... nu trebuie sã ne îndoim c ã ºi cuv inte le, la fel cu imaginaþia, pot fi cauzã de multe ºi mari erori, dac ã nu ne pãzim bine de e le
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Bãrãganul vãzut de doi misionari
scoþieni la anul 1839
De-a lungul timpului, numeroºi cãlãtori strãini
au strãbãtut spaþiul românesc în lung ºi-n lat, iar mulþi
dintre aceºtia, obs ervato ri atenþi ai realitãþilor
româneºti, ne-au lãsat descrieri preþioase despre
economie, societate, religie, mentalitate etc. Uneori,
drumurile de poºtã îi poartã pe strãini ºi în mijlocul
Bãrãganului. Una dintre cele mai frumoase descrieri
fãcutã Câmpiei Bãrãganului aparþine unor clerici
scoþieni, AndrewA. Bonar ºi Robert Mc Cheyne. În
1839 , cei doi în treprind o cãlãtorie în Orient,
urmãrind sã-i converteascã pe evrei la creºtinism.
La întoarcere, ei trec prin Þãrile Române ºi Polonia,
unde existau comunitãþi evreieºti puternice, care le
trezeau interesul. La 29 august 1839, ei ajungeau la
Galaþi. Dupã ce sunt þinuþi în carantinã câteva zile,
ei îºi continuã cãlãtoria pe 5 septembrie. Trec prin
Brãila, Slobozia, Obileºti, ajungând la Bucureºti în
ziua d e 7 septembrie. Urmeazã cãlãtoria prin
Moldova, pentru ca pe 28 septembrie sã ajungã la
Cernãuþi.
În 1843, A. Bonar ºi Robert Mc Cheyne publicau
lucrarea întitulatã Narrative of a mission of inquiry
to the Jews from the Church of Scotland in 1839,
Edinburgh, William Whyte et Co. , în care îºi
prezentau impresiile cãlãtoriei în Orient. Cartea
cuprinde ºi un capitol dedicat spaþiului românesc,
care nu este necunoscut în România. Pentru prima
datã, în 193 4, Alexand ru Lap ed atu prezenta
descrierile fãcute de Bonar ºi Mc Cheyne în douã
conferinþe, þinute la Academia Românã ºi publicate
în Analele Academiei Române1 . Recent, relatãrile
celor doi au fos t publicate în volumul Cãlãtori
strãini despre Þãrile Române în sec. al XIX-lea,
serie nouã, volumul III(1831-1840), coordonatorul
vo lumului: Daniela Buº ã, editu ra Academiei
Române, Bucureºti, 2006, p.781-790. Dupã cum
mãrturisesc editorii, în lipsa accesului la un exemplar al cãrþii în þarã, în volum au fost reproduse cele
dou ã con ferin þe ale lui Al. Laped atu. Aces tea
prezintã însã o serie de dezavantaje. În primul rând,
cititorul nu are acces la textul propriu-zis, ci la o
descriere fãcutã de Al. Lapedatu capitolului dedicat
Þãrilo r Române. În al doilea rând, numeroase
fragmente nu sunt prezentate, sunt sãrite, aºa cum
se în tâmplã cu cele dedicate Bãrãganu lu i ºi
localitãþilor traversate de misionarii scoþieni.
Din fericire, am reuºit s ã consultãm o ediþie
recentã a cãrþii: Andrew Bonar ºi R.M. McCheyne,
Mission of discovery. The beginnings of Modern
Jewish Evang elism (Th e journal of Bo nar and
Ch eynes Miss ion of Inqu iry), editor Allan M.
Harman, editura Christian Focus Publications, 1996.
În capitolul 7, dedicat Þãrilor Române, am identificat
impres iile celor doi cãlãtori despre trecerea prin
Bãrãg an, care, cu s iguranþã, vor trezi interesul
iubitorilor de istorie din judeþul Ialomiþa. Aceºtia
vor redescoperi, prin ochii celor doi scoþieni, imagini
uitate ale Bãrãganului clasic: câmpiile întinse, slab
cultivate, dar folos ite intens de cres cãtorii de
animale; crucile de piatrã, care vegheau de peste tot
la sig uranþa cãlãtorilor; mo vilele sau tumulii
strãvechi, care serveau drept puncte de observaþie
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ºi de semnalizare; dropiile, întâlnite pânã nu de mult
în aces te regiuni, care-i trezeau pe cãlãtori din
toropealã. Cele câteva însemnãri despre Slobozia,
de as emenea, stârnesc mult interes. La mai puþin de
doi ani de la cutremurul din ianuarie 1838, Bonar ºi
McCheyne n u o bservã s tricãciuni la zid urile
mãnãstirii ºi, în special, la cele ale bisericii, ºtiut
fiind faptul cã actuala bisericã a fost ridicatã, în
anul 1842, pe locul unui lãcaº mai vechi, avariat la
cutremurul amintit mai s us. Con statar ea cã
mãnãstirea este locuitã doar de s tareþ ºi doi diaconi,
de asemenea, prezintã interes, ridicând problema
numãrului de cãlugãri ce vieþuiau în sfântul lãcaº,
problemã care meritã sã fie cercetatã.
Era 7 seara, când am plecat de la Brãila spre
Bucureºti, capitala Valahiei, o distanþã de 120 de
mile. Bunãtatea d omnului Cunnin gham2 a fost
nemãrginitã pânã la s fârº it, iar n oi urma sã-l
rãsplãtim[ ]. Braºoveanca sau trãsura acoperitã
(este numitã braºoveancã dupã un oras de lângã
Cronstadt, în Austria, unde a fos t inventatã) s-a
dovedit a ne fi de mare folos. Pentru cã închiriasem
12 cai pentru cele 3 cãruþe, surugiii au insistat ca
toþi sã fie înhãmaþi. Caii aceºtia micuti au fost legaþi
de vehicul cu funii ºi fãcuþi sã goneascã nebuneºte,
în s trigãtele sãlbatice ºi pocniturile din bici ale
surugiilor. La sfârsitul primei etape <de poºtã>3 , am
fos t treziþi din somn de o voce în românã, Domne,
da menz il, Sir, give y our men zil, aces ta
reprezentând plata ºefului poºtei4 . O hârtie care îl
îns oþeºte es te numitã podero sne, permisul de
cãlãtorie dat de prinþ. La fiecare etapã sunt repetate
aceleaºi cereri ºi trebuie sa dai o moneda micã de
fiecare datã unui om de la han care examineaza
documentele. Aceste hanuri sunt niºte case izolate

ºi au una sau douã camere nemobilate, iar caii pe
care-i primeºte cãlãtorul se gãsesc în împrejurimi ºi
se aduc doar la sosirea vehicolului. A trebuit sã
aºteptãm de multe ori pânã ce poneii erau aduºi de
pe câmp. Nu era plãcut sã dormi în braºoveancã în
aerul rece al nopþii. Din cauza necunoaºterii limbii,
nu reuºeam sã-i grãbim pe surugii, care se opreau
frecvent, intrând în diferite case pentru a-ºi aprinde
pipele. La sfârº itul celei de-a doua etape, caii au fost
redusi la 8, un numãr mult mai potrivit pentru a fi
mânuit, cei din faþã pu rtân d clopo þei pentru a
atenþiona trecãtorii de apropierea unui vehicol pe
pãmântul moale.
Septembrie 7. Când a rãsãrit soarele, eram în
mijlocul unei întinse câmpii necultivate, în multe
parþi moale ºi mlãºtinoasã, cu colibe primitive, din
loc în loc. Surugiii aºteptau la han pânã ce caii erau
aduºi de la pãscut. Am folosit acest interval ºi,
aducând cu noi toate proviziile ce ne trebuiau pentru
a ajunge la Bucureºti, am pãrãsit trãsura ºi am intrat
într-una din cocioabe. Se as emãna cumva cu o casã
irlandezã, compusã dintr-o singurã încãpere ºi un
loc de dormit, mai jos de nivelul pãmântului. Þãranul
si soþia lui, deºi la prima vedere pãreau necivilizaþi,
erau amabili ºi stãteau lângã foc. ªtiind cã suntem
în regiunea fostei Dacii ºi cã limba provine din aceea
(continuare în pag. 3)

C AL E ND A R CU LTU RA L I A LO MI TE A N
I UNI E- I ULI E
# 1 iunie 19 29, Rãduleº ti (azi Brazii), s-a
nãscut Va sile TOMESCU, muzicolo g;
# 6 iunie 1 950, s -a n ãs cu t Viorica PETRE,
artis t plas tic;
# 21 iunie 1929 , Naslavcea, Soroca (Republica
Moldova), s-a nãscut Anatol PAVLOVSCHI,
p rofes or, o m de culturã(m. 2 2 no iemb rie
199 3);
# 1 iulie 195 0, Tu rnu Mãgurele, Teleorman , s a nãscut Io an NEªU, p ro zator;
# 1 iulie 19 55, Ion Ro atã, Ialo miþa, s -a nãscut
Gheorghe DOBRE, poet, ziarist, fon datorul
Aso ciaþiei Culturale HELIS;
# 13 iulie 1905 , Fru mu ºica(azi Acsin tele), s-a
nãs cut Gheorghe ACSI NTEANU , poet º i
prozator;
# 19 iulie 1912 , Slobo zia, s -a nãscut Io n D.
LÃZÃ RESCU , in giner, profesor univers itar
doctor docent în ºtiinþe(m. 16 aprilie 199 9);

# 1 9 iulie 1 92 3 , U rzic en i, s -a n ãs cu t
Constantin ÞOI U, s criito r;
# 19 iulie 1957 , Dragalina, Cãlãraºi, s -a nãs cu t
Ghe or gh e P ÃU N I A LOM IÞ EAN U
(pseud onimul lui Gheorgh e Pãun), prozator ºi
ziarist;
# 24 iulie 1 935 , Slobo zia, s -a nãscut Nico lae
ªERBAN, interpret de muzicã pop ularã º i
dirijor;
# 26 iulie 1944 , Vatra Dornei, s -a nãscut Aurel
SEF CIUC, pro feso r ºi p oet;
# 27 iulie 1 950, Urziceni, s-a nãscut Victor
NIC OLAE, pro zato r, s cenaris t, actor;
29 iu lie 19 50, Sãrãþen i, s-a n ãs cut Adria n
BUCURESC U, p oet ºi ziarist;
# 2 9 iulie 1 95 1, Do r Mãr un t, s -a nãs cut
N ico la e R OTA RU , in te rpr et d e muz icã
pop ularã;
# 30 iulie 19 15, Slobo zia, s-a nãscut Mihai
PETR ESCU, pictor.

Pe 13 iunie, la Galeriile Arcadia a fost
vernisatã exp oziþia artistului plastic bulg ar Peter Iordanov Ceauºev. Un artist interesant, cu
o bogatã experienþã expoziþio nalã: 18 ex poziþii
person ale dintre care amintim pe cele d e la
D ob rich , Silis tr a, Ru s e, Va rn a, Vien a ,
Mu nchen . Peter Ceauºev are lucrãri în colecþii
d in E lv eþia, German ia, Bu lg aria , G recia ,
Fran þa ºi Germania. Cele 37 de lucrãri, reun ite s u b gen ericul M otiv e du nãr eneau
impresio nat publicul . Cei prezenþi la vernis aj
au avut s urpriza s ã îl cunoascã ºi pe omul Peter Ceauº ev : opimist, cu o uluitoare capacitate d e a gasi b ucurie în lu crurle mãrunte, de
a primi ºi mai ales a dãrui. L a cei 73 d e ani ai
s ãi, a rtis tu l s e a flã într-o d eplinã fo rmã
creato are. Co ncetãþean ul sãu Valentin Cern ev
i-a d ed icat cartea cu titlul Singuraticul cu
s u flet de p as ãr e, metaf or ã car e îl
caracterizeazã fo arte bin e. Doar u n s uflet de
pasãre po ate fi atât de aproape d e misterul
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dintre cer ºi p ãmânt, din tre vis ºi realitate. Arta
lu i Peter Ceauº ev se a flã la gr aniþa dintre ar ta
naivã ºi expresia for melo r clare, bine str ucturate
þn câmp ul ima ginii. P ãmân tu l, a pa, aer ul ºi
s en tim en tu l n em ã rg in ir ii su n t elem en tele
definitorii ale pictu rii s ale. A ces tea sunt u nite
în imag inea u nui loc p refera t º i a nume imaginea
peis ajul du nãrean. Liniile º i supr afeþele des criu
planur i pa ralele s ub forma unor tera samente
un de dom inã culo rile albastru, ver de, vio let,
valo rate în fu ncþie d e lumin ã.
Se pare cã a rtistu l ºtie cã psihicul u man
rã spun de cel mai bine la a ces te n uanþe lã sate
sã descrie compo ziþii deschise care s e continã
dincolo de tablou s au sunt închis e de cãtre un
mal în plinã glor ie vegetalã. Uneori tuºe de roºu
în cãlz esc atmos fer a
a cva ticã . În m u lte
lu cr ã ri
p icto r ul
evocã m is terioas ele
ºi lin iº titele m aluri
ale Dunãrii, cu lumea
lor nemãrginitã.
G e o m et r i s m u l
s t ru c t u r il o r,
p ers pectiva aeria nã
co n s tru ies c
un

Gânduri
Suspendarea pre ºedintelui
ca exerciþiu democratic a fost
fãc utã în t radi þi a nea oºã
dâ mboviþeanã ceea ce a c ondus
ire media bil la deva li za re a
puterii sancþionatorii a acestei
acþiuni.
Balamucul c reat de aºa zisa
campanie elec toralã înaintea
Va sile I orda che referendumului dominatã de un
de zi nte re s a l ma jorit ãþ ii
partidelor politice, pe fondul amplificãrii problemelor
socia le a generat absenteismul la vot.
Absentei smul, care dupã pãrerea mea reprezintã
lehamitea majoritãþii alegãtorilor faþã de circul politicianist,
a menþinut în scaunul prezidenþial ac eeaºi persoanã.
Deºi suspendarea trebuia, în mod normal, sã conducã
la re fl ec þii pute rni ce di n pa rt ea preºe dinte lui ºi a
sprijinitorilor sãi, constat cu profundã neliniºte cã aceasta ,
suspendarea, nu a fãcut decâ t sã acutizeze gra v dorinþa de
rãz bunare.
În conjunctura politicã a ctualã, în care viaþa politicã
nu funcþioneazã decât la Bucureºti, unde se aflã sub asediul
virulenþei ac tiviºtilor curtezani, debusolarea poporului se
acce ntueazã într-un ritm alert.
Pa rcã politicienii þãrii nu au decât un singur scop:
atac ºi contraatac în numele unor cauze cu totul ºi c u totul
diferite de c ele a le naþiunii române.
Aud în jurul meu voci care mai de care mai încrezãtoare
în aºa zise rezolvãri politice. O sã -l dea jos! O sã schimbe
Constituþia! O sã ...
Nedumerit, aproa pe buima c privesc la aceºti oameni
care nu au înþeles nimic din jocul politic , din ceea ce
însea mnã ordine constituþiona lã ºi mã trec fiorii.
Sã modificãm Constituþia pe ntru a da mai multe prerogative unui singur om, în condiþiile în care tocma i pentru
a smulge puterea din ghearele unui singur om s-a murit în
Dece mbrie 1989?
Sã fi uitat cã atunc i toþi (sã ne ierte Dumnezeu) doream
cu ardoare moartea tiranului?
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Ascult comentariile analiºtilor, citesc presa zilei ºi un
val de neliniºte mã apasã.
Când am reuºit în sfârºit sã intrãm în Casa Uniunii
Europene ºi când nãdã jduiam sã împrumutãm direct stãri
de normalitate, de bine, de prosperitate, de via þã , în loc sã
ne ocupã m de alinie rea noastrã la sta ndardele la are am
râ vnit, noi ne mãc inãm forþele în lucruri hila re.
Bâzgâiala politic ã, exersatã la cel mai înalt nive l, care
nu onoreazã acest popor, dã naºtere la convulsii sociale, la
de busolare, la neîncredere, factori favorizanþi ai anarhiei.
Sã nu uitãm cã insecuritate a c etãþeanului, lipsa de
rigoare a autoritãþilor, haosul social, indisciplina sunt
germe nii c are au creat hidoºe nia anilor 1930-1940,
fascismul.
Ne înþe legere a politi cii de cãt re pol itic ieni e ste
re zultatul lipsei unei vieþi politice autentice la nivelul
fiec ãrei orga nizaþii, a fie cãrei structuri, fapt ce a permis
configurarea politicã conjuncturalã, bazatã pe cu totul alte
coordonate decât cele ale politologiei.
Parla mentarismul, nu risc atunc i când afirm, e ste o
activitate încã neînþeleasã în România, deºi au trecut 17
ani de la schimba rea regimului politic.
Scopul vie þi politice ºi reprezenta tivitatea mandatului
aleºilor trimiºi în Parlament sunt încã noþiuni strã ine
majoritã þii parlamentarilor, altfe l cum ar putea fi explica te re ac þiil e ac est ora , lipsa l or de c onc re te þe, de
comunica re cu cei pe c are îi reprezintã?
Cred cã ne aflãm într-un moment critic de terminat de
dispariþia liderului pa rtid, ce ea ce ar lãmuri pe undeva
ambiguitatea acþiunilor politice. Cu toate acestea nimic
nu justificã abatere a gravã de la activita tea parla mentarã
guverna tã de un princ ipi u cla r: opoziþia se e xprimã,
majoritatea dec ide .
Circul politic mutat în afara arenei e ste lipsit de forþã
juridicã ºi nu fac e de cât sã se transforme într-un spe ctacol
jalnic de ceartã între þaþe de mahala.
Oare va re uºi canic ula mult anunþatã de meteorologi
sã crape, asemeni pã mântului, a cele înveliºuri ca re
blocheazã judecata ºi înnãbuºã realitatea ?
Sã ne vedem sãnãtoºi ºi sã sperãm cã tot ce am scris
nu este decât o iluzie a mea.

univer s p ictur al ap arte, tr ans form ând ar ta
lui lu i P eter Ceauº ev într-un lo c s pecia l.
Uneori ima ginea figur ativã se abs tractizeazã,
devenind un jo c d e cub uri în tablo urile unde
distan þa dintre cer º i pãmân t d evine majorã.
A apreciat la vernisaj Ana Amelia Dincã, critic
de artã.
Organizatorii, Con siliul Jud eþean Ialomiþa
ºi Cen trul Cultural UNESCO Io nel Perlea
au in clu s aceastã ex po ziþie în p rog ramu l
Dialo g cultu ral eu ro pean , p rogram care îºi
popu ne promovarea valorilor cultural artistice
român eº ti în con textu l ap arten en þei la spaþiul
comunitar european. To todatã, organizato rii
dedicã aceas tã expoziþie unu i eveniment importan t, Zilei Dun ãrii, care v a fi s arb ãtoritã
pe 2 9 iunie. Reamintim s emnificaþia aces tei
zile: pe 29 iu nie 1 994 , þãrile d in b azinu l
Dunãrii au semnat Convenþia pentru protecþia
fluv iului Dunãrea, iar p es te 10 ani, în 20 04,
s-a decis ca aceastã zi sã devin ã Ziua Dunãrii.
Nico lae Tache

Transfer de la judeþeanã
cãtre viitoarele comunale
Bib lioteca Ju deþeanã ªtef an Bãnules cu 
Ialomiþa, împreunã cu Consiliul Judeþean Ialomiþa
a demarat, de la jumãtatea lunii iunie, o campanie
de ajutorare a autoritãþilor locale în demers urile lor
de a înfiinþa Biblioteci Comunale. Fiind bibliotecã
judeþeanã, cu atribuþii asupra întregii comunitãþi
ialomiþene, instituþia mai sus menþionatã s-a gândit
sã rãspundã cererilor primãriilor comunelor nou
înfiinþate, prin care solicitau constituirea unui fond
de carte. Biblioteca Judeþeanã ªtefan Bãnulescu
Ialomiþa, prin directorul sãu, d -na Mihaela
Racoviþeanu, a acþionat prompt ºi astfel aceste
primãrii pot înfiinþa bibliotecile comunale mult
do rite de co mu nitate. Co ncret, este v orba d e
solicitãrile primarului Nicolae Bonciu, de la Primãria
nou înfiinþatei comune Traian, ale domnului Lilian
Badea, de la Primãria comunei Ograda ºi a domnului
Ioan Jipa, p rimaru l co mun ei Gu ra Ialomiþei.
Viitoarea Bibliotecã Comunalã Traian va avea pentru
început un fond de 5000 de volume, fond constituit
din beletristicã, majoritar, dar ºi cãrþi cu subiecte de
agriculturã, tehn icã, filozofie, etc, Og rad a a
beneficiat tot de un numãr de 5000 de volume iar
Gura Ialo miþei d e 250 0 d e vo lu me. Trebuie
men þio nat cã Biblioteca Ju deþeanã ªtefan
Bãnulescu Ialomiþa a mai dirijat un numãr de 200
de volume provenite din donaþii cãtre Gura Ialomiþei
ºi va mai face acest lucru pentru toþi cei care vor
solicita. Nu s-a fãcut întâmplãtor acest transfer, s-a
þinut cont de iniþiativele primarilor ºi grad ul de
implicare în eforturile de infiinþare a bibliotecilor
comunale.

M irc ea E lia de º i
Emil Cioran sun t dou ã
modalitãþi de a fi,opus e,
ale sp iritu lui românes c.
Pe de o parte, Emil Cio ran son deazã abisalitatea
cãd erii umane. Exis tã la
el mai multe trepte ale
Alexandru Gabriel Stan cãderii. Prima este aceea
d in s pre etern itate c ãtr e timpu l isto ric iza t,
iluzion at de ideea de progres. A do ua, ºi cea
fatalã, este cãd erea d in timp, din istorie, într-o
mecanicã goalã, an on imizan tã, pe care el o
nu meº te su betern itate negativã. Aceasta este
faþeta aºa-zis ap ocalipticã a sp iritu lui românesc.
M ai existã îns ã o alta care cau tã mântu irea
omulu i ºi care oferã motive sã s e creadã în ea :
este cred in þa lui Mircea E liad e cã su b coaja
oricãrui o m is to ric, ateu , d acã vei cauta cu
s tãru in þã, v ei d a de u rme or igin ar e a le
sacralitãþii.Sacrul s e manifestã prin profan - iatã
teza pe care o regãs im atât în tratatele lui d e
is torie a religiilo r, cred inþelor, în es euri, ca º i în
opera literarã. Lumea este cãzutã, într-adevar,
omul este degenerat, cu ad ev ãrat. Însã nimic nu
e p ier dut p entru totdeau na : o mul s e p oate
re ge n era p r in p ar tic ip a rea p e rio dic ã la
arh etip u rile uman itãþii, la s itu aþiile s acre.
Proced ura mântuirii ºi ieºirii din lu mea isto ricã,
es te practicarea ritualu rilor prin care o mul
con temp oran face un s alt transistoric, fiind
(urmare din pag. 1)

a romanilor, am încercat sã folos im latina. Bãrbatul
ne-a spus cã dimineaþa e frig, frig, care însemna
frig. Au numit focul (care era fãcut cu bãlegar de
vacã), foco. Noi am arãtat spre vacã ºi am numit-o
vacca, el a zâmbit ºi a spus vac, iar boul l-a
numit boi. Am cerut lapte,lac, el ne-a corectat ,
spunând lapte. Ne-au adus niºte lapte rãcoritor ºi
au fiert niºte apã pe focul lor pentru ceai. Stãteau
într-o uimire plinã de respect, aparent amuzaþi, ºi
nu au arãtat bucurie când le-am oferit neînsemnatul
nostru dar, pentru ospitalitate. Am învãþat ceva mai
mult din limba lor în timpul dejunului. Un cal este
numit col¦ ev ident, deriv at de la caballus, o
cocioabã este cas , apa este apu. Un câine a
început sã latre. Am spus, canis latrat. Omul ne-a
corectat, cuin latra. Pâinea este puin; o furculiþã
este furc, o cãldare este o caldare. Multe alte
exmple de derivare din latinã am mai întâlnit apoi.
Într-o calatorie, cu o ocazie, surugiul a întrebat dacã
avem fune, o funie pentru a lega oiºtea. Ajunºi
într-un sat, am intrebat o femeie de lapte. Ea a
rãspuns, non est, nu este , iar alta a spus, aker, ni
dulsh est, este acru nu este dulce, ºi ne-a adus un
bol mare de lapte acru. Un hamal, care cãra niºte
articole pentru noi, a spus, Nostri Romanisti, domn?,
ºtiþi româneºte, domnule?. Dar, adesea, oamenii
folosesc spoune. Acesta înseamnã spune-mi ºi este
folosit în conversaþiile dintre ei.
Pãrãsind cocioaba, ne-am suit în caleaºcã ºi neam strecurat pe ceea ce pãrea a fi o întindere
nesfârºitã de câmpii fãrã denivelãri sau fãrã vreun
copac care sã-þi odihneascã ochiul. De-abia am vazut
semne cum cã s-ar cultiva ceva, doar urme de pãºuni
presãrate ici ºi colo, câte o cireadã mare de boi sau
bivoli, de asemenea, cai, oi ºi mari cârduri de gâºte.
Cocioabele, întâlnite ocazional, pãreau a fi curate,
fiind construite d in împletituri acoperite cu lut,
vãruite în alb, iar acoperiºul fãcut din stuf. Un obiect
pe care-l vezi destul de des pe aceste vaste câmpii
este câte o cruce de piatrã, aflate la intervale diferite.

Între Pãmânt ºi Cer
co n te mpo ran cu s itua þiile or ig ina r sa cre.
(Învierea lui Iis us).
Timpul p ro fan es te suprimat, este eliminat,
ºi odatã cu el în treaga isto rie. Homo religio sus
îº i regenereazã firea prin p articiparea la mo delul
mitic. Timp ul istoric este înso þit de timpul mitic.
El d ev ine contemporanul zeilor, trãind aievea
cu ei. Ho mo relig ios us ia naº tere p rintr-o
hierofan ie : mo mentul revelaþiei, al arãtãrii
sacrulu i. Hierofania supremã, la creº tin i, este
întru parea lu i Du mnezeu în Iisus Hristos, cu cele
dou a mis tere aferen te, Naºterea ºi Înv ierea.
A ºa d ar, s acru l º i p ro f an ul su n t d o uã
mo da litãþi d e a f i în lume , un a în lume a
tran sis to ricã, alta în lumea is toricã. Cerul ºi
Pãmân tu l. Ceru l es te fo rþa transcen denþei, a
aspiraþiei, a modelului exemplar. Pãmântul este
simb olul fertilitãþii, al fecun ditãþii. Sã nu uitãm
cã plantele sãdite-n p ãmânt se înalþã cu nãdejd e
cãtre lumina cerulu i. Între cele d ouã repere s acre se aflã istoria vanã a o mului. Sus, « Cerul s e
men þin e pr eze nt în v iaþa r eligio as ã p rin
in termediu l simbolismulu i,iar acest simb olis m
celest imp reg neazã ºi su sþine, la rând ul sãu,
n u mero as e ritur i, m itu ri. »( « Sa cru l º i
profanul »,ed. Human itas). Cerul nu n umai cã
lu mineazã ex istenþa, dar º i o reflectã, îi conferã
direcþie, în ain tare întru verticalitate prin care este

regãsitã transcendenþa. Pãmântul «este semn ul
naºterii ca act exemplar. Fertilitatea pãmânteascã
nu face d ecât sã imite momen tul primordial al
apariþiei v ieþii. În mod n atural femeia apare drept
co ng ru en þa d in p un ct de v ed ere mitic cu
Pãmântu l, fecun ditatea femininã fiin d o cop ie a
unu i model cos mic. »
Aºadar, este imp osib il ca o mul is toric s ã nu
pr iv eascã zilnic cãtre cer º i sã nu s trãb atã
Pã mân tul. Omu l is to riciz at ( afla t în
su beternitatea negativã chiar) are cu siguranþã
o ºansã. E l s e poate regenera participând la rituri
renãscân d. Renãscut, el este un o m iniþiat. Dar
naºterea lu i in iþiaticã întru misterul sacralitãþii,
presup une moartea exis tenþei lu i profan e. Omul
in iþiat se naºte a d oua oarã. Este reîn viat.
Într-adevãr, privind Cerul, omul are o nostalgie a eternitãþii, a parad isu lui pierdut. Îns ã
reîn viat, pe te renu l n u mai p uþin sac ru al
Pãmântu lui, el reuº eº te sã institu ie u n parad is
concret, terestru , o eternitate «experimentalã »:
« În aces t s ens, miturile ºi riturile arhaice legate
de sp aþiul ºi timpul sacru pot fi socotite, s-ar
pãrea, ca tot atâtea amintiri nostalgice ale un ui
Parad is terestru, ºi ale un ui fel d e eternitate
experimentalã, la care omul crede cã mai poate
pretinde sã aibã acces. » (« Tratat de isto rie a
religiilo r »,ed.Humanitas ).
Alexa ndru-Gabriel Stan
Colegiul National « Mih ai Viteazul »
Cls.X I G

Bãrãganul vãzut de doi misionari
scoþieni la anul 1839
Acestea sunt puse sã aminteascã cãlãtorilor de El,
care a murit pentru noi. Dar, cu siguranþã, oamenii
nu-i aratã nicio reverentã. Rareori am putut descoperi
puþin devotament printre ei. De dimineaþã, întradevãr, unul dintre surugiii noºtri ignoranþi, înainte
sã urce pe caprã, îºi fãcea cruce de 3 ori, îngenunchea
ºi rostea câteva cuvinte dintr-o rugãciune, dar am
vazut rareori acest obicei, chiar ºi în ceremoniile
religiose. Movile mici de pãmânt apãreau din când
în când în tre n oi si orizont, p rob abil ridicãturi
artificiale folosite în antich itate ca turnuri de
observaþie ºi semnalizare. În anumite locuri, lavatera,
degetãriþa, nalba ºi alte câteva flori erau pe câmpie
din abundenþã. Solul pãrea, în general, fertil ºi moale
ºi rareori o piatrã apãrea pe drum. Vizitiii mergeau
bine, fiecare controlând câte patru cai, ºi adesea ei
smulgeau pãr din coama calului pentru a îngroºa
biciul. Caii, care erau mici, slabi, dar energici, se
pare cã preferau galopul, la fel ca si vizitiii. Când o
parte din drum se termina brusc, ei imediat schimbau
ruta  atât de moale ºi plat era terenul în aceastã
þarã. Pe la 8 dimineaþa am trecut pe lângã un lac din
care ieºeau stânci, o priveliºte rarã în aceste zone.
La cea de-a patra oprire, caii mâncau porumb,
iar din grãdini se vedea un fel de tãrtãcuþã, care este
la fel de tare ca napii, folositã la mâncare. De-acum
începeau sã aparã fântânile, care aveau un stâlp înalt,
de-asupra cãruia se aflã o bârnã transversalã cu o
greutate într-o parte, care funcþiona ca pârghie în
scoaterea gãleþii. Mai vãzusem acest lucru ºi în Egipt,
dar e folosit destul de des ºi în Polonia, ºi în Rusia.
Surugiii se opreau la fiecare etapã ca sã-ºi aprindã pipa
pe care o fumau chiar ºi când mergeau cu vitezã mare.
Pe la mijlocul zilei, am ajuns într-un sat (primul
de când am plecat din Brãila), numit Slobozia 5 , care

are o mãnãstire ºi bisericã greceascã. Niciun cãlugãr
nu locuieºte în mãnãstire, ci doar un stareþ cu cei
doi diaconi ai sãi, folosiþi la îndeplinirea serviciului
religios. Am traversat un râu pe un pod de pontoane,
iar pe celãlalt mal pãmântul se ridicã la vreo 30 de
picioare ºi, dupã ce am urcat, am întâlnit o nouã
întindere de þinut plat, aflat la un nivel mai ridicat.
Aceasta este una din acele stepe care reprezintã
formaþiunea caracteris ticã a regiunii. Ca ºi mai
înainte, crucile erau frecvente pe marginea drumului,
iar cirezile de vaci pãsunau. Trecând pe lângã un
lan de porumb neîngrãdit, vizitiii au oprit trãsura ºi
au cules u n braþ de porumb. Prepeliþe º i dropii
þâºneau din când în când din lanul de porumb, în
timp ce noi ne vedeam de drum.
Spre searã, am trecut pe lângã un mare sat numit
Obileºti6 , aºezat pe malurile unui mic lac. Oamenii
pãreau foarte ocupaþi, iar cirezi mari de vite mergeau
în jurul lacului. Apusul de soare cobora o luminã
plãcutã peste aceastã sceanã, care era deosebit de
rãcoritoare pentru ochii noºtri, dupã monotonia din
prima parte a cãlãtoriei. Cele douã sate de mai sus
sunt singurele locuri, de cea mai micã importanþã,
pe care le-am trecut în lunga noastrã cãlãtorie de
120 de mile.
1A lexand ru Lapedatu , D oi mis iona ri sco þien i în þãr ile
rom âne acum o s utã de an i, în A nalele Academiei Române,
M emo riile Secþiunii Istorice, s eria II I, t. X V, mem. 7, B ucureºti,
193 4, p .17 5-198.
2C harles Rob er t Cunningh am, v icecons ul al Marii Britanii
la Galaþi(1837 -1860), apoi cons ul. Acesta îi scuteº te de cãlãto ria
cu cãru þele p oºtei º i le of erã trãsura sa, nu mitã br aºoveancã.
3 O poº tã avea între 19 º i 22 km
4 Menz ilu l reprezenta plata p en tru s erviciul de trans port.
5 Slobod zi
6 O beles hti. A zi, Valea Argo vei, jud . Cãlãraº i.
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(urmare din numãrul trecut)

Odatã, o îndrãzneaþã din ultima bancã, la o orã
de dirigenþie, mã întrebã tranº ant:Cum v-aþi
întâlnit prima datã cu prietena dumneavoastrã?
Ezitam, eram într-o încurcãturã, Trebuia sã merg
pânã la capãt cu sinceritatea, cãci i-aº fi pierdut
ca prieteni. Am riscat, povestindu-le cum, fiind
într-o localitate de câmpie izolatã, la început de
carierã, n-am avut de unde sã cumpãr flori ºi atunci
am descoperit la magazinul din localitate niºte
ciocolatã cu rom, destul de ieftinã pentru buzunarul
meu pe atunci. Vãzând cã-i place, ºi la celelalte
întâlniri aveam grijã sã am în buzunar câte o astfel
de ciocolatã pe care, desigur, o împãrþeam
amândoi... N-am bãgat în seamã reacþia imediatã
a lor dar, în scurt timp, de la chioºcul din curtea
liceului nostru a dispãrut toatã ciocolata cu rom,
iar vânzãrile au crescut, spre mirarea negustorului.
Întâlneam, uneori, pe hol, câte vreun bãiat cu o
ciocolatã cu rom in mânã, privindu-mã complice.
Trãiam intens sentimentul cã sunt ºi eu adolescent odatã cu ei ºi trãiam momente când uitam cã
sunt profesor ºi mã comportam asemenea lor. Îmi
rãsfãþam privirile urmãrindu -le g es tu rile ºi
zâmbetele inocente ºi sincere, chipurile deschise
ºi degajate, priv irile ºãgalnice sau tainice, în
spatele cãrora citeam dorinþe, eºecuri, dispute,
ambiþii, pasiuni, orgolii, rãniri dar, mai ales,
izbânzi. Întreaga mea fiinþã fãcea abstracþie de
pãrerile celor din jur ºi se abandona competiþiei
sincere cu adolescenþii, Descoperisem cã aveau
nevoie de motivaþii puternice, pentru a fi cei mai
buni în competiþiile care îi aºteptau în viaþã, de a
învinge. Uneori, trãiam un sentiment de vinovãþie,
fiind prins în flagrant de câte o privire ridicatã
instantaneu de pe tezã, care mã certa parcã discret, culpabilizându-mã. Savuram ºi mã bucuram
nesp us când îi vedeam s criind febril, parcã
alergând într-o competiþie sportivã, pe distanþã
lungã, umãr la umãr, supraveghindu-se reciproc,
reacþionând rapid dacã cumva unul dintre ei mãrea
viteza pasului
Acum, în clasa aceasta de fete, spectacolul
adolescentelor la lucru, aflate într-o competiþie,
dar mai ales al privirilor coborâte ºi ridicate ritmic
era fascinant, toate de aceeaºi vârstã, toate din
câmpie, Aveau ceva aparte în trupul lor zvelt, de
cãprioare impala, elegante chiar, destul de înãltuþe,
vio aie, cu feþele rumene de prea mult soare.
Uneori, rãmâneau, minute în ºir, cu privirile
concentrate pe foile de examen. Încercam sã le
citesc sufletul ºi sã le definesc temperamentele ºi
caracterele, numai dupã pleoapele atât de coborâte,
încât genele pãreau lipite iar, dacã n-aº fi ghicit
privirile zbãtându-se sub ele, ai fi zis cã dorm.
Urmãream cum li se miºcã globurile ochilor sub
pleoape, dintr-o parte în alta, odatã ce se umpleau
rândurile ºi paginile. Mi se pãrea cã ascund ceva
misterios dincolo de genele aºezate parcã într-un
anume fel pe fiecare chip, iar acel ceva era fie
amãrãciune, fie umilinþã, fie teamã, fie milã, fie
ambiþie, fie încrâncenare, fie duioºie, fie discreþie,
fie delicateþe, fie gin gãº ie. Altele aveau sub
pleoape ceva jucãuº, ºãgalnic, mereu dispuse sã
fie bibelouri. Câteva pãreau cã au aerul vinovãþiei.
Uite-o pe cea din ultima bancã! S-a oprit, a ridicat
uºor capul, de sub pleoape i se citeºte satisfacþia.
Chipul colegei ei de bancã e sincron cu ambiþia.
Spectacolul devine º i mai frumos pentru mine
când, una sau alta dintre fete ridica ochii sã se
odihneascã ºi sã se mai gândeascã o clipã. Erau
ochi de adolescente, plini de viaþã, catifelaþi ºi
calzi, vioi sau triºti, care se concentreazã sau
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viseazã, alþii cãrora cu greu le ghiceai strãlucirea ºi
inteligenþa, ochi plini de încredere ºi de speranþã,
mici ori rotunzi, cu pleoape leneº e, obosite sau iuþi,
cu lumini întunecate de grija neputinþei. Nu ºtiu cum
Dumnezeu a putut aduce aici, în acest spaþiu încins,
atâtea culori ale ochilor: cãprui ca cerul înainte de
furtunã, verzui ca marea învolburatã, mov-violeþi ca
flo area liliaculu i de munte înflorit primãvara
devreme.Apoi, în strãlucirea lor, parcã toate pietrele
preþioase se adunaserã aici: agat, jad, safir, peruzea,
chihlimbar...
Cred cã insistenþa priv irii mele pe chipul
trandafiriu de emoþie ºi de efort al câte uneia era
observatã, cãci ridica pleoapele uºor certându-mã,
aþintindu-mã, prinzându-mi-o º i izgonindu-mi-o.
Acum toate, îºi miºcau pleoapele sub gene, de parcã
voiau s ã facã, inconº tient, un protest la adresa
josniciei mele
Pãreau cã toate s-au înþeles sã-mi ascundã ceva
ce eu cãutam de mult. Citeam pe ch ipurile lor
complicitate ºi vinovãþie în acelaºi timp, de parcã
s-ar fi înþeles între ele, într-o solidaritate spontanã,
sã mã lase, ca ºi pe ceilalþi bãrbaþi, mai departe, fãrã
rãspuns, la eternul feminin. Instantaneu îmi venirã
în minte versurile lui Blaga: De-atunci femeia
ascunde sub pleoape o tainã/ ºi-ºi miºcã ochii parcar zice / cã ea ºtie ceva / ce noi nu ºtim / ce nimeni
nu ºtie / nici Dumnezeu chiar.
De und eva, de pe rândul dins pre perete, din
penultima bancã, vãd cã dã sã se ridice moale, sã
vinã dupã o ciornã, un chip aprins la faþã de efort,
de emoþie sau poate de cãldura verii ce ameninþa sã
înãbuºe încãperea. Nu o observasem pânã acum, o
frunte uºor bombatã, sub un pãr castaniu închis,
bãtând a chihlimbar, cu o piele aducând mai degrabã
a culoarea bobului de grâu dat în copt, cu o micã
aluniþã între sprâncene. Înaintând spre mine, spre
catedrã, mã privi cu niºte ochi triºti, migdalaþi,
oacheºi, cu o umbrã asiaticã, oblicã la colþuri, pãrul
legat cu o singurã coadã destul de groasã, pe spate.
Mi se pãrea atât de neobiºnuitã încât, cu cât se
apropia, cu atât îmi venea sã-mi dau paºii înapoi.
Citeam ceva nelãmurit, ce mã tulbura, ce mã cãuta,
ce se strãduia sã treacã parcã prin mine. Chipul ei
aproape cã deveni inert în faþa mea. Nu-i tresãrea
niciun muºchi al feþei, trupul sãu parcã nu mai avea
suflet. Numai ochii i se miºcau rotund ºi abãtut, mã
cercetau de aproape, rotindu-se, miraþi, parcã m-ar
mai fi întâlnit vreodatã, dar acum erau aºa de uimiþi,
încât rãmãseserã suspendaþi într-ai mei, ca ºi când
ar fi vrut sã treacã dincolo de mine. Pãreau sã-mi
sp unã cã m-au mai cuno scut, cã voiau s ã-ºi
aminteascã unde ºi când. Rãmãseserã larg deschiºi,
invitându-mã sã mã oglindesc în ei. Mã cercetau cu
uimire ºi cu disperarea clipei ce nu se vrea pierdutã.
Rãmãsesem la fel de încremenit. Mi se pãrea cã mai
vãzusem cândva ochii aceia migdalaþi, triºti, care
acum mã înconjurau curioºi ºi nevinovaþi, încercând
sã mã recunoascã. Bâjbâiam cu mâinile foile de pe
catedrã sã i le dau, dar privirile mi se lipiserã de
ochii ei parcã prea mari de uimire, umbriþi de prea
multe întrebãri ce jucau în ei, contras tând cu albul
curat al globului ochilor ºi cu tenul mãsliniu, de
creolã sau de culoarea grâului de august de Bãrãgan,
arãmiu de prea mult copt. Eram vizibil încurcat,
surprins. Mã surprindeau aluniþa dintre sprâncene
ºi pãrul bogat, prea ondulat, Fata ºi-a revenit prima,
ca trezitã dintr-un somn de-o clipã, stânjenitã de
insistenþele privirii mele. Se îmbujorase ºi mai mult.
Rãsuflarea, acum agitatã, îi ridica ritmic pieptul ºi
mi se pãrea cã intenþiona sã-mi spunã ceva ºi chiar

încerca sã-mi ºopteascã
atât de încet, încât mai
mult
i- am
citit
rug ãmin tea pe buze,
decât am auzit, În
momentul când, dându-i
foile, i-am atin s
degetele umede, un fior
TITI DA MIAN
a zvâcnit în tre n oi,
cutremurându-ne. Rãmãsese împietritã pentru o
clipã, cu buzele cãrnoase întredeschise ca de copil
mirat, cu ochii împãienjeniþi de lacrimi. O durere
þinutã pânã atunci în adâncuri se revãrsã din toatã
fiinþa aceasta nevinovatã spre mine, înfiorându-mã
cu o amintire pe care numai timpul reuºise cu greu
ºi cu o imensã suferinþã sã mi-o vindece.
 Nu mã mai privi aºaaa! îmi spusese mai mult
murmurând, apoi se întoarse la fel de rãvãºitã la
banca ei. Îmi fãceam acum procese de conº tiinþã:
cum de am putut sã provoc atât de multã tulburare
fiinþei acesteia necunoscute ºi nevinovate tocmai
într-un moment atât de important al vieþii ei? Se
dusese clãtinându-se la locul ei. Din când în când,
întrerupea o clipã lucrul ºi de pe ochii ei umezi,
rotunzi, ridica pleoapele ºi mã cercetau, vrând
parcã s ã înþeleagã ºi ea ceea ce ºi mie mi-era peste
puterile mele a înþelege. Mã simþeam vinovat cã
am tulburat-o ºi ea s-ar putea sã nu se mai poatã
concentra ca º i pânã acum. Aº fi vrut sã dreg gafa,
dar nu ºtiam cum. Un fel de ceaþã îmi obosi trupul,
inundându-mi creierul.
Doamne, Dumnezeule, unde am mai auzit eu
clopoþelul glasului acestuia care se cuibãrise în
mine ºi mã urma pas cu pas? Unde am mai auzit
eu propoziþia aceasta? îmi îngãlbenirã gândurile
ºi cred cã în egalã mãsurã ºi chipul. Mi-a zis ca º i
atunci:Nu mã privi aº aaa!, fãrã sã foloseascã
politeþea specificã elevei. Era în finalul ultimului
cuvânt un aaa prelung, moale, însoþit mai degrabã
de o chemare decât de un reproº. Îl purtasem cu
mine o viaþã, dispãruse pentru un timp, ca acum sã
reaparã aici dintr-un glas pe care memoria afectivã
îl recunoaºte înmãrmuritã. Unde am mai întâlnit
eu privirile acestea în fundul cãrora eu citeam o
imensã tristeþe, o imens ã suferinþã? Nu, nu, nu
se poate! Nu-i posibil! Nu-i decât o iluzie! O
nãsco cire a imaginaþiei mele abia vindecate!
Chipul acela de demult era acum în faþa mea, la fel
de trist, la fel de inocent. Mã privea risipit, iar între
noi se lãsase o tãcere adâncã. Timpul se oprise în
loc sau se dãdus e înapoi. Eram numai noi ªi
propoziþia pe care o auzisem de multe ori... ªi ochii
migd alaþi, ºi aluniþa dintre sprâncene, ºi pãru l
ondulat într-un anume fel spre stânga, cu reflexe
de chihlimbar proaspãt scos din adâncuri, râzând
la soarele verii de iulie, asemeni grâului copt din
câmpie... ªi ea, de ce mã cerceta cu atâta insistenþã,
de parcã ar fi fost coborâtã dintr-un vis? Simþeam
ºi acum plimbarea ochilor ei uimiþi, de parcã ar fi
vrut sã-ºi dea jos de pe ochi un vãl care o stânjenea,
o împiedica sã vadã limpede chipul meu sau pe
cineva dincolo de el... ªi gestul acesta de a-ºi trece
mâna prin pãr, de a-ºi ridica ºuviþa rebelã de pe
frunte, de a-ºi mângâia faþa delicat cu degetele-i
fierb inþi ºi fin e, tremurãto are? ªi în bancã,
odihnindu-se pentru o clipã, chipul îi rãmãsese
încremenit, doar ochii mã fixau, de parcã ar fi vrut
sã-ºi aminteascã sau sã-mi reaminteascã ceva ºtiut
numai de noi amândoi ºi s imþeam rãs uflarea
întretãiatã, ca ºi cum ar fi vrut sã-mi ºopteascã ceva
numai pentru mine. (continuare în numãrul viitor)

Fericit cel care
Se trece
se trece
miroase a coasã
ºi trecerea se trece
cu sâng ele rece
curgând în pocale
tu nu p oþi fi decât o vale
miroase a dragoste
a dragoste de-o vale
lacrimile s unt v eº nic amare
(ce cons tatare!)
Pe cale
cineva se trece
se trece
se sãrutã cu moartea
se sãrutã cu cartea
se sãrutã cu partea
nevãzutã a lu nii
cu prun ii
cu sânii
dar se trece
trecerea se trece
cu
vai
sâng ele ei rece.
Cãci
fericit cel ce se poate trece

Despre cum se aude un
tren dintr-o floare

Devoratorii de iluzii
Rãzboi
Invenþia orbului
Sã-þi chemi prietenii
unu l câte unu l
sã le s pui cã vo r pleca
sp re oraºu l în care
fericirea
se ascund e în mâinile florãres elor
ºi sã-i urci într-o maºinã în care
cineva
a pus
o b omb ã.

Ingenuitate
Nu p oþi veni d ecât
plecând
pe firele verzi
neatin se,
neatin gând
capre negre
adulmecân d
un alt po sib il tãrâm
în care vor fi lacrimi
picu rând
din ochii tãi

Intrarea soarelui
prin fereastrã
De ce fereas trã
ºi de ce soare ?
de ce nu
ochii din sp atele ei
sau frun za dintre ei.
sau º i mai bine :
acel drum lung
adormind obos it
în braþele iub itei.
sau:
câþi cai po t alerga
prin umbra ta,
la in trarea so arelu i
prin fereastrã ?

Cev a
ca o anatemã
lo veºte umbra pãsãrii.
umbra mo are.
adun în tãcere
filele împ rãº tiate d e v ân t.
in fernu l amiezii.

cel care a vãzut
scoase din bu zu nar
ºi aru ncã
ultima lui in venþie
strigând
aces ta nu p oate fi decât
so arele
ºi porni în cãutarea lui.

Întâmplare de noapte
Zmeul lovea din toate pu terile;
voinicul era mii fãrâme;
situaþia era dezastruo as ã,
adicã se pu tea sfârº i cu moarte de om
cei doi scandalagii
au fos t desp ãrþiþi cu greu
de secto ristu l plictisit.

ºerpi negri au in trat în pãdure
pãsãrile cântã d in p ân tecul lor
cântece d e d rago ste
cineva flu ierã p e s tradã
a pagub ã

Bãnuieli
Foarte puþine de sp us,
de fapt(aproape) nimic,
desp re el.
prob ab il e un om,
prob ab il n ici nu exis tã

Tangenþe
lo viri d e co ame
crep uscul
ramuri de pietre
se abso rb în ro ºul
su flet secþio nat
abstract ca o d urere
ce nu-þi ap arþine
sete d e s ete
lo viri cu bine
cu foarte bin e
valu l ca o priv ire uimitã
su spendat în crepuscul

Fragmentarium
Fruntea þãrmului se rev oltã
umplând u-se de grote

Ghe orghe Dobre

În mlaºtinã se strigã
strigãtele se-ng hit unele pe altele
mirosu rile se pierd în aerul d isperat

în palma celu i care s unt

Amiazã
Pãi,
e simplu,
adicã nu se au de.

Soa rele nu-i d ecâ t o inven þie
a celor care vã d

coamã de p iatrã
se repede din secþiu ne
abstract.

Scrisoare
Aºteap tã-mã,
am s ã vin
cu trenu l de searã

nu m-aº mira sã vãd o piatrã
zâmbindu-mi inconfun dabil
ºi cerându -mi o hârtie
ºi-u n creion
descop erind cã e el.
sau s ã vãd pe cineva trãgând
în dârjit
de marginile zilei
ca de brazii ce-acoperã
gura un ei peºteri
descop erind cã e el.
sau sã vãd coborând încã somnoros un om
în halta lân gã care e fabrica
und e mun ceºte an onim ca o moleculã
de aer
descop erind cã e el
aveþi d rep tate
el este
firesc ºi tânãr
ºi dacã-i puþin trist lãsaþi-l în p ace
asearã în in ima lui a fos t
to amnã
o toamn ã rug inie, târzie
când cocorul din s uflet
ºi-a amintit d e aripi
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Un bunic nãzdrãvan în
crângul cu pitici
Bunicul Auricã
este, cu m s e
autodefineºte, un
bunic nãzdrãv an.
Nãzdrãv an º i
fericit.
Nãzdrãvãn iile
sale nu dãuneazã
º i nu te pun în
situaþii jenante, ci
îþi induc o stare de
confort ps ihic la
limita cons tatativã dintre cerebralitate º i euforie
primitivã.
Cum îndrãzneºte Aurel Anghel ?
Lucruri simple, obiºnuite, care îþi rãcoresc ºi îþi
încãlzesc deopotrivã sufletul.
Ins pirat de Da Vinci, Aurel Anghel reinventeazã
o maºinãrie a timpului ºi, de câte ori pofteºte, se
întoarce într-un univers cu parfum mitic, care i-a
aparþinut ºi lui cândva, reuºin d sã creeze ºi sã
recreeze, de fiecare datã, cu aceeaºi prospeþime,
mirifica lume a copilãriei.
Crângul cu pitici ºi cu bunici (Editura Omega,
Buzãu, 2007, 159 pagini) este o antologie de autor,
antologie care cuprinde 109 poezii aparþinãtoare
vo lumelor: Poezii din coº ul cu jucãrii(24 ),
Jucãriile vorbesc(34), O lume în palma mea(19),
Crân gul cu pitici ºi cu b unici(2 4), Po eziile
Marei(8).
Pentru a le evidenþia distinct se foloseºte (în
ordinea enumeratã mai sus) cernealã tipograficã de
culori complementare: violet, azuriu, portocaliu,
verde ºi din nou portocaliu.
Pentru a nu cãuta simboluri, nu ºtiu dacã, în
viziunea autorului, acest lucru are o semnificaþie
anu me. Ceea ce pot spu ne  ºi îmi asu m
responsabilitatea  este faptul cã acest nou volum
de poezii pentru copii nu poate trece neobservat,
oricât s-ar strãdui cârco taºii. El debordeazã de
sensibilitate ºi inventivitate scriitoriceascã ºi nu
adunã preþiozitãþi.
Cartea, în alcãtuirea ei, reliefeazã ºi alte idei
nãstruºnice, inedite chiar, care te apropie ºi mai mult
de îndepãrtata lume a copilãriei noastre. De pildã,
pagina 5 a cãrþii  rezervatã special autorului pentru
autograf  conþine un început de dedicaþie tipãritã(
Þie, dragul meu copil:), sub care, lateral stânga, se
lasã loc, într-un chenar, numelui celui care solicitã
autograful; dedesubt, simetric cu acesta, fotografia
autorului, sugestiv pierdut într-o lume a cãrþii ºi, în
josul paginii, continuarea dedicaþiei tipãritã(De la
bunicul :).
Nãstru ºnicu l º i ineditul se regãsesc atât în
ilustrarea cãrþii cu desenele celor douã nepoþele ale
scriitorului, cât þi în modul de concepere a textului
literar ºi în abordarea unei tematici diversificate.
Poeziile au un conþinut informaþional bogat, o
imagisticã veselã, coloratã; versul are o curgere
fluentã, e dezinvolt  dezarmant de firesc -, în cascade succes ive.
Ne întâlnim în acest volum cu un univers de o
râvnitã originalitate, de un inedit cuceritor, în care
poetul îºi proiecteazã profund ºi organic trãirile de
început care i-au marcat copilãria.
Vieþuitoarele d in ograda proprie: pis icuþe,
cãþelu ºi, puiºori, purceluº i, chiar ºi un mãgãruº
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cântãreþ; vieþuitoare din sãlbãticie sau de la grãdina
zoologicã: girafa, maimuþica, elefan tul, renul,
rinocerul, ursuleþul; vieþuitoare de aiurea: omida,
miriapodul, cioara, rândunica, ºoricelul  sugereazã
relaþia om-naturã, poate osmoza
Pe tot parcursul celor 159 de pagini, Aurel Anghel
scoate, ca un magician desãvârºit, din joben, de la
jucãrii care vorbesc ºi care ne fac cunoscutã suferinþa
lor Mor, mor, mor ºi vai de mine/Nu mi-e bine, nu
mi-e bine!/Fiindcã rãul de Dãnuþ/Mi-a smuls ieri un
picioruþ./Zice cã nu-i lucru mare/Pot sã merg în trei
picioare (Ursuleþul rãnit, pag. 59), ori se laudã cu
vreo ispravã: Iha, iha, iha, ha/Asta-i meseria mea/
Sã vã cân t fãrã-ncetare/Cântec fãrãasemãnare (Mãgãruºul cântãreþ, pag. 66), sau
jucãrii care se supun procesului de comunicare, cum
se întâmplã ºi în poezia Kara(pag. 54):
Ieri, mãtuºa mea Rachel
A sosit din Israel.
Mi-a adus o jucãrie,
O cãmilã castanie.
În ureche-un bileþel:
Camel, made în Israel.
Vai, cât este de frumoasã,
Moale, blândã, mãtãsoasã!
Eu i-am spus cãmila Kara
Cã trãieº te în Sahara.
De ce ai cocoaºe-n spate?
Fãrã ele nu se poate.
Cocoaºele-s rezervoare
De apã ºi de mâncare
Ca sã merg cât þine vara
Fãrã grijã prin Sahara.;
pânã la vietãþi drãgãlaºe, jucãuºe ºi amuzante:
Într-o bunã dimineaþã
Cloºca mea cea mai isteaþã
S-a trezit în coºul ei
Cu vreo 12 bobocei.
Gheme galbene rotate
ªi cu ciocurile late.
Nu s cot nici un piuit
Fiindcã au nasul turtit.
Mac, mac, mac ºi la plimbare,
Se înºirã pe cãrare.
Cloºca strigã.Ce mã fac?
Puii s e aruncã-n lac.
Îºi înfundã capu-n jos
Nu º tiu cã e ruºinos
Sã te faci singur de râs,
Stând pe lac cu fundu-n sus.
Intrã cloºca în grãdinã;
O vede pe gospodinã
ªi o ceartã cã i-a pus
Ouãle cu fundu-n sus.(Cloºca cu rãþuºte, pag.
70-71)
Impresia cu care rãmâi dupã întâlnirea cu poezia
pentru copii din acest volum este cã o lume cunoscutã
s-a prãbuº it în viaþa ta ºi te-a cotropit cu toate
bucuriile deodatã.
Se gãsesc în cartea lui Aurel Anghel Crângul
cu pitici º i cu bunici Nestemate care þi s e agaþã de
priviri ºi îþi lumineazã interiorul, eliberându-te, fie
ºi pentru scurt timp, de inevitabilele griji cotidiene.
Cãutaþi-le ºi bucuraþi-vã! Nu sunt greu de gãsit.
Astfel, odatã cu voi, bunicul Auricã fi-va º i mai
fericit.
Costel Bunoaica

DE-A RÃSUPLÂNSU
1. Douã pã lãrii ide nt ice ca
formã , moã rime ºi culoare, sta u
î mbrã þi ºa te p ãt im aº pe o
c a nap ea c â t ma i re t ra s ã.
Va sile P anã
D e as upra l or o bol tã de
tranda firi înfloriþi ademenesc al binele sã le culeagã
nec ta rul! Se dau puþin pe spate cã zute în exta z
prel ung, admirând jocul diafan a l petale lor desprinse
din corole ºi care c ad lin pe borurile lor! S e la sã a poi
în faþ ã ºi s e sã rutã prelung, uit ând de t ot ce le
înconjoarã. U na din ele înc earcã sã aducã o core cturã
în compo rt am ent ul l or, doje nindu-ºi pis ic eº te
conviva: T u! Ave m noi deplinã libertate conferitã
de le ge , însã netoþii din jur nu înþeleg a ceasta ! Se
mai sãrutã odatã prelung în pl oa ia de flori ca obol al
împã c ãrii ! A ce e aºi pã lã ri e c a ra ct eri za tã cu un
comport ament mai potoli t ºi ca re în sexologi e se
defi ne ºte ca parte pasivã, propune: Ce z ici, facem
o plimbare pe litora l, unde a nonimatul ne va asigura
deplina li niºt e?! L e-am urmãrit cum, þinându-se
ta ndru de boruri ºi c ordele s-au î ndre pta t spre
autoga rã , gângurindu-ºi cuvinte de a mor! În ace eaºi
zi se le gã na u îmbrãþiºat e în a pa de cleºta r a mãrii!
Ce a a ct ivã, c u boruril e ma i c ocoºe ºti, propune
pasivei: Ce zici? Face m puþin a mor ºi pe la fundul
apei ?
2. Nu puteam rea liza vreodatã cã vec inul me u
poa te fi a tât de sensibil ºi chiar c u vele itãþi de poe t!
M ã afl am în balconul a pa rtamentului ºi , fãrã voia
mea, ascultam vorbele (de vã zut nu-l puteam vedea ):
Iubita mea! Tu ºti cã eºti c ea ma i doritã de mine!
Nu pot trã i nici un moment fãrã tine! Pictura ºi poe zia
sunt ce le ma i c ere brale arte! Te -aº picta înfãþ iºâ nduþi chipul într-o si mbiozã de versuri care nu s-a u mai
scris niciodatã! Ia sã mai gol im un pic fa þa ºi sã
gustã m di n frumuseþea ei! Aud sãruta t de buze licite pe gura iubit ei. D eoda tã vecinul, prin cee a ce
grãi eºte, înþele g cã-ºi schimbã trã irile : Vai, iubito,
câ t de urâtã eºti câ nd te vã d goalã! M âinile îi a pa r
în afara ba lconului, pline de urã aruncând pe terasã
o sticlã de plastic goalã ºi pe ca re sc ria vot cã! ªi
ac um, bã tutã de ploi ºi vânt, da nse az ã sprinþarã
trimiþâ nd beze le ºi c uvinte de iertare c ãtre amorezul
nes imþi tor, prin a parta ment ul cã ruia trec zil nic
aseme nea amante!
3. Aglomeraþi e mare în zona urbei unde sunt
locaþii le unitãþ ilor furnizoare de se rvicii. Culoa rea o
dau pensionarii c u chipuri îngândura te, disciplinaþi
în dorinþa de a-ºi achita facturile. P rivirile lor trec
prin obiecte le înconjurãtoarepãºind de pa rte, de pa rte,
în a era lul nosta lgic ului  La intersecþia unor strãzi
se a ºt eaptã c uloarea pe rmisivã  Din spatele nostru
o frumuse þe de doa mnã nituie trot ua rul c u cismele ei
ci oc at e, în gra ba de a prinde c uloarul de ac ce s!
M onit oriz ea zã se ma forul cu chi pul e i s era fi c,
disipâ ndu-ºi at enþia asupra mersului! Pi cioare le ei
fi ne ºi interminabile nu mai pot apre cia gropile di n
asfalt! Un þipãt de spaimã se interfe rea zã cu privirile
din jur  mâinile cucoanei, din instinct, cautã un punct
de sprijin! Selec þia alea torie nu a fost dec ât trupul
unui bã trâ n. Prins în braþe , libidinosului îi apar pe
chip trãiri în timp, cotcodã cind ca un cocoº jugãnit 
M ã bucur doamnã cã ce l puþin a m îndeplinit rolul
de propte a de sprijin! D oa mna , ele ga ntã , iradiind
parfumuri fine se refule az ã în grai , scoþâ ndu-ºi
umili nþa îndurat ã pânã at unc i:  Ha i sic tir, mãi
boºorogule ! N u cumva þi sa nãz ãrit de ave nt uri
erotice? !

ALEXANDRU BULANDRA

MIORIÞA

SONETE

ULTIMUL DISCURS AL PREDESTINÃRII
V. Un cuvânt lunecos
(urmare d in numãrul trecut)

1. Cu bu nã-º tiinþã am sãrit, am trecut
peste ceva foarte-foarte important Cãi mai o rto ma n . D o ar o a mân are
Ortoman e un cu vânt lunecos, cu mu lte
desch ideri de în þeles. Iatã in formaþia de
dicþion ar : O rtoman , ortomanã, adj. (mai
ales în p o ez ia po p u larã , ad es ea
sub stantiv izat) 1. (despre cio ban i) Bogat(în
tu rme); 2. (despre haidu ci) Chipeº, viteaz,
mân dru. 3. (desp re cai) Care alearg ã b ine;
sp rinten, focos . Acum n u mai ob serv nici
un lunecuº: Cã-i mai o rtoman  egal Cãi mai bogat în turme. Iar versu l imed iat
urmãtor ªi-are oi mai multe în tãreºte,
du bleazã ch iar acest înþeles . Un de era
prob lema ?
2. Soluþia ar fi fo st prea simplã. În
des crierea tu rmei  ºi am p resu pu s cã
descrierea este fãcutã de Acel Cin ev a care
a auzit ºi dup ã ce a auzit cu m s-au sfãtu it
cei d oi  in ter vin, p e lân gã asp ectele
can titative  mai multe  surprinzãtor de
bog ate determinãri calitative: oi mând re,
cai înv ãþaþi, câin i mai bã rb aþi. D acã
o rto man ar în s emn a do ar b o gat în
tu rme, d escrierea turmei ad uce în plus
elemen tele menþion ate d e o rdin calitativ,
deci Cã-i mai ortoman nu este du blat de
ce-i urmeazã în text, ci îmbog ãþit. Cu atât
mai bin e !
3. Se du bleazã însã º i s ens ul referinþei
cuvântului: Cã-i mai ortoman se referã
ori la p erso ana ciob anu lu i mo ld ov ean,
vreau sã zic este un aspect al personalitãþii
lu i, o ri desemneazã o exterioritate în raport
cu persoana sa  adicã el deþine, are turme
mai multe, este mai bogat în tu rme fãrã ca
aceastã av ere s ã aibã v reo leg ãtu rã cu
trãsãtu ri caracteristice pers onalitãþii sale.
Pres upun cã ºi ceilalþi doi s unt ortomani
din moment ce d es pre el se sp une Cã-i
mai o rtoman ; d eci ºi ceilalþi s unt bog aþi
în turme.
4. Con stat cum acest mai ortoman
atrage cu precãd ere aspecte cu o s ensib ilã
pon dere nu vreau sã exagerez, dar nu am
alte cu vinte; le p un între gh ilimele pentru
a le d im in u a se ns u l: v alo ricã ,
s p iritu alã , o an u me d emn ita te  a
sp eciilor reprezentate în turmã. ªi d acã
mai d intru Cã-i mai ortoman s-ar referi
to cmai la as pectele calitative ale tu rmei,
atun ci ªi d intru ªi-are oi mai multe nu
ar mai fi o ex plicitare a u nui termen mai
pu þin cunos cut ci ar marca un rapo rt de
cauzalitate de la cel mai ortoman  la
calitãþile sp ecifice turmei s ale; altfel sp us,
e a sa în sens ul cã e o creaþie a lu i, un
efect al unei calitãþi prop rii person alitãþii

s ale s au care s e man ifes tã la el în tr-o
mãs urã mai mare decât la ceilalþi do i. Deci
ceva dintru el es te cau zã iar asp ectele
calitative  mândre, învãþaþi, mai bãrbaþi 
su nt efectele p ro dus e, g en erate de aceastã
cauzã.
5. ªi e b ine sã nu u it n ici un moment
cã Cel care îmi spu ne ce aude ºi vede e
Acel Cineva in teres at ºi E l în s fãtuire
M ã refer la a do ua alternativã, cu Acel
Cineva în pos tura În alt-sub iectiv ã a u nui
narator olimp ian, plus in teres ul Lui fo arte
clar exp rimat în s pu nerea Ca sã mi-l
omoare. Dacã din in terpretarea acestui
v ers am p us d eo parte varian ta ps iho moralã a trãirii îndurerate, a suferinþei Lui
pro vocate d e ameninþarea cu mo artea a
celui moldo vean, ce alt în þeles aº putea
descop eri ?
6. Pornind de la s tarea de lucruri cei
doi vor sã-l omoare pe al treilea pentru a-i
lu a tu rma , a m v ãzu t cu m mo ar te a
ciob an ului moldo vean constituie de fapt
mijlocul printru care cei d oi îºi ating scopul
real. Ce ar îns emna aceastã moarte pentru
Acel Cineva p rezent în exp resia Ca s ã mil omoare?  aceasta-i întrebarea ! Dacã
cei do i I-l omoarã, rezu ltã cã p e Acel
Cinev a îl interes eazã nu mai ciob an ul
moldo vean , n u turma lui. Ceea ce pentru
ceilalþi doi reprezintã mijlocul prin care ar
pu ne stãpânire p e turma râvnitã, p entru
Acel Cineva este prilejul de a ªi-l apropia.
ªi d acã El inv ocã acelaºi motiv pentru ca
cel d e-al treilea s ã-I fie omorât, dedu c cã
El vede în turmã nu nu mai calitãþile el
s pecifice, ci º i p e ce l care le- a fãc ut
pos ibile: calitatea tu rmei vorbeºte ºi aduce
la vedere calitatea stãpânulu i.
7. D ar d in a I-l omorî nu d ecurge cu
necesitate ºi distru gerea acelei calitãþi p e
care ar deþine-o mo ldoveanul ºi pentru care
cei d oi I-l o moarã ? Depind e ce se înþeleg e
prin omor. În dicþionar Doamne, undeam ajun s cu in terferenþele mele ! ªi pentru
un omor mã uit în dicþionar ! Omor, fap tul
de a omo rî; luarea v ieþii cuiva; crimã,
omu cidere, asas inat. Cites c ºi n u mai
înþeleg nimic! A cum tr ebu ie sã cu leg
roadele tu turor implicaþiilor Deci, dacã
prin a omorî în þeleg a lua viaþa cuiva
atunci, cân d cei d oi I-l omoarã pe al treilea,
ei iau v iaþa mo ldov eanu lui ca sã I-o dea
Acelu i Cin eva. Cã prin aces t tran sf er
calitatea pres upusã a aparþine celu i omo rât
se conservã sau nu, eu, u nul, acum, nu mã
mai întreb .

*
ªerban Codrin
Rãs pund e-mi la-n treb ãri es enþiale !
Cân d, seara, te dezbraci ºi-adaug i sos
Celest d e s tânjenel prãp ãstios
Pe buze, ce co mplotu ri pui la cale ?...
De câte ori priveºti în farfurie,
De ce elimini fãrã vreun motiv
Trei cãi lactee din ap eritiv
ªi muºti cu-oroare din tr-o elegie ?...
Condu c d e bunãvo ie comb inatu l
De-mp achetat pleiade în neant,
Deci sã-nþeleg ce-abis lux uriant,
Primejdia, primejd iei, þi-e patul,
De-i merg e buhu l de altar pervers,
Iar faima, dincolo de univers !...
*
Pe unde-o fi cãzut, în ce neant,
Biblioteca lu i Euripide,
De-i strig º i-i b at la uºã, d elirant,
Po ete, vin o-n scenã ºi deschid e !
N-a fost vreo datã pace sub mãslini,
Nici ieri, nici mâine, nici în jaful s erii,
Troienele d au fo c la mãrãcini,
Bocind cât fluxu l ºi refluxul mãrii
Cum nimeni nu rãs pund e nicãieri,
Pe-u n raft, sus , metamorfozaþi în carte,
Îmi joacã de-a mãcelul rin oceri
Coºmare des pre s ete, foame, moarte
Vechi vagabond cu teatrul s ubs uori,
Sunt scaunele º i-aº teptarea lor
*
Secrete-otrãvu ri dis tilân d esenþe
În frag ed e p arfumuri imorale,
Lehamite, primejd ii, s uculenþe,
Viespar de vicii, p ozne, cacialmale,
Ieri datã-n draci, patroanã-n raiuri mâin e,
Aceas ta-mi eº ti acum, izv or de sevã,
Deci fã-mi ce te p ricep i mai mult ºi b ine,
Cu sânii tãi nelegiu iþi de Evã !
Poºtal trimite-mi-i p rintr-o s crisoare,
Cum alþi-n galaxie n u exis tã,
ªi-o datã-aju nºi, sã mã trãzneascã-o mare
Exp lozie, în braþe, teroristã,
Pe când mustoasa bombã cu is pitã
Þi-o mân gâi cu o p oftã in finitã
*
Cu mine-alãturi, pe-u n drumeag de þarã,
Desculþ, bãtu t, rup t, ºchiop, d e unde-aduce,
Pe u meri covârºindu-L o povarã,
Ei firav i, ea vârtos de grea, o cru ce ?...
 De ani ºi an i v-o târâi mult º i bine,
Cât, migratori, vor curge anii, anii,
Duº manii binecu vântaþi de M ine
Fã-i, Doamne, fã-i sã-º i mângâie duº manii
ªtiu câte-aveþi sperietu ri în minte,
Pãs tor º i dascãl d e învãþãturã,
Nu merg de unu l singur înainte,
Ci, ocrotind-o -n braþe, fãrã urã,
Din vecii vecilor p e cale lu ngã,
V-o strâng la piept cu drag, sã vã aju ngã 
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ARHIVELE IALOMIÞENE ªI SOCIETATEA CONTEMPORANÃ
Aderarea la Uniune a E uropeanã
presupune desfãºurarea a ctivitãþii de a rhivã a tuturor
creatorilor ºi deþinãtoril or de doc umente (instituþii administra tive, de culturã, juridic e, bancare, socie tãþi
comerciale , agric ole etc.) în c ondiþii de dota re tehnicã
su peri oa rã
c are
sã a s igure
e vide nþ a
compute riza tã,alinierea la programe standa rd pentru
înm aga zi na re a ºi re gã sire a i nforma þi e i , c lã diri
proie cta te cu de sti naþ ie de pozi t a rhi vã, mobi lie r
adec va t etc.
Direcþ ia Judeþea nã a Arhi ve lor N aþionale Ia lomiþa ,
având rela þii de colaborare c u toþi crea torii ºi deþinãtorii
din jude þ, a considerat ne cesarã e fe ctuare a unui sondaj
de opinie pentru a vede a cum este pe rceputã în realitate,
de socie tatea c ivilã , ce cred ºi ce sperã ce tãþenii di n
jude þul Ialomiþa de la instituþia pe c are o re preze ntã m.
A u rãspuns la che stionar un numã r de 125 de
pe rsoa ne (ut il i za t ori, c re a to ri º i d eþ in ãt ori de
doc umente ) dintre c are :
- 48 manageri (11 primari ºi 37 conduc ãtori de
instituþii);
- 47 ca dre spec iali zat e sau care lucrea zã î n
domeniul arhivistic (arhiviºti,
arhi va ri, grefieri, referenþi, se cre tari);
- 30 pe tenþi (de profesii diferite).
M arja de e roare a prelucrãrii chestionare lor este
de 2%.
Chestionarul cuprinde 17 întrebãri cu 3 ÷ 4 va riante
de rã spuns, obiec tive le urmãrite fiind:
a) cunoaºte re a le gislaþ iei a rhivisti ce î n vigoare
(î ntrebãrile 1 ÷ 5);
b) func þionalita tea se rvicii lor de arhi vã a le
Direc þiei Jud. a Arhivelor Naþional e Ialom iþene
ra portatã la pre tenþiile utiliza torilor ºi cre atorilor de
doc umente (între bã rile 6 ÷ 13);
c) a titudinea c re atorilor ºi utiliza torilor de arhivã
fa þã de ce rinþele act ua le, (prin prisma noilor condiþii
impuse de a derarea la U .E.), respec tiv sugesti i ºi
propuneri ca re sã conducã la eficie ntiz area a ctivitãþii
Direc þiei Jud. a A rhive lor Naþionale Ialomiþene.
(î ntrebãrile 14 ÷ 17); c onstruirea ºi promovarea unei
ima gini pozit ive a instit uþ iei noa stre în raport c u
societa tea c ivilã .
R efe r itor la p r im ul obi ec tiv - c unoa ºte re a
preve deril or legi sla þie i a rhivis tic e î n vigoa re a u
rã spuns:
- afirmativ: 27% ma na ge ri, 30% spe cialiºti, 20%
petenþi;
- în mare mãsurã: 40% manageri, 52% spe cialiºti,
16% pe tenþi;
- î n micã mã surã: 30% ma na ge ri, 15% spe cialiºti,
37% pe tenþi;
- nega tiv: 3% ma na ge ri,
3% spe ciali ºti, 27%
petenþi.
De remarcat, cu re gret, procentul de 30% al
managerilor c are c unosc le ge a  într-o mic ã mã surã
fa þã de 27% care o cunosc.
Corela tã c u urmãtoa re a întreba re , privit oa re la
obie ctivele activitãþii Arhive lor Naþionale , în ordinea
procentului obþinut re zultã:
a ) a dministre az ã, suprave ghea zã ºi prot eje az ã
doc ume nte le:
8% manageri, 83% spe ciali ºti , 66% petenþi;
b) rãspunde la ce rerile persoanelor c e fac referire
la drept urile ca re le privesc : 54% manage ri, 79%
specia liºti, 86% pete nþi;
c) ac ordã asi stenþã de spe cial itate la instit uþi ile
creatoare ºi de þinã toa re de arhivã : 58% manageri, 66%
specia liºti, 36% pete nþi.
un sigur c az nu ºtiu di n grupa petenþilor.
Grafic ul n r. 1 reflect ã opinia subiec þilor privind
aspect ele priori tare ale ac tivit ãþii Arhive lor Naþionale
la momentul a ctual.
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Urmã rind cât de implica tã e ste legislaþia arhivisticã
în proble mat ica c omplexã a e poci i a ct ua le (pri n
întrebãrile 3 ºi 4), se constatã cã a cea sta rãspunde
marilor proble me ; au rã spuns:
- afirmativ: 55% manageri, 77% spe cialiºti, 50%
petenþi.
- ne gati v: 21% mana ge ri, 9% spec ial iºti, 17%
petenþi.
-  nu ºtiu: 23% manageri, 14% speci aliºti, 33%
petenþi.
Da cã sta tul acordã importanþa cuve nitã pentru
prot eja rea doc umente lor di n depozi tel e A rhive le
Naþionale opinia celor c he stionaþ i este:
- da: 56% ma na ge ri, 66% speci aliºti, 63% petenþi;
- nu: 15% manageri , 11% speci aliºti, 20% petenþi;
- nu ºtiu: 25% manageri, 23% spec ialiºti, 17%
petenþi.

Nu au rã spuns la ac eastã întrebare 4% ma na ge ri.
Un semn de între ba re ridicã procenta jul obþinut
la rãspunsul nu ºi  nu ºtiu din partea ma na ge rilor
ºi spec ialiºtilor în mod deosebit, care priveºte limitele
ac tualei le gi sl aþii privind capitolul sanc þiuni pentru
persoanele fizice ºi juridice vinovate de nere spe ctarea
ac estor legi ºi nea plic are a în pra cticã a dispoziþiilor
transmise de pe rsonal ul de speci alit ate , prec um ºi
nece si tatea alocãrii unor fonduri financiare mai mari
pentru construirea sau ac hizi þionarea de spa þii de
depozita re ºi pã stra re , introduc erea programelor î n
si st em informa ti z at ( propun e u n uti li z at or de
doc umente de profesie a voca t).

65% ma na ge ri, 77% spec ialiºti ºi 93% pet enþi, ia r
servic iile ofe rite a u fost:
- foa rte bune:
44% manageri, 66% spe cialiºti,
93% pe tenþi;
- bune: 20% ma nage ri, 11% s pe c ia liºt i, 13%
petenþi;
- sa tisfãc ãtoare: 1% ma na ge ri,
, 12% pete nþi
M otivarea a preci erilor rez ultã din modul c um
le-au fost re zolva te ce rerile,
dat fi ind cã la grupel e ma na geri ºi spec ial iºti
predominã sarc inile de se rvicii c a fa ctor determina nt,
iar l a grupul de petenþi pe primul plan sunt interese
personale .
Interesa nt est e rãspunsul la î ntre barea 9 (da cã
instituþ ia A rhive le Naþionale þine cont de aºte ptã rile
ce tãþenilor ):
- afirmativ: 77% ma na ge ri, 90% spe cialiºti, 94%
petenþi;
- negati v: 6% manageri,
,
;
- nu ºt iu: 17% ma nageri, 10% s pe ci ali ºti, 6%
petenþi.
Îmbucurãtor pentru noi este a ce st proc ent di n
part ea segmentului petenþi, ºi corela t cu întrebare a 10
referitoare l a motivel e obiec tive c are îngreunea zã
ac tivitate a cole ctivului mic de salariaþ i a i Di rec þiei
Judeþe ne:
- dota re tehnicã insufic ientã (de c alcul), spa þii de
de poz it are ne sa tisfã cã toa re , c ons umabil e puþ ine,
mijloace de transport auto insufi ciente:
32% ma na ge ri, 62% spec ialiºti, 27% pe tenþi;
- pe rsona l puþin: 30% manageri, 38% spe cialiºti,
34% pe tenþi;
- nr. mare de soli citã ri : 38% manage ri, 38%
specia liºti, 39% pete nþi.
(indife renþa guvernaþilor faþã de Arhivele Naþionale
conduce la ne putinþa conducerii instituþ iei - pre cizea zã
un profesor de istorie , de 35 ani).
Grafic ul n r. 3 Aprec ie re a de ca re se buc urã
instituþia noa strã în raport cu aºteptãrile c etãþe nilor.

Grafic ul n r. 2 - Opinia celor c he st ionaþi privind
im porta nþa a c ordat ã de st at ul rom ân prote jã rii
doc umente lor din Arhive le Naþionale.

Grafic ul nr.4. Ponderea ca uz elor obie ctive pe ntru
ca re A rhive le Naþionale nu rez olvã în totali tate ºi c u
promptit udine ce rerile c etãþe nilor.

La întrebarea privind c ara cterul instituþional
al Arhive lor Naþi onale (c ul tural, sa u de se rvicii cãtre
populaþie ) majorit atea subiecþi lor au rã spuns:
- a mbe le: 63% mana ge ri , 77% spec ialiºt i, 66%
petenþi.
A nalizân d al doile a ob iec ti v: func þionali tat ea
servic iilor instituþiei noastre , din pre luc rarea datelor
se c onsta tã c ã au a pe la t l a servi ci il e A rhiv e lor
Naþionale :

În general relaþiile dintre personalul Direcþiei Jud.
ºi cetãþenii judeþului s unt apreciate:
(continuare în pag. 9)
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(urmare din pag. 8)

- foarte bune: 46% manageri, 68% specialiºti,
64% petenþi;
- bune: 47% manageri, 21% specialiºti, 34%
petenþi;
- nesatisfãcãtoare:
- ,
- ,
;
- nu º tiu: 7% manageri, 11% specialiºti, 2%
petenþi.
Despre importanþa ºi necesitatea activitãþii
arhivarului într-o instituþie publicã rãspunsurile
sunt unanim afirmative:
99% manageri, 96% specialiºti, 97% petenþi. dar
aprecierea privind modul de întocmire, înregistrare
ºi pãstrare a documentelor relevã situaþia realã:
- bun: 46% manageri, 71% specialiº ti, 77%
petenþi;
- satisfãcãtor: 49% manageri, 28% specialiºti,
20% petenþi;
- nesatisfãcãtor: 5% manageri, 1% specialiºti,
3% petenþi.
Se remarcã s egmentul secretariat din grupul
specialiºtilor care solicitã înfiinþarea acestui post
ca funcþie în nomenclatorul instituþiilor publice.
Legiuitorul trebuie sã stabileas cã obligaþii ºi
responsabilitãþi concrete pentru conducerile tuturor
in stituþiilor º i agenþilor economici, creatori ºi
deþinãtori de arhivã - propune un utilizator de
documente de profesie poliþist.
Analizând al treilea obiectiv privind aprecierea
relaþiilor dintre Arhivele Naþionale ºi creatorii de
documente, dupã opinia subiecþilor este:
- bunã: 69% manageri, 86 % specialiºti, 54%
petenþi;
- satisfãcãtoare: 23% manageri, 11% specialiºti,
27% petenþi;
- nesatisfãcãtoare: 8% manageri, 3% specialiºti,
19% petenþi.
Din categoria managerilo r cei 23% care au
rãspuns satisfãcãtor au propus:
- elaborare de nomenclatoare arhivistice pe
ministere;
- efectuarea unor instruiri periodice cu
creatorii de documente ºi cu arhivarii din instituþiile
publice;
- organ izarea u nor curs uri de formare a
personalului care se ocupã de arhivã ;
- organizarea de simpozioane, mese rotunde etc.
pentru popularizare ºi informare a noutãþilor din
domeniu;
- efectuarea unor acþiuni de control ºi îndrumare,
semestrial din partea specialiºtilor Direcþia Jud. a
Arhivelor Naþionale Ialomiþa ;
- alocarea de fonduri financiare mai mari pentru
rezolvarea tuturor deficienþelor existente (fãrã bani,
orice propunere este sortitã eº ecului sp une un
subiect de profesie Judecãtor);
- alocarea unor spaþii adecvate pentru pãstrarea
arhivei la toate nivelele (primãrii, ºcoli, tribunal,
Direcþia Jud. a Arhivelor Naþionale Ialomiþa);
Din gru pa sp ecialiº tilor care au rãspu ns
satisfãcãtor (11%) au propus:
- motivarea personalului cu atribuþii de arhivar
ºi arhivist în s ensul îmbunãtãþirii condiþiilor de
muncã existente ºi asigurãrii unui spor de noxe;
- evidenþã computerizatã, microfilme, suport
magnetic (50% din grup), asigurarea materialelor
consumabile.
Multitudinea propun erilo r fãcu te d en otã o
atitudine pozitivã, de implicare a tuturor factorilor
pentru îmbunãtãþirea atât a colaborãrii cu Direcþia
Jud. a Arhivelor Naþionale Ialomiþa cât ºi a întregii
activitãþi arhivistice.

De apreciat este ºi colaborarea cu mass-media
localã ºi nu numai, pentru popularizarea atât a
rezultatelor pozitive, dar în special, a efectelor negativ e în plan eco nomico - s ocial g enerate de
nerezolvarea problemelor arhivistice.
Este un câº tig pen tru activitatea din arhive
aceastã colaborare ?
- da: 77% manageri, 55% specialiºti, 70% petenþi;
- nu: 8% manageri, 9% specialiºti, 13% petenþi;
- nu ºtiu: 12% manageri, 36% specialiºti, 17%
petenþi;
- nu rãspund: 3% manageri,
- ,
.
O evaluare în timp, a posibilitãþilor de atingere
a standardelor europene ºi internaþionale în domeniu
activitãþii Arhivelor Naþionale, denotã a atitudine
reþinutã din partea subiecþilor astfel:
- 1 - 5 ani: 13% manageri, 17% s pecialiºti, 20%
petenþi;
- 5 - 10 ani: 52% manageri, 43% specialiºti, 47%
petenþi;
- peste 10 ani: 10% manageri, 40% specialiºti,
33% petenþi.
Ultima întrebare din chestionar solicitã
propuneri pentru îmbunãtãþirea
activitãþii instituþiei noastre. Au rãspuns la aceastã
întrebare:
- 20 manageri (41%), 23 s pecialiºti (50%), 10
petenþi (33%).
Sinteza acestor propuneri, în loc de concluzii
vizeazã urmãtoarele direcþii:
- Colaborare ºi control permanent la creatorii ºi
deþinãtorii de documente; prezenþa activã în teren a
pers on alului Direcþiei Jud eþene a A rhivelo r
Naþionale Ialomiþa ºi întocmirea cu operativitate a
unor note sintezã privind neregulile cons tatate,
în cãlcãrile privind arhivarea (Directorii sã se
implice mai mult, sã nu fugã de rãspundere - spune
un pensionar din grupul petenþi);
- Organizarea unor cursuri sau instruiri periodice
cu conducãtorii instituþiilor publice ºi persoanele
care se ocupã de arhive;
- Alocarea de fo nd uri financiare pen tru
achiziþionarea de spaþii adecvate pentru pãstrarea
documentelor, cât ºi pentru asigurarea unei baze
tehnice moderne: tehnicã de calcul computerizatã,
microfilme, ban dã mag neticã, camere video,
mijloace auto pentru deplasarea în teren;
- As ig urarea pers onalului sp ecializat ºi
perfecþionat la toate nivelele (primãrii, ºcoli, ..).
- Cons tru irea ºi promovarea u nei ima gini
pozitive a instituþiei noastre folosind totalitatea
procedeelor utilizate de cãtre manager i pentru a-ºi
atrage simpatia ºi bunãvoinþa lumii exterioare ,aºa
cum scria jurnalistul francez Michel Crozier în anul
1951, în articolul sau Human Engenering publicat
în Les Temps Modernes.
În so cietatea con tempo ranã, od atã cu
expansiunea fãrã precedent a ºtiinþelor comunicãrii,
ideea lui Michel Crozier este de o actualitate majorã
în raporturile dintre societatea româneascã, îndelung
traumatizatã de lipsa transparenþei ºi a dialogului
dintre autoritatea publicã ºi Arhivele Naþionale, ca
instituþie publicã, ades eori ignoratã ºi mult timp
subevaluatã din punct de vedere al obiectivului sãu
central.
În activitatea lor co tidianã, managerii s au
angajaþii instituþiilor publice se aflã adeseori în
situaþia de a practica, în mod mai mult sau mai puþin
conºtient o anumitã strategie de imagine.
Pentru a fi eficientã pe termen lung aceasta trebuie
sã fie conºtientã ºi coerentã, ca o viziune ºi abordare

unicã pentru fiecare compartiment ºi salariat în parte;
alegerea ºi urmãrirea obiectivelor sã se facã prin
mijloace cât mai variate ºi mai flexibile astfel încât
sã sensibilizeze ºi sã antreneze categorii de public
cât mai diverse - angajaþii instituþiei dar ºi persoanele
cu care aceºtia vin în contact direct sau indirect.
A crea o imagine favorabilã instituþiei noastre
presupune o activitate sus þinutã de comunicare
(internã ºi externã) ºi de informare permanentã a
opiniei publice, a reprezentanþilor societãþii civile
ºi ai mass - media, a ben eficierilor direcþi ai
serviciilor furnizate de Direcþia J ud. a Arhivelor
Naþionale Ialomiþa despre principalele obiective ale
activitãþii instituþiei noastre:
- reactualizarea periodicã ºi difuzarea cât mai
largã a infor maþiilor privind structura, modul de
funcþionare ºi evoluþia procesului de modernizare;
- difu zar ea promp tã, în tr-o for mã cât mai
sugestivã ºi atrãgãtoare, a informaþiilor privind
activitãþile cultural educative organizate;
- organizarea unor evenimente culturale, pe teme
de actualitate, care sã rãs pundã interesului opiniei
publice, cu invitarea unor categorii de public din
exteriorul instituþiei.
Concluziile acestui sondaj de opinie sperãm sã
ne ajute sã dãm o nouã dimensiune activitãþii noastre,
sã înþeleg em mai bine problemele cu care ne
confruntãm pentru a le putea rezolva, atât în interesul
ins titu þiei pe care o rep rezentãm, cât º i a
colaboratorilor ºi cetãþenilor care ni se adreseazã.
Consilier superior
Druncea Rodica

AM DANSAT
CU UN
EXTRATERESTRU
Într-o dupã amiazã, plimbâ ndu-mi
câ inel e pe un c âmp din apropierea
oraºului, dintr-un nor a coborât ra pid lângã mine o mic ã
fa rfurie zburãtoare. Câinele s-a ascuns înspãimântat
între pic ioarele mele, care, trebuie spus, mi se cam
înmuiase rã. G emea animalul c ând uºa navei începu sã
se deschidã, câ t despre mine simþeam cã mã lasã bãºica,
nu de fricã, c i mai mult de e xcitaþie nervoasã.
Prin uºã a sãrit afarã un extraterestru, nu prea
deosebit de noi, poate niþel mai cãpã þânos ºi oleac ã
crã cãna t.
- Helo !... mi-a spus, vrei sã dansãm ?
- Sigur, am rã spuns, ca ºi cum aº fi fãcut asta în
fiec are zi cu toa te speciile universului.
ªi a m dansa t. Am dansat vreo pa isprez ece ,
cincisprezece ore, fãrã sã obosesc ºi fãrã sã-mi fie foame
sau sete.
- De unde vii ? îl chestiona i între douã învârtituri.
- Lumea mea e departe, dar suntem aici de foarte
mult timp.
Executã un ºpa gat din sãriturã ºi dupã trei paºi de
vals continuã :
- Trãim printre voi, muncim cu voi ºi ne împerechem
cu voi !
- Uauuuu ! exc lamai, niþel circumspect.
- Fiindcã ai dansa t cu mine, îþi spun un secre t :
toþi prietenii tãi literaþi sunt e xtratereºtri, dar nu ºtiu
asta. O barierã hipnoticã îi împiedicã s-o afle. A fost
dorinþa lor sã trãia scã o experienþã umanã . S-a fãcut
târz iu, spuse consultându-ºi ce asul. M ulþumesc pentru
dans, priete ne !
Mi-a strâns mâna, a urcat în mica lui farfurie ºi a
þâºnit rapid într-un nor.
- Mãi, sã fie, mi-am spus într-un târziu, dacã toþi
prietenii mei lite raþi sunt extratereºtri, eu ce sunt ?
F.M. CIOCEA
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DOCUMENTE ªI
SENTIMENTE

Într-o îns emnare din jurnalul s ãu, pu blicat
selectiv în volumul Trãite, vãzute, auzite(19671989), Editura Oscar Print, 2004, istoricul Marian
ªtefan noteazã, pe 29 septembrie, miercuri(1982):
Alaltãieri am împlinit 43 de ani. Doamne, ce iute
zboarã an ii!. .., iar în ziua de 27 s ep tembrie,
sâmbãtã(1986) acrie: Am împlinit 47 de ani. Numi vine sã cred, dar aºa se întâmplã mereu. ªi totuºi
mai sunt doar trei ani º i voi împlini, sper, 50! Cum
trece timpul! Nici nu vreau s ã mã gândesc ce voiam
sã fac în acest timp ºi ce am realizat. Pânã la 45 mi
s-a pãrut cã drumul a fost drept în sus, dupã aceea
pare a se menþine pe aceeaºi direcþie, dar parcã are
ºi unele curbe ºi s cãderi de nivel 
Tema timpului revine frecvent în acest memorial, ceea ce este, cred, firesc pentru un istoric, pentru
un om ale cãrui itinerarii spirituale sunt marcate mai
mult de bornele temporale, ale cãrui excursii se
desfãºoarã în timp, în ani ºi epoci, ºi pentru care
exactitatea cronologiei are o importanþã covârºitoare.
Dacã în ceea ce priveºte jurnalul, socotit de autor
a nu reprezenta altceva decât o suitã de consemnãri
rãzleþe, un eori mai con sistente, alteori mai
rarefiate(p.12), trans puse în paginile cãrþii aºa cum
au fost ele consemnate atunci, la cald, scriitorul
nu a avu t nevo ie de documen te de arhivã, de
înscrisuri ºi urice, faptele trãite fiind scrise în inima
sa, cu m zicea bãtrânul cronicar, pentru prima
secþiune a cãrþii de faþã (Fierbinþi-Târg. Oraºul
dintre rãzoare.), istoricul se întoarce la uneltele sale
ºi realizeazã o intensã cercetare de arhivã din care
rezultã u n co mp en diu d e istorie med ievalã
fierbinþeanã.
Es te rep lica pe care istoricul de meserie,
cercetãtorul o dã binevoitoarelor încercãri ale unor
amatori care ºi-au dat cu pãrerea în legãturã cu
trecutul, mai îndepãrtat sau mai apropiat, al localitãþii
de baºtinã a autorului, comuna (acum oraºul)
Fierbinþi-Târg din judeþul Ialomiþa. Nu este exclus,
cum rezultã, voalat, chiar din preliminariile scrierii,
ca imbo ld ul p entru împ linirea aces tei mici
capo dop er e de is to rie lo calã s ã fi ven it d in
constatarea neputinþei unor amatori bine intenþionaþi,
între care ºi semnatarul acestor rânduri( vezi Nicolae
Constantinescu, Fierbinþi-Târg: oraº tânãr, aºezare
strãveche, în volumul Relaþii de vecinãtate în
localitãþile urbane din sudul þãrii, Editura Paideia,
Bucureºti, 2006, p. 265-276), de a rescrie, la modul
cel mai plauzibil, istoria comunei al cãrei fiu devotat
ºi iubitor este. Zic aceasta în cunoºtinþã de cauzã,
pentru cã, în 2005, când pregãteam micul studiu
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pentru volumul despre vecinãtãþi urbane din sudul
þãrii, i-am solicitat fostului meu coleg de liceu, mai
mare ca min e cu d oi ani, o con su ltaþie d e
specialitate, pe care mi-a ofert-o cu generozitate,
sub forma unor materiale documentare ºi a unor
înd elungi º i docte discu þii despre Fierbinþi. Se
vedea, din pasiunea pe care o punea în discuþii, cã
subiectul îl acaparase ºi cã febra descoperirii pusese
s tãp ânire p e el. Pr in deau con tu r, d in v echi
înscrisuri, locuri ºi oameni, a cãror amintire numai
îndãrãtnicia slovei scris e a pãstrat-o.
Topoloveni, Bãiceºti, Tãtarul, Bonþeºti, Tãtãrei
sunt numele u nor aºezãri situate clar în arealul
actualei localitãþi Fierbinþi-Târg, ºterse definitiv din
memoria oamenilor º i ch iar d in memoria
pãmântului(sau, în orice caz, ale cãror urme nu au
fost, încã, decopertate de hârleþele arheologilor). Au
fos t, probabil, aºezãri de oameni nevoiaºi, trãitori
în bordeie s au locuinþe din chirpici ºi grãdele, cum
erau dintre casele pe care le-am apucat chiar noi,
dãinuind în cã pânã prin an ii de dupã Al Doilea
Rãzboi Mondial. Vândute º i cumpãrate, cu oameni
cu tot, cu vecinii, s atele respective îºi v or fi
schimbat amplasamentul ºi numele, încât aceastã
arheologie arhivisticã pe care o realizeazã, cu multã
competen þã, d l. Marian ªtefan are în ea ceva
spectaculos ºi chiar senzaþional.
La fel de palpitant este ºi s pectacolul oamenilor,
vân zãtori º i cumpãrãto ri, mar tor i º i giranþi,
moºtenitori ºi uzurp ato ri. Se d esp rin d, d in
documen te, din acte de vânzare-cumpãrare, din
hotãrâri judecãtoreºti, portretele foarte vii ale unor
oameni care pot figura oricând ca personaje de
povestire sau de roman istoric. O jupaniþa Oprina
se bate, cu strãºnicie, în procese, cu fiul ei vitreg
pentru o moºie cumpãratã de ea încã den zilele
rãposatului Mihaiu voevod, în urma lui Sinan paºa.
Autorul reface, din documente nu prea multe, o
microistorie extrem de vie ºi pe alocuri palpitantã.
Cu aceeaºi fervoare reface is toricul ºi biografiile
sau crâmpeie din biografiile unor personaje mai
apropiate de timpurile noastre  Mircea Mãlãieru,
Arionoaica  ºi evocã întâmplãri trãite de el în
copilãrie( emoþionantã este expediþia copilului de 5
ani, împreunã cu tatãl sãu, spre gara din Fierbinþi ºi
amintirea foarte exactã a raidului unor avioane germane în zona respectivã. În augus t 1944 eu aveam
nici 3 ani, dar îmi aduc, la rândul meu, aminte de
tranºeele sãpate în mijlocul pâlcului de copaci care
separau gospodãria bunicilor mei de casa unde
locuiam cu mama mea, tatãl fiind prizonier la ruºi,
ºi de s paima cu care adu lþii ne duceau s ã ne
adãpostim acolo, ori de câte ori pãsãrile de fier îºi
fãceau simþitã prezenþa pe cerul de deasupra noastrã).
Evocarea profesorilor ºi colegilor sãi din prima
promoþie a Liceului din Fierbinþi ºi fragmentele din
jurnalul preotului Vasile Constantin, tatãl primarului
oraºului nos tru, ing. Florian Constantin, întregesc o
carte în care rigoarea omului de ºtiinþã se împleteºte
cu sensibilitatea unui potenþial scriitor.
Îi mulþumesc colegului Marian ªtefan pentru
privilegiul de a-mi fi oferit în premierã, spre lecturã,
o carte mai mult decât agreabilã, destinatã deopotrivã
minþii ºi sufletului.
Prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu
(prefaþa cãrþii Fierbinþi-Târg. Oraºul dintre
rãzoare. Autor dr. Marian ªtefan, Editura OSCAR
PRINT, Bucureºti, 2007)

Maria Diana Popescu
Cai verzi
S-a mutat în gandul meu,
Îl aud s trig ân du-ºi calu l
ªi vin în urma lui d e pe toate p ãº unile,
Cai verzi ca iarba.
Trece cu herghelia dupã el,
ªi un de calcã,
Ano timpul face flori prelung i,
Care nu ajung nicio datã matu re.
Caii verzi le mãnâncã
ªi rãmân s tâncile v orbin d,
De lu pi º i iele.
M i se taie p icioarele
ªi nu ºtiu cum lov es c cu sãgeata,
Amiaza care m-a prin s culcatã,
Pes te trup ul d oborât al calu lui,
Cân tându -i sã-i fugã moartea.
Obo sis em, sau privisem p rea mult
În ochiul þeapãn al omului cu dracul în palmã.
ªi-mi vine sã-l zgârii,
Sã-l bat în cuie în perete,
Aºa, în jo acã,
Cãci sunt femeie,
ªi femeile au prunci
ªi prun cii le iartã jocul,
În care cresc cai verzi pe pereþi.

Trupul meu de furnicã
Parcã duc în spinare un corb,
Eu, biatã furnicã u ºor de strivit
De oricine sub tãlpi,
În cartierul cu câini rãg uºiþi
ªi beþivi lovind cu pumnul zarea de piatrã
A sãrãciei.
Privesc prin crãpãtu rile dealului,
Neputând sã îndepãrtez povara,
Îmi scapã de pe buze cuvinte
Care seamãn ã între ele,
Precum cãlugãrii între zid urile mãnãstirii,
Trudind pe s ch elele bis ericii în co nstru cþie,
Care urmeazã sã semene,
Cu celelalte, la numãr.
Ca toate furnicile,
M ã h rãnes c cu luminã
ªi cred cã s peran þa e viclenia
Cu care greierii mã amãges c,
Sã duc fãrã cârtire povara.
Iatã un certificat d e civis m democratic,
Trupul meu de fu rnicã
Duce un stârv în spinare.
Poate mã d uc pe mine,
ªi nu ºtiu cã sun t moartã de mu lt.
Puterile-mi s lãbesc,
Parâmele îmi în sângereazã poemul
ªi ca toþi p oeþii
ªi eu mã tem de mo arte.

NICHITA TOMESCU,
POET VALOROS AL BÃRÃGANULUI
Su nt u n bãiat firav, cu p ãrul de lan,
Cu ochii pierdu þi, cu fru ntea de ceaþã.
În fiecare dimineaþã
M -a fugãrit fata M organa-n Bãrãgan.
Pe pieptul s alcâmulu i plân geam în vânt,
Noaptea mi-arãta Calea Robilor.
Pe buze simþeam bucuria stropilor,
Cân d sãrutam flori ºi p ãp uºi de pãmânt.
Anii m-au fugãrit º i m-am pierdu t în vreme.
M -am îmbãtat cu p icurãri de flaut
Cã-ntre stele ºi ceru ri mã caut,
Dar din uitare cin e-o s ã mã cheme?
Aceste emoþionante versuri ap arþin unui fiu
al Bãrãganulu i ialomiþean, Nichita Tomes cu , de
la a cãru i moarte se împlinesc 40 de an i.
Nichita To mescu s -a n ãs cu t pe 23 aug ust, în
anul 1919 , în satul Princip es a M aria, as tãzi Ion
Roatã. A fo st fiul cel mai mare al lui M arin ºi al
Ioanei Tomes cu . Tatãl s ãu , orig inar din Valea
Mãcriºului, a fost arendaº ºi negustor de cereale.
A venit în localitate prin cãsãtoria cu Ioana
Ciutã, fiica unuia d in fruntaºii s atului. Pe vremea
aceea, Principes a M aria era sat compo nent al
comunei Malu . D upã anu l 1924 , în urma unei
refo rme administrativ- terito riale, satele Cioara,
Principesa Maria º i Broº tenii Vechi s-au s ep arat
de M alu º i au fo rmat o comunã care, începând
cu anul 1948 , s-a numit Ion Roatã.
Marin Tomes cu era u n om inteligent ºi harnic,
calitãþi prin care s-a impus în rân dul co nsãtenilor
sãi. De aceea, el a fost ales p rimar de mai multe
ori. Fãcea p arte din Partid ul Naþio nal Liberal. A
fost cel mai bun primar al comunei Principesa
M aria, în perioada interbelicã. Având o avere
confortabilã, el a folosit s alariul de primar pentru
a con strui un lo cal p ropriu pentru p rimãrie,
clãdire în care, în prezent, funcþioneazã p ostul
de po liþie din comu nã.
În afarã d e Nichita, soþii Tomescu au mai avut
doi copii: M iºu, medic, º i Lucreþia, care trãiesc
în Bu cu reºti, ambii fiin d pensionari.
Nichita a urmat º co ala primarã în satul natal,
apoi s -a în scris la liceu l A ndrei ªag una d in
Braºov, u nul din cele mai renumite licee din þarã.
A fost un elev eminent atât la ºcoala primarã,
cât ºi la liceu. Apoi, a fãcu t facultatea de drept
din Bu cureº ti.
Venirea comu niºtilor la pu tere, dupã al doilea
rãzbo i mondial, a adu s multe suferinþe în familia
Tomes cu. Fiind declarat chiabu r, tatãl s ãu a
avu t parte de o bãtrân eþe amarã. A fos t bãtu t
ºi u milit de satrapii nou lu i regim, iar o parte
din bu nurile sale au fos t co nfiscate abu ziv.
Nen umãrate p ersecuþii au înd urat ºi co piii s ãi,
între care talen tatul Nichita, un tânãr de mare
nob leþe ºi s ensib ilitate, trãsãtu ri care rãzbat d in
poeziile sale.
Du p ã termin area stu diilo r un iver sitare,
N ic hita s -a cã s ãtor it cu tân ãra D o mnic a
Negruzzi din Ploieºti cu care nu a av ut copii.
Pen tru originea sa so cialã, a fos t urmãrit peste

to t de Sec ur ita te, înc ã d in a nu l 1 9 50 .
Tratamentul dur la care au fost s upuº i pãrinþii
sãi º i pericolu l de a fi arestat, asemenea alto r
colegi de-ai lui, aflaþi în aceeaºi s itu aþie, l-au
determinat pe N ichita sã fug ã din þarã, p rin
Iugo slavia, în Franþa. Du pã o s cu rtã º ed ere în
aceastã þarã, a trecut ocean ul în Can ad a, un de s a stabilit definitiv. Acolo a fo st nevo it s ã-ºi reia
studiile deoarece guvernul canadian n u i le-a
recu noscut pe cele fãcute în Român ia. Calitãþile
sale d e juris t, pe care le dov ed ise încã din þarã,
l-au evidenþiat º i în nou a patrie. S-a afirmat ca
un avocat strãlucit, ceea ce i-a mãrit faima. Pres a
vremii l-a elogiat pentru prestaþia sa deoarece a
câºtigat p rocese grele, iar statul can ad ian l-a
numit rep rezentant juridic la ON U.
În Canada, Nichita s-a recãs ãtorit cu o fatã
de orig ine fran cezã. Au av ut trei cop ii, d in care
doi s -au stabilit în Franþa. Av ea toate motivele
sã se cons idere u n o m realizat. D in nefericire,
în plinã putere ºi g lorie, a murit pe neaº teptate,
la n umai 58 de ani, în ziua de 29 decembrie
1 97 7, în u rma u n ei crize hep atice . A fos t
în mormântat în Canada, îns ã familia i-a ridicat
un cenotaf ºi în satul natal, alãturi de pãrinþii sãi
pe care i-a iu bit atât de mu lt. L-am vãzut o
singurã datã, în tr-u na d in vizitele sale în þarã,
cu câþiva an i înainte d e a muri. Era u n o m
imp oz an t, da r mo des t º i b lân d, tr ãs ãtu ri
moºtenite de la mama s a.
Nichita Tomes cu a murit departe de þara pe
care a fost nevo it sã o p ãrãseascã din cauza u nui
regim inuman, dar a avu t în suflet do rul de s atul
natal ºi d e Bãrãganul copilãriei pânã în ultimele
clip e ale v ieþii. În numãrul din ianu arie 1 978 al
revistei românilor din Canada, L e Courrier
Ro u main , u n c o le g de pr ibe g ie fac e o
emo þio nantã mãrtu rie: L-am ascultat cum îºi
declama s ingu r versurile, fericit de a-º i fi reg ãs it
rãdãcinile, satu l lui, pãmân tul lu i, credin þa lui.
Cân d a terminat, m-a întrebat: oare ne vom mai
în toarce v reo datã? Eu nu mai p ot crede!

spiritul s ãu rãmâne aici,
în tre ai s ãi. I ar la
d u rer oa sa în treb ar e
Dar din u itare cin e-o sã
mã cheme? cu care îºi
înch eie p o ezia E u,
citatã la înc ep u tu l
acestor rând uri, îi v oi
rã sp u n d e
cu
recu noº tin þã: n oi. Noi,
cons ãten ii, p e care ne-a
fermecat cu fru mus eþea v ers urilo r s ale.
Talentu l literar al lu i Nichita Tomescu s -a
man ifestat încã din an ii de liceu. Versu rile sale
su nt încãrcate de d orul de s atul natal, de pãrinþii
pe care avea sã-i vadã to t mai rar º i de oamen ii
din Bãrãgan. Poeziile sale din tinereþe au fo st
adunate într-u n volum intitulat Genuni. Cartea
a fost tipãritã la Tipo grafia Cãrþilor Bis ericeº ti
în anul 19 39, în 500 de exemplare, din care
redau, mai jo s, trei poezii. Treb uie ad ãu gat cã
multe altele s unt risip ite în diverse p ublicaþii din
þarã ºi din s trãinãtate, s trâng erea lor într-un
volum fiin d o în treprind ere dificilã.

Atavism
M oºii mei vânau drop iile tãcerilor
Din rãd vanul sing urãtãþii. Le mu stea durere rana
Sãp atã ad ân c, dimineaþa, de Fata Mo rg an a
ªi-ncercau s -o vin dece cu iarba depãrtãrilor.

Într-adevãr, tru pul s ãu nu s -a mai în tors, d ar

Bãrãganu l le-a an inat, de inimi, salbe
De nesfârºit pus tiu . Drumul
Le-a fo st frate ºi tovarãº, iar s alcâmul
Le pãzea v isele, argin tat, în no pþi albe.
M oºii mei au mu rit într-o paginã
Din cartea amintirilo r - ºi d e toþi au fost uitaþi,
Dar în fiecare searã, peste mine ap lecaþi,
Sap ã nostalgii în a inimii mele p araginã.

Fragme nt din necrologul apãr ut în revista
românilor din Canada, în ianuarie 1978

Ei mi-au dãru it s etea d e ceruri º i pu stiu
ªi mi-au to rs peste inimã, depãrtarea;
Pen tru ei, când se stinge pe cer lumânarea
Ultimei stele, m-adu n din vis e ºi s criu...
(continuare în pag. 12)
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(urmare din pag. 11)

Scrisoare tatii
Tatã, în min e îºi înto rc d ep ãrtãrile
Toþi mun þii din lume ºi toate mãrile,
De-aceea sufletu l meu e pustiu
ªi altceva n u ºtiu - decât sã s criu.
Te s uperi cã nu º tiu mânu i coasa
ªi cã-ndrãgesc, prea mult, h ârtia ºi masa.
Tatã, eu nici acum nu ºtiu un de ne e târla;
Dar am vãzut cu m p lânge salcia º i gârla,
Am vãzut cum, pe Bãrãgan, fântân ile
Întind s pre cer, ru gãtor, mâin ile;
De-aceea-n opts prezece primãv eri,
N-am p utut aduna, tatã, decât dureri.
Nimeni nu mã-n þelege, tatã.
Pen tru asta mi-e teamã cã od atã
Am sã plec din sat, de n-o s ã mai mã-ntorc
ªi din in imã toate du rerile o sã-mi storc.

COMUNITÃÞILE MOªNENILOR
IALOMIÞENI (II)
2.Obº tile moºnenilor ialomiþeni în secolul
XIX.
În a doua jumãtate a secolului al XVIIlea º i în secolu l al XVIII-lea, depos ed area
comu nitãþilo r þãranilor liberi d in Þara
Româneascã ºi Moldova, de pãmânturile lor, a
constitu it un proces permanent º i accentuat.
Majoritatea comunitãþilor moºneneºti au fos t
deposedate de mari proprietari, fie boieri, fie
mãnãstiri, astfel încât ponderea proprietãþilor
þãrãneºti libere a devenit tot mai puþin însemnatã,
înd eos ebi în zo nele d e ºes . Unele dintre
comunitãþi încã rezistau, iar ridicarea în cuprinsul
judeþului a numeroase biserici, majoritatea din
lemn, tocmai de cãtre comunitãþi de moºneni,
aratã încã puterea economicã ºi a specificului
obºtilo r respective. Secolului al XVIII-lea º i
primei jumãtãþi a secolulu i XIX îi ap arþin
monumentele religioase de la Poiana (biserica
Sfântul Nicolae, ridicatã în anii 1746-174717 ),
Albeºti (bisericã dispãrutã, înlocuitã tot cu o
bisericã de lemn, 187 41 8), Ciulniþa (bisericã
dispãrutã, în vatra veche a satului), Condeeºti
(biserica veche 19), Maltezi (înlocuitã în 1837 de
actualul lãcaº20 ) etc. Se remarcã cea mai veche
bisericã de zid pãs tratã pânã astãzi în judeþul
Ialomiþa, ridicatã de moºnenii din Orboeºti, în anii
1795-179721 .

Dintr-un sat din Bãrãgan
- scrisoare Prietene,
În satul meu nu g ãs eºti turle ce sclipesc,
Nu g ãs eº ti flori frumoase ce-nflores c
În dimineaþa cald ã cu cânt de graur;
Gãseºti nu mai h olde - po doabe de aur.
Oamenii d e aici sun t simp li. G ân dul lor
Se-n dreaptã spre zeu l pãmân turilor.
Se ro ag ã mereu sã aibã ploaie
Dar spinarea lo r nu se încovoaie.

Bise rica de la Poiana, r idic atã de moºnenii locali.

Prietene,
La mine în sat, s ãlciile p lângãto are
N-au râuri; n u au un de sã stea-n picioare
Sã-º i plân gã destinul. Ele do ar s imt chin ul
Ce-l dã soarele, us când pãmântul.
Satul meu n u-i lo c unde po þi d a drumu l
Cân tului tineresc. A co lo s ingu r salcâmul
Strãjuieº te-nalt p ãmântu l,
Cum gândul nopþilor ºi-al amintirilor
Ecoul amãgirilor.
Prietene,
La mine-n sat numai in imi simp le întâlneºti,
Dar, o ricân d vrei, adãpo st g ãs eº ti
Sã-þi plân gi o parte din alean ul
Pe care-l are - visând cã mo are - Bãrãganul.
Sunt d oar câteva exemp le de frumuseþe din opera un ui mare talent, prea pu þin cun oscut, d e pe
meleagu rile ialo miþene.
Prof. Io an Man
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Bise rica ridicatã de moºnenii din Orboeºti.

Secularizarea din timpul lui Cuza a depos edat
mãnãstirile închinate de imensele domenii, dar
împroprietãrirea ruralã nu a reuºit sã determine
refacerea comunitãþilor moºneneºti deposedate
anterior. Acestea aveau sã fie tot mai puþine, iar
în a doua jumãtate a secolului XIX erau definite
prin devãlmãºii tot mai reduse ca însemnãtate
economicã ºi mai degrabã unitatea acelor obºti
era definitã prin menþinerea tradiþiilor. În prima
jumãtate a secolului XIX, se constatã în cuprinsul
judeþului Ialomiþa cã unele comunitãþi moºneneºti
atestate anterior au dispãrut, dis pariþie care a
însemnat nu doar trecerea vechilor proprietãþi în

posesia unor mari s tãpânitori funciari, ci chiar
dis pariþia totalã a un ora d in tre aºezãrile
moºneneºti. Astfel, dis par Dobroþeii, Tãtãrãii,
Berleºtii, Pisculeºtii º.a., iar moºiile moºneneºti
de la Ciulniþa, Ivãn eº ti, Bejg anii-Larg a s unt
atestate ca devenind majoritar mãnãstireºti, ca ºi
Popeºti-Berleºti, Murgeanca º.a. Rãmâneau încã
megieºeºti, cu toate încercãrile de deposedare
as upra lor, comunitãþile de la Speteni, Bãrcãneºti,
Co ndeeº ti, Raºi, Orezu, Piersica, Bord uºelu,
Pribegi, Poiana22 , precum º i unele comunitãþi din
pãrþile Borcei, precum cele de la Buliga ºi Maltezi.
Altele, precum Perieþi, Ivãneº ti ºi Cos âmbeºti,
aveau trupuri de moºie parte megieºeascã, parte
mãnãstireascã sau boiereascã.
La s fârºitu l secolului XIX, princip alele
comunitãþi megieºeºti din judeþul Ialomiþa erau
aºezate de-a lungul râului ºi pe malul stâng al
Borcei, s tãpânind în devãlmãºie mai multe sute
de hectare de pãmânturi arabile, precum ºi islaz,
pãdure ºi luciu de apã. În anul 1899, un tabel al
Prefecturii Ialo miþa, în ain tat M in is terului
Agriculturii, Industriei ºi Comerþului, menþiona
comu nitãþi de moºneni la Bulig a, Orboeºti,
Cosâmbeºti, Gimbãºani, Ivãneºti, Dâlga, Poiana,
Ghimp aþi, Perieþi, Pribegi, Maltezi, Arþari,
Vlãiculeºti, Borãneºti, Con deeºti, Coºereni ºi
Speteni. Alte surse menþioneazã, de regulã,
apro ape toate aces te comunitãþi, cu u nele
excepþii23 .
În pãrþile borcene, moºnenii din Buliga aveau
în pro prietate moº ia Bulig a-Timo nesci sau
Cocargeaua, cu 512 ha teren arabil, 364 ha islaz,
21 ha pãdure ºi 20 ha baltã. Moºnenii Maltezeni
aveau în proprietate 1400 ha teren arabil, 2200 ha
islaz, 25 ha pãdure ºi 15 ha teren ,,în baltã. De-a
lungul râului Ialomiþa, cu vetrele satelor pe malul
drept al râului, sub ,,coastã, se întindeau alte
pãmânturi megieºeºti. Moºnenii din Speteni aveau
în proprietate moºia Luca, cu 376 ha teren arabil,
101 ha pãdure ºi 30 ha islaz; moºia Moteasca,
având 700 ha teren arabil, 90 ha pãdure º i 20 ha
islaz; moºia Badea, cu 460 ha teren arabil ºi 20
ha islaz; moºia Stanciu, cu 225 ha teren arabil, 60
ha pãdure ºi 15 ha islaz. Moºnenii Poenari aveau
în proprietate moºia Poiana, cu 1050 ha teren
arabil, 150 ha pãdure ºi 35 ha islaz, precum ºi
moºia Pisculeasca, cu 620 ha teren arabil, 56 ha
pãdure ºi 25 ha is laz. În vecinãtate, moºnenii
Ghimpeþeni aveau moºia zisã Devãlmãºia, cu 724
ha teren arabil, iar cei din Larga aveau moºiile
Crunþeasca de Jos ºi Crunþeas ca de Sus, cu 1044
ha teren arabil, 30 ha pãdure ºi 4 ha islaz. Tot în
dreapta râului, dincolo de Slobozia, moºnenii din
Cosâmbeºti aveau moºia omonimã, cu 4900 ha
teren arabil ºi 50 ha pãdure, iar moºnenii din
Gimbãºani aveau moºia Gimbãºeanca, cu 3500
ha arabil ºi 50 ha pãdure 24.
3.Comunitãþi ale mo ºnenilor ialomiþeni
dupã anul 1900.
În preajma rãzboiului de reîntregire, în Vechiul
Regat în cã s e p ãstrau co mu nitãþi car e s e
considerau a fi moºneneºti s au rãzãºeºti, destul
de prospere economic ºi pãstrãtoare ale tradiþiilor
multiseculare. Potrivit recensãmântului din anul
1912, dintr-un total de 1 272 519 capi de familie
(continuare în pag. 13)
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înregistraþi în þarã, 334 234 erau moºneni s au
rãzeºi 25. În cele 12 judeþe ale Munteniei propriuzis e, mo ºnenii, cu 11 9 60 6 capi de familie
în reg is traþi, reprezen tau 20, 96% din totalul
populaþiei. În Ialomiþa erau 3 622 capi de familie
consideraþi moºneni, dintr-un total de 48 566, ceea
ce rep rezenta 7 ,5 % din to talul p op ulaþiei
judeþului 26. În cuprinsul M unteniei, în 9 judeþe
ponderea moºnenilor era mai mare decât în Ialomiþa
(bunãoarã în Argeº 51,5%, iar în Prahova 29,5 %),
doar în douã (Ilfov ºi Brãila) fiind înregistraþi mai
puþini moºneni. Dintre cei recenzaþi, aveau pãmânt
1660 cap i de familie, iar 1 962 erau lipsiþi de
pãmânt, ceea ce evidenþiazã faptul cã mai erau
socotiþi moºneni doar prin origine. Comunitãþile
moºnenilor ialomiþeni erau, înaintea rãzbo iului
reîntregirii, în numãr de 21, dintre care 14 în lunca
râului, 5 în ,,baltã º i 2 în câmpie, la limita cu
Ilfov ul. Ceea ce caracteriza co mu nitãþile
moºnenilor ialomiþeni era faptul cã majoritatea îºi
pierduserã ocinele în timpurile dinainte. Dealtfel,
dintre cele 21 de comunitãþi, doar în 6 moºnenii
erau majoritari, anu me: Gimbãº an i, Poiana,
Ghimpaþi, Arþari, Vlãiculeºti ºi Buliga. În alte 7
sate, comunitãþile erau mixte, fiind constituite din
moºneni ºi foºti clãcaºi, împroprietãriþi în 1864:
Manasia, Alexeni, Borãneºti, Condeeºti, Perieþi,
Ivãneºti ºi Dichiseni. De asemenea, în celelalte 8
comu nitãþi ex is tau moº nen i deþinãtori d e
proprietate moºneneascã, dar predominau sãtenii
fãrã pãmânt.Aºa era cazul la: Dâlga Micã, Orboeºti,
Pribegi, Bora, Co sâmbeºti, Vlãdeni, Maltezi ºi
Bog ata. Tabloul comunitãþilor d e mo ºnen i din
judeþul Ialomiþa arãta atunci situaþia comunitãþilor
pe p lãºi, capi de familie care aveau pãmânt
(împãrþiþi în rãzeºi ºi împroprietãriþi dupã legea din
1864), fãrã pãmânt, precum ºi totalul sufletelor din
satul respectiv. Astfel, satul Alexeni avea 2 293
locuitori, 20 familii (,,capi de familie) de moºneni
ºi 40 0 familii împroprietãrite la 1864 , fiind
înregistrate ºi 62 de familii fãrã pãmânt. Borãneºti
avea 1 318 locuitori, 29 familii de moºneni ºi 228
familii împroprietãrite la 1864, alte 64 de familii
neavând pãmânt. Condeeºti avea 844 locuitori, 80
familii de moºneni, 11 familii împroprietãrite la
1864 ºi 77 fãrã pãmânt. Manasia avea 2 184
locuitori, 191 moºneni, 43 împroprietãriþi în 1864
ºi 243 fãrã pãmân t (aici intrân d ºi lucrãtorii
industriali din fabrica Hagienoff). Dâlga Micã avea
144 locuitori, 10 familii de moºneni, nici o familie
împroprietãritã la 1864 ºi 14 familii fãrã pãmânt.
Orboeº ti avea 522 locuitori, 22 familii de moºneni,
1 familie împroprietãrite la 1864 ºi 84 fãrã pãmânt.
Bora avea 989 locuitori, 4 familii de moºneni, 56
familii împroprietãrite la 1864 º i 164 familii fãrã
pãmânt. Cos âmbeºti avea 1 999 locuitori, 160
familii de moºneni, 46 familii împroprietãrite la
1864 ºi 210 fãrã pãmânt.Gimbãºani avea 1 195
locuitori, 128 familii de moºneni, 21 împroprietãriþi
la 18 64 ºi 87 fãrã pãmânt. Ivãneº ti av ea 701
locuitori, 50 familii de moºneni, 32 împroprietãriþi
la 1864 ºi 71 fãrã pãmânt. Perieþi avea 165 locuitori,
25 familii de moºneni, 60 împroprietãriþi la 1864
ºi 78 fãrã familii. Poiana avea 1 260 locuitori, 190
familii de moºneni, 26 împroprietãriþi la 1864 ºi
45 fãrã pãmânt. Ghimpaþi avea 778 locuitori, 112

familii de moºneni, 29 împroprietãriþi la 1864
ºi 25 fãrã pãmânt. Pribegi avea 888 locuitori,
32 familii de moºneni, 29 împroprietãriþi la 1864
ºi 95 fãrã pãmânt. Vlãdeni avea 1 529 locuitori,
148 familii de moºneni, nici un împroprietãrit
la 1864 ºi 189 fãrã pãmânt. Arþari avea 1 278
lo cu itori, 202 familii de mo ºneni, nici u n
împroprietãrit la 1864 ºi 109 familii fãrã pãmânt.
Vlãiculeºti avea 657 locuitori, 76 familii de
moºneni, nici un împroprietãrit la 1864 ºi 72
fãrã pãmânt. Bogata avea 876 lo cuitori, 6 8
familii de moºneni, nici o familie împroprietãritã
la 1864 ºi 86 familii fãrã pãmânt. Buliga avea
471 locuitori, 49 familii de moºneni, nici un
împroprietãrit la 1864 ºi 44 familii fãrã pãmânt.
Dichis eni avea 675 locuitori, 41 familii de
moºneni, 64 de împroprietãriþi la 1864 ºi 40
familii fãrã pãmânt. Maltezi avea 729 locuitori,
23 familii de moºneni, 36 împroprietãriþi la 1864
ºi 103 familii fãrã pãmânt 27.
Marea reformã agrarã din anul 1921, care a
însemnat rezolvarea deplinã a p roblemei
þãrãneºti, a determinat nu doar dispariþia marilor
do menii fun ciare, ci ºi d estrãmarea
devãlmãºiilor. Din punct de vedere juridic, s-a
pãs trat s tãp ânirea co munã do ar as up ra
islazurilor, iar în unele obºti ºi asupra pãdurilor
ºi luciurilor de apã. Reforma a determinat ºi în
judeþul Ialomiþa dispariþia ultimelor comunitãþii
devãlmaºe, care se revendicau din orig ini
moºneneºti (megieºeºti). Avea sã aparã însã
însemnata categorie a þãrãnimii mjlocaºe, care
a cons tituit temelia lumii rurale ºi a societãþii
româneºti în ansamblul sãu, pânã la brutala
coperativizare.
Prof.Drd. ªTEFAN GRIGORESCU
NOTE
17. Sau 1737, dupã piatra de mormânt din
pridvor.
18. Ctitorii bisericii de lemn Adormirea Maicii
Domnului, pãstratã ºi astãzi, s unt tot moºneni
locali.
19. Dispãrutã. Despre localizarea ei, vezi la
ªtefan Grig ores cu, Aº ezã ri ºi m onu mente
ialomiþene. Editura Helis, Slobozia, 2006, p.97.
20. Ibidem, p.183.
21 .Ibidem, p.2 16-21 7. Remarcabil prin
însemnãtatea sa pentru trecutul ialomiþean ºi prin
nepãsarea cu care este tratat!
22. Vezi actul din 1831, indicând obligaþiile
de clacã ale locuitorilor de pe unele moºii de la
vest de Slobozia ºi faptul cã unele moºii încã erau
megieº eº ti, deci fãrã obligaþiile respective.
D.J. A. N. Ialomiþa,Fond Prefectura judeþului
Ialomiþa, dosar nr.117/1831, f.66-67.
23. Tez aur d e do cumente ialomiþene. Sub
red.M.Cotenescu ºi Al.Vlãdãreanu, Bucureºti,
1991,p.255-256, doc.228.
24. Aureliu V.Urs es cu,Anu arul judeþu lui
Ialomiþa pe 1906. Cãlãraºi, Tipografia Constantin
I.ªeicãrescu, 1906, p.204.
25.Petru Poni,Statistica rãzeºilor. Bucureºti,
Librãriile ,,Cartea Româneascã ºi Pavel Suru,
1921, p.5.
26.Ibidem, p.7.
27.Ibidem, p.177, tabel statistic.
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Pr oble ma orientalã
E analizat ã situaþia Europei în urma rãzboiului
austro-prusac de la 1866. Dupã ce se trece în rev istã
e voluþi a pol iti cã a stat elor di n ce nt rul ºi apusul
conti nentului zi arul se î nt oarc e ºi spre R om âni a.
Situaþia þãrii noastre e analizatã în conextul relaþiilor
cu Viena ºi Istambul.
 La Vie na, st area spirit elor înc ã nu e ste bine
desina tã pânã a stãzi. ªtirea care anunþa înloc uirea D lui de Me nsdorff la ministerul afa cerilor strãine prin
D. D e H ubner s-a dovedit inexactã, ºi ministe rul ungar,
anunþ at de toa te core sponde nþ ele vienez e, c onstituit
astãz i se dizolvã mâine fãrã a fi intrat chiar în funcþiuni.
Cu t oa te ace ste contradic þiuni însã, sistemul dualist
tri umfã în Austria ºi numirea unui ministe r ungar pa re,
dupã ultimel e ºtiri, mai mult dec ât proba bi lã. Da r
ele me nte le c onstitutive a le acestui cabinet vor fi, dupã
cum se z ice, at ât de c ontra re între dânsele încâ t se c rede
cã înc erc are a nu va da nici un rezultat satisfãcã tor.
Trebuia sã convenim cã consilie rii Împãratului
Fra ntz Jose ph i-au arãtat o falsã cale de urmat. Româ nii
de sub dominaþi une a monarhiei austriac e a u ºi ei
dre pt uri la solicit udinea tronul ui. A-i lãsa , în urma
atâ tor sac rificii repeta te pe ntru intere sele impe riului,
fã rã nici o satisfacþiune , nu a vem dreptul a crede cã
este în intenþiunile guve rnului Austriei ca re, în diferitele
sale relaþiuni cu maghiarii, s-a gândit a avea în ve de re
ºi inte rese le celorla lte popoare din imperiu. În noua
situaþi une c rea tã de eve nime nte le petrec ute în a nul
ace sta, Austria nu va fac e, suntem siguri dec ât a înse sni
popoa relor sa le toate mijloacele de dezvoltare materialã
ºi moralã, pentru a aduna astfe l împrejurul tronului ei
simpa tiile ºi devotamentul tuturor.
În insula Cre ta, insurecþiunea câ ºtigã pe fie care zi
te re n; în A rhipel ag, în re ga tul Grec iei , în i nsule le
Ionice. ªi regele G rec iei chiar s-a a dresat acum câteva
zi le poporul ui sã u prin o proc lama þie ca re semãna
foarte mult cu un apel la arme, ceea c e demonstrã pânã
la oa re ca re punc t cã mi ºcare a Candioþil or gãse ºte
simpa tii în tot poporul e len.
M ulþ i, ce i mai mul þi, me rg pânã a ve dea î n
înlocuire a D-lui Drouyn de L huis cu D . Moustie r, fostul
re preze nta nt al guvernului france z l a Const anti nopole ,
o c onfirmare taci tã a sgomot elor rã spâ ndite cum cã
Franþ a a r privi c a probabil ã deºt epta rea ce sti uni i
ori e ntal e. Cu tot li mba jul rez e rvat ºi oa rec um
desminþã tor al M onitorului francez , spiritele deprinse
cu peripeþ iile diploma tice nu se opresc a stabili o
le gã turã c ara ct eri sti cã î ntre ac e as tã modi fi c are
ministe rialã ºi grabnic a c he ma re dupã acea sta la Viena
a reprez entanþilor Austriei din Belgra d ºi Bucure ºti.
O completã crizã financ iarã ºi politicã se prevede
în fine pentru imperiul otoma n, trosniturile c ãruia înce p
a face de stul sgomot pentru ca sã poat ã fi a uz ite ºi sã
solicite pretutindeni a tenþiune ºi îngrijiri. Agitaþiunea
c are domneº te în M ac e donia ºi E pi r, a ti tudine a
M untenegrului ºi pre gã tirile asidue ale Serbie i concurã
pentru a justific a ace ste rumori ºi a da chestiunii o
importanþ ã ce nu se mai poate c ontesta .
Ca ult imã c omunic a re , a nunþ ãm º i noi dupã
monitorul de ieri ple carea pentru Constantinopole a
D. D. G . ªtirbe y ºi D. Sturdza, cum ºi a lui D . Brã tianu
ca re tocmai se întorce a din strãinãtate unde se zice cã
ar fi a vut a îndeplini o misiune oficia lã ce ignorã m ºi
pe care organul ofic ial al guvernului nu ne face încã sã
cunoa ºtem.
Em. M.
(continuare în pagina 14)
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OR DIN EA, A NUL I, NR. 9, MARÞI, 6/18
SEPT. 1866
LIBERTATEA ªI ORDIN EA
D ouã sunt e lementel e consti tut ive , condiþiunile
indi spe nsabi le de via þã al e oric ãre i soc ie tã þi:
individualitatea ºi arm onia.
Soc ietatea are drept sc op a asigura tuturor membrilor
ce o compun libera de zvoltare a facultãþilor lor morale ºi
ma teriale. Studiind cu atenþiune ºi sâ nge rece legile cãreia
ac ea stã miºca re soc ial ã se supune fat almente , este
imposibil sã nu parvenim a re cunoaºte existenþa acelor
doi factori ce stabilirãm, productul concursului cã rora se
numeºte socie tate.
Este liber omul; nimeni nu mai are astã zi curajul a
ne ga ac est adevãr. Ele este, abstracþiune fãcând de re la þiile
lui sociale, domn a bsolut pe cuge ta rea lui, pe voinþa lui,
pe a cþiunea lui, pe uzul fructelor travaliului lui. Toate
aceste facultãþi compun împreunã aceea ce se numeºte
li ber tate a indiv idual ã, li bert at e ca re c onsti tuie
personalitatea omului ºi la exerc iþiul cã reia în societate el
are un drept natural ºi imprescriptibil. Intrând însã în
soc ie tat e, omul cont ra c tea z ã, prin a ce a sta chi ar,
anga jamentul, tacit dar spontan, de a rec unoaºte ºi a
respe cta deopot rivã libertat ea semenilor sãi . D e aci
noþiunea datoriei, resignaþiunea voluntarã de a sac rifica ,
pentru binele c omunitãþii, o porþiune din libertatea lui de
individ. ªi acest act chiar, nu e ste decât un rezulta t al
libe rtãþii lui, o nouã probã de suveranitate. Astfel cã, dacã
fiecare cetãþean este liber a dispune dupã propria lui voinþã
de fac ult ãþile ºi de drepturile lui, condiþiunea lui de
cetãþea n însãºi îl obligã mora lmente a-ºi modific a voinþa ,
prescriind exerc iþiului e i limitele peste care e a ar atinge
libertatea celorlalþi. D acã nimeni nu are dreptul a influenþa
asupra conºtiinþei altuia sa u a de termina cercul acþiunilor
lui, fiecare este dator a nu-ºi întinde imperiul voinþei sale
decât pânã acolo unde rezultatele acestei voinþe ar fi o
piedicã adusã liberului e xerciþiu al celorlalte voinþe.
Dar oame nii adunaþi în societate au gãsit c ã a r fi mai
bine sã-ºi dea între dânºii o organiza þiune de naturã a
satisfa ce int eresel e ºi nevoile lor. Ace astã orga niza re
mecanic ã a societãþii a lua t numirea de Stat; ºi precum nu
poate fi soc ietate fãrã a cea armonie a indivizilor ce o
compun ºi care consistã, dupã câte vedem, în limita rea
libertãþii fi ecãruia prin e xe rciþi ul libertãþii ce lorlalþi ,
asemenea Statul nu va putea funcþiona ºi atinge scopul
pentru care a fost creat pânã c e e l nu va fi expresiunea ºi
regulatorul celor douã elemente constitutive ale societãþii,
pânã ce individualitatea ºi armonia me mbrilor societãþii
nu vor constitui singurele forþe mobile a le a ctivitãþii lui.
Consacrare a libertã þii omului, Statul are dar scopul a
asigura societãþii armonia între indivizi. Menþinând ºi
fa votizând liberul c urs al voinþelor individuale, el este
dator a garanta tuturor acestor miºcãri parþia le armonia ºi
unitatea totului.
Diversitate a ºi unitat ea, iatã dar în douã cuvinte
princ ipiile funda mentale ale socie tã þii, eleme ntele constitutive a le Statului. Dive rsitatea, le gea inteligenþelor ºi
condiþiunea libertãþii; armonia, jocul voinþelor individuale
ºi principiul ordine i.

Prof.Ion TILEA
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Moartea Lui Dumnezeu
 Got ist tot! A strigat îngerul sau poate demonul
din mine ! M -am tre zit udã pânã la sarea din oase de
vocile care þipau haotic în pântecele ºi în pieptul meu ºi
pãreau cã ies din mine rând pe rând, ucigãtor de lent,
zbuc iumându-mi trupul în spasme put ernic e, î n
furnicãturi îngrozitoare . Înfãºuratã în ape, înecatã pânã
în ochi cu sudoarea smulsã din paharul viselor, m-am
ridicat înspãimâ ntatã din burete le plãpând al patului
gonind nebunã de fricã pânã în ma nsa rda galbenroºia tic ã a a parta ment ului. A fa rã, s ea ra geme a
însângeratã ºi îndureratã de miºcã rile bruºte de mase de
culori a le cerului, de embrionul gãlbejit al soarelui de
toamnã timpurie, de praful muc egãit al strãzilor unui
oraº mort, indife rent Cuprinsã de o teamã covâ rºitoare
am apuca t în palme bal ust ra da alba stru-þipãt or a
mansardei încercând din rãsputeri sã plâng, sã smulg
din mine toate vocile care mã otraveau în vise, sã simt
în vene aerul serii, sã pot sã respir! Dar nu a m
reuºit Am cã zut neputincioasã în genunchi, cu pumnii
strânºi la inimã, cu privirile aþintite spre movul deschis,
aproape roz al cerului, cu dinþii încleºtaþi în încercarea
dis pera tã de a rost i o rugãc iune sa u mã c ar o
frânturã Dar încã o datã ra þiunea s-a de sprins de
canalele cortexului, firele minþii s-a u deºirat fragile ºi
corpul s-a topit în a tmosfera usca tã, viermanoasã,
insuportabilã a serii. Brusc, am simþit cã mã sufoc, cã
seara îmi z gârie ne miloa sã cu unghiile ei albastre-negre
toatã materia cenuºie din creier, cã mã prãbuºesc pe
cimentul re ce, aspru al mansardei ºi cã nu pot sã mã
mai miºc Curând, ochii au început sã-mi lãcrimeze
abunde nt, aþintiþi fiind spre ca sc adele de nuanþe, de
culori din inima spartã a ce rului de searã. ªi din nou a m
perceput în piept bã tãile voc ilor demonilor îngerilor,
urlete, strigãte, ºoapte repetate la infinit, þipete nebune
de durere care mã sfârte cau cu z buciumul, cu înþelesul
lor cutremurãtor
?
Un teatru de stradã Un teatru de pãpuºi de stra dã
Cu o scenã ºi o c ortinã în miniaturã, c u omuleþi de plastic înfãºuraþi în cârpe , mânuiþi de undeva din spate de
ama tori cu voci scãzute, triste, uºor îndurerate. În centrul
mic uþei scene, o pãpuºã fragilã înfãþiºând o fatã îmbrãcatã
într-o rochie roºie-albã ºi þinând în mânã o lumâ nare
aprinsã. Pe frunte îi strã luceºte o semilunã neagrã c u
re flexe albastre:
-AD IO! Ros te ºte st ins, dar î n a ce la ºi ti mp
pãtrunzãtor, ac torul ce mânuieºte, tremurând pãpuºa.
-Adio! Îi raspunde un cor de glasuri de nic ãieri.
- Adio! Ma i spune o datã actorul, mai stins decât
prima oarã.
Se aud foarte slab bãtãi de palme nesinc ronizate,
ºoapte pene trante , corzi de chita rã neacordate suficient,
iar pe fundal voce a parcã din ce în ce mai stinsã a
ac torului care manui eºte bucata de pla st ic ciudat,
legãnând-o pe un ritm închipuit de el:
- Fie care dintre noi poate fi ca pabil sã va da de
dincolo de norul de piersici ce ne doboarã în vise, de
ghea ra soarelui în nucleul dulceag a l z ilei, de aripa
orizontului ocrotitoa re ºi fragilã deasupra iriºilor noºtri
umez i, de oglinda nepãmânteanã în c are ne privim
ne putincioºi ºi mici, toatã splendoarea artificialã a lumii
noastre, veninul Totului ce se varsã haotic în noi. D acã
ar fi aºa, atunci am fi toþi c onºtienþi, dar nu suntem.
Nu ne rãmâne decât sã visãm pentru a trãi
Priveam înmãrmuritã de printre pã rinþii c u copii
adunaþi în preajma micului tea tru, ascultam cu oc hii
înlã crimaþi c uvinte le a ctorilor risipite în noa pt ea
cuibãritã în sânul oraºului:
Poa te c ã De ja nu mai visãm, se auzi o voce
puternicã.
În scenã apã ru o pãpuºã înfãþiºând un bãrbat slab,
încercãnat, c u pãrul vâ lvoi ºi hainele atârnându-i trist:
Nu ma i visãm Visele noastre au devenit deja
fa pte, visele noastre sunt deja viaþa noa strã, viaþa pe
ca re o trãim. Spiritul nostru e acum ma i liber ca
niciodatã, sufletul ºi mintea noastrã au dat drumul viselor
în lume, le-au împrãºtiat în fiecare colþiºor. Templul în

care respirãm ac um s-a ridica t din sudoarea dorinþelor
noastre, din focul uma n!
Ult imele douã cuvint e mi-a u strãpuns pie pt ul,
strivi ndu-mi inima, de zgol indu-mã de spera nþa ce
întotde auna îmi lumi na sufl etul. Atunci am strigat
îndureratã :
- ªi ce înseamnã uman? Urât ? Umil ? Ulcer ?
Unipar? Urgie ? Sau pur ºi simplu uman, un cuvânt
fã ra înþeles, fã rã logic ã, fãrã rãdãc ini, doar câ te va litere
obscure înºirate în a er?!
M-am surprins privitã cu o rãutate sc himonositã de
toþi cei prez enþi, c hiar ºi de actori ºi de de bucãþile de
plastic fãrã viaþã, fãrã suflu. Fãrã mãcar sã-mi dau seama,
m-am trez it înce rcuitã de mulþime a adunatã în faþa
mic ului teatru ce pãrea cã se apropie din c e în ce mai
mult de mine , dorind sã mã sufoce c u privirile ei roºii
de urã, de furie. Înspãimântatã, mi-am fãcut loc printre
oamenii, printer pã puºile supte de o rãutate neînþelea sã,
inconºtie ntã ºi am gonit nebunã pe strã zile întunecate,
rec i, atât de albastre ale oraºului, privind mereu în urmã
cu teamã , ocolind îngrozitã grupurile de oameni de la
diferite colþuri ce mã priveau ºi ele încercãnate de durere,
de rãutate, de furie oarbã . ªi am a le rga t încontinuu, am
alergat atât de mult încâ t nu-mi mai simþeam picioarele,
iar inima îmi bã tea atât de puternic în piept de parcã ar
fi urlat la mine sã mã opresc ºi sã nu mai gonesc în
neºtire.
Þin minte cã m-am oprit în faþa unei biserici aflate
la marginea oraºului, nu de parte de un bâlc i în c are
lumini roºii, verzi, orange, acapa rau oameni supþi de
plãcere, de extaz , ce dansau frenetic pe ritmuri groteºti,
ha lucinante. Cu trupurile aproape goale, arse de focurile
dimprejur ce se înãlþau din torþe uriaºe, ceata omeneascã
ridica pânã aproape de turlele bisericii sta tui strâmbe,
colorate aprins, þipãtor, statui cu c apete de oameni, de
dragoni ºi ºerpi cu trei limbi ie ºindu-le dezgustãtor din
guri largi, pãtrate. Am înghiþit în se c Imaginea ce mi
se proie cta pe re tina vâscoasã, pe iriºii deja umezi pãrea
cã mã descompune, cã mã fac e sã pierd conta ctul cu
spaþiul dimprejur, cu a tmosfera agãþatã de pere tele
nemilos, aspru, plin de stele al nopþii. Cuprinsã de friguri,
de senzaþii masive de prãbuºire eternã, m-am a scuns
îngrozitã, încercatã de o teamã ce îmi clocotea creierii
în bi seri ca sti nghe rã de lâ ngã bâ lc iul veninos,
mârºa v Înãuntru, lumi ni le pali de, bolna ve a le
lumânãrilor încãlz eau noaptea adormitã în ungherele
negre-maro a le micului lãcaº sacru. Dezme ticindu-mã
însã din frica ce îmi îngheþase sânge le în viscere, în
venele plãpânde, z buciumate de voc ile c e pãre au cã
strigã din nou în mine, am simiþit c ã bolta întunecatã a
bisericii se prãbuºeºte greoaie, tare, rãutãcioasã, pe mine ,
sfãrâmându-mã din toate încheieturile, tocând miile de
coji de sânge din mine în fibre uscate , mucegãite,
viermãnoase. Cu iriºii verzui-albaºtri dilataþi, vâscoºi
priveam înfã ºuratã în furnicã turi puternice picturile
sumbre de pe pereþii reci ai bisericii înfãþisând chipuri
de oa meni, feþe false, ma chiate pânã la refuz, chipuri
pãtrate de bãrbaþi preschimbate vulgar în c hipuri obscene de femei, feþe pe care oroare a, veninul, plãce rea
obsc urã, inconºtientã, rãutatea îºi unduiau cu falã valurile
negre, fata le
?
Vocile pã reau cã nu mai contenesc în mine, cã mã
sufocã lent, cã îmi mânjesc a bominabil raþiunea , cã mã
ucid Am simþit cã nu mai pot, cã nu mai pot sã mai
spun, sã mai fac nimic, cã spiritul pãrãsise demult trupul
ºi c ã pãmântul , cu toate tuburile sale subterane mã
cheamã nemilos la el Re ce, plãpândã, am apucat din
nou balustrada ºi am pe rceput uºor, voluptos, în firele
corpului me u, cum globurile de aer ale serii ucigãtoare ,
sinistre îmi invadeazã porii, celulele, þesuturile, cum
me mbrele se de sprind fragile de trup, cum inima îmi
pluteºte sâ ngerândã în aer
Curâ nd, nu am mai a uzit nici o voce Doar sunetele
sparte ale unor sirene electric e, roºii
ªtefan Danie la
Colegiul Naþional Mihai Viteazul,
clasa a-XI-a B, Slobozia

P e 15 iunie 2007 , D ir ecþia J udeþean ã Ialomiþa a Arhivelor
N aþionale a gãzduit vernisajul expo ziþiei foto documentare 
D ocumente despr e viaþa ºi creaþia lu i M ihai Emines cu .
P unctul de plecare al aces tei expoziþii, a fos t publicaþia
A rh ivelo r Na þiona le ale R omân iei, Mih a i E min es cu în
d ocumen te de arhivã  catalog , Editura Ministerului de Interne, Bucureºti, 2001 , al cãrui coo rdonator a fost d omnul pro f.
univ. dr. M arcel  D umitru Ciucã, d irector al Direcþiei Arh ivelor
N aþionale Is torice Centrale, lucrare care cuprinde un numãr de
13 56 do cumen te r eferito are la viaþa º i activitatea lui M .
Eminescu, prezentate crono log ic, documente care se regãsesc
în depozitele A rhivelo r N aþion ale.
Întrucât am cons iderat cã ºi pu blicul ialomiþean ar trebui sã
se bucure de privilegiul d e a lua contact cu astfel de d ocumen te
de o deos ebitã impor tanþã, chiar dacã aces te mãrturii n u se gãsesc
º i în d epo zitele Dir ecþiei Ju deþen e Ialom iþa a Ar hiv elor
N aþionale, în ur ma un ei s elecþii, (datorate n umãrului mare de
documente refer itoare la M . Emin es cu dar º i datoritã s paþiu lui
 care sincer ar fi treb uit sã fie de mãrimea unei mu zeu, pentru
gãzduirea întregii surse documentare) ne  am rezumat la un numãr
de 3 0 de documente ( copii dupã acestea) aflate în depozitele:
- D i recþ iei A rh iv elo r N aþio n ale Is to r ice C ent ral e
(D .A .N .I.C .)  22 documente;
- Direcþiei J udeþene Iaº i a Ar hivelo r N aþion ale Botoº an i
(D .J .A .N. Iaº i )  5 documente;
- D irecþiei Jud eþene Botoºani a Arhivelor Naþionale Botoº an i
( D.J.A .N . Botoº ani )  2 documente;
- Direcþiei M unicipiu lu i Bucureº ti a A rhivelor Naþionale
(D .M .B.A .N. )  1 document;
F acs imilele s unt însoþite de etichete d e prezentare ce conþin ;
- d ata la care au fos t red actate  acolo, unde s  a putut data;
- con þinu tul pe scurt;
- und e s e regãseºte documentul ( în limb aj arhivistic co ta
do cumen tului ): dir ecþia d in cadru l A rhiv elor N aþion ale,
denumirea fo ndului s au colecþiei, nr. dos aru lu i ºi anu l, n r. filei,
forma în care se r eg ãs eºte  original, copie s au co ncep t ).
P en tru cã ne referim la M. Emines cu, nu p uteam sã nu ne
gân dim º i la p oeziile sa le, as tfel, în cele tr ei vitrin e ce
completeazã expoziþia, am prezentata o s erie de v olume de
poezii, ediþii mai vechi s au mai noi d ar º i pu blicaþia Arhivelor
N aþionale ce n e  a fos t gh id la realizarea exp oziþiei, care va f i
deschis ã la sediul din S lobozia, d in strada Alexandru Od obescu
nr. 4, pânã pe data de 30 noiembrie 20 07, acces ul fiind lib er
D ar iatã ºi lis ta ocumentelo r º i fotog raf iilor expus e:
1. M . Eminescu, copil ºi tatãl sãu, cãminarul Gh . Eminovici
2.
M ama lui M . Eminescu
3.
M . Emin es cu la 20 de ani
4. 1 850 ianu arie 15, BOTOªA N I
Înregistrarea naºterii lui M ihail, fiul lui Gheorghe ºi al Ralucãi
Iminovici, în mitrica bis ericii A dormirea Maicii D omnului.
5. 1 858 octomb rie 17/19, I Aª I
P aº aport eliberat de S ecr etariatu l de S tat al Mo ld ovei fiilor
lui G h. Emin ovici - ª erban, N icolae, Gheorg he, I lie º i Mihail pentru urmarea s tudiilor la Cernãuþi.
6. 1 864 martie 1 6, BOTOª AN I
Cererea p rin care M . Eminescu so licitã M inis terului Cultelor
º i Ins trucþiunii P ublice o bur sã de s tudii, semn atã M ihailu
Emino vici, înso þitã de copia cu s itu aþia s a º co larã, s cr is ã tot de
el. C ererea a fos t refuzatã d in lips a lo cu rilor vacante de b ursieri.
7. 1 865 martie 1 7, BOTOª AN I
Referatul secretarului Comitetu lui P ermanen t al Co nsiliu lui
Ju deþean Botoºani p rivin d demisia lui M . Emin es cu din funcþia
de copist  având do rinþa de a ur ma ma i depar te s tu diile .
8. 1 866 ianu arie 12/24 , CE RN ÃU ÞI
Cop erta volumului Lãcrimioarele învãþãceilor gimnã siaºti
din C er nãu þi la mor mântul pr ea iu bitu lui lor pr ofesor iu Aru ne
Pumn ul  . M . Eminescu îºi publicã în aces t vo lum, prima s a
poezie, La mormâ ntul lui A ron Pumn ul .
La 2 5 feb ruarie / 9 mar tie îi apare p oezia D e  aº a vea ....
în revista Familia care apãrea în Pesta iar Iosif Vulcan, directorul
revistei, îi schimbã numele din Emin ovici în Eminescu.
9. < 1868 sep tembrie a nte 16 >
S cris oarea lui M . < ihail > Pas caly, prin care r ecomand ã
directorului Teatrului Naþional  pe ad ucãtor ul acestei epistole
om al liter elor º i bu n Român u  care a fos t identificat ca fiind
Eminescu  ... Es te un strãin r omân din M oldova, cu s tudiile
ter min ate în Cern ãuþi, foarte cult, foar te s tudios, cu cu noº tin þe
minu na te d e litera tu rã german ã ºi Ro mânã. E ste ser acu ºi pe
dr umu ri, l  am avu t s uf ler u cu min e; p e lân gã º tiinþã es te
labor ios, activ, exact º i foar te bun º i care, da cã , vei pu tea s ã 
i acor zi locu l de al II lea su fleru , cu toa te cã poate f i foar te
bu n pentru locu l în tâiu, i-ar face lu i un mar e ser viciu, u n
mar e bin e, ca re ar fi p e dr ept acorda t ...  .
10. 1870 iun ie 17, VI EN A
S cris oarea lui M . Eminescu cãtre Iacob Negr uzzi, în care
prezintã p oezia Epigonii ºi gându ri d es pre poezie, în general;
aici pr ima º i u ltima filã.  O scr is oar e a lui Emin es cu. ......
Pes te câtva timp Eminescu mi  a trimis o a doua poezie in titu latã
Epigonii care iareº a fã cu t mar e efect în Societatea Jun imea din
cauz a fru museþii vers ur ilor ºi or igina litãþii cugetãrii....  .
11. a.18 72 a prilie 8, VI EN A
Scrisoarea lui M. Eminescu cãtre tatãl s ãu pentru a  i trimite
niºte bani n eces ar i în scrierii în semestrul al doilea la colegiu; îi

aratã cã starea sãnãtãþii sale s  a îmbunãtãþit; ar avea nevoie de un
pardes iu , deoarece nu mai p oate îmb la cu paltonu l  fiind cald.
b . 1873 iun ie 17 , BER LI N
S cris oarea lui M. Emines cu pr in care comun icã pãrinþilor
sãi nelin iº tea în care s e aflã d in cauza lips ei veº tilor de acas ã;
prin augus t s eptemb rie va termina examenele ºi se v a întoarce
în þarã, încheindu  ºi viaþa sa de s tudent; le d ã inf ormaþii º i
desp re ª erban ( fratele sãu ) care practica medicina la B er lin.
c. 187 3 iu nie 22 ( stil n ou ), BER LIN
S cris oarea lui M. Emines cu pr in care comun icã pãrinþilor
sãi nelin iº tea în care s e aflã d in cauza lips ei veº tilor de acas ã;
cere s ã i s e trimitã bani p en tru ratele pe iulie º i augu st; va face
tot ce poate pentru a  i scuti d e taxele de d octo rat; la Berlin a
cunos cut mai mulþi ro mân i.
d . < An te 18 89 iu nie 15 > P oezia Eu te iu besc .
12. 1 874 au gus t 30, I Aª I
J urã mântu l d epu s de M ihai Emin es cu la n umir ea c a
bibliotecar al Bibliotecii Centrale din I aº i.
La 23 augus t 18 74 es te numit pr ovizoriu în aceas tã funcþie
iar prin D ecretu l Domn es c din 1 6 octombrie acelaº i an , es te
numit definitiv în aceas tã fu ncþie pânã la 1 iulie 1875 ; La aceeaº i
institu þie, a mai fos t subbibliotecar , jurãmântu l d in 1 iulie 188 4.
13. 1 875 iulie 1, < Bucu reº ti >
Numirea lui M. Eminescu în funcþia de revizorº colar al judeþelor
Iaºi º i Vaslui, începând cu 1 iulie 1875, în locul lui D. D . Agurã.
În p erio ada 18 75  1 87 6, M ihai Emin escu , în u rm a
ins pecþiilor efectu ate , a înain tat M inis terulu i C ultelor º i
Ins trucþiun ii P ublice rapoarte ºi tabele în soþite de anexe privind
reorganizarea înv ãþãmântului r ural în judeþele I aº i ºi Vas lui, (
pe ntr u jud eþul Vas lu i no ta l a 5 s ep temb rie 1 87 5:  ....
Pretutin deni fr ecvenþa micã º i in cu ria a dministr ativã mar e,
pr etu tind en i sãr ãcia muncitoru lu i agr icol, mo rtalitatea adesea
în spã imân tã toar e, gr eutãþile pub lice ºi an gajam en tele de
mun cã nã scute din aceste gr eu tãþi, apr oape ins upor ta bile. A tât
mediul s ocial cât º i adminis tr aþia fac ca ºco ala sã fie apr oap e
u n lucru de pr isos  .
14. 1 875 decemb rie 25, BU CU R EªT I
Scriso area lui Mihai Eminescu pr in care cer e lui Ion Creangã
sã  i trimitã lui
 fiu  tãu  ,  din când în când para le
pen tr u trebu in þele lui extr aord in ar e  . Iar fi trebuit o pereche
de pantofi deoarece ar fi putut fi invitat la Titu M aio rescu.
Cu prileju l ins pecþiilo r fãcute, în anul 18 75, îl cun oaºte p e
Ion Creang ã, dascãl la ª coala nr. 2 Pãcurari, J udeþul Iaº i.
15. 1 876 mai 26, I Aª I
Rap ort prin care M . Em in escu , revizor º colar, s olicitã
M inisterului Cultelor ºi I nstru cþiu nii P ublice s ã recomand e
tuturor învãþãtorilor din þar ã abecedarul întocmit d e I on Creangã,
Ienachescu ºi alþii intitulat Povãþuitor iu la citire prin s cr ier e ,
 ..... car e pân acu ma e cel mai b un abecedar r omân esc .....
16. 1 876 noiemb rie 9
In terog atoriu lu at d e ju decãtor ul de ins trucþie lui M .
Eminescu , învinu it de su stragerea de cãrþi ºi mo bilier de la
Biblioteca Centralã din Iaºi , aici prima fila.
17. < 1878 no iem brie  1889 iun ie 15 >
U n fost s tu den t la medicinã relateazã d is cu þia avutã cu gazda
lui d in Berlin ( doamna Lang e, aceeaºi care l  a gãzduit º i pe
M . Eminescu ).  ..... când ven ea d e la s cr ier ile lui, la ca re
petrecea ades ea , n opþi întregi, se aº eza a co lo pe ca nap ea ua
n oastr ã ºi recita cuvin te pe care noi n u le înþelegeam, dar le
as cu ltam cu plãcere.  Avea o g rãmad ã de cãrþi ºi de caiete
scr is e.  ªi pâ nã a zi am o lad ã a lui în pod  lã satã în pãs tr area

mea.  O! de a r mai veni o datã pe la no i, sã iº ia lad a. 
Tar e aº dor i sã mai ved pe Miha i a n ostr u cu och ii lu i cei
n eg ri,  ºi p letele lui f ru moase .
18. < 1881 > m artie 18, BUC U Rª TI
S cris oarea lui M . Eminescu cãtre I acob N eg ruzzi prin care
îi comunicã cã Scris oarea a IV - a ( de fapt Scris oarea a III  a,
care iniþial a fo st n umerotatã a IV - a ) a fost trimis ã prin Titu
M aior es cu la Iaºi pentru a fi cititã ºi la Ju nimea lo ca lã .
D atatã dupã S ãluc H orvat, M . E min escu, D icþiona r, p. 141.
19. Veron ica M icle ( a cunoscut  o la Viena în anu l 1 872)
20. < 1883 ap rilie >
 Rãspuns ul Veronicãi M icle la L uceafãrul - Poezie Ineditã.
Dr ag mi  ai fost, mi  ai fos t odatã /Dar ce  a fost n  o sã
mai fie
C  am vã zu t cã fãr ã tine / Lu mea a sta nu  i pu stie.
ª i Luceafãr u l din ceru ri / Place mu lt când s e iveºte
D ar apu ne ºi dispa re / S oarele cân d rãs ãr eº te.
Tu Luceafãr mi  ai f ost mie / Ce în zo ri de z iu ã luce.
Ai apu s, º i  acum la soar e / E u pr ives c cu mult mai dulce.
21. 1883 iun ie 28, orele 7 s eara, < B UC UR Eª TI>
P roces ul - verbal încheiat de comisarul C.N. N ico les cu cu
ocazia ridicãrii lu i M . Eminescu, din  stab ilimentu l de bãi a l
casei M itr aº evs chi  .
22. 1 883 iulie 17, VI EN A
S cris oarea lui Io an S lav ici cãtre Titu M aiorescu, în care s e
referã la s tarea sãnãtãþii lui Eminescu.  .... Î ntâln in du  l îns ã
pe Emines cu, m - am s periat de el; cu to ate a ces te n u mã
lãsa firea sã cred c  a s osit n enor ocirea, de ca re mã temeam
de mu lt acum. ....... Vã r og Domn ule Maior escu, sã binevoiþi
a mã ves ti des pre s tar ea în car e se aflã acu m ºi dacã ma i e
sp er an þã s ã ne mai p utem b ucur a de dâns ul .....  .
23. 1 884 ianu arie 12/24 . DOB LIN G
S cris oare lui Mihai Emines cu , cãtre bunu l s ãu p rieten A l.
Chibici  Revneanu, referitoare la s tarea în car e s e aflã la spitalul
de alineaþi:  .... Eu aº vr ea s ã s cap câ t se poate de cur ând º i
s ã mã î n tor c în þar ã , s ã m ã s atu r de m ãmã lig u þa
str ãmoºea scã... . Foamea º i demoraliz area, iatã cele do uã
stãr i con tin ue în care petrece n enor ocitu l tãu amic .
24. < 1884 an te feb ru arie 1 >
P oezia lu i M . Emin es cu La mijloc de codr u des .
25. 1 884 febru arie 9, V IEN A
S cris oarea prin car e C . P opes cu îi co mun icã lui < T.
M aior es cu > des pre ameliorarea s tãr ii lui Eminescu.  Iu bite
N en e. A stãzi am scos pe Emines cu la pr eumblar e....Tot timpu l
afo st liniº tit º i s e ved e cã s e s imte ma i bine ...E min escu a
pr ogres at relativ biniº or f is ice...N u º tiu ce sã zic des pre s tarea
lui psih icã . Pr imeº te a intr a în co nvers aþie, vorbeº te clar ºi
mi s e p are cã memor ia i  a rã ma s neatins ã....  .
26. 1 884 sep tem brie 1 7, BU CU RE ªTI
A dr es a D ir ecþiei ªc olilo r din M in iste rul C ultelo r ºi
In strucþiun ii P ublice cãtre directoru l gener al ala Ar hivelor
Statulu i < Bogd an Petriceicu Haºdeu > referitoare la pens ionarea
lui Gh. Tatu, director al F ilialei Iaºi a A rhiv elor Statului ( s emnat
de G rig ore Tociles cu pentru ministru º i cu rezoluþia lui B. P.
H aº deu care îl recomanda în acest p ost  director al Filialei Iaºi
a Arh iv elor Statului  pe M ihai Emin es cu  f oarte cu nos cut n u
n umai ca scriitor, d ar pos edân d totod atã, du pã cum a avu t
s ub scr isu l o ca ziu n ea d e a con sta ta în su º i , cu no ºtiin þele
ser ioase în istor ia º i pa leogr afia r omân ã  .
27. < 1886  188 7 ? >
Fo tografia lui M . Eminescu, ex ecutatã la atelierul Jean Bielig
din Botoº ani.
28. < 1887 > iu nie 9, BOTOª AN I
Telegrama lui P ompiliu Cuza prin care comunicã lui Titu
Maiorescu:  Eminescu , revenit boala, tãcut º i nesimþitor. Regu laþi.
29. 1 889 iun ie 15
În regis trar ea d eces ului po etulu i M ihail Emin escu , în
registrul Stãrii C ivile B ucureºti, pentru morþi, pe an ul 18 89.
30. 1 889 iulie 3, CER N ÃU ÞI
S cris oarea A glaei Drog li, una din suro rile lui M . Emines cu,
în car e pov esteºte despr e dis perarea care l  a cupr in s pe
Eminescu la mo ar tea lui Ar on P umnul º i pãrãsirea gimnaziu lu i
de la Cernãuþi din aceastã cauzã; d ã amãnun te d es pre caracterul
lui Eminescu :  ...ca co pil º i bãiat er a foa rte dr ep t, bu n ºi
milo stiv, to tod atã despot mare ºi pesimist  .
31. < 1889 au gu st 8 >
D ecretul Regelui Carol I pentru des ch id erea unui cr ed it
pentru cheltu ielile de înmormântare a decedaþilor C. Brãiloiu ,
fos t ministru ºi deputat º i M . Eminescu, po et.
32. < A nte 1916 >
Cup urã dintr  un ziar în care es te repr odus desenu l lui
ª tefan Luchian : M ih ai Eminescu .
33. 1 947 mai 1, BOTOª AN I
S cu rtã expu nere as upra con strucþiei bisericii º i cas ei
- muzeu < M ihai Emines cu > ( 2 8 iunie  22 septembrie 1940 ),
aici prima º i ultima filã.
34. F oto grafia bisericii din Ipo teº ti, cu mormântul
pãrinþilo r lui M . Eminescu.
35. F oto grafia clopotniþei bisericii din Ipo teº ti, cu cei
doi tei sãdiþi de M . Eminescu
D irecþia Ju deþean ã I alomiþa a A rh ivelo r Naþ io nale
C ons ilier as is tent
R ãzvan Necu la
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Muzeul Naþional al Agriculturii
la EXPOAGROUTIL 2007

Muzeul Naþional al Agr ic ulturii d in
România a participat, în perioada 6-9 iunie
2007, la cea de-a XV-a ediþie a Târgului
Naþional EXPOAGROUTIL 2007, organizat
de Camera de Comerþ, Industrie, Navigaþie ºi
Agr ic ulturã Constanþa ºi Dire cþia pentru
Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã Constanþa,
sub patrona jul Ministerului Agriculturii,
Pãdurilor ºi Dezvoltãrii Rurale. Aflat pentru
al treilea an consecutiv la aceastã prestigioasã
ma nif estare inter naþiona lã, M NA a fost
prezent, în spaþiul amenajat în Complexul
Perla ºi în parcarea Teatrului de varã din
Ma maia , cu a telier ele : POVEST EA
ÞES TULUI  e xpoziþie pavilionar ã ºi
demonstraþii practice de coacere a pâinii la þest
(a pr oape o sutã de pâini au f ost ofer ite
vizitatorilor); ÎMPLETITURI DIN SPICE
DE GRÂU  de monstr aþii pr actice de
împletit cununi de seceriº din spice de grâu 
manual  ºi împletit funii din stuf  mecanic;
SPECTACO LUL MAªINILOR DE
EPOCÃ  demonstraþii practice de treierat
al grâului cu batoza acþionatã de locomobil ºi

de funcþionare a maºinilor agricole de epocã
(tractor HSCS ºi pompã pentru stins incendii).
La fiecare atelier au fost amenajate standuri
cu mater iale p romoþionale  pliante,
fluturaºi ºi cãrþi poºtale cu imagini din muzeu
(în limbile românã ºi englezã).
În acest an au expus 98 de firme din þarã ºi
strãinãtate (Italia, Turcia, Thailanda).
Prestaþia Muzeului Naþional al Agriculturii
a fost apreciatã atât de specialiºti, cât ºi de
miile de vizitatori ai Târgului ºi s-a încheiat
cu încã un Premiu de excelenþã acordat pentru
consecvenþã în participare, gradul înalt de
profesion alism
asigu rat
ac þiu nii,

ADMI NISTR AÞI A

managementul performant asigurat firmei ºi
manifestãrilor.
Ac eastã distincþie se adaugã altor douã
pre mii ac ordate Muze ului Naþional a l
Agriculturii în prima jumãtate a anului 2007:
TROFEUL INTERNAÞIONAL PENTRU
TEHNOLOGIE ªI CALITATE ( Geneva,
Elveþia, 26 ma rtie) ºi insigna ºi placheta
aniversare pentr u PARTE NE RIAT DE
EXCELENÞÃ acordate domnului Rãzvan
Ciucã, de cãtre Agriromex A.D. Bucureºti, la
împlinirea a 10 ani de activitate (Clubul de
elitã McMonis, 25 mai).
Gh. Dobre
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ASOCIAÞIA CULTURALÃ HELIS  PATRU ANI DE LA ÎNFIINÞARE

POPINA BORDUªANI, 9 IUNIE 2007

,

Aso ciaþia Culturalã Helis a împlinit patru
ani de existenþã. Dacã anul trecut, momentul
aniv ersar s -a desfãºurat la Piscul Crãs ani, an ul
aces ta a fo st ales , pentru acelaºi eveniment,
tot un s p aþiu în cãrcat de isto rie : Po pina
Bo rd uº an i. P op in a nu este n umai un s it
ar he o lo g ic, es te u n de po zit d e is to rie.
Tezaurizator de is to rie. D e istorie lo calã,
europeanã, d ar º i u niversalã, cu prinzând un
areal imp res ionant de întins , din spaþiul indoeurop ean pânã în mun þii Urali. M ãrturii d e
v ia þã d e pe ste 60 0 0 d e ani. Ca mpan iile
arheo logice d e aici, s ub con du cerea p rof.
D rag o mir P op o v ici (M ir el, cu m îi z ic
prieten ii), au s co s la iv ealã nu numai piese de
valo are, dar au con turat ºi un mo dus viv en di
al celor care au trãit cu atâtea ºi atâtea milen ii
în aintea no as trã. Oameni iub ito ri de naturã ºi
nu prãd ãtori ai acesteia.
N-am sa intru în detalii arheolo gice, chiar
dacã dl. Po povici, a oferit multe ºi d eo sebit d e
in teres an te informaþii. Am sã mã op resc îns a
la o promis iune, aceea fãcutã de preºedintele
Con siliulu i Jud eþean Ialo miþa, prof. Vasile
Silvian Ciup erc ã, º i an u me d eclan º area
demersurilo r pentru ca acest sit sã intre în
circu itu l turis tic ia lo miþean , mai ales cã
ºantierul a d ev en it el îns uºi o aºezare. Drumul
p ân ã la ace as tã a ºe zar e e ste p lãcu t º i
reco nfortant. M ai întâi, din marginea satului
Borduº an i, se trece cu barca - s au , cine º tie,
poate în viitor cu ºalu pa - în pãdurea în care se
aflã Popina cu acelaºi n ume. Iar drumul prin
p ãdu re es te ma i mu lt dec ât b in ef ãcãtor.
Pãdu rea, ca ºi mersu l p e jos te încarcã de
sãnãtate. Iar, acolo sus, p e Popinã, es te rand ul
s piritu lu i sã se des fete, p en tru cã nu -i la
îndemâna oricui sã patru nzi în intimitatea
cultu rii º i civ ilizaþiei eu ro pen e urcând un dâmb
de pãmânt, în aparenþã banal. To t acolo sus þi
se p oate oferi ºi alte rãs fãþuri. Bu não arã un borº
de p eº te s au o lip ie pregãtitã p e vatra un ui
cuptor gumelniþean ...
De reþinut cã tot acel spaþiu strãvechi ºi, cum
sp uneam, d eo sebit de recon fortant, cu Bentul
M are ºi Bentul M ic, este o zo nã p rotejatã
av ifa un is tic, s u rs ã d e alte in f or maþii
in teres an te.
Rev en ind la anivers are, ce p ot sp une? Cã a
fost minu nat. Cã s-au facut schimbu ri d e carþi.
Cã M arian Teºilean u, un sp ons or imp ortant al
Aso ciaþiei, el însu ºi o m de culturã, nu ne-a
uitat. Cã a fost prin tre noi ºi Au ricã D av id d e
la Cãlaraº i, venit º i el su b braþ cu o carte:
Autografe. Cã numãrul membrilor Asociaþiei
a crescut, prin primirea de noi membri. Cã
Florin Ciocea a lansat o nouã bãuturã: pelin ca.
Adicã, palincã în sticlã cu pelin. Acelaºi Florin
Ciocea a venit pe Po pinã cu motoscuterul, s pre
bucu ria p ro fes orulu i Oliviu cã prieten ul s ãu a
ajun s întreg acolo... Cu m vedeþi, Popina este
un loc al intimitãþilor care se spun cu vo ce tare.
Aºa cã mã o pres c aici.
Io n Alecu
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Foto: Gh. Dobre ºi Vasile Iordache

Cu ocazia sãrbãtoririi a patru ani de la înfiinþare, adunarea generalã a membrilor fondatori a decis primirea de noi membri. Aceºtia sunt :
FLOR IN CIOCEA(întreprinzãto r)
ALEX ANDRU BULEA NDRÃ(profeso r)
OCTAVIAN MA N(profesor)
VASILE AI ONESEI(profesor)
GRIGORE SPER MEZAN(pro feso r)
TITI DAMI AN(profesor)
IOAN MAN(profes or)
MIHAELA RAC OVI ÞEANU(inginer)
VASILE IORDACHE(jurist)
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GABRI EL VASI LI EF (a dministrator s.c.)
VASILE SI LVIAN C IUPERCÃ(pro feso r)
VALENTI N PAR NIC(arheo log)
ANDREEA PARNI C(arheolog)
VERON ICA PA NÞUR U(funcþionar)
MARI AN TEªILEANU(inginer)
VITA LI E BUZU(profesor)
MARI NACHE VI ªI NESCU(ing iner)
TEODOR PETR E(pro fes or)

DRAGOMIR POPOVI CI(arheolog )
ELENA RENÞA (a rheolo g)
VIOREL IA GÃR(inginer)
DANI EL TEODORESCU(economist)
MARI A PETRE(economis t)
ADRI AN BUCURESC U(ziarist)
EMIL STRÃINU(ofiþer M.A.P.N.)

