„... nu trebuie sã ne îndoim cã ºi cuvintele, la fel cu imaginaþia, pot fi cauzã de multe ºi mari erori, dacã nu ne pãzim bine de ele“
Spinoza
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Gânduri
2008
Primãvarã zbuciumatã,
melanj de democraþie,
demagogie, populism, interese,
Vasile Iordache putere, reprezentativitate…,
nãdejde…
Demaratã în ambiguitate, în nãstruºnicia unora
de a schimba, de a face ceva …numai pentru ei, „da
?curat”, primãvara aceasta a favorizat cultura de
maci, astfel cã România s-a înroºit întocmai ca o
þãrãncuþã neprihãnitã surprinsã de vulgul urban
abordat de unii pretendenþi.
Spun unii cã anul acesta se poartã roºul. Probabil
… pentru ei, cã noi vedem roºu de când ne-am
nãscut.
La Slobozia, paleta de culori s-a blocat,
înroºindu-se de necaz.
În noianul miilor de promisiuni, care mai de care
mai meºteºugite, am fost cât pe ce sã mã pierd ºi sãmi fac speranþe.
Era sã o comit!
Norocul meu ca am primit vizita unui prichindel,
care mi-a ridicat un vãl de pe ochi, purtându-mã prin
locuri care mi-au relevat dezinteresul faþã de viitor.
Campanie electoralã, cosmetizare, gunoi ascuns
la repezealã sub preº ca sã nu ne surprindã musafirii,
praf în ochi…, conjunctivitã – roºu.
ªi totuºi, trebuie sã fie ºi ceva bine în aceastã
lunã, ceva … valoros.
Scormonind în minte sã gãsesc ceva care sã-mi
înlãture scepticismul, am început sã trec în revistã
evenimentele lunii mai.
1 mai! Oooameni ai muncii?. 2 mai - tineri ceva?
3 mai - ziua libertãþii presei? 8 mai - roºu 21! 9 mai:
sã fie sfârºit de rãzboi, sã fie UE? 11mai-

independenþã, rege? 15 mai – ziua internaþionalã a
familiei, 21 mai –ziua internaþionalã a culturii.
Dar numai atât?
Un telefon mã scoate din starea în care mã aflam
ºi aud uºor ceva referitor la revistã. În acest moment mi-am revenit.
Mai 2008. Revistã. Helis.
Da, iatã cã peste aºteptãri, învingând toate
greutãþile generate de tranziþia continuã pe care o
traversãm, un grup de oameni, adunaþi în mai 2003
în sala Muzeului Judeþean cu intenþia de a fonda o
Asociaþie a Oamenilor de Culturã din Ialomiþa, a
reuºit sã facã vie aceastã iniþiativã, adunând în jurul
lor valorile culturale ale meleagului ialomiþean de
oriunde s-ar afla ele.
Interfaþa cu publicul a fost asiguratã de un
colectiv redacþional condus de preºedintele
asociaþiei, poetul Gheorghe Dobre, prin intermediul
revistei HELIS, de acum cunoscutã în toate mediile
de interes din þarã ºi din strãinãtate.
În mai 2008 s-au împlinit 5 ani de când revista
HELIS oferã publicului valori de spiritualitate localã,
impunându-se în planul culturii regionale ºi
naþionale, generând un interes din ce în ce mai mare.
Prin eforturile redactorilor ºi colaboratorilor sãi
HELIS a devenit un sistem de referinþã în abordarea
oricãror lucrãri despre Ialomiþa ºi ialomiþeni,
constituind totodatã sprijin pentru relevarea tuturor
talentelor ce îºi gãsesc legãturi cu Bãrãganul
ialomiþean.
5 ani de existenþã, 5 ani de supravieþuire, 5 ani
de creaþie, 5 ani de dãruire, 5 ani de dragoste faþã de
ialomiþeni. ªi mult viitor.
La mulþi ani HELIS!

Fenomenul artistic
ialomiþean contemporan

Axul de concepere al expoziþiilor de grup ale Filialei
U.A.P. Slobozia-Ialomiþa s-a remarcat întotdeauna prin
unitate în diversitatea abordãrilor. Cerebali ºi imaginativi,
dar ingenui prin credinþa în forþa tãmãduitoare a artei lor,
plasticienii noºtrii sunt consecvenþi în dorinþa de a reveni
în faþa publicului ºi de a se confrunta benefic pe simezele
galeriei Arcadia ale Centrului Cultural cu opera colegilor,
an de an, din ce în ce mai interesanþi prin preocupãrile
plastice ºi prin dorinþa de a fi în pas cu fenomenul artistic
din centrele artistice ale þãrii cum sunt Bucureºti,
Constanþa, Clujul, Iaºi, Alba-Iulia, Galaþi ori Timiºoara.
Cu o continuitate de viziune artisticã în limbaje ºi
tehnici diversificate, cu un potenþial artistic inepuizabil,
plasticienii ialomiþeni nu refuzã provocãrile estetice al
timpului lor. Aflaþi în descendenþa unor nume ilustre care
s-au nãscut pe teritoriul Ialomiþei istorice, ei continuã acea
glorie care ne pare îndepãrtatã astãzi, a unui Tudor
Lorman, Gheorghe Theodorscu, Nicolae Krasovschi, Ion
Vlad, sau se integreazã în aria miºcãrii artistice naþionalã,
fenomen de amplare europeanã.

Un artist grafician, cu o rememorare nostalgicã a
dimensiunilor existenþiale ale eului este Nicolae Croitoru
Capbun. Acel vârtej al lumii evocat prin simbolul circular al inelului, ca reflex al tuturor unificãrilor posibile,
dar ºi acea germinaþie fãrã identitate a unor muguri care
se autoreflectã în metamorfoza albastrului, evocã o
atitudine de tip confesional ºi o universalizare, o extindere
a propriei fiinþe spre formele abisale abia ivite din haosul
materiei.
Posesiunea Mariei Unþanu asupra spaþiului
bidimensional vine dintr-o judecatã raþionalã, dintr-un control matematic asupra spaþiului, dar ºi dintr-o imaginaþie
subteranã, explozivã ºi miticã. Ritmicitatea punctului ºi
liniei, dinamica elementelor fantastice sunt traversate de
prezenþa unor fiinþe neomeneºti care bântuie
subconºtientul. Printr-o execuþie splendidã ºi o incizie
graficã sisificã, balaurii sub forma unor embrioni în
evoluþie, ataºaþi de un personaj dominant ºi de substanþa
compoziþei sofisticate prin texturata liniilor ºi a punctelor,
menþin stilul artistei într-o dimensiune personalizatã ºi
unitarã.
În pictura lui Petre Gheorghe cãutarea lumii pure ºi
a luminii îi fixeazã judecata artisticã asupra formulelor
de esenþã plasticã, raportate la mistere ºi la contemplarea
explicitã a senzaþiei pe care ochiul exersat o întrevede, (continuare în pag. 2)

Ana Amelia Dincã

CRONICA
JUNGLEI
În jungla metropolitanã
animalele trãiau în deplinã
armonie. Armonie dictatã,
F.M.
bineînþeles, de legile nescrise CIOCEA
ale junglei ºi respectate cu
sfinþenie de toatã lumea. Rutina cotidianã anima
în timp ºi în spaþiu întreaga suflare dupã un tipic
îndelung exersat: Regele îºi fãcea bãile zilnice
de mulþime, vulpea îl ajuta pe lup sã jupoaie
cât mai mulþi iepuraºi, ursul mormãia veºnic
nemulþumit iar motanul încerca sã ne convingã
pe mai multe canale de televiziune cã trecutul
sãu este curat ºi pur ca apa de izvor.
ªi uite aºa, în trilurile nestãvilite ale
pãsãruicilor, care zi ºi noapte cântã aºa cum le
dicteazã cel care semneazã cecurile, se apropiau
implacabil alegerile. Dar nu chiar orice fel de
alegeri! Cãzuþi în capcana propriilor promisiuni,
carnivorii de la putere au adoptat legea votului
uninominal ºi de-abia acum, la sfârºitul
mandatelor, realizarã greºeala enormã pe care
au comis-o.
- Ce ne facem, fraþilor? ºuºoteau pe la colþuri,
dacã iepurii, mieii ºi pãsãretul ajung la putere
vom deveni în bloc vegetarieni!
- Vai de zilele noastre!
- Triste vremuri, triste vremuri!!
Þi se rupea inima vãzându-i plângând în toiul
ospeþelor pantagruelice, stropite din plin cu cele
mai fine bãuturi.
- Mâncaþi ºi veseliþi-vã, fraþilor, mâncaþi ºi
veseliþi-vã cât încã suntem pe val, îºi urau în
chip de salut.
În aceste vremuri de profundã deprimare un
gând începu sã se înfiripe în mintea unora mai
isteþi:
- Totuºi, trebuie sã existe o soluþie pentru
salvarea noastrã!
Soluþie, soluþie! Oricât s-au chinuit, n-au
reuºit sã întrevadã nici una.
- Sã-l consultãm pe bãtrânul ºi înþeleptul
coiot, sugerã unul. La câte sforãrii a tras în lunga
sa carierã politicã sigur va gãsi o soluþie!
O delegaþie numeroasã a descins umilã la
bârlogul bãtrânului coiot ºi, pe mai multe voci
de o tristeþe profundã, i-au cerut ajutorul.
- Pentru atâta lucru vã faceþi griji? cuvântã
venerabilul. Mergeþi liniºtiþi la vizuinile voastre,
cãci nimic nu se va schimba în ordinea socialã.
- Cum e posibil? îndrãzni unul sã întrebe.
- Dragii mei, o lege a firii acþioneazã de mii
ºi mii de ani, aºa încât orice mieluºel ajuns la
putere devine în cel mai scurt timp mai lup decât
lupii!!!

APUSUL INDEPENDENÞEI
Motto:
Ziua premergãtoare primului week-end de iunie
debuteazã bacovian, cu cer uniform cenuºiu ºi copaci
înlemniþi sub o ploaie nevroticã, mãruntã, interminabilã.
Plec spre serviciu mai devreme deºi am ore spre amiazã,
convins cã în cancelarie mai întâlnesc parteneri de
discuþie, presimþire care se ºi confirmã.
- Noroc, Marci…Doare?
Omul din faþa mea dã mulþumit din cap, semn cã se
bucurã cã intuiesc simptomele, însã mãcinat totuºi de o
enervare surdã, generatã de durerile confuze, fizice ºi
poate ºi altele, adunate în peste 40 de ani de muncã.
Mã gândesc sã îl înveselesc un pic ºi încep sã
fredonez un fel de cântec, de fapt o prostie în versuri
vulgare, venitã dintr-o minte de liceean dezorientat, ce
stãtea cu chirie prin anii ’70 pe fosta crivaie, cu apã
stãtutã ºi cu copii goi de la brâu în jos, urmãrind o babã
curvã ºi beþivã:

,,ªi eu plâng de ruºine în þara ospeþiei,
Când vãd cerºind pomanã, vitejii României”

- Domnule, eram la oralul de literaturã – reia Marci
– ºi o elevã transpira, încercând sã îmi demonstreze cã e
de zece, iar eu aveam o reþinere, legatã de faptul cã
subiectul ei era din Eminescu, pe care îl învaþã toþi; dacã
ar fi fost Blaga sau Maiorescu nu ezitam. Atunci am
întrebat-o daca ºtie ceva despre geneza Luceafãrului, ºi
ºtii ce mi-a rãspuns? … mi-a reprodus titlul celor douã
basme germanice, în limba germanã dom’le – ,,Das
madken im goldenen garten” ºi ,,Die jugfrau ohne
korper”… Iar acum, mã întreabã unul: ,,dom’ profesor,
dacã Eminescu ãsta a fost atât da mare, de ce nu este ºi
el în Top 300 sau sã fi avut ºi el acolo, ceva avere, un
castel, ceva oi, nu?”.
Pãrãsesc retorica amicului meu, intrând fiecare la
clasa lui ºi, dupã salutul obiºnuit îmi iau automat
sarcinile de dascãl, conform praxiologiei herbartiene.
Dupã ore, soarele care parcã vrând sã punã la respect
norii de dimineaþã, mã determinã sã mai amân intrarea
„Baba Rada – Treiºtrei
în casã ºi sã iau la talpã strada principalã a oraºului.
Joacã noaptea pan’ la trei,
Cotidianul mã inundã cu o forþã aproape impertinentã,
Pân’ la trei ºi jumãtate
aducându-mi aminte cã este ultima zi de luptã electoralã,
I s-a rupt chiloþii-n spate”
obstrucþionându-mã cu grupurile de candidaþi ce se
deplaseazã unii faþã de alþii, pe culori, la distanþe parcã
Câteva minute, ca ºi când ne-am fi înþeles, rãmânem negociate.
tãcuþi, cu privirea pierdutã în spaþiu dar precisã în timp,
Uitasem discuþia de dimineaþã când, traversând firesc
un timp atoatetãmãduitor, cu toate cã pentru nevroticii un grup de ,,olandezi”, mã opreºte fãrã efort o doamnã
hipersensibili acesta, timpul, saltã neputincios din umeri,
cu o fizionomie cunoscutã care, zâmbindu-mi complice,
precum chirurgul de provincie care descoperã sub
îmi înmâneazã pliantele electorale ale grupãrii politice
tãietura bisturiului, mai mult ºi mai grav decât poate
din care face parte.
pricepe mintea însumatã a rudelor în aºteptare.
Mulþumesc impersonal, nu înainte de a mã
- Bãnuiesc cã ºtii povestea bãtrânei! revine prietenul!
<surprinde surprins> de pasiunea pe care doamna
O ºtiam; o poveste dramaticã, de fapt o osândã, venitã
respectivã o punea în acestã activitate, în care interesul
dintr-o neatenþie a Celui de Sus, sau poate, cine ºtie …
se amestecã cu umilinþa ºi, pentru un om de o anumitã
din rãzvrãtirea unor pãcate dintr-o viaþã anterioarã.
prestanþã, chiar cu prostituþia. Îmi continui periplul
Razboiul sau, cum îi spunea un oltean, pentru care
gândindu-mã ce ar simþi generaþiile de elevi ai doamnei
sãnãtatea animalelor sale de muncã era mai importantã
decât conflictul dintre Axã ºi Marea Înþelegere, ,,acest profesoare, pentru cã memoria retroactivã, învingând-o
amãrât de rãzboi mondial”, o prinsese pe baba Rada în pe cea spontanã, mi-a venit în ajutor spunându-mi cã
postura comodã de mare doamnã provincialã, înstãritã doamna în discuþie mi-a fost ºi mie profesoarã, chiar de
dar mai ales apetisantã, chiar frumoasã, un fel de Mad- elitã, ce ar gândi sau simþi, spuneam, foºtii elevi vãzândame Bovary a câmpiei, respectatã pentru generozitatea o în aceastã ineditã posturã… Oare nu sunt eu prea inei, calitãþi care aveau sã îi fie fatale, fiindcã o ceatã transigent? Hm! Controversate gânduri ºi simþiri.
Evadez, concentrându-mã asupra teilor proaspãt
rãzvrãtitã de nemþi în retragere, goniþi de ,,marea armatã
înfloriþi,
încercând sã þin cont de Osho, recunosc, cu ceva
roºie”, aveau sã se adaposteascã, fie ºi pentru o noapte,
efort,
fiindcã
filozofia indianã este foarte uºor de citit,
în casa femeii, mai rãsãritã faþã de cocioabele din jur ºi,
dar
mult
mai
dificil de practicat.
ca piesa sã fie completã, la plecare, dupã distrugerile
Mã
trezesc,
bineînþeles fãrã sã vreau, înconjurat de
furibunde, au mai ºi violat-o, toti treizeci ºi trei.
un
alt
grup
de
politicieni
amatori, nedumerit acum de
Dezbrãcatã de onoare, iar mai târziu ºi de bruma de avere
de cãtre ,,marea putere popularã”, femeia avea sã cadã faptul cã nu sunt monocolori, însã dintre ei, toþi tineri,
în patima bãuturii, mãcinându-ºi în tãcere, solitarã, unii chiar cruzi, mã abordeazã cu un bun simþ amplificat,
lovitura sorþii ºi acceptând cu resemnare batjocura chiar exagerat, un tânãr prezentabil, care, cu o voce
respectuoasã, îmi spune cã este un candidat independcopiilor.
Valul de prefaceri sociale a trecut peste ea ca un ent, îmi intinde un pliant cât o carte de vizitã, ºi îmi
tãvãlug, fiindcã noul regim trebuia sã construiascã ,, viaþã spune, la plural, cã mã aºteaptã la vot. Îi strâng mâna
nouã-n colectiv”, nu avea timp sã se ocupe de destinele cordial, încercând sã fiu la înãlþimea respectului afiºat
putregaiului exploatator, mai ales cã cei mai mulþi dintre de el, dupã care, fiecare dintre noi îºi vede de ale lui.
Deºi pentru mine pasiunile politice echivaleazã cu
aceºtia nu aveau urme de bâte pe spinare, sau de cravaºe
la tãlpi… ,,ce dracu-i aia, dãrâmat psihic, nu vrei sã emoþiile transmise de un soclu de statuie fãrã personaj,
recunoºti cã nu-þi place munca, nu-þi place Lenin, nu mã gândesc cã parcã mi-ar plãcea sã iasã la alegeri acest
eºti pãtruns de profunzimea îndemnurilor sãnãtoase: cu tânãr independent. Ceva îmi spune cã nu o sã iasã, ºi, ca
cazmaua ºi lopata noi am dat fabrica gata; du,du,du, insomnia sã îmi continue, simt un amestec de
tractoru’arã/ du,du,du, remorca carã, … ‘ra-þi ai dracu’ compasiune ºi milã pentru toþi cei care s-au bãtut la ’77
da esploatatori”
în rãzboiul pentru independenþã.
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Tot ce se petrece în jurul meu îmi spune cã dacã stai
- A ieºit soarele! constatã într-un târziu colegul meu deoparte sau te bagi în luptã singur, fãrã gaºcã, e ca ºi
– parcã a aºteptat sã sune de intrare…
când te-ai sinucide. Cât de relativã este scara valorilor?
Ne luãm cataloagele ºi pornim umãr la umãr la ,,o Un simbol pentru care, altãdatã au murit popoare, peste
nouã reprizã de prostituþie intelectualã”, cum îi place sã câþiva ani devine un stigmat, o ruºine sau o culpã, o râie
spunã unui alt coleg de cancelarie, sugerând discrepanþa moralã, iar dacã eºti suficient de simþit, dacã þii la prindintre atitudinea faþã de învãþãturã a liceenilor de acum cipii sau detalii, ajungi de nu te mai înþelegi decât cu
câteva decenii ºi cei de astãzi.
Freud.
- Îþi mai aminteºti, Mário, cum învãþaþi voi pentru
Ajutã-mã Doamne, sã pot sã mã prefac.
maturitate?
Iau telecomanda, închid vrajitorul nocturn ºi … ,,mai
În loc de rãspuns îl privesc nostalgic cu o fizionomie e ºi mâine o zi”.
neregizatã însoþitã de un zâmbet tardiv.
Marian Ezeanu
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în amãnuntul unui element obiºnuit. Artistul reþine esenþa
lucrurilor ºi într-o exprimare poeticã, insistã asupra
fragmentului, având deopotrivã grija de armonizare a
ansamblului. Efectele de culoare, transparenþa unor nuanþe
susþinute de linii ºi enclave cromatice descriind vase cu
flori, completeazã acea inducere a unui spaþiu care se
multiplicã în spatele lumii fragile ºi efemere, ascunzând
nuanþele simbolice în adevãrul cã arta stã în cele mai simple lucruri din imediate noastrã apropiere.
Pentru Viorica Petre tradiþionalul ºi segmentul ornamental minuþios lucrat sau interpetat într-o formulã
picturalã stilizatã, concentratã pe un traseu cromatic
rafinat, evocã o interpretare personalã ce combinã
demersul tehnic ºi motivele vestimentare ale lumii
etnografice. Controlul compoziþiei este impus de
experienþa îndelungatã, de recuperarea orizonturilor
arhaice cu mijloacele unei viziuni plastice aproape
abstractizate.
Un pictor credincios figurativului în care se aflã
întreaga ºtiinþã a artei ºi secretul transpunerii universului
natural este Mircea Gabriel Nistorescu. Valea Slãnicului
ºi portretul unui fost deþinut politic sunt reprezentative
pentru cele douã teme fundamentale ale creaþiei sale,
peisajul ºi chipul uman. Încordarea plasticã asupra
încrengãturii unui copac vertical, maestuos ºi extensia
vizualã asupra unor conþinuturi obiºnuite transformate în
nobile apariþii artistice, decodarea unei naturi formulate
ºi deopotrivã lãuntrice, determinã un itinerar peisagistic
asupra sufletului cãlãtor ºi o nostalgie nemãrturisitã asupra
fizionomiei umane.
Umbrele ºi porþile lui George Cãtãlin Petre sunt
segmentele dedublãrii unei stãri plastice ascunse în
continuã transfomare ºi cãutare. Lãsând finisajele sã derive din forma cromaticã ºi din sugestia stilizatã a unor
personaje ilustrând mituri, artistul se încadreazã în
traiectoria de recuperare a unor motive culturale, regândite
prin acea forþã a revelaþiei ºi a iluziei care îi definesc
tablourile. Preferinþa sa pentru motive conduse spre un
soi de avangardism, îl includ pe artist în eºantionul
experimentelor actuale, în dorinþa de redescoperire a
limbajelor expresive.
Eliberat de constrângerile compoziþiilor de pânã acum,
riguroase prin desen ºi prin aºezarea elementelor într-o
structurã de facturã academicã, spaþiul plastic al lui Dan
Stãnease se remodeleazã într-o compoziþie abstractã,
controlatã compoziþional în enclavele de culoare
constituind forme mari, rotunjite, care abia acum se ivesc
din materia amorfã ce reaºeazatã sentimentul plastic în
dimensiunea cromaticului.
Tânãra Loredana Stãnease este intuitivã, imaginativã
ºi spontanã în arta sa. Resursele sale vizuale sunt sortite
unui soi de expresionism abstract bine temperat cromatic.
Procesul de disoluþie al formei ºi intenþia de dispersare,
de impact a petei de culoare asupra pânzei îi
problematizeazã actul creator ºi îl extinde spre cãutãri
contemporane.
Florile Marianei Ionescu sunt obsesiv dominate de
un ecleraj poetic, fie solar, fie dominat de sentimentul
melancolic al griurilor colorate. Pensulaþia dezinvoltã,
pasta aºezatã în cuþit, echilibrãrile interioare ale naturilor
statice cu flori, nuanþele alese cu grijã, fac din aceastã
creaþie un compartiment foarte interesant în cadrul filialei.
Experimentele Lilianei Ionescu surprind întotdeauna.
Deºi aceastã artistã apare rar cu lucrãri pe simezele
galeriilor, ea ne pune în faþa unor probleme de compoziþie,
de echilibru înterior al lucrãrii, de elemente de limbaj plastic ºi de culoare, preferând forma clarã, linia trasatã sigur
sau aglomerãrile atât de ordonate ale punctelor aºezate
cu pensula.
Pictorul Vasile Aionesei expune un portret expresiv,
bine studiat, cu o psihologie determinatã, etalând cu
aceeaºi afectivitate nostalgia florilor decorative a cãror
existenþã se întrerupe odatã cu transformarea lor în
elementele decorative ale unei naturi moarte.
Marian Cioban face parte din categoria tinerilor
activi ai filialei. Pornind de la figuativ, de la ideea
concepþiei armonioase ºi echilibrate a imaginii, rãmâne
în dimensiunea formei integratoare ºi a pensulaþiei modulate cu efectele unui modernism nobil aproape interbelic,
dar ºi cu urmele pregnante ale unui expresionist de factura
gestualilor europeni.

Tudor Cicu

Drama familiei în romanul

„Umbra”
Tudor Cicu

Romanul „Umbra” de
Titi Damian apãrut la Ed.Omega 2008 (346 pag.)
este povestea construitã pe scheletul a patru
scenarii de un dramatism irespirabil de brutal ºi
reunite ca un tot unitar în jurul copilului Florin
Mândruþã, personaj desprins din „Fagul” (un
roman puternic ºi curajos) scris cu câþiva ani în
urmã de scriitor. Aºa cum ni se confeseazã
autorul, în cele patru scenarii legate între ele prin
drama familiei Mândruþã: Stela, Ion ºi Florin
au fiecare drama lor, dar îi leagã viaþa dupã voia
destinului. Cititorul care trãieºte intens pe
marginea celor confesate de autor, înþelege cã
scrisul pentru Titi Damian constituie o
„dezlegare” de la jocurile destinului, o mântuire
sufleteascã subtilã ºi bine ascunsã în ungherele
suferinþei, acolo unde îºi destramã spaimele,
obsesiile ºi contradicþiile cu care se confruntã
fiinþa celui care se rosteºte prin scris. „Jocul îl
face numai Destinul. Dumnezeu doar
compãtimeºte...” noteazã undeva autorul.
„Drumul întoarcerii” (primul dintre scenarii),
este povestea terifiant de primejdioasã a unei
mame plecatã împreunã cu copilul ei pe un drum
anevoios ºi lung, cãtre trenul care sã-i ducã la
timp în oraºul în care copilul trebuia sã dea
examen la liceu. Scena disperatã prin care mama
îºi propteºte cu putere cãlcâiul în pietriºul cãii
ferate încercând cu ambele mâini sã tragã cu
toate puterile de scãrile vagonului în încercarea
sa de a opri locomotiva, va rãmâne memorabilã
ºi zdrobitoare în conºtiinþa cititorului. Copilului
„...i se pusese un cârcel la un picior ºi rãmãsese
sprijinit de un gard al gãrii. Mamã-sa trãgea în
disperare de scara locomotivei înapoi, de parcã
ar fi vrut sã opreascã ditamai trenul. Cineva a
vãzut gestul ºi a tras semnalul de alarmã”. Scena
revine obsesiv în memoria lui Florin în clipele
de zbucium date pentru salvarea mamei spre final, când pare a cerºi lui Dumnezeu soluþia
salvatoare, iar Destinul pare a avea o inimã ale
cãrei porþi îi stau mereu închise. „În mai, când
înfloresc castanii...” (cel de-al doilea scenariu),
este povestea unei iubiri tulburãtoare ºi
imposibile, trãite de autorul care ne-o dezvãluie
ºi nouã pe parcursul unei cãlãtorii în timpul
discuþiilor purtate cu un amic din tinereþe, în
trenul care-l poartã spre un oraº transilvãnean.
Este o parabolã despre Iubire ºi Destin care
împleteºte viziuni orfeice atemporale, cu
întâmplãri care conduc spre scrisul fantastic din
nuvelistica lui Mircea Eliade; povestea unei
iubiri trãite la hotarul dintre lumea realã ºi cea
fantasticã a mitului. Un alt braþ al Destinului
scormone ºi în povestea aceasta de iubire locuitã
de o nemiloasã realitate. Tonia sau Sonia, ºi
cântecul uneia dintre cele douã surori gemene
care trãieºte o metempsihozã cu transpunerea
sufletului, va sfâºia pentru totdeauna inima
tânãrului ca un cântec de lebãdã, iar acestuia
nu-i rãmâne decât sã-ºi îndrepte furia încãtuºatã
spre cer. Pentru cã : „Destinul nu iartã, e mai
ascuns chiar decât Dumnezeu”. Speranþa pãrea
cã dispãruse cu totul pentru Florin. Aceastã

de Titi Damian
poveste de iubire este ca un poem ºi o rugãciune
la umbra cãrora autorul îºi adãposteºte tristeþea
pentru a-ºi masca prãbuºirea pe care pare cã i-a
urzit-o Destinul. Poate dragostea sã-l mai
salveze pe cel lipsit de speranþã? Iatã o întrebare
la care sub ochiul melancolic al scrisului, Titi
Damian îºi construieºte o mânãstire la care
Destinul ca o umbrã a participãrii la drama
familiei Mândruþã este chemat spre a sluji ca un
veritabil monah. „Frunzuliþã, frunzã de stejar...”
(cel de-al treilea scenariu al romanului), se
remarcã prin bogãþia luxuriantã a epicului, prin
viziunea sa oximoronicã asupra unui episod din
viaþa soldatului Florin ºi, trezeºte nostalgii ºi
amintiri (vesele ºi triste) celor care au fãcut
cândva armata sub regimul de tristã amintire dar
ºi interes ºi curiozitate pãrþii feminine ce
parcurge romanul cãutând umorul care învãluie
toate derapajele personajelor. Ultima parte,
„Telefonul de la ora ºase...” înºurubeazã în
memoria cititorului, drama unei familii habitând
la marginea unei lumi, unde nebunia vieþii
derulate sub un regim de haos ºi oportunism
social e precum tornada care se dezlãnþuie între
oamenii care-ºi cautã cât de cât un adãpost
liniºtit între pãmântul care-i suportã ºi muþenia
nesfârºitã a cerului. Pare coºmarul la care
zbaterile autorului i se transmit ºi cititorului
încercând parcã sã-l pustiascã de toate speranþele
unei vieþi mânuite diabolic de frâiele nevãzute
ale Destinului, pânã la amuþirea ºi golirea totalã
a încrederii în tot ceea ce este uman în semenii
de lângã noi. Pentru cã, necunoscând rãdãcinile
rãului, cititorului neavizat de atrocitãþile unui
regim dictatorial i se va pãrea de-a dreptul
înfiorãtor ceea ce se petrece cu personajele
îndrãgite. Este un disperat drum între spitale,
prezicãtori ºi satul natal, pe care Florin Mândruþã
îl face cu disperare, din dorinþa de a-ºi salva
mama de la moarte. Peste drama familiei
Mândruþã (Ion ºi Stela) pluteºte nãprasnicã
Dragostea ºi Moartea. „Cu orice pas fãcut, în
fiecare zi, în fiecare clipã, ori te apropii de
Destin, ori te îndepãrtezi...Rãmâne doar sã-þi mai
dai seama!...” Tenacitatea copilului, tãria ºi
credinþa mamei, trag brazde adânci în sufletul
autorului ºi rãmân memorabile în multe scene
pe care cititorul le va înregistra ca ºi cum s-ar
afla în faþa unui spectacol cinematografic, ºi „nu
încape îndoialã cã ne aflãm în faþa unei cãrþi
aparte ºi a unuia dintre cei mai interesanþi ºi
originali scriitori” dupã cum scrie Florentin
Popescu în prezentarea fãcutã pe coperta a IVa. Cititorului nu-i rãmâne decât sã parcurgã cele
patru scenarii care cautã mereu sã se apropie ca
un negativ fotografic abia scos din soluþie, cu
luminile ºi umbrele care se tot întretaie ºi tind
sã devinã dominante. „Destinul omului e scris
în stele iar umbra lui e scrisã în nisip” – conchide
autorul romanului. În mod corect, nu te poþi
întreba ce este Destinul, ci ce nu este el - pare
cã ar fi spus un gânditor.
Tudor Cicu

Farmecul
iluziilor
piedute

Nicolae Teoharie

Existã o tainã a poeziei, existã o enigmã,
un mister al ei care se consumã în suferinþã
ºi extaz. Întotdeauna aceastã tainã este
prezentã la margini de fiinþã, la rãscruce; o
stranietate ce fascineazã prin înfricoºare sau
bucurie, dezvãluind existenþa de un alt tip.
Când nuanþe ale subconºtientului meu ating
sau sunt atinse de paradigmele unui poem,
abia atunci se creazã umanul de tip
existenþial.
Abia atunci înþelegi cã tragismul acestei
lumi este acela cã te pregãteºti sã trãieºti
întreaga eternitate în care este închis tocmai
acest spaþiu reflexiv.
Sunt douã entitãþi în noi, imponderabile,
dar pe care le posedãm trãindu-le: timpul ºi
iubirea. Cea dintâi pare a fi esenþa fiinþei
noastre ºi, deodatã, chiar fiinþa: carne, sânge,
durere, raþiune, sentimente, tot ce miºcã.
Iubirea se plaseazã undeva în ascunderea
fiinþei care este în noi ca o spaimã a
închiderii, o posedare a nimicului fluturând
ca surâsul mãrii pe faþa îngânduratã a
sufletului.
Mã gândeam la toate acestea citind cartea
Passionariei Stoicescu ,, Apa sâmbetei “,
publicatã la editura ,, Prutul Internaþional “,
Chiºinãu 2007.
În urmã cu ceva timp am participat, la
Urziceni, la lansarea romanului ,,Umbra” de
Titi Damian. La acea întâlnire a venit ºi poeta
Passionaria Stoicescu, o fiinþã cu totul
agreabilã, plinã de vervã, încântãtoare.
Apa sâmbetei ar fi o apã curgãtoare în
care se varsã conºtiinþele noastre, o apã
colectoare a iluziilor noastre sfãrâmate, a tot
ce am iubit ºi n-am atins niciodatã.
Apa sâmbetei nu separã, nu desparte, ci
adunã din bazinul conºtiinþei publice toate
idealurile ratate. Drumul ºi drama spre fiinþã
se consumã sub ochii noºtri, într-un spaþiu
virtual, pe un teritoriu misterios ºi viu,
volumul fiind secþionat în patru pãrþi,
sugerând ideea unui þinut ales al sufletului:
,,Deasupra”, ,,Dedesubt”, ,,Crucea sudului”
ºi ,, Portretele aurei ”.
În introducerea la ,,Fiinþã ºi timp”, Martin
Heidegger ne spune cã, vorbind despre fiinþã,
,, …va surprinde nevãzutul acelui ceva pe care
vãzându-l tot timpul ajungem sã nu-l mai
vedem .”
Passionaria Stoicescu, în deschiderea
acestui volum, noteazã întrucâtva la fel (în ,,
Motto “) : ,, O maladie care se ia : / a privi
fãrã a vedea …“
Am citit undeva cã scritorii publicau pânã
acum pentru cã aveau ceva de spus, iar astãzi
scriu pentru a vedea dacã au ceva de spus. ,,
Eu pentru cine sã scriu ? / Copiii adorm la
televizor , / tinerii fac dragoste pe calculator, / maturii sunt plictisiþi – plictisiþi/ “,
întrebându-se întocmai lui Fr.Villon:
,,Unde-s cãrþile de mai an ? “

3

Marian ªTEFAN

Locuri natale
Motto
Bãrãganul, o mare
De strãmoºi adormiþi în rãzoare...
Gara uitatã în Bãrãgan,
ªcoala, bãtrânul tufan,
Biserica veche, cu turla plecatã,
Uliþa Mare de ploi desfundatã,
Cuibul de berze stingher
Plutind ca o barcã pe cer,
Via la margine de sat,
Nucul rotat,
Pãdurea de plopi, cucii,
Scurteica, broboada bunicii,
Casa cu olane ciobite,
Oalele-n gard rânduite,
O carte de rugãciune,
Cuptorul de pâine,
Nea Mieiþã poºtarul,
Cãldãruº sanitarul,
Gramofonul, râºniþa de cafea,
Banca de la ºosea
ªi toatã copilãria mea...

În Vinerea Mare
Bunica-mi spunea: „ Mã, da eºti chiar frumos!
Stai sã te pup, batã-te norocu’!“
„Hai, mãi mamaie, pe urmã, acu’
Mã duc sã trec pe sub Domnul Hristos!“
„Stai, mãi copile,
Stai sã-þi dau niºte zambile,
Lalele nu vrei?“ ªi ca sã-i fac pe plac
Luam ºi-o creangã de liliac...
O visez deseori
Umplându-mi braþul cu flori...

Lacul Borduf
Aici, povesteau cei bãtrâni,
Printre ierburi ºi mãrãcini,
Lepãdase potera trupu’
Vestitului Iancu haiducu’...
Când a fost la-ngropãciune
S-a petrecut o minune:
Groapa, cât e ea de groapã,
Nu a vrut sã-l mai încapã,
Din pãmânt þâºnit-a apã,
ªi de-atunci, acolo-n câmp
E o baltã fãrã fund...

Baladã
În pãdure la Sitaru’
I-au furat neicuþii calu’.
De trei zile ºi trei nopþi
Umblã-ntruna dupã hoþi,
S-a legat prin jurãmânt
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C-o sã-i bage în mormânt...
Neica nu vorbeºte-n vânt,
Jurãmântu-i lucru sfânt.
Azi la schitul Balamuci
E o groapã cu trei cruci...

Puþul lui Mãcriº
Câmpia aleargã sub zare
Pe mii de cãrãri miºcãtoare.
În jur, cât cuprinzi cu privirea,
Pârloaga ºi-a-ntins stãpânirea:
Din tot ce a fost aici altãdatã
N-a mai rãmas decât calea feratã
ªi undeva, printre haturi,
Ghizdul unei fântâni
Arãtând spre înalturi
Înscrisul unor stãpâni:
„Cu ajutorul Celui de sus,
Sfântului nostru Iisus,
A sãpat acest rece izvor,
Întru iertarea pãcatelor,
Popa ªtefan de la Greci;
Lãudat fie-i numele-n veci!“

Unde sunt Fierbinþii?
Colegului meu de bancã Petru Ioniþã
Sub castani, pe bancã, la Troiþã,
Mã-ntâlneam cu Petru Ioniþã.
Amândoi scriam rondeluri ºi sonete
ªi ne-ndrãgosteam de-aceleaºi fete...
Astãzi, prin ninsoarea zecilor de ani,
M-am întors la umbra vechilor castani;
Am gãsit doar banca. Nu mai e Troiþa,
S-a mutat din matcã Ialomiþa,
A pierit demult Cofetãria,
Nu mai e Oborul, nici Sifonãria,
La Stroeºti, profund îndurerate,
Plâng zidiri ºi oase profanate,
Plânge ºi Filittis, a aflat
Cã se ruineazã mândrul sãu palat...
Totul mi se pare trist, anapoda!
Unde-or fi Fierbinþii care-au fost cândva?

Rugãciune
Doamne, din toate minunile lumii,
Dã-mi neatinsul luminii,
Somnul pruncului,
Rãbdarea pãmântului,
Puterea sã-ndur
Nepãsarea celor din jur;
Învaþã-mã, Doamne, cât mai sunt viu,
Sã nu rãtãcesc în pustiu…
ªi fã, Doamne, o minune cu noi:
Dã-ne pãrinþii-napoi!

ADRIA BÃNESCU

SONET DE
SFÂRªIT
Pot fi doar ce împrejmuie lumina.
Pe umbra mea de sine înþeles
Nu pot sã fiu spectacolul ales
În spaima ce-þi întunecã retina.
ªi nimeni n-a-nfrunzit iubind ca tine
Adãpostit în gustul înþelept,
Dar verile ce am ucis în piept
Nu-þi vor mai dãrui zile senine.
Superb loveºti cu-armura depãrtãrii
Un scut lunatic ce-ar îmbrãþiºa
Tot spaþiul greu, reîntregit aºa
Cum se-ntregesc în zborul lor cocorii.
Din înãlþimea ta n-am sã-mi fac vrere.
Pierdut eºti între lacrimi ºi putere.

SIMBIOZA
Cum fluturii-în floare-sorb fiinþele luminii
Marcate în culoare ºi-nchise în nectar,
Aºa iubiri de-o noapte, de-o zi sau de o vreme
Clãdesc aripa firii ºi-n fire-ades dispar.
Nu propria hrãnire - o viaþã cu iluzii
ªi jurãminte nude nu poartã rãdãcini,
Nici trupul - când o clipã sublimului rãpeºte,
Ci înþelesul vrednic al drumului cu spini.
Nu e a ta fiinþa ce inima-þi robeºte,
A Domnului e toatã- nu-I þese colivii,
Ridic-o pân’ la ceruri cu lacrimile tale
ªi vei primi - in Domnul - o inimã-ntre Vii.
Preaînþeleapta limbã a rostului în har
Amorul sã te-nveþe - mã rog - printre sãruturi,
În fibra ei cereascã ºi-n generos hotar,
Iubirea fie urma atingerii-ntre fluturi.

NARCIS
Popas; ºi-n unde cãutându-ºi chipul;
al cui obrazul încreþind nisipul
din valuri tulburi spulberat în spaimã?
Angelic; ºi Eul-copil ºoptind cã al sãu este
Pe faþã mâna oglinditã nu-i poveste.
Vãzu; ºi-ndrãgostit-de cine-a ºtiut.
Incert; ºi din tãceri apa uimirii
þâºni; când repetat pãcatul oglindirii
de dincolo de sine lumina a adus.
Înalt; ºi câte frumuseþi-simþi cã toate,
Oricât de boiul sãu apropiate,
se nasc ºi mor în frumuseþea Firii.

Dan Elias

* * *
Mi-e hranã vie gândul, miez
Pe care vãrs din storsul nopþii vin
Mai dulce decât orice chin
Cu trupul meu sã-l inventez.
Mã lecuiesc de sete cu-n delir
ªi-aceeaºi înserare, verighetã
Pe degetele cerului, repetã
Tristeþi de pãsãri fãrã ºir.
Scãpat de carne, precum un ascet,
În ierburile încã manuscrise,
Numai cu pielea-ntinsã peste vise,
Mã þine-n viaþã ultimul sonet.
Acum doar tac perfect; curând
Pot fi eu hrana unui gând.

* * *
Zgârcenia de-a nu avea nimic
Fãrã pãcat ºi fãrã pustiire,
Nemeritat de nicio-mpotrivire.
Rãbdarea cãrnii altfel ce-o ridic.
Blândeþea neputinþei în plutit
Cu fulgii fâlfâind pe sub velure
Atât cât poate cerul sã îndure
Într-un albastru veºnic plictisit.
Dorinþele iau azi loc cutezanþei
ªi-n gustul lor de suflete nu pot
Sã nu vãd ca-n oglindã iadul tot.
Îmi sunt prea largi tiparele speranþei.
Mã zbat în beciul unui ultim vis
Pe care nici mãcar nu l-am comis.

* * *
Eu nu te-asemãn lumii. Te prepar!
Ce-ar fi-nsemnat s-alerg buimac
Sperând sã te gãsesc pe plac
Ori doar visând cã eºti mãcar?
ªi chiar aºa! N-aº fi ºtiut,
Uitând în braþe sã îmi spui,
Din care lut sub mâna Lui
În locul ierbii te-a fãcut.
De-aceea nici nu mã grãbesc
Sã fierb nectar, s-adaug pene,
Ca sã ai buze ºi sprâncene,
Ori nu ºtiu ce mai femeiesc.
La mine în laborator
Pânã ºi zidurile zbor.

* * *
Pun raze la uscat de pe fâneaþa
Acestei nopþi plângând cu lunã plinã
Sã împletesc covoare ce suspinã
Sub tãlpile-þi tãcute dimineaþa.

ªi secerã smeritã-i ochiul meu
Deprins în gravitaþii sã te soarbã
Din galaxia firelor de iarbã
Pe care þi-o învârte Dumnezeu.
În snopi firavi, cu-adânc dogoritor,
Strâng beþele de jar sã nu le doarã
Când altã lunã mâine-o sã rãsarã
La fel de tristã peste þesãtor.
De nu-þi eram pãlmaº ºi fãrã rost
Ce hoþ la drumul mare aº fi fost!

* * *

Toate tãcerile s-au spus. Ce nãscocire
S-adaug lumii? Binecuvântãrii
În meºteºugul morþii ºi-al uitãrii
m-aduc ofrandã-ntreg drept mulþumire.
Afurisit e gândul ºi-mbrãþiºarea lui
Prin carnea nãlucind nepregãtitã
Sã fie doar o clipã fericitã
Cã nu e frunzã-n vântul nimãnui.
Doar pradã sieºi, flãcãrii încete
Prin care se-nvãpaie mincinos
În chip de vreascuri fiecare os
Cu-alintul amãgirii sã se-mbete.
Poeþi ori alchimiºti, ºi-au putrezit!
Dar praful lor nu-i bun pentru-aurit.

* * *

Îmi spun cã mai e timp, cã se mai poate,
Cã am destule nopþi sã Te scântei
Visând cã sunt un rug de stânjenei
Aprins de violet ca de pãcate.
Mi-ajunge-n taina cinei un dezmãþ
Uitãrii toate, cu femei ºi rouã;
Ce splendide pierzanii amândouã
De cheltuit pe-o brumã de rãsfãþ!
Îndeajuns mã simt aproape Þie
Când nu-i iubirea doar o amãgire
În fiecare-o altfel de murire.
Cum de suporþi atâta veºnicie!?
Mãsurã n-am în desfãtãri. O vreme
Sã nu îi laºi pe îngeri sã mã cheme.

* * *

Îmi spui cã-s viu ºi mâna ta
Precum un fluture din carne
Tot cerul verii sã-l rãstoarne
Strivindu-se de mâna mea.

Zici cã respir ºi ochii tãi
Ca douã luni abia necoapte,
Ce-mpart strãine-aceeaºi noapte,
Se-mpurpurã de vâlvãtãi.
ªi strigi cã umblu. De la paºi
Pe tãlpi îmi cresc poteci,averi
Ce n-au dus trupul nicãieri,
Doar prafului sã-i fim pãrtaºi.
Mã-nºeli cã eºti ºi eu te-ngân,
Atât doar pot sã mai rãmân.

În „durerosul înãuntru, de
afarã” al poetului
Nicolae Gâlmeanu
În esenþã, volumul de poezie „Mirele pietrei” de Nicolae Gâlmeanu
apãrut într-o ediþie admirabil tipãritã de Societatea Scriitorilor Militari
2005, rãmâne unic în peisajul poeziei buzoiene prin „eleganþa ºi
sobrietatea” regalã a versului, cât ºi prin aura religioasã a scrierii, pentru
lexicul folosit: impunãtor ºi comunicativ. Pentru poetul Nicolae
Gâlmeanu, alchimia verbului: („crucea cuvântului” pe care într-o zi îl va
scrie), magia ºi puterea cuvântului în „ieslea cuvântului” unde a visat ºi a
iubit, înseamnã corespondenþã între materie ºi formã, între sonoritatea ºi
ecoul vocalelor din cuvinte, între jocul barbian al sensurilor ºi iniþierea
arghezianã din lãcaºul creaþiei lui Dumnezeu când, „dumicam cu dumnezei
în cuvinte” (superbã ºi îndrãzneaþã rostire). Dincolo de pânza vremii, cu
reminiscenþe „din atmosfera ºi mãreþia tragediilor greceºti” – dupã Liviu
Viºan -, Nicolae Gâlmeanu este un poet cunoscãtor al înaintaºilor fascinaþi
de tãcerea ºi religia versurilor: „Cu gãvanele goale merg luminat cu Homer
de mânã/De parcã am trece amândoi Marea Roºie prin poezie” (Cina
fãrã tainã) ªi atunci sã nu te întrebi: câte înfrângeri nu l-au costat pe poet
într-o viaþã „cât sã încapã scânteia noastrã de soartã” în ea? Când se
simte singur: „sunt o vioarã uitatã în ºtreang/cântând, în neºtire, într-un
abator”, adicã mult mai aproape de prãpastia lumii decât de Dumnezeu,
poetul îºi asumã întreaga cunoaºtere ca pe un reazem pentru semenii sãi
lãsaþi mult în urmã, nehotãrâþi în a-ºi urma discipolul, ºovãitori ºi pradã
vicistitudinilor de tot felul. „N-am vreme, Doamnã, de icoane/De false
chipuri pentru zei/Sã-þi tulbur castele nirvane/Din trupul meu, ce suflet
vrei?” (Din trupul meu). Viaþa m-a învãþat sã mã îndrept spre acel poet ºi
acea poezie care îmi va suplini acea scânteie, din teama de a nu rãtãci
prin întunericul acestei lumi ºi a nu da de nimeni. Poetul pare a fi de
acord cu cititorul sãu: „Sã vadã ce se ascunde în acel univers/Sã se înfurie
ºi sã râdã sardonic,/ªi sã se înspãimânte,/când descoperind golul din piatrã,
va trebui sã se închine trãdãrii/Fiecare cu câte un sfânt uitat, mort în
spate” (Sfântul din spate) Din acest mod de a scrie poezie, Nicolae
Gâlmeanu iese mai întãrit de zãpada gândurilor pe care ni le aºterne
dinainte: „Tot mai sãrac, din tulburi zaveri, la zarul meu de nenoroc/
Nimeni de pe pãmânt nu m-a vãzut cã port cu mine grijania crucii/Pe
care am fost rãstignit…” ªi nu ai cum sã nu-i simþi vocaþia contemplaþiei
pentru farmecele din încremenirea pietrei, ºi pe care dalta poetului nu se
încumetã a le dezvãlui, ca pe „Florile de piatrã” ale lui Prokofiev: „Apoi
a dat, Doamne, zavistia-n turme ºi a rupt fiecare anafurã din piatrã/S-o
arunce, sã se salveze de pãcat, dar piatra a rãmas deºartã/Hidoasã ºi goalã,
nimeni nu mai putea s-o arunce în trupul sãu spart/Cântând în litanii pãgâne
jertfa iubirii cu un dumnezeu bard” (Mirele pietrei) Rostul poetului e sã
ia asupra sa marea suferinþã din încremenirea materiei, ca ºi cum piatramaterie („când devine hrubã ºi cântece”) ar fi sufletele noastre reîntoarse
în somnul materiei. „Pânã într-o zi, când va veni un copil cu custura/ªi
va da drumul din bolul acela de muzeu, izvoarelor/Împlinindu-se
scriptura” (În Colþi). În tâlcul unor astfel de versuri, revelaþia cititorului
este imprevizibilã: „Pentru cã poetul este un incomod,/iar virtutea lui
este sã nu sufere/Morala, sã fie bolnav decât toþi mai bolnavii ca el/ªi sã
nu afle niciodatã pe care pat de boalã/Rãmâne sã-ºi dea sufletul”. Poetul,
a înþeles zãcãmântul firii umane din acest univers, iar aplecarea spre poezie
nu-i altceva decât topirea sa în acest creuzet universal. Ar mai fi ceva:
mai mult decât tãria gândului nostru decupat în somnul materiei la care
fãceam vorbire; poetul e însã un visãtor-vizionar „cãlãreþul ce-aude cum
îl necheazã de-acolo caii-n cãpãstru”. Sã-l citãm: „Visam uneori cã voi fi
giuvaierul celui mai de preþ chihlimbar/Dar nopþile mele s-au lepãdat de
lumina pe care o aºteptam la altar”. În fiecare vers îl simþi pe poet cerºind
(umbra lui din icoanã) „cã eu sunt doar piatra cu care loviþi”, cerºind cu
flaºneta versului sonor la porþile cetãþii în care ºi tu cititorul, ai vrea sã
intri alãturi de poet , triumfal ca Nichita cu ºoimul pe umãr: „Vei cãuta în
zadar sã mã-ntorc, târându-mã prin calendar/Precum un vis de vierme-n
verdele din frunze/ªi nu vei ºti cã eu bãusem demult otrava ta de har”
(Numai semnul) Versul sãu seamãnã cu o rugãciune spusã în chilia
poemului în care s-a zidit voluntar ºi din care în orice parte ar lua-o, nu
poate fi lecuit sufleteºte decât de iubirea lui Dumnezeu pe care îl ºi invocã:
„Cã va veni ziua când umbra lui va speria lumea de-atâta abis/iar
rugãciunea îi va fi furie, revoltã ºi chin/ªi lumea va uita cum sã i se
închine. Amin!” (Rugãciune). Nicolae Gâlmeanu este poetul (care ºi-a
vãzut „muntele de pãmânt, cãrat pe picioare… ºi nici poarta nu se mai
zãrea-n nici-o zare”); el cunoaºte bine acest tãrâm magic al poemului,
pentru cã a fost unul dintre martorii când, „pe rând, au venit meºterii, sã
se aleagã locul de mãnãstire” ºi de la el ne va rãmâne sublimul îndemn:
„Hai sã fugim, Don Quijote, în durerosul înãuntru, de afarã” pentru a
rãmâne cu înþelepciunea, deprinderile ºi lumina zorilor în poezie.
Tudor Cicu
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ARHIVA JUDEÞULUI
IALOMIÞA
Tezaurul arhivistic pãstrat la Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Naþionale îºi aºteaptã
cercetãtorii interesaþi de trecutul acestui spaþiu geografic unic. Lor li se adreseazã aceste
prezentãri detaliate ale celor mai preþioase fonduri ale instituþiei.
Subocârmuirea plãºii Câmpului(2)
Agriculturã
Anul 1838 (pentru care existã cele mai multe
documente referitoare la agriculturã) se pare cã nu
a fost un an prea bun pentru cei care trãiau din
munca pãmântului. Rapoartele aleºilor satelor ºi
ale sub ocârmuirii abundã în anunþarea de ploi ºi
de inundaþii, toate având în final formula “au plouat
tare aducând stricãciune sãmãnãturilor”1 . Datoritã
primãverii ºi verii extrem de ploioase recolta a fost
proastã ºi neîndestulãtoare pentru nevoile sãtenilor.
Din “lista de producturi agonisite de lãcuitorii
satelor aceºtii plãºi”, transmisã la ocârmuire la 16
octombrie 1838, reiese cã, în plasa Câmpului,
recolta a fost de 626.671 ocale de grâu, 1.290.254
ocale de porumb, 992.824 ocale de mei ºi 1.142.312
ocale orz ºi ovãz.2 În asemenea condiþii locuitorii
au rãmas “în nãdejdea împãratului ceresc a-ºi
arunca ochii milostivirii sale preste dânºii ºi a nui lãsa muritori de foame”3 . Aceastã situaþie a obligat
autoritãþile sã ia mãsuri pentru a aduce cereale din
alte pãrþi. Subocârmuirea a întocmit un raport, în
noiembrie 1838, cu situaþia existentului de cereale
de la sate ºi a necesarului pentru hrana “oamenilor,
pãsãrilor, vitelor ºi râmãtorilor”. S-a cã prisos de
recoltã exista numai la grâu, în rest porumbul,
meiul, orzul ºi ovãzul erau în deficit de 970.955
ocale la porumb, 1.268.385 ocale la mei ºi 566.268
ocale la orz ºi ovãz4 . Situaþia se referea „la toatã
plasa bez magaziile de rezervã ce sã cuvine pentru
consumaþie”. Aceste magazii de rezervã fuseserã
constituite începând cu recolta anului 1830, þãranii
fiind obligaþi sã depunã câte o baniþã dublã (de 44
ocale) de porumb sau mei la aceste magazii pentru
a se evita primejdia bântuirii foametei, atât de
obiºnuitã în acea perioadã5 .
Pentru creºterea vitelor avem o statisticã
generalã din 1838. Din ea rezultã cã în anul
respectiv locuitorii plãºii aveau 5361 boi ºi 3252
vaci. Pentru jug se foloseau 4945 boi, iar din
numãrul vacilor 2524 erau vaci de lapte; 310 boi ºi
420 vaci erau destinate pentru tãiere în scopul
„consulmaþiei”, iar 105 boi ºi 308 vaci urmau sã
constituie marfã pentru negoþ. Pentru anii anteriori
datele sunt mult mai sãrace, dar un numãr destul
de mare de documente fac referire la epizootii ºi la
mãsurile luate pentru stingerea acestora, vitele
constituind o sursã de hranã ºi de venituri de cea
mai mare importanþã pentru locuitorii din judeþ.
La 24 februarie Comitetul de carantinã, prin
ocârmuirea judeþului dã instrucþiuni pentru
stãvilirea unei molime ce decima vitele: „1iu-trebuie
acele vite ce sã înbolnãvesc de unflãtura picioarelor
sã sã diosebeascã într-un grajdu care sã fie uscat
pã jos, neavând udãturã la picioare, sã fie învãlite
cu þoluri; 2iu- sã sã frece pã trupul lor cu o ghelbrea
afumatã cu iarbã mare; 3iu- sã sã ia doi pumni dã
floare dã fân sau pelin într-o oca de vin ºi douã
ocale apã ºi puþin sãpun ras înlãuntrul ei ºi sã sã
fiarbã, apoi strecurându-sã sã sã spele picioarele
vitelor acelora de doa ori pã zi, dându-le ºi puþinã
sare sã lingã”6 . Boala respectivã fãcând ravagii în
toatã plasa, Comitetul de carantinã cerea
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subocârmuitorului „sã publicariseºti în tot coprinsul
acei plãºi întru auzul tuturor lãcuitorilor, spre ºtiinþa
fieºcãruia, lãsând asemenea copie, în fieºcare sat
câte una”7 . Vitele mureau nu numai de boalã ci ºi
din alte cauze ºi Comitetul de carantinã se vede
silit la 25 iulie 1834 sã solicite mãsuri sanitare
deosebite pentru îngroparea vitelor moarte: „dupã
raporturile ce s-au primit dupe la cele mai multe
judeþe pentru moartea ce sã urmeazã în vitele
lãcuitorilor este de boala ivitã mai înainte, cât ºi
din pricina secetii ºi a lipsei hranii de iarbã ºi ca nu
cumva din pricina putorii a mortãciunii acelora sã
sã iveascã între lãcuitori vreo boalã lipicioasã cum
lingoare neagrã ºi altele asemenea sã sã facã punere
la cale a sã îngropa stârvurile dã cãtrã lãcuitori
adânc” 8 . Ocârmuirea cerea cu insistenþã sã
cunoascã exact situaþia rãspândirii bolilor între vite,
deoarece molima vitelor din 1834 a fost atât de
întinsã încât, însuºi domnul þãrii voia sã ºtie ce se
întâmplã. La 10 septembrie 1834 ocârmuitorul cerea sã se întocmeascã un raport „de suma vitelor
bolite ºi moarte ºi sã sã însemneze ºi felurimea lor
anume adicã boi, vaci, viþei, bivoli ºi cai, câþi au
murit, câþi s-au însãnãtoºit ºi câþi s-au bolnãvit”
care sã fie trimis „fãrã cea mai puþinã zãbavã... la
cinstitul comitet cã se cere de cãtre chiar prea
înãlþatul nostru domn a sã încunoºtiinþa”9 . Seceta
din 1834 a contribuit la pierderea unui numãr mare
de vite. Aleºii satelor anunþau mereu numãrul
vitelor moarte ºi cauzele morþii la subocârmuire:
„23 vite mari moarte în luna iulie tot dã foame
fiindcã pã islaz e numai pãmânt ºi s-au gãsit pãmânt
în ele”10 , încunoºtiinþau la 25 iulie aleºii satului
Bãrbuleºti. În iulie 1834, numai în plasa Câmpului
au murit 430 vite mari, 468 viþei, doar 60 s-au
însãnãtoºit iar 234 erau bolnave fãrã mari speranþe
de însãnãtoºire.11 ªi în anii urmãtori vitele au fost
secerate de diverse boli dar mortalitatea a fost mult
mai scãzutã, atât datoritã belºugului de hranã dat
de recolte mai bogate cât ºi mãsurilor sanitarveterinare puse în aplicare de cãtre medicul de
plasã. Reclamaþiile medicului din plasa Câmpului
legate de cei care nu respectau mãsurile sanitarveterinare privind îngroparea vitelor moarte aveau
ecou la subocârmuire ºi cei vinovaþi erau pedepsiþi
cu asprime: „la raportul cu no. 1199 sã rãspunde
cã cecetând la faþa locului ºi dovedind urmarea
acelui jurat uneltitã pã asemenea chip cãtre d.
Dohtoru, sã-l pui mai întâi la închisoare 3 zile ºi
apoi, la faþa locului sã sã certe cu 25 beþe la spate”12 .

Comerþ
Regulamentul organic a încurajat foarte mult
comerþul. S-au înmulþit bâlciurile ºi fiecare oraº
cât de cât mai rãsãrit avea câte un târg sãptãmânal.
Pe lângã comerþul neorganizat a început sã se
dezvolte comerþul stabil, practicat de negustorii de
profesie. Aceºtia erau organizaþi în corporaþii cu
sediul în oraºe ºi plãteau patentã. Dezvoltarea
comerþului atât intern cât ºi extern a necesitat
organizareaa sistemului vamal ºi al carantinelor,
iar pentru judecarea pricinilor ivite între negustori
au fost înfiinþate, tot prin regulamentul organic,
tribunale comerciale. Am vãzut din catagrafia

prezentatã la început cã negustorii din plasa
Câmpului plãteau patentã de a II-a, a III-a ºi a IVa clasã, ceea ce ãnseamnã cã tranzacþiile comerciale
nu erau prea însemnate ºi cã se ocupau mai ales de
comerþul cu amãnuntul ºi mai puþin de comerþul
mare de cereale ºi vite. În cuprinsul plãºii Câmpului
se þineau la Urziceni „un târg în fieºcare duminicã”,
la Broºtenii Noi „un târg la Buna Vestire, unul la
Duminica Tomii ºi unul la Sf. Apostoli”, la Grindu
„un bâlci la martie 9 adicã la mãcinici, unul la moºi,
unul la august 15, la Sf. Maria ºi unul la 26
octombrie, la Sf. Dimitrie, la Jilavele „la Sf. Ilie ºi
la ziua tuturor sfinþilor”, la Glodeanu, la
Blagoveºtenie, la Sf. Gheorghe, la Ispas ºi la
Preobrajenie”13 . Ocârmuirea judeþului se interesa
îndeaproape de dezvoltarea negoþului cerând sub
ocârmuirii sã raporteze periodic despre
„producturile ºi feluri de legume” ce se vindeau
prin sate, iar lista cu acestea trebuia sã se
întocmeascã „prin cercetare ºi prin târgurile acelii
plãºi ºi de prin sate”14 . Oastfel de listã înainteazã
subocârmuirea la 5 octombrie 1833 cu arãtarea
„articulilor de comerþu ce scoate plasa Câmpului”
ºi cu preþul de vânzare al acestora: „brânzãrii-35
parale ocaua, unt-3 lei ºi 20 parale ocaua, cearã-11
lei ocaua, fasole cu 11 parale ocaua ºi lânã cu 2 lei
ocaua”15 . Dacã acestea erau produsele care puteau
fi gãsite la vânzare în târgurile plãºii, locuitorii erau
nevoiþi sã-ºi procure de lanegustorii veniþi din alte
pãrþi „miere, sare, carne de vacã ºi de oi, rachiu,
vin, pãcurã, sãpun, peºte”. O problemã erau ºi
lemnele de foc care trebuiau aduse din alte zone:
„lemne de foc poate sã sã întrebuinþeze pã toatã
suma familiilor dintr-aceastã plasã ca la 5000 care
cumpãrate cu preþ pânã la lei 20.” Necinstea
negustorilor care „ciupeau” la cântar ajungea uneori
ºi la urechile ocârmuitorului judeþului: „În coprinsul
acelei plãºi se urmeazã o mare neorânduialã, asupra
cumpenilor, a mãsurilor cu care sã face vânzarea a
feluri de lucruri din care pricinã se aduce pagubã
cumpãrãtorilor, iar vânzãtorilor, împotrivã,
folos.”16 ªi pentru cã, mai ales, practica folosirii
unor instrumente de mãsurat ºi cântãrit „nedrepte”
era cea mai rãspânditã, la 21 februarie toþi
negustorii din judeþ sunt anunþaþi ca în „soroc” de
o lunã sã se prezinte la ocârmuire pentru a le fi
contzrolate „mãsurile” pe care le folosesc:
„cumpene, cântare, ocale”. Acestea trebuiau sã fie
„drepte” cãci „oricare se va gãsi cu cumpene, ori
cântare sau ocale nedrepte, unul ca acela va plãti
ºtrafã lei cincizeci”.17 Porunca a fost adusã la
cunoºtinþa aleºilor satelor care au comunicat apoi:
„s-au citit porunca în mijlocul satului ºi vom fi
urmãtori întocmai”
(va urma)

Veronica BERGHEA
Director D.J.A.N. Ialomiþa
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Consecventa, mã
strãduiesc sã mã þin de
promisiunea
fãcutã
Adinei, aceea de a veni
zilnic, pentru a aduce un
dram de luminã (zicea ea)
celor
bantuiþi
de
singurãtate ºi plictisealã.
Ca sã profit cât mai
mult de ultimele zile
însorite ale anului, îmi
Loredana Dãnilã
îndrept paºii tot cãtre
parcul azilului. Deoarece
niciuna dintre bãnci nu era liberã, mã orientez cãtre
cea pe care stãtea o femeie singurã, adusã de spate,
fixând, cu ochii strânºi a miopie, un punct din asfalt.
Dau bunã ziua ºi cer voie sã iau loc, hotãrâtã sã n-o
deranjez din cine ºtie ce cugetãri ori aduceri aminte.
Dar þi-ai gãsit! Femeia avea chef de vorbã, mai multã
decât aº fi vrut eu, mai ales la acel ceas al dimineþii,
când mi-aº fi dorit sã rãmân cu mine ºi propriile-mi
gânduri. Mã priveºte cu ochii miopi, fãcând mâna
streaºinã deasupra lor:
- Hai, maicã, oi fi venit la careva dintre noi?
- Nu, nu. Eu...sunt prietenã cu doamna doctor.
- E-n cabinet. Mã duc s-o anunþ.
- Nu e nevoie. O voi vedea mai târziu. Acum
vreau doar sã mã odihnesc puþin.
Ce mi-o fi venit sã pronunþ cuvântul ãla?
-S’te hodineºti? Oi fi fost la smuls fasolea cu
noaptea-n cap! Da’ nu prea arãþi ca când ai veni de
la câmp.
- Nici nu vin. De fapt, nu sunt obositã, vreau
doar sã mã bucur de soare.
- S’te bucuri!?! Arzã-l-ar sã-l arzã! Acuma nu
zic, cã ºi io mã bucur sã-mi încãlzesc niþel oaseleastea bãtrâne, da’ l-am cam duºmãnit o viaþã-ntreagã,
mai ales când eram copil ºi mã duceam cu-alde
tãticu’ la câmp. Cã ce de pãmânt mai avea! Nu se
mai sãtura de el! Cu ce scotea într-un an, mai
cumpãra o bucatã. ªi noi tot desculþe ºi ne-mbrãcate
eram. „Ia-mi, tãticule, ºi mie o rochiþã!” ne
smiorcãiam ºi io ºi sor’mea, Rodica, aºa mai pe la
vremea culesului, da’ el doar cã nu ne plesnea:
„Rochiþe, hai? Sã vã ia bãrbaþii când v-oþi mãrita!
Cã io tre’ sã hrãnesc vaca ºi oile ºi porcii. Cã voi nu
mâncaþi rochiþe,’tu-vã muma-n cur!” Aºa. ªi cu ce
s-a ales? Cã i-a luat ãia tot pãmântu’ când a fost cu
colectivizarea. Mã mir cã n-a murit pe loc de inimã
rea. Da’ nici bine nu i-a fost, cã s-a luat de bãuturã
ºi-a mai dus-o aºa vreo zece ani, pân-a ajuns undei fusese lui mai drag – în mijlocu’ pãmântului. Da’
cred cã s-a-ntors în mormânt când a venit revuluþiaaia, sau cum îi zice. M-am dus ºi eu cu sor’mea la
ceapeu sã vedem ce ni se cuvine, cã bãgase tãticu’
ºi boi ºi cãruþã ºi cal, ce mai cal...o frumuseþe! Când,
ce sã vezi? Rodica s-a ales cu niºte foi de tablã, cã
tot le zburase vântu’ dupã clãdirea ceapeului. „ªi
þie, Mariþo – îmi zice unu’ – uite colea!” „Ce sã vãz,
bre, ce sã vãz?” „Uite scândurile-astea, ia-le ºi nu
mai face pe chioara cu mine! ªi hai mai repede, cã
n-avem timp cu d-alde voi!” „Ce scânduri, bre, aleas scânduri?” Erau vreo patru beþe mai mari aºa, pusen formã de ramã, cine ºtie de la ce-o fi fost. „ªtii ce
– zice ãla – dacã nu le vrei, nu le lua! S-o gãsi vr’unu’
sã se bucure de ele.” Le-am luat, ce era sã fac? Parcã
nu prea-mi venea mie sã cred cã doar cu-atât m-am
ales. Zic las’ cã sã mai liniºtesc treburile ºi-o veni
mai târziu careva sã-mi aducã ce mi se cuvine. Cã
doar l-am vãzut la televizor pe preºedinte când a
zis, cu mâna pe inimã, c-o sã se dea tot înapoi. Dapãi cum sã nu-l crezi? Cã d-aia l-am ºi votat. Aºa
cã m-am dus cu beþele-acasã, mã uitam la ele ºi
vorbeam singurã prin curte: „Vezi, bre tãticule, ce
s-a ales de munca matale? D-aia þi-ai rupt oasele o

viaþã, ca sã mã pricopsesc io cu trei beþe, nici coºciug
nu pot sã fac din ele. Le-oi pune pe foc, aºa de ciudã,
da’ nici la foc nu-i bune, cã nu-i cine ºtie ce lemn.”
Eh, Dumnezeu sã-l hodineascã! Ce, parcã el a ºtiut?
El ºtia una ºi bunã – muncã, muncã ºi iar muncã.
Biata mãmica se cocoºase de tot, de mergea-ndoitã,
da’ el tot n-o ierta. Norocu’ meu cã m-am mãritat de
tânãrã. Cã dacã mai stãteam mult, nu mai eram bunã
nici de mãritiº.
Da’ am avut noroc, draga maichii, cum îþi spui,
cã io cred în vorba-aia: „prost sã fii, noroc sã ai”.
Când aveam ºaiºpe ani, m-a cerut Ilarie, notaru’
satului, el era cu vreo opt ani mai mare ca mine. ªi
tãticu’ m-a dat imediat, i-a convenit cã ãla n-a cerut
nimic de la el, c-avea ºi case noi, din cãrãmidã (cine
mai avea pe vremea-aia?) ºi pãmânt destul, ’cea cã
nu-i lipseºte nimic, decât nevastã. Da’ io nu m-aº fi
mãritat cu el, am avut ºi io o dambla-n viaþã – mi-a
fost drag omu’ frumos – ºi ãsta era vai de mama lui.
Cã doar nu putea sã le aibã ºi el pe toate. Nici sã
joace nu ºtia, juca-l-ar ielele, cã mie tare mi-a fost
drag ºi n-am avut cu cine. Da’ tãticu’, când m-a vãzut
cum dam din colþ în colþ, sã mã batã ºi mai multe nu:
„’Tu-þi grijania mã-tii! Sã nu te-aud! Dupã ce cã tea fãcut mã-ta urâtã, dupã ce cã te vaiþi de muncã
toatã ziua, dupã ce cã omu-ãsta – nu orº’cine, notaru’,
vorb-aia – te ia fãrã sã cearã zestre, mai faci ºi nazuri
acuma. Iete, mã, îþi trebe om frumos! Ce sã faci cu

Mariþa
(Azilul 3)
el? Sã-i faci o pozã s-o pui în ramã, s’te uiþi la ea
pân’ s-o-ndura sã vie de la altele! Sã mai hie ºi vr’un
sãrãntoc, sã-mi ia ºi chelea de pã mine, ha? Ieºi, sã
nu te-aud!”
ªi uite-aºa, mai de gura lu’ tãticu’, mai ca sã le
fac în ciudã la bleandele-alea care ’cea cã, dacã le-a
fãcut mã-sa frumoase, musai sã le fi dat ºi noroc, mam mãritat. Ilarie, Dumnezeu sã-l odihneascã, a fost
un om bun sã-l pui la ranã. Nici la treabã nu m-a
pus. E, mai fãceam ºi io, ca orice femeie, p-acolo
pân casã, mai o mâncare ceva...da’ io n-am ºtiut cei aia sapã. Cât a trãit el. Cã dupã ce l-a luat
Dumnezeu, n-am avut încotro. Cu timpu’, îmi mai
trecuse ºi de frumuseþe, parcã nici nu-l mai vedeam
chiar aºa de urât. Da’ tot mã-njunghia în inimã când
vedeam câte-o mândreþe de bãrbat ºi deh! Îmi mai
aruncam ºi io ochii. Da-mi trecea repede, cã aflam
ba cã-i curvar, ba cã-i bãutor, ba cã-ºi bate nevasta,
ori cã n-aduce bani acasã la copii...
Doar de unu’ singur n-am aflat nimic din toate
astea, un neamþ ce stãtuse cu alþi vreo doi la noi în
gazdã, pe vremea rãzboiului. Frumooos neamþu’,
frumos! Da’ numa’ ce i-a cãºunat într-o zi cã cicã sã
ne duºmãnim. O rupea cât de cât pe româneºte, chit
cã n-aveam nevoie de prea multe vorbe sã nenþelegem.
Io n-am prea priceput, maicã, ce-i cu rãzboiu-ãsta.
La mine bãrbaþii e de douã feluri: eºti frumos, bine,
al meu eºti! Eºti urît, du-te-n pãlãria mea la nevastãta! ªi cu asta basta. Ce nevoie am sã mã duºmãnesc?
Da’ p-ãsta nuº’ ce l-o fi apucat într-o dimineaþã, cã
numa’ ce-l aud: „Ei, Maritza, eu acuma duºman la
tine, pricipit?” ºi una-douã scoate pistolu’ ºi mi-l
aratã, de era sã mor de spaimã, nu alta. „Ce-ai, brezic – ai mâncat ciuperci otrãvite? Azi-noapte, când
Ilarie sforãia de sã tai lemne pe el, nu s-ar fi zis deloc
cã mã duºmãneºti. Ba din contra. ªi-acuma scoþi
pistolu’ la mine? Nu þi-e oarecare? Au poate l-oi

fi-ncurcat cu...bre, Friþe, bre, astâmpãr’te n-auzi!”
Da’ el nu ºi nu, îi tot trãgea cu duºmanu’, de zici cã
alt cuvânt nu mai ºtia. Îl ciupesc, ºugubeaþã, s-o dau
în glumã, el nimic. „Maritza, eu trebuie omor tu,
aºa zice regulument. Voi a vrut!” ºi râdea. „ S-o omori
pã mã-ta de tâmpit! Ce-am vrut io, mã, ce-am vrut?
Dupã ce c-am fost femeie cumsecade ºi v-am dat de
toate...Ia, hai, roiu din casa mea! S-a-nþeles? Cãraþivã!” „Cãrat, cãrat...” ºi-mi aratã trãiºtile gata fãcute
cu toate hangaralele-alea de le târa dupã ei.
Da’ ce sã zic? Pân’ la urmã a fost un domn – tot ce
consuma, plãtea. Cã eu am pus picioru-n prag de lanceput: „Auzi, coane Friþule (nuº’ cum îl chema,
da’ eu le ziceam Friþ la toþi), sã ºtii o vorbã de la
mine ºi sã n-o mai uiþi: una ºi cu una fac douã. În
viaþã totu’ se plãteºte. ªi sã mai ºtii cã nici mama nu
i-a dat lu’ tata degeaba. ’Þeles?” Nu ºtiu ce-a priceput
el, da’ n-am avut probleme, plãtea regulat, ba mai
dãdea ºi pe deasupra. Numai cã nici acu’ nu-s eu
prea lãmuritã, de ce-o fi plecat aºa tam-nesam pe
nepusã masã. Te pomeneºti cã i s-o fi fãcut ºi lui de
femeie frumoasã! Ducã-se! Cu regulamentu’ lui cu
tot. Mi-a bãlmãjit Ilarie ceva cum cã, vezi doamne,
ne-am dat cu ruºii ºi-ãºtia, nemþii, nu mai erau de
nasul nostru. Ete na! ªi dacã ne-am dat cu ruºii, ce?
Unde merge rusu’ merge ºi neamþu’. Nu zic bine?
Auzi, da’ tu pe cine ziceai cã vrei sã vezi?
- Eu, pe nimeni. Sunt...
- A! Da, uitasem, batã-te norocu’ s-te batã! Cã
m-am luat cu-ale mele din tinereþe...Aaaaaa....te
pomeneºti c-oi fi ziarista-aia de care ne-a zis doamna
Adi.
Dau din cap, neconvinsã, în semn cã da, minciuna
fãcându-mã sã mã simt nelalocul meu.
- Aºa zi! ªi-ai sã scrii ºi de mine ce þi-am zis?
- Pãi...nu vreþi?
- Ba da. Da’, auzi, vezi chestia-aia cu Friþu n-o
spune, rãmâne-ntre noi, da? Cã ce era sã fac ºi eu,
femeie tânãrã...bãrbatu’ stãtea la Sfat toatã ziua, de
ziceai cã sã-nsurase cu Sfatu’...ºi când venea acasã
adormea buºtean. ªi când nu dormea, era urât...ºi
nu mã trãgea inima deloc...ºi neamþu’ bãiat fin...eh!
de nu l-ar fi apucat nebuneala-aia....Da’ mãcar mam distrat. Ce mai chefuri am tras! Da’ tu asta sã no scrii! Sã scrii aºa (þii minte?): „Mariþa lu’ Ilarie
Lungu a fost o femeie tare de treabã, care ºi-a iubit
bãrbatu’ ºi l-a respectat...cum a putut ºi ea. N-a fost
nici frumoasã, nici deºteaptã, da’ a ºtiut ce sã ia de
la viaþã.” ªi mi-a dat, nu pot sã mã plâng. Da’ hainã
cum e, mi-a luat exact ce-aveam mai de preþ, da-oaº de pomanã s-o dau! Mi-a luat singurul copil pe
care-l aveam ºi pe care-l fãcusem la ºaptiºpe ani. Sa prãpãdit acu’ câþiva ani, de-abia împlinise ºaizeci.
Io de-atuncea om nu mai sunt. Pânã sã se ducã el, nu
m-a durut nimic în viaþa mea, nu tu cap, nu tu mãsea,
nu tu picioare. Da’ dupã moartea lui, au tãbãrât pe
mine toate deodatã. D-aia m-am ºi cocoºat, d-aia nu
mai vâz nici pe unde merg...Ce sã zic? Numa’ c-un
lucru nu mã pot împãca: de ce mi-a lãsat mie
Dumnezeu zilele? Cã nu mai am, zãu, ce sã fac cu
ele. Am trãit destul.
Acuma am vândut casa, i-am dat banii lu’
nor’mea ºi m-a-ncântat sã mã duc la ea (le luasem
casã mare-n Ploieºti ºi maºinã, de când trãia Ilarie).
Am stat io vreo sãptãmânã, nu-mi gãseam locu’. Ce
caut aici, dacã bãiatu’ nu mai e? Aºa cã mi-am luat
pensia ºi-am venit încoa. N-am spus unde plec, sã
mã caute dacã le-o fi dor, ea ºi cu nepotã-miu, Ionel.
A trecut luna ºi n-a venit niciunu’. Sã fie sãnãtoºi!
Nu cã m-aº fi-ntors acolo, da’ vroiam mãcar sã vãd
cã le pasã...Ehei, draga maichii, nu-i nici o sfârâialã
s-ajungi bãtrân!
Hai cã io mã dau mai la umbrã, a-nceput sã ardã
tare rânjitu-ãsta ºi þi-am spus cã nu mai pot sã-l sufãr
de când ne târa tãticu’ la câmp ca pã boi. Hai,
sãnãtate!
Slobozia, 30.08.2005
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Nicolae Teoharie

Uliþa
copilãriei
Sunt la marginea imperiului.
Prin fum, obosit, trupul meu
se plânge de gând cã-i prea greu.
Orizontul spre care mã îndrept
cu siguranþã mã va ajunge din urmã.
Întind braþele direct spre nimic
ºi,
negãsindu-l prin gândul cel mic,
pesemne cã prin impresie trece,
pe sub privirea mea înseratã
ºi rece.
Cu gândul am pipãit ceea ce nu este
sau, dimpotrivã,
poate cã în cãdere strivisem
cu mâna mea fugitivã
ora în care venisem.
Mã simt vinovat ca atunci când muream
ºi copiii fãceau prinsoare pe cioburi colorate,
pe uscate flori de tei,
într-o negociere în de ei.
„- Nu-i treaba mea ºi mã ºi sparie
aceastã prãpastie roºie,
aceastã avarie,
spunea fetiþa cu gene de secerãtoare.
Sigur va muri într-o pasãre migratoare !
- Ba, într-o nesfârºit de repede secundã,
îngânã bãieþelul cu fundã.
- E încãpãþânat, e insultat de vânt ºi cai,
zâmbea pistruiatul cu pãrul bãlai.
Nu ºtiu, mi-a fãcut reverenþe, promisiuni.
Mi-a jurat cã va muri peste douã minuni.“
ªi apoi inima,
miºcându-mi sângele în josul gurii,
cât sã-l îmbrace insomnia.
Lãsaþi copiii sã vinã la mine,
sã le arãt nimicnicia.
Trecând prin mine, fãrã sã-mi aparþinã,
plinã de somn, o femeie strãinã
rupe un mãnunchi din privirile aþintite în gol
ºi mãturã uliþa copilãriei.
„- Mergi pânã ieºi din existenþã.
Cu mâinile încleºtate pe viitor,
pe absenþã,
frumos c-un început de suferinþã
ridicã-þi o fiinþã.“
Brusc
am simþit cum trece,
printre bãtãile inimii,
o pasãre mare
ºi rece.
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Scrisoare de dragoste
Când a venit vremea
sã scriu scrisoarea de dragoste
mi-am chemat mâinile mele favorite,
care ºtiu din ce neam al fiinþelor mã trag.
Vreme de un þipãt am decis sã fiu vultur.
Am fost întrebat :
,, - Câte umbre de-ale tale
pot fi înghesuite într-un þinut al gurii
ºi acelui loc
sã i se spunã surâs ?”
Îmi cad pleoapele ºi te vãd mai bine,
risipitã în surâsul de vest al orizontului
ce ne trimite înserarea
sã ne îngândureze.

Pierderea inocenþei
Mi-am pierdut inocenþa
când mi-am lipit pe braþ primul tatuaj :
un motociclist coborând într-o prãpastie.
Totuºi,
þinând seama de serviciile aduse
în elucidarea umbrei,
îngerul nu-ºi va pierde slujba.
Oferta lui m-a convins :
- un cer care depinde de ochii mei :
îl cobor,
îl înalþ,
îl plâng.

Poezia
Câþiva bãnuþi adormiþi în buzunare
ºi îþi aºez un cer pe trotuare.
Deºi pãstrezi întrebarea la urmã,
ascunsã-n cuta unui gând de lume
ºi orice cântec bãtrân
refuzã sã adoarmã fãrã nume,
drumul acesta duce spre toamnã
ºi ora aceasta duce spre pasãre.
Alege.
Oricum vei fi o sãlbãticiune
pãcãlitã de vorbele mele.

Travesti
Înalta mea stãpânã,
sã mergem mai departe.
Nu te opri, Stãpâna mea,
nu te opri !
Oraºul acesta nu are cer.
Toþi sunt plini de candoare.
N-au vãzut niciodatã vreun cal
ºi, în continuare,
sângele lor circulã orizontal.
Nu au curent electric,
iar cântecele lor vorbesc despre ploile
pe care nu le-au vãzut niciodatã,
ca despre niºte singurãtãþi cu umbrã.

Din veacuri
în toate picturile lor
acelaºi portret :
un bãrbat înalt care va veni
îmbrãcat în haine femeieºti.

Complicitate
Dacã stai într-un jilþ ºi citeºti
despre tehnologia fericirii,
dacã brusc te opreºti din citit
ºi priveºti pe fereastrã,
dacã þii ochii lipiþi direct pe þipãtul scos,
vei vedea patru demoni cu copite de þap,
cãrând pe targã trupul muribund
al unui cap.
A fost gãsit vinovat,
ars pe rug în Piaþa Gurilor Cãscate,
colþ cu Televiziunea prin cablu.
Amprentele privirii lui
au fost gãsite pe stelele furate
de ochii adolescenþilor.

Ma tristesse
Stau aplecat asupra unei cãni cu vin,
asupra unei ore slute.
Cui am sã te las, tristeþe?
Cine-o sã te mai sãrute?
M-am speriat de înlãuntrul meu
ºi strigãtul de ajutor ajunge la curþile timpului
odatã cu ultimul zeu.
Sunt aici,
repetat de monetãria existenþei.
Corectez deplasarea eronatã a gândurilor în
vid,
în sângele ucigaºilor de mierle.
Îmi place vinul.
În aceastã cãlãtorie spre nimeni
i-am sedus muierile, destinul.
Avuþia mea e nimicul.
Tristeþea, un fleac.
La despãrþire, vântul se oprise brusc
în vederea uzatã.
Numai mâna mea te înveleºte
într-o iarnã uitatã.
Peste o tãieturã de pustiu,
la gât port o eºarfã de cocori
ºi atât.
Îmi sunt de ajuns paharele pline
de înalte alcooluri,
arsele guri,
aceste însetate goluri.
Aud cum vinul a bãtut în doage
cu trei secunde slãbãnoage.
,, - Mã voi întoarce ! “ spui alintãturã.
Cui am sã te las,
tristeþe ?
Înseratã pe-a mea gurã ?

SCRIITORUL NICOLAE STAN,
PE CALEA REGALÃ
Am ales Calea Regalã, în toate nuanþele ei
semantice. Un tren Regal pe care marii scriitori
publicaþi ºi premiaþi dupã 1990 îl meritã.
SCRIITORI PE CALEA REGALÃ reuneºte în
echipã confraþii care au obþinut, din 1990 pânã
în 2006, Premiul Opera Omnia, Premiul
Naþional de Literaturã ºi Premiile U.S.R ºi
A.S.B., pentru poezie ºi prozã, precum ºi 10
scriitori propuºi de echipa de organizare a
proiectului în 5 gãri centrale (Bucureºti, Iaºi,
Suceava, Alba Iulia ºi Sibiu). Totul într-un
proiect în premierã absolutã, editorial, multiart
ºi multimedia, conceput ca o punere în paginã
a unor biografii ºi opere literare de excepþie
pentru cultura românã. Prin acest eveniment,
deschidem seria manifestãrilor ce vor marca
centenarul Uniunii Scriitorilor din România,
uniune ce a continuat idealurile unor scriitori
precum Emil Gârleanu, ªt. O. Iosif, Dimitrie
Anghel ºi Mihail Sadoveanu care, în 1908,
puneau bazele Societãþii Scriitorilor Români,
organizaþie a scriitorilor înfiinþatã la 2
septembrie 1909.
(Din Proiectul SCRIITORI PE CALEA REGALÃ,
proiect de campanie pro-lecturã ºi de promovare a
scriitorilor români contemporani)

Între cei 42 de scriitori care au urcat în Trenul
Regal s-a aflat ºi prozatorul Nicolae STAN, care
a avut amabilitatea sã ne ofere interviul de faþã.
Sunt convins cã a fost o surprizã invitaþia
de a cãlãtori cu Trenul Regal…
Proiectul însuºi a fost o surprizã, pentru cã
scriitorii se întâlnesc mai rar ºi nu cred cã s-a
întâlnit vreodatã un numãr atât de mare de
scriitori cu cititorii într-un cadru oarecum insolit,
în garã. Ca sã nu mai vorbesc de cãlãtoria cu
Trenul Regal… A fost un proiect deosebit,
primul de acest gen, iniþiat de Uniunea
Scriitorilor ca în perioada 10-14 mai sã aibã loc
întâlniri ale scriitorilor cu cititorii în cinci oraºe
mari din þarã. Iniþiativa a aparþinut Uniunii
Scriitorilor, dar proiectul a fost sprijinit ºi de
instituþii ale statului – Ministerul
Transporturilor, consiliile locale ºi judeþene din
Iaºi, Suceava, Alba Iulia ºi Sibiu –, ca ºi de
Asociaþia Publicaþiilor Literare ºi Editurilor din
România, beneficiind ºi de acordul unor
parteneri media de elitã. Primirea în gãri a fost
mai mult decât impresionantã. Participare
numeroasã, de la copii la persoane în vârstã. La
Alba Iulia am fost întâmpinaþi cu fanfarã. La
Iaºi, am ajuns dupã-amiazã, în gara Nicolina.
Gara mare fiind în reparaþie. Am plecat vineri
din Bucureºti ºi sâmbãtã am fost acolo. Lecturi,
discuþii, fotografii, autografe. Seara a avut loc
cina. O cinã cam ratatã… Am înnoptat la Hotel
„Moldova” din Iaºi, condiþii excelente,
urmãtorul popas fiind Suceava.
De ce a fost ratatã cina la Iaºi?
Pentru cã au fost ºi Zilele „Convorbirilor
literare” care s-au suprapus peste iniþiativa
noastrã ºi nu ºtiu cum s-a fãcut cã organizatorii
au aranjat un fel de bufet suedez la care au fost

prezenþi mai întâi invitaþii de la „Convorbiri” –
însemnând scriitori, ziariºti, profesori etc. – iar
nouã ne-au rãmas resturile… A fost ºi Codrin
acolo, ca sã dau un exemplu de la noi… A doua
zi, am plecat la Suceava. Cam acesta era
programul. Ne trezeam dimineaþa, luam micul
dejun în hotelul respectiv, dupã care, în jur de
10,00, ne urcam în tren spre urmãtorul oraº. La
Suceava, aceeaºi primire caldã. Am vizitat
mãnãstiri, obiective turistice. A urmat Alba Iulia.
Primire fastuoasã, cu fanfarã. Acolo am citit ºi
eu. Fusesem programat sã citesc la Alba Iulia.
Peronul era arhiplin. Dar sã relatez o scenã din
oraºul Vatra Dornei în care nu fusesem niciodatã.
Seara am avut discuþii interesante cu poetul Liviu
Ioan Stoiciu, cu poetul Adrian Popescu pe care
acolo l-am cunoscut, împrietenindu-ne, cu Nae
Prelipceanu, cu Dan Cristea… Mã plimbam cu
Liviu Ioan Stociu prin parcul din Vatra Dornei.
Admiram parcul, ºtiind cã Vatra Dornei este
locaþia, cum se spune astãzi, unde se desfãºoarã
acþiunea romanului „Lumea în douã zile”, al lui
Bãlãiþã. Erau acolo ºi niºte busturi de scriitori, o
alee, de fapt, a scriitorilor, subliniere cu trimitere
spre edilii noºtri…
Scriitori ai zonei?
Nu numai. Scriitori clasici. Spre noi se
îndrepta un om în vârstã, care avea sã ne întrebe
dacã ºtim cumva de sosirea Trenului Regal în
garã, cu care au venit mai mulþi scriitori. I-am
spus cã a sosit iar scriitorii sunt deja în oraº.
Pãi, aº vrea sã-i vãd, aº vrea sã vãd ºi trenul,
cãci eu l-am prins pe rege… Mâine, la zece ºi
jumãtate, ºtim sigur acest lucru, trenul pleacã.
Dacã la zece sunteþi în garã, îl puteþi vedea, acolo
sunt ºi scriitorii. Chipul bãtrânului se luminase.
Voi fi acolo. ªi, într-adevãr, a doua zi l-am vãzut
în garã ridicând mâna în semn de salut… A urmat
Sibiul, apoi Mediaº. Eu am fost nevoit sã mã
reîntorc la Iaºi de la Alba Iulia, pentru cã la Iaºi
se desfãºura olimpiada internaþionalã de
filozofie, la care participa, întâmplãtor sau poate
nu, ºi bãiatul meu, Alexandru. Au fost ºi alþi
scriitori nevoiþi sã-ºi întrerupã cãlãtoria la Alba
Iulia, dar tot traseul parcurs pânã acolo rãmâne
un vis…
Cum arãta Trenul?
Interiorul e foarte bine întreþinut. Mergea cu
65 hm pe orã. Chiar aºa scria, în limbajul vremii,
pe prospect: „iuþealã – 65 km/ha”. Masa de prânz
ni s-a oferit în tren…
Aveaþi toþi loc acolo? Se spune cã nu era
atât de numeroasã suita regalã…
Nu am dormit în tren. Într-adevãr, nu am fi
avut loc. Dar la masã am putut sta lejer. Masã la
nivel superior, foarte bine dozatã ºi frumos
servitã, în condiþii deosebite, parcã eram într-un
restaurant de cinci stele.
Am auzit voci care spuneau cã bucureºtenii
ar fi luat felia cea mai mare din tortul acestei
cãlãtorii, în defavoarea celor din provincie,
de la Constanþa, de la Iaºi chiar…
Povestea vulpii cu strugurii acri, la care nu
ajunge… Nu e vorba de nici o favorizare. În

aceastã cãlãtorie – stã scris în Proiect – au fost
invitaþi scriitori care au obþinut, din 1990 pânã
în 2006, niºte premii. Printre noi au fost ºi
scriitori din provincie. Dar aº dori sã vin cu o
subliniere. De fapt, ar fi trebuit sã încep cu
aceasta. Înaintea plecãrii, am fost primiþi de
Majestatea Sa Regele Mihai I ºi Regina la
Palatul Elisabeta. A fost o primire onorantã,
discretã ºi de mare calitate, cu unele cuvântãri
emoþionante din partea decanilor de vârstã, sã
spun aºa, din rândul scriitorilor, cum a fost aceea
a Norei Iuga. Nora Iuga relata în faþa Majestãþii
Sale cum dormea când era micã, tânãrã
adolescentã, cu portretul regelui la cap, sugerând
cã se îndrãgostise de Rege. Regele era atent, dar
nici un muºchi nu i s-a clintit pe chip. Ceea ce a
intrigat-o într-un fel pe Nora Iuga. I-am spus cã
aºa trebuie sã fie un rege. Regele dobândeºte
masca de rege ºi nu trebuie sã rãspundã nici
mãcar prin mimicã… S-au recitat poezii în
prezenþa Regelui, ne-am întreþinut cu Alteþele
Lor ºi apoi cu principele Duda ºi principesa
Margareta. Spre surprinderea mea, principele
Duda m-a recunoscut, dumnealui îºi lansase o
carte la Slobozia, liceul nostru fiindu-i gazdã.
M-a recunoscut cã sunt din Slobozia, memorie
senzaþionalã. Întâlnirea de la Palatul Elisabeta
a avut loc pe 9 mai. Pe 10 mai, de Ziua Regelui,
am pornit în turneu.
Un turneu-eveniment…
Da, un turneu-eveniment al unui proiect de
referinþã care, dupã pãrerea mea, ºi-a atins
scopul. Scopul acestei cãlãtorii a fost
socializarea scriitorilor, cunoaºterea reciprocã,
popularizarea ideii de scriitor în rândul
oamenilor obiºnuiþi. Oameni care ne-au
întâmpinat ca pe vedetele de fotbal care câºtigã
campionatul sau nu ºtiu ce competiþie de
prestigiu. Nu ne ovaþiona neapãrat pe noi, ci
ideea de scriitor. În fiecare garã am lãsat câte o
bibliotecã – vreo patru rafturi cuprinzând
scrierile noastre –, o parte dintre cãrþi rãmânând
acolo iar o parte fiind luate acasã de cititori.
Lucrul acesta m-a impresionat. Nu credeam cã
vom fi întâmpinaþi cu atât interes, cu atât
entuziasm. Cu ocazia derulãrii proiectului s-a
tipãrit ºi o antologie cuprinzând textele premiate
ale scriitorilor. Culegere cu titlul inspirat „Calea
Regalã”, de la calea feratã… Am ºi eu un fragment în aceastã Antologie, fragment din „Apa
neagrã”. Scriitorii sunt reuniþi în carte în ordine
alfabeticã, încheierea o face Varujan Vosganian.
Proiectul nu se va opri aici. El se va repeta, în
alt mod fireºte, probabil un turneu internaþional
cu mijloace de transport adecvate…
A consemnat Ion ALECU
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Adrian Bucurescu

CONOTAÞIILE ETICE ALE
HOLOCAUSTULUI
DIN ROMÂNIA
,,Secolul XXI va fi
etic sau nu va fi
deloc.”
Grigore Spermezan

(Gill Lipovetsky,
Amurgul datoriei)

Existã ºi alte probleme legate de numãrul celor
morþi în Holocaust produs pe teritoriile aflate sub
administraþie româneascã, cifra avansatã se autorii
Raportului final situându-se între 280.000 ºi 380.000
de victime (cei care au analizat problema
contabilizeazã diferit: Jean Ancel vorbeºte de
310.000, Dinu C. Giurãscu de aproape 109.000 de
evrei români, la care se adaugã ºi evreii ucrainieni,
Raul Hilberg de 270.000 de victime etc.). Pânã la
urmã chiar dacã un singur om ar fi fost ucis sau
torturat pe motiv de rasã, tot se putea vorbi de crimã
împotriva umanitãþii ºi asemene acte trebuie
condamnate fãrã ezitare. Important este ca omenirea,
în ansamblul ei, sã aibã grijã ca aceste tragedii sã nu
se mai repete.
Indiferent dacã acest fapt convine sau nu, trebuie
sã avem tãria de a accepta ºi alte opinii decât cele
proprii ºi, mai ales, de a da dovadã de onestitate
intelectualã în a reface concluziile noastre dacã apar
noi informaþii care sã determine acest lucru, chiar
dacã noua concluzie este diferitã de cea iniþialã. În
acest sens, iatã câteva randuri rânduri apãrute într-o
publicaþie belgianã cu aproape douã decenii în urmã,
care trebuie sã ne punã pe gânduri: ,,Comitetul
Internaþional de la Auschwitz prevedea, în noiembrie
1990, sã înlocuiascã placa comemorativã de la
Auschwitz care indica <<4 milioane de morþii>>,
cu o altã placã purtând menþiunea <<mai mult de
un milion de morþi>>. Dr. Maurice Goldstein,
pre;edinte al acestui comitet, s-a opus acestui lucru”
(Sursã: Le soir, Bruxelles, 19-20 octombrie 1991,
p.16) 17 .
Similar se prezintã lucrurile ºi cu ,,Jurnalul Annei
Frank”, roman miºcãtor al unei adolescente olandeze
de origine evreieascã care a rãmas ascunsã ani buni
în podul unei locuinþe din Amsterdamul ocupat de
germani în timpul celui de-al doilea rãzboi mondial,
pânã a fost descoperitã ºi trimisã într-un lagãr, unde
a murit de tifos. Pentru a încredinþa opinia publicã
de faptul cã acesta este un document autentic, tatãl
tinerei dispãrute în mod tragic a trimis Jurnalul spre
expertizã laboratorului poliþiei criminale de la
Wiesbaden. Concluzia a fost aceea cã dacã o parte o
parte a Jurnalului Annei Frank este opera unei
adolescente, în schimb o altã parte a fost scrisã cu
un stilou cu bilã (acest gen de stilouri nu a fost
comercializat decât în 1951, în timp ce Anna Frank
a murit în 1945) 18 . Dar cine ºi de ce a avut interes
sã completeze Jurnalul?
Fãrã a intra în polemicã, cele douã cazuri aratã o
datã în plus cã uneori ,,raþionarea revizuibilã” este
uneori posibilã ºi necesarã atunci când apar dovezi
care obligã la înlocuirea tezei din concluzia iniþialã
cu o alta, fie ea ºi neconvenabilã. Ideea este aceea
cã, dacã revizuim o opinie ce pãrea inatacabilã, existã
riscul sã revizuim mai multe, în virtutea ,,principiului
dominoului”, acolo unde prãbuºirea primei cãrþi de
joc genereazã prãbuºirea în serie a celorlalte cãrþi.
Dacã fenomenul holocaustului nazist s-a bazat pe
teza cã la Auschwitz au existat ºase milioane de
victime, nu cumva contestarea acestei cifre initiale
înseamnã în fapt un ajutor oferit cãlãilor evreilor
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din lagãrele de exterminare, care ar putea susþine cã
ºi alte date sunt exagerate în ceea ce îi priveºte ºi
trebuie ºi acestea revizuite? Dacã Jurnalul Annei
Frank a fost modificat din varii motive, mai putem
avea încredere în faptul cã el constituie un document zdrobitor prin autenticitatea lui? Pânã la urmã,
atitudinea cea mai rezonabilã pe care o putem adopta
asupra acestor probleme pare aceea evidenþiatã de
marele logician englez John Stuart Mill, care arãta
cã adevãrurile ce nu sunt supuse în permanenþã
criticii ,,înceteazã sã aibã efect ca adevãruri, fiind
exagerate pânã la falsitate”.
Ceea ce este ciudat este faptul cã autorii
Raportului lasã sã se înþeleagã cã teza lansatã de
domniile lor cu privire la vinovãþia româneascã este
singura adevãratã ºi totodatã de nezdruncinat, iar a
încerca sã aduci vreo obiecþie constituie a priori o
blasfemie. Aceastã atitudine este evident contrarã
celei propuse de Karl Popper, care considera cã
trebuie sã avem tãria de a ne critica propriile opinii,
iar dacã nu o fãcem noi înºine, o vor face cu
siguranþã alþii: ,,Se prea poate ca eu sã greºesc ºi tu
sã ai dreptate, iar fãcând un efort sã am putea sã
ajungem mai aproape de adevãr” (În cãutarea unei
lumi mai bune). Dar ea vine în contradicþie ºi cu
argumentarea lui J. St. Mill (Despre libertate, cap.
II), pe care am incercat s-o prezint în câteva secunde,
libertatea motivelor fiind necesarã în virtutea a patru
motive:
1. Dacã o opinie este înãbuºitã, rãmâne posibil
ca acea opinie sã fie adevãratã. În cazul în care
negãm acest lucru, înseamnã a presupune cã noi
înºine suntem infailibili.
2. Chiar dacã opinia ar fi înãbuºitã, ea ar putea
conþine ºi un dram de adevãr, de unde rezultã cã
doar prin confruntarea opiniilor opuse am putea
ajunge ºi la restul adevãrului.
3.
Chiar dacã opinia admisã ar cuprinde
întregul adevãr, nu trebuie acceptatã aºa cum sunt
împãrtãºite prejudecãþile.
4. Existã pericolul ca înþelesul doctrinei sã se
piardã sau sã fie sãrãcit, împiedicând formarea unei
convingeri pe baza unei convingeri sau a experienþei
personale.
România se aflã la începutul unui proces de
confruntare cu trecutul ºi de asumare a acestuia. Ca
în orice început, existã ambiguitãþi dar ºi semne cã
trecutul dificil al României trebuie abordat ºi din
altã perspectivã decât am fost obiºnuiþi pânã acum,
unul dintre acestea fiind formarea Comisiei pentru
Studierea Holocaustului în România. Un obstacol
major în calea evaluãrii critice a trecutului naþional
este faptul cã nu existã o disponibilitate realã de a
privi istoria evreilor din România ca parte integrantã
a istoriei României, considerã autorii Raportului final. Educaþia în domeniul Holocaustului va la ajuta
la evitarea repetãrii acestei tragedii. ,,The past you
don’t know you’re condamned to relive it”19 , arãta
cândva George Santayana. Dincolo de convingerile
ori apartenenþa lor etnicã ºi religioasã, membrii
societãþii româneºti pot gãsi ºi instaura un spirit de
dialog ºi toleranþã, condiþie necesarã în tentativa de
realizare a unei societãþi mai bune ºi mai drepte.
Roger Garaudy, op. cit., p. 86.
18
Roger Garaudy, op. cit., p. 114.
19
,,Cei care uitã învãþãmintele trecutului sunt obligaþi
sã le trãiascã a doua oarã”.
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Spaþiul Zgubilitic
Lui Teo Cristea, zugrav de îngeri

Dincoace de bine ºi de rãu
Dau cu sâc
Din Isarlâk
ªi nimeni nu-mi dã ciubuc.
Viaþa-i un matrapazlâc.
Geaba mi-am fãcut un zbenghi,
Lumea-mi zice pezevenghi.
Nu mai þine sã fii fante,
Ca pe vremea lui Pazvante.
Iar dac-ai rãmas becher,
Bine e sã fii bancher,
Sã fii putred de parale
ªi sã rumegi baclavale
ªi pastramã ºi ghiudem
Cu cadânele-n harem,
Care-ºi pun poalele-n brâu
ªi danseazã fãrã frâu,
Fãrã frâu, fãrã zãbale,
Nice la ºalvari paftale,
Nice lumea nu te mustrã,
Nietzsche, os de Zarathustrã!
ªi-þi aduci meterhaneaua
Ca sã-þi vezi în top maneaua,
Maneliºtii sã te-ncânte
Sã le lipeºti bani pe frunte.
Consolare:
Nu ofta, Nietzsche, frãþâne!
Sunt ºi la Berlin cadâne.

La „Pufoaica ruptã”
La hanul „Pufoaica ruptã”
Panta e cam prea abruptã,
Planul e prea înclinat
Pentru omul supãrat.
Am un leu ºi vreau sã-l beu,
Dar nici ãla nu-i al meu.
Ce folos de cuºmã lungã,
Dacã n-ai parale-n pungã.
Ibovnica nu se þine
Cu ºtevie ºi grisine.
De departe-i trandafir,
De aproape borº cu ºtir.
Cearta fãrã-ncãierare
Parcã nici un haz nu are,
ªi râde lumea de noi
Cum se bat douã nevoi.
Lume, lume, sorã lume
Sã nu-mi zici mie pe nume
Dacã eu n-aº bea o bere –
Dacã-i musai, cu plãcere!

EU SUNT
CONSTANTIN XENI:
SPARTACUS!
PALATUL DE JUSTIÞIE (II)
(urmare din numãrul trecut)

Tot în acest salon la loc de onoare sta atârnat ºi un
minunat peisaj „Dupã ploaie“ al celebrului pictor francez
Dupré, pe care întâmplãtor îl gãsise în tinereþe la un anticar
aruncat într-un colþ, cãci semnãtura era ilizibilã. Dãduse
pe el numai 300 de lei! O serã de plante ºi un alt salonaº
de damã, de un gust minunat, completau partea de recepþie
a acestei somptuoase construcþiuni.
Take Ionescu era mai întâi de toate ºi în mod principal
om politic. Dacã ar fi avut avere cred cã n-ar fi profesat
avocatura. Dar dotat de la naturã cu toate însuºirile marilor
avocaþi ºi bucurându-se pe de-asupra de marele lui
prestigiu de orator ºi strãlucit om politic, el lua geanta
juridicã a doua zi chiar dupã ce ieºea din guvern ºi nu era
un singur proces mare în care ambele pãrþi sã nu-l solicite
a pleda.
Dar cum Take Ionescu nu-ºi pãrãsea activitatea politicã
nici când era în opoziþie, cãci primea zilnic numeroºi
partizani politici ºi ziariºti, vorbea la Camerã sau pleca în
provincie la întruniri publice, timpul care îi rãmânea pentru
avocaturã era redus. De aceea trebuia sã i se pregãteascã
cu multã atenþie faptele procesului, sã i se înlãture tot cecea
ce nu era esenþial, sã i se caute accesorii ºi starea
jurisprudenþelor pentru ca seara târziu, când audienþele
oportune ca ºi cele care îi furau tot timpul inutil sã înceteze,
seara târziu, când toatã lumea îºi cãuta odihna, sã începi
cu el studiul procesului de a doua zi ºi sã-l pui în mãsurã
de a-l învãþa cât mai repede.
Felul sãu de a studia era simplu. Înainte de orice, da
toatã atenþia faptelor. Faptele procesului în toatã
materialitatea lor erau temelia studiului sãu. Din ele, din
varietatea aspectelor ce izvorau din fapte, din interpretarea
abilã a acestor fapte scotea el puterea succesului. Modul
cum le prezenta el, lumina în care le expunea, abilitatea
cu care trecea uºor asupra acelora care-i puteau fi
defavorabile, constituiau trei sferturi din pledoaria lui.
Foarte rareori în adevãr se întâmpla ca chestiile de drept
sã domine într-un proces ºi faptele sã fie indiferente!
Dupã ce stãpânea bine faptele – ºi nu-i trebuia mult! –
trecea la examenul aspectelor juridice. El vedea
numaidecât care din chestiile de drept putea duce la succes.
ªi din cinci-ºase chestii reþinea numai douã, cel mult trei.
Cap sintetic ºi clarvãzãtor, el refuza sã reþinã o chestiune
care nu-i satisfãcea logica. O refuza. Cãci înainte de orice,
el pretindea sã fie el însuºi convins pentru a putea convinge
pe alþii.
Ceea ce a impresionat pe contemporanii sãi a fost
repeziciunea cu care îºi asimila faptele, ca ºi problemele
proceselor. Nu întotdeauna, dar foarte adesea citea o
jumãtate de orã cel mult. Apoi asculta pe adversar ºi când
lua cuvântul ai fi crezut cã a studiat cauza zile întregi.
În pledoarie, ca ºi în studiul dosarului, prima
preocupare era sã expunã clar ºi cu mãiestrie canavaua
faptelor pe care apoi urma sã brodeze dreptul. Talentul
sãu limpede ºi fãrã pereche îi fãcea sarcina uºoarã. Iar
magistratul – om înainte de a fi jurist – urmãrea cu atenþie
oglinda faptelor. Cãci faptele au o elocinþã decisivã. Din
ele rezultã de la sine, pentru o conºtiinþã onestã, ceea ce e
drept sau nedrept, iar textele de lege care nu pot fi decât
codificarea echitãþii al cãrei simþ se aflã în orice conºtiinþã
omeceascã, acele texte sânt destul de elastice ºi de
numeroase ca sã permitã în orice cauzã adaptarea textelor
la echitate. Aceasta era ºi credinþa lui Take Ionescu.
O altã caracteristicã a inteligenþei sale juridice era un
admirabil dar de a distinge repede esenþialul de secundar.
Din noianul faptelor ºi argumentelor el avea îndatã intuiþia
sigurã a ceea ce e principal pentru soluþia litigiului ºi ceea
ce în realitate nu este decât lãturalnic. E greºit a crede cã
acest lucru e uºor. Dimpotrivã, majoritatea avocaþilor
pledeazã ºi insistã asupra unor chestii ºi fapte pe care ei le
considerã esenþiale dar pe care magistratul nici nu le reþine.
Pledoaria lui nu depãºea o orã, socotind cã atenþia
omului, atenþia întreagã de care avea nevoie, se oboiseºte
dupã acest timp. Foarte rareori în procese deosebit de
complicate l-am auzit vorbind douã ore.
Pe magistraþii de la instanþele superioare îi cunoºtea
aproape pe toþi. Le cunoºtea slãbiciunile ca ºi calitãþile.

Originea numirii ºi
avansãrii lor îl interesau
de asemenea. ªi nu pot
uita vorba lui glumeaþã
MARIAN ªTEFAN
dar nu lipsitã de
înþelepciune profesionalã:
„În proces trebuie sã-þi studiezi completul judecãtorilor
ca ºi dosarul. Chiar în acea vreme ºi mai ales în procesele
mari se iveau uneori influenþe oculte, intervenþii
neaºteptate, care scrânteau soluþiunile drepte. De aceea
experienþa îl învãþase sã fie atent.
Rareori fãcea previziuni asupra soartei unui proces,
socotind cã adesea hotãrîrea poate fi determinatã de o
surprizã de ultim moment sau de un misterios
„impardonabil“, cum spunea Bismarck despre marile
evenimente istorice. Nu pot uita rãspunsul pe care el l-a
dat într-o formã glumeaþã unui client care vroia sã ºtie cu
orice preþ dacã va câºtiga neapãrat procesul: „Eu, dragul
meu, vând pledoarii nu vând hotãrîri“. Un rãspuns spiritual, dar plin de bun simþ.
Coridoarele curþilor ºi bãncile acelea, pe care avocaþii
îºi pierd jumãtate din viaþa lor aºteptând, vedeau zilnic
formându-se cerc în jurul lui Take Ionescu. Avocaþii îl
prindeau repede pe „Conul Take“, care cheltuia cu plãcere
, bun ºi surâzãtor, spunându-le într-o conversaþie
scãpãrãtoare noutãþile zilei, previziunile lui, ba chiar ºi
ultima anecdotã. N-am cunoscut conversaþie mai vie ºi
mai plãcutã, în afarã poate de a [dramaturgu]lui Alexandru
Davilla [1862-1929]. În viaþa lui profesionalã, ca ºi de
altfel în viaþa lui politicã, mai avea o însuºire ce ieºea din
comun: era încântat sã recunoascã valoarea altcuiva. Când
la barã apãrea un talent nou, când un adversar gãsea un
argument neaºteptat, când o pledoarie era caldã ºi bine
construitã, Take Ionescu îºi exclama admiraþia. Fiindcã
tu însuþi eºti un mare talent, e un motiv sã refuzi
recunoaºterea altuia? Numai un temperament mediocru
îºi poate închipui cã pe pãmânt nu e loc pentru mai multe
talente. În templul Gloriei vor fi întotdeauna mai puþine
locuri ocupate decât goale... ªi inteligenþa ºi caracterul
lui larg îl fãceau sã nu-ºi refuze entuziasmul pentru
scânteia de talent de oriunde ar fi venit.
Poate cã s-ar întreba cineva: cam cât a cîºtigat Take
Ionescu? Nici eu n-aº fi ºtiut dacã la un sfârºit de an,
rânduit cum era, nu ºi-ar fi scos din sertar micul registru
în care îºi scria primirea fiecãrui onorar ºi dupã adunarea
cifrelor nu mi-ar fi spus el însuºi cã a încasat aproape
500.000 lei. Era înainte de rãzboiul din 1914, când leul
nostru era aur!
Cea mai mare parte din acest important câºtig se
cheltuia în politicã. El þinea ziarele partidului (ºi ziarul
costã), el plãtea sãlile de întruniri, el cãlãtoria partizanilor
când veneau la marile întruniri din Capitalã... Fãrã sã mai
vorbim de subvenþiile ºi ajutoarele pe care buna lui inimã
le dãruia cu o atâta discreþiune...
ªi ca sã termin cu o notã picantã, care pe timpul ei a
fãcut înconjurul Capitalei, voi aminti fãrã cea mai micã
alterare o scenã petrecutã în ºedinþã la Curtea de Apel
S[ecþia] II. Banca Marmorosch-Blank fusese atacatã violent într-un ziar de scandal de faimosul Bogdan-Piteºti,
un personaj bizar, frumos, cult, artist dar lipsit de orice
scrupul. Când campania de atacuri era în toiul ei, BogdanPiteºti, îndrãzneþ ºi impasibil, se prezintã la bancã ºi cere
o mare sumã de bani pentru a înceta campania. E amânat
pe a doua zi când poliþia ascunsã îl prinde în flagrant
delict de ºantaj. Proces zgomotos. Bucureºtii, unde oricine
cunoºtea silueta de muºchetar, pãrul bogat ºi ciocul cãrunt
al lui Bogdan, se pasiona de dezbateri. Vine rândul
pledoariei lui Take Ionescu. El întrebuinþeazã toatã verva
contra acuzatului. Acesta ºedea calm pe o bancã din faþã
ºi urmãrea impasibil pledoaria fulgerãtoare a lui Take
Ionescu cu o atenþie încordatã. La un moment dat, când
acesta era în culmea atacului, se aude vocea lui BogdanPiteºti, care îºi mângâia liniºtit ciocul: „Are talent
escrocul, are talent!“ Îºi închipuie oricine ce haz a fãcut
toatã lumea de cinismul formidabil al acestui delincvent,
care de altfel a ºi fost definitiv condamnat.

DACÃ NU ªTII CE
SEMENI, DE CE TE
MIRI CE CULEGI?
Mã deplasam cu maºina personalã pe un
drum prãpãdit de provincie, un drum care
prin consistenþa ºi frecvenþa gropilor te ajutã
sã nu-l uiþi pânã la adânci bãtrâneþi… Mã
târam, deci, pe acest drum când, încã de la
câþiva kilometri, privirea mi-a fost atrasã de
o negurã fremãtãtoare care vãlurea sumbru
orizontul.
- Mãi sã fie, mi-am spus, mã prinde
furtuna prin coclaurile astea!
Dar, ca orice ºofer împãcat cu fatalitatea,
mi-am continuat deplasarea cu cea mai mare
vitezã posibilã, adicã 30-40 km/orã.
Totuºi, apropiindu-mã suficient, mi-a
venit inima la loc. Nici o furtunã dezlãnþuitã
nu ameninþa sã mã smulgã de pe carosabil:
era dar un banal câmp cultivat cu masoni în
ºiruri lungi ºi drepte, unduindu-se graþios ºi
prea oficial în ridicolele lor togi negre. Am
tras pe dreapta ros de curiozitate ºi l-am
întrebat pe unul aflat mai aproape:
- Dar ce faceþi aici, oameni buni?
- Creºtem ºi ne înmulþim, mi-au rãspuns
în cor, creºtem ºi ne înmulþim!
- Dar atât?! îmi scãpã fãrã sã vreau.
- Nu! Nu! psalmodiarã la unison,
descifrãm în aer, în apã, în pãmânt ºi în soare
semnele masonice originare!
- Aha! îngãimai, ºi le-aþi gãsit?
- Marele Maestru ºtie, Marele Maestru ºtie!
Dacã eram un individ normal ºi nu unul
chinuit de o curiozitate maladivã, mã
întorceam liniºtit la maºinã ºi îmi vedeam
de drum. Dar firea mea pãcãtoasã mã fãcu
sã întreb cât se poate de interesat.
- Cum pot vorbi cu Marele Maestru?
- Susþine centrul, în centru gândeºte! O
sã-l recunoºti imediat
Aproape se însera când am nimerit
centrul ºi l-am recunoscut dintr-o privire pe
Maestru. Era imposibil sã nu-l recunoºti,
deoarece îi domina pe ceilalþi ca un stâlp de
telegraf într-un lan de porumb. Copleºit,
îngãimai un salut timid.
- ªtiu ce vrei sã mã întrebi, omule, mã
întâmpinã Marele Maestru, dar mi-e
imposibil sã-þi dezvãlui secretele noastre.
Totuºi, þine minte acest adevãr: ADAM a fost
mason!
- Aha! mã prefãcui cã înþeleg.
Pe la miezul nopþii mi-am regãsit maºina
ºi pornii cãtre casã obsedat de aceastã frazã:
ADAM-mason, ADAM a fost mason! Da…
mã strãfulgerã un gând…
- Dacã ADAM a fost mason înseamnã cã
Dumnezeu, tatãl lui, este fratele sãu, iar eu
sunt fratele tuturor oamenilor de pe pãmânt,
iar… N-am dus gândul mai departe deoarece
plonjai cu mare artã chiar în mijlocul unei
gropi adâncã de patru metri, plantatã acolo
de cei de la drumuri, un fel de capcanã pentru
fraieri ca mine, convinºi cã au înþeles
secretele masonice cele mai profunde.
F. M. CIOCEA

(Urmare în numãrul viitor)
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Motto:
- Aurele, condoleanþe,
þi-a murit personajul.
TITI DAMIAN
Aurel Anghel

Bunica
Bunica mea se ruga,
Murmura rugãciuni
Cu ochii spre lunã, spre o stea
Care era doar a mea.
Cãlãtorea atât de departe
Trecea de atâtea ori peste moarte
ªi se întorcea dintre stele
Sã lumineze cu ele
Rugãciunile mele.
Acum ea se roagã în flori
Plâns de rouã în zori
Fãrã ºtiinþã de carte
Fãrã fricã de moarte
Nãvãdeºte din stele ºi flori
Chipul mamei mele în zori
Rostesc, Doamne ºi eu rugãciune
pânã ºi steaua mea va apune.
Rescrisã 19.11.2007

Daruri cereºti
Fii blândã, iubito, eºti bobul de rouã
din singura mea dimineaþã
Când plouã cu rouã
Când pânza de ceaþã
Dispare,
Apare
prima dimineaþã
Cu rouã ºi raze de soare.
Ne-a dat Dumnezeu
fântânã cu rouã
rãcoare-n adânc
mai plouã, iubito,
e rouã în Crâng.
Boabe de rouã
Daruri cereºti
În ziua când plouã cu rouã
Primeºti,
Crenguþa de corn .
22.03.2007 09:27:50 Buzau

Din grijã
Mã-ntreabã unul:
-Ce-i în capul tãu
De ce te-ai apucat sã scrii,
ºi la ce bun
Acum când iatã eºti bãtrân
Ce nebunie þi-a venit
Sã scoþi din tine gândul liniºtit?
Stãtea acolo, ce-i avut cu el?
Ce dor te-a apucat pe tine Aurel
feciorul unuia Pârnod
Ori eºti ºi tu ca tatãl tãu nãrod
Neliniºtit ºi bun de gurã?
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-Mai taci, vorbeºti fãrã mãsurã…
-Cum sã te fac sã înþelegi. sã taci ,
Punând cuvintele la chin
Cu chip cã le croieºti un alt destin.
Am auzit cã scrii romane
Cã publici, vinzi, primeºti la milioane
Ce mai doreºti, mãi omule, nu oboseºti
Stai toatã ziua ºi te chinuieºti.
Ce grijã ,Doamne au de mine
confraþi, copii, colegi, vecine
sã stau cuminte, sã trãiesc
pe nimeni prin Cuvânt sã nu prostesc.
Staþi, blânzi prieteni, nu oftaþi
ªi nici de ceasul morþii nu vã daþi
nu mai e mult, curând mã voi piti
la umbra unui fir de grâu
m-oi înfrãþi cu pietrele din râu
Din cer de mine sã se ºtie
veþi asculta un cânt de ciocârlie.
Dar poate voi mai multe veþi afla
Când Dumnezeu din somnul cel de veci va
învia
Sã judece cu sfânta Lui dreptate
Pe fiecare dupã vorbã ,dupã fapte.

Dor
N-am mai trecut demult pe-acasã
ªi mã tem
Cã am pierdut chipul tãu ,
Mamã frumoasã.
Aleargã uliþele satului
La întrecere cu vântul
Unui februarie primãvãratic.
caut urmele tale
În gând gãsesc doar cuvântul.
Te caut ºi te strig:
Mamã,mamããã,
Te vãd, þi-a crescut o aripã
Vai,doamne,mi-e teamã
Aripa o poate duce departe…
Apuc sã rostesc rugãciunea:
”Amestecã ,Doamne lutul cu ploi,
Adu mãcar cuvântul înapoi,
Dã-ne din nou primãvarã.
Binecuvinteazã gândul ºi lutul
Intoarce spre noi
Începutul.

Odihna nisipului
Sã fie oare o-ntâmplare ?
Noi nu suntem decât nisipul de pe mare
De-atea ori de valuri ondulat
Si niciodatã sfãrâmat
Noi suntem ultima fãrâmã
Doar dacã þinem rugãciunea-n mânã
In suflet firul de speranþã
Este nisip în noua viaþã
Pãcatul-i numeros ca firul de nisip
s-ajungã fariseii sã-l împartã
cel credincios e doar un vis
Un valde necredinþã-l poartã

Spre alte zãri, revine pe o plajã
Nimic n-a înþeles din vrajã.
El pleacã drept spre fundul mãrii sã rãmânã
Pe fund ferit de baia de furtunã.
Sã crezi e singura speranþã
Þi-a dat Preabunul doar o viaþã.
(De la Aurel Anghel, lui Dumitru Buhai coleg de
facultate, preot în SUA
Poezie scrisã azi ca rãspuns la o reacþie fãrã precedent a
sufletelor noastre rãtãcite dupã 45 de ani.)
Duminicã, 11 decembrie 2005

MAMEI MELE
Doamne, mama n-a avut
aripi
Sã ajungã pânã la cer…
A coborât în pãmânt
cu un singur Cuvânt.
Neavând aripi, sã vinã-napoi
gãtitã cu dureri
A uitat ºi de noi
n-o mai udã nici ploi
n-o mai bate nici vânt
o mai doare un singur cuvânt.
Ascultã ,Doamne ruga mea
ªi pastreaza un cuvânt pentru ea.
Rescrisã 19.11.2007 Buzãu

De-a râsu’-plânsu’

“Ochiul ºi
timpanul”
Eroul nostru, nu cu mult timp
în urmã, se mutã în blocul unde
întâmplarea-l gãsi. Atât vecinii VASILE PANÃ
cât ºi administratorul de bloc
încercau sî-l punã în temã cu privire la unele cutume
ale comunitãþii.
Bunãoarã, fãrã sã-l alarmeze, ci mai mult din
dorinþa prevenirii unor eventuale disensiuni ce le-ar
putea avea cu locatarul de sub el, i se prezentã caracterul
celui din urmã, definit ca o persoanã foarte irascibilã,
curios pânã la obsesie, procesoman înrãit etc. etc.
Noul venit se hotãrâ sã-ºi cumpere o pereche de
ghete negre ºi cu talpa turnatã. Înnoit, se plimbã þanþoº
în zona centralã a urbei noastre. Într-un târziu, pe un
fond de obosealã, simþi nevoia de a merge acasã.
Stând pe canapeaua din dormitor, încerca sã-ºi
dezlege ºireturile „înnodate cu ochi”. Inversã ordinea
operaþiunilor, încurcându-le ºi mai rãu! Cu mare
greutate îºi scoase gheata din piciorul drept ºi, ca
pedeapsã, o aruncã sub ºifonier. Zgomotul produs îl
sperie! Cu chipul cuprins de teamã se dojeni
singur:”Cum oare, omule, poþi fi atât de nesimþit?! Ce
va zice vecinul de jos? Ai grijã sã nu dai de vreo belea
cu nebunul!”
Gheata stângã o scoase cu mare atenþie, aidoma
grijii pe care o porþi noului nãscut. Într-un alint
nepãmântean o puse uºor pe o pernã alãturatã. Simþurile
îi erau malaxate în cuvintele vecinilor:”Ai grijã omule,
nu te juca cu cel de sub tine!!”
Prins ca într-o ghearã, lãsã decorul în starea iniþialã.
Gheata din piciorul drept sta bosumflatã sub dulapul
de haine. Se culcã jos pe covor, cuprins de o teamã
nefireascã! Îºi dorea o liniºte primordialã. Respiraþia ºi-o
obturã, simþind uneori dereglãri chiar în metabolism!
Dupã circa douã ore auzi bãtãi puternice la uºa de
la intrare. Buimac, deschise. Vecinul de la apartamentul
de sub el, cu pãrul vâlvoi, ochii bulbucaþi ºi chipul alicit
în trãiri de agresivitate, zise foarte ofuscat:”De circa
douã ore aºtept sã-þi descalþi ºi a doua gheatã! Ce ai de
gând sã-i faci? Rãspunde-mi repede, ca sã mã pot culca
ºi eu!”

PUMNALUL DIN SPATELE
PREªEDINTELUI
Actuala administraþie de la Casa Albã nu a rezolvat
nici problema irakianã, nici pe cea israelo-palestinianã,
subminând prestigiul american în întreaga lume. Un rãzboi
crâncen secerã vieþile a mii de soldaþi. “What happened”
(“Ce s-a întâmplat”) este numai o carte de memorii apãrutã
în USA, scrisã între triumf ºi iluzie de Scott McClellan.
Acuzaþiile sale se concentreazã pe “incompetenþa crasã”
ºi gestionarea catastrofalã a crizei irakiene - se minte în
cunoºtinþã de cauzã, s-a supraevaluat ameninþarea cu
armele biologice, chimice sau nucleare din partea lui
Saddam Hussein. Scott McClellan a lucrat pentru Mr. Bush
încã de pe vremea când acesta era guvernator în Texas.
Din 2003, a fost numit secretar de presã la Casa Albã,
pânã în aprilie 2006. Acum îºi ia revanºa cu “WHAT
HAPPENED - Inside the Bush White House and Washington’s Culture of Deception” unde spune: “Este posibil
ca prietenii ºi foºtii mei colegi, care au trãit ºi muncit sau
încã mai lucreazã ºi trãiesc în interiorul acestei himere, sã
nu fie foarte bucuroºi de perspectiva pe care o prezint”.
Trent Duffy, adjunctul lui McClellan timp de doi ani, s-a
ºi pronunþat în sensul cã fostul sãu ºef “…îºi datoreazã
întreaga carierã lui George W. Bush ºi acum îi înfige
pumnalul în spate, fãrã a fi cunoscut motivul”.
McClellan susþine cã preºedintele s-a angajat în eroare
sub semnul unei auto-decepþii, justificându-ºi pânã la
exagerare interesele politice. Administraþia “a renunþat la
adevãr ºi onestitate exact în momentul când acestea îi erau
mai necesare”. ªeful statului a “gestionat criza într-un mod
care aproape a garantat cã folosirea forþei ar fi unica
opþiune”. ªi încã un amãnunt: înalte oficialitãþi l-au indus
fals pe McClellan în legãturã cu implicarea administraþiei
în divulgarea identitãþii lui Valerie Wilson, agentã C.I.A.
Acesta nu a ºtiut 2 ani mai nimic ºi, prin urmare, declaraþiile
sale din camera de presã au omis involuntar aspecte
principale ale unei infracþiuni. Informaþia despre Karl Rove
ºi I. Lewis Libby Jr. cum cã nu ar fi fost implicaþi în
divulgarea agentei sub acoperire conþinea inexactitãþi bine
dirijate. Pe atunci, cabinetul lui Dick Cheney a solicitat
CIA sã verifice dacã Bagdadul cumpãrã uraniu african.
Trimis în Niger, Joseph Wilson a infirmat tranzacþia ºi
chiar a publicat un articol în ‘New York Times’ - “Ceea ce
nu am gãsit în Africa”. O sãptãmânã mai târziu, presa o
divulga pe soþia sa ca agent secret care ºi-ar fi recomandat
soþul pentru acea misiune. Jurnalista implicatã recunoºtea
cã a primit informaþiile de la doi înalþi oficiali.
Deconspirarea unui agent guvernamental este un delict.
Juriul federal s-a aplecat asupra lui Karl Rove, cel mai
apropiat consilier al preºedintelui, ºi asupra lui Lewis
Libby, ºeful administraþiei vicepreºedinþiale.
Valerie Wilson chiar lucra sub numele de Valerie Plame,
specializatã în producerea armelor de distrugere în masã.
Deconspirarea i-a distrus cariera ºi a bãgat-o pe jurnalista
Judith Miller, de la New York Times, 85 de zile în puºcãrie
pentru cã a “sfidat justiþia”, refuzând sã indice sursa
informaþiilor. Dupã cheltuirea a peste douã milioane de
dolari, procurorul federal Patrick Fitzgerald nu a mai
condamnat pe nimeni pentru deconspirare, considerând
cã minciunile alcãtuiau o încrengãturã mult mai gravã. Se
cãuta totuºi un “þap ispãºitor”. În martie 2007, Lewis Libby
s-a calificat ca prim “mincinos cu acte în regulã”
învinovãþit de obstrucþionare a justiþiei, fals în declaraþii
ºi sperjur. Lewis “Scooter” Libby a demisionat din funcþia
de ºef de cabinet în toamna lui 2005, imediat ce a fost
acuzat, spunând anchetatorilor cã a transmis jurnaliºtilor
numai zvonuri. Poate cã a cãzut în plasa întinsã pentru
protecþia lui Karl Rove. “«Scooter» Libby este nevinovat.
(…) Era atât de îngrijorat cã va fi acuzat de demascarea
unui agent CIA, încât l-a rugat pe ºeful sãu, Dick Cheney,
sã intervinã…” a spus avocatul Wells. Libby “era un important membru al cabinetului, dar Karl Rove a fost
personajul-cheie al Partidului Republican”.
Acum, îmi explic ºi eu de ce ºi-a publicat McClellan
cartea la expirare de mandat prezidenþial: ca sã se apere,
sã nu pice ca prostul când se va reporni citarea celor
implicaþi în Dosarul Wilson, deocamdatã doar cap de pod
în ceea ce s-ar putea numi ‘manipulare a informaþiilor
secrete pentru motivarea intervenþiei militare în Irak’. Dupã
o “cãdere”, multe investigaþii adormite se transformã brusc
în vânãtoare. Nu va mai interesa pe nimeni dacã Bush ºi

Cheney se vor declara “triºti” la aflarea noilor verdicte ºi
nici nu va mai fi sigur cã liderul majoritãþii Partidului
Democrat din Senat ar mai cere preºedintelui clemenþã.
Reacþiile Casei Albe au apãrut imediat dupã tipãrirea
acestor memorii. Bush “este surprins ºi profund dezamagit”,
spune secretarul de presã prezidenþial Dana Perino, “iar
asemenea preocupãri ºi idei nu puteau proveni de la el sau
de la oricare altul din echipa sa”. Preºedintele chiar: “Este
înmãrmurit ºi nu recunoaºte ceea ce Scott McClellan afirmã
cã a auzit în timpul îndelungatei lor colaborãri”.
O “Culture of Deception” face ravagii ºi la Bucureºti,
numai cã nimeni nu se ocupã de decriptarea ei. Existã ºi
aici o revoltã fãþiºã împotriva minciunii oficializate, a
duplicitãþii ºi conformismului degradant. Adevãrul cel mic
îl umbreºte pe cel mare, iar cel mare, pe cel ºi mai mare
decât el. Înºelarea este omeneascã, iar a fi prost “de
bubuie” nu intrã în nici o definiþie a intelectualitãþii… ºi
iatã cã tocmai ceea ce am ocolit cu grijã pânã acum îmi
scapã aproape involuntar: oximoronul ‘intelectualului
prost’ - dar prost… fãcut grãmadã! Prostia lustruitã, ca
ºi grãmada ei, poate cãpãta însã prestigii noi, dupã cum
procedeazã Liiceanu cu ‘licheaua’: “Cred cã am dat o
nouã demnitate cuvântului ‘lichea’ în limba românã. Am
luat cuvântul acesta de pe stradã ºi, scoþându-l din
banalitatea injuriei, l-am îmbrãcat în hainele Istoriei, iam dat un sens hermeneutic ºi, astfel, un prestigiu pe care
nu-l avea” - Gabriel Liiceanu, ‘Din nou despre lichele’.
În plinã “Culture of Deception”, filosoful recunoaºte la
Realitatea TV cã nu-i atins de dezamãgire faþã de
preºedintele Bãsescu, susþinându-l constant, iar criteriile
evaluãrilor… “Sper ca ele sã vinã din inimã. Dacã nu,
dacã vin dintr-un calcul politic, mie îmi convin
rezultatele”. Liiceanu îºi limiteazã obligaþiile la a spune
ceea ce crede, fãrã sã aibã ºi soluþiile, care - curios! - nici
nu-i revin ca sarcinã : “Pentru cã am impresia cã am obosit
enorm cu toþii ºi gândul meu cel mai apãsat a fost sã dau
un semnal intelectualilor care, atâta vreme cât trãiesc în
þara lor ºi nu fug, nu-ºi iau lumea în cap, precum Caragiale,
care spunea: «Mã, nu mai stau, prea mare-i duhoarea»…
câtã vreme duhoarea mai poate fi suportatã ºi stai aici,
atunci ai obligaþia sã spui ceea ce crezi. Ce urmeazã deaici nu este în nici un caz sarcina unui intelectual umanist
sã dea soluþia. Soluþiile sunt date de oamenii politici.
Intelectualii doar trag semnalul de alarmã”. Liiceanu nui McClellan ºi nu-ºi va tipãri la propria editurã un “What
happened”, cu dezvãluiri de genul: Ce se întâmplã prin
interioarele guvernãrii lui Bãsiceanu ºi în labirintul
minciunilor sfruntate de la Bucureºti…”.
În ‘Evenimentul zilei’ din 28 Mai 2008, Vladimir
Tismãneanu scrie cã regretata Monica Lovinescu: “A
denunþat cu probe devastatoare prolixa imposturã a
scribilor oficiali (de la Vasile Nicolescu la Dulea) ºi a
‘trepãduºilor de Curte Nouã’ (de la Pãunescu la Vadim).
A propus o tablã de valori care contrapune ceea ce este
etic ºi estetic valabil variilor schimonoseli ‘umanistsocialiste’. A fãcut-o cu francheþe, scriind întotdeauna în
concordanþã cu valorile în care a crezut.” ªi Tismãneanu
îi cautã Monicãi Lovinescu vajnici continuatori,
confecþionând o listã lungã cu Mihai ªora, Gabriel
Liiceanu, Ana Blandiana, N. Manolescu, Andrei Pleºu,
H.-R. Patapievici, (…) Rodica Palade, (…) Dragoº-Paul
Aligicã, Andrei Cornea, Cãtãlin Avramescu (…) - ãºtia
ar fi “o ºcoalã de reflecþie ºi atitudine care se revendicã
din opera” Monicãi Lovinescu. Pânã la impresia
‘adunãturii de prestatori servicii, consolidatã pe principii
clientelare’ mã împiedic de numele lui ªora: nu are ce
cãuta lângã miniºtri ai culturii sub mineriade ºi târgumureºuri, lângã ministrul de externe pãrtaº la
bombardarea sârbilor în Noaptea de Înviere, lângã
consilieri prezidenþiali sau guvernamentali gestionând
dezastrul ºi rentabilizând compromisul, lângã ziariºti ai
miopiei ori lângã reprezentaþi de vazã ai societãþii civile
remuneraþi cu 30 de arginþi. Câþi dintre listaþii lui
Tismãneanu ar putea sã-ºi ridice fruntea când vine vorba
de ideea de onoare în cultura românã ºi de istoria recentã
a demnitãþii?

Victor Nicolae
New York
Patapievici adaugã: “Un astfel de martor al suferinþei
aproapelui au fost Monica Lovinescu ºi Virgil Ierunca,
luaþi împreunã. Iubirea unuia faþã de celãlalt a fãcut din
doi unul. Iar compasiunea lor faþã de suferinþa aproapelui
a fãcut din amândoi unul dintre cei mai preþioºi, eficace,
redutabili ºi frumoºi martori ai adevãrului din secolul XX“.
Dar unde-s în lista tismãneanului martorii preþioºi ºi
redutabili ai suferinþei aproapelui ºi ai adevãrului nealterat?
Monica Lovinescu credea despre Patapievici în ‘Jurnalul’
ei cã: “…ascultã ºi primeºte copilãros de agreabil toate
criticile noastre. ªi nu sunt puþine. Din când în când o ia
razna în «arhitecturi de aer» (cum le-a numit V.) într-o
direcþie sau alta. Spre elogiul culturii de masã, rock,
Michael Jackson - într-un fel de «elogiu al efemerului»
nesãbuit”. Când Patapievici le-a zis cã deruta ºi starea
socialã de dupã decembrie ’89 ar avea o explicaþie istoricã
prin “devãlmãºirea” þãrãneascã ºi tarele legionarismului,
Ieruncii au reacþionat logic: “De parcã nu o jumãtate de
secol de comunism ar trebui interogat ºi rãmãºiþele lui în
mentalitatea colectivã…”. Numai cã ‘arhitecturile de aer’
prin care o ‘ia razna’ Patapievici în ultimul timp… s-au
mai complicat.
Cum se revendicã Pleºu la ºcoala atitudinii ºi reflecþiei?
Monica Lovinescu îl deplângea pentru implicarea sa
politicã. Încredinþase ‘Literatorul’ unor “feseniºti” ca
Marin Sorescu, Fãnuº Neagu, Eugen Simion ori Valeriu
Cristea. În Jurnalul dintre 1996 ºi 1997, se gãseºte o
caracterizare a Pleºului, ca resentimentar cu versatilitate
politicã ºi culturalã: “Francezul ar spune despre Pleºu cã
are «l’esprit tordu». Tot apãrându-se de criticile întemeiate,
cultivã sofismul în scopuri personale de igienã
resentimentarã“. ªi N. Manolescu i-a decepþionat pe Monica ºi Virgil: “Stãm sub impresia ultimelor douã numere
din ‘România literarã’. Primeºte ºi culege pe toþi
compromiºii: paginã de poezie Ion Miloº (plagiatorul lui
Busuioceanu), articol favorabil al lui Alexandru George
despre Paul Dimitriu - îl avertizasem cã e agent pe faþã. ªi
mai grav: douã pagini de sãrbãtorire a lui Fãnuº Neagu”.
În 12 martie 1996, Monica Lovinescu nota despre
Liiceanu, cel aflat ‘printre ultimii, dacã nu chiar singurul,
cu care vorbim exact aceeaºi limbã’: “Gabriel face din
Pruteanu «arheul» poporului român abandonat de zei,
cãruia îi oglindeºte - prin râsu-plânsu lui - mizeria
spiritualã. Foarte frumos spus, dar de ce Pruteanu, care e
departe de a putea simboliza altceva decât propriul sãu
statut de descurcãreþ printre cãrþi ºi oameni? Când te
cheamã Liiceanu, nu poþi scrie chiar despre oricine”. Alina
Mungiu-Pippidi îl considerã pe ‘arheul abandonat de zei’,
dar nu ºi de filosoful Liiceanu, un clovn: “A murit zilele
acestea un vechi prieten de-al meu, George Pruteanu. Corul
fals ºi gãlãgios de la moartea lui tinde sã ascundã faptul
cã aceastã celebritate care a murit sãptãmâna trecutã era
un ratat, adicã un om excepþional de înzestrat care nu a
reuºit sã-ºi valorifice darurile…” - începea MungiuPippidi “La moartea unui clovn”, luni, 31 martie 2008, în
‘România liberã’.
Monica Lovinescu ºi-a exprimat dezamãgirea cu
privire la mulþi intelectuali. Unora le-a acordat cu
generozitate tot creditul ºi a greºit. Ori cã se purtau cu
laºitate ºi mercantilism printre tentaþiile „democraþiei
originale”, acceptând compromisul cu puterea, ori cã se
manifestau inegal în aprecieri.
Mare-i neruºinarea intelectualului român când ajunge
la pâine ºi cuþit!
Poate cã scriitorul McClellan nu urmãreºte decât sã-ºi
vândã cartea cu orice preþ în USA, ambalând la maxim o
afacere literarã prin breºele de succes ale intrigii ºi trãdãrii.
L-am vãzut la televizor însã cum îºi susþinea cu aplomb
buna-credinþã, printre tot felul de insinuãri venite din
partea preopinenþilor: “…loialitatea mea faþã de o slujbã
este cu mult mai micã decât aceea faþã de þarã ºi adevãr”.
Victor Nicolae
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Marile momente la radioul românesc –
Asasinarea lui Armand Cãlinescu
Demiterea lui Octavian Goga la 10 februarie 1939 ºi
constituirea unui nou guvern sub preºedinþia patriarhului Miron
Cristea au marcat „falimentul” democraþiei româneºti interbelice,
proces încadrat în fenomenul european ce caracteriza acea
perioadã.
Demne de reþinut, în acest context, sunt cuvintele
patriarhului Miron Cristea, rostite în calitatea sa de prim –
ministru la ceremonia promulgãrii noii constituþii:”Astãzi s-a
distrus hidra cu 29 de capete electorale (nr. partidelor politice
– n. ns.) care a învrãjbit fãrã nici un folos pe toþi spre paguba
þãrii întregi…”1 .
Regimul lui Carol al II-lea s-a caracterizat printr-o mare
instabilitate ºi incoerenþã în intervalul 10 februarie 1938 – 6
septembrie 1940, s-au perindat la cârma þãrii 6 guverne, ceea ce
face ca in cei 22 de ani de existenþã a României Mari sã se
succeadã 29 de guverne ºi 20 de prim – miniºtri.
Promulgarea Constituþiei de 27 martie 1938 îi dãdea
posibilitatea monarhului sã guverneze încãlcând principiul
„regele domneºte ºi nu guverneazã”. Parlamentul, guvernul ºi
chiar puterea judecãtoreascã au fost subordonate regelui Carol
al II-lea. S-a instituit Consiliul de Coroanã. Ca organ consultativ,
au fost dizolvate partidele politice iar breslele, concepute ca
organizaþii profesionale cu caracter guvernamental, au fost
înlocuite cu sindicatele.
În decembrie 1938 s-a stabilit ca bãieþii între 7 – 18 ani ºi
toate fetele între 7 – 21 de ani sã facã parte din Straja Þãrii,
organizaþie al cãrui comandant suprem era regele.
Înfiinþarea Frontului Renaºterii Naþionale la 16 decembrie
1938, „unica organizaþie politicã în stat”, a marcat pentru prima
oarã în istoria României, legiferarea partidului unic, fãcându-se
un pas decisiv spre totalitarism. Presa ºi radioul au fost puse în
slujba lui Carol al II-lea ºi a regimului sãu. Parlamentul ales în
iunie 1939 s-a dovedit o instituþie incomodã, iar Carol al II-lea
i-a redus durata sesiunilor astfel încât acest Parlament a
funcþionat numai douã luni, la 5 iulie 1940 fiind închis de rege.
În ciuda eforturilor depuse, noul regim a fost departe de a se
bucura de sprijinul diferitelor forþe sociale ºi politice, iar liberalii
ºi þãrãniºtii nu au recunoscut legitimitatea regimului ºi au exclus
din rândul partidelor pe unii fruntaºi ai lor care colaborau cu
regimul.
Sesizând cã unul din scopurile dictaturii regale era lupta
împotriva legionarilor, conducãtorul acestora, „cãpitanul”
Corneliu Zelea Codreanu a dat, la 21 februarie 1938, o circularã
prin care hotãra încetarea activitãþii partidului „Totul pentru þarã”
ºi a miºcãrii legionare, motivând-o cu faptul cã ceasul biruinþei
„încã nu a sunat”. Cu toate acestea, în urma unei scrisori
calomnioase ºi jignitoare adresate la 26 martie 1938 lui Nicolae
Iorga, C. Z. Codreanu a fost judecat ºi condamnat la 6 luni de
închisoare, iar în urma gãsirii unor documente la Casa Verde,
sediul central al legionarilor, Codreanu a fost condamnat la 27
mai 1938 – pe baza rechizitoriului redactat de Armand Cãlinescu
la 10 ani de muncã silnicã pentru „crima de deþinere ºi
reproducere în public de acte secrete interesând siguranþa
statului”, „uneltire contra ordinei sociale” ºi „rãzvrãtire”.
Sub presiunea nazistã, dictatura regalã a alunecat treptat spre
dreapta, nu atât din convingere, ci din necesitate politicã.
Acþiunile Germaniei erau tot mai sfidãtoare, iar acordul de
la Munchen, din 29 septembrie 1938, a evidenþiat falimentul
politicii de securitate colectivã precum ºi miopismul politico –
militar al Franþei ºi Marii Britanii. România devenea tot mai
izolatã politic, aceasta în condiþiile în care era înconjuratã de
vecini revizioniºti.
Sesizând acest lucru Carol al II-lea a întreprins vizite la
Londra ºi Paris, dar ele s-au soldat cu un eºec. La întoarcerea
spre þarã, el a avut, în ziua de 24 noiembrie 1938, o întrevedere
cu Adolf Hitler la Berchtensgaden. În termeni ultimativi, Hitler
i-a cerut „retragerea României din Societatea Naþiunilor;
denunþarea tuturor tratatelor oficiale ºi secrete, precum ºi a
convenþiilor militare, economico – comerciale, contrare spiritului
ºi literei tratatului de alianþa totalã germano – român, care ar fi
urmat sã devinã baza politicii interne ºi externe a României;
aducerea Gãrzii de Fier la putere”.
Carol al II-lea a refuzat iar Hitler „l-a ameninþat cu
anihilarea”. Întors în þarã, Carol al II-lea a decis lichidarea
principalelor cãpetenii legionare. „Seria crimelor comise contra
membrilor fostei Gãrzi de Fier începe la 30 noiembrie 1938 cu
asasinarea, …, lui C.Z. Codreanu, a celor trei asasini ai fostului
prim – ministru I.C. .Duca ºi a celor 10 asasini ai lui Mihail
Stelescu (nicadorii ºi decemvirii – n-ns.), toþi 14 deþinuþi în
penitenciarul special Râmnicu Sãrat, transportaþi în noaptea de
29 – 30 noiembrie 1938 în douã camioane, spre Bucureºti, ºi
uciºi pe drum, prin ºtrangulare, de 14 jandarmi, …, apoi duºi la
închisoarea Jilava unde au fost îngropaþi”. Crime de acest gen
au avut loc ºi în perioada urmãtoare.
În acest context intern ºi internaþional, mãsurile luate de
Armand Cãlinescu împotriva Gãrzii de Fier organizaþie care a
apãrut „în viaþa politicã purtând într-un braþ icoana Sfinþilor
Arhangheli Mihail ºi Gavril, iar în celãlalt braþ unealta crimei ºi
asasinatului, „revolverul plin de gloanþe””2 au fãcut sã creascã
ura organizaþiei legionare împotriva lui. Se organizeazã
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comploturi care au fost descoperite, „este sfãtuit sã se fereascã de
perioadele reale” care-i ameninþau viaþa, dar Armand Cãlinescu nu
þine seama de ele. „S-ar pãrea cã pentru el pericolul constituie
farmecul vieþii”, se arãta într-un articol apãrut în francezã3 . Dupã
cum rezultã dintr-o notã a Inspectoratului General de Jandarmerie,
la 6 februarie 1938, într-o ºedinþã secretã condusã de Bãnicã Dobre,
organizaþia legionarã hotãrãºte asasinarea lui Armand Cãlinescu ºi
a altor oameni politici ca Dinu Brãtianu, Gabriel Marinescu, Nicolae
Titulesvcu, desemnându-se câte un gardist pentru punerea în aplicare
a hotãrârii luate. Pentru asasinarea lui Armand Cãlinescu a fost
desemnat legionarul Gãlbeoru, din comuna Gãleºeºti, judeþul Argeº,
care vine (expres pentru aceasta” în Bucureºti, fiind gãzduit de un
alt simpatizant al Gãrzii, în Calea Griviþei. Fiecare terorist cunoºtea
de unde sã-ºi procure armamentul necesar. Dar planul de asasinare
nu a putut fi finalizat4 . Au loc alte încercãri nereuºite, pânã la cea
din 21 septembrie 1939. Astfel, în Nota informativã nr. 53 din 19
februarie 1938, Legiunea de Jandarmi Turda informa Direcþiunea
Generalã a Poliþiei Capitalei cã în aceeaºi zi, la ora 12,30, a plecat
din Câmpia Turzii cu trenul accelerat la Bucureºti înfocatul legionar
Dobrotã Nicolae, care lucra ca funcþionar la „Industria Sârmei”, cu
intenþia de a-l asasina pe Armand Cãlinescu, în care scop se înarmase
cu un revolver. Pentru identificarea ºi prinderea teroristului amintit,
care cãlãtorea „cu un carnet pe numele Dan Mihail”, au fost
comunicate ºi semnalmentele lui5 .
Încercãri de a face sã disparã Armand Cãlinescu, au pornit ºi
din alte localitãþi. În Nota informativã a ºefului Poliþiei Oraºului
Alba Iulia se arãta cã a aflat cã „avocatul Lupu N. din Alba Iulia,
într-un cerc restrâns de legionari”, a declarat: „De la Sibiu a fost la
centrul legionar din Bucureºti o echipã condusã de D. Banea. Echipa
a întrebat pe Corneliu Z. Codreanu: Cãpitane, în cine sã tragem, în
Cãlinescu sau în Micescu? Codreanu le-a rãspuns: Mergeþi
deocamdatã acasã, vã voi aviza eu, iar când e vorba de tras, avem
sã tragem în mai mulþi.6 ” Din aceeaºi notã informativã aflãm cã
unul dintre oamenii poliþiei, stând de vorbã cu dr. Ilie Colhon,
conducãtor al organizaþiei judeþene a partidului „Totul pentru Þarã”,
despre organizarea asasinãrii lui Armand Cãlinescu ºi a lui Istrate
Micescu, legionarul a declarat: „Dacã cade întâi Codreanu, atunci
Armand Cãlinescu scapã. Dacã nu va cãdea el, atunci se oferã zeci
de echipe la Centru de executare. Le-am vãzut chiar eu aceste
echipe”7 .
Despre pregãtirile ce se fãceau în vederea lichidãrii ministrului
de interne Armand Cãlinescu, aflãm ºi din Nota informativã nr. 79
din 11 martie 1938, Inspectoratul General al Jandarmeriei deþinând
informaþii precise precum cã doi legionari: Dima, zis
Constantinescu, proprietarul unei prãvãlii în Bucureºti, fost învãþãtor
în judeþul Argeº, ºi Oraþia Stelescu, mecanic la Teatrul Naþional, în
timpul când se aflau într-un restaurant, au discutat „între altele ºi
chestiunea Gãrzii de Fier”, Dima arãtând cã Armand Cãlinescu va
avea acelaºi sfârºit pe care l-a avut I. G. Duca în anul 1933,
„deoarece toate neplãcerile Gãrzii de Fier pornesc de Dl Ministru
de Interne”, afirmând totodatã cã în cartierele mãrginaºe ale
Capitalei se fac pregãtiri în acest scop, trãgându-se la sorþi indivizii
care sã formeze echipa morþii pentru suprimarea lui Armand
Cãlinescu în câteva zile8 . Din aceastã notã informativã se mai
desprinde faptul cã legionarii erau pregãtiþi ca în cazul când tentativa
de asasinare a lui Armand Cãlinescu nu era realizatã, „tot nu va
scãpa de alþi legionari din Piteºti”, iar legionarul Dima „ºi-a
manifestat satisfacþia în cazul în care va reuºi sã ia iasã ºi el la sorþi
pentru a-ºi putea pune planul în aplicare, cu cea mai mare sete”9 .
Descriind împrejurãrile în care a fost sãvârºit asasinatul, ziarul
„Timpul” relata cã dupã ce în februarie 1939 a fost descoperit cuibul
de vipere legionare din strada Pretorieni nr. 8 „care urmãrea acelaºi
scop”, legionarul Dumitru (Miti) Dumitrescu, avocat din Ploieºti,
care a pus la dispoziþia acestui grup grenade, a reuºit sã fugã în
Cehoslovacia, având grijã ca înainte de a dispãrea sã dea în pãstrare
„restul de 20 de grenade ºi circa 25 de pistoale Steyer ºi Beretta”
studentului Popescu Cezar de la Facultatea de Medicinã, ce stãtea
ascuns în acea perioadã, întrucât fusese condamnat, în lipsã, la doi
ani de închisoare. Potrivit aceluiaºi ziar, evenimentele s-au
desfãºurat astfel: În urma încercãrii nereuºite de a trece fraudulos
din Cehoslovacia în Germania, 17 septembrie revine în þarã ºi se
întâlneºte la Ploieºti, lângã Biserica Sfântul Constantin, a doua zi,
cu Popescu Cezar. Acesta l-a informat pe Dumitru Dumitrescu cã
armamentul încredinþat de el este pãstrat la loc sigur ºi cã pentru al asasina pe Armand Cãlinescu a fost formatã ºi „echipa morþii”,
înþelegându-se „cu patru camarazi ºi anume: Popescu Traian, fratele
sãu, student la Drept, anul IV, Moldoveanu Ion, student la
Politehnicã, Ionescu R. Ion, student la Drept anul IV ºi Vasiliu Ion,
desenator – toþi din Ploieºti” care au fãcut pe rând, în prealabil,
recunoaºterea terenului, hotãrând ca maºina primului – ministru sã
fie atacatã cu grenade ºi pistoale la ora când Armand Cãlinescu se
întorcea acasã pentru masa de prânz. Planul, cu care Dumitru
Dumitrescu a fost de acord, prevedea ca atacul sã se producã în
locul unde „s-a ºi întâmplat asasinatul”. Pentru reuºita atentatului
Miti Dumitrescu a hotãrât sã fie cumpãratã o maºinã „cu care sã
tamponeze maºina primului – ministru, obligându-l sã opreascã,
dupã care sã treacã la acþiune”. Cei 34.000 de lei primiþi de la
Dumitrescu de Cezar Popescu sunt daþi fratelui sãu, care împreunã
cu Moldoveanu Ion, cumpãrã maºina de la un ºofer originar din
Urlaþi, numit Lazãr Ureche10 .

Din aceeaºi sursã aflãm cã dupã convorbirea avutã cu Cezar
Popescu, Dumitrescu a plecat în munþi, dormind pe Valea Coºtilei,
unde a stat pânã pe 20 septembrie, când „a coborât la Buºteni pe
searã”, fiind luat cu maºina de Popescu Traian ºi Moldoveanu
Ion. Toþi trei au plecat la Ploieºti, dormind în maºinã în acea noapte
pe un câmp în apropiere de acest oraº. Dimineaþa la ora cinci, au
intrat în oraº ºi au luat de la casa lui Popescu Cezar grenadele ºi
pistoalele, ºi împreunã cu Vasiliu Ion au plecat cu toþii la Bucureºti
unde se întâlnesc cu Ionescu R. Ion în locul stabilit, acesta fiind
gãzduit de un alt complice, fotograful Ovidiu Isaia. Pânã în jurul
orei 13 s-au plimbat pe la periferiile Capitalei, mergând apoi în
strada Fãgãraº, care uneºte strada Virgiliu cu ªtirbei Vodã. În
aceastã primã parte a zilei, alt complice al asasinilor, Stãnculescu
Marin, lãcãtuº, a fãcut pentru ultima oarã recunoaºterea terenului,
„iar dupã atentat sã se retragã”. „În capul strãzii, spre ªtirbei
Vodã au aºteptat în maºinã pânã la ora 13,35, când maºina primului
– ministru a trecut din oraº spre Cotroceni. Dumitru Dumitrescu
care era la volan, a pornit imediat dupã ea, ajungând-o aproape de
întretãierea cu bulevardul Carol al II-lea, în Cotroceni. Acolo a
tamponat maºina din faþã puternic, cãtre aripa dreaptã, în spate.
Tocmai în acel moment trecea o cãruþã. ªoferul primului –
ministru, fiind tamponat nu a putut evita cãruþa, a lovit-o, iar
maºina a fost opritã cãtre partea stângã a strãzii, oblic pe parcurs,
cu capul în bordurã.
În acest moment au coborât cei ºase asasini din maºinã ºi,
totodatã, agentul Androne Radu care stãtea lângã ºoferul primului
– ministru. Probabil cã agentul coborând, ºi-a dat seama cã nu-i
un simplu accident ºi a încercat sã scoatã revolverul, însã, unul
dintre asasini l-a ºi împuºcat pe loc.
ªoferul maºinii a ieºit pe partea stângã, în timp ce atentatorii
veneau din partea dreaptã ºi a încercat sã fugã. Popescu Traian a
tras câteva focuri dupã el, fãrã a-l nimeri.
Toþi înarmaþi cu revolvere ºi cu o grenadã sau douã în
buzunare, au venit la geamurile maºinii, trãgând focuri pe geamuri
în primul – ministru. Între timp au deschis portiera ºi au continuat
sã tragã în trupul care, deja inert s-a rostogolit în sânge la picioarele
lor, strãpuns de 20 de gloanþe care au pãtruns în torace, ficat ºi
plãmâni, ºi trei gloanþe în cutia cranianã11 .
Imediat dupã asasinat echipa condusã de Miti Dumitrescu sa deplasat în strada General Berthelot12 , ºi îºi aminteºte Paul
ªtiubei, inginer ºef al aparatelor din Radiodifuziune la acea datã13 ,
cã intrat în localul Radiodifuziunii trãgând în tavan mai multe
focuri de revolver. Aceasta pentru a paraliza ºi intimida presupusa
gardã militarã de pazã. În acest sens, este de menþionat faptul cã
Radiodifuziunea Românã nu avea o pazã militarã, ci numai doi
portari, salariaþi proprii, care controlau intrarea.
În aceste condiþii, asasinii s-au dus direct în sala de
înregistrare ºi difuziune unde cânta orchestra Radio, Miti Dumitrescu
a luat microfonul din faþa orchestrei ºi a pronunþat urmãtorul mesaj
cãtre Þarã: „Astãzi 21 septembrie 1939 ora 14,30 primul ministru
Armand Cãlinescu a fost executat de o echipã legionarã de sacrificiu
care a fãcut justiþie pentru asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu
la 30 noiembrie 1938”14 . Salariaþii Radiodifuziunii au întrerupt
difuzarea la jumãtatea mesajului ºi publicul n-a recepþionat
justificarea atentatului.
Din alte surse, aflãm cã odatã cu exprimarea mesajului echipa
lui Miti Dumitrescu a depus revolverele pe podea ºi a ridicat
mâinile spre tavan în semn de predare. Pânã sã vinã Poliþia spre
a-i aresta, directorul general al Radiodifuziunii s-a repezit asupra
lui Miti Dumitrescu ºi i-a tras douã palme. Miti Dumitrescu nu a
ripostat ºi a rãmas imobil cu mâinile ridicate spre tavan. Odatã
ajunsã Poliþia, în frunte cu Gavrilã Marinescu i-a luat pe legionari.
Aceleaºi surse relateazã faptul cã lui Miti Dumitrescu i-ai
fost rupte ambele braþe, iar limba i-a fost scoasã din gurã cu un
cârlig, iar ceilalþi 9 membri participanþi la asasinat au fost torturaþi
timp de opt ore fiecare ºi apoi „legaþi ºi împuºcaþi” fãrã a fi
judecaþi. Apoi, tot Poliþia, „le-a pus cadavrele chiar la locul
atentatului, strada ªtirbei Vodã la întretãierea cu bulevardul
Ardealului…”15 .
Auzind trista veste, confirmatã telefonic, Grigore Gafencu,
ministrul de externe în Guvernul Armand Cãlinescu, s-a deplasat
într-un suflet la locul atentatului unde l-a gãsit pe Armand
Cãlinescu „întins pe stradã cu corpul neînsufleþit”, care la porunca
sa a fost ridicat din „praful însângerat al ºoselei” ºi „purtat pe
braþe prietene a fost aºezat într-o ambulanþã” cu care a fost
transportat la Spitalul Militar, dupã care, Grigore Gafencu ºi-a
continuat drumul pânã la Cotroceni. … Primit de rege imediat
relateazã Gafencu în notiþa sa din 21 septembrie 1939, acesta îl
gãseºte alb ca varul ºi tulburat ca ºi el pânã în adâncul sufletului:
„Nu-l pot înlocui cu nimeni”au fost primele cuvinte rostite de
suveran la sosirea lui Gafencu16 .
Doborârea lui Armand Cãlinescu, al doilea prim – ministru
rãpus de gargiºti la ordinele patronilor lor de la Berlin, „a sguduit
adânc sufletul întregii opinii publice româneºti” ºi a stârnit furtuni
de indignare ce au cuprins toate straturile societãþii”.
Oameni politici ºi scriitori au evocat marea personalitate a
lui Armand Cãlinescu. „Gândul lui hotãrât – arãta Al. Vaida
Voievod – urmãrea o singurã þintã: asigurarea consolidãrii þãrii,
în mijlocul valurilor ameninþãtoare de doctrine ºi de alte ostilitãþi
care stãpânesc lumea zilelor noastre”, iar Nicolae Iorga scria întrunul din articolele sale apãrut în „Neamul Românesc”, reluat ºi
(continuare în pag. 15)
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de ziarul „Timpul”: „Un om s-a jertfit pentru liniºtea þãrii sale
înãuntru ºi pentru independenþa ei politicã în afarã. El a cãzut, cum
se putea aºtepta, jertfa unor fanatici care-l urmãreau de mult ca o
vendetã de sânge…”17
De menþionat cã asasinarea lui Armand Cãlinescu a avut ecouri
ºi în afara þãrii. Ambasadorul Belgiei la Bucureºti, vicontele du
Parc, succesorul baronului Guillaume, care, dupã cum aratã istoricul
Nicolae Minei, „a ºtiut sã vadã clar cel puþin douã realitãþi
fundamentale, pe de o parte – ura ºi dispreþul maselor populare
româneºti faþã de fascism în general ºi hitlerism în special, pe de
altã parte – caracterul profund antinaþional al Gãrzii de Fier, unealtã
cumpãratã ºi manipulatã de cãpeteniile naziste de la Berlin…”18 .
Ministrul Elveþiei la Bucureºti, Rene de Weck arãta „În timp
ce cleºtele germano – rus se închidea în Polonia, „legionarii”, agenþi
ai Germaniei, l-au asasinat la Bucureºti, joi 21 septembrie, pe
prietenul meu Armand Cãlinescu, preºedintele Consiliului. Este un
omor þintit, cum a fost al lui Dolfus în 1934. Moartea acestui om
este un dezastru pentru România…”19 .
Dupã doborârea lui Armand Cãlinescu, urmatã de „represiunea
cea mai spectaculoasã” împotriva celor care au organizat ºi sãvârºit
atentatul, câteva zile mai târziu corpul neînsufleþit a fost dus la
Curtea de Argeº. Potrivit dorinþei sale testamentare, pânã la locul
de veci, pe strãzile vechiului oraº a fost „purtat pe un car plin de
verdeaþã ºi tras de ºase boi”, în urma cãruia pãºeau copleºiþi de
durere plugarii din satele judeþului Argeº, pentru care – aºa cum
arãta Armand Cãlinescu în testamentul sãu scris la 21 iulie 1938 –
1
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Ialomiþa anului 1829
în amintirile unui doctor rus
Relatarile calatorilor straini despre Þarile
Române ramân un izvor deosebit de important
pentru istoriografia noastra. Deºi, în România,
s-au facut progrese remarcabile în direcþia
valorificarii acestor surse istorice, foarte multe
izvoare ramân necunoscute cititorului român.
Un astfel de exemplu este relatarea doctorului
Carl Zeidlitz despre razboiul ruso-turc din anii
1828-1829. Carl Zeidlitz (1798-1885) este
originar din capitala Estoniei, Tallinn. La câþiva
ani dupa terminarea facultaþii de medicina, el
ajunge pe frontul din Balcani, unde îndeplineºte
funcþia de medic-ºef al Corpului 2 de armata
rus, pentru ca apoi sa ajunga doctor la consulatul
rus din Constantinopol. În 1830, se întoarce în
Rusia ºi se afirma ca o autoritate de necontestat
în medicina: conduce spitalul din Petrograd, este
apropiat familiei imperiale, devine profesor la
Academia de medicina din Petrograd ºi
contribuie foarte mult la creºterea nivelului
medicinei în Rusia prin preocuparile sale.
În 1854, Zeidlitz publica, la Derpt, amintirile
sale despre razboiul ruso-turc, în limba germana,
“Zur Erinnerung an den Turkischen Feldzung
aus dem Iahre 1828-1829”. Fragmente din
aceasta carte au fost publicate în revista rusa de
istorie, “Russkii Arhiv”, în anul 1878. Aceste
fragmente ne-au stat la dispoziþie ºi ne-au trezit
interesul prin relatarile lui Zeidlitz despre
þinuturile ialomiþene din perioada respectiva.
<Amintirile doctorului Zeidlitz despre
campania anului 1829 în Turcia, în “Russkii
arhiv”, Moscova, anul XVI, cartea 1, 1878,
p.412- 435.
< Zeidlitz descrie cu lux de amanunte drumul
parcurs. Ajuns în Basarabia, trece prin Chiºinau
ºi Gura Galbena, iar la Leova traverseaza Prutul.
Descrierea poºtei moldoveneºti nu se deosebeºte
cu nimic de a celorlalþi calatori: caruþa primitiva,
4-6 cai înhamaþi care alearga nebuneºte, preþuri,
distanþe. La Galaþi se simte prezenþa ciumei: în
faþa caselor, pe strazi, se gasesc movile de
balegar fumegând. La Braila viziteaza spitalul
rus de campanie.>
<În drum spre Silistra>.
“În Slobozia, din cauza ciumei, toþi locuitorii
au parasit oraºul.
Pe 16 iunie, la ora 15,30, am vazut, din
Calaraºi, cetatea Silistrei. De la Braila la
Calaraºi, am parcurs cele 112 verste în 28 de
ore. Ne aflam în apropierea teatrului de razboi,
dar nimic din jurul nostru nu indica aceasta
vecinatate (…) Am intrat liber în lagarul de la
Calaraºi. Cartierul General, însa, se mutase la
ªumla ºi trebuia sa ne continuam calatoria.
< Zeidlitz viziteaza spitalul rus de campanie
din Calaraºi. Medicul ºef, Remarevskii, îi
confirma ca toþi doctorii disponibili trebuie sa
se îndrepte spre ªumla, prin Hârºova>
Când am ajuns în faþa unei cârciumi, am
oprit ºi am mâncat, platind 4 ruble ºi 20 de
copeici. Ne-am convins, astfel, ca la razboi nu
este chiar rau, daca obþii, contra cost, o masa
calda. (…) Foamea nu ne putea ameninþa. În

Calaraºi, pravaliile se întindeau pe rânduri lungi,
iar în ele se gaseau de toate, din abundenþa:
cârnaþi, caºcaval, unt, zahar, cafea, ceai, biscuiþi
º.a.m.d. Dupa o masa copioasa, ne-am întins în
trasura ºi ne-am îndreptat, pe acelaºi drum, spre
Slobozia ºi Piua Petrii, aflata la o distanþa de 80
sau 90 de verste, unde, în apropiere de Hârºova,
se afla o trecere peste Dunare. Pe 17 iunie,
dimineaþa, am ajuns în Piua Petrii. În apropiere
de drum se aflau ruinele unei manastiri. Acestea
ne-au trezit interesul, mai ales ca pâna atunci
întâlnisem doar cocioabe darapanate. Manastirea
a fost distrusa de turci în 1809, de la ea
pastrându-se doar zidurile. În loc de calugari,
am fost întâmpinaþi de un stol de ciori, care se
îmbuibau din leºul unui cal, iar noi le-am
întrerupt ospaþul. La supraveghetorul staþiei <de
poºta> din sat cu greu am gasit puþina apa ºi o
mâna de lemne, care ne-au ajuns doar pentru a
încalzi un ceainic. Judecând dupa asta, dar ºi
dupa pereþii goi ai cocioabei, viaþa sa, de câþiva
ani, era departe de a fi atractiva. L-am întrebat
de ce nu profita de cernoziomul extraordinar ºi
nu cultiva în jurul casei mazare, varza sau
cartofi, la care acesta mi-a raspuns ca ar fi
bucuros, dar nu gaseºte în sat niciun fel de
seminþe. Casele nu sunt aliniate, se afla departe
una de alta, iar în faþa lor nu gaseºti niciun copacel,
tufar sau floare. Moldovenii leneºi se mulþumesc
cu ceea ce le ofera caprele, oile sau vacile. Sub
nasul lor cade în Dunare un râu navigabil,
Ialomiþa, pamântul roditor este acoperit de iarba,
clima este temperata ºi calda tot anul, iar lor nici
ca nu le pasa. Nici macar iarba nu o cosesc pentru
iarna, ceea ce face ca, uneori, nici oamenilor, nici
animalelor sa nu le fie bine1 .
Dupa ce am traversat Ialomiþa, am pornit pe
un drum amenajat anul trecut de soldaþii noºtri.
Malurile râului sunt joase ºi invadate de plante,
iar locuinþele lipsesc cu desavârºire. Aici,
Dunarea are peste o versta în laþime. Pe mal, în
aºteptarea bacului, s-au strâns o cireada mare
de tauri, o companie de soldaþi ºi o coloana de
negustori. A trebuit sa aºteptam mai mult de o
ora, timp în care, la rugamintea unui capitan de
vas de paza, am verificat doua cadavre, pentru
a confirma ca nu au murit de ciuma. Traversarea
fluviului a durat o jumatate de ora, dar am acostat
cu o versta mai jos decât locul din care am plecat.
Pe malul drept al Dunarii erau amenajate
popasuri ruseºti care facilitau o comunicare
rapida cu cartierul general. Þaranii erau obligaþi
sa se prezinte cu caruþele ºi cu câte trei cai,
pentru a-i transporta pe cei aflaþi în trecere în
interes de serviciu. Aceste popasuri se aflau pe
toata întinderea Bulgariei, la o distanþa de 2526 de verste. Þaranii erau recompensaþi cu un
salariu de 30 de ruble pe luna.”
Deºi majoritatea calatorilor straini sunt ºocaþi de
lenea românilor, în acest caz trebuie sa fim mai prudenþi.
Piua Petrii se afla în drumul numeroaselor trupe ruse ºi
era, practic, imposibil sa te ocupi de vreo activitate
economica, întrucât totul era furat de ruºi.
1

Prof. Buzu Vitalie
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EVOLUÞIA JUDEÞULUI IALOMIÞA.
PÂNÃ LA DOMNIA LUI
CONSTANTIN BRÂNCOVEANU (II)
(urmare din numãrul trecut)

Colonizãri în câmpia Bãrãganului ialomiþean.
Miºcãri de populaþie. Sloboziile. Începutã încã din
a doua jumãtate a secolului al XIV-lea, adicã din
perioada imediat urmãtoare întemeierii þãrii,
colonizarea spaþiilor Câmpiei Muntene s-a datorat
creºterii populaþiei din zonele Subcarpatice, precum
ºi dorinþei marilor proprietari funciari (domnia,
mãnãstirile, marii boieri) de a-ºi lucra domeniile,
motiv pentru care erau încurajate deplasãrile de
populaþie ºi întemeierile de aºezãri. Se considerã, în
general, cã se poate vorbi de trei etape ale
colonizãrilor, atât în Þara Româneascã, cât ºi în
Moldova. Prima s-a întins între începutul secolului
al XV-lea ºi sfârºitul secolului al XVI-lea ºi s-a
încheiat odatã cu ,,legarea de glie” din timpul lui
Mihai Viteazul. A doua etapã a corespuns secolului
al XVII-lea, iar a treia a corespuns secolului al
XVIII-lea1 10.De la sfârºitul secolului al XIV-lea,
colonizarea a implicat elemente strict autohtone, aºa
cum aratã documentele, începând cu domnia lui
Mircea cel Bãtrân. Erau implicaþi þãrani români,
veniþi de pe o moºie pe alta, atraºi de condiþiile
oferite, mai bune decât în locul de origine.
Primul caz de colonizare în Þãrile Române e
atestat într-un act al lui Mircea cel Bãtrân, fiind în
legãturã cu moºia Cãrãreni, de la gura Ialomiþei, a
mãnãstirii Cozia, unde domnul îngãduia întemeiere
de aºezare, îndemnând cu scutiri de dãri þãranii sã
vinã sã se aºeze acolo ºi poruncind ca nimeni sã nu
le pricinuiascã vreo supãrare sau vreo pagubã1 11.
Mãnãstirea Cozia, pe moºia cãreia era încurajatã
aºezarea de coloniºti, primea o serie de privilegii
însemnate, care aveau sã fie confirmate în zeci de
hrisoave ºi de voievozii care au urmat lui Mircea
cel Bãtrân, pânã în prima jumãtate a secolului al
XVI-lea1 12.
Pentru secolul al XVI-lea, documentele nu
menþioneazã colonizãri în cuprinsul judeþului
Ialomiþa, ceea ce determinã ipoteza cã era vorba doar
de cazuri izolate ºi de amploare redusã, de cele mai
multe ori privind întemeierea de noi aºezãri în
cuprinsul aceluiaºi domeniu funciar. Se remarcã, în
schimb, ,,legarea de glie” din timpul lui Mihai
Viteazul, care a determinat, potrivit unor istorici,
obligarea celor refugiaþi din calea turcilor ºi tãtarilor
de pe moºiile de origine pe alte moºii sã rãmânã
acolo unde îi aflase porunca domneascã, statutul lor
devenind cel al þãranilor dependenþi.
Pustiirile repetate de la sfârºitul secolului al XVIlea ºi de la începutul secolului al XVII-lea, datorate
atacurilor turceºti, dar mai ales celor tãtãreºti, au
determinat dispariþia mai multor sate din cuprinsul
Þãrii Româneºti. Aceste pustiiri se adãugau
pierderilor de vieþi cauzate de perioadele de foamete
ºi de epidemii. Destrãmarea satelor a fost vizibilã
îndeosebi în zonele de câmpie, unde, cu excepþia
cursurilor râurilor, aºezãrilor erau oricum destul de
rare. Atacurile tãtãreºti din 15941 13, 1602 1 14 ºi
îndeosebi din 16231 15 au determinat domnia sã
procedeze la acordarea de privilegii privind
întemeierea de sate, aºa-numite slobozii1 16.
Privilegiile slobozeniei sau dreptul de a întemeia
slobozie apar devreme în Þara Româneascã, încã de
la sfârºitul veacului al XIV-lea, iar Moldova sunt
amintite la începuturile domniei lui ªtefan cel Mare.
Constituirea sloboziilor era legatã de dorinþele
domneºti de a încuraja întemeierea sau reîntemeierea
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de aºezãri în locuri mai puþin populate ori acolo unde
invaziile turceºti sau cele tãtãreºti provocaserã
împrãºtierea satelor. Documentele din secolul al
XVII-lea aratã clar cã sloboziile reprezentau o
categorie aparte de aºezãri, în comparaþie cu satele
domneºti, boiereºti ºi mãnãstireºti, prin autonomia
lor fiind asemãnãtoare satelor libere1 17. Întemeierile
de slobozii, sate arãtate de multe ori în hrisoave chiar
prin numele de Slobozia, deveniserã obiºnuite
îndeosebi în perioada de dupã marile lupte cu
otomanii, soldate cu multe pustiiri de sate, robiri ºi
pribegii. Dacã satele de moºneni rãmâneau pe
moºiile stãpânite de la moºi-strãmoºi, satele de
vecini sau rumâni erau cel mai repede împrãºtiate,
fiind consemnate numeroase înrobiri la turci sau la
tãtari ºi nu puþine fugi de pe moºiile unde stãpânul
feudal împovãra viaþa comunitãþii. Perioada cea mai
cunoscutã în legãturã cu întemeierea sloboziilor este
aceea de la începutul veacului al XVII-lea ºi s-a
referit în mod deosebit la judeþele de câmpie. Aceastã
a doua etapã a colonizãrii rurale din Þara
Româneascã a devenit o preocupare esenþialã a
domniei ºi a vizat repopulare marilor domenii
boiereºti ºi mãnãstireºti de la câmpie, prin
întemeierea sau reîntemeierea de aºezãri acolo.
Pentru prima datã, acele de privilegii arãtau cã
beneficiarii acestora, deci coloniºti, puteau fi nu doar
autohtoni, ci ºi strãini: ,,care om vrea sã vinã ºi sã
trãiascã în acea seliºte, ce s-a zis mai sus, fie sârb,
fie ungur, fie moldovean, fie grec sau din þara noastrã,
cine va fi om fãrã dajdie ºi fãrã bir ºi va veni aici din
Þara Turceascã sau din Þara Ungureascã” 1 18 .
Condiþia impusã de domnie era ca respectivii
coloniºti sã nu vinã cu datorii, ci sã fie eliberaþi de
obligaþiile birurilor, în locul lor de origine. În judeþul
Ialomiþa, prima slobozie propriu-zis menþionatã era
Satu Nou (Satnoeni) pe Borcea, aºezare întemeiatã
pe moºia Brânceni a mãnãstirii Dealu. Printr-un
hrisov din 15 februarie 1614, Radu Mihnea scutea
pe sârbii aºezaþi în Satu Nou de bir, gãleatã, gorºtinã
de oi, stupi, porci, oaie seacã, miere domneascã, cai
domneºti, povodnici, cai de oleac, mãjerit, munci
domneºti, bani de judeþ ºi toate celelalte dajdii ºi
,,mâncãturi ce sunt peste an”. Se poruncea ca acei
locuitori sã plãteascã la vistieria þãrii 100 de galbeni
pe an, din care 50 în ziua de Sfântul Gheorghe ºi 50
în ziua de Sfântul Dumitru. Se dãdea sârbilor
slobozie, întrucât erau oameni pribegi din altã þarã
ºi se poruncea ca nici un dregãtor sau slugã
domneascã sã nu-i supere, iar sãtenii sã dea toate
dãjdiile pentru ajutor mãnãstirii Dealu ºi pãrintelui
Matei al Mirelor. Pricinile dintre sãteni sã se judece
în sat, în caz contrar doi sau trei oameni bãtrâni din
sat sã vinã la divan, iar rãufãcãtorii prinºi sã fie aduºi
legaþi în faþa domnului1 19. În martie 1614, acelaºi
domn întãrea lui Ianache Caragea, fostul mare
postelnic al Þãrii Moldovei ºi ruda sa, dreptul de a
face slobozie la Vaideei, unde fusesese siliºte
domneascã, pustie din vremea lui Mihai Viteazul.
Privilegiile acordate celor ce urmau sã se aºeze la
Vaideei erau fiscale ºi juridice. Sãtenii erau iertaþi
de biruri timp de trei ani, dupã care ei singuri sã
aducã birul datorat domniei, 60 de galbeni în douã
pãrþi. Judecata urma sã se facã în cuprinsul aºezãrii,
doar pe cei care comiteau crime sã îi aducã în faþa
domniei1 20.

III. BOIERUL IANACHE CARAGEA ªI
CREAREA SLOBOZIEI
Începuturile aºezãrilor însemnate, dincolo de
legende ºi tradiþii locale, stau de regulã sub numele
unei personalitãþi istorice, iar începuturile Sloboziei
ialomiþene nu fac notã aparte în sensul acesta. Fiind
considerat de obicei drept întemeietor al mãnãstirii
de la Vaideei (Slobozia), voievodul Matei Basarab,
ale cãrui merite pentru evoluþia istoricã a Þãrii
Româneºti în prima jumãtate a secolului al XVIIlea sunt îndeobºte recunoscute, este uitat cel de
numele cãruia se leagã mai întâi întemeierea
mãnãstirii ºi crearea aºezãrii de la Vaideei Ialomiþei,
Slobozia de mai târziu: postelnicul Ianache Caragea.
Originea. Grec ca obârºie, în vremuri în care
levantinii gãseau în Þãrile Române, socotite un
adevãrat ,,Bizanþ dupã Bizanþ”, a doua patrie a lor,
dupã cea pierdutã sub otomani, Ianache Caragea era
originar din Constantinopol1 21, fiu al lui Dumitraºcu
Caragea ºi nepotul lui Scãrlet (Scarlat). Acest din
urmã personaj a fost la vremea sa unul dintre cei
mai de seamã dregãtori creºtini ai Sublimei Porþi;
Cronicarul moldovean Ion Neculce îl pomeneºte în
letopiseþul sãu, socotindu-l ,,un grec mare, bogat,
vestit la Poartã”1 22.
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PRIVINDU-NE ÎN OCHI… PRIN EUROPA
Cãlãtorul român care îºi
ia inima în dinþi ºi se
hotãreºte sã pãºeascã
dincolo de graniþele þãrii, fie
pe la Iaºi-Ungheni, SuceavaSiret sau Vicºani, OradeaTITI DAMIAN Borº
sau
Episcopia
Bihorului, Arad-Nãdlac sau
Curtici, Timiºoara-Jimbolia sau Stamora
Moraviþa, Giurgiu, Constanþa-Vama Veche sau
Negru Vodã, cu trenul, cu autocarul sau cu maºina
personalã trãieºte, la punctul de control la
contactul cu vameºii români, o stare de teamã, de
incertitudine. Se suie vameºul român, sã zicem,
în autocar, ia o figurã gravã privindu-l pe fiecare
ca pe un posibil infractor, sfredeleºte cu insistenþã
chipul comparându-l cu cel din actul de identitate,
rãmâne un timp fãrã el – sã-l treacã, posibil, în
calculator. Oricum, vameºul nu se grãbeºte. Eºti
fericit cã au trecut vremurile de tristã amintire
când, bagaj cu bagaj, þi se controla totul, chiar ºin lenjeria intimã, uneori, acolo unde gãseau
suspiciuni. Aºtepþi în autocar liniºtit, n-ai voie sã
cobori, sã fumezi, sã stai în dreptul uºii. În sfârºit,
rãsufli uºurat, apare ºi el cu o figurã mai destinsã,
uitã, uneori, sã-þi mai ureze „cãlãtorie plãcutã.”
Autocarul se pune în miºcare ºi, dupã câþiva metri,
uneori mai mulþi – depinde de vama strãinã –
opreºte ºi te aºtepþi la aceleaºi priviri încruntate
când, cineva urcã, îþi ureazã „bun venit”, aruncã
o privire spre pasageri, apoi rãmâi stupefiat:
„Drum bun!”. Treci din Ungaria în Slovacia sau
în Cehia, în Austria, de acolo în Italia sau
Germania ºi mai departe Franþa, Spania sau Anglia, Þãrile de Jos, ca trenul prin garã, nu te mai
opreºte nimeni. Bate vântul – îþi zici plin de
satisfacþie. Þi-aduci aminte cã eºti, de fapt, ºi tu
în Europa. Cobori din autocar, te pierzi în
anonimatul Occidentului.
N-am mai cãlãtorit în ultimul timp spre Est
sau spre Nord din mai multe motive: întâi, cã
preþul excursiei la Moscova, la Sankt Petersburg,
în spaþiul ex-sovietic este extrem de piperat ºiapoi, cãlãtorind odatã în acel spaþiu, te aºtepþi sã
fie altceva ºi n-ai vrea... Rãmâi cu bucuria intimã
de a te fi plimbat, pe jos prin Piaþa Roºie, prin
grãdinile Palatului de Varã, Petrodvoreþ, pe malul
Niprului, prin Erevan, Tbilisi, Baku sau pe malul
lacului Baikal. În al treilea rând, cred cã vameºii
lor, mai ales cei din Moldova (era sã zic ºi nu
greºeam) încã Sovieticã care te scarpinã, dacã vor,
ºi-n fund, ºi la plecare, dar mai ales la întoarcere.
Totuºi, românu-i glumeþ ºi la pagubã. Într-una
dintre cele trei întoarceri cu trenul din acest spaþiu,
nimerisem în compartimentul vagonului de dormit
ºi cu un ins din Buhuºi. Nu ºtiu cum de venise
printre noi. N-avea bagaje, doar lenjeria personalã
într-un mic geamantan. Ceilalþi îºi cumpãraserã
cu ce ºi cum putuserã vestitele cãciuli de vulpe
argintie – mai ales doamnele. Opreºte trenul
pentru controlul de graniþã, dar ºi pentru
schimbarea ecartamentului ºi, pânã atunci,
plictisit, dã omul o roatã pe la celelalte vagoane
sã vadã ce se mai întâmplã. Ia, lângã
compartimentul vecin, o minã gravã trãgând cu
ochiul în interior urmãrind privirile unor doamne
îngrijorate ºi zice sec: „Mãi, fir-aº al naibii, ruºii
ãºtia (de fapt erau moldoveni) au adunat, din
vagonul din spate, pânã acum, doi saci cu cãciuli
de vulpe argintie ºi unul de cãciuli Alioºa”, apoi
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pleacã mai departe ca ºi cum n-ar fi rostit nimic.
„Steluþo, aud pe unul dintre colegii mei din grup,
dã repede un extraveral, cã mi s-a pus ceva, aici,
în gât.” Ca la comandã, ºi ceilalþi colegi, galbeni
la faþã, cu priviri pierdute, scotocesc care mai de
care, prin geamantane, prin poºete, dupã câte ceva
de... inimã. Nu le-a confiscat nimeni nicio cãciulã
la graniþã, dar senzaþia cã ai fãcut un delict
cumpãrând o cãciulã argintie, rãmãsese, la fel ºi
teama.
Oricum, în mintea mea, o întâlnire cu vameºii
din acea zonã rãmâne ca ceva neprãvãzut, aproape
fioros. ªi acum m-aº aºtepta la ceva rãu. Primul
regret este cã am cãlãtorit de trei ori – asta
înseamnã o lunã de zile însumat – în spaþiul
sovietic ºi n-am vãzut nici mãcar un sat rusesc,
ucrainean, moldovean, georgian, azer, etc, etc. Ceor fi avut sovieticii de ascuns? Am înþeles mai
târziu, cã erau ºi þãranii noºtri la fel ca ai lor. La
fel ºi satele. Ce sã ne arate? Colhozuri? Case
sãrãcãcioase? Grãdini uscate de secetã? Drumuri,
nu mai zic asfaltate, pietruite? Apã curentã? Gaze
în gospodãrii? Trotuare?
Sigur aveau luminã electricã curentã. Spre
deosebire de satele noastre care dormeau sub
stele, sau aveau norocul sã primeascã repartiþie
2-3 ore pe noapte. N-aveau nici la ce urla câinii,
iar pe uliþe trebuia sã bâjbâi, sã nu te împiedici de
vreun hoþ. Se întoarce un vecin de-al meu de la
magazin acasã, fãrã cãciulã. „Unde-ai lãsat
cãciula?”, îl întrebã nevastã-sa. „Ai dat cumva pe
la Bufet?” „Nu, îi rãspunde treaz ºi plin de ciudã,
m-a pândit unul coalea la colþ, aveam mâinile
ocupate – într-una cârja, în cealaltã sacoºa cu
lumânãri, cu chibrituri ºi niºte orez – mi-a tras-o
cât ai clipi de pe cap, ºi dus a fost.”
Omul a fost plin de ghinion în noaptea aceea
de iarnã. Crescuse cum dãduse Dumnezeu un
purcel de vreo 70 de kg, cu gând sã-l taie peste
câteva zile, când or veni copiii de la oraº, cã se
apropia Crãciunul. Dãduse ºi un pospai de zãpadã.
Se duce omul, dimineaþa, sã dea de mâncare la
gãini, le avea într-un coteþ mai în fundul curþii,
vede niºte fulgi, nu-i miroase a bine... Gãseºte în
coteþ doar vreo douã-trei gãini mai amãrâte. Restul
...? Strigã la nevastã-sa, se mirã ce se mirã
amândoi, cheamã ºi vecinii. Comenteazã toþi. Hai
sã dea la porc, îl cheamã, nu vrea sã iasã de sub
un grajd, unde-l þineau. Dã sã intre. „O fi bolnav?”
Se gândeºte omul cercetând cu o lanternã. „Nu-i”
îi zice nevestei. „Cuuum?” zbiarã ea lung
jumulindu-ºi basmaua de pe cap ºi fâlfâind-o în
dreapta ºi-n stânga. Zbiarã ºi vecinii. „Hai la
Miliþie!” Vine într-un târziu miliþianul. Cerceteazã
fulgii, cautã urme, se cam amestecaserã cu ale lor,
dibuie ceva pe lângã gardul de la drum. Erau douã
perechi de urme de adidaºi. Dãduserã sacul cu
gãini peste poartã.
„Cine-a intrat zilele trecute pe la mata prin
curte?” „Am chemat doi þigani din satul vecin,
cãutau de lucru, mi-au sãpat la cazma bucata de
pãmânt din fundul grãdinii ºi mi-au aºezat ºi niºte
lemne, vreo mie de kile, de-abia am fãcut rost de
ele. Mi le-a trimis fi-miu de la un depozit de la
oraº. Le-a cumpãrat cu greu, se vindeau ca pâinea
caldã, cã-s puþine. Trebuie sã te înscrii pe tabel.
Noroc cã-l cunoºtea pe gestionar. Cu un pachet
de Kent, l-a servit.”
„Cum Dumnezeu n-au cârâit gãinile ºi porcul
n-a guiþat. Urme de sânge nu-s, ca sã zici cã le-a

tãiat.” „Nimic mai simplu”, se opreºte din scris
miliþianul care se cãznea sã întocmeascã procesulverbal. „Gãinile le-a luat pe rând, le-a sucit gâtul,
le-a bãgat sub aripã, le-a aruncat în sac, le-a dat
peste gard celuilalt, uite se cunoaºte firul de sac
agãþat în cuiul ãsta, apoi le-a pus în maºinã.” „Dar
porcul, n-ar fi guiþat de speria lumea?” „Poate l-o
fi îmbãtat cu ceva þuicã, am auzit cã aºa mai fac”,
îºi dete cu pãrerea vecinul de peste drum. „Nu, sau perfecþionat”, zise miliþianul oprindu-se din
nou. „ªtii ce fac?” îºi ridicã iar ochii de pe hârtie,
fãcând o pauzã pentru rãspunsul care nu mai
venea, urmãrindu-i victorios cu privirea pe cei din
preajmã. „Cu un simplu ciocan de porumb, îl
înmoaie în ulei, apoi îl îndeasã bine în fundul
porcului. Gestul îl jeneazã pe porc, uitã sã mai
guiþe, dã mereu din cap, de parcã asta l-ar ajuta
sã-l scuture. Tot cãznindu-se, ei îl mânã uºor de
la spate ºi pleacã porcul pe picioarele lui pânã
unde vrei, adicã, pe întuneric, la maºina din colþ
care-l aºteaptã.”
„Marineee!” se aude încã un zbierat din
dreptul coºarului. „Nu mai avem lemne, ni le-a
luat, arde-i-ar focul, Marine, cu ce ne mai
încãlzim!”
„Sã facem rost de-o maºinã, sã mergem în târg
la Ploieºti, cã-i zi de târg, poate-i gãsim acolo, nau vândut, poate, tot.”
„De unde sã facem rost de maºinã ºi de benzinã,
acum marþea dimineaþa?” se vãita omul bãtânduºi capul fãrã cãciulã, cu pumnii strânºi.
„Blestemaþilor, blestemaþilor, blestemaþilor! Ardev-ar focul!”
Nimeni nu ºtia pe cine blestema femeia cu
basmaua în mâini: pe hoþi, sau pe cei care lãsaserã
satul în întuneric?
N.B. N-aº fi povestit aici o întâmplare
autenticã petrecutã acum vreo 25 de ani, dacã
situaþia nu s-ar fi repetat recent. Pe o stradã, acum
luminatã, din Bãrãganul Ialomiþean, au început
sã disparã, de la o casã-un motor de fântânã, de la
alta-o prãºitoare de-abia cumpãratã, de la o vecinã
vãduvã-bruma de porumb, de la altul plecat de
acasã–un cazan de þuicã, ºi tot aºa...Intru în alertã,
îi spun soacrã-mii cã ar fi bine sã încuiem coteþul
cu pãsãri, dar amân treaba pentru a doua zi.
Dimuneaþa, îmi dã telefon, anunþându-mi
dezastrul: “Mi-au luat ºase curci, opt gãini, cele
mai mari.”Ai adus ieri pe cineva în curte?” o
chestionez eu. „Bãiatul vecinei, n-are de lucru, e
ºomer,” îmi întãreºte ea. Ajung acolo cu poliþaiul,
cercetãm, o luãm peste gard, dupã urmele de sânge
care duceau chiar la vecinul cu pricina. Batem la
poartã. „Hai sã intrãm!” „Nu se poate, nu ne lasã
legea, trebuie sã avem mandat de percheziþie de
la Parchet, ehei, trebuie sã mergem la Urziceni,
sã fundamentãm cererea, apoi sã îi facem dosar,
sã-l trimitem în judecatã, ne trebuie dovezi,
martori... „Prinde-l pe la Poliþie, dã-i o mamã de
bãtaie, sã se înveþe minte!”, propun eu mai
conciliant, intuind hãþiºul birocraþiei. „Nici aºa
nu se poate, trebuie sã-l aduc tot cu ordin...”
ªi uite aºa, poliþistul meu a scãpat de un caz...
Cine mai ºtie de câte? ªi uite aºa contribuabilul
statului capitalist de azi rãmâne tot mai singur în
faþa nelegiuirilor... Nu-i rãmâne decât sã se ducã
în deºert ºi sã strige: „Când sus se ridicã oameni
de nimic, nelegiuiþii miºunã pretutindeni!”
De-abia acum înþeleg eu de ce în Occident nam mai observat pe lângã case decât niºte garduri
simbolice...

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

De multe zile eram obsedat de numele unui oraº,
Lubeck, prin casã Rainer ºi Jeni comentau în
permanenþã, dar mâine va fi joi, iar joi înseamnã cu
obligativitate Lubeck. O zi pe sãptãmânã Jeni merge
la o micã societate comercialã, unde þine evidenþa
contabilã. Toatã noaptea am dormit neliniºtit ºi m-am
trezit de nenumãrate ori, pentru cã afarã era ziuã, mereu
ziuã, totuºi ceasul arãta imperturbabil orele2 sau 3 sau
4 ale dimineþii. Cocoºii nu au cântat, pentru cã nu mai
existã astfel de ciudãþenii decât în crescãtoriile de
pãsãri sau în filmele de desene animate. Nu era nici o
grabã de ajuns la garã, în 15 minute pe jos nu ai ce
face, pe strãzi sau prin parc, iar trenul soseºte cu
exactitate din jumãtate în jumãtate de orã, nu ai nevoie
de ceas cu minutar ºi secundar, pentru cã nu greºeºte
niciodatã. Gara din Eutin este micã ºi pustie, asta nu o
împiedicã sã aibã douã linii, trei peroane, un tunel de
trecere subteranã, iar în loc de birouri de miºcare ºi
control al traficului, o cofetãrie( mare, fãrã clienþi ) ºi
o librãrie( cu sute de volume expuse la vânzare, ca în
supermarketuri, ºi caiete, pixuri, topuri de hârtie pentru
imprimantã ). Era sã uit, într-un colþ anonim, în faþa
unui computer, o nemþoaicã îmbrãcatã corect(dar nu
în uniforma lucrãtorilor de la cãile ferate) elibereazã
bilete pentru cine nu se pricepe sã-ºi procure cu
propriile cunoºtinþe de la cele trei aparate
speciale(contoare) aflate pe peroane, în ploaie(când
se întâmplã, des) sau în vijelie(iarna). Trenul,
asemãnãtor, în exterior, cu metroul bucureºtean, soseºte
de douã ori pe orã de la Kiel, capitala landului Holstein,
ºi merge pânã la Lubeck, de unde se întoarce,
conductorul mutându-se în cabina aflatã la capãtul
celãlalt. Acest fapt înseamnã cã Lubeck este un nod
de cale feratã important, de acolo se poate ajunge
oriunde în Germania, dar în primul rând la Hamburg,
un oraº dominant, uriaº, el însuºi land, un oraº-stat,
ceea ce înseamnã autoritate, demnitate, putere
economicã ºi o mare mândrie pentru locuitorii nordului
germanic.
Trenul vine la întâlnire cu maximã precizie ºi nu
opreºte mai mult de 30 de secunde. Se coboarã ºi se
urcã prin uºi largi, eºti întâmpinat în modul cel mai
civilizat de fotolii largi, pluºate, de anunþul cã se
porneºte spre staþia urmãtoare, în total trei opriri fugitive pânã la Lubeck. Nu te întreabã nimeni de biletul
de cãlãtorie. Prin urmare, o fac eu pe naivul ºi intru în
dialog cu Jeni: cine îmi controleazã plata corectã a
cãlãtoriei? Nimeni. În Germania nu existã noþiunea
cãlãtoriei fãrã bilet. Uite aºa. Cum pee linia feratã
Bucureºti-Giurgiu nu se cumpãrã niciodatã bilete ºi
poliþia opreºte garnitura în mijlocul câmpului pentru a
o înconjura cu câini de pazã, în Germania te gãseºti
într-o altã dimensiune astronomicã: mai bine ai pregãtit
mai multe bilete pentru un eventual control, care se
întâmplã în anumite cazuri, iar atunci preferi sã fii gãsit
corect de o mie de ori decât sã greºeºti o singurã oarã
în viaþã. Culpa se pedepseºte crunt, pentru cã justiþia
te condamnã pentru încãlcarea prea multor legi ale
landului ºi a legilor federale, aºa încât plata pentru un
bilet ieftin se ridicã la sume absurde ºi are consecinþe
catastrofale, inclusiv mediatizarea ca infractor înrãit
prin ziare, la televiziune, ca sã nu mai spun cã devii
clientul favorit al poliþiei, care îºi justificã astfel
pândele îndelungi ºi inutile într-o lume a oamenilor
obligaþi de viaþã, de vechi nenorociri sã nu intre în
conflict cu autoritãþile. Eºti corect, nu are nimeni nimic
de împãrþit cu tine, dar dacã faci o micã eroare socialã,
nu cumperi bilet, traversezi pe unde este interzis, intri
în casa altuia, ºtiind cã nu-l vei gãsi, ci doar pentru aþi însuºi ceea ce-þi cade valoros în mânã, ai încurcat-o
cu patria germanã, din mumã devine ciumã.

Drumul pânã la Lubeck aleargã printre uriaºe
perdele de hamei ºi paravane silvice. Dincolo se
observã, totuºi, pãºuni cu turme la pãscut, ferme cu
tractoare, iarbã cositã ºi baloþi enormi, împachetaþi în
folii de plastic, urme vagi de sate, unde nu a mai rãmas
decât o casã, ori o magazie mare, roºie, de cãrãmidã,
transformatã în cine mai ºtie ce hotel rural, unde se
doarme în fân, o modã care face ravagii printre orãºenii
stresaþi ºi rupþi de generaþii întregi de tradiþiile þãrãneºti,
sãnãtoase ºi dãtãtoare de pace sufleteascã.
În câteva locuri am zãrit, la fel, în fuga trenului,
grãdini de zarzavat, cu legume pe rod ºi mici cabane,
în faþa cãrora nu lipseau grãtarele pentru fripturi. Pe
vremuri, în zona Fundeni, la marginea Bucureºtiului,
sau acum între comunele Moviliþa ºi Coºereni, la noi,
în Bãrãganul ialomiþean, era ºi este acelaºi peisaj.
Germanii cultivã legumele noastre, îndeosebi
sparanghelul, foarte iubit, guliile, tomatele, de gãsit în
orice piaþã, în orice market, dar aici este frumuseþea
muncii tale ºi nimic nu se comparã cu bucuria de a-þi
cultiva propria grãdinã, a spus cândva filozoful, nu
vreau sã-i folosesc numele, ºi nu a greºit.
Neverosimil de repede, în nici o jumãtate de orã,
ajungem în gara legendarului burg hanseatic Lubeck.
Mã întâmpinã o mare decepþie: hala strãveche, din
secolul al XIX-lea, se aflã în renovare, ºantierul dureazã
de mai mulþi ani ºi nu dã semne cã se va ridica în
viitorul apropiat. Jeni îmi explicã încântatã cã burgul
strãvechi va avea în curând o garã ultramodernã, o
capodoperã a arhitecturii. Curioºii pot cerceta
machetele într-un muzeu, dar pânã atunci vor mai bate
mult ºi bine vânturile între Marea Nordului ºi Marea
de Rãsãrit(Balticã), cu toatã graba germanã de a face
treaba repede, solid ºi eficient. Este o înghesuialã de
neimaginat, pretutindeni se sapã, se toarnã fundaþii, se
ridicã stâlpi, cãlãtorii se calcã pe picioare, parcã neam gãsi într-o Garã de Nord bucureºteanã, balcanicã,
în deplin haos.
Încep sã scap repede de aceastã aglomeraþie
nãscãtoare de amintiri dezagreabile, coborâm scãri de
lemn întãrite cu rame de metal ruginite ºi scãpãm afarã,
unde mã întâmpinã o pajiºte uriaºã, chiar aici,
înconjuratã de construcþii cu aspect modernist, futurist, parcã scãpate din imaginaþia unui Le Corbusiere
nordic, însã tot atât de schizofrenic. În mijloc, pe o
parte ºi pe alta a bulevardului, care se întrerupe brusc
în faþa gãrii, douã statui imense pãzesc iarba
neverosimil de verde într-un astfel de loc citadin,
aglomerat ºi la marginea unui ºantier cu macarale ºi
garduri mânjite cu grafitti. Una este a împãratului
Wilhelm I, creatorul celui de al doilea Reich german,
faþã în faþã, la câteva zeci de metri, cu primul sãu
ministru, altfel zis cancelarul Otto von Bismarck. Îi
desparte alt cancelar, Bulevardul Konrad Adenauer.
Ce ºtiu eu despre „cancelarul de fier”, sau ce ºtim
noi? Iatã textul, copiat cu exactitate:
„Dar cocoana, luând în braþe pe favorit ºi
mângâindu-l cu toatã duioºia:
- Vai de mine! Cum crezi d-ta?... Noi suntem bãieþi
ºi binecrescuþi… Noi nu suntem mojici ca Bismarck…
- Ha? Zic eu.
- Bismarck al ofiþerului Papadopolinii.
Dându-mi aceastã explicaþie, cocoana scoate din
sãculeþul de mânã o bucãþicã de zahãr.
- Cui-i place zãhãrelul?...
Bubico(fãcând pe bancã sluj frumos cu toatã
clãtinãtura vagonului): Ham!
- Sã-i dea mãmiþica bãiatului zãhãrel?
Bubico: Ham! Ham!”

Aþi recunoscut
cerneala amarã a lui
Nenea Iancu, geniul
balcanic al românilor, la
o vreme cel mai
contestat cetãþean al
þãrii, probabil cel mai
lucid ochi critic din câþi
a nãscut întâmplarea în
literatura româneascã.
ªerban Codrin
În schiþa „Bubico”, Bismarck este numele
câinelui rãu care terorizeazã o micã javrã alintatã. Dar
literatura este una, iar istoria alta, iar când vine vorba
de istoria germanilor, Otto von Bismarck(1815-1898),
acesta devine dintr-o datã „pãrintele naþiunii”. Într-o
lucrare care cuprinde biografiile a 100 de mari lideri
din antichitate pânã în prezent, numele lui Otto von
Bismarck se aflã la capitolul „Oameni de stat”, alãturi
de Pericle, Augustus, Constantin cel Mare, Elisabeta
I, Oliver Cromwel, Petru cel Mare, Abraham Lincoln,
W. Churchill, Gorbaciov. Unul printre alþi mari, Otto
von Bismarck a creat statul prusac, în fruntea cãruia a
impus autoritatea împãratului Wilhelm I. Din câteva
teritorii adunate cu greu împrejurul ducatului Prusia,
o mânã de fier devenitã cancelar(în perioada 18621890), prin voinþã, succese politice ºi diplomatice, iar
la nevoie, cu baioneta, a asigurat dominaþia prusacã în
Europa Centralã germanofonã. Despre baionete avea
o vorbã devenitã faimoasã: cu ele se poate face absolut
orice, numai sã te aºezi cu fundul nu se poate. Pentru
cã a impus cu baionetele unificarea Germaniei, Bismarck a creat armata germanã modernã, Wermacht,
cu toate structurile ei, ºi a declanºat câteva rãzboaie,
primul fiind îndreptat împotriva Danemarcei(1864), de
la care a anexat la noua þarã ducatele Schleswig ºi
Holstein, adicã însuºi burgul Lubeck, care i-a dedicat
impunãtorul monument de bronz, de unde cancelarul
mã priveºte cu niºte sprâncene fioroase, coclite. În
1866 a distrus Confederaþia Germanã, dominatã de
Austria, despre care spunea cã este „o corabie veche
ºi viermãnoasã”, ceea ce a dus la crearea Confederaþiei
Germane de Nord, sub hegemonia, nu se putea altfel,
Prusiei. Pentru cã Imperiul francez al Împãratului Napoleon III contesta pe prea ambiþiosul vecin de la
rãsãrit, Bismarck cucereºte Parisul(1870), prilej pentru
Emile Zola sã scrie romanul sãu „Prãpãdul”. La 18
ianuarie 1871 în Sala Oglinzilor a Palatului regilor
francezi de la Versailles este proclamat Imperiul German, care includea inclusiv statele sud-germane în
Confederaþie. Astfel s-a încoronat Wilhelm I Kaiser al
unei Germanii unite sub un singur sceptru, iar Otto
von Bismarck a devenit cancelar imperial. Pentru ca
unificarea Germaniei sã nu fie distrusã de Franþa, Austria, Bismarck a dezvoltat o intensã reþea de alianþe,
impunând, ca „negociator onest”, la Congresul de la
Berlin(1878) rezolvarea problemei balcanice ºi
recunoaºterea independenþei de stat a României, a cãrui
principe(1866-1881), apoi rege, Carol I de
Hohenzolern-Sigmaringen(1881-1914) este un fruct al
politicii cu totul înþelepte a acestui mare om de stat. În
politica internã a Germaniei, cancelarul a promovat
prima legislaþie de asigurãri sociale din Europa(1880),
a creat banca centralã ºi moneda unicã(deutsche Mark).
Ajuns în conflict cu noul Kaiser Wilhelm II, bãtrânul
luptãtor a fost demis în 1890, pierzându-ºi funcþia
dominantã în stat, dar noul împãrat va avea o istorie
zbuciumatã, va fi învins în Primul Rãzboi Mondial, va
pierde de sub control pe agentul secret Vladimir Ilici,
care va acapara ilegitim puterea în Rusia, declanºând
mari nenorociri în secolul XX. Bismarck va muri retras
la moºia sa de lângã Hamburg(1898). În schimb,
Wilhelm II, care nu are nici o statuie în Germania, nici
un nume de bulevard sau de stradã lãturalnicã, va
închide ochii, singur ºi uitat, în Olanda(1941), nu
împãrat(abdicase în 1918), ci simplu cetãþean terorizat
de ambiþiile ºi greºelile trecutului.
(continuare în numãrul viitor)
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