la stãruinþele lui Nicolae
Mavrocordat, s-a revenit la hotarele normale, Þãrii
Româneºti fiindu-i înapoiate pãmânturile cotropite9 9.

Evoluþia Târgului de Floci a fost influenþatã
decisiv, prin poziþia sa, nu doar în sensul dezvoltãrii
comerþului. Poziþie sa strategicã, la însemnatul vad
care fãcea legãtura între Muntenia esticã ºi Dobrogea,
precum ºi aºezarea sa în faþa puternicei cetãþi
otomane de la Hârºova, au determinat în mai multe
rânduri afectarea sa, cu ocazia luptelor purtate acolo.
Rãzboiul antiotoman declanºat în iarna 1461-1462
avea sã implice ºi partea munteanã aflatã în dreptul
Hârºovei, detaºamente româneºti coborând pe
Ialomiþa pentru a ataca citadela Hârºovei1 00. În 1470,
târgul a suferit o serioasã distrugere, fiind direct vizat
în campania lui ªtefan cel Mare împotriva pãrþii
estice a Þãrii Româneºti, ca reacþie la politica
proturceascã a lui Radu cel Frumos. Actul din 1473
al voievodului moldovean, întãrind slugii domneºti
Hanco ceaºnic doi robi þigani, aminteºte cã panul îi
dobândise în Þara Româneascã ,,când am lovit cu
rãzboi domnia mea ºi am ars Flocii ºi Ialomiþa”1 01.
La sfârºitul secolului al XVI-lea, rãzboiul antiotoman
declanºat de Mihai Viteazul a implicat ºi târgul
ialomiþean. Voievodul l-a trimis împotriva trupelor
turceºti stabilite la Floci pe cãpitanul ardelean Albert
Kiraly, faptele acestuia acolo fiind consemnate pânã
târziu, în secolul XIX1 02.O altã sursã, a unui partici-
pant direct, menþioneazã confruntarea de la 10
ianuarie 1595, când Oraºul de Floci a fost apãrat de
un detaºament din 60 de oºteni maghiari, care au
þinut piept unui atac turcesc dat cu cca. 2000 de
oºteni1 03. Afectat ºi de luptele purtate dupã anul 1602
de voievodul Radu ªerban prin cãpitanii sãi, Oraºul
de Floci ºi-a revenit la rosturile comerciale, pânã
cãtre mijlocul secolului al XVII-lea. A fost însã
pustiit crunt la marele atac tãtãresc din anul 1658,
care a determinat înlãturarea de pe tron a lui
Constantin ªerban1 04. Iarãºi refãcut, târgul a cunoscut
altã pustiire a tãtarilor la începutul domniei lui
Brâncoveanu, când Calgan Sultan intrase în Þara
Româneascã, la porunca Porþii, pentru a se opune
oºtirii austriece a generalului Heissler1 05.

Aºezarea înfloritoare multã vreme, cu rol de
reºedinþã a judeþului Ialomiþa de la întemeierea sa ºi
pânã dupã domnia lui Constantin Brâncoveanu,
Oraºul de Floci a intrat în decãdere de-a lungul
secolului al XVIII-lea, la sfârºitul cãruia a încetat
efectiv sã mai existe. Aceastã decãdere a fost
resimþitã încã din secolul anterior, ca urmare a
repetatelor jafuri ºi pustiiri pe care aºezare le suferise,
încã din vremea lui Mihai Viteazul ºi care
culminaserã cu pustiirile tãtãreºti din anii 1655 ºi
1690, dupã care aºezarea ºi-a revenit cu greu.
Insecuritatea locuitorilor a crescut continuu, fiind
determinatã ºi de jafurile frecvente ale turcilor
dobrogeni, aºa cum aratã o poruncã scrisã a
sultanului, cãtre voievodul ªerban Cantacuzino, prin
care îi cerea în 1680 sã treacã la prinderea tâlharilor
care ameninþau aºezãrile de pe Borcea1 06. Acestei
stãri de nesiguranþã individualã ºi generalã, sporitã
dupã amestecul dominant al turcilor în treburile þãrii,
odatã cu instaurarea regimului fanariot, i s-a adãugat

Crucea  domneascã  de la Chirana, amintind
trecerea  voievodului Matei Basarab

pe la Oraºul de Floci.

pierderea treptatã a privilegiilor oraºului. Comerþul,
odinioarã înfloritor ºi apanaj al bãºtinaºilor, protejaþi
de acte domneºti, a ajuns în primele decenii ale
secolului al XVIII-lea sã fie controlat de otomani.
O poruncã din 21-30 noiembrie 1731 a sultanului
Mahmud I cãtre turnagi-basîul Suleyman, cadii din
Vidin, Nicopole, Brãila, Giurgiu, Silistra ºi Rusciuc,
precum ºi cãtre aianii ºi dizdarii cetãþilor de la
Dunãre, stabilea aºezarea în Þara Româneascã doar
a unui numãr limitat de negustori turci, precum ºi
expulzarea, judecarea ºi pedepsirea otomanilor care
cãlcaserã privilegiile comerciale ale târgurilor
româneºti, între care se amintea ºi ,,Floca”1 07.Pe de
altã parte, loturile acordate prin tradiþie orãºenilor,
din moºia domneascã a aºezãrii, au fost limitate
treptat, în favoarea unor mãnãstiri, fie cu moºii
învecinate, fie dornice de a stãpâni moºii în zona
bogatelor bãlþi borcene. Ruperea pãrþilor de moºie
orãºeneascã ºi donarea lor cãtre o mãnãstire sau alta,
a determinat firesc depopularea aºezãrii. La 1 au-
gust 1768, domnitorul Alexandru Ghica dãruia
mãnãstirilor bucureºtene Sfântul Spiridon ºi Visarion
,,2000 de stânjeni de moºie, masã din moºia
domneascã de la Oraºul Floci sud.Ialomiþa, cu tot
venitul bãlþii domneºti de la Oraº”, iar restul de 2167
stânjeni rãmaºi la moºia oraºului aveau sã fie dãruiþi
în anul 1779 mãnãstirii bucureºtene Mãrcuþa, de
cãtre domnitorul Alexandru Ipsilanti1 08. Desfãºurate
în paralel cu pustiirea datoratã luptelor ruso-turce,
prilejuite de rãzboiul dintre anii 1769-1774,
pierderile drepturilor orãºenilor la folosirea loturilor
din  ceea ce constituise pânã atunci, de secole, moºia
domneascã a Oraºului de Floci, au determinat
încetarea efectivã a existenþei aºezãrii. Trebuie
subliniat ºi faptul cã sfârºitul Oraºului de Floci,
întâmplat efectiv dupã mijlocul secolului al XVIII-
lea, a avut în acelaºi timp ºi o esenþialã cauzã
naturalã. Schimbarea cursului râului Ialomiþa, care
odinioarã traversa aºezarea ºi mutarea acestuia câþiva
km spre sud, a lipsit comunitatea de o sursã vitalã
de viaþã. În anul 1778, F.W.G.Bauer menþiona în
Memoriile sale despre ,,Oraschi vechi, Gidiliza,

Flominda” (,,Oraºul vechi, Gâdiliþa, Flãmânda”)
unde mai erau doar ,,biserici ruinate, situate de o
parte a Dunãrii, vis-a-vis de Hârºova. Acestea sunt
singurele resturi ale vechiului Oraº sau Flocii, situat
la vãrsarea Ialomiþei, faimos prin comerþul sãu; ele
sunt ruine de mai bine de optzeci de ani”1 09.

99 Cronica spune cã:,,Nicolae vodã viind domn în urma
frãþine-sãu, având ºi credinþã ºi voe vegheatã de la turci ºi puind
nevoinþã cu toatã inima (mãcar cã ºi cu cheltuialã ca la turci),
au isprãvit precum i-au fost pofta inimii, cã au adus poruncã
tare de la înpãrãþie la brãileni, la dãrstoreani, la nazar, ca sã-ºi
rãdice stãpânirea dupe pãmântul Þãrii Rumâneºti”. Vezi Radu
Popescu Vornicul,Istoriile domnilor Þãrii Româneºti.Ediþie
criticã de Constantin Grecescu. Editura Academiei R.P.R.,
Bucureºti, 1963, p.249-250.

100 Istoria militarã a poporului român.Vol.II. Editura
Militarã, Bucureºti, 1986, p.263 ºi harta de la p.274. Cunoscuta
scrisoare a lui Vlad Þepeº cãtre Matei Corvin, descriind atacurile
asupra cetãþilor turceºti de pe malul drept al Dunãrii nu aminteºte
vreo trecere pe la Floci, dar vorbeºte de atacuri de la Obluciþa la
Ghighen. Vezi N.Iorga, Scrisori de boieri.Scrisori de domni.
Eurosong& Book, Bucureºti, 1999, pp.148-150, doc.V.

101 D.R.H.,A.Moldova.Vol.II (1449-1486).  Editura
Academiei R.S.R.,Bucureºti, 1976, p.286, doc.191. Vezi ºi la
Mihai Costãchescu,Arderea Târgului Floci ºi a Ialomiþei în
1470. Un fapt necunoscut din luptele lui ªtefan cel Mare cu
muntenii. Iaºi, 1935, pp.1-3.

102 Willibald Stefan Teutschlander,Michael der Tapfere…,
în vol.Mihai Viteazul în conºtiinþa europeanã.Vol.III. Editura
Academiei R.S.R., Bucureºti, 1984, p.345.

103 Cãlãtori strãini despre Þãrile Române. Vol.III. Editura
ªtiinþificã, Bucureºti, 1971, p.432-433. Descriere a luptei,
datoratã cãpitanului maghiar Mihai Horvath. Vezi ºi
N.Iorga,Istoria lui Mihai Viteazul. Vol.I. Editura Minerva,
Bucureºti, 1979, p.151.

104 Iorga considerã  cã ,,prãdãciunea cea mare a Tãtarilor la
cãderea lui Constantin Basarab distruse pentru totdeauna târgul
(1655)”. Vezi N.Iorga,Istoria comerþului românesc, p.241.
Istoricul îl citeazã pe sirianul Paul de Alep, cãlãtor în Þara
Româneascã în respectiva perioadã. O scrisoare din 19 iulie
1655, trimisã de la Târgoviºte de Constantin ªerban Basarab
lui Gheorghe Racokzy al II-lea, amintea pagubele mari fãcute
de moldoveni ºi tãtari la Floci:,,au nãvãlit asupra oraºului nostru
Floci, au tãiat 200 de oameni, au mânat 5000 de vite”. Se
aminteºte ºi rezistenþa orãºenilor, care ,,ar fi tãiat ºi pe marele
mârzac”. Vezi Lidia A.Demeny, L.
Demeny,N.Stoicescu,Rãscoala seimenilor sau rãscoalã
popularã?1655.Þara Româneascã. Editura ªtiinþificã,
Bucureºti, 1968, p.250, doc.L.În ceea ce priveºte tãtarii, este de
crezut cã Târgul de Floci mai fusese pustiit de ei ºi în 1623,
atunci când documentele atestã pustiirea mai multor sate de pe
Ialomiþa de Jos, între care Vaideei ºi Cetãþelele.

105 Ocazie cu care Constantin Brâncoveanu s-a întâlnit cu
hanul tãtar:,,viind sultanul cu tãtãrãii pân‘ la Oraº de Floci, au
mers domnul de s-au împreunat cu dânsul”. Vezi Radu Popescu
Vornicul, op.cit., p.191.

106 Porunca scrisã a sultanului menþiona cã ,,în insulele din
preajma Hârºovei ºi din apropierea celuilalt mal, din partea Þãrii
Româneºti, s-au îngrãmãdit tâlharii haiduci […] iar rãutãþile ºi
fãrãdelegile lor au crescut cu fiecare zi. Astfel, ei ucid pe unii
din stãpânii corãbiilor de pe Dunãre, iar pe alþii îi jefuiesc de
bunuri ºi de avuþii. De asemenea, ei produc stricãciuni satelor
aflate pe malul Dunãrii”. Vezi Relaþiile Þãrilor Române cu
Poarta Otomanã în documente turceºti.1601-1712. Direcþia
Generalã a Arhivelor Statului din R.S.R.,Bucureºti, 1984, p.359,
doc. 168.

107 Actul menþiona cã:,,alãturi de aceºti oameni de nimic
menþionaþi mai sus, ºi unii tâlhari, împiedicând ºi punând mâna
cu forþa pe negoþul cu care sãrmanii supuºi ai Þãrii Româneºti
se îndeletnicesc din zilele de demult, sunt pescari ºi bãcani ºi
grãdinari ºi balgii ºi cavafi, în Bucureºti ºi în târgurile zise
Gherghiþa ºi Ploieºti ºi Buzãu ºi Râmnic ºi Focºani ºi Târgul de
Floci ºi Câmpina ºi Ruºii de Vede, precum ºi în locurile denumite
bãlþi”. Vezi Valeriu Veliman,Relaþiile româno-otomane (1711-
1821).Documente turceºti. Bucureºti, 1984, p.194-195, doc.67.

108 D.M.Iliescu,Un vechi oraº dispãrut.Cetatea de
Floci.Încercare de monografie. Bucureºti, 1930, p.36-37.

109 F.W.G.Bauer,Memoires historiques sur la Valachie avec
un prospectus d‘un atlas Geographique et militaire de la
derniere guerre entre la Russie et la Porte Ottomane.Publies
par Monsieur de B…, A Frankfort et Leipzig, chez Henri Louis
Broenner.1778. Vezi Samarian Gh.Pompei,Istoria oraºului
Cãlãraºi,p.230, doc.XXIX. Afirmaþia lui Bauer pare totuºi
îndoielnicã.
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*Autoritãþile din România anului 1908 erau
preocupate, ca ºi azi, de mape profesionale ºi de
corupþie.

 În martie a fost promulgatã legea pentru
înfiinþarea monopolului cârciumilor în comunele
rurale. Legea prevedea ca sã nu existe mai mult de o
cârciumã la 150 capi de familie iar veniturile din
arendarea cârciumilor sã fie folosite pentru
dezvoltarea comunelor. Interesant este profilul
cârciumarului aºa cum prevedea legea: sã fie
cetãþean român, sã nu fie femeie, sã ºtie carte, sã
aibã vârsta de cel puþin 25 ani, sã fie cãsãtorit, sã fie
cunoscut ca om cu purtãri bune, fãrã viþii, sã nu fie
pus sub interdicþie, sã nu fi fost condamnat la o
pedeapsã criminalã sau corecþionalã pentru fals, furt,
înºelãciune, abuz de încredere, mãrturie mincinoasã,
atentat la bunele moravuri, delapidare de bani pub-
lici, tãinuire, contrabandã, sã nu fie falit nereabilitat,
sã nu þinã sau sã nu fi þinut casã de prostituþie. Dreptul
de cârciumãrit se putea arenda. Dar aste se putea
aranja ºi acum o sutã de ani ca sã participe cine vrea
ºi sã obþinã cine trebuie. Neregulile au ajuns atât de
departe încât se recunoºtea cã „autoritãþile comunale
în cap cu primarul au lucrat tocmai contrar
obligaþiunilor ce li se impun prin lege ca rudele sau
favoriþii lor sã obþinã cârciumile în afarã de
condiþiunile legii sau pe un preþ de nimic”(totul sunã
atât de cunoscut, ºi nu numai cu referire la cârciumi)

   *Protecþia animalelor ºi mãsurile prohibitive
aveau la bazã analize pertinente.

Pentru cã ziua de Florii a cãzut în 6 aprilie „adicã
în timpul epocei de cruþare a peºtelui” fiind zi de
dezlegare la peºte conform preceptelor bisericii
ortodoxe, în mod excepþional s-a permis pescuitul
pânã în 5 aprilie.

Prin circularã generalã Ministerul de Interne cere
primarilor comunelor rurale ºi urbane sã interzicã
dresarea urºilor de cãtre þigani „purtarea de cãtre
þigani a urºilor prin oraºe oferã trecãtorilor, sub
aparenþa distracþiei, unul dintre cele mai sãlbatice
spectacole. Aºa s-au vãzut urºi suindu-se pe stâlpi
de telegraf, alþii luptându-se cu oamenii care vor sã-
ºi încerce puterile, iar alþii pisând pe câte un bolnav
superstiþios spre a se vindeca, provocând de multe
ori, accidente nenorocite; pe lângã cã prin acest fapt
sãrmanele animale sunt purtate pe strãzile oraºelor
flãmânde ºi veºnic lovite spre a juca, fãrã voie, dar
se înlesneºte unei categorii de oameni putinþa de a
cerºi, pe când braþele lor ar fi foarte utile muncii
câmpului”

*Judeþul Ialomiþa oferea acum un veac condiþii
sanitare precare. „ONG”-uri caritabile dar ºi
autoritãþile judeþene erau preocupate de oamenii dar
ºi de peisajul aflat în suferinþã.

În primãvarã pe ºoseaua Slobozia-Urziceni s-au
plantat 963 arbori, între km.58-63, cu proptele, sã
nu se rupã de vânt, înconjuraþi de mãrãcini pentru a
nu fi stricaþi de vite ºi udaþi periodic da angajaþii
Serviciului de Poduri ºi ªosele. Puieþii erau aduºi
de la pepiniera Cioara din judeþul Brãila dar ºi din
pãdurile de pe malurile râului Ialomiþa .

În septembrie ialomiþenii erau invitaþi de fundaþia
„Vatra Luminoasã-Regina Elisabeta” sã participe la
serbãrile extraordinare organizate sub patronajul
reginei în zilele de 5 ºi 6 octombrie, parcul Carol.
Pentru facilitarea deplasãrii la Bucureºti biletele de
tren pentru zilele de 4-7 octombrie se eliberau la
jumãtate de preþ. Serbãrile erau organizate pentru
strângerea de fonduri necesare construcþiei clãdirii
fundaþiei care întreþinea 150 de orbi din toatã
þara(acþiunile caritabile au reînviat dar de cele mai
multe ori te întrebi ce interese se ascund în spatele
lor) .

O statisticã a Serviciului sanitar al judeþului din
1908 enumera bolile de care suferea populaþia

1908-2008 • Documente vechi, comentarii noi
judeþului: fãceau ravagii pelagra, sifilisul,
tuberculoza, angina diftericã, scarlatina, febra
tifoidã, tusea convulsivã ºi chiar variola. Pelagra
lovea 10-30 locuitori din aproape fiecare localitate.
Boala afecta populaþia de peste 20 de ani mai ales
din mediul rural. Tuberculoza se manifesta în rândul
tinerilor, apãrea mai des în familii cu antecedente ºi
dãdea un procent de mortalitate destul de ridicat,
fiind pe locul doi dupã pelagrã. Mai peste tot erau
5-20 persoane bolnave de sifilis. Vârsta a doua era
cea mai afectatã dar erau ºi destule cazuri de copii
bolnavi, boala se transmitea în cazul lor pe cale
ereditarã. La rubrica din statisticã care prezenta calea
de îmbolnãvire erau fãcute menþiuni de genul: de la
soþ, de la prostituate, din armatã, indirect, ereditar.
Mulþi bolnavi nu urmau nici un tratament, alþii apelau
la babe ºi se tratau cu aºa numitele „fricþiuni
mercuriale”. Cei din mediul urban sau din localitãþile
rurale mai apropiate de oraºe mergeau la spitale ºi
urmau tratamentul prescris de medic la domiciliu.

Slobozia nu era încã oraº deºi apãruserã semne
de urbanizare. Pentru mult timp comuna Slobozia
va rãmâne cu o economie eminamente agrarã. În
toamna lui 1908 în Slobozia erau 307 agricultori
dintre care unul singur deþinea o suprafaþã de peste
100 ha, restul cultivând suprafeþe mai mici. În
campania 1908/1909 la Slobozia s-au cultivat: 3455

ha cu grâu, 213 ha cu secarã, 385 ha cu orz, 333 ha
cu ovãz, 3008 ha cu porumb, 209 ha cu mei, 700 ha
cu rapiþã, 80 ha cu in, 4,5 ha cu cânepã, 645 ha cu
fasole, 150 ha cu trifoi, 84 ha cu dughie (cine oare
mai cultivã aºa ceva?)

În luna iunie a luat fiinþã Societatea cooperativã
de Credit ºi Economie „Nãdejdea”(practica dobânzi
mult mai mici decât bãncile de azi)

În septembrie s-a dãrâmat un colþ din zidul
împrejmuitor de la biserica Sfinþii Voievozi pentru
a lãrgi ºoseaua care ducea de la primãrie la ºcoalã ºi
bisericã. Dãrâmarea zidului s-a fãcut cu aprobarea
Ministerului Instrucþiunii Publice ºi Cultelor deºi
preotul paroh cerea în solicitarea fãcutã cãtre
Serviciul Tehnic de a fi ajutat cu forþã de muncã sã
împrãºtie cãrãmizile ºi molozul cã „aceastã bisericã
ca monument istoric împrejmuitã cu zid înalt de 6
metri ºi grosimea de 1,2 metri fãcut de Matei Basarab
la anul 1634 este unicã în jud. Ialomiþa” (unicã dar
planul urbanistic ºi obtuzitatea ministerului nu prea
þineau cont de asta; nici acum nu ducem lipsã de
asemenea minunate decizii)

La sfârºitul anului în oraº se aflau 43 de strãini:
3 austrieci, 14 bulgari, 4 germani, 18 greci ºi 4
italieni.(azi numãrul rezidenþilor strãini a crescut
substanþial; la tot pasul întâlneºti italieni, turci,
chinezi, coreeni, ceea ce dovedeºte cã urbea noastrã
oferã niºte oportunitãþi. De ce nu le vedem ºi noi,
românii din oraº?)

Veronica BERGHEA (Director DJAN Ialomiþa)

Prefectura judeþului Ialomiþa cerea primarului
Sloboziei sa pregateasca “localuri pentru
autoritãþile din Cãlãraºi ce vin în aceastã comunã
Slobozia. ªi reparaþi zidul monastirei care va servi
ca arestu pentru arestanþi, ce asemenea sã aducu.
Gãsiþi asemenea case de locuinþe funcþionarilor”1 .

În cel de-al doilea document, din 21 au-
gust 1877, subprefectul plãºii Ialomiþa solicitã
primarului “orice cãlãraº aflat în acea comunã
pentru conducerea arestanþilor ºi arhivelor”2 .

Aºadar, autoritaþile judeþene, funcþionarii,
arhivele, deþinuþii urmau sã se mute de la Cãlãraºi
la Slobozia? Ce anume putea sa determine acest
transfer?

Fara îndoiala, pentru a gãsi explicaþia,
trebuie sã facem legãtura cu Razboiul de
Independenþã. Chiar în acele zile armata românã
se alãtura trupelor ruse la asediul Plevnei. Deºi
luptele se purtau, aparent, atât de departe, judeþul
Ialomiþa era ameninþat de puternica garnizoanã a
Silistrei, formatã din 13890 de militari ºi 24 de
tunuri3 .  Aceasta putea întreprinde atacuri la nord
de Dunãre în orice moment. Contele Nicolai
Ignatiev, fostul ambasador al Rusiei la Istanbul,
aflat în suita þarului Alexandru al II-lea, sesiza
pericolul încã din iulie 1877: “Turcii încearcã sã
ne sperie cu trecerea Dunãrii în România, în
dreptul Silistrei”4 .

     Dintr-o altã scrisoare a diplomatului rus, din
23 august, aflãm: Turcii i-au speriat de moarte pe
români cu ridicarea podului la Silistra. Acum trei
zile, la miezul nopþii, principele Carol ºi Brãtianu
au transmis comandandantului suprem raportul
prefectului local, care susþinea cã podul va fi gata
astãzi, iar þinutul va fi devastat de atacurile
cerchezilor. S-a dovedit cã turcii într-adevãr au
demarat acþiunea de ridicare a podului, probabil,
pentru a atrage în regiune trupele noastre ºi ale
românilor. Pentru a nu fi învinuiþi cã-i sacrificãm

Slobozia, capitala
judeþului Ialomiþa în

1877?
(urmare din pag. 1)

cerchezilor pe aliaþii noºtri, dar ºi pentru a ne
proteja proviziile, un regiment  al diviziei 26 a fost
întors duminicã din Bucureºti spre Silistra. Spre
searã, am primit ºtirea cã turcii dezmembreazã
podul, iar Ghica5  a devenit mai puþin palid”.

     Asistãm, aºadar, la o diversiune turceascã,
într-un moment important pentru trupele româno-
ruse: asediul Plevnei. Se încerca, cu siguranþã,
slãbirea presiunii asupra Plevnei, prin atragerea
oºtirilor la nord de Dunãre. Dacã planul turcesc ar
fi reuºit, þinuturile ialomiþene ar fi avut de suferit
enorm. Datoritã prefectului judeþului Ialomiþa, Ion
Urlãþeanu6 , care a sesizat cu promptitudine
autoritãþile centrale, pericolul care plana asupra
judeþului, dar ºi asupra þãrii, a fost îndepãrtat.

În acest moment de panicã pentru ialomiþeni,
autoritãþile judeþene au început sã pregãteascã
evacurea instituþiilor, iar locaþia gãsitã a fost
Slobozia, aflatã la o distanþã suficientã de Dunãre,
având  o infrastructurã acceptabilã pentru nevoile
unei capitale de judeþ. Îndepãrtarea ameninþãrii
turceºti nu a mai permis finalizarea transferului
capitalei.

 Cele douã documente, amintite mai sus, sunt,
probabil, singurele mãrturii care sã ateste rolul
Sloboziei în strategiile de apãrare a judeþului din
secolul al XIX-lea. Cercetarea fondurilor
arhivististice oferã însã cercetãtorilor ºanse de a
identifica multe alte momente frumoase din istoria
oraºului nostru.

1 DJANI, Fond  Primãria oraºului Slobozia, dosar
83/1877, f.132.

2 Ibidem,  f. 133.
 3 Nicolae Ciachir, Marile  Puteri  ºi  România(1856-

1947), Bucureºti, 1996, p.90.
4 N. Ignatiev, Scrisori de campanie (1877). Scrisori

cãtre E.L.Ignatieva de pe  frontul balcanic (în limba
rusã), redactor responsabil A.A. Ulunian, editura
“Enciclopedia politicã rusã”, Moscova, 1999 (pe site-ul
militera.lib.ru). Vezi ºi Buzu Vitalie, Un nou izvor pentru
rãzboiul din anii 1877-1878: corespondenþa  lui Nicolai
Ignatiev, în “ Helis”, anul  III, nr.10, octombrie 2005, p.
9-10.

5 Generalul Iancu Ghica, reprezentantul României
pe lângã þarul Alexandru al II-lea.

6 A. Ursescu, Anuarul judeþului Ialomiþa pe 1906,
Cãlãraºi, 1906, p. 36.
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PRIVINDU-NE  ÎN OCHI… PRIN EUROPA

TITI  DAMIAN

Cãlãtoresc de mai bine de
douãzeci ºi cinci de ani prin
Europa, cu þinte precum Moscova,
Kiev, Sankt Petersburb (Lenin-
grad), Baku, Soci, Atena, Salonic,
Sofia, Budapesta, Viena, Salz-
burg, Berlin, Praga, Bratislava,
Luxemburg, Paris, uneori – ca de
exemplu Moscova sau Viena – de

mai multe ori. Aº fi vrut sã ajung în Turcia, Italia sau Spania,
dar nu ºtiu ce mã face sã am reþineri – poate pentru cã, în
mintea mea, au devenit þinte turistice banale, tocmai datoritã
concetãþenilor mei, pe care sunt invidios nu pentru cã unii
din ei „lucreazã” din greu pe acolo, ci pentru cã mi-au rãpit
plãcerea de a vedea eu, înaintea lor, minunile culturii ºi
civilizaþiei la care eu visam. Aº mai fi vrut sã ajung în China
sã admir furnicarul de oameni harnici, sã mã plimb prin
imensa piaþã Tien An Men, sã rãmân o clipã vrãjit în faþa
Palatului Interzis sau sã mã cutremur de emoþie în faþa marii
minuni a lumii, Zidul Chinezesc. Nu ºtiu de ce Anglia sau
Statele Unite nu mã atrag – percepþia mea este cã ei n-au
timp suficient pentru turiºti, sunt mai pragmatici, aleargã
mai mult dupã bani. Ei ºtiu una ºi bunã: week-end-ul. În el,
cel puþin aºa vãd eu în filmele lor, îºi refuleazã toatã oboseala
dupã cinci zile de muncã istovitoare. M-aº fi dus în Þãrile
Nordice, dar simt de pe acum rãceala de afarã, dar ºi pe cea
din oamenii mereu preocupaþi ºi mereu gravi ºi încruntaþi.
Nu ºi femeile lor blonde, niºte statui vii...Propoziþia aceasta
mi-a adus aminte o întâmplare autenticã. Eram prin anii 75,
la Sovata, când noi eram foarte prieteni cu finlandezii, care
ocupaserã un hotel întreg. Mã împrietenisem cu un oltean
care venise singur, nu ºtiu dacã avea nevastã acasã. Într-o zi
îl zãresc pe o bancã, discutând însufleþit cu o finlandezã
destul de în vârstã, dupã aprecierea mea sumarã, pe ce limbã
nici azi nu ºtiu, dar ce, dragostea la prima vedere are nevoie
de cuvinte? Dispare prietenul - vecin de camerã, vreo câteva
zile, începusem chiar sã mã îngrijorez când, pe searã, îmi
fãceam plimbarea cu soþia, aud tropãituri grãbite în urma
mea, apoi vocea repezitã a olteanului, destul de ºifonat,
obosit ºi gãlbejit spunându-mi pe nerãsuflate „povestea”:
„Baba dracului, m-a invitat la ea în camerã, n-am rezistat
tentaþiei, m-a sechestrat acolo, mi-a adus tot ce mi-a poftit
inima, era tare mulþumitã de mine, dar m-a stors ca pe o
lãmâie, fir-aº al dracului!” Abia atunci mi s-a lãmurit
misterul prezenþei unei blonde superbe, în fiecare searã, pe
lângã orchestra restaurantului de la terasã: din când în când,
la pauze, se îndrepta spre unul tuciuriu, þambalagiu, îl sãruta
ºi-l mângîia tandru. Am aflat apoi cã-i soþul ei, cu acte în
regulã, vara cânta la noi, iarna la ei. Mai târziu, la Lenin-
grad mi s-a lãmurit ºi misterul preferinþelor nordicelor pentru
sudici. De regulã, aflasem de la ghidul Ivan cã finlandezii
aveau obiceiul sã-ºi petreacã sfârºitul de sãptãmânã, la 100
de km de Helsinki, în oraºul rusesc, fãrã nicio opreliºte.
„Vino sã-i vezi beþi criþã, târâþi unul câte unul în autocar.
Ajung vinerea seara, beau douã zile, pleacã, apoi
revin...Pãcat de ei, cã-s muncitori, cinstiþi, dar le este
interzisã bãutura acasã.” Poate cã, între timp, s-or mai fi
permeabilizat legile ºi la ei, altfel n-ar fi adus Nokia tocmai
la noi. Acesta ar fi un motiv serios sã dau o fugã pânã la
capitalismul lor, dar...banii, pânã la urmã, cu unele sacrificii
– se poate. Cea mai importantã este limba. Cum eu în ºcoalã
am învãþat asiduu ruseºte, începând din clasa a patra ºi pânã
într-a douãsprezecea, ioc engleza, cred c-am sã renunþ...
Citisem undeva cum s-a rãtãcit de grup ºi de hotel Marin
Preda în Beijing, pentru cã nu putea pronunþa cuvintele
chinezeºti pe tonuri fundamentale. L-a scos din încurcãtura -
care pãrea sã ia o turnurã tragicã, bani n-avea, seara se apropia
– nu-i deloc de glumã - un chinez care fãcuse studiile în
România. Cum eu nu ºtiu engleza... Ai ghid, s-ar zice, nu te
doare capul, ai plãtit, servicii ca la carte. Da, dar dacã ghidul
nu e ghid, adicã e de ocazie ºi nici nu ºtie limba þãrii, cum mi
s-a întâmplat mie ºi unui întreg autocar, vara trecutã, într-o
cãlãtorie la Paris?

De pominã a fost organizarea, adicã o firmã „autentic”
româneascã. Salvarea a realizat-o Occidentul, adicã Aus-
tria, Germania, Luxemburgul, Franþa, Parisul, Versaille-ul,
Valea Loarei, Luvrul, Panteonul, Turnul Eiffel, Cartierul
Latin, Piaþa Concorde, Notre Dame, Champs Elisee... Pentru
cine ºtie sã vadã ºi sã treacã peste multe mizerii conaþionale...

 Se pare cã „ghida” era doar o simplã verigã dintr-un lanþ
de ºmecherii pe care le-am descifrat încetul cu încetul ºi le
spun aici nu dintr-un sentiment de refulare, ci pentru a fi un
avertisment pentru viitorii turiºti români serioºi care trebuie sã

cerceteze de mai multe ori înainte de a-ºi încredinþa concediul
pe mâna unor „panglicari”, cum ar zice Poetul.

Mai întâi, metoda de recrutare mi s-a pãrut dubioasã.
Faci rost de cinci inºi, tu - al ºaselea - mergi „gratuit”(de
fapt ceilalþi îþi plãtesc drumul, numai cã beneficiarã este
firma). Dintr-o datã, apar în autocar, cum a fost în cazul
nostru, opt „gãºti” recrutate din diverse pãrþi ale þãrii de inºi
bine motivaþi.

Plecarea era programatã la 0,30 din Piaþa Constituþiei
din Bucureºti. Autocarul a sosit la timp. Mi-am frecat mâinile
apreciind punctualitatea. Ghida, la prima vedere, lua faþa,
arãta excelent la toate capitolele: rãbdãtoare, politicoasã,
amabilã, prezentabilã, la vreo treizeci ºi mai bine de ani,
însoþitã de fiica ei nevinovatã, care mai târziu avea sã
primeascã multe din nemulþumirile grupului, când mama
dispãrea. Îºi cere scuze de la început cã dumneaei este
„specialistã” pe Italia, nu pe Franþa. A fost recrutatã în ul-
tima clipã. O încurcãturã cu ghidul titular. Am îngãlbenit:
„Asta nu ºtie o boabã francezã”, am comentat eu cu un
prieten. „Nu-i nimic, ºtim noi, suntem aici câþiva profesori
de francezã, numai sã nu ne strice programul!” Parcã a avut
gura auritã.

„Urcarea, în ordinea înscrierii”, anunþã ghida din uºa
autocarului, þinând în mânã ditamai lista ºi trãgând cu coada
ochiului sã vadã percepþia grupului. Începe sã strige un prim
grup de opt. „Da, dar dumnealor s-au înscris sãptãmâna
trecutã, sunt sigur”, observã cineva din Galaþi. „Nu ºtiu, eu
aºa am primit lista. Reclamaþi când ajungeþi în þarã!” a trântit-
o „ghiduºa” lãsându-i pe mulþi nedumeriþi ºi bosumflaþi.
Ulterior, am aflat cã se cunoºtea destul de bine cu cei pe
care-i urcase primii, sau aºa primise instrucþiunile.

Au înghiþit mulþi în sec, mai ales cei care cumpãraserã
bilete cu mult timp înainte, tocmai sã nu prindã locuri în
spatele autobuzului sau pe roþi. „Te þigãneºti chiar de la
început pentru un mic incident?” aud un soþ pensionar din
faþa mea, dispus la compromis, de dragul unei excursii
reuºite pentru care adunase bani câþiva ani buni.

Dimineaþa a început sã-ºi facã destul de conºtiincios
„meseria” de ghid. Cum eram mai spre spate, îi ascultam
conºtiincios explicaþiile. Observam cã uneori se cam
poticneºte, dar am trecut cu vederea, punând totul pe seama
oboselii. Curând aveam sã descoper cã ea ne citea, cum
putea, dintr-un ghid turistic pe care-l avea pe genunchi. Aºa
se fãcea cã Wolfgag Amadeus Mozart devenise Wolkswagen
Amadeus Mozart. ªi tot repeta... Poposim în Budapesta,
hotel „Etap”, de o stea, pentru cei cu mai puþini bani.
Occidentalii s-au gândit ºi la noi. Dupã o mie de km, trecând
ca fulgerul prin Austria ºi prin Germania – nu ne-a pãrut
rãu cãci ne-am delectat privirile admirând o agriculturã
modernã în cel mai bun sens -  seara ajungem la Strasbourg,
hotel „Premiere classe” – nu mai e nevoie sã traducem. A
doua zi un simulacru de tur de oraº. Ne-am fi aºteptat, dupã
program, sã ajungem la Parlamentul European. L-am vãzut,
dar de afarã... ºi din fugã... Cine sã ni-l arate?

Seara, la Paris, feerie... Aveam în program turul de oraº.
„Care tur de oraº?” „Sunt obosit. Mâine!” ne-a îndulcit,
smiorcãindu-se, ºoferul.

Prima zi de Paris, hai în Ile de France, sã vizitãm. „Vã
duc pânã în Piaþa Concorde” (ºi accentua pe ultimul „e”
„bietul” ºofer) Aºa cã din piaþã ºi pânã la principalele
obiective turistice, aveam vreo orã de mers voiniceºte pe
jos, în urma ghidei-profesoarã de sport, care mai sã ne piardã
cu viteza ei. „Vezi dacã nu i-am dat ceva ºoferului? Ne
aducea pânã în centru!”, îi ºoptea soþului, obositã deja, în
urma mea, pensionara din Tecuci.

De-aici încolo au urmat „ghiduºiile” ghidei care a umplut
de nervi (era sã zic de „draci”) întreg grupul. Ne spune sã
ieºim dupã un sfert de orã din Pantheon, cã avem multe de
vizitat, dar ºoc: cu vreo câþiva prieteni iese ºi ea zâmbindu-
ne graþios, dupã o orã ºi jumãtate. „Ce era sã le fac? Au vrut
sã vadã”. „Dar noi am aºteptat ca proºtii sub soarele ãsta
ucigãtor?” Ne-a întors spatele dirijând grupul spre grãdinile
Luxembourg. „Plimbaþi-vã puþin, mâncaþi, ne gãsim la poartã
peste o jumãtate de orã!”. Aºa am fãcut cei mai mulþi. Ne-
am dus la Poartã, unde am admirat mai bine de o orã ºi
jumãtate niºte mãgari pe o alee. Dumneaei se îndrãgostise
de fântânile arteziene. „Ce frumoase erau!” ne-a spus naivã.
Pe Champs Elisee a dispãrut. Noroc cã trebuia sã ajungem
la Turnul Eiffel la ora 18 ºi se vedea din depãrtare. Am urcat
ºi am coborât în Turn care cum a putut. Ea - nicãieri. Cineva
ne spune cã trebuie sã aºteptãm autocarul la piciorul
Turnului(Care? Cã avea patru picioare) la 10 noaptea. Ea a
aºteptat autocarul la podul de peste Sena cu alt grup. Nervi.

Supãrare. În sfârºit, ne recupereazã zâmbitoare. Fusese la un
restaurant cu amicii ºi cu fi-sa.

Ziua urmãtoare: cartierul Montmartre, Sacre Coeur,
Luvru – total  nevinovatã. Am admirat totul fãrã ghidã ºi
fãrã niciun Dumnezeu. Liniºtiþi. Seara – crozierã pe Sena,
cine vrea. N-am vrut. Trebuia sã înceapã la 18,30, dar nu i-
au venit „prietenii”. A amânat-o peste o orã, dar nu ne-a
anunþat ºi pe noi, dar nici pe ºoferi, care au plecat cu
autocarul gol înapoi. Întoarce-i. Nervi. Douã locuri de
întâlnire. Ne întâlnim, dupã o ploaie ºi o dârdâialã de vreo
orã ºi jumãtate.

Urmeazã castelele de pe Valea Loarei - bineînþeles cã
am plãtit în plus vreo 25 de euro de cãciulã, la fel ca ºi de la
Metz la Luxemburg - 10 euro. Asta-i o „ºmecherie” a firmei
ca sã parã preþul din þarã al excursiei mai atractiv. La Ver-
sailles am realizat cã au fost buni ºi regii Franþei la ceva.
Castel. Strãlucire. Grãdini. O duc bine francezii de pe urma
lor. 60 de milioane de turiºti pe an. Sãtul de atâtea castele ºi
podoabe, am „rupt” o orã sã vãd o piaþã de legume ºi fructe,
autenticã, franþuzeascã. ªi am vãzut-o. De fapt am admirat
raþionalismul francez aplicat: totul ordonat, dichisit, aliniat,
nimeni nu striga, nimeni nu se grãbea. Calm, calm pânã la
exasperare, ºi negustorul, ºi clientul. Aº fi rãmas acolo.
Mãturãtor. Tot n-aveai ce mãtura... Dar aveam spectacolul
lumii sub ochi, adicã civilizaþia la ea acasã. ªi culmea, un
fapt izbitor. Negustoria ºi serviciile în turism nu prea erau
fãcute de cãtre francezi, mulþi arabi, foarte mulþi asiatici,
mai ales la muzee - exemplare superbe de chinezoaice,
vorbind o francezã ca la... Paris, de un profesionalism
desãvârºit. Acum îmi dau seama cã, de fapt, nu prea am
vãzut lume pe strãzi, forfotã ca la noi - parcã-mi lipsea ceva.
Forfota o fãceau turiºtii în apropierea obiectivelor, serviciile
le asigurau alþi strãini. Francezii unde or fi fost?

Pãrãsim Parisul cu nostalgie. Oprim la Nurenberg.
Centrul oraºului. Nemþi. Bere. Plãcinte. Atmosferã burghezã.
Ajungem noaptea târziu la Salzburg. ªoferii se învârtesc cu
autocarul în jurul unei clãdiri. A treia oarã aplaudãm. ªoferii
se ofenseazã. Atunci am aflat „ºmecheria” lor. Aveau un
G.P.S. împrumutat din þarã pentru taxi ºi ei nu puteau trece
pe sub un pod scund. O altã „ghiduºie” de-a ghidei. Trebuia
sã ne facã turul oraºului. L-a fãcut la 12 noaptea. Pe întuneric
am „admirat” faimoasele grãdini. La Viena aceeaºi
„punctualitate” exasperantã a ghidei. „Veniþi la autocar la
ora 16,00. Ea a sosit „gâfâind” la 17,00. Fãrã scuze. Am
observat cã, pe mãsurã ce ne apropiam de þarã, devenea tot
mai obraznicã, iar grupul tot mai nemulþumit ºi mai iritat,
cu înþepãturi la care ea rãspundea cu oarecare „explozii”,
care au atins punctul culminant la un popas între Deva ºi
Sebeº. Aranjase, fãrã ºtirea noastrã, ca grupul sã ia masa
într-un salon al cãrui patron îl cunoºtea. Grupul s-a prins ºi
s-a dus la concurenþã. O dezlãnþuire de furie sorã cu turbarea
la gura ei. ªi ameninþãri. Am rãmas perplecºi. A ratat aici o
afacere bunã. Gândiþi-vã, 50 de oameni flãmânzi... N-a ratat-
o proprietarul autocarului care, pentru a-i duce pe turiºtii la
faimoasa mãnãstire Melk din Austria, adicã sã se abatã din
traseu 2 km, a catadicsit sã cearã cu neruºinare câte 5 euro
de la fiecare – adicã 250 în total. Bani adunaþi de ghidã. Se
împrieteniserã, cãci pânã atunci îºi trimiteau reciproc sãgeþi,
având ca spectatori, desigur, pe bieþii turiºti.

ªi uite-aºa, se zice, cã am fãcut turism cultural la Paris,
având drept ghid o amãrâtã de profesoarã de sport din
Târgoviºte, cu un ºofer cãruia nici prin gând nu i-a dat sã
lase turiºtii sã foloseascã toaleta autocarului – nici în cazuri
extreme, cum s-a întâmplat, ºi cu o firmã al cãrui nume a
devenit „renume”. Din respect pentru turistul adevãrat,
pentru cei care au trãit o asemenea experienþã, nu dau numele
firmei, nici al ghidei, nici numãrul autocarului sau numele
ºoferilor. Intenþia nu este de a compromite, ci de a clãdi ºi la
noi o civilizaþie trainicã, astfel încât sã nu ne fie ruºine cu
noi înºine. Destul ne umilesc alþii dar ºi noi ne umilim prin
toatã Europa. Vorba lui Cioran, care citeazã un conaþional
mai tuciuriu:  „Voi, românii, aveþi noroc cu noi, þiganii, cã
de nu, aþi fi ultimii!”

N.B. Era sã uit ceva exasperant, apropo de popasurile,
legale, adicã obligatorii. Au ajuns proverbiale, între noi
desigur, întârzierile ghidei ºi ale câtorva, ceea ce provocau
cortegii de nervi printre punctuali. Mai mult, înainte de a
urca în autocar, draga noastrã de ghidã îºi mai aprindea încã
o þigarã împreunã cu alþi câþiva. Autocarul pornea, pânã la
urmã voios, lãsând în urmã invariabil, o grãmãjoarã de
chiºtoace strivite, cu ciudã parcã, în dreptul cãrora autohtonii
dãdeau nedumeriþi din cap. Desigur, ºopteau ruºinaþi: “Ãºtia
sunt sigur români!”



19

Bolta de piatrã ºi cãrãmidã a intrãrii în
castelul din Eutin nu este încãpãtoare, o trãsurã
princiarã, împodobitã în mod excesiv cu
blazoane, frunze de viþã aurite, n-ar fi încãput
printr-o astfel de poartã mai degrabã modestã,
dar nu exclud sã mã înºel. La numai câþiva paºi
în spate se aflã podul peste ºanþul cu apã, un
ºanþ adânc, destul de ameninþãtor, plin de plante
acvatice, probabil niºte nuferi în aºteptarea
cãldurilor din miezul verii. Într-o trãsurã mai
micã, prinþesa Ecaterina, tocmai sositã sã-ºi
viziteze bunicii, o fi încãput printr-un astfel de
gang pe sub turnurile de cãrãmidã, uriaºe,
mohorâte, mute, vechi de trei sute de ani,
martore la tot felul de evenimente, nunþi,
sãrbãtori strãlucitoare ºi rãzboaie cu asedii.
„Schloss” înseamnã în acelaºi timp „castel” ºi
„lacãt”, un loc fortificat, greoi, o ascunzãtoare
pe timpuri rele, fie viscole în ierni, sãlbatice,
fie bãtãlii cu soldaþi puºi pe omoruri ºi jafuri,
un martor arhitectonic di evul mediu, când
Germania nu exista, ci numai o adunãturã de
ducate, aproape fiecare cu rang de stat. Curtea
interioarã a castelului este pavatã cu piatrã de
râu, nu-mi imaginez de unde adusã, în orice caz
de foarte departe, pentru cã îþi trebuie un munte
cu ape curgãtoare pentru a gãi astfel de bolovani
rotunjiþi ºi ºlefuiþi. Pretutindeni, de jur împrejur,
uºile încuiate au fost tãiate din scânduri groase,
întãrite cu scoabe, piroane de fier. Numai una
este deschisã ºi te invitã sã-i treci pragul. Cu
toate cã te aºtepþi sã nimereºti peste slujitorii
casei, alergând cu bonetele pe cap ºi cu uneltele
de muncã în mâini, mãturi, topoare, mistrii,
rindele, de fapt dai cu ochii peste o cofetãrie
foarte modernã, unde, câte patru la mese, îºi
mãnâncã prãjiturile cu cãpºuni viitorii vizitatori.
Graba este mare, se apropie cu repeziciune
minutul, când îºi va face apariþia ghidul compe-
tent, bineînþeles sãtul sã repete aceleaºi ºi
aceleaºi explicaþii noului grup dupã altele ºi
altele, meserie de orator repetitiv, iar în cele din
urmã, agasantã, anostã, inerþialã. O doamnã
blondã, sobru îmbrãcatã, încãlþatã în papuci de
cârpã, cu un aspect puþin bãþos de pedagogã
incapabilã sã zâmbeascã, ne cam ia în primire,
conducându-ne fãrã nici o vorbã într-o capelã.
Aici nu se mai slujeºte de prea multã vreme,
dar restaurarea este perfectã, bãncile aºteaptã
proaspãt lustruite, pe altar îºi desface aripile un
vultur de lemn, sau ceva asemãnãtor uni pãsãri
nobile. Doamna ne recitã, cu modulaþii de bunã
actriþã, o lecþie perfect învãþatã ºi repetatã. Prin
capelã au trecut, pentru servicii divine sau în
simplã trecere turisticã, mulþimi nenumãrate,
care au obligat proprietarii vechi ºi noii
restauratori sã schimbe de câteva ori mobilierul
ºi vopseaua pereþilor, cu versete din Biblie ºi
tablouri. Familia conþilor de Oldenburg are un
arbore genealogic încã din secolul X, a participat
la toate confruntãrile armate, care au însângerat

ªerban Codrin

Drumuri prin Vaterland,
þara minunilor (X)

(urmare din numãrul trecut) nordul Europei, în cruciade, în expediþii
religioase, pânã în secolul din urmã, cu douã
rãzboaie mondiale. Moºtenitorii actuali au
renunþat la proprietate, dar nu, de bunã seamã,
la o istorie încãrcatã cu prea puþine bune ºi prea
multe rele. În capelã a fost botezat un copil
printre atâþia alþi copii, dar micuþul a devenit
Karl Maria von Weber, una dintre mândriile
lumii muzicale ºi, recunosc, un compozitor plin
de vitalitate ºi armonie, a cãrui creaþie îmi pro-
duce printre cele mai familiare bucurii. Nu
numai mie, întregul oraº se aflã sub pecetea
melodiilor lui, iar dacã pui în undã un aparat de
radio, Weber este unul dintre meniurile
obligatorii. S-au mai perindat pe aici Johann
Heinrich Voss, monumentalul traducãtor din
secolul al XVII-lea al lui Homer, ºi prietenul lui
Goethe, pictorul Johann Heinrich Wilhelm
Tischbein, autor al multor fresce pe pereþii
castelului. În plimbãri fugitive au mai trecut
Heinrich Mann, Gunther Grass, dar trebuie sã
ne grãbim, încãlþãm peste pantofi niºte papuci
uriaºi, de pâslã, pentru cã podelele sunt lãcuite,
dar mai ales de oarece vechime istoricã, nu face
sã le zgâriem cu încãlþãmintea realitãþii noastre
catastrofal de prozaice. Luãm castelul la rând,
etaj cu etaj. Este aproape gol, cu excepþia câtorva
sãli, unde sunt expuse tablouri pictate fãrã tal-
ent, de meºteri portretiºti, reprezentându-i pe
diverºii nobili din ultimele sute de ani, fãrã alte
merite decât în ducatul Holstein sau pe la curþile
regilor Danemarcei ºi Suediei. Nu lipseºte cea
mai importantã floare din grãdina localã, care a
bântuit prin aproape întregul secol al XVII-lea,
cu aventurile ei mai mult au mai puþin inventate
de numeroºii duºmani ºi bârfitori. Fetiþa din casa
bunicilor a ajuns la vârsta de 16 ani împãrãteasa
tuturor ruºilor, þarinã pe tronul de la Sankt-
Petersburg, ºi iatã-o aici pe Ecaterina cea Mare
în armurã, cu pãrul zburlit, urâtã la bãtrâneþe,
pictatã de o mânã deloc abilã. Nu m-ar mira ca
tabloul sã fie vreo copie mediocrã dupã vreo
pânzã ascunsã prin depozitele Palatului de Iarnã.
Þarina are un renume spurcat, pentru cã i se pune
în seamã asasinarea soþului, þarul Petru al III-lea,
un psihopat, care deþinea monopolul pe toate
defectele de a duce þara de râpã. Nevastã-sa, în
orice caz infinit mai deºteaptã ºi ocolitã de bolile
mintale ale bãrbatului, n-a încercat decât sã îþi
salveze preþioasa piele, iar dacã s-a lãsat în cele
din urmã cu moartea tiranului ºi cu o lungã
vãduvie imperialã, nu mai ºtiu dacã este chiar
vina femeii. Petru se nãscuse cu minþile rãvãºite
ºi Rusia numai de un þar nebun nu ducea lipsã.
Ecaterina s-a dovedit o înlocuitoare de mare
pompã, ba chiar înþelepciune, cu toate bãnuielile,
nedovedite, de asasinat ºi, mai ales, cu aventurile
de alcov, care au fãcut deliciul legendelor ºi al
biografiilor romanþate.

  Sala de bal a castelului impresioneazã prin
mãrime. Sus, în balcon, încape o micã orchestrã,
interpretã a muzicii de dans, ºi nu exclud faptul
cã s-a cântat de multe ori, în valurile perechilor
costumate, furtunosul vals de Karl Maria von

Weber. Peste câteva
zile, sutele de scaune
îi vor aºtepta pe
spectatorii unui con-
cert special: se vor
audia cele mai cele-
bre pagini orches-
trale ºi arii din
tetralogia „Der Ring
des Nibelungen” de
Richard Wagner, cu
comentariile unui muzicolog. Biletele s-au
vândut de multã vreme. Intrarea costã opt euro.
Am acasã cele paisprezece CD, unde abia încape
aceastã lucrare giganticã, îþi trebuie o zi întreagã
sã îþi permiþi o audiþie integralã, ceea ce mi s-a
întâmplat de multe ori, mai ales duminicile.
Dureazã aproape triplul timpului de a asculta
integrala simfoniilor de Beethoven, dar efectul
este absolut contrar, titanul de la Bonn iradiazã
catharctic, pare un zbor grandios ºi reconfortant,
magul de la Bayreuth nu-þi dã voie sã-þi revii
din ºocurile tiranice, efectul fiind o obosealã
grea, istovitoare, de muncile lui Hercule în
grajdurile gãlãgioase, bubuitoare…

  Pustiul castelului pare apãsãtor, de o rãcealã
de pivniþã saturatã de curãþenie. Proiectul
propune ca treptat muzeul sã se îmbogãþeascã,
se pregãtesc mari expoziþii etnografice, dar pânã
atunci, dacã eºti impresionabil, riºti sã rãmâi cu
imaginea unei babe îmbrãcatã în armurã
strãlucitoare. Aº fi preferat strãlucirea ochilor
unei fetiþe zvãpãiate, care încã nu ºtie ce-i
pregãteºte un viitor dat dracului de afurisit, decât
luciul de tablã, fie cel mai argintiu, al unei
uniforme militare de mare protocol…

  Coborând scãrile, dau fuga direct afarã, în
curtea interioarã pavatã cu bolovani de râu, sã
mã încãlzesc, sã scap de fantomele inexistente,
totuºi prezente, ale conþilor, regilor ºi împãraþilor
dintre zidurile vãruite. Caut iarbã verde, ceva
proaspãt, dar astãzi este zi specialã, pe gazonul
parcului deja s-a revãrsat o expoziþie itinerantã
de automobile vechi, de motociclete ºi biciclete.
Bazarul de piese de schimb, de truse de
ºurubelniþe, ciocane, cleºti, chei, totul aºezat
higienic pe covoraºe, pe mãsuþe, atrage hipnotic
vizitatori de pretutindeni, evenimentul nu
surprinde pe iniþiaþii în caroserii de epocã ºi în
ghidoane rare. Mai mult decât ºuruburile, mã
încântã expoziþia de bomboane, etalate în sute
de cutii. Jeni îmi atrage atenþia cã nimic nu este
original, aceleaºi feluri de bomboane se gãsesc
în orice market, numai cã acolo spaþiul mai
strâmt le înghesuie ºi le rãpeºte din atractivitate,
pe când aici, în parcul înflorit cu gladiole, sub
cerul albastru, efectul pare mai spectaculos. Cum
la bomboane nu mã pricep, dar le admir estetic,
iar la automobile ºi motociclete, oricât de
fotografiate prin enciclopedii, cu atât mai puþin,
propun sã plecãm, ceea ce ni se întâmplã, pe o
alee veche de sute de ani, cu tei neverosimil de
înalþi. Nu întâmplarea, ci faptul concret cã florile
se aflã prea sus, la nivelul etajului al patrulea al
sumbrelor turnuri, mã indispun. Prefer
familiaritatea teiului lui Eminescu din Grãdina
Copou, un tufiº amãrât pe lângã aceºti uriaºi,
dar câtã cãldurã ºi prietenie „îºi scuturã floarea”
pe lângã aceastã goliciune distantã, prea
îndepãrtat cereascã, a copacilor seculari dintr-un
parc nordic german, la umbra devoratoare a unui
castel…

(continuare în numãrul viitor)
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Acum 158 de ani vedea lumina zilei, în paginile
revistei ,,Bucovina” din Cernãuþi, balada ,,Mioriþa”,
trimisã într-un plic unde Vasile Alecsandri, tânãrul
poet moldovean, adãuga ºi câteva date despre cum
fusese gãsitã de prietenul sãu Alecu Russo la schitul
din Soveja. Balada avea sã devinã în scurt timp cea
mai frumoasã poezie româneascã, de ea
îndrãgostindu-se atât oamenii din popor cât ºi cei
de culturã înaltã. O ascultau la petreceri sau o citeau
cu încântare fãrã sã se mai întrebe a cui este, cine a
conceput o asemenea minune poeticã în limba
românã. Îi spuneau ,,Mioriþa, varianta Alecsandri”,
iar celelalte sute de texte-surori care apãruserã dupã
modelul ei se numeau ,,variante orale”....

În zeci de cãrþi ºi la orele de limba românã auzeam
iarãºi ºi iarãºi aceeaºi poveste. Într-o zi, sã fie cu 17
ani în urmã, mi-am zis cã toate lucrurile au un început
ºi cã cercetarea lui este întotdeauna o sarcinã
minunatã. Înconjurat de cãrþi în liniºtea fertilã a
bibliotecii din Urziceni, zi de zi, an de an se adunau
întrebãri, argumente ºi contraargumente, certitudini
ºi erori, bucurii ºi disperãri. În noiembrie 2006
editura ,,Helis” din Slobozia publica primul raport
de cercetare în cazul ,,Mioriþa”, sub titlul ,,Vasile
Alecsandri ºi cazul Mioriþa – o anchetã literarã”, iar
în martie 2008, al doilea raport, ,,Tainele Mioriþei –
o lecturã în cheie masonicã a baladei Mioriþa de
Vasile Alecsandri”. Cele douã cãrþi conþin efortul
de fundamentare multidisciplinarã a unui adevãr
cert: Vasile Alecsandri este autorul baladei
,,Mioriþa”.

Joi 8 mai, Consiliul judeþean, Muzeul judeþean,
Ascociaþia culturalã ,,Helis” ºi Biblioteca municipalã
,,Constantin Þoiu” din Urziceni au organizat un
simpozion unde istorici ºi critici literari, scriitori,
oameni de culturã ºi reprezentanþi ai Ordinului
francmasonic din România au evaluat pentru prima
datã temeinicia cãrþilor mele. La importanþa istorico-
literarã a cercetãrii s-au referit Aureliu Goci, Nicolae
Stan, ªerban Codrin, Gheorghe Dobre, Elena Pacalã.
De o atenþie aparte s-au bucurat intervenþiile celor
doi reprezentanþi ai Centrelor de studii
francmasonice – Horia Nestorescu – Bãlceºti ºi dr.
Viorel Dãnacu. Romancierul Gheorghe Neagu,
directorul revistei ,,Oglinda literarã” din Focºani va
duce concluziile acestui simpozion în Vrancea. O
concluzie a formulat-o profesorul ºi romancierul Titi
Damian: rezultatele acestor cercetãri trebuie sã
ajungã pânã la elevi ºi studenþi.

    Eveniment cultural la Muzeul
            Judeþean
,,Mioriþa” ºi-a gãsit tatãl

Preºedintele Consiliului Judeþean Ialomiþa,
profesorul Silvian Ciupercã, a salutat acest gen de
întâlniri ale intelectualilor pentru a evalua un proiect
de interes naþional, iar scriitorul F. M. Ciocea ne-a
adus aminte cã umorul este sarea
ºi piperul lucrãrilor serioase. Au
mai fost prezenþi ºi au discutat
la “partea a doua”: Anghel
Papacioc, Jan Cheptea, Florin
Vlad, Ilie Cioacã, Vitalie Buzu,
Dan Elias, Nicolae Teoharie,
Vasile Aionesei, Ion Alecu,
Grigore Spermezan.

ªi acum, mulþumind
colegilor ºi prietenilor mei
pentru susþinerea lor moralã ºi
spiritualã, un gând pentru
totdeauna: a reda familiei
,,Mioriþei” nobleþea înãlþimii ºi
autoritãþii spirituale, ºi
creatorului ei, Vasile Alecsandri,
onorurile ce i se cuvin, va fi
dovada clarã a câºtigãrii
adevãratei libertãþi româneºti.

( Alexandru BULANDRA )

... în curând, la Editura Helis
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