„... nu trebuie sã ne îndoim cã ºi cuvintele, la fel cu imaginaþia, pot fi cauzã de multe ºi mari erori, dacã nu ne pãzim bine de ele“
Spinoza
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Incendii ºi pompieri în Ialomiþa
De la descoperirea lui întâmplãtoare pânã la obþinerea pe
diverse cãi, de la începuturile omenirii ºi pânã astãzi, focul a
rãmas, în egalã mãsurã ºi prieten ºi duºman al omului. El
însoþeºte civilizaþia umanã din cele mai vechi timpuri ºi a adus,
poate, cele mai mari beneficii omului dar ºi cele mai mari pierderi
ºi nenorociri. De aceea tot din cele mai vechi timpuri vom afla
preocupãri permanente pentru gãsirea celor mai adecvate
mijloace de lichidare a surselor de incendii ºi limitarea efectelor
acestora.
Atât cãt ne-au permis documentele existente în fondurile
pe care le deþine Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Naþionale Ialomiþa
am încercat sã prezentãm câteva aspecte privind aceastã
problemã. Documentele referitoare la incendii ºi la organizarea
activitãþii de apãrare împotriva focului dezlãnþuit sunt destul
de puþine, fãrã continuitate între ele sau în timp dar ne putem
face totuºi o imagine.
Deºi cel mai vechi fond administrativ, Ocârmuirea Judeþului
Ialomiþa, are documente începând cu anul 1831, primele
informaþii despre incendiile care au izbucnit în judeþul Ialomiþa
sunt din 1846. Excepþie face o informaþie din 1831 care nu se
referã la un incendiu anume ci la o mãsurã de prevenire: este
vorba de o reglementare din februarie 1831 transmisã de
Ocârmuire cãtre localitãþile judeþului privind scoaterea
povernelor în afara oraºelor ºi satelor deoarece „ de-a pururi
sunt supuse primejdiei de foc”.1 Circulara respectivã provenea
de la Vornicia Mare din Lãuntru (Ministerul de interne)deci a
fost transmisã în toatã Þara Româneascã.
Referitor la cei loviþi de incendii, aceeaºi Vornicie solicitã
Ocârmuirii judeþului nostru în iunie 1832 sã apeleze la locuitorii
judeþului pentru ajutorarea negustorilor din Bucureºti, ale cãror
prãvãlii pline cu mãrfuri au cãzut pradã focului. În 1847 un
nou apel tot pentru cei loviþi de un mare incendiu în capitalã a
dus la întocmirea de liste de subscripþie pe care s-au înscris ºi
locuitori cu „ dare de mânã”, printre care ºi principele Efrem
Obrenovici ( cu 100 de galbeni) ºi „amploiaþii din administraþia
localã cãrora, prin porunca departamentului vistieriei, li s-a
poprit lefurile, de la 300 lei mai în sus, pentru ajutorarea celor
„bântuiþi”.2
Rapoartele despre incendii erau aduse la cunoºtinþa
ocârmuirii de cãtre subocârmuitorii de plãºi care, la rândul lor
erau anunþaþi de cãtre juraþii satelor, cei din urmã având printre
obligaþiile lor ºi pe aceia de a prinde ºi a „dovedi” fãptuitorii
incendiilor. 3 Din aceste rapoarte aflãm cã în 1846 au ars: 2 case
la Coslogeni, 2 pichete pe ºenalul Dunãrii la Gura Batului ºi
Duduita, cãrora le-au dat foc 2 cãlãtori; o casã, în satul Pribegi,
care de-abia fusese acoperitã cu ºiþã; 2 ºire de fân la Cãzãneºti;
fânul unui boier din Grindaºi, fân de 2 ani strâns sub poala
pãdurii Redea ºi cãruia i-au dat foc fraþii unei fete furate de un
flãcãu; recolta de grâu ºi orz a unor locuitori din satul Vãrãºti
etc. 4. În 1847, decembrie a luat foc chiar ºcoala târgului Urziceni,
care abia fusese terminatã 5
Dupã 1847 –informaþiile despre incendii sunt puþine dar nu
pentru cã nu au mai avut loc pârjoluri ci pentru cã lipsesc
documente.

Mai multe informaþii gãsim în documentele referitoare la
capitala de atunci a judeþului, Cãlãraºi. În capitala judeþului
sarcina raportãrii ºi preîntâmpinãrii incendiilor revenea poliþiei
oraºului. Rapoartele întocmite de poliþaiul oraºului cuprind
descrierea incendiilor, cu pagubele provocate ºi forþele
participante la stingere printre care ºi soldaþii de la pichetul de
grãniceri. 6
La nivelul capitalei judeþului a luat fiinþã în 1872 o comandã
de pompieri formatã din 15 oameni, care îºi avea sediul într-o
camerã a primãriei. Înfiinþarea unui serviciu de pompieri cu un
efectiv de 20 oameni, plus comandantul, s-a luat în discuþie tot
la Cãlãraºi în 1891. De abia în 1925 se va face înlocuirea
comenzii de pompieri din Cãlãraºi cu o companie de pompieri
militari.
În Slobozia, în 1912 când a devenit oraº a luat fiinþã un
serviciu de pompieri plãtit din fondul Primãriei un om cu o saca
iar din 1928 – 5 oameni. Pentru dotarea serviciului s-au fãcut
numeroase demersuri ºi s-au primit ofertele firmei Waldemar
Fehemayer pentru pompe ºi motopompe construite de fabrica
„Magirus”.
În 1936 Legea pentru organizarea pompierilor ºi
Regulamentul de apãrare pasivã vor obliga autoritãþile sã ia
mãsuri de reorganizare a serviciilor de pompieri de la oraºe ºi de
organizare a formaþiunilor de pompieri rurali.
Organizarea formaþiunilor comunale de pompieri este
legiferatã în 1938 ºi antreneazã în lupte contra incendiilor toþi
locuitorii între 18-50 ani din mediul rural. În aplicarea legii din
1938, Direcþia Administraþiei Locale din Ministerul de Interne
cere prefectului de Ialomiþa sã prevadã în bugetul pe anul
financiar 1938/1939 suma necesarã pentru indemnizaþia de
transport pentru comandantul grupului de pompieri ”în vederea
organizãrii pompierilor sãteºti în conformitate cu legea de
organizare a pompierilor” 7
În acelaºi scop, secþia de pompieri Cãlãraºi solicita
prefecturii cuprinderea în buget „ a unei sume necesare pentru
procurarea materialului de incendiu în comunele în care existã
formaþiuni de pompieri rurali” 8, ºi achiziþionarea unei
autocisterne „Mãgirus”, în acord cu primãria oraºului Cãlãraºi
pentru dotarea secþiei, având în vedere „cã aceastã unitate este
chematã ºi în judeþ a localiza incendiile ivite ºi cu materialul de
care dispunem nu ne putem deplasa la timp”9
Prefectura judeþului va lua mãsuri ca fiecare comunã sãºi prevadã în buget „ fondurile necesare pentru procurarea
de materiale de incendiu, în raport cu veniturile fiecãrei
comune” 10
Pentru dotarea secþiei de pompieri din Cãlãraºi ºi a
formaþiunilor de pompieri din celelalte oraºe ale judeþului ºi din
comune prefectura a solicitat ºi primit oferte de la firme
cunoscute care comercializau utilaje antiincendiu precum firma
„Donati ºi Haspel” specializatã în vânzarea de aparate de stins
incendiu tip „WINTRICH” fabricate în Germania ºi firma
Karekine Parseghian care vindea extinctoare marca PY R, cu
spumã,cu capacitatea de 12 l.
Veronica Berghea
Director D.J.A.N.Ialomiþa
(continuare în pag. 19)
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La câtã, Doamne, pulbere-i sub nori
Ce-þi trebuie ºi biata mea þãrânã
Sã-þi fie iarãºi cocã la-ndemânã,
Mereu momealã altor visãtori?
N-am pus eu preþ pe chinuri ºi tristeþe?
N-am petrecut speranþe în pustiu
La braþ cu spaima unui prea târziu?
N-am jefuit iubiri în tinereþe?
Le-am învãþat pe toate cum le-ai spus
ªi chiar la urmã, ca sã-þi fiu pe plac,
Cu trupul moale-s gata sã mã-mpac.
Nu doare-atât albastru-acolo sus?
La praful ce-o sã-l las, aºa puþin,
Adaugã de poþi, mai mult senin.
*

*

*

Îþi picã pe pãmânt câte o panã
De fiecare datã când în zori
Tragi dupã tine uºile de nori
Deschise toatã noaptea ca o ranã.
Ce spaimã te încearcã în plutit,
Când iatã, numai ca sã-mi spui
În mijlocul albastrului te-ncui,
Cã n-ai fi fost de nu te-aº fi privit?
M-aplec sã te ridic ºi mi se pare
Cã încã mai respirã mãtãsos
Bucãþile din trupul tãu pufos
Amestecat cu-n plânset oarecare.
Cu lacãtele pleoapelor te strâng,
Doar eu mai mult ca norii sã te plâng.
*

*

*

Nu-i rãu mai mare ca tãcerea ta,
Nici noapte neagrã mai adâncã
S-o trec vâslind o umbrã. Încã
Mai cred cã eºti pe undeva.
Îmi semãn zilele cu tine
Plângând pe brazde sã rãsari
Cu ochi tremurãtori ºi clari,
Cât numai una sã-nsenine
Nu-mi spui nimic. E doar pustiu
ªi numai gândul meu te þese
Nemaivãzut. De ce sã-þi pese?
Doar pentru mine-i prea târziu.
Acum, cel cãruia-i vorbeºti
ªtie cât cer în mine eºti?

TRUSA CU SCULE
Dupã un sfârºit de sãptãmânã specific oropsitului
proprietar de pãmânt, epuizat de arºiþa zilei ºi
pulberea câmpurilor, violez rigorile apartamentului
ºi mã prãbuºesc în primul fotoliu pentru adaptarea
la clima urbanã. Deschid televizorul pentru ultimele
noutãþi privind mutaþiile cromatice de peste þarã. În
Moldova codurile de alertã s-au extins, simfonia
disperãrii evidenþiazã metodic, ºuvoaie cu buºteni,
picioare înecate în mocirlã ºi ochi inundaþi de lacrimi,
oameni ºi animale vlãguite de putinþã ºi cuvinte.
Realitatea din teritoriu alterneazã cu opinii ºi puncte
de vedere din studio, de la oameni competenþi,
politicieni, ziariºti ºi alte categorii de specialiºti în „
datu cu pãrerea”. Normal cã, într-un asemenea
cadru eºti predispus la enervare ºi ea mã cuprinde
când o doamnã reporter, blondã ca o fiicã a
fiordurilor, frumoasã ca o cosânzeanã, da‘ proastã
ca un absolvent de bacalaureat cu pãrinþi
parlamentari, încearcã cu obstinaþie sã smulgã de
la ºeful hidrologiei pe þarã confirmarea cã de potopul
din Moldova e de vinã… Ucraina, Cernobîl-ul, sau
Rusia care , normal, ne vrea rãul ºi ca atare nu nea comunicat ºi nouã cã la ei a plouat mult, cã apele
de la ei au legãturã cu apele de la noi ºi deci, în loc

GÂNDURI ORFANE
( în memoria fratelui meu )
S-au întâmplat aici atât de multe,
pe jumãtate cred cã le ºi ºtii,
dar intuieºti cã nu-i acelaºi lucru
de-ai fi aici, sã le putem vorbi.
De joi pânã-n a ºaptea zi a sãptãmânii
nici o clipã nu mi-a trecut prin gând
ca voi fi osândit sã þin în palme
un cap inert, de frate muribund…
De ce cred unii cã, de disperare,
te vindecã o smulgere de pãr,
cã dând cu pumnii sau cu capu-n garduri
te lepezi de cumplitul adevãr:
Întreaga viaþã este doar minciunã,
“O floare cu petale de hârtii “,
doar veºnicia morþii bate totul:
iubire, revelaþii, insomnii.
Privind copacii prin fereastra minþii,
cu fiecare frunzã, cãzutã din platan
mã face sã accept cã vine ziua
când te-a înfrânt cu moartea, primul an.
În anul acesta ce n-am vrut sã fie
am hoinãrit ºi plâns fãrã ocol
pe la biserici, câmpuri ºi icoane,
spitale ºi pustiuri ºi alcool.
Te rog, mai dã-mi un ordin, Colonele,
s-un glonþ, un singur glonþ, ºi un pistol
si sã am forþa visurilor mele
sã-mi pot marca ºi eu autogol.
Marian Ezeanu

2

Motto:
„De mii de ani pamântul ca ºi un ceas e-ntors,
aceeaºi cai mãnâncã mereu acelaºi orz,
cu palme înroºite ascunse printr-e maci
dacã eu tac tu mâine n-ai nici un drept sã taci.”
Mircea Dinescu

sã-ºi opreascã inundaþiile prin ºanþurile lor, le-au
lãsat sã vinã peste noi. Pânã la un punct, omul s-a
þinut tare, dupã care a recunoscut cã, în ultimul timp,
relaþiile româno-ucrainiene s-au cam rãcit ºi normal
cã ºi vânturile, valurile, râul, ramul, de la noi ºi de la
ei nu se prea mai agreeazã.
Conciliant cum îl ºtim, fostul poet ºi anonimul
senator Adrian Pãunescu intervine diplomatic, ca
un Marx în derivã, cã nu e bine sã politizãm situaþia,
cã, pe bunã dreptate, suferinþele acelor oameni nu
trebuie sã devinã capitalul politic al unuia sau al altuia
numai servind ciolan cu fasole sau mascaþi în cizme
de cauciuc în care, sãraca doamna Udrea pãºea
precum Charlot când fãcuse pe el.
M-am înfurit ºi am început sã vorbesc cu
televizorul:
- Nu, Domnule Pãunescu, potopul prezent în
Moldova, furia de acum a naturii e consecinþa
fireascã a politicii cretinice din ultimii douãzeci de
ani, iar argumentaþia e la îndemâna oricui: principiul
juridic „ restitutio in integrum” atât de muzical pentru
juriºti, dar atât de pãgubos pentru restul þãrii, votat
în perioada 1996- 2000, a fãcut ca munþi întregi
din Orientali ºi hectare de pãdure din Ardeal sã ajungã
la cheremul unor politicieni abili ca Vasile Lupu,Atyla
Verestoy ºi câþi or mai fi. Consecinþa fireascã a acestei
ºmecherii avocãþeºti a fost cã, în scurt timp, vârfurile
împãdurite sã semene cu „dovleacul” lui Lenin, a lui
Stalin sau a lui Marko Bèllo.
Vapoare întregi de cherestea au luat drumul
strãinãtãþii tãindu-se alandala – lemn superior, esenþe
rare ºi chiar specii protejate ºi bãnuiesc, cã orice
parlamentar ºtie sã interpreteze o balanþã
comercialã. ªtiþi cã, dacã o þarã are exportul
structurat numai pe produse primare sau sumar
prelucrate este, categoric, o þarã din lumea a treia.
Ei, bine, balanþa comercialã a României, conform
datelor statistice prezentate de Ziarul Financiar
pentru anul 2007, nu numai cã se compune din lemn
brut ºi produse primare din lemn, cereale ºi produse
agroalimentare dar mai are ºi un deficit substanþial
concretizat într-o valoare dublã a importului faþã de
export.
Pe de altã parte, deteriorarea relaþiilor de tot
felul cu Ucraina ºi Rusia este tot rodul politicii
externe române din ultimul deceniu, al Ministerului
de Externe, colegii dumneavoastrã, cãrora
drumeþiile spre Moscova ºi Kiev „le cam pute ”,
preferând Vestul ºi, ca atare, vecinii ne-au dat ceea
ce meritãm – apã de ploaie.
E foarte bine cã în ºcoalã nu se mai studiazã
scriitori ci teme literare, elevii nu mai citesc „Ion” ci
tema „ violului mascat în dragoste”, profesorul de
limba românã devine tâmpit dacã îi cere elevului sã
memoreze: „ De treci codrii de aramã, de departe
vezi albind/ºi-auzi mândra glãsuire a pãdurii de
argint.”
„- Care codrii, doamnã profesoarã? Care pãduri
de argint? Eminescu astã era dus rãu cu capu‘; n-a
fãcut nici un tratament? ”

În fine, câteva zile au trecut aproape normal cu
o oarecare repulsie faþã de televizor, cu stresul
cotidian pe care, noapte, þi-l menþin motoscuterele
fãrã eºapament ale beizadelelor locale ºi toate
celelalte care compun picanteria traiului citadin. Dar,
vorba lui Arghezi: „ eºti frãmântat pesemne când
e sã-þi vie ceasul / Te-mpinge necuratul sã-þi ieºi
din bobi ºi fire/ Te duci ºi pe furtunã cu moartea
la-ntâlnire”.
Aºa cã miercuri, 6 august, deschid televizorul
pentru seara de ºtiri ºi dau peste marele teledon „
România prinde rãdãcini”. Sã fim bineînþeleºi,
oamenii aceea nãpãstuiþi de ape trebuie ajutaþi, þara
este condamnatã sã-i ajute; forma de exprimare
a ajutorului, acest ajutor în stil Gigi Becali, cu
brokerul de sentimente Mihai Tatulici, cu „alpinista”
Andeea Marin care ºi-ar întrerupe ºi alãptarea
pentru o baie de reflectoare, cu Dichiseanu simulând
potenþa ºi, „ normal” cu domnul Pãunescu, proaspãt
intrat în Cartea Recordurilor pentru orele dormite
în Parlament ºi „viguroasa ” Lavinia ªandru capabilã
sã sece Prutul dintr-o sorbire ( apropos: doamna
ªandru! Ai curaj sã stai în spatele lui Piedone când
i se ceartã douã boabe de fasole în
intestine?)aceastã formã spectacularã, spuneam, nu
este decât setea de celebritate a unor oameni
frustraþi, paranoici ºi chiar mercantili, pentru cã vorba
aia „ Realitatea TV e post privat, creºte reating-ul
ºi domnul <Taifun> scapã ºi el acolo o primã, douã”.
Sunteþi convinºi, domnilor, cã oamenilor acelora
care acum dorm cu cloºca în braþe, înveliþi cu norii,
hãituiþi de coºmaruri li se vindecã psihopatiile
uitându-se la dumneavoastrã?
„OOH! SANTA STULTITIA!” Închid
televizorul cu sentimentul meseriaºului care-ºi
strânge trusa cu scule… .Nu mai ºtiu cum am dormit;
dimineaþa am gãsit pe coala de pe noptierã niºte
cuvinte, un fel de gânduri de noapte: Ce-þi doresc
eu þie Mamã – Românie/ þarã amarâtã, un fel de
Bahlui/ ce ar vrea sã învingã aruncând cu pietre/
când în Cernobîluri, când în Koslodui.
Profesor Marian Ezeanu
Slobozia, Ialomiþa
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INCULEÞ BÃLAN

AUTOPORTRET
Descind dintr-o stirpe din ceruri trimisã
sã-mi scuture stele pe ochi diafan
în fructe sunt despot cu nas egiptean
ºi dorm ca un rege turnat pe o fisã.
Copitele de ger mi s-au lipit
pe pieptul verii ca un greu sigiliu
mã simt bucolicul Vergiliu
într-un infern cu Dante surghiunit.
Se rupe frigul sticlei; silabele-n ceaþã
mã chinuie trist nevrându-m-actor
ce-ºi disculpã tãcerea între oglinzi de gheaþã
(deºi mai simplu-ar fi sã tragã peste nor
o ploaie de cuvinte cusute fals cu aþã).

în care nu murim decât pentru odihnã, iubito
vino sã-nvãþãm cum plânge pãdurea lângã
frontierã ºi vom înþelege cã durerea nu este
abstractã!
Vino sã-nvãþãm cum plânge...

CÂND PLÂNGE
Când plânge întâia oarã pruncul
lacrima vine din sânge
a doua, a treia ºi celelalte
cad ca mana în frunzele de gutui.
Când plânge ultima oarã bãtrânul
lacrima vine din sânge
celelalte cad bulgãri peste sicriu...

... himerã rãmâi... sau erai...
REVERBERARE
I
Zaua de plumb pluteºte bacovian
-rãmuriº de stepã din care se
toarnã zboruri paralitice
ca apoi sã se desfãºoare livid
în pulbereºi aºeazã tremurul umbrei
dincolo de spuzitul glas al tãcerii.
II
Pecingine în vidul ºenilelor
Pietrificate între zeturi rãsturnate.
III
Fumul cârmelor îºi mutã
gravitaþia în cer unde
zãpezile ard în crematorii
ticsite de zeii jertfiþi
omenirii ca pradã.
Lesbien ele zâmbesc, auzindu-se
în fiecare zâmbet clopotniþe
invadate de lilieci
cu chip de dumnezeu mutilat
IV
Rãpãie ecoul ca un zgârci
ce contractã aripi paralizate
în furnici explodeazã
gonococul invidiei ºi infinitul
sfârºeºte cu un început.

M-am trezit certându-mã cu norul coborât
lângã uºã, cel care topise zãpezile în
sufletul nopþii, într-un moment în care eu
-obiºnuit sã descifrez taina bolovanilor,
seara ridicându-i la rang de madoneºi melancolia fotoliilor pãrãsite în
frizura de brumã a toamnei, trudeam
robi la pecetea imperiului solar.
Rãcoare în liniºte putredã, fumegau ultimii
paºi ai verii ce încercau disperaþi
sã o prindã pe ea, femeia fugitã,
pe ea, femeia martirizatã, cuprinsã
de-atingeri-embleme.
Dacã mi-aduc aminte, ieri, murise
copacul în coajã sub sãrutul meu
cu luna cuibãritã.
(da, himerã rãmâi!... sau erai?!...).
Contenii cearta cu norul sublimat
cerului vernisaj(... himerã rãmâi!... sau erai?!...).
Rãmâi cu melancolia fotoliilor, în frizura
de brumã a toamnei, trudind la pecetea imperiului trist.

NINGE-N PUSTIU
Ninge-n pustiu cu amurguri bãtrâne,
copilã! cu amurguri bãtrâne ninge-n pustiu;
te leagã de mine nenãscutul abis,
nenãscutul abis te leagã de mine, copilã!
Ninge-n pustiu cu amurguri bãtrâne,
... cu amurguri bãtrâne
ºi nu ºtii câtã ruginã este pe ceasul
pãmântului, iubito! ninge-n pustiu
ºi nu ºtii...

GLAS
VINO SÃ-NVÃÞÃM
Vino sã-nvãþãm cum plânge pãdurea
lângã frontierã
ciocãnitori cu uraganul pitit în guºi de fier
sânt gata sã ne scuipe.
Vino sã-nvãþãm cum plânge pãdurea...
þepene chingi ne pândesc somnul

De douã ori inima care nu este
ascunsã somnului,
de trei ori umbra zidurilor
ºi reîntoarcerea la zvonul antic,
de-atâtea ori tapet
cu sânge impur venit
între reprize de rummy

ºi câte nopþi între scripeþii ºubrezi
ai omoplaþilor!
Iartã-mã scaun,
iartã-mã sânge care nu ºtii
sã curgi decât sub lamã!
Sositã e ora sã mã-nchin himerelor,
veniþi sã mã iertaþi
în livada de cruci-acolo
în ploaia funestã
e mult mai liniºte.

EXTINCÞIE
... se scurmã deodat’ chiar
ºi vântul, rãmânând
fulg de aer greu,
cu crepusculul vecin
ranã sfântã a amurgului
care nu zace decât
pe patul pãrãsit
de pruncul zeu.

RIDURILE COPILÃRIEI
Ridurile copilãriei vin roi de cocori
mai întâi dinafarã
mai apoi din’nãuntru
în muzica tacitã de saxofon
vin ridurile
groase cu urme de-asini în deºertul firii
vin în cascadã,
lemnul cu piatra se desdoaie
nimic nerãmânând de fliºul
anilor nedevorat,
nedezlânat ca o nãlucã frigidãsemen de bãtaia ochiului
când începi sã te-ntorci trei... în urmã
adormit în patul unui popã pederast.
Imensã între pendule e anticipaþia
bãtãii, ºi mai e ceva
sinonim cu dreptul gurii de-a
muºca aerul de sfârc(albastrul
sfârc al muzei toxicomane).
Semne terestre pe haina de piele a primei copilãrii
ce-ºi adunã durerea în inel vrãjit-ecvestrul
cãlãreþ cu ochii pe umeri, orb.
Nurcile se autolinºeazã, ilegalul comerþ
noptatic intrã în derutã
dar colo, colo în dune renaºte
castrul la fiecare colþ de stradã
unde criminalii ucid tãcerea cu
buldogi de fier, mai presus de mine
ºi mâna iubitei
neridatã încã de copilãrie – semne nevrute
neavute, mutate în hipnoza yoghinilor
tatuaþi cu voinþã...
dar, existã dar ºi pentru suferinþã:
somnifere pe rug de eucalipt
este un rid care vine singur:
fãgaºul lacrimilor
de udat cerul cu implorãri
(Eli, Eli care le pãrãseºti pe toate
ieri, astãzi ºi mâine) de încetarea secetei.
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,, Obligatoriu sã te cãsãtoreºti
în iunie “
Am recurs la un
vicleºug livresc citind
cartea de povestiri a
Mihaelei Burlacu ,, Te iubesc e prea puþin “, carte
apãrutã la Editura “ Punct Ochit “ Constanþa 2006
, Am citit-o între alte lecturãri a doua romane ale
mult mai celebrilor Orhan Pamuk ºi Salman
Rushdie.
Efectul trebuia sã fie despãrþirea textului de
lume, iar realitatea sã fie de acum implicitã
textului. Am avut surpriza ca structura povestirilor
sã fie integratã într-un timp mitic, timpul copilãriei
ºi adolescenþei.
Comentând titlul ,,Te iubesc e prea puþin
“putem spune cã o anume cantitate a sentimentelor
are o calitate mercantilã. De ce spun lucrul acesta?
Pentru cã noi ºtim cã iubirea este poate cea mai
puternicã dimensiune a sufletului uman, dar, cum
vom vedea citind cartea, iubirea nu este de ajuns
sã spargã unele bariere ale vieþii: diferenþa de
vârstã, normele sociale.
Mihaela Burlacu va soluþiona aceastã crizã prin
coborârea în sine pânã la impersonal în ,,Casa cu
stele “.
Construcþiile narative au ca puncte de plecare
experienþe senzoriale în ,,Copacul nebun “, mici
frustrãri erotice în ,, Te iubesc e prea puþin “ sau
iubirea interzisã din ,,Casa cu stele “. Eroina
povestirilor, ce se confundã cu autoarea, Mihaela
Burlacu, trãieºte un spaþiu ortodox, totul se
desfãºoarã în jurul iubirii, iar calitãþile acestei iubiri
sunt curãþenia sufleteascã, sinceritatea,
devotamentul.
La fel este ºi scrierea povestirilor, adãugânduse o tristeþe delicatã, femininã.
Pe parcursul povestirii ,,Casa cu stele “ eroina,
directoare a unei fabrici importante din oraº, pare
a trãi în imediata apropiere a pericolului, pare doar
a trãi o experienþã interzisã dar, cum spuneam,
Mihaela Burlacu îºi asumã un spaþiu creºtin, ea
fiind în centrul lumii câtã vreme minciuna, aceastã
înºelãtorie cu chip de adevãr, este repudiatã ºi
anexatã zonei estetice. Povestea se sfârºeste prin

renunþare: odatã depãºite limitele sociale (deºi
cãsãtoritã, se îndrãgosteºte de Costin), cele douã
personaje pot trãi distanþele temporale ale iubirii
,,dincolo” – în ,,casa cu stele“.
Mihaela Burlacu scrie cu o francheþe delicatã,
cu o acurateþe a expunerii în care, în mod voit,
nu încap frivolitãþile. În lumea licenþiosã în care
trãim avem nevoie de astfel de cãrþi, avem
nevoie de suavitatea femininã a scrisului.
Problemele existenþiale, mãºtile adevãrului,
sunt soluþionate de autoare la fel de senin, ca
niºte consemnãri. Deºi, pe alocuri, Mihaela
Burlacu devine uºor moralistã ºi pedantã,
intervenþiile de ordin etic nu supãrã, ele fiind
notate, cum spuneam, cu o suavitate uneori
dezarmantã. Prin aceste notaþii ale mele nu vreau
sã minimalizez ,,urmele” teologiei creºtine. De
altfel, moartea brutalã a unui inventator cunoscut
îi dã prilejul sã reflecteze asupra unor întrebãri
primordiale ale vieþii. ªi n-o face deloc rãu.
Nu am vorbit nimic despre personajele
masculine ale povestirilor, pentru cã ele sunt
arhetipurile docile ale autoarei. Caracterele lor
devin simple calitãþi - devotament, trãdare,
fustangiu, prieten, iubit.
Sigur, cu o astfel de abordare a problemelor
cotidiene, Costin din ,,Casa cu stele” deºi fizic
era considerat urât, este totuºi preferat fratelui
acestuia, un rãsfãþat al femeilor, ,, omul cu
pãcatul”.
În totalitatea lor povestirile din volumul ,, Te
iubesc e prea puþin “ constituie o lecturã
agreabilã, cu o perspectivã poeticã (un prozator
nu e mare dacã nu e ºi mare poet ).
Vã recomand sã citiþi aceastã carte ºi pentru
cã ,,în acest loc s-a nãscut fericirea maximã “,
cum frumos se exprimã Mihaela Burlacu .
Aºteptãm cu interes ºi alte cãrþi pe care cu
siguranþã le va scrie Mihaela Burlacu, pentru cã
autoarea are la îndemânã cele douã componente
ale scrisului: talentul ºi dorul.
Nicolae Teoharie

Arheolog Mirel Popovici

Personalitãþi
ialomiþene
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Gânduri
Vine Uninominalul!
Dãtãtorii cu pãrerea, loviþi
profund de razele soarelui, umplu
sticlele televizoarelor.
Sub imperiul transpiraþiei
abundente ce þine loc sistemului de irigaþii se dau cu
presupusul vis a vis de soarta scrutinului precum
puºtii cu maºinile pãrinþilor la liniuþã.
Pãreri, cãldurã, aiureli, sudoare, idei, pericole,
trãdãri, sfialã, minciuni, cosmeticã, ºuete intelectualpolitice…
Cãldurã mare, Coane!
ªi sticla transpirã de-atâta abundenþã de idei
goale.
Deºi n-au fãcut nici mãcar un curs de prim ajutor,
unii zic cã fac chirurgie plasticã reparatorie!
Cãldurã mare! Zãduf, Coane!
ªi grâul e ieftin ºi roºiile s-au mãnat!... Porumbul
s-a sfrijit de ofticã… ºi, facem chirurgie plasticã!
Cicã anul acesta nici vinul n-o sã ajungã!
Toamnã grea!
Cerul a plâns peste Moldova atât de tare cã a
înecat-o.
Maramureºul a transpirat atât de rãu cã s-a udat
de tot. Mai jos, pârjol. Ce nu poate face soarele,
face focul.
Parcã ºi cerul s-a sãturat de noi! De neputinþa
noastrã. De ticãloºia noastrã. De hlizitul nostru. De …
Dar oare aºa sã fie? Orizontul roºu s-a schimbat
în orizontul negru? Chiar aºa? Din paleta de culori
oferitã cu generozitate de naturã am ales doliul? Se
pare cã da, când peste tot întâlneºti numai feþe
încrâncenate, numai oameni triºti, preocupaþi, numai
minciunã, numai demagogie. Cicã e democraþie!
Nici chiar cei foarte bogaþi nu sunt liniºtiþi!
Pluteºte în aer ceva greu, neclar.
Zâmbetele viclene de pe sticlã, care ar lãsa de
înþeles cã ºtiu rãspunsul la soluþiile ecuaþiilor pe care
trebuie sã le rezolve Uninominalul, par rânjete
generate de teamã.
Oare sã fie teamã? Sã fie fricã? Sã fie groazã?
Mi se pare nefiresc! Ar fi prea mult realism,
obiectivitate…
Poezie cu castraveþi prãjiþi!
Vijelii spumante la gâtul sticlelor cu etichete false.
Soluþia e simplã. Natura ne-o oferã gratis. Prãjirea!
Focul rezolvã simplu problema putregaiului.
Dacã acum câþiva ani, niºte tineri, neluaþi în
seamã clamau : „criogenia salveazã România”, mai
nou se pare cã doar piesele stafidite dau savoare ºi
verticalitate, musai totul dres cu busuioc.
Doamne ajutã!
ªi negreºit toamna vine aducând cu ea
Uninominalul!
Apropierea echinocþiului de toamnã genereazã
coºmaruri mânuitorilor de conºtiinþe.
Dacã rezultatul e altfel?
Au fost preveniþi din timp, însã lipiþi de plicul
prezidenþial n-au putut înþelege starea naþiunii. Nu
pot percepe sictirul care poate determina finalitãþi
neprevãzute.
În fond crede cineva cã poate fi mai rãu? Doar
cei care pierd privilegii. Ceilalþi înoatã continuu în
nevoi.
Aºa cã nu conteazã cine va fi cã, oricum, nu se
schimbã nimic. Nu s-a miºcat, fizic, nimic în douãzeci
de ani, doar declarativ!
În rest, cãldurã mare Coane! Zãduf!
ªi vine toamna ºi se acreºte tulburelul, ºi
ºtampila…
18.08.2008
Vasile Iordache

Mã ruga tata fierbinte:
-Fii cuminte ca-nainte,
Nu fi prost precum ai fost!
Da, dar vream ºi eu un post.
Mi l-a gãsit senatorul:
Sã-i frecþionez piciorul,
Piciorul e de salcâm
ªi se trage de la Râm.

Para mãlãiaþã
Ca sã ai succes în viaþã,
Scoalã-te de dimineaþã,
ªi chiar de caºti ziua toatã,
Încalte eºti bun de platã,
ªi cu doi-trei euroi
Mãcar ai pãrul vâlvoi,
ªi-n pãrul de nãtãfleaþã
Creºte-o parã mãlãiaþã.

Povestea unui om leneº
Leneºul mai mult aleargã,
Cum zice o vorbã veche,
Parcã-i fugãrit cu-o vargã,
Parcã-i apucat de streche.
-Stai, mãi leneºule, mãi,
Stai cã doar nu dau tãtarii!
Dar el nu, ºi dã-i ºi dã-i,
Mai ceva ca telegarii.
-Fuga este ruºinoasã,
ªoptesc unii pe la colþ.
-Dar e tare sãnãtoasã,
Zic ºi alþii mai cu moþ.
Insensibil la pãreri,
Leneºu-aleargã de zor.
ªi iatã, vere, cã ieri
Apãru-n televizor!
Se mirarã toþi cumetrii:
-Uite-l, bã, pe tãbâltoc!
Iar el la suta de metri
A ieºit pe primul loc.
Morala:
Ciritei de tei
Pe miriºte de mei.

Senatus Populusque Romanus
Capra crapã piatra-n patru
ªi apoi sare din cadru,
Sare, sare ºi piper,
Toate pân’ la ziuã pier.
Plin de bani sunt eu, mãi nene,
Precum e broasca de pene.
Ce folos cã sunt frumos,
Dacã sunt cãpãþânos.
M-am dus ºi eu sã mã-nsor
Cu-o fatã de senator.
Cã bunã fatã mi-a dat,
Pân-acasã-a ºi fãtat!

Para creºte de trei deºte
ªi bretonul þi-l rãreºte,
Para creºte de doi coþi
ªi iei pe ea vreo doi zloþi,
ªi comanzi un polonez
Garnisit cu mult orez.
Polonezu-i din Krakow
ªi orezul este mov.
Morala:
Cavalerii teutoni
Purtau faruri la ºoºoni.

O întâmplare-ntâmplãtoare
ce s-a-ntâmplat din întâmplare
Un corb da chix ºi sta pe pisc,
Având un mândru pix în plisc.
-Bãi, frate-meu, zicea o cioarã,
Rãu mai era cu cãlimarã
ªi chiu ºi vai prin buzunãri,
Cu brânza-n cui, fãrã þigãri!
Azi are lumea internet
ªi-ºi pune prin odãi parchet,
De parc-ar fi toþi procurori.
Vezi Napoli ºi-apoi sã mori,
Sã mori de râs, cã e mai bine
Decât sã râdã ei de tine!
Eu nu ºtiu, zãu, cã nu-s ca ei,
Sã cerce cei ce cer cercei!
Tu ºtii cã ºtiu cã ºtiuca-i peºte
ªi scumpul mai mult pãgubeºte,
Dar banul e un nume rar
ªi se mai pierde-n numerar,
ªi-o barzã breazã face zarvã
Pe-o varzã unde stã o larvã,
Dar larva, fiind prea amarã,
Barza o dã din varzã-afarã.

Morala:
Baftã, nea Cezare, murãturile te salutã!

Sechestraþi de „Tic” ºi „Tac”
Nimeni nu ºtie cum, aºa din întâmplare, au
nãvãlit în vieþile noastre doi indivizi extrem de
nesuferiþi, care lucreazã întotdeauna în echipã,
mergând braþ la braþ la braþ la braþ, mai ceva ca
doi miriapozi, de parcã ar fi siamezi, ºi care se
recomandã obsedant de des cu numele de
tandem: „Tic-Tac”.
Nu cred cã existã persoanã care sã nu îi fi
înfiat pe „Tic” ºi pe „Tac”. Ba unii, mai milostivi ºi
binevoitori, ºi-au luat un întreit „Tic-Tac”: unul
pe masã sau pe birou, altul pe perete, ºi, cum nu
se putea mai mare dovadã de respect ºi
mãrinimie, unul la purtãtor; la mânã sau la piept,
în funcþie de cordialitatea pe care fiecare persoanã
intenþioneazã sã le-o arate. Unii dintre noi, mai
puºi pe ºotii ºi pe show-ri, le-au dat comandã
„Tic-Tac”-urilor sã se contrazicã reciproc: cel din
perete zice una, cel de pe masã, alta, iar cel de la
mânã, cu totul altceva. Probabil cã pe aceea îi
amuzã teribil gâlciava „Tic-Tac”-urilor de prin
casã.
Problema este cã, de ceva vreme încoace,
cred cã de vreun secol, „Tic-Tac”-ul s-a cam
prins cã este folosit spre amuzamentul unora ºi
nesuportând postura de clown al regelui gol, sau rãzvrãtit ºi s-au rãzbunat pe toatã lumea,
ajungând astãzi sã ne þinã sub controlul lor direct.
ªi toate acestea, pe nesimþite.
Cert este cã, toþi oamenii activi stau astãzi cu
ochii pe ceas, ºi niciodatã nu sunt mulþumiþi de

ceea ce vãd. Mereu se vaitã cã nu au destul timp
pentru anumitã activitate, cã nu le ajunge timpul
sã realizeze tot ce-ºi propun – de parcã
Dumnezeu ne-a dat timpul, cu porþioara: tu
primeºti atât, tu nu meriþi mai mult de-atât, þie
atât þi se cuvine ... -.
ªi uite aºa, am ajuns sã fim sechestraþi de
prietenii noºtrii „Tic” ºi „Tac”. Nu poþi sã treci
pe nicãieri fãrã sã auzi cel puþin un obsedant „TicTac”, nu poþi sã mergi 5 minute fãrã sã te uiþi la
ceas. Pe cel biologic l-am uitat de mult: fie prin
ºomaj, fie pe la vreun ceasornicar nepriceput. Ba
mai mult, dupã cum remarcase un actor într-un
film românesc de scurt metraj-Dan Bordeianu,
în filmul „Despãrþire”-mulþi îºi pun seara ceasul
sã sune, iar dimineaþa se întreabã de ce. Iatã cum,
pe unii dintre noi ne-a adus la robotizare,
scoþându-ne din condiþia de om raþional.
Dar, se pare cã este o categorie de oameni
care au reuºit sã-i batã pe „Tic” ºi „Tac” cu
propriile lor nume. Cum aºa? Simplu: ºi-au fãcut
un „tic” din a se juca cu „tac”-ul. Iar prin acest
joc, cu adevãrat sfideazã timpul, deoarece odatã
încinºi la joc uitã noþiunea timpului, uitã vocea
obsesivã a lui „Tic” ºi „Tac”.
Deci, iatã cã se poate!
Totuºi, poate reuºim sã gãsim ºi activitãþi care
sã ne redea libertatea faþã de „Tic-Tac” ºi sã ne
ºi ofere satisfacþii pe termen lung, care sã ne
legitimeze drept Oameni...
Dan Ovidiu Bogdan
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Spectacolul poetic
de sub acoperiºul lumii
„O carte monumentalã, la
propriu ºi la figurat … ca
pariu al poetului cu sine cã va
Tudor Cicu
învinge o cursã literarã
maratonicã” (dupã Ion Roºioru), „Baladierul” lui
ªerban Codrin, apãrut la ed. Helis, 2007 – e cartea
de poezie a unui spectacol care nu poate sã înceapã
fãrã poet. Sã cutezi a cãlãtori în cuvânt alãturi de
ªerban Codrin, e ca ºi cum ai îndrãzni sã vâsleºti
pe o mare cuprinsã de furtunã, fãrã sã ºtii de care
parte e þãrmul Paradisului ori al Infernului; ºi numai
cântecul e cel care îþi va învinge teama cã n-ai sã
ajungi vreodatã acolo unde þi-ai propus. „Artistul
sincer vede limpede ºi concepe cu fantazie” spunea
cândva G. Cãlinescu. Încercând sã-l surprinzi pe
ªerban Codrin în aceastã formulare cãlinescianã,
înþelegi cã ªerban Codrin nu poate medita la veºnicia
care-i va înscrie numele pe acoperiºul Universului
fãrã ca meticulozitatea cu care e înzestrat sã nu ºio punã în valoare în cele 300 de sonete ºi 66 balade,
precum pustnicul care-ºi martirizeazã cu stoicism
suferinþa. De la invitaþia pe care ne-o face la
începutul cãrþii: „ªi aºtept cu sufletul mai mare
dragul/Sã-nnobilezi grãdinii mele pragul” ºi pânã la
finele maratonului poetic: „Când ceasul bucuriei tale
sunã/Trezeºte-te mai bine din minciunã/O datã ºiîncã-o datã îngropat,/ªi cautã-þi printre greºeli
cuvântul,/pe singuru-nþelept cu-adevãrat”, cititorului
nu-i rãmâne decât sã se lase pe mâna poetului, care
îi va dezvãlui scena unui spectacol în care îi va „râdeplânge doamna poezie” ºi însuºi poetul e cel care
va vesti primul începerea acestui spectacol sub
acoperiºul lumii: „Poete, vino-n scenã ºi deschide!”
(sonet 58). A cãuta sã destrami urzelile poetice
ale unui poet magistral ca ªerban Codrin nu-i decât
rãzboiul inutil construit de nuºtiu ce critic pentru
a-i recompune þesãturile. Iatã de ce n-o vom face
în acest comentariu ºi ne vom apleca numai asupra
unor tematici din sonetele baladierului ªerban
Codrin, cât ºi a frumuseþii unora dintre ele, întrucât
pe nicovala cuvântului, verbul poetului sunã a
îndrãznealã incisivã. Un sonet madrigal închinat fiinþei
poetului este sonetul 62, unde Fiinþa Poetului e
zugrãvitã, ca cel aºteptat sã ne arate Misterele
Lumii la luminiþa cuvântului sãu „lãmpaº cu miezul
într-o strãlucire” : „Încât se-nnobileazã dintr-o datã/
Adânci ºi explozive picãturi,/Când pinii-imagineazãarhitecturi/Fantastice-n pãdurea luminatã” ºi trist e
când luminiþa, scãpãriciului” se stinge: „o burniþã
sporind, apoi nimic…” Sonetele 65 ºi 71 dedicate
poeziei personificate ºi întâlnite în straie ciudate ºi
altfel decât o ºtim noi („M-am întâlnit cu doamna
Poezie”), dau prilej unei exteriorizãri pe care atât
poetul cât ºi cititorul cãruia i se destãinuie nu o vor
uita niciodatã, pentru ca în final, poetul vrând sã-ºi
liniºteascã cititorul cu privire la apariþia meteoricã a
„doamnei”, mai mult îl stârneºte: „Mai dã-o-n cerul
ei, altminteri þipã,/Cã-i scutur constelaþii din aripã”.
Într-un sonet dedicat visului pe care îl are drept
iluminare poetul în prag de iarnã (vezi 66), cititorul
va fi condus cu ºtiinþa poeziei prin ungherele visului
unde are loc un spectacol grandios. Despre viaþasoarta-(ºi)-visele poetului, ªerban Codrin oferã
cititorului sonete aproape baladeºti
(75,77,86,104,268,272,275,277,295,322).
Spectacolul aici, devine mãreþ: „preschimbã cerul
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în bibliotecã/Ocultã unde, aplecat pe-o masã/
Gândeºte Dumnezeu ºi studiazã” Admirabil iubeºte
poetul ºi-i rãscoleºte ºi cititorului imagini superbe,
anotimpul iarna: „o catedralã-n frigul viscolit”
(66,68,73,74,77,80,252); pentru ca „sã joace
pânã-n lunã, sus, mai sus,/Tot ce-ar avea zãpezile
de spus!...” Ultimele douã versuri care încheie
sonetele, par a fi ultimele zvârcoliri ale unui vulcan
retras în adâncuri sã „mediteze” la o nouã erupþie.
Priveºti o frunzã arãmie purtatã de apele line ale
unui râu, fãrã sã ºtii cã vremea în urmã, îi ridica
odinioarã un cântec de biruinþã în copacul care se
fãlea cu podoaba sa. Uneori sonetele lui ªerban
Codrin, se aseamãnã cu frunzele preluate de apele
râului dupã ce au pãrãsit copacul. Dacã un poet
simte cã are succes cu un anumit mod de a scrie
poezie, e tentat apoi sã repete comportamentul care
i-a adus succesul. Aceastã repetiþie însã va conduce
la o rigiditate din partea cititorului. ªi s-ar pãrea, cã
ar fi singura capcanã întinsã de-a lungul acestui
maraton poetic. Sonete cu iz de baladã ºi ceva
romanesc
în
ele:
(vezi
82,83,113,180,203,219,254); iar dragostei îi sunt
închinate: (92,93,97,100,101,111,178,196,205
etc…); sonete muzicii: (187,258,298); sonete
dedicate artei picturii ºi motivelor picturale în poezie:
„sã se mire/de Universul fãrã de sfârºit”
(190,195,198,200). Sonetul 193 îl vom remarca
ºi cititorului, ca pe un sonet madrigal închinat mãrii,
întrucât „cu marea nu-i de glumã, cine vrea/s-ombrãþiºeze, e-o femeie marea”. Majoritatea
sonetelor au câte ceva din dulcele cântec al amintirii
depãnat cândva cititorului în frumosul grai
sadovenian, sau cum însuºi poetul o spune într-o
baladã, mai toate sonetele au ceva din tânguirea ºi
chemarea baladierului plecat prin lumea largã sã
cânte trecãtorilor (vezi ºi sonet 66) „ºi celor care
vor sã stea locului o clipã ºi sã-l asculte, pentru cã
duce cu el amintirea ºi conturul frumoasei „sãrind
pe roua unei gãri stelare/în noaptea-aceea fãrã de
sfârºit”. („Nu mai e posibilã nici o formã de
originalitate literarã dacã nu forþezi, dacã nu sfãrâmi
limbajul”) – spunea Cioran. ªi o astfel de încadrare
cioranianã i-o putem atribui poetului pentru cã prin
timbrul elegiac pe care îl împrumutã sonetului,
ªerban Codrin se vindecã de melancolia de care
suferã: „Rãmâne-aici sã mã-nfrãþesc cu floarea/De
pãpãdie, cu pãmântul, cu,/Absenþa blândului Iisus,
cãci nu/Vreau întrebãri, îmi e de-ajuns mirarea”.
Cititorul acestei monumentale cãrþi de poezie, se
va simþi „sub un acoperiº de carte/mai drept, mai
împãcat, mai înþelept…” Abia acum poþi înþelege
lecþia lui Nichita despre frumuseþea cercului, luat
doar ca întreg; ciopârþit în bucãþele nu-þi rãmâne
decât sã te apleci ºi sã-i ceri „iertare cercului/atât”.
De aceea sã amintim în încheiere ºi de sonetele
dedicate inspiraþiei divine ºi harului de a cuvânta
frumos (135,148,159,160,161), precum ºi de
frumoasele sonete dedicate boemului hoinar: „nu
cumpãr nici mãcar de-un ban tristeþe” (vezi
142,143,144,149,155,156,174,202), pentru cã
spune undeva poetul: „Sã scriu mi-e strigãtul de
disperare,/Neliniºtea mã chinuie sã scriu”. ªerban
Codrin e de acum baladierul „drogat cu-amãrãciuni
de elegie…” cântând ºi lui Dumnezeu despre
tristeþea muzicalã sub acoperiºul acestei lumi, pe
care – încã mai credem – El nu a pãrãsit-o se pare
definitiv.

Cântec îngânat la fereastrã
Stam la geam cu ploaia la fereastrã un cuc cânta, hainul, sub o coastã,
iar roiul frunzelor, purtate-n vânt
duceau ºi dorul meu peste pãmânt.
Tu, pasãmite, în cealaltã zare
îþi pieptãnai tristeþea peste mare
ºi vulturii din ochii tãi, sub cer
îmi sfârtecau din vise ºi mister,
iar vremea arãmea sub nucul frânt
norocu-mi jefuit, fãrã veºmânt
pe care-l trimisesem ca pe faur
sã te colinde ca pe-un mãr de aur.
O clipã; mã visam pesemne-n rai;
stãteam la geam ºi ploaia tu erai.

Cântec pentru tine calule
Peste-un horn de cãrãmidã
zboarã ca o crisalidã,
Frumuseþea mea timidã:
- Murgule, de ce n-auzi
când te strig pierdut sub duzi,
sã-þi dau jar ºi nu rãspunzi?
ªi prin viaþã te petreci
între grajdurile reci…
ca haiducul pus la beci?
Peste-un nor, acuma zboarã
frumuseþea mea amarã
ca un croncãnit de cioarã.
- Murgule, te-aºtept sã-mi treci
pe sub plai de stele reci,
sã-þi pun frâul pe poteci.
Inimã fãrã noroc
smulge murgul busuioc
de scoate pe narã foc:
- Nu mai striga în pustiu,
din tãrâmul siniliu
chiar prin nori te-aud ºi viu
Sã m-aºtepþi sã sai în ºa,
luna când s-o ridica
ºi o vãrui-n vâlcea.
Dar acum puþin mã lasã,
cã o foarte-mpãrãteasã
mi-a urzit frâul în plasã;
Mi-a mai zis sã te slujesc,
tu sã cânþi, eu sã gonesc
pânã ce aripi ne cresc!

Chip de copil

Labirintica fire a Ioanei
fragment de roman

Nu mai îmi simþeam picioarele ºi încercam sã
iau o poziþie, o ultimã poziþie posibilã, care sã-mi
ofere impresia de suspendare. Aveam fierbinþeli încã
din seara trecutã iar acum, dupã curentul din vagon
ºi chinul acesta al statului în picioare mã simþeam
aproape disperat. Mai aveam vreo zece minute de
aºteptat ºi speram sã nu li se îngreuneze
perisabilitatea. Nici nu mai voiam sã vãd logic
aceastã perisabilitate, aceastã curgere sau scurgere
a timpului; acum vedeam deformat trecerea timpului,
ca pe o ceva...ca pe o gâlmã de miere care se
chinuie sã treacã prin gâtul unei clepsidre, prin
gâtuirea ei, iar aceste ultime minute pãreau doar sã
mânjeascã gâtuirea nicidecum sã o depÎãºeascã.
Am avut multe momente în viaþã în care mi-am dorit
dilatarea timpului. Tânjisem dupã ea, fusesem
disperat în a o obþine, dar acum, aºa, când dilatarea
timpului îmi ieºea prin oase, prin începuturile de
varice, prin semiplatfusul meu, aºa, o uram...
- Vã rog...,aud lângã mine.
Mã întorc, privesc ºi înþeleg cã bãtrânelul de lângã
a fãcut pauza nu din motiv de lipsã de cuvinte, de
obosealã, de cine ºtie ce. Nu. Tãcuse, iar acum mã
privea admirativ, blând, mirat, insistent. Îl cunoºteam
pe bãtrân. Fusese învãþãtorul meu în anii ºederii mele
la bunici. Acum însã, oboseala îmi interzicea orice
fel de urmã de respect, dorinþã de conversaþie sau
contact. Eram torturat de obosealã ºi orice contact
cu realitatea m-ar fi fãcut fãrã îndoialã isteric,
dincolo de orice putere de înþelegere, calmare, sau
autocontrol. Regulile ºi dragostea faþã de profesie
ºi principiile sale erau învinse de obosealã.
- Dar ai ajuns un domn în toatã legea, Petricã,
bãiete! insistã totuºi bãtrânelul vioi, ignorând tãcerea
mea. De când nu ai mai venit tu în satul tãu, bãiete?
În mijlocul codrului în care cãutam amândoi licurici
ºi bufniþe, pe vremea când bunicã-tu înjurând te
trimite la mine, dupã ce se îmbãta de se învineþea.
Tu totdeauna, în loc sã adapi vacile sau sã râneºti la
porci, fugeai în pod cu cãrþile pe care þi le dãdeam.
Mai þii minte?....He! He!
Îi recunoscusem imediat logoreea de odinioarã
dar parcã vocea tare, sãnãtoasã, a învãþãtorului mã
chinuia ºi mai tare. Îi zâmbesc vag, arãtându-i o
faþã foarte obositã cu care speram sã-l descurajez.
Nu mai cunoºteam pe nimeni în sat, cu excepþia
vecinilor noºtrii pe care-i zãream uneori în rarele
mele vizite. Despre vechii colegi de ºcoalã ºi prietenii
din copilãrie, chiar absolut nimic. Cu toate acestea
îmi iubeam foarte mult locurile natale ºi plaiurile pe
care am crescut ºi chiar dacã am deprins atât de
mult gustul cititului, studiatului ºi al nebuniilor
parisiene, doream enorm sã mã întorc. Chiar mã
bãtuse gândul, la un moment dat, sã mã stabilesc
aici, însã ochii mei cu vedere destul de slãbitã au
ales voit nevoit Bucureºtiul.
- De gara noastrã nu-ti era dor? insistã bãtrânul.
Uite, ceaþa asta parcã îi dã farmec, nu e aºa? Tu,
ce ai auzit? O sã fie rãzboi sau nu? În satul ãsta ºi
un rãzboi s-ar inhiba de atâta liniºte ºi de atâta prostie
þãrãneascã...Ba! Mai e ºi nebunia... O ºtii pe Maria
lui Spiridon? Stã la trei case de voi, lângã
Farmache...Fii-sa a luat-o razna... Ce ceaþã, bãiete...
Învãþãtorul cred cã ºi uitase de mine. Toca din
gurã ca ºi când îi fusese interzis mult timp acest
lucru iar acum interdicþia cãzuse. Eram consternat
privindu-l, ascultându-l. Îl auzeam ºi îl vedeam fãrã
a-l înþelege, ca într-un fel de vis, ca într-un fel de vis
ciudat...Mi se înmuiau picioarele...Atenþia nu mi se
putea reþine de la crunta obosealã, nu putea fi atrasã

de logoreea bãtrânului, însã continuam sã-i privesc
faþa sãnãtoasã, arsã de soare. Priveam, îl priveam,
pânã când ceaþa insistentã pãtrunse ºi în mintea mea
obositã, astfel încât, la un moment dat, aproape cã
nu doar cã nu-l mai auzeam, dar aproape cã nici nu
îl mai vedeam pe bãtrân....rãmânând doar ceaþa.
Ceaþa din jurul trenului, ceaþa din jurul creierului meu
care creºtea, acoperea, domina. ªi apoi brusc, ca un
limpeziº inexplicabil din nou vocea învãþãtorului.
- Pãi anul ãsta...
Apoi din nou ceaþa care acoperise totul în jur,
câmpul, nemailãsându-ne nici un punct de sprijin,
aerul, nemailãsându-ne nici o gurã de oxigen.
Simþeam însã trenul, obosit ºi el de atâta ceaþã, cum
parcã dãdea semne de încetinire. Speram din
rãsputeri cã va intra cât de curând în garã, deoarece,
pe rând, senzaþiile de leºin îmi dãdeau târcoale.
Ideea de a ajunge mã înviorã... Bãtrânul vorbea
în continuare, picioarele mã dureau în continuare, mã
chinuiau chiar, iar ceaþa deasã dezvãluia uºor, uºor
sub roþile trenului covorul de pietre albe ºi urma de
peron nãpãditã de buruieni. “În sfârºit”, îmi ºoptesc...
- Ei, bine, Ioana, fata asta, a fost luatã de diavol,
îl aud din nou pe bãtrânul care-ºi continua
interminabilul monolog. Of! Sãrãcuþa, bântuie prin
cimitire ca o nãlucã...Unde o fi gara aia, mãi, bãiete?
ªi, ia spune...Pe la Bucureºti ce mai e? De rãzboi,
vom avea oare parte?...Of! Doamne...
Era senzaþional bãtrânul meu învãþãtor. Trecuserã
aproape 25 de ani de la clasele mele primare ºi, totuºi,
totuºi rãmãsese acelaºi. Deodatã mã simt capabil sã
închid ochii ºi mã vãd în banca mea mâncatã de carii,
din care priveam mirat omul care mã pregãtea pentru
viaþã. Aceeaºi logoree, aceeaºi mozaicare de
vorbe!...Un moment de reverie îmi cuprinse brusc
creierul. Înapoi în timp, mintea mi se deschise pe
vremea facultãþii, când fãceam cursurile de medicinã
umanã ºi practica la Spitalul Colþea,...primul ºoc al
meseriei pe care mi-o doream. Manole, era un
nenorocit al vieþii care se aciuiase pe lângã spital
fãcând una, alta. Era un tinerel de nici 25 de ani
suferind de un mutism ciudat, un tânãr puþin deformat
fizic, chinuit de boli ºi de neputinþa de a comunica. Ei
bine, acest Manole cãpãtase în urma unui....miracol,
cum spuneau profesorii mei, graiul, marele grai!
Cum? Pur ºi simplu! Într-o dimineaþã articula sunete,
lega cuvinte, aºa, fãrã nici o explicaþie.
M-am grãbit sã-l vãd. Veneam din provincie
special pentru acest eveniment, în timp ce fãceam
un studiu la un spital de nebuni din Oltenia. La
Bucureºti am sãrit într-o trãsurã ºi am zbughit-o direct
la Colþea.
Logodnica mea mã implora sã mai vin pe acasã,
profesorii mei spuneau cã exagerez ºi cã locul meu
e la Bucureºti, însã eu mã încãpãþânam sã trãiesc cu
nebunii, sã-i simt, sã îi înteleg ºi sã încerc sã-i
vindec...ªi iatã cã tocmai Manole a fost cel care m-a
fãcut sã zbor spre Bucureºti, sã-l aud vorbind ºi sã-mi
satisfac curiozitatea. Mi-era teamã. O teamã bazatã
pe neîncrederea în minuni. Dumnezeu existã? Un
mut vorbeºte din senin!...Asta înseamnã cã existã...ªi
noi, medicii? Ce vom mai avea de fãcut?
Sudoarea îmi inundase corpul. Pãlãria îmi
încorseta creierul, timpanul, simþind zbuciumul
sângelui, supãrat cã nu-ºi poate face treaba
neirigându-mi creierul. Trãsura dã colþul ºi în faþa
spitalului, sar înainte de a opri birjarul. “Ce fel de
doctor, ce fel de om de ºtiinþã vei fi dacã alergi aºa,
ca un nebun sã vezi minunea lui Dumnezeu?” îmi
aud conºtiinþa. Mã opresc. Manole stãtea la soare

gogind fasole. Mi se pãrea neschimbat. Oare vestea
ce mi se adusese era doar o bãtaie de joc? Oare a
fost o pãcãlealã?...Nu mã vãzuse. Mã apropii uºor,
examinâdu-i faþa, chipul parcã îmbãtrânit înainte de
vreme. Era asupra lui, într-adevãr, o luminã, o vagã
veselie. Îl strig. Mã vede. Se ridicã. Faþa i se lungeºte
bucuroasã. Lacrimile îi inundã faþa. Gura i se
deschide. ªi...
- Pppp...etricã! aud încet. Apoi se aruncã la
picioarele mele sãrutându-mi mâna. Îºi ascundea
faþa, acum când ar fi trebuit sã lumineze curtea ca
un al doilea soare. Îl ºtiam un sfios dar ºi un
exploziv...Nu îi înþelegeam reþinerea...Sau poate...O
prostie îmi strãfulgerase mintea...Toatã lumea, în afara
profesorilor mei cei bãtrâni, vorbea cu mine cu
“Dumneavoastrã”, toþi îmi spuneau Domnul Rotaru.
Oare Manole sã-ºi fi dat seama? Doamne ce
prostie...Ce mai conta? Cum sã te poþi exprima complex
când doar cu douã sãptãmâni în urmã abia gemeai?
Între noi, în ciuda faptului cã faþã de mine Manole
avea origine diferitã - el orfan de-a pururi, trãind din
mila oamenilor, eu, fiu de slujitor al Curþii Domneºti
- se legase o prietenie mai ceva ca între fraþi. Ba,
chiar o datã îmi salvase chiar viaþa, trãgându-mã de
sub copitele unui cal sãlbatic. El mã ajuta cu puterea
lui ieºitã din comun la orice muncã fizicã, urmându-mã
permanent oriunde aº fi umblat, iar eu de multe ori îi
alinam durerile bolilor lui ascunse, mai cu leacuri
cunoscute, mai cu medicamente experimentale, mai
cu mangâieri frãþeºti. Aºadar se justifica, atât sufletul
meu la gurã în a-l vedea vorbind, cât mai ales lacrimile
care îmi umpluserã ochii.
Alãturi de el, în picioare, izbucnisem în plâns ºi
eu. Îl ridic ºi îl iau în braþe la fel de frãþeºte. Nu
conta cã toatã asistenþa din curte se holba la noi. Nu
asta conta acum. De fapt nu eram în curtea spitalului
ci undeva în cer, ca într-o Pieta a fericirii, aºteptând
sã mulþumim Bunului ºi Atotputernicului Dumnezeu.
- Ce, ce assssta....do, dommmm, doocc,
Ppppetricã? se forþã el dând din cap, din mâini, din
ochi, de parcã cuvintele îi pãrãseau cu chinuitoare
greutate pieptul.
- Manole! Ce sã fie, baiete? Vorbeºti, asta e!
Curãþenia sufletului tãu a învins. Lacrimile tale au
înduioºat. Dumnezeu s-a îndurat ºi dând la o parte
neputinþa medicilor care au încercat de atâta vreme
sã te vindece, þi-a mângâiat cu bunãtatea Lui
coardele vocale, vindecându-te! El e Cel miraculos!
Noi, doar cei neputincioºi.
-Aaa, aºa...vru Manole sã spunã ceva, sã afirme,
însã neputând din cauza emoþiilor ºi a lacrimilor îºi
acoperi din nou faþa cu mâinile.
O smuciturã a trenului mã trezi din viile amintiri.
Un vis pe care l-am trãit aievea ºi care, odatã
rememorat, m-a mai înviorat. Totuºi picioarele mã
dureau îngrozitor. Eram extraordinar de obosit. Afarã
ceaþa continua sã izoleze trenul, sã izoleze câmpul,
sã izoleze totul. Chiar ºi eu mã simþeam în continuare
izolat, ca un pudic de nelegiuirile semenilor, ca un
pustnic de mocirla vieþii.
Gara se zãrea ca o nãlucã gârbovitã în valurile
de ceaþã ce nu mai conteneau. Cobor, parcã cu
picioarele altcuiva. Eram amorþit, îndurerat, obosit.
Învãþãtorul se sfãtuia acum cu un alt bãtrânel, leat
de-al lui pesemne, dar se opri brusc când mã vãzuse
cã mã îndrept spre ieºire ºi strigã dând din mânã
mult prea vioi pentru vârsta lui septagenarã.
- Stai, Petricã! Doar n-oi vrea sã mergi pe jos
pânã-n sat!
În dorinþa aprigã de a pãrãsi trenul, acea carcerã
inumanã ce mã reþinuse pentru mai bine de douã
ore, uitasem complet cã nu era totul sã cobor în garã.
Satul era la o distanþã considerabilã ºi dacã întradevãr doream sã-mi vãd picioarele rupte definitiv
refuzând oferta învãþãtorului, însemna cã raþiunea
mea suferea cu adevãrat.
Mihai Ghinea
(continuare în numãrul viitor)
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Nicolae Teoharie
Chipul
merelor
Când mama a ieºit din magazinul de argilã
în braþe cu un þipãt de sânge,
aproape umilã,
a umblat la încuietoarea privirilor mele
ºi, ca sã fiu supus,
mi-a umezit gura cu chipul merelor.

Reproº
Cu ce dezinvolturã mi-am pierdut minþile!
Mã protejasem de visele hulpave
cu niºte medicamente bolnave.
A trebuit sã modific sufletul
ºi chiar sã intervin,
pentru acest slujbaº al trãdãrii,
la curþile muzicii.
Deºi nu-i aprob picioarele lungi,
femeia îmi reproºeazã,
în timp ce-ºi pierde profilul
între noapte ºi zi,
cã am neglijat îmbrãþiºãrile
ºi am declarat invincibile înserãrile,
uitând cã zorile se înalþã
doar pentru a fi dãrâmate.
Îmi reproºeazã aspiraþiile mele
de câine,
care cautã sã decepþioneze
pãsãrile ºi-o parte din privitori.
,, D‘aia ai creierul în pioneze,
ºi capul în nori !”

Paradox
Ai grijã sã nu adormi pe lacrima fierbinte,
pe câinele bãtrân,
pe cuvinte.
Încet am izbucnit în flãcãri,
fãrã sã supãr pe nimeni.
Nimeni nu m-a bãgat în seamã.
Deºi am þipat, nu v-am atras atenþia.
Acum,
când atârn de o creangã,
în ºtreang,
pãrând a fi o întrebare,
cu degetele în schimbare,
vã citesc ce-a mai rãmas din sângele
în care-mi þin visele
ºi timpul infamiilor,
fãrã a avea înþelegere pentru frig.
O femeie îmi acoperã þipãtul
ce umblã despuiat la marginea zilei,
ca o întrebare plinã de sânge, ieºind
din uterul orizontului.
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Repatriere

Ca sã te înduplec

S-a apreciat cã în venele mele
este cerul unei þãri îndepãrtate.
Ploile ºi ninsorile au fost transferate,
pe bani grei ºi pe furate,
de nori.
E o provocare sã-þi cunoºti nimicul
ºi viaþa mea de acum devine mai palpitantã.
Mã plimb prin spaþiul aºteptãrii,
ca prin întunericul unei sãli de cinema.
Îmi pierd slujba,
certificatul de naºtere,
umbra.
Pe bune,
nu-mi pasã cã-mi pierd chipul.
În timpul liber, când nici nisipul
nu mã mai þine minte,
mã aventurez pe câmpia din minte.
Pe bune, rãmân.

Ca sã te înduplec
m-am aruncat la picioarele norilor.
Ca sã nu te îndoieºti de regatul meu
m-am certat cu toþi,
i-am iubit pe toþi.
Ca sã fiu lângã somnul tãu
am luat în arendã o bucatã de cer,
o fâºie pe care-am semãnat-o cu iluzii
în care te pier.
Am alungat toamna,
pentru tine am renunþat la ploi.
Pentru tine am obþinut cetãþenia pãsãrilor.

Cerul este acolo ºi n-are stãpân.

Tot completând fiºele de evidenþã ale toamnei,
mâna a început sã se îngãlbeneascã.
Printr-un contur lãsat de gura ta pe geam,
cu ochii pierduþi în nimicul ninsorii visam.
Mi-am înnodat privirea ajunsã la orizont
cu pasãrea migratoare rãnitã de-un glonþ.

Omul negru
În cele din urmã s-a retras
într-un roman de ficþiune.
Un domn elegant ºi în frac.
Un personaj distins, plimbându-se plictisit
prin duminica unui om sãrac.
Îi dãdea acestuia bani sã-ºi cumpere de pe
internet
neînsemnate meserii, bãuturi umile ºi pãsãret.
Prea singur, Doamne,
la masa lui de lemn,
n-a observat cum tremura lumina
de untdelemn.

Amurg de iarnã
Sunt dezamãgit de mâinile mele,
de ochii mei diafani.
Deºi au la dispoziþie cei mai aprigi duºmani,
ei îmi trimit o lume cu copaci orfani,
zãpezi vãduve, ploi divorþate cu capul în nori.
Când am ajuns înapoia lucrurilor

Bãtrânul gând
mi-a fost fricã sã deschid ochii, mâinile.
Bãnuiam cã orizontul îºi uitase în mine
caravanele,
bivolii,
câinele.
În trecutul îndepãrtat al cãrnii mele
pe ce câmpie a creierului am iubit eu înserarea ?
Întreb ºi eu,
pentru cã mâinile s-au întors la mine cu vreascuri,
ºi ochii,
cu doi luptãtori de gheaþã.

Ranchiunã
Mi s-a pãrut mai uºor sã transform
un nor enorm
într-un fluture galben,
îmbrãcându-ºi culoarea pe dosul zborului,
decât sã schimb noaptea aceasta
în poemul
despre care regizorul zicea
cã este invidia mea.

Cineva tot trebuia sã repare, din zori,
acoperiºul vederii.

Fenomen, plictis, fenomen

Prin sãrutul focului din geam
cu privirea rãnitã numãram, numãram.
O singurã câmpie.
Pe câmpie, ºapte copaci desfrunziþi, rãzleþi,
În fiecare copac, o pasãre albã.
Un singur om, pe singurul drum din câmpie.
Un singur pistol.
O singurã împuºcãturã în vata tãcerii.
ªapte pãsãri,
zburând cu câte un copac în gheare.
Aºa am cãzut în întrebare:
- Mi-aº pierde minþile,
oare,
dacã aº bea iluziile dintr-o lumânare ?
Destinul îmi pregãteºte pe cheltuiala mea
un semn, un prieten, o femeie, o ranã.
Inima poate fi o perfectã capcanã,
un excitant stimulativ.
Mereu în treacãt ºi consecutiv
clipele aºeazã dinainte
lumea aºteptãrii din minte.
Iluzia cã pot îmbrãca o cãmaºã de stele,
þesutã din drumul privirii mele cãtre ele,
mã aºteaptã în geam.
Acolo se împreunã
înserarea ºi vântul,
turnându-ºi un trup de fugã nebunã.
Din ascunsul concret,
desluºind cu vãzul limbii
vinul dintr-un cabaret,
printre mese danseazã o coloanã de fum
portocalie,
subþire, subþire,
cãlcând pe o plutire…
Bine ai venit, amãgire!
Moartea claxoneazã dintr-o globulã roºie.
ªi gloanþele astea,
ce nu ne mai ajung odatã din urmã,
sã ne scape odatã ºi-odatã de cerul
ce ºi-a mutat pãsãrile în noi .
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Viaþa în ramã
- Cronica de altãdatã Deºi în 1685 aparatul
Ana Amelia Dincã de fotografiat era gata ºi
aºtepta apariþia fotografiei,
abia în secolul al XIX lea acest gen artistic fãcea
concurenþã picturii prin intermediul cãreia putem
vedea astãzi cum arãta un portret de aparat din
perioada Renaºterii sau un portret de familie în
frescele lui Pârvu Mutu de mai târziu, ca sã dãm
numai douã exemple din spaþii ºi timpuri diferite.
Funcþia mimeticã a fotografiei care susþinea
dorinþa omului de a-ºi vedea chipul ºi de a-l pãstra
într-o imagine de tinereþe sau de amintire legatã de
momente esenþiale din viaþa sa, a creat pe parcursul
celor peste 100 de ani de la apariþie, adevãrate
colecþii documentare, dar ºi o imagine despre ceea
ce însemna verva atelierelor fotografice, mai ales în
România primei jumãtãþi a sec. al XX lea. Dacã
astãzi privim cu mare plãcere fotografiile pãstrate
din ambianþa curþii regale, mai cu seamã pe cele
reprezentând-o pe regina Maria, cu aceeaºi
nostalgie admirãm chipurile oamenilor din
fotografiile expuse care evocã lumea din jurul lui
Ion Poenaru Bordea, mare proprietar agricol
înainte de primul rãzboi mondial ºi al descenþilor
sãi, a cãror viaþã a fost legatã prin diferite împrejurãri
de moºia de la Perieþi. Imaginile prezentate în
expoziþia Viaþa în ramã. Cronica de altãdatã
cuprinde toate genurile fotografiei practicate la
momentul respectiv de specialiºti-portretul de studio,
fotografia de modã, viaþa socialã, ciclurile vieþii,
familia- dar ºi încercarea de reconstituire a unui
atelier fotografic. Câteva obiecte vechi printre care
ºi un gramofon din mahon cu patru vitralii ºi goarnã
din alamã, care reproduce sunete înregistrate pe
discuri de ebonitã, completeazã parfumul anilor
1900. Portretul de studio reprezentând figuri de
femei ºi bãrbaþi, de copii ºi bãtrâni, surprinºi bust,
din trei sferturi sau frontal, având vestimentaþia ºi
coafurile conform clasei sociale pe care o
reprezentau, era realizat de obicei la comanda
clientelei. Fotografii de mici dimensiuni sau mai mari,
care se pretau la înrãmare, devenind astfel tabloul
care zãdãrnicea pe perete un moment fericit din
existenþa subiectului, pãstreazã peste atâtea decenii
misterul care învãluia lumea de altãdatã. În cadrul
acelui tip de fotografie clasicã, autenticã prin cliºeele
de o valoare documentarã inestimabilã, personajul
era evocat singur sau având în jurul sãu alte fiinþe
dragi. Însã frumuseþea portretelor de sudio a fost
întrecutã de scenele familiale desfãºurate în faþa
unei case fastuoase sau în interiorul acesteia, punând
în evidenþã mediul de existenþã al burgheziei vremii.
Ion Poenaru Bordea, Sofia Poenaru Bordea
stând pe scaun, însoþitã de o femeie tânãrã
sprijinându-se de o balustradã metalicã, Nicolae
Urdãrianu, Alexandrina Nicolesco, Miºu
Mincov, Lenuþa Opreanu, pãrinþii Anei
Chelaru, etc. îmbrãcaþi somptuos sau modest, dupã
cum le impunea poziþia socialã sau dupã cum le
permitea buzunarul, fac deliciul acestei expoziþii
complexe prin diversitatea genurilor fotografiei ºi a
problemelor care derivã din aceste documente care

întotdeauna îºi fixeazã centrul de interes asupra
capului familiei. Fie cã stã în picioare sau aºezat în
mijlocul grupului, el este flancat de doamnele care
stau pe scaune alãturi de copii lor. Aceºtia din urmã
ocupã de obicei aceeaºi poziþie cu femeile, dacã le
permite vârsta. Dacã nu, ei stau în braþele materne
privind direct în obiectivul aparatului de fotografiat.
Atitudinea pe care personajele o dobândesc în
studiourile de fotografiat o întâlnim inclusiv în pozele
de familie realizate pe stradã, în curte sau în faþa
casei. Casa de la Perieþi a lui Ion Poenaru Bordea,
realizatã de arhitectul Socolescu la sfârºitul sec. al
XIX lea, Casa dr. Pierre Berdalle Ernest de La
Pommeraye din Slatina, Ion Stoianovici în
trãsurã, familia Stoianovici la masã în
interiorul casei de la Cãtunul Bordea sunt doar
câteva exemple cu grupuri de personaje care se
perindã în imagini exotice, realizate în acea tehnicã
a fotografiei alb negru, ce presupune jocul dintre
luminã ºi umbrã ºi expresivitate maximã. Fotografia
de modã reliefa nu numai îmbrãcãmintea, ci ºi
modistele, adevãrate frumuseþi ale epocii. Acestea
stau în picioare pentru ca rochiile sã fie etalate în
toatã spelndoarea lor, pentru a fi observate mai bine
liniile croielii, imprimeurile ºi cusãturile, aceste
aspecte þinând mai degrabã de transformarea
mentalitãii unei epoci care dorea sã punã în valoare
frumuseþea corpului feminin, decât de dorinþa de a
epata printr-un anumit tip de atitudine care nu era
bine vãzut de o parte a societãþii . Din altã
perspectivã, evidenþierea portului popular tradiþional
constituie de fapt punctul forte al vestimentaþiei pe
care vizitatorul o poate admira, putând observa
varietatea ornamentalã a acetuia, dar ºi preþuirea
acordatã de strãbunii noºtrii þesutului ºi cusutului
acestor obiecte devenite nu numai mãrturii
etnografice ci ºi obiecte de artã. Înmormântarea sau
cãsãtoria, dupã cum ºi terminarea unei ºcoli erau
acele evenimente care trebuiau imortalizate într-o
fotografie în intenþia de a deveni perenã. Dacã era
implicat cumva ºi peisajul urban, acþiunea se
petrecea în faþa unei clãdiri importante care accentua
încã o datã importanþa momentului surprins.
Diversitatea preocuprilor familiei Stoianovici ºi a
descendenþilor acestora, cercurile înalte în care
învârteau, frumuseþea costumelor epocii ºi atelierelor
artiºtilor fotografi implicaþi-Mysz Hermannstadt
Nagyszben Sibiu, Wilh. Mayr Kreuznach, FotoRoyal Oppelt ºi Follender Bucureºti Bd. Elisabetapriveau în primul rând poziþia lor evidentã o datã în
plus prin personalitãþile care le cãlcau casa sau pe
care le vizitau. Antoine Bibescu în diverse
ipostaze- din profil, împreunã cu soþia ºi doi câini,
într-un grup de cinci femei ºi doi bãrbaþi, dar ºi stând
la masã în compania Reginei Maria arãta cum
burghezia din România era în pas cu dezvoltarea
societãþii europene, ba mai mult, una dintre
fotografiile care o înfãþiºeazã pe Pricipesa Bibescu
pozând marelui pictor Vuillard demonstra nu numai
un soi de snobism, ci ºi cât de departe mergeau
gusturile rafinate ale unora.

Însã capul de afiº al expoziþiei este o fotografie
recent achiziþionatã de la Turnu Roºu de Rãsvan
Ciucã, directorul muzeului, care îl reprezintã pe un
anume Nicolae Gavril Gâlea, nãscut la sfârºitul
secolului al XIX-începutul secolului XX. Acest
personaj cu o poveste de viaþã foarte interesantã
datoritã plecãrii sale în America spre a-ºi împlini
destinul, a devenit prototipul omului cu deschidere
spre universalitate. Nu ºtim cu exactitate care au
fost motivele dorinþei sale de a explora misterul
þinuturilor îndepãrtate ºi necunoscute. Presiuni
economice, sociale sau de altã naturã l-au indemnat
pe Nicolae Gâlea sã plece în tinereþea sa spre un
tãrâm atât de îndepãrtat în cãtarea aurului dãtãtor
de bogãþie ºi fericire.
Fotografia bust cu înscrisul For Liberty, fãcutã
în Statele Unite, nu îl reprezintã întâmplãtor pe
tânãrul emigrant îmbrãcat în soldat. El fãcuse stagiul
militar în armata americanã luptând pentru libertate.
Un act din 1933 stã mãrturia întoarcerii în þarã a lui
Nicolae împreunã cu Ioana Frãþilã pe care o luase
de soþie în 1925, în America ºi cu fiul lor Daniil,
nãscut n 1927, în Columbus, Ohio. Cu banii strânºi
dparte de casã, îºi achiziþioneazã de la celebrele
fabrici de maºini AND. RIGER S.A. din Sibiu, o
instalaþie complexã de prelucrare a lânii. Începând
cu aceastã datã familia prosperã din propria afacere
care va fi continuatã de Daniil ºi ulterior, de fiul sãu,
Ilie, pânã în anul 2002, când afacerea familiei se
axeazã pe turism. Aceastã fotografie unicã va fi
expusã la Universitatea autonomã din Madrid
împreunã cu întreaga expoziþie Viaþa în ramã.
Cronica de altãdatã.

Artã ºi Unealtã
Cu începuturi în dadaism, mai exact în 1930 în
încercãrile lui Kurt Schwitters din Hanovra ºi
pãtrunsã în ºcolile artistice în anii 80, instalaþia a
devenit obiectul principal al unei expoziþii de
avangardã ºi mai mult decât atât, al uneia mai curând
de esenþã nostalgicã, dar ºi ontologicã, având
multiple trimiteri în etnologie ºi în istoria culturii.
Societatea agrarã româneascã ºi simbolurile ei
ancestrale au constituit suportul ideatic al expunerii
temporare Artã ºi Unealtã, de la Muzeul Naþional
al Agriculturii din Slobozia.
Rãzvan Ciucã, directorul instituþiei, a realizat
din obiecte aparent nefolositoare, -care, pentru
omul neiniþiat în estetica experimentelor actuale, ar
putea pãrea deºeuri, dar având o valoare
inestimabilã pentru vechile cutume care au dezvoltat
enclave existenþiale particulare þinând de zona de
provenienþã-instalaþii din elemente aparþinând
gospodãriei þãrãneºti, atitudini evocatoare ale unor
obiceiuri de peste an legate de ciclul anotimpurilor
ºi de evoluþia ascunsã a sufletului omului simplu,
dar atât de înþelept prin filosofia existenþialã proprie
ºi prin crearea unei mitologii care a supravieuit peste
secole. Deºi în România instalaþia a început sã se
practice consecvent prin 1996 datoritã lui Cosmin
Pãulescu, de atunci, -genul artistic practicându-se
în forþã- nimeni nu a ridicat la rangul acestei specii
o greblã, o lopatã sau un plug. Construcþiile
ingenioase se numesc Orga Perieþi, Pescar la
câmp, Rodul va da în vremea sa, Cain ºi Abel,
Drumul spre pâine, Frãþie, Mâinile lui
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Gheorghe, Pâine ºi focul, Etnologia cumpãtãrii,
Amurg la fierãria lui Iocan, etc.
Prin concepþia ei, expoziþia contrazice afirmaþia
lui Gertrude Stein prin care atrãgea atenþia asupra
faptului cã un obiect poate fi modern sau de muzeu,
dar nu poate îngloba în sine ambele variante. În cazul
de faþã tehnica instalaþiei, care este ceva la modã în
fenomnul plastic contemporan, a fost asociatã cu
obiecte etnografice de muzeu. Sticle, teascuri, þoiuri,
clopote, greble ºi furci, dãlþi ºi ciocane, pluguri, rariþe
ºi prãºitoare, opinci ºi pâini, toate etalate
tridimensional, instalaþiile fiind care mai de care mai
ingenioase. Asociind orizontalitatea teluricã cu
verticalitatea celestã, între acestea douã existând o
gamã infinitã de posibilitãþi de interpretare a fiecãrei
lucrãri, accesibilitatea lor pentru orice tip de public
este evidentã, dar numai vizual. Semnificaþia însã
rãmâne spectaculoasã ºi receptarea diferitã.
Deºi instalaþia este o practicã artisticã de cele
mai multe ori nonobiectualã, de experimentare a
posibilitãþilor spaþiale ale unui act creator, lucrãrile
grupul de compoziþii Artã ºi Unealtã au identitate
ºi originalitate.

Fire ºi Timp
Expoziþia Fire ºi Timp a rezultat dintr-un joc
imaginativ ce þine de metodologia cercetãrii culturii
populare pusã în diferite contexte, dar ºi dintr-o
experienþã vizualã acerbã care a impus un discurs
coerent asupra grupurilor sociale de meseriaºi ºi
aupra structurii obiectelor. Însã în centrul conceptual
al expunerii se aflã ideea de om care trãieºte în
matca sa perenã, cultivând cu sfinþenie tradiþia
moºtenitã de la înaintaºi,incluzând aici ºi timpul erei
creºtine, dar ºi deschiderea cãtre nou.
Titlul expoziþiei este incitant pentru cã pune în
discuþie sentimentul românesc al fiinþei, pe de o
parte, pe de alta, timpul existenþei umane ºi firul
vieþii legate idestructibil de fiinþa pe care Constantin
Noica o problematiza printr-o interogaþie asupra
devenirii sale. Delimitãrile unei astfel de lumi ºi
recuperarea unor elemente fundamentale, nu
neapãrat din perspectivã istoricã, cât din perspectivã
simbolicã, orienteazã expoziþia Fire ºi Timp pe
drumul unui eseu etnografic asupra universului intim
pe care oamenii îl construiau în micile ateliere
meºteºugãreºti ce le asigurau existenþa cotidianã ºi
care le permiteau din tatã în fiu sã transmitã o
meserie utilã. Prin acest labirint al vieþii pe care un
ghem cu fir de cânepã îl traseazã simbolic printre
obiectele expoziþiei, un instrumentar de lucru
tradiþional1 folosit la prelucrarea fibrelor textile
naturale- animale ºi vegetale-completeazã recuzita
obiectelor alãturi de trei fotografii –La rãzboi în
cerdac, Uscatul lânii în rãºinari, Elevele ºcoalei
de economie casnicã la lucru în faþa atelieruluipoze din zone diferite-Gorj, Sibiu, Brãteºti-. Era
aceasta o imagine a firii schimbãtoare ºi complexe
a omului, supusã independent de voinþa sa
transformãrilor sociale de la începutul secolului al
XX lea, când pentru a nu ºtiu câta oarã oamenii îºi
luaserã destinul în mâini lãsând memoriei colective
felul lor de gândire ºi de a trãi.
Dobândirea acestor aspecte în urma unor
cercetãri pe care Muzeul Naþinal al Agriculturii
le-a fãcut prin incursiunea în timpul istoric ºi în fiinþa
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unor existenþe trecute, are o deosebitã valoare
documentarã. Din etalarea expoziþionalã, prin
reconstituirea unei zone formatã din ateliere de
pielãrie, blãnãrie, cismãrie, tricotaje ºi croitorie,
precum ºi din þesãturile expuse, ne dãm seama ce
simþ artistic deosebit aveau unii oameni fãrã educaþia
ºi cultura esteticã necesarã.
Expansiunea timpului ºi tendinþa oamenilor simpli
de a reda într-un fel sau altul propria viaþã prin
activitãþile pe care le realizau, prin simþul
decorativului, prin capacitatea de percepþie a lumii
sau prin modul de gândire ºi de adaptare sunt
ilustrate tocmai în expoziþia Fire ºi Timp care prin
amplitudinea ei etnograficã ºi filosoficã ne pune în
faþa unei lumi demult incerte ºi acum complexe, care
deºi fragilã, a devenit eternã prin noþiunile ei religioase
de imitare a vieþii lui Iisus în scopul purificãrii firii,
peste care a supraspus o serie de preocupãri ºi
obiceiuri neaºteptate derulate concomitent cu
dezvoltarea tehnologicã a unui timp nou. Acest timp
care ne vorbeºte despre dispariþia fizicã, dar ºi
despre durabilitatea vremii cu cele trei ipostaze ale
sale-trecut, prezent ºi viitor-a lãsat urme adânci în
conºtiinþa unor genealogii care au preþuit diferitele
tipuri de structuri creative.
Astfel, încã din a doua jumãtate a seolului al XIX
lea, maºina de cusut Singer pãtrunsese în România
prin intermediul Societãþii Bourne ºi Co. din
Bucureºti pentru comerþul cu maºini de cusut Singer,
cu sucursale în toatã þara. Societatea a primit
interesatã aceastã ofertã pentru cã numai peste
câteva decenii s-a înfiinþat Cursul Singer de croit,
cusut ºi brodat, iniþiat de firma Singer, curs gratuit,
destinat femeilor de la sate care învãþau croitoria ºi
broderia mecanicã. Cele care aveau posibilitãþi
materiale, puteau sã-ºi achiziþioneze inclusiv în rate
o astfel de maºinã. O fotografie din 1929, printatã
pe pânzã pentru expunere, este dovada certã a
interesului pe care societatea îl manifesta pentru
acumularea unor dexteritãþi utile. Pe lângã aceasta,
nouã maºini de cusut2 majoritatea din zona
Sloboziei, reconstituie un atelier de croitoie, ceea
ce însemna o frecvenþã a preocupãrii pentru aceastã
meserie în zona noastrã.
Atelierul de croitorie expus conþine o masã
de croitorie cu cupoane de stofã, pânzã, mãtase ºi
câteva accesorii cum sunt centimetru, umeraºe,
gherghefuri pentru brodat mecanic. Firmele
producãtoare de maºini de cusut3 care mai de care
mai ingenioase în ceea ce priveºte simbolistica
aleasã pentru a face publicitate, reprezentau litere,
înscrisuri, simboluri.
În relaþie cu acestã meserie, târgurile unde se
comercializau ºi pânzã sau pieptare vizibile în
fotografii de epocã, dar ºi produse finite þesute în
sistem tradiþional, erau locurile de desfacere ale
produselor create în atelierele meºteºugãreºti.
Însuºirea acestor cursuri ducea la o difernþiere
socialã în rândul femeilor de la þarã, fiecare
impunându-se în funcþie de cunoºtinþele individuale.
Meºteºugul þesutului de scoarþe ºi îmbodobirea
pânzelor cu decoraþii ingenioase, cu motive
tradiþionale inspirate din universul imediat al omului
care vieþuia la þarã era un domeniu fasciant în ceea
ce priveºte creativitatea. Ideea învãþãrii unei meserii,
a realizãrii unui pas înainte pentru dezvoltarea

personalã a entitãþilor a fost ºcolarizarea, în 1901
fiind înfiiþate ºcolile de economie casnicã care aveau
scop educarea fetelor în toate muncile adresate lorde la sãpat grãdina, spãlat rufe, îngrijit animale de
curte, pânã la þesut ºi cusut cele mai fine lucruri4.
Era un parcurs, o evoluþie mportantã de la rãzboiul
de þesut la perfecþionarea într-un cadru organizat
pentru care exista procuparea de întocmirea a unor
programe analitice ºi a unor profesori specializaþi.
Din anul 1938 s-au pãstrat caiete de specialiate
editate de Ministerul Educaþiei Naþionale la
editura Cartea Româneascã din Bucureºti, pe care
fetele le foloseau în cadrul ºcolilor industriale unde
învãþau arta þeserii scoarþelor româneºti, arta
macrame-ului, a broderiilor manuale ºi mecanice.
Acest aspect al formelor utilizate în munca
decorãrii textilelor a fost surprins în ultima publicaþie
a Muzeului Naþional al Agriculturii numitã
ªtergare româneºti. Repertoriu de motive
tradiþionale. Colecþiile muzeului, având autori
pe Gheorghe F., Ciucã R., Vasilescu E.
Altã componente ale discursului expoziþional sunt
baia croitoresei5 ºi atelierul de cismãrie ce
cuprinde mai multe obiecte speciale pentru
practicarea unui astfel de meºteºug-bancul de
cismãrie cu unelte specifice care provin din localitãþile
Albeºti ºi Ciulniþa, judeºul Ialomiþa, calapoade ºi
maºini de cusut pentru cismãrie. Prima jumãtate a
secolului al XX lea a pãstrat vie filiera atelierelor
meºteºugãreºti. Tocmai despre acestã atmosferã ne
vorbeºte expoziþia Fire ºi Timp.
(Footnotes)
Instrumentarul de lucru tadiþional este format
din urzitor, rãzboi de þesut, vârtelniþã, sucalã,
alergãtoare, roatã cu þevui, maºinã de egrenat
bumbac, darac, sucitoare, maºinã de tras
borangicul, roatã de tors ºi rãsucit, meliþã, fus, furcã.
2
Maºinã de cusut Muller ºi maºinã de cusut
Seidel ºi Naumann-ambele provenind din Bucureºti,
maºinã de cusut Teutonia-adusã de la Râmnicu
Sãrat, judeþul Buzãu, maºinã de cusut Marque
Deposee, maºinã de cusut Frister ºi Rossman,
maºinã de cusut Casnica Super, maºiã de cusut
Gritzner, maºinã de cusut Singer, maºinã de cusut
Anker, toate provenind din Slobozia, judeþul
Ialomiþa.
3
Firma Singer-producãtor S.U.A., Firma
Gritzer-producãtor Germania, Firma Minervaproducãtor Cehia, Firma Singer-producãtor
Austria, Firma Neumann-producãtor Germania,
Firma Adler-producãtor Germania, Firma Seidel
ºi Naumann în colaborare cu firma Bruder Kepichproducãtori Germania, Firma Patent Elasticproducãtor Germania, firma Mansfeld-producãtor
Germania.
4
Activitatea ªcoalelor de agriculturã, 1924,
p.40, apud pliantul expoziþiei Fire ºi Timp.
5
Coº de rufe, bideu, oglindã, cadã-provenite
de la Chiºcãu, comuna Pietroasa, judeþul Buzãualbie cu suport, datatã 1932,frecãtor de rufe
provenit de laPoiana Mãrului, judeþul Braºov,
maºinã de spãlat manualã, lavoar-provenienþã Bucu,
judeþul Ialomiþa-storcãor de rufe-provenienþã
Bãicoi, judeþul Prahova, sobã/godin-provenienþã
parohia Misleanu, judeþul Ialomiþa, custodie.
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EU SUNT
CONSTANTIN XENI:
SPARTACUS!
EVOCÃRI LITERARE
(urmare din numãrul trecut)

Dragostea ºi admiraþia unui tânãr scriitor
pentru marii sãi contemporani, pe care a avut
prilejul sã-i cunoascã ºi sã se bucure de prietenia
ºi îndrumarea lor, capãtã, peste timp, caracterul
unui gest nobil de recunoºtinþã. ªi când cei
evocaþi poatrã nume precum cele ale lui
Caragiale, Delavrancea, Vlahuþã, Coºbuc, Goga,
Iorga º.a., interesul nostru pentru valorificarea
unor astfel de texte este pe deplin justificat. Sãl lãsãm, aºadar, sã-ºi continuie demersul,
precizând doar faptul cã i-am reprodus cu
fidelitate manuscrisul, operând doar acele
intervenþii impuse de normele ortografice în
vigoare, iar atunci când a fost cazul am introdus
scurte explicaþii marcate prin paranteze drepte.

Aceste întâlniri la Vlahuþã, care îºi alegea cu
stricteþe pe cei care puteau intra în casa lui, au
continuat regulat, în jurul unui prânz rafinat de
duminicã. Între invitaþi venea mai rar ºi amicul Radu
D. Rosetti, tînãr ºi el ca [ªtefan Octavian] Iosif. El
n-avea p-atunci acel cap subþire de azi, cu plete albe,
cu mustaþã rasã, cu expresie blândã, uºor obositã,
fizionomie aºa de asemãnãtoare cu a lui François
Coopée (nici n-avea cei 70 de ani pe care-i poartã
azi cu melancolie, dar fãrã povarã). Era tânãr. Purta
un cap distins, cu pãr ondulat, cu o mustaþã bogatã,
ispititor de ondulatã. Tipãrise un numãr de epigrame
foarte reuºite ºi un volum de graþioase versuri lirice,
în care amorul vârstei ocupa fireºte primul loc.
Scrisese deja, dacã nu mã înºel, ºi impresii de
cãlãtorie, pitoreºti, bine prinse, cu acel dar de a
vedea ºi gusta peisajele cum puþini au avut. Nici nu
scrisese încã acea admirabilã prozã din foiletoanele
recente, limpede ºi plinã de farmec. Cine ar fi crezut
cã natura lui delicatã ºi maladivã (cel puþin dupã
credinþa lui) va supravieþui tuturor tovarãºilor sãi
literari, putând lãsa în urmã o operã literarã aºa de
bogatã?
Mai venea uneori ºi Cincinat Pavelescu,
improvizator prin excelenþã, cu chelia lui prematurã,
cu figura spiritualã de actor francez ºi, ca ºi Rosetti,
cu o bogatã lavalierã neagrã de trubadur. Epigramele
ºi cântecele lui în genul lui Heine începuserã ºi ele sã
fie citite cu o plãcere crescândã. Dar numele lor avea
sã strãbatã mult mai târziu, pe când ceilalþi, „pontifii“,
deja celebri, erau maeºtri consacraþi ºi dominau patunci regatul artelor...
Caragiale scrisese la acea datã celebra
Scrisoarea pierdutã (1884), scrisese Fãclia de
Paºte (1889), scrisese Nãpasta (1890) ºi numele
sãu era definitiv fixat în analele literaturii noastre. Era
talentul cel mai nediscutat ºi cel mai gustat în acel
timp. Prin contactul cu fruntaºii Junimii, prin amiciþia
cu Eminescu, el era adept al ideilor conservatoare
ºi când conversaþia la masã aluneca pe panta politicii,
începea un duel ironic – dar totdeauna mãsurat –
între el ºi Delavrancea, ziaristul liberal de la Voinþa
naþionalã. ªi acesta era în apogeul celebritãþii
literare. Cãci scrisese cu zece-cincisprezece ani
înainte Sultãnica, scrisese Paraziþii (1893), Între
vis ºi viaþã (1893), Hagi Tudose în acea bogatã, în
acea coloratã limbã plinã de imagini ºi de elocinþã

care fãcea din el un
p o v e s t i t o r
incomparabil.
Activitatea lui teatralã
MARIAN ªTEFAN
avea sã înceapã abia
peste câþiva ani. Apus de soare, Viforul ºi celelalte
drame romantice au ieºit din încurajãrile lui
Caragiale ºi ale lui Vlahuþã, care nu-ºi recunoºtea
sieºi niciodatã talent dramatic ºi regreta mult cã
aceia care se bãnuiau capabili de a scrie teatru ezitã
a o face. Delavrancea (Barbu ªtefãnescu cu
adevãratul sãu nume) avea mai târziu sã cultive
tribuna, baroul ºi politica. Pãrãsind partidul liberal,
el se apropie de Nicu Filipescu, ale cãrui activitate
neastâmpãratã ºi temperamentul sãu curajos,
cavaleresc fermecau imaginaþia scriitorului. Ajunge
primar al Capitalei ºi ministru, iar talentul sãu
oratoric fãcea pe Maiorescu sã spunã (ca sã facã
probabil „plãcere“ lui Take Ionescu) cã
Delavrancea e cel mai mare orator al epocii.
Specialitatea lui Delavrancea în intimitate erau
anecdotele. Iar cele picante aveau precãdere. În
prezenþa „domnului Grigorescu“ povestea numai
pe cele decente. ªi se lua la întrecere cu Caragiale,
care era ºi el „pus la punct“ cu cele mai recente
picanterii. Conversaþia lui Caragiale purta însã
neîncetat pecetea ironiei ºi a scepticismului. El nu
credea în nimic. Ca mulþi oameni superior de
inteligenþi, el vedea în toate relativitatea aspectelor
ºi fragilitatea adevãrurilor absolute. Iar verva lui
dialecticã îl tenta sã contrazicã pentru a putea
construi afirmaþiuni paradoxale. Dacã ziceai tu alb,
el zâmbea ºi începea sã-þi demonstreze cã e negru
deºi era alb! Dar cu talent fermecãtor o fãcea!
Puteai sã-l asculþi oricât ar fi vorbit.
„Conu Alecu“ [Al. Vlahuþã] avea altã naturã
decât aceºti buni prieteni, pe care îi admira.
Vlahuþã, în deosebire de mulþi scriitori de poezii,
era poet. El nu era un poet cerebral, care descrie
peisagii pe care nu le-a vãzut, cântã iubiri pe care
nu le-a simþit ºi plânge de dureri pe care nu le-a
suferit. El era o naturã sentimentalã, sincerã ºi
adâncã. Simþeai la el sufletul cinstit ale cãrui vibrãri
generoase se exprimau direct prin cuvântul cald,
minunat ales ºi cu trudã cãutat. Verbul era la el
mãrgãritar. Se trudea a gãsi cu grijã cuvântul
limpede ºi exact, modela ca un sculptor fiecare
vorbã, examina locul fiecãruia în corpul frazei, citea
ºi recitea apoi cele scrise cu o migalã pasionat de
conºtiincioasã. Poezii, cea mai reuºitã din colecþia
versurilor lui, apãruserã în 1887. Problema vieþii ºi
misterul morþii, nostalgia trecutului, iubirea, durerea
despãrþirei eterne, i-au dat puterea unor inspiraþii
lirice nepieritoare. Soarta celor nãpãstuiþi, ale cãror
plângeri nu pot ajunge sus pentru cã „Minciuna stã
cu regele la masã“, i-au smuls accente de caldã ºi
splendidã revoltã.
În acea primã culegere a sa se gãseºte ºi celebra
poezie La icoanã, poate cea mai strãlucitã din câte
a scris. Poet psiholog, atingând cutele sufletului
omenesc, el pledeazã adesea o tezã, tezã totdeauna
umanã, generoasã.

Critica timpului, plecând de la admiraþia vie a lui
Vlahuþã pentru Eminescu, îi atribuie acelaºi
pesimism amar. Dar între pesimismul unuia ºi
melancolia celuilalt e o distanþã. E suficient a cita
de pildã Iubire ºi Ce e amorul? [pentru a observa
ce vede unul] ºi ce vede celãlalt, pentru a simþi îndatã
deosebirea dintre ei. Eminescu zice: „Ce e amorul?
/ E un lung prilej pentru durere/ Cãci mii de lacrimi
nu-i ajung/ ªi tot mai multe cere“, pe când pentru
Vlahuþã iubirea e mult mai mult: „Iubire, sete de
viaþã, tu eºti puterea creatoare/ Prin care inimile
noastre renasc ca florile în soare...“
Cred cã în puþine literaturi se poate întâlni o mai
strãlucitã ºi mai adevãratã gândire exprimatã aºa
de inspirat.
Poetul scrisese p-atunci ºi romanul sãu Dan
(1894). Amic intim cu spiritualul dr. Urechia, fiul
istoricului V.A. Urechia, o clipã fatalã îi dãduse prin
reflexul oglindei dovada evidentã a unei iubiri
trãdate. A urmat un divorþ dureros, iar romanul
acesta a fãcut epocã mai mult prin senzaþionalul sãu
decât prin valoarea lui realã. Durerea poetului era
cu atât mai adâncã cu cît Vlahuþã avea cultul
prieteniei, preþuia acest nobil simþãmânt ºi vorbea
de amiciþie cum numai la Panait Istrati, în pagini cum
puþini au scris, am putut întâlni. Poetul, crud lovit,
scrisese ºi în versuri, tot atunci, amara lui nedumerire:
„Pe prãpastia adâncã,/ Atârnat de-un fir de pãr/
Mintea mea se zbate încã/ Între vis ºi adevãr...“
Acum, dupã ºapte-opt ani de reculegere, rana
se cicatrizase. Poetul era trist, resemnat, dar
redeschis la viaþã, prin succesele lui, prin amiciþia
sincerã care-l înconjura, prin plãcerile unei existenþe
din ce în ce mai largi.
Vara se retrãgea de predilecþie, uneori cu
Delavrancea, în rãcoarea monastirei Agapia. Acolo,
tatãl sãu, cãlugãr taciturn, pictat de Grigorescu,
ºedea la fiica lui, d-na Strãjescu, vãduvã simpaticã,
cu pãrul buclat ºi alb ca de pudrã, „Marchiza“, cum
îi zicea Delavrancea. Sora poetului înjghebase acolo
o micã ºcoalã de þesãtorie, din care ieºeau scoarþe
artistice. ªi tot acolo plutea încã amintirea tinereþii
lui Grigorescu, când prin 1861, la 23 de ani, pictase
pereþii interiori ai monastirii Agapia. ªi în rãcoroasa
sihãstrie de varã din pãdurea Agapiei îl însoþea o
fiinþã de care pânã la moarte poetul s-a simþit legat
cu o caldã, cu o adevãratã amiciþie, aºa cum puþine
am vãzut. Îl însoþea Grigore Grecescu. Mulþi ani
amândoi erau „burlaci“. Dupã divorþul lui Vlahuþã
locuiau împreunã. Aveau amândoi cultul amiciþiei.
Convieþuirea lor era miºcãtoare. Grecescu nu era
literat, nici artist. Era consilier la Curtea de Compturi.
Dar ce naturã aleasã! Brun, aproape þigan, ca ºi
poetul, slab, uscat, cu o mustaþã neagrã, el era
timiditatea ºi discreþiunea personificatã. Din ochii
lui negri, vii, simpatici citeai bunãtatea ºi poate o
umbrã de filosoficã ironie. Se simþea minunat între
artiºti. Iar la prânzurile de care am vorbit mai sus,
era nelipsit fireºte. Dar, deºi urmãrea cu încordare
conversaþia celorlalþi ºi fãcea mare haz de cuvintele
de spirit ºi mai ales de sarcasmul maliþios al lui
Caragiale, extrem de rareori puteai auzi o vorbã
din gura lui. Inteligenþa lui vie mãrea atunci cu o
vorbã de finã observaþie ilaritatea mesei. Tabloul
acestei frumoase amiciþii verifica încã o datã
afirmaþia lui Cicerone cã amiciþia nu poate trãi decât
între douã suflete alese care se stimeazã reciproc.
Oreste ºi Pilade!
(continuare în numãrul viitor)
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Florentina Loredana Dãnilã,
ªi copiii se îndrãgostesc,
Editura Clubul Saeculum, Beclean, 2008
la doi. Când, deodatã, vine târfuliþa ºi zice:
„Stop! Pân-aici. Ce atâta fericire? Eu nu
îngãdui”. Îþi râde-n faþã, te joacã pe degete, ca
cele mai ordinare femei, pune sare pe ranã ºi,
când vede cã nu mai poþi, aruncã cu apã pe tine
sã-þi revii. Te mai lasã puþin aºa, te mai amãgeºte
cu câte-o momealã ºi hop! Iar are chef sã se
distreze. Nici nu te ia, nici nu te lasã doar îþi
aratã cine este ºi ce poate face cu tine. Pricepi?”
Povestirea care dã titlul volumului, ªi copiii se
îndrãgostesc, aminteºte de acel homo ludens al
lui Huizinga, al cãrui unic rol este de a înþelege totul
ca un joc. Dedublarea narativã, imaginea-simbol a
copilului de azi, a acestui copil ce prea devreme
devine matur (sau cel puþin încearcã sã dovedeascã
acest lucru, maturitatea neconstând doar în
adaptarea limbajului la niºte crude realitãþi
cotidiene), vizeazã, în esenþã, ideea de ludic, de
înþelegere a vieþii ca un joc, maturitatea nefiind o
manifestare înafara vârstei reale. Convorbirea dintre
mamã ºi copilul pe care ºi-l ia de la ºcoalã, aminteºte
fãrã îndoialã de spontaneitatea ºi naturaleþea de care
doar un copil este capabil. Limbajul e altul, în adevãr,
dar pânã la urmã „a fi îndrãgostit” nu înseamnã a
avea o anumitã vârstã. Raportând acest text la
întregul volum ºi tematica acestuia, aº putea spune
cã el trãdeazã, în mod evident, o dorinþã de a ...
redeveni copil, de a ... retrãi copilãria în alt ritm,
astfel încât sã rãmânem ... copii, pentru cã doar
starea de nevinovãþie ºi joc ne poate conduce la ...
creaþia vieþii. A fi copil sau a-þi înþelege copilãriile
este o mascã de care avem nevoie pentru a
supravieþui într-o lume care nu poate înþelege ...
copilãria în sine însãºi.
Scriitura curge lin spre alte ... portrete. E de
remarcat portretul surprins în „Bunica” sau în „Ea,
prim-balerinã, el, simplu soldat”, dar ºi
„Þiganca” sau „Titi” sau chiar „Gândurile unei
plante” (ce aminteºte poate de ... gândacul kaftian).
Ceea ce rãmâne esenþial este însã modul de a
povesti. Autentic, specific autoarei, inconfundabil,
cu fine subtilitãþi de analizã a experienþelor de viaþã
fie ele trãite, fie imaginate: „A povesti, observã
Roland Barthes, e modul nostru de a fi ºi de a ne
manifesta / comunica. Având în centrul ei, precum
un ax coordonator, evenimentul, acesta e
reprezentat în forma povestirii prin narator, iar
reprezentarea ca atare este o operã de interpretare.
Lumea existã în pluralitatea povestirilor comunicate
prin cuvânt, prin rostire, imagine, gest, mit sau
legendã, epopee sau nuvelã, roman sau fabulã,
eveniment istoric, dramã sau tragedie, pantonimã
sau mister etc. Povestirea, scrie Roland Barthes,
„începe cu istoria însãºi a umanitãþii”. Povestirea,
dincolo de regulile, de gramatica sa, dincolo de
natura discursului, înþeles ca ansamblu de fraze, este
printre noi „ca viaþa”1.
Creaþie a vieþii este ºi acest volum de prozã
scurtã. Naraþiune subiectivã, homodiegeticã, din
care nu lipseºte o inteligenþã lucidã a scriiturii,
deoarece aºa cum spunea Roland Barthes „cartea

(Footnotes)
1

Ion Vlad,
Aventura formelor. Geneza ºi metamorfoza „genurilor”,
Editura Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 1996, p. 76
2

Vasile Aionesei

„Nu mai pune sticla între tine ºi lume! Nu se
trãieºte dincolo de ferestre, copilã, viaþa
înseamnã sã pipãi fiecare lucru, sã-l simþi, nu
doar la modul teoretic, cum faci tu, sã-l simþi,
auzi?” Iatã problematica volumului scriitoarei
Florentina Loredana Dãnilã. Sã simþi viaþa, s-o
trãieºti, sã ieºi din tine însuþi pentru a trãi – acesta
este mesajul de sublimã sinceritate – autenticitate
cu care volumul de faþã îl întâmpinã pe cititor.
Proiectat sub semnul autenticitãþii, într-o
naraþiune subiectivizatã, personalizatã asupra
existenþei, volumul de prozã scurtã se numeºte,
simbolic, ªi copiii se îndrãgostesc, acesta fiind
de altfel titlul unei creaþii. Stilul indirect liber trãdeazã
aceastã viziune personalizatã dar ºi un homo
diegesis ce produce, intenþionat, o creaþie a vieþii.
Dincolo de literaritate, de scriiturã, se aflã viaþa în
expresia ei de fireascã substanþialitate. Un
existenþialism feroce, de tip eliadesc, rãzbate din
paginile cãrþii. Fiinþa îºi trãieºte propria existenþã în...
zbor înfrânt, de sus în jos, de cãtre nelipsitul
„controlor de trafic” care afirmã cu o certitudine
de invidiat, cã „azi nu se mai zboarã, e prea
întuneric ºi, pentru cã oamenii nu se mai iubesc,
între pãmânt ºi cer s-au bulucit o grãmadã de
nori”. Incipitul subiectiv ºi ancorarea în cotidian
fragmenteazã discursul evenimenþial: „nu l-am
crezut. Am aºteptat cuminte, cu ochii la cer,
nãdãjduind prosteºte cã e de ajuns ºi iubirea
unuia singur ca sã împrãºtie norii. Nu mai ºtiu
cât am aºteptat. Pânã când m-a rãpus oboseala
ºi am cãzut într-un somn adânc.”
Trezirea din somn, reîntoarcerea într-un
cronotop strãin fiinþei, însã realmente necesar pentru
a supravieþui în spaþiul... vieþii, accentueazã impresia
de „geografie a imaginii vieþii”, spaþiu al indefinitelor
trãiri prozaizate în cuvinte. Povestirea ca „preþ al
vieþii” îºi gãseºte în scrierile Florentinei Dãnilã un
cronotop simbolic, cu variaþii de ordin temporal ºi
spaþial.
Acest volum de prozã scurtã pare a se scrie sub
ochii lectorului avizat, menit sã înþeleagã, dincolo
de lectura de suprafaþã, un sens adânc. Scriindu-ºi
istorisirile, autoarea îºi scrie opera iar scriind opera
îºi scrie, de fapt, viaþa. Impresia de autencitate ce
dominã naraþiunea nu este datoratã doar povestirii
la persoana I, ci ºi felul de a povesti, deoarece
povestirea devine o experienþã de viaþã, un refugiu
modern, un mod de a fi, de a te sustrage
temporalului. Nu lipseºte nici naratorul-confesor,
care în seria de povestiri „Destãinuiri” (conte à
tiroir), nu are doar rolul de a asculta experienþele
de viaþã ale celuilalt (care i se destãinuie), ci devine
el însuºi narator auctorial, pentru cã pe mãsurã ce
ascultã povestirile celuilalt, le ºi scrie. Confesiunile
sunt de naturã filosoficã, lãsând impresia unor sfaturi
de viaþã de care ceilalþi, lectori mai mult sau mai
puþin avizaþi, ar trebui sã þinã cont. Iatã un exemplu
de confesiune: „gãseºti un om ca tine, femeie sau
bãrbat, îl iubeºti, te uiþi la el – parcã te vezi în
oglindã, eºti fericit cã nu eºti singur, cã nu te
bucuri singur, cã nu plângi singur, îl simþi ca
fãcând parte din tine, te doare mãseaua care-l
doare ºi pe el, simþi mirosul florii pe care-o
miroase, iubeºti ce iubeºte ºi el ºi totul se-mparte

Titi Damian

„Cartea face sensul, sensul face viaþa”

face sensul, sensul face viaþa”, volumul
Florentinei Dãnilã poate fi catalogat drept un „jurnal
al vieþii”, nu al autoarei, ci al oricãrui lector ce ºi-ar
dori sã dea sens vieþii ºi sã-ºi înþeleagã sensul fiinþãrii,
dar poate fi tratat ºi ca un valoros model de
introspecþie ºi autoanalizã. ªi aceasta deoarece
„povestirea este prin excelenþã amintire retrãitã ºi
celebratã, având sã exprime ideea unei memorii
ancestrale, originare a unei comunitãþi decise sã-ºi
retrãiascã ºi sã-ºi re-vadã, sub semnul povestirii,
amintirile esenþiale ale vârstei ºi ale miturilor genezei
ºi ale forþelor tutelare ale existenþei.”2
„ªi copiii se îndrãgostesc” este o carte a
vârstelor scriiturii. Felicitãri autoarei, Florentina
Loredana Dãnilã, dar ºi editorului volumului,
scriitorul Aurel Podaru, director al editurii, prin
intermediul cãruia cartea a ajuns în mâinile mele ºi
la inima mea. Frumoasã realizare, mulþumiri ºi
succese în continuare!
Maria-Daniela PÃNÃZAN

Idem Ibidem, p. 89

ADEVÃRATA POVESTE A
PONEIULUI ROZ
Bannerul de pe clãdirea reprezentanþelor noastre
diplomatice anunþã cã Institutul Cultural Român se
numeºte din acest septembrie “...TURAL INSTITUTE”.
Vântul i-a rupt pânza decoloratã cu literele: “ROMANIAN
CUL”... aºa cã hazardul eolian ne dezvãluie adevãrul
acestei instituþii - invadatã de elitiºti alchimizaþi cu
ketaminã ureicã pentru a expoziþiona “libertatea
puturoºilor!”
ªi astfel poneiul român a ajuns sã necheze pentru
pigmei în Manhattan.
La mai bine de trei sãptãmâni de la închiderea Galeriei
Române, nu s-a început dezafectarea lenei stradale. Colþul
lui Third Avenue cu 38th St. dãinuie în mizerie, rupt de
lumea civilizatã. Aceleaºi pahare zac pe pervaz, aceleaºi
crãpãturi se întind pe geamul nespãlat al consulatului,
aceleaºi jaluzele alb-înnegrite de soare ºi praf atârnã sub
cutii de carton. Little Romany prosperã ca maneaua ºi nici
mãcar nu are de gând sã se care cu autobuzele ce opresc
în staþia din faþa misiunilor noastre, permanent ameninþate
de asaltul gunoaielor. Acum se înþelege mai bine de ce
ICRNY ºi-a zugrãvit pe pereþi o Fecioarã de la salubrizare,
invocând însãºi forþele divine sã punã mâna pe sfânta
mãturã, salvatoare de demnitate diplomaticã.

DILEMATICI DE
PRETUTINDENI, VÃ ASCULTÃM!
Tot la trei sãptãmâni de la închiderea cu cheia a
puturosului eºec, Pleºu îºi deschide paginile pretenþioasei
sale reviste “Dilema veche”, unde în nr. 238 scapã din
hãþuri “Adevãrata poveste a poneiului roz”. Totul se
inverseazã în viziunea unor comentatori, rãtãciþi unul mai
pe de lãturi de cât altul. Vina ce a zdrenþuit Imaginea
României ar purta-o numai spiritele obtuze, ºocate, care
au îndemnat la cenzurã, la oripilarea de circumstanþã ºi la
batjocurã. Ignoranþa în materie de artã contemporanã s-a
împletit cu reaua credinþã îndreptatã spre linºajul politicsimbolic. Fascistoizii, reclamând fascistoida, au insistat
pe ‘degenerarea’ generãrii. Bronxul fiind foarte departe, la
o staþie sau douã de metrou, fascistoizii nu au obiºnuinþa
performanþei senzuale datã de zacuscã la scoaterea lui
streetart în prim-planul problemei de substanþã. Apelul
rafinat la specialiºtii în problemele de substanþã ale
mãzgãlirii pereþilor pe stradã sunã ca dracul.
‘Dilema’ lui Pleºu înºirã savant întrebãri idioate, forþând
dezinformarea ºi distragerea ºmecherã de la mesaj. Înalþi
funcþionari de stat s-au pus pe minþit cu o ºi mai înaltã
dezinvolturã, ca la concurs. ªi mint de-ngheaþã apele. Mint
cum respirã.Tot pragmatic vorbind, nici un scop icerist
mai nobil nu a fost atins în demonstraþia de
iresponsabilitate, denominatã ºi ca ‘freedom for nazi
people’! În zadar se cerºesc elogii printre lacrimi de
crocodil ºi se aiureazã speculativ. Zacuska senzualizatã
uremic pânã la pornografia profanatoare ºi curatorii ei
ketaminici nu s-au remarcat deloc în ‘presa care conteazã’.
NYMagazine nu a scris nimic, dar nimic, doar a aprobat
apariþia unui anunþ stângaci, comandat în contul
beneficiarului dislexic. Zacuscarii senzuali or fi dat OffBroadway cu bidineaua pentru o sticlã de bere, dar nu
sunt nici mãcar menþionaþi printre colaboratorii vreunui
musical în NYTimes sau NYPress. ªi Cotidianul.ro minte
cu neruºinare când titreazã dupã ureche: “Graffiti românesc
aclamat de presa americanã”. Nu-i decât o altã dislexie
regretabilã din partea unor gazetari ai contrafacerii. Doar
sãptãmânalul românesc New York Magazin a acordat
atenþie expoziþiei, dupã o lunã de la deschiderea ei,
tratându-i pe infractori aºa cum meritã.
ªi scandalul continuã…

O provocare avangardistã?
În Dilema lui Pleºu “Necheazã poneiul român” sub
bagheta lui Andrei Codrescu. Atât a ales pamfletarul dintre
exponatele iceriste acuzate de nazism ºi antisemitism doar poneiul roz cu zvastika pe crupã.
Amestecându-i grosier cu Eminescu pe Pãunescu,

Vadim ºi Iliescu, Andrei Codrescu trece pestilenþial la
factorul dezasimilator. Dacã publicaþia lui Pleºu, ce se
vrea de þinutã, înghite astfel de mizerii, de ce nu le-aº
reproduce ºi eu întocmai aici? Deci, Codrescu reface o
atmosferã de gang degajat, ca un golãnaº slobod la gurã:
“În anul 2008, la New York, poneiul roz cu svastica-n cur
nu ar fi atras atenþia nici unui român, oficial sau ne, dacã
l-ar fi zãrit scrijelit pe-un zid sau în metrou, unde ar fi
aºteptat sã fie ºters în compania pulelor cu aripi ºi pizdelor
cu numere de telefon ºi floci de sîrmã”.

O insultã sionist-comunistã?
Dupã ce ºi-a acordat tonul scârbavnic, autorul
continuã: “…poneiul a fost despãrþit de tovarãºii lui de
stradã ºi prezentat în formã de ‘artã’, o artã venitã din
Dada care, ºtie toatã lumea, e invenþie româneascã (cînd
se vede la o instituþie ca Muzeul de Artã Modernã) ºi o
obrãznicie jidãneascã atunci cînd apare în forma lui
Tristan Tzara sau moºtenitorii lui în dispreþ pentru
guverne ºi graniþe”.
Bine punctat: poneiul roz înhãmat avangardist nu mai
vagabondeazã aiurea în cãutarea unui mecenat. Însuºi
ICRNY l-a preschimbat peste noapte într-o artã
reprezentativã, coborâtã din controversata Dada, cea
mereu împãrþitã oficios între inventivitatea româneascã
ºi obrãznicia jidãneascã!
Bravo, Andrei, caligrafiezi imbatabil vituperaþia! Eu
nu mi-aº permite sã utilizez o asemenea sintagmã,
transcriind cu greu în acest moment cuvintele stigmat:
‘obrãznicie jidãneascã’. Smart workout… din partea ta ºi
când amesteci Dada, Tzara, Nadia ºi Brâncuºi, ca sã
ajungi iar de la art la fart: “ICR a preferat masa tãcerii ºi
ºi-a lãsat poneiul roz sã facã caca pe ea cu svastica pe
cur. Da, domnule Pãunescu, insulta asta este la adresa
unei opere de artã declaratã <simbol naþional>”.
Aha, am priceput cum decurge strategia. Andrei a
urmãrit ca, sub grimase rizibile, sã spurce ºi el un simbol
naþional - Masa Tãcerii. A recunoscut, l-a spurcat. Sincer
omul, îºi asumã fãþiº blasfemia: “Pãunescu ºi compania
pot pretinde cumva cã svastica de pe curul poneiului e
proba de prejudecãþi de care ei înºiºi sînt vinovaþi. Pe
scurt, ei se proiecteazã drept adepþii democraþiei prin
curul poneiului”.
I-a fost mai uºor sã arunce lãturile asupra Pãuneºtilor,
întinaþi în prejudecãþi ºi promovaþi parlamentar de pigmei
prin ‘fart’ poneic.

Un atac profanator mârºav?
Nu numai Masa Tãcerii, dar nici valorile creºtine
nu meritã respectul dadaizãrii scatofage. În voluminoasa
lui carte ‘Messiah’ sau ‘Mesi@’ - tradusã din englezã în
1999 ºi 2006 - Andrei Codrescu îl batjocoreºte cumplit pe
însuºi fondatorul religiei creºtine Isus Christos:
“Un bãrbat dezbrãcat, cu o cruce de lemn în spate,
îºi croia greu drumul printre chefliii pictaþi ºi
împodobiþi cu paiete cãtre New Jerusalem. El striga:
“Cãiþi-vã! Cãiþi-vã! Lepãdaþi-vã de Satana!”. (…)
Fetele îºi dezgoleau sînii, iar tinerii îºi arãtau
mãdularele. (…) Douã Magdalene goale dansau,
frecându-ºi pubisurile de feþele celor atârnaþi de cruce
cu capul în jos. Stãpâna de sclavi eliberã Christosul
înrobit în faþa crucii ºi câteva Umbre puserã mâna sãl ridice cu spatele spre public. Stãpâna îi trase în jos
pantalonii de vinil, lãsându-i fesele goale. Un ham de
piele îi susþinea bãrbãþia. O fatã cu cizme roºii din
plastic, pe tocuri de 15 centimetri, biciui curul gol al
Christului. Una câte una, fetele ºi celelalte femei
trecurã la lovirea lui Christos, care tresãrea, dar nu
striga deloc. Unele folosirã ºi bice de nuiele. Altele îi
izbeau curul tot mai înroºit doar cu palma. O
cãlugãriþã cu sâni enormi, împinºi în faþã de corsetul
þeapãn, cu un voal negru pânã aproape de cãlcâie ºi
cu un piton birmanez rozaliu, înfãºurat pe dupã gât, îl
pocni îndelung pe Christos. De fiecare datã când îºi
cobora biciul de piele pe spatele lui, fãcea un salt
înainte, cu ºarpele atingându-i gura. Un vibrator lung
ºi subþire i se iþea dintre coapse. Când terminã biciuirea,
îi înfipse Christului vibratorul direct în cur. ªi începu
sã-l reguleze în ritmuri tehno-disco. Mulþimea în delir
aplauda futaiul furios…”

Sau o aþîþare a elementelor fascistlegionare-iudaice?
“Huooo! Bãi, Perlmutter, japiþã jegoasã, încã nu te-ai
spânzurat, ca Iuda? Uite, aºa creºte antisemitismul în
întreaga lume!” a huiduit Vadim oripilat pânã-n rãrunchi,
considerând ficþiunea lui Perlmutter-Codrescu o vomã
scârboasã, a unui idiot congenital, netalentat, sârguincios,
grafoman ºi drãcos, pe deasupra!
Cultele creºtine din România nu au luat nici o
atitudine la apariþia acestei cãrþi. Iar pângãrirea livrescã
mai circulã încã nestingherit, în ediþii succesive, printre
bun-platnicii cititori creºtini.

OCHI PENTRU OCHI ªI DINTE
PENTRU DINTE
Eu însã nu-l mai pot huidui acum pe Perlmutter-japiþãjegoasã, înfuriat oratoric ca Vadim extremistul. Nu mai am
încotro, cãzut în capcana libertãþii ce descoperã sensuri
convenabile într-un carnaval erotizat, orchestrat
nonconformist în ‘Mesi@’. ªi resping neconsolat, dar
înþelept, tocmai insulta vadimistã cum cã grafomanul
drãcos ar fi un idiot congenital. Iatã de ce!
Mr. Perlmutter o laudã pe Corina când “…a decis cã
galeria de arte de la ICR din New York ar fi bine pusã la
curent cu esteticile moderne ale New York-ului, aproape
toate venite din Dada. Corina a decis cã Tristan Tzara ºi
Dada sînt români exact ca Nadia Comãneci ºi Constantin
Brâncuºi, un adevãr evident tuturor occidentalilor, puþinii
dintre ei care au auzit ºi de Nadia, ºi de Brâncuºi…”
Simþiþi cum se prefigureazã iarãºi o diversiune? Mr.
Perlmutter exclamã înºelãtor: “Bine zis, bine fãcut, bravo
Corina, absolut OK”, pentru cã ea a renunþat la ajutorul
unei sute de “academicieni strãluciþi îmbrãcaþi toþi în haine
tãiate din ziarele rromâneºti în care Dada se desfãºoarã
zilnic”. Toate ziarele sunt ‘rromâneºti’ ºi academicienii
noºtri strãlucesc în hainele deriziunii, croite pe un jegos
calapod dadaist autohton. Bravo, Corina, Horia, Mircea,
Tania…! Bellisimo bellismo! Mr. Perlmutter se poate defeca
de-acum în voie ºi pe toatã istoria noastrã, tropãitã de
ponei rinocerizaþi, ºi pe Eminescu, ºi pe toatã demnitatea
voastrã de demnitari. El poate regula personaje creºtine
mesianice cu vibratorul ficþional ºi poate umple cu
fecalitate toate simbolurile noastre naþionale. De ce el
poate? Pentru cã la New York, Horia, Mircea, Corina,
Tania, Andrei, Cristian ºi toate zacuºtile lor senzuale au
pângãrit sfintele simboluri ale fraþilor lui Perlmutter. Ei ºi
numai ei de data aceasta au fãptuit sacrilegiul, nu ilieºtii
ºi minerii, nu vadimii ºi extremiºtii ori pãuneºtii ‘democraþiei
prin curul poneiului’. Horia, Mircea, Tania, Corina, Cristi
au expus Menora cu semnul dolarului pe ea. Ei au aprobat
punerea unui os mort în interiorul literei I - de la Israel ºi
au vârât apoi osul-I între crupele poneiului cu svasticã. Ei
au mai expus, ca o culme a iresponsabilitãþii lor
diplomatice, între sfânta MENORA coloratã în verde ºi
sacra Magen David, un dãrab de falus în formã de literã Z
- ZAIN. Smart workout? Huooo ICR!

ÎMPROªCARE
RECIPROC FECALIANÃ
În jurul unei Mese a Tãcerii, încãrcatã cu excremente
prompte, perlmuttere, se adunã pigmeii elitari ai recentului
ponei roz. În locul unei Porþi a Sãrutului, stã înfipt adânc
un vibr@tor gigant, mânuit de o Giocondã cu mustãþi.
Horicã, Mircicã, Tania, Andreiaº, Corina ºi toþi ai lor s-au
înfãºurat în ziare rromâneºti, impregnate puturos de
dadaismele unei coprofagii forþ@te. Ei îndurã sacrilegiul
într-o neruºinare netulburatã de nici o demisie, de nici o
demitere, de nici un proces de conºtiinþã. Înghit, cu ochii
la vibr@torul d@d@ist, dinaintea Mesei lor pline. ªi iar
înghit. Mai ºterg din când în când poneiul roz la fund cu
dilema elitiºtilor… îºi mai ºterg cu e@ ºi gurile strâmbe.
Apoi, profund pigmeizaþi printre ponei cu zv@stikã, au
viziuni vibr@nte… ºi iar înghit pe rupte.
Br@vo Mr. Perlmutter, absolut OK! ªtii ce-i o
demnitate ºi ai învãþat cum sã îþi aperi valorile, intrând
rapid în vibraþie. ªtii ce înseamnã ochi pentru ochi, dinte
pentru dinte ºi împroºcare fecalicã pentru orice desecrare.
Aºa, mai bagã-i de câteva ori la rând ºi pe aceºti
irespons@bili diplom@tici cu botul în scârnã, sub umbr@
obsesivã a vibr@torului tãu, pânã ce asupra Mesei Tãcerii
ºi a lui Megan David nu va mai plana nici o umbrã de
ameninþare!
Victor Nicolae (New York)

13

Omul era potrivit de
staturã, cu umerii uºor
aduºi în faþã ºi pãºea
încet, cu grijã, parcã
numãrându-ºi paºii,
atent la un ritm doar de
el ºtiut.
Pe holul azilului, la o
þigarã, gândeam la cum
trebuie sã fie viaþa când
Florentina Loredana
nu mai aºtepþi nimic.
Dãnilã
Paºii ritmici ai bãtrânului
dãdeau viaþã unei muzici menitã a mã contrazice,
sugerându-mi – nu ºtiu cum – cã, pesemne,
aºtepþi ceva pânã în ultima clipã. Nu conteazã
ce. Ceva. Ceva ce poate n-ai aºteptat niciodatã
sau, dimpotrivã, ai aºteptat toatã viaþa, ori nici
mãcar nu ai idee ce ar putea fi. Însã, de bunã
seamã cã aºteptarea aceasta nu se sfârºeºte
niciodatã, altfel cum ai gãsi resurse sã-þi plimbi
bunãoarã paºii pe holul întunecos al unui azil? Sã
te opreºti la un capãt ºi sã-þi arunci ochii pe
fereastrã, nãdãjduind sã primeºti de acolo
rãspunsul. Apoi s-o iei de la capãt. Sã mai
zãboveºti clipe fãrã rost, dupã care sã te întorci
la aceeaºi fereastrã, care se încãpãþâneazã sã
rãmânã ceea ce este – un geam într-o ramã ºiatât.
S-a apropiat cu sfialã de mine sã-mi cearã,
cu voce stinsã, un foc. I-am întins bricheta cu
mâna stângã, aºteptând s-o primeascã. Dar,
brusc, parcã se râzgândise, fixând atent un punct
de pe mâna mea. ªi nu micã mi-a fost
surprinderea sã-l aud punând o întrebare, de data
asta cu glasul înviorat de descoperirea fãcutã:
- Cum, n-aveþi ceas?!?
Buimacã, îi mai arãt o datã bricheta, crezând
cã a-ncurcat cuvintele.
- Nu, nu. Despre ceas era vorba. Oamenii
obiºnuiesc sã poarte ceasuri ºi credeam...
- Urãsc ceasurile, îi spun, revenindu-mi. Când
voi ieºi la pensie, primul lucru pe care-l voi face
va fi sã le arunc pe toate din casã.
- Ah! Nu spuneþi asta! Mã doare sufletul.
ªi chiar ºi-a dus mâna la inimã, cu un gest ce
nu pãrea deloc teatral, ci izvorât dintr-o mare
durere.
- Nu, nu spuneþi asta. Eu le iubesc. Atât de
mult, încât am preferat sã rãmân sãrac o viaþã
decât sã m-ajung de pe urma lor. Aºteptaþi aici!
Vreau sã v-arãt ceva.
Apare curând, târând o lãdiþã cafenie, roasã
de vreme ºi încuiatã cu lacãt. O pune jos cu infinitã
grijã, o descuie cu o miºcare sigurã ºi, ridicându-i
capacul, mã-ndeamnã sã privesc. Privirii mele searatã mulþime de ceasuri rânduite frumos, mici,
mari, de mânã sau de buzunar. O adevãratã
colecþie despre care mi-a spus c-a adunat-o în
timp din diferite surse, în general de la oameni
care, dintr-un motiv sau altul, doreau a se
descotorosi de ele ºi, cunoscându-i pasiunea,
veneau sã i le ofere. Unora dintre aceste ceasuri
le mergeau limbile ºi indicau, toate, aceeaºi orã,
semn cã nu doar le pãstra ci le avea ºi grija. Când
am ridicat, întrebãtor, privirea, omul cu ceasurile
ºi-a început spovedania:
- De meserie, sunt ceasornicar. Asta am fãcut
toatã viaþa ºi niciodatã nu mi-a pãrut rãu. Unii
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cred cã-i o meserie prea migãloasã ºi plictisitoare,
dar mie mi-a plãcut tare mult. Asta pentru cã
niciodatã n-am privit ceasul doar ca pe un obiect
de care te slujeºti ca sã mãsori timpul. Pentru mine,
ceasul se aflã în strânsã legãturã cu cel care l-a
purtat ºi astfel fiecare dintre ele are o poveste. Eu
am ºtiut sã le-ascult poveºtile, iar acolo unde nu
mi-au spus-o, am încercat sã le-o inventez, pornind
de la câteva date pe care le aveam. Acesta - miaratã, atingându-l uºor, un ceas fin al cãrei
purtãtoare fusese, de bunã seamã, o femeie- e din
aur. Valoreazã destul ºi chiar merge, dupã cum
vedeþi. M-am strãduit sã-l þin în viaþã. L-am
cumpãrat cu gândul de a-l revinde dar, dupã ce iam aflat povestea, m-am rãzgândit. Nu se fãcea sajungã pe mâna vreunei inse care l-ar fi apreciat
doar ca pe o bijuterie. Cãci ce sunt bijuteriile lipsite
de povestea lor, decât inutile strãluciri fãrã viaþã?
Doamna care mi l-a adus era sora nefericitei
posesoare de o zi a ceasului cu pricina. Îl pãstrase
zece ani, nici ea nu ºtia de ce. Dar, în cele din urmã,
a vrut sã scape de odiosul obiect care a provocat
moartea surorii ei, pe nume Natalia – din câte am
înþeles o doamnã din înalta societate, de o deosebitã
frumuseþe ºi o sensibilitate rarã, ceea ce i-a fost
fatal. Ceasul poartã o inscripþie: „Iubitei mele,

Ceasornicarul
(Azilul 3)
Carina”. Natalia primise ceasul de ziua ei, de la
bãrbatul pe care-l iubea ºi cu care urma sã se
cãsãtoreascã. Se pare cã ºi acesta a iubit-o nespus.
Dar cineva zicea cã marile iubiri ar fi sortite pieirii,
chiar ºi atunci când te aºtepþi mai puþin, chiar dacã
nu existã motiv real pentru asta. Dispar ºi se duc,
de parcã iubirea ar fi pãcatul capital al omenirii,
pentru care omul trebuie negreºit sã plãteascã. Cum
spuneam, Natalia primise ceasul de la viitorul soþ.
A doua zi au gãsit-o înecatã în lacul din spatele casei.
Lãsase ºi un bilet: „N-aº fi putut trãi cu ruºinea de-a
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fi iubit omul care m-a trãdat. ªi nici n-aº fi putut
trãi fãrã sã-l iubesc.” Toþi au fost nedumerii, cel
mai tare nefericitul iubit, care nu putea înþelege
nicicum. Misterul s-a lãmurit abia când cineva a
observat inscripþia de pe ceas. Cum era normal,
„vinovatul” a început cercetãrile. Aºa s-a aflat cã
cel care fãcuse inscripþionarea încurcase numele,
având comandate în acelaºi timp, de cãtre
persoane diferite, douã dedicaþii pentru ceasuri:
„iubitei mele, Carina” ºi „iubitei mele, Natalia”.
Omul ºi-a cerut mii de scuze, dar asta n-a ajutato defel pe biata Natalia, care murise crezând cã
iubitul ei mai are pe cineva, ºi nici pe sãrmanul
om, care nu fusese suficient de vigilent când a ridicat
ceasul, verificând dacã a fost inscripþionat corect.
Am întrebat-o pe sora Nataliei de ce crede cã
aceasta n-a încercat sã lãmureascã problema
înainte de-a fi luat o decizie atât de definitivã. Mia rãspuns cam aºa: „ O cunosc bine pe Nati,
suntem gemene. Eu am fost singura care i-a înþeles
gestul ºi ºtiu cã ar fi preferat sã moarã decât sã
cearã socotealã omului pe care-l iubea. ªi,
probabil, ideea care i-a venit prima datã în minte
– aceea cã el ar fi trãdat-o – i-a întunecat gândirea,
fãcând-o sã excludã posibilitatea de a lua în calcul
o banalã greºealã”.
M-a tulburat atât de tare povestea asta, încât
mi-am pus de atunci o mie de întrebãri. Fãrã niciun
rãspuns. Murim degeaba. ªi tot d-aia trãim ºi
iubim. Eu nu mai ºtiu care-i rostul...
Dupã o pauzã în care a mângâiat cu privirea
„comoara” adunatã în lada veche, a hotãrât sã-ºi
aprindã, în cele din urmã, þigara, continuând:
- Mda. Fiecare ceas poartã cu el o poveste.
ªi-al meu, ãsta pe care-l port, are una. E lungã,
prea tristã ºi încã nu m-am hotãrât s-o spun
nimãnui. L-am dobândit în niºte împrejurãri care
mi-au dovedit cã sunt ºi voi rãmâne om, pânã ºi-n
cel mai negru moment al vieþii. ªi-l port mereu
tocmai ca sã nu uit asta.
M-am despãrþit târziu de omul pe care unii îl
numesc ceasornicar, alþii nebunul cu ceasuri ºi
cãruia eu îi spun colecþionarul de suflete. Cãci,
ascultându-i poveºtile rãspândite prin fum de
þigarã, am înþeles cã în lãdiþa lui nu adunase obiecte
ci oameni, cu durerile, bucuriile ºi neîmplinirile lor.

arhg. Florin Vlad

Asociaþia Naþionalã a
Producãtorilor de Alcool
convocã primul congres
de la constituire. Scopul
urmãrit de patronat era
acela de revigorare a
acestui sector de
activitate, deosebit e
importnt
pentru
economia naþionalã! În
plenul congresului,
somitãþi în sociologie,
psihologie ºi futurologie
au prezentat diferite
Vasile Panã
referate de specialitate.
Pentru prima oarã se lansa ideea stimulãrii
psihologice a beþivului fidel faþã de bãuturã. Juriºti
bine remuneraþi, titulari ai unor catedre de drept civil,
comercial ºi constituþional au întocmit un proiect de
act normativ, în intenþia de a da un cadru legal
mãsurilor propuse. Prin curierat special, proiectul
ajunge a doua zi pe masa secretariatului general al
guvernului, iar în noapte târziu, miniºtrii îl aprobã prin
ordonanþã de urgenþã. Ordonanþa instituie cadrul legal
în care se pot acorda unele ordine ºi medalii
consumatorilor fideli alcoolului. În prima parte se
defineºte noþiunea de beþiv, „care nu poate fi alta
decât o persoanã fizicã, conºtientã ºi nesilitã de
nimeni, care consumã zi de zi bãuturi alcoolice, ceas
de ceas ºi în proporþie de masã”.Þinându-se cont de
cantitãþile de alcool îngurgitate, recidive în scandaluri
familiale ºi internãri în spitalele de neuropsihiatrie(pentru dezalcolizare), legiuitorul împarte
consumatorii de alcool în trei categorii speciale: a)
beþivi ; b) beþivi notorii ºi c) alcolici irecuperabili.
Regulamentul de aplicare al ordonanþei în cauzã
cuprinde în amãnunt procedura de folosit a organelor
abilitate în aceastã acþiune naþionalã:
- Spitalele vor comunica din arhivele proprii,
petiþionarilor, perioadele de internare a celor trei
categorii de beþivi. Þinându-se cont cã poliartritele
sunt mult mai frecvente la iubitorii de pahar,
localizându-se în special la membrele inferioare,
secþiile de chirurgie vor comunica, în regim de
urgenþã, dacã au înlãturat vre-un mãdular bolnav,
persoanelor doritoare a li se recunoaºte de cãtre
societate calitatea de beþiv.
- Organele de poliþie municipale, orãºeneºti ºi
comunale vor elibera adeverinþe doveditoare cu
privire la procesele verbale de contravenþie aplicate
în timp pentru fapte calificate contravenþii,
referitoare la beþii ºi scandaluri, provocate în familie
sau locuri publice.
- Patronii barurilor ºi bufetelor, în special cele
aflate în mediul rural, sunt obligaþi prin lege de a
comunica date din „Caietele de evidenþã a
datornicilor beþivi” din care sã rezulte sumele de bani
ºi perioadele de timp.
Birourile de avocaturã sunt luat cu asalt!
Contractele de consiliere curgeau gârlã! Intrãrile ºi
spaþiile din jur sunt obturate de fel ºi fel de mijloace
de transport, care aduc ciungi ºi ologi încãrcaþi de
dorinþa de a li se recunoaºte calitãþile de alcolici
irecuperabili. Consiliile judeþene îºi încep ºedinþele
cu dezbaterea dosarelor prezentate de aceºti eroi
anonimi. Curios cum mã ºtiu ºi mai ales din dorinþa
de a vã prezenta un asemenea caz, am mers la
domiciliul unui urmaº al unui fost beþiv notoriu, ajuns
în final alcolic irecuperabil, cu sfârºit tragic, pe carel veþi vedea un pic mai încolo. Tudor, fiul cel mare al
beþivului, mã conduce în „camera de la uliþã”, în
permanenþã curatã ºi primitoare de musafiri. Pe
peretele alb, pe care cade perfect lumina filtratã prin
perdelele de borangic ale ferestrei, mi se prezintã
vederii un colaj format din mai multe fotografii,
documente ºi tãieturi din ziarele vremii. Dintr-o
fotografie patinatã de timp ne privesc doi ochi miraþi,
încãrcaþi de o umbrã de jenã. Buzele-i crãpate parcã
cer un strop de bãuturã. Miriºtea bãrbii ºi pãrul în
dezordine calificã omul beþiv. Alãturi, ordinul

De-a râsu’-plânsu’

Odã beþivului
„Alcoolic irecuperabil” se lãfãie într-o ramã auritã
ºi geam protector. Deasupra, o tãieturã dintr-un ziar
vechi, reprezentându-l pe tatãl lui Tudorel ca fruntaº
mulgãtor la vacile ceapeului din comunã. Fiecare
petec de hârtie constituie o cronicã vizualã a timpului.
Simt cã mã sufoc, neputând sã mã mai uit, darãmite
sã mai ºi scriu! Urmaºul cel mare al medaliatului
mã atenþioneazã: „În prezent, s-a constituit Asociaþia
pe Þarã a Beþivilor”, împãrþiþi în cele trei categorii,
cu filiale în toate judeþele patriei, urmãrindu-se
recuperarea banilor cu care pãrinþii noºtri au
alimentat, din amonte în aval, întreaga structurã:
producere, ditribuþie, consum, a bãuturilor alcoolice!”
Se pipãie în buzunarul de la piept al cãmãºii, scoþând
un carnet încopciat în coperþi negre, nu mai mare ca
un lat de palmã, purtând pe el o scriere cu litere
aurite! „Suntem câteva zeci de mii de cotizanþi, ºtim
cã va fi greu de stabilit sumele, dacã avem în vedere
fluctuaþia valoricã a leului în ultimii zeci de ani!” Cu
mâneca cãmãºii ºterge fotografia lui tatã-su ºi
medalia primitã. Ia poziþia de drepþi, ca în faþa unei
persoane încãrcatã de simboluri de respect ºi
zice:”Tatã, te voi rãzbuna pânã la capãt!” Picioarelemi tremurã. Simt nevoia sã mã aºez pe prispa joasã
din faþa casei. În scurt timp, odrasla cea mare a
decedatului ia loc în dreapta mea. De sub braþ scoate
un dosar într-o baierã de pistelcã veche. Desface
pe genunchi mica lui arhivã, atenþionându-mã cã voi
avea multe de vãzut în acele documente. ªi chiar cã
avea dreptate! Tãieturi din ziarele timpului, declaraþii
emanate(unele chiar olograf) de la martori oculari
ale unor evenimente în care eroul principal, nea
Miticã, cum îl cunoaºte comunitatea, dãduse multe
spectacole de bãtãi ºi scandaluri sub influenþa
bãuturii! „Mã aflam în casã împreunã cu familia,
menþioneazã un astfel de martor. Aºteptam
colindãtorii de Anul Nou. Afarã, un vifor de nu te
îndurai sã dai afarã nici un câine.Întuneric de-þi bãgai
deºtele în ochi! Cred cã era ora unºpe noaptea.
Auzim scandal. Ieºim cu toþii pe prispa casei ºi, ajutaþi
de un felinar, l-am vãzut pe vecinul Miticã cum îºi
alerga ca un nebun(beat fiind) soþia ºi copiii! Arunca
în ei cu cãrãmizi gloduri de pãmânt îngheþat din drum
mai ceva ca în animale! Asemenea scene se repetã
sãptãmânal.” Datatã 30.12.1981. Tudorel, bãiatul
cel mare, mã urmãreºte, ghicindu-mi gândurile.
„Aceastã declaraþie – mai sunt ºi alte documente –
a avut un rol hotãrâtor în obþinerea recunoaºterii
calitãþii de alcoolic de cãtre tata.” Apoi adãugã,
dându-se puþin pe spate, „Unii au încercat sã o facã
pe Gicã Contra, însã le-am spus sã nu se joace cu
meritele bãtrânului.” Tudorel îºi freacã palmele ca
dupã un mare succes, vorbindu-mi chiar într-un
limbaj de om trecut prin procese : „Pãi avocatul care
m-a ajutat, proºti bani o încasat el de la mine?!”
În dosar dau ºi peste alte documente cu o
încãrcãturã probantã deosebitã. Copia unei fiºe
medicale de observaþie, întocmitã de medicul curant
al unui spital de neuro-psihiatrie, în perioada iunieseptembrie 1983, când nea Miticã a fost internat
acolo. Rãspunsurile beþivului mi se par deosebit de
relevante. Medicul curant întreabã: „Pacient, realizezi
cã bãutura nu-þi face bine?” Tatãl lui Tudorel
rãspunde prompt: „Domnule doctor, în ultimii 25 de
ani, o singurã zi am fost treaz ºi am simþit cã
înebunesc! Nebunia îmi venea nu de la lipsa de alcool,
ci de la ceea ce vedeam în jurul meu.” Medicul chiar
a devenit curios, vãzând parcã unele momente de
luciditate în rãspunsurile beþivului. „ªi ce anume tea deranjat chiar aºa de tare în lumea realã de te-a
chemat din nou la pahar?” Eroul nostru zâmbeºte
un pic, cere puþinã apã ºi apoi se explicã:” Din
adeverinþele din dosar rezultã cã eu sunt mulgãtor
la vacile C.A.P.-ului. Þin minte cã în iarna anului
1981 se primeºte ordin pe linie de partid ca, de unde,

de neunde, sã dublãm producþia de lapte! Ca la
meliþã ne tocau politrucii!! Vacile erau slãbite,
suculente nu aveam, doar paie, ºi acelea pe
terminate!” Efortul depus l-a obosit cumplit pe tatãl
lui Tudorel. În special abstinenþa de alcool îl
transportã în sevraj. Doctorul observã ºi face o
pauzã, administrându-i câteva sedative. În fiºa de
observaþie, medicul curant menþioneazã: „
Sensibilitate mãritã faþã de mediul înconjurãtor!
Refularea ºi-o gãseºte în alcool.” A doua zi au
continuat investigaþiile din partea medicului prin
întrebãri sugestive:” ªi cum a fost cu producþia de
lapte, mãi Miticã?” Cel interogat se foieºte în pat,
se scoalã în capul oaselor, rezemându-ºi corpul slãbit
de tãblia de fier a patului. „Domnule doctor, aveam
un coleg cãruia îi mergea mintea ca briciul. Ce
credeþi cã ne-a învãþat sã facem? Zi ºi noapte
adunam în gãleþi urina de la vaci, o colectam în
bidoane, amestecând-o apoi cu laptele muls.
Cantitãþilr se dublau! Nimeni nu putea bãnui.
Analizele de laborator erau neputincioase. Nu
puteau sã scoatã în evidenþã urina! În cel mai rãu
caz releva un procent de grãsime mai scãzut! Atunci
am primit titlul de erou al muncii socialiste!”
Alcoolicul mai face o pauzã, la rugãmintea medicului.
Ochii i se injectaserã, parcã era prins de flama de
sudurã. „Mã ardea sufletul de ceea ce puteam sã
facem. Dar nu puteam sã-mi trãdez colegii. Uneori
hotãram sã mã destãinui, dacr cui oare puteai sã-i
spui? Nimeni nu te-ar fi crezut. Preci dãdeauzvonul
cã am înebunit. Decât cu o asemenea tinichea de
coadã, mai bine mã înecam în bãuturã, calificativul
de beþiv, de alcoolic, nu mã scotea în nici un fel în
evidenþã. Toþi erau stãpâniþi de acest viciu. Între
atâþia beþivi, eu nu eram decât un anonim.” Medicul
consemneazã: „Incapabil de a riposta lucid ºi prin
argumente coerente.”
Zilele treceau, anii treceau, eroul nostru se
cufunda tot mai adânc în alcool. O ultimã internare
este menþionatã în 1987. O nouã foaie de observaþie
apare în dosar. „Nu cumva tot o nedreptate sau o
prostie a altora te-a fãcut sã nu te laºi de alcool?”
Bolnavul chiar devine curios. Cu ochii aproape închiºi,
corpul cuprins de un tremurat continuu. Culoarea
vânãtã a chipului, cu cianozã în jurul buzelor, trimite
celor din jur imaginea unui om sfârºit. În atâþia ani ºi
atâtea internãri, între pacient ºi medic se stabilise o
relaþie de afectivitate. Nea Miticã, alcoolicul, cu un
efort supraomennesc, încercã sã-i explice medicului
ultima lui pãþanie din lumea aºa zisã normalã. Respira
greu, obosind la cel mai mic efort. „Domnule doctor,
în toamna anului trecut, la culesul porumbului, ceea
ce a fãcut cu noi preºedintele C.A.P.-ului chiar a
depãºit normalul” Intervine medicul curant, rugândul sã facã o pauzã: „Încearcã sã-mi spui pãþania în
mare. Cautã sã elimini amãnuntele. Bine?” Tatãl lui
Tudorel încuvinþeazã din cap, apoi continuã:” Eram
acuzaþi de cei de la raion cã se furã porumb. Se
fura, însã nu cu cãruþa sau cu sacul. Fiecare-ºi
umplea cracii pantalonilor cu care eram îmbrãcaþi
numai cu porumb boabe. S-au prins, nemernicii. Au
hotãrât atunci câ atât femeile, cât ºi bãrbaþii sã intre
în lanul de porumb îmbrãcaþi numai în chiloþi tetra de
culoare neagrã.(Tehnicã de monitorizare)” Medicul
nu se poate abþine ºi chipul i se inundã de râs. Nea
Miticã continuã:” Cum aº fi putut sã mã mai uit treaz
la bieþii oameni? Ca un turmã de vite se deplasau în
ciopor de la un capãt la altul al tarlalei! Þurloaie
desvelite ºi descãrnate se luptau printre corneþii ºi
scaieþii înalþi cât calul! Nemernicii dãduserã ordin
ca ºi chiloþii sã fie prevãzuþi cu cracii cât mai scurþi
ºi cât mai largi. Asta ca sã nu se mai poatã fura nici
un mãcar un bob. Atunci am hotãrât definitiv sã fug
din lumea asta ºi sã trãiesc numai în bãuturã!” Efortul
fãcut chir cã-l obosi. Tusea îi inundã pieptul. Cheaguri
de sânge i se preling pe pernã. Chipu-i macerat
exfolia ridurile cutanate aidoma unei coaje de bananã
terciuitã ºi aruncatã la tomberonul de gunoi.
- Dumnezeu sã te aibã în pazã, nea Miticã. Fii
sigur, copiii îþi vor respecta memoria!
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EVOLUÞIA JUDEÞULUI IALOMIÞA
ÎN PERIOADA FANARIOTÃ
I.ORGANIZAREAADMINISTRATIVTERITORIALÃ A JUDEÞULUI IALOMIÞA ÎN
SECOLUL AL XVIII-LEA
Organizatã pe principii moderne din timpul domniei
lui Constantin Mavrocordat, administrarea Þãrii
Româneºti a presupus, spre mijlocul secolului al XVIIIlea, stabilizarea judeþelor, împãrþirea lor în subdiviziuni
(plãºi) precum ºi numirea la conducerea acestora a
dregãtorilor retribuiþi, ispravnici ºi respectiv zapcii1. Un
act din anul 1743 aratã prima împãrþirea cunoscutã a
judeþului Ialomiþa în plãºi, ºapte la numãr, numite dupã
reºedinþele zapciilor: Lichireºti, Stelnica, Oraºul, Slobozia,
Grindu, Jilava ºi Dridu2. În anul 1789, Katiliki tis
Ialomitzas ephi epta plases menþiona tot ºapte plãºi, cu
Gârbovi în loc de Grindu3. La începutul secolului XIX,
existau tot ºapte plãºi, dar componenþa ºi reºedinþele
acestora s-au tot schimbat. În anul 1818, existau plãºile
Scaunului, Lichireºtilor, Stelnicei, Sloboziei, Grindului
Fãgãraºului, Jilavelor ºi Fundului Danciului, precum ºi o
Polcovnicie4. Cârmuitorii judeþului Ialomiþa, ispravnici din
timpul reformei lui Constantin Mavrocordat, îºi aveau
reºedinþa, începând cu anii 1714-1716, în târgul de la
Urziceni, unde fusese mutatã de la Oraºul de Floci. Pânã
în prima jumãtate a secolului XIX, reºedinþa judeþului avea
sã funcþioneze la Urziceni, unde fusese mutatã în perioada
de la sfârºitul domniei lui Constantin Brâncoveanu ºi
începutul domniei lui Nicolae Mavrocordat. Raþiunile erau
legate de continua decãdere a Oraºului de Floci ºi de
ridicarea târgului de la Urziceni, aºezat mai aproape de
capitala þãrii ºi aflat la intersectarea drumurilor care veneau
din Transilvania cãtre Dobrogea ºi din Moldova cãtre
Bucureºti. În ceea ce priveºte ispravnicii, actele vremii
aratã cã erau numiþi de cãtre Divan, din rândul boierilor
veliþi, foºti mari dregãtori, fiind legaþi de judeþ prin origini
sau prin moºiile deþinute acolo. Erau numiþi câte doi,
pentru a preveni cazurile de corupþie, care totuºi au existat,
dupã cum aratã unele cãrþi domneºti. Pânã în anul 1800,
ispravnicii judeþului Ialomiþa au fost:
Stolnicul Dumitrache Colceag, 11 august 1783.
Medelnicerul Radu Filipescu, 11 august 1783.
Comisul Racoviþã, 17 ianuarie 1784.
Slugerul Varipati, 17 ianuarie 1784.
Serdarul Grigore Alexeanu, 27 august 1784.
Slugerul Barbu Vãcãrescu, 4 mai 1785.
Comisul Racoviþã, 4 mai 1785.
Serdarul Grigore Alexeanu, 1788.
Slugerul Barbu Vãcãrescu, 1788.
Stolnicul ªtefan Alexeanu, 15 septembrie 1791.
Medelnicerul Constantin Hrisoscoleu, 15 septembrie 1791.
Comisul Iordache Negri, 8 decembrie 1791.
Vãtaful Constantin Varlaam, 26 aprilie 1792.
Biv vel serdar Alecu Cocorãscu, 19 septembrie 1792.
Medelnicerul Manolache, 22 noiembrie 1797.
Biv vel paharnic Constantin Bãlãceanu, 15 ianuarie 17995.
Ispravnicii erau însãrcinaþi cu întreaga administrare a
treburilor judeþului ºi rãspundeau direct în faþa domnului.
În spiritul vremii, abuzurile autoritãþilor erau obiºnuite,
dar nu de puþine ori domnul þãrii trimitea scrisoare de
,,certare” ispravnicilor, mustrându-i pentru abuzurile lor
ºi ameninþîndu-i cu ,,urgie”6.
Cea mai veche reprezentare a stemei judeþului Ialomiþa
dateazã din anul 1782 ºi s-a pãstrat pe un sigiliu al
domnitorului Nicolae Caragea, împreunã cu stemele
celorlalte judeþe ale Þãrii Româneºti. În mod firesc, stema
face trimitere la principala bogãþie, exploatatã încã din
timpul lui Mircea cel Bãtrân: peºtele, reprezentat orientat
cãtre dreapta7. Dupã anul 1800, stema judeþului Ialomiþa,
pãstratã pe sigiliile mari ale unor domnitori, pe sigiliile
unor instituþii din judeþ ºi pe unele hãrþi, apare cu
reprezentarea unui peºte ieºind din valuri, în plan
secundar fiind arãtat un snop de grâu, trimiterea fiind
evidentã la principalele bogãþii ale meleagurilor ialomiþene,
peºtele ºi grânele8.
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Cea mai veche reprezentare a stemei
Judeþului Ialomiþa, pe un sigiliu domnesc
din anul 1782.

Stema Judeþului Ialomiþa în secolul XIX

II.AªEZÃRILE IALOMIÞENE ÎN SECOLUL
AL XVIII-LEA
Surse strãine ºi aºezãri.Pentru acestã perioadã,
cunoaºterea aºezãrilor judeþului este fundamentatã pe
catagrafiile mãnãstirilor, cãrþile domneºti, zapise ºi
îndeosebi pe descrierile strãine, ultimele fiind cele care
dau tablouri mai complete asupra numãrului ºi numelor
satelor ºi târgurilor ialomiþene. În anul 1718, fostul secretar
al lui Constantin Brâncoveanu, publicându-ºi lucrarea
despre Þara Româneascã, cu titlul Revoluþiile moderne
ale Valahiei, avea ca anexã ºi harta þãrii, reprodusã dupã
cea a stolnicului Constantin Cantacuzino,dar cu litere
latine. Pentru judeþul Ialomiþa, firesc, erau aceleaºi aºezãri
precizate de stolnic.
Fostul cãpitan austriac Franz Joseph Sulzer, venit ca
profesor la Palatul domnesc în anul 1776, adus de
Alexandru Ipsilanti, a publicat în anul 1781 o Descriere a
Þãrii Româneºti9, în care prezenta ºi data despre judeþul
Ialomiþa. Ca ºi celelalte judeþe de câmpie, era considerat
slab populat, fiind amintite doar 67 de sate ºi târguri. Cea
mai importantã aºezare încã era considerat Oraºul de Floci,
dar cu specificþia cã nu era de fapt un oraº, ci doar loc
pentru desfacerea mãrfurilor. Dintre aºezãrile mai
importante erau amintite Urziceni, cu douã biserici ºi douã
case boiereºti ºi reºedinþã a judeþului, târgul Sloboziei,
cu mãnãstire, târg periodic ºi pod peste Ialomiþa, Beilicu,
cu bisericã ºi case boiereºti pe Borcea, Tâmbureºti, cu
bisericã ºi iaz, tot pe Borcea º.a.10
Cel mai complet tablou al aºezãrilor judeþului în secolul
al XVIII-lea îl oferã F.W.G.Bauer, în lucrarea sa Memoires
historiques sur la Valachiae avec un prospectus d‘un
atlas Geographique et militaire de la derniere guerre
entre la Russie et la Porte Ottomane.Publie par
Monsieur de B...(Bauer), a Frankfort et Leipzig chez
Henri Louis Broenner.1778. Descrierea judeþului Ialomiþa,
ca ºi a celorlalte din Þara Româneascã, este în general
precisã ºi include prezentarea aºezãrilor, cu menþiunea
bisericilor, a caselor boiereºti, a hanurilor, a podurilor,
precum ºi a celor mai importante ape. Sunt menþionate
limitele:,,Districtul Ialomiþa. Acest district se învecineazã

la est cu Raiaua Brãilei ºi cu Dunãrea, la sud cu Dunãrea,
la vest cu districtul Ilfov ºi la nord cu cele ale Secuienilor
ºi Buzãului”. Localitãþile ialomiþene erau:
Fundu Mereu, sat mic, fost înainte la judeþul Ilfov.
Stroieºtii Sãrãidar, sat cu o casã boiereascã, în faþa
celui precedent.
Patru Fraþi, sat aºezat lângã vãrsarea râului Prahova
în Ialomiþa.
Grindu ºi Odaia Nicoleºti, douã sate mici, lângã cel
precedent.
Jilava, sat cu bisericã, ,,o casã de boier din piatrã” ºi
un han.
Moldoveni, sat mic.
Borãneºti, sat ºi moºie, cu o bisericã.
Bãrbuleºti, sat ºi moºie, cu o bisericã.
Armãºeºti, sat cu o bisericã ºi o casã de boier.
Urziceni, ,,douã sate cu biserici de piatrã ºi case de
boieri, aºezate pe malul unui lac mare”, care se varsã în
râul Ialomiþa.
Fundu Danciului, sat mic pe Ialomiþa.
Bãrcãneºti, ,,sat cu o bisericã, pe malul Ialomiþei”.
Pupezeni, sat mic.
Manasia, sat cu o bisericã.
Uluiþi, sat cu douã biserici ºi o casã boiereascã.
Uleºti, sat cu o bisericã.
Alexeni, sat ºi moºie cu o bisericã ºi casã boieresacã,
din piatrã.
Pupezeni, sat cu o bisericã, ,,pe moºia cãruia sunt
arbori ºi arbuºti”.
Meteleu, sat mic.
Gârbovi, sat cu o bisericã, o casã boiereascã, din piatrã
ºi un han.
,,Patunowil”, sat mic.
Vlãdeni, sat ºi moºie cu bisericã.
Frumuºica, sat mic.
Cârlisaci, sat mic lîngã cel dinainte.
Broºteni, sat cu o bisericã.
Acsint, ,,sat cu o bisericã pe Ialomiþa, mai jos de cel
precedent”.
Crãsani de Sus, mic sat cu o biericã.
Raºi de Jos,
Raºi de Sãrãþuica,
Raºi, trei sate mici.
Cãzãneºti, sat mic cu o bisericã.
Orezi, sat mic.
1
Înainte de 1775, ispravnicii aveau dreptul de a numi zapcii,
dupã acest an însã, zapcii erau numiþi dintre boiernaºi ºi fiii de
boieri, aºezaþi în slujbã cu ,,pitar domnesc”. Vezi Aureliu
V.Ursescu,Anuarul judeþului Ialomiþa pe anul 1906. Tipografia
Constantin I.ªeicãrescu, Cãlãraºi, 1906, p.18.
2
Aureliu V.Ursescu,Anuarul judeþului Ialomiþa pe 1906,
p.21.
3
Dr.Samarian Gh.Pompei, Istoria oraºului Cãlãraºi
(Ialomiþa).De la origine pânã la anul 1852. Institutul de Arte
Grafice E.Marvan, Bucureºti, 1931, p.217-218.
4
Ibidem, p.42.
5
Ibidem,p.220-221.
6
Astfel, la 9 noiembrie 1793, voievodul Alexandru Moruzi îi
cerea ispravnicului Alexandru Cocorãscul sã-ºi îndeplineascã
atribuþiile, certându-l:,,Îþi facem scris cã, dupã ce din acest judeþ
iese toatã zahareaua cea mai multã care hrãneºte ºi poliþia
Bucureºtilor, ºi din care se trimite ºi la Þarigrad, a vedea Domnia
mea acest fel de pâne micã ºi proastã vânzându-se acolea, nu o
socotim alt, fãrã de numai cã ai cãzut în lenevire ºi nu grijeºti de
treabã dupã datoria slujbei, sau cã ai cãzut la vreo neonecsie ºi teai ajuns cu brutarii, luându-le rusfet ºi interes”. La rândul sãu,
Constantin Hangerli îl certa, printr-o carte domneascã datatã 15
ianuarie 1799, pe ispravnicul Constantin Bãlãceanu:,,De ce te vei
fi fandosind cã ai arãtat oareºi-care piotimie la o treabã-douã ce ai
fost orânduit, dar însuþi þi le strici cu cele de acum berecheturi, ºi
Domnia mea nu te avem cu vreo deosebire de isprãvnicie, ca ºi
când ai avea cevaºi merito învederat de ichiacos, ca sã arãþi atâta
îndrãznealã a-i întoarce pe cãpitanii ce vezi cã au porunci domneºti
la mânã ºi a nu-i primi de cãpitani. Deci deschideþi ochii ºi
socoteºte-te ce faci ºi altã datã, ca sã nu mai urmezi împotrivire
ca aceastã la ale cãpitanilor, cã numai te voi ridica cu urgie ºi încã
cu toatã strãjnicia te voi pedepsi, spre pildã”.Vezi Aureliu
V.Ursescu,Anuarul judeþului Ialomiþa pe 1906, p.10-11.
7
Maria Dogaru,Sigiliile, mãrturii ale trecutului istoric. Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1976, p.89.
8
Maior D.Pappasoglu,Atlasu Geograficu al României.
D.J.A.N.Ialomiþa, Colecþia de hãrþi, 1/1863-1865, f.10.
9
Prezentarea lucrãrii, cu titlul original Geschichte des
Transalpinischen Daciens, la N.Iorga,Istoria românilor prin
cãlãtori. Vol.II.Bucureºti, 1928, pp.228-239.
10
Fr.J.Sulzer, Geschichte des Transalpinischen Daciens.
Wien, 1781, pp.317-320.

prof. dr. ªtefan Grigorescu
(continuare în numãrul viitor)

AMINTIREA UNUI MARE
ZBURÃTOR
În primãvara acestui an s-a împlinit o jumãtate
de secol de la trecerea în nefiinþã a aviatorului român
Constantin M. Cantacuzino, cunoscut îndeosebi ºi
cu numele de Bâzu, unul dintre cei mai strãluciþi
zburãtori pe cerul þãrii noastre ºi al Europei. Viaþa ºi
faptele sale sunt un exemplu de dãruire ºi angajare
fãrã preget în slujba aripilor cu tricolor înãlþate ºi
rotite cu o mãiestrei de neegalat pe întinderile de
necuprins ale vãzduhului. Provenea dintr-o familie
cu origini în epoca medievalã a Þãrii Româneºti.
Nume de referinþã pentru istoria mai îndepãrtatã sau
mai apropiatã de zilele noastre evidenþiazã domnitori,
oameni de culturã, medici, arhitecþi ºi nu în ultimul
rând personalitãþi politice ºi persoane cu funcþii
publice din istoria modernã ºi contemporanã a
României. Bunicul aviatorului a fost o figurã
marcantã a Partidului conservator, Grigore George
Cantacuzino, unul dintre cei mai bogaþi oameni din
România la cumpãna secolelor XIX ºi XX care purta
ºi cognomenul de Nababul, iar tatãl lui Bâzu se
fãcuse remarcat în viaþa diplomaticã, în cariera
juridicã ºi cea politicã îndeplinind ºi funcþia de ministru
în vremea participãrii României la primul rãzboi
mondial. Soþia sa, mama lui Bâzu, nãscutã Rosetti –
Tescanu, cunoscutã mai ales cu prenumele de
Maruca, de la Maria, s-a remarcat prin inteligenþã,
frumuseþe ºi îndeosebi printr-un spirit deschis, elevat,
clãdit pe lecturi temeinice din literatura universalã ºi
naþionalã, înzestratã cu o vie înclinaþie ºi pasiune
pentru muzicã, devenind o apropiatã a lui George
Enescu cu care s-a ºi cãsãtorit în 1937, dupã ce în
urmã cu un deceniu soþul ei îºi pierduse viaþa într-un
tragic accident de automobil. Din anii adolescenþei
Bâzu Cantacuzino se consacrã practicãrii unor
sporturi care presupuneau curaj, îndemânare ºi multã
perseverenþã: hochei pe gheaþã, motociclism ºi
automobilism, el dovedindu-se un perfomer, cucerind
titluri ºi trofee în competiþii interne ºi internaþionale.
Îl atrãgea însã asemenea unui puternic magnet
dorinþa de nestrãmutat de a zbura, de a se înãlþa în
spaþiul aerian ºi de a-l stãpâni printr-un înalt
profesionalism dovedit cu prisosinþã de-a lungul
întregii sale vieþi. La vârsta de 28 de ani dupã ce
absolvise ªcoala Civilã de Pilotaj „ Mircea
Cantacuzino ” obþine un certificat de pilot civil pentru
turism (22 iulie 1933). Se va consacra în domeniul
aviaþiei civile printr-o specializare în zboruri de linie
ºi acrobaþie aerianã precum ºi în sfera aviaþiei
militare pe aparate de vânãtoare. În 1934 participã
la un concurs de aviaþie al cãrui trofeu Cupa „ Ionel
Ghica ” îl cucereºte de un traseu marcat pe mai
multe oraºe din þarã, de la Constanþa la Bucureºti.
Participãrile sale la mitinguri ºi concursuri aviatice
alãturi de alþi piloþi consacraþi în astfel de zboruri îi
atrag aplauzele binemeritate ale unui public fascinat
de mãiestria cu care pilota avioanele de mici
dimensiuni construite special pentru demonstraþii
acrobatice. La sfârºitul lunii iulie 1935 obþine brevetul
de pilot pentru aviaþia civilã ºi devine unul din cei
mai apreciaþi aviatori ai Companiei LARES (Liniile
Aeriene Române Exploatate cu Statul). În calitate
de pilot al acestei companii Bâzu Cantacuzino a
efectuat numeroase zboruri tur ºi retur între Bucureºti
ºi marile metropole ale Europei. Continuã cu multã
perseverenþã specializãri în zboruri efectuate
noaptea. La 6 iunie 1939 Bâzu Cantacuzino este
înaintat la gradul de locotenent aviator în rezervã.
Odatã cu declanºarea celui de al Doilea Rãzboi
Mondial ºi participarea României, aliatã cu Germania
fascistã, de la 21 iunie 1941 la conflagraþia militarã,

Bâzu Cantacuzino se va înregimenta în aviaþia de
vânãtoare ºi va participa la întreaga campanie
militarã a þãrii pe fronturile de Est ºi Vest contribuind
în mod exemplar la succesele acestei arme în
confruntãrile cu inamicii sovietici, americani ºi
germani. Semnificative sunt secvenþele în care pilotul
român a demonstrat înalta sa mãiestrie profesionalã,
curajul de excepþie în confruntãrile aeriene, iscusinþa
desãvârºitã cu care a reuºit sã-ºi salveze avionul ºi
pe el însuºi din situaþii limitã în care viaþa sa era
periclitatã considerabil. Pe frontul de Est participã
în componenþa Escadrilei 53 Vânãtoare unde i se
încredinþeazã comanda unei patrule, angajatã la
luptele aeriene deasupra Basarabiei ºi Odessei unde
a obþinut patru victorii omologate ºi douã aflate sub
semnul probabilitãþii. Între 29 iunie ºi 5 august 1943
reuºeºte sã doboare nu mai puþin de 15 avioane
sovietice pe Frontul de Est. Dupã ce România a
început sã fie supusã bombardamentelor aviaþiei
americane începând cu luna aprilie 1944, Bâzu
Cantacuzino va dovedi întreaga sa capacitate de
curaj, mãiestrie ºi rezistenþã fizicã ºi psihicã în
încleºtãri aeriene extrem de dure ºi periculoase. În
iunie 1944 doboarã douã bombardiere americane ºi
cinci avioane de vânãtoare tot de provenienþã SUA.
S-au adãugat la aceastã serie a victoriilor ºi
doborârea celor nouã avioane sovietice de
vânãtoare, la un loc toate aceste succese totalizând
16 avioane distruse în zece zile, între 15 ºi 24 iunie
1944. Dupã ce la 18 august 1944 cãpitanul Alexandru
ªerbãnescu, comandantul Grupului 9 Vânãtoare ºia pierdut eroic viaþa într-o acerbã încleºtare aerianã
cu inamicul, lui Constantin Bâzu Cantacuzino îi va
reveni merituos comanda reputatei formaþiuni de elitã
a aripilor româneºti cu tricolor. Îl vom gãsi iarãºi la
datorie pe celebrul aviator român care, imediat dupã
23 august 1944 se confrunta cu aviaþia germanã de
bombardament ºi vânãtoare care trecuse la aprige
represalii împotriva fostului aliat român recurgând
la atacarea unor importante obiective militare ºi civile
din Bucureºti. În confruntãrile aeriene cu piloþii
germani Bâzu Cantacuzino reuºeºte sã doboare douã
bombardiere inamice. De mare curaj ºi extrem de
performantã rãmâne misiunea sa încununatã de un
deplin succes care a constat în transportarea de la
Bucureºti la Foggia în Italia, la o bazã aerianã
americanã, a ofiþerului James Gunn, locotenentcolonel, militar al SUA. O deplasare încãrcatã de
riscuri, însoþitã de neprevãzut dar finalizatã exemplar
ºi aplaudatã cu entuziasm de toþi cei aflaþi la Foggia
care l-au întâmpinat ca pe un adevãrat erou pe
temerarul aviator român. Treptat, treptat rãzboiul se
apropia de sfârºit, victoria celor trei mari aliaþi:
URSS, SUA ºi Marea Britanie se profila categoric
în defavoarea Germaniei naziste. Pânã la încheierea
pãcii la 9 mai 1945 Bâzu Cantacuzino continuã sã-ºi
serveascã cu devotament patria în calitatea sa mare
rãspundere la comanda Grupului 9 Vânãtoare. În
perioada campaniei armatei române pentru
eliberarea nord-vestului Transilvaniei, Ungariei ºi
Cehoslovaciei, Bâzu Cantacuzino ºi camarazii sãi
au luat parte la importante ºi numeroase misiuni
specifice armei aviaþiei: însoþirea ºi protejarea
avioanelor de bombardament, zboruri de cercetare
asupra poziþiilor inamicului ºi lansarea unor atacuri
împotriva unor obiective ale acestuia aflate la sol.
La sfârºitul operaþiunilor militare celebrul pilot Bâzu
Cantacuzino se situa primul dinte toþi aviatorii noºtri,
în ceea ce priveºte numãrul de avioane inamice
doborâte ºi omologate ca atare, iar într-un clasament

al celor mai performanþi piloþi din primele zece þãri
ale lunii participante la cel de al Doilea Rãzboi
Mondial, el ocupã locul ºase cu 60 de victorii, dupã
germani, austrieci, japonezi, finlandezi ºi sovietici dar
înaintea unor aviatori unguri, din Africa de Sud,
american ºi englezi, situaþie care atestã calitãþile sa
ieºite din comun în atingerea unei mãiestrii de zbor
cu adevãrat excepþionale. De altfel limbajul sec al
unor cifre statistice sunt mai mult decât grãitoare
pentru succesele aeriene obþinute de Bâzu
Cantacuzino: a participat la 600 de misiuni împotriva
inamicului ºi la 211 lupte aeriene în care au fost
obþinute cele 60 de victorii ale acestui As al aviaþiei
noastre. Meritele sale incontestabile au fost rãsplãtite
cu înalte însemne ale statului român ºi german, în
categoria ordinelor ºi decoraþiilor care l-au onorat
pe aviator sunt de amintit: Ordinul militar naþional
„Mihai Viteazul”, „Virtutea Aeronauticã” în grad de
cavaler, „Virtutea Aronauticã” – Crucea de Aur cu
douã baterte, Ordinul naþional „Coroana României”,
clasa a V-a, „Crucea de Fier”, clasele a I-a ºi a IIa conferite de cel de al Treilea Reich.
Mulþi l-au cunoscut pe Bâzu Cantacuzino, mulþi
au scris despre el ºi calitãþile sale de profesionist
dar ºi ca om, iar din cei care au surprins foarte bine
personalitatea sa de înzestrat zburãtor este ºi
generalul maior (r) Ion Oiþã-Popescu autor al câtorva
note esenþiale despre faimosul pilot: „Perfecþiunea
manevrelor sale acrobatice, reflexele, curajul ºi
calmul lucid în situaþii grele, toate au contribuit ºi au
constituit marele secret, atât al victoriilor sale cât ºi
al meritului de a rãmâne viu ºi nevãtãmat în ciuda
tuturor peripeþiilor ºi pericolelor prin care a trecut”.
Au urmat vremurile de pace dar odatã cu ele ºi
instaurarea regimului comunist ºi în România, þarã
ca ºi altele din centrul ºi sud-estul Europei intrate în
sfera de ocupaþie sovieticã. Destinul marelui aviator
se va continua ºi împlini pe coordonatele datoriei faþã
de neamul sãu pe care îl va servi în alte condiþii
istorice. Era frãmântat de gândurile fireºti ale unui
om moral care credea în valorile democraþiei ºi
libertãþilor individuale ale cetãþeanului ce trebuiau
respectate ºi garantate. ªi-a continuat activitatea de
pilot la LARES, a fost iarãºi aviatorul care garanta
încredere pasagerilor datoritã impecabilului sãu
profesionalism, un zbor important tur ºi retur
efectuându-l în februarie 1947 când a condus la Paris
ºi înapoi la Bucureºti delegaþia þãrii noastre
participantã la Conferinþa de Pace. La sfârºitul
aceluiaºi an Bâzu Cantacuzino a devenit ºi salariat
al Ministerului de Externe în calitate de ºofer al
acestei instituþii condusã atunci de Ana Pauker. La
începutul anului 1948, ianuarie, într-un zbor de rutinã
efectuat în Franþa rãmâne definitiv în Occident
alegând calea exilului. Se va stabili definitiv în Spania
câºtigându-ºi cinstit existenþa prin activitãþi specifice
aviaþiei utilitare dar ºi prin participãri la mitinguri
aeriene ºi concursuri unde prin acrobaþiile sale îi
uimea pe spectatori. Pe pãmânt iberic Bâzu
Cantacuzino s-a remarcat ºi în calitate de membru
al comunitãþii româneºti din aceastã þarã participând
bunãoarã împreunã cu conaþionalii sãi într-o audienþã
la conducãtorul Spaniei, Francesco Franco, în
vederea obþinerii personalitãþii juridice a colectivitãþii
noastre de aici. Trecuse de 50 de ani iar sãnãtatea
începuse sã i se ºubrezeascã datoritã unui ulcer
contractat în anii rãzboiului ºi care evoluase din
nefericire spre un deznodãmânt ce s-a dovedit tragic
deoarece ajuns pe masa de operaþie marele aviator
se va stinge prematur la o vârstã care îi mai dãdea
dreptul sã spere la ani buni de viaþã. Bâzu
Cantacuzino a pãrãsit pentru totdeauna lumea pe
care a iubit-o cu pasiune aducând þãrii ºi neamului
sãu o glorie ºi un prestigiu binemeritate.
(continuare în pagina 18)
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AMINTIREA UNUI
MARE ZBURÃTOR
(urmare din pagina 17)

S-a înãlþat pentru totdeauna spre cerul necuprins
pe care l-a iubit atât de mult sfidând cu zborurile
sale îndrãzneþe canoanele ºi regulile consacrate ale
pilotajului, ba chiar ºi legile gravitaþiei universale.
Pilotul nepereche Constantin M. Cantacuzino
(Bâzu) îºi doarme somnul de veci într-un cimitir din
Madrid. Dar memoria individualã ºi colectivã a
românilor ºi chiar a strãinilor a funcþionat ºi
funcþioneazã în continuare spre cinstea ºi onoarea
tuturor celor care ºtiu sã-ºi preþuiascã eroii. Din
iniþiativa profesorului de fizicã Ion Alexandrescu
originar din comuna ialomiþeanã Jilavele, un om
ambiþios, dotat cu o perseverenþã ieºitã din comun
s-a ctitorit în faþa primãriei din localitate un bust
impunãtor care îl înfãþiºeazã printr-o remarcabilã
sculpturã pe Marele Aviator. ªi nu întâmplãtor
aceastã lucrare documentar - artisticã a fost realizatã
ºi amplasatã aici deoarece Bâzu Cantacuzino era
posesorul unei moºii ºi a unui conac în localitatea
amintitã. Mai mult, profesorul Ion Alexandrescu l-a
cunoscut personal pe Bâzu Cantacuzino în vara
anului 1944 când efectua practica militarã în calitate
de elev al ªcolii Militare Aeronautice din Mediaº,
prilejul de a-l întâlni pe celebrul pilot fiindu-i oferit în
perioada 13 iulie – 31 august 1944 la Tecuci unde
acþiona Grupul 9 Vânãtoare, formaþiune aerianã al
cãrei comandant adjunct era atunci Bâzu
Cantacuzino. Anii au trecut dar imaginea
personalitãþii aviatorului român a rãmas de neºters.
În anul 2000 publicistul profesor Vasile Tudor cu
preocupãri meritorii în scrierea unor lucrãri
consacrate mai multor aviatori român a scris o
monografie despre acest As al aviaþiei noastre. Tot
din iniþiativa unor astfel de oameni de suflet ºi am în
vedere pe profesorii Ion Alexandrescu ºi
Vasile Tudor se organizeazã periodic concursuri
pe teme de aviaþie în diferite localitãþi din þarã la
care participã elevi dornici sã cunoascã ºi sã înveþe
din viaþa ºi faptele de seamã ale marilor noºtri aviatori
în rândurile cãrora Bâzu Cantacuzino ocupã unul din
cele mai importante locuri. Demnã de amintit ºi de
apreciat este ºi ultima manifestare comemorativã
dedicatã Marelui Aviator, la Jilavele, unde la 21 iunie
2008 s-a oficiat un serviciu religios în amintirea lui ºi
a fost lansatã o carte: Cãpitan aviator Bâzu
Cantacuzino, Amintiri ºi însemnãri, Editura „Star
Tipp” din Slobozia, 2008, sub coordonarea Doamnei
profesoare Mihaela Pascu, director la ªcoala
„Constantin M. Cantacuzino” din Jilavele. Meritorii
sunt aceste iniþiative care îmbracã forma unor
mãrturii concrete, menite sã ilustreze ataºamentul
unor oameni pasionaþi de pãstrarea ºi perpetuarea
imaginii acelor personalitãþi de seamã din istoria
românilor. ªi neîndoielnic Constantin M. Cantacuzino
face parte dintre cele mai cutezãtoare nume, nu
numai ale aviaþiei noastre, dar ºi a celei
internaþionale. Numele ºi faptele sale au depãºit
demult ºi cu mult graniþele României. El este ºi
rãmâne un Erou naþional, o stea de primã mãrime
dintr-o constelaþie luminoasã de aviatori, a cãrei
strãlucire intensã este impresionantã ºi veºnicã.
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Repere arheologice pentru realizarea unei
monografii a comunei Sãveni
Comuna Sãveni este situatã în partea de S-E a
României la marginea de Est a judeþului Ialomiþa, în plinã
câmpie a Dunãrii inferioare. Teritoriul sãu actual se
desfãºoarã de la râul Ialomiþa în partea de Nord, în Sud
cu comuna ªtefan cel Mare, judeþul Cãlãraºi, la Est cu
calea feratã electrificatã Þãndãrei-Feteºti (construitã în
anul 1887) ºi satul Lãcusteni, aparþinând de comuna
reînfinþatã Platoneºti, iar în Vest cu comuna Sudiþi.
Poziþionatã în Bãrãganul meridional, comuna Sãveni
are în componenþã ºi satul Frãþileºti. Acesta se întinde
de-a lungul unui braþ vechi al râului Ialomiþa.
Cadrul natural aparþine atât luncii Ialomiþei cât ºi
Podiºului Hagienilor. Geologic, întâlnim depozite
aluvionare, în lunca Ialomiþei, dar ºi cele loessoide ºi
nisipoase pe terasã. Altitudinea fiind de 44 m în punctul
”La Movile”. Coasta este fragmentarã de o serie de
vãi scurte sau ravene (Pe hulã, Drumul Frãþileºtilor).
Apele freatice sunt situate la 1-3 m adâncime în
lunca râului Ialomiþa ºi la 5-25 m în terasã, au un
caracter predominant sulfatat-cloruat-bicarbonat.
Vegetaþia zonei are un caracter specific stepei,
combinat uneori cu cel arid. Totuºi apar ºi o serie de
pãduri (Cotul Ghizdãreºti, Cotul Frãþileºti) în lunca
Ialomiþei ºi pe terasa Bãrãganului(Sãpata, Nisipuri).
Pedologic, în lunca râului Ialomiþa întâlnim soluri
aluviale ºi lãcoviºti salinizate, iar pe unele zone ca niºte
fâºii, psamosoluri, restul teritoriului este predominat
de cernoziomuri, unele carbonatice.
Primele comunitãþi umane care au locuit în
microregiunea comunei Sãveni aparþin culturi BoianGiuleºti, fiind datate, dupã materialul arheologic
descoperit, în mileniul V a.Chr. Perieghezele periodice
în zonã, desfãºurate de cãtre mai mulþi specialiºti de
la Muzeul Judeþean Ialomiþa, au pus în evidenþã douã
aºezãri din aceastã perioadã: punctele ”La Cãrare” ºi
zona ”dunelor de nisip”. Au fost identificate mai multe
locuinþe de suprafaþã, incendiate, martor în acest sens
fiind cantitatea mare de chirpic ars puternic la roºu.
Ocupaþia principalã a locuitorilor neolitici era
cultivarea terenurilor din jurul aºezãrilor dar ºi
creºterea animalelor domestice. Prezenþa uneltelor din
silex, piatrã ºi os dovedeºte acest lucru.
Cea mai bine reprezentatã cantitativ, ceramica
arheologicã recuperatã constituie un reper esenþial atât
pentru încadrarea culturalã ºi cronologicã a
complexelor de unde provine, dar pune în evidenþã
practicarea unui meºteºug din cele mai îndepãrtate
timpuri. Ea oglindeºte disponibilitãþile tehnice ale
meºterilor olari, care la început confecþioneazã
ceramica lucratã cu mâna. Procedeul tehnologic, de
la alegerea lutului ºi pânã la utilizarea vaselor, este un
proces lung ºi dificil de studiat.
Produsul finit cãpãtã astfel douã aspecte, estetic
ºi utilitar, fiind într-o legãturã directã cu spiritualul.
Au fost descoperite numeroase fragmente
ceramice: castroane, pahare, vase tronconice ºi
bitronconice. Decorul, constând din cel lustruit, lucrat
îngrijit, cel incizat, realizat din diverse linii, dar ºi cel
excizat, încrustat cu materia albã, denotã nivelul ridicat
de producere a ceramicii ºi treapta artisticã la care au
ajuns meºterii olari.
Urmãtoarea comunitate umanã aparþine perioadei
de tranziþie de la eneolitic la epoca bronzului ºi este
denumitã în literatura ºtiinþificã de specialitate cultura
Cernavoda I. Aºezarea de la Sãveni din punctul ”La
Movile” este singura cunoscutã din zonã care aparþine
acestei comunitãþi.
Cercetãrile arheologice au debutat în toamna anului
2001, fiind continuate ºi în prezent. A fost descoperit
un bogat inventar arheologic constituit din fragmente
ceramice, unelte din silex, piatrã, os, corn, cupru.
Cantitatea mare de oase de animale existente ºi
descoperite în aceastã aºezare pune în evidenþã modul
de trai pastoral al acestei comunitãþi. Un alt meºteºug
casnic este torsul ºi prelucrarea fibrelor animaliere,

dovedit prin descoperirea multor fragmente de fusaiole
din lut sau os.
Cercetarea parþialã a unor locuinþe ºi complexe de
locuire ne permite cunoaºterea vieþii materiale ºi
spirituale a comunitãþi cernavodiene de la Sãveni ºi
înþelegerea evenimentelor istorice care s-au desfãºutat
în mileniul IV a. Chr.
Epocii bronzului îi aparþin cele 9 schelete chircite
descoperite în cadrul aºezãri Cernavoda I din punctul
”La Movile”, pe unele dintre ele se pãstreazã urme de
ocru roºu, ce þin de anumite practici de rit ºi ritual
funerar.
Pentru perioada bronzului final, în zona ”dunelor
de nisip” au fost descoperite mai multe fragmente
ceramice aparþinând culturii Coslogeni.Ca decor
specific acestei culturi întâlnim brâul continuu realizat
imediat sub gura vaselor.
Începutul epoci fierului este slab documentat
arheologic, nu avem decât un singur fragment ceramic
descoperit în zona de SE a actualului cimitir comunal
ºi aparþine culturii Babadag.
A doua epocã a fierului este foarte bine atestatã
arheologic. Un prim punct, unde a fost descoperitã
ceramicã, atât aparþinâd geto-dacilor, cât ºi de facturã
greceascã, este în zona actualã a ”castelului de apã”.
Al doilea punct este situat în zona cimitirului actual.
Cantitatea mare de ceramicã descoperitã, provenind
de la diverse tipuri de vase, borcane, castroane, vase
bitronconice, este contemporanã cu ceramica
arheologicã lucratã cu mâna din secolul IV-III a. Chr.,
de la Piscul Crãsani. Decorul constã din brâuri
alveolate, butoni simpli sau decoraþi cu incizi în formã
de cruce. Tot aici, în zona de NE a cimitirului actual,
avem semnalat un mormânt dublu de bãrbat ºi femeie,
având ca inventar funerar mai multe piese din fier.
Prezenþa populaþiei alogene este confirmatã prin
descoperirea unei fibule pomeranianã. Aceasta provine
din zona ”dunelor de nisip” ºi aparþine populaþiei
bastarne. Fiind a doua descoperire din România, este
pusã pe seama primei migraþii germanice, care s-a
desfãºurat la Dunãrea de Jos.
Cultura Sântana de Mureº-Cerneahov este
reprezentatã prin douã locuinþe de suprafaþã
incendiate, descoperite pe terasa înaltã a Bãrãganului,
la circa 500 m SV de localitatea Sãveni. O altã aºezare
a fost identificatã în lunca râului Ialomiþa, la Frãþileºti,
punctul ”La Bent”. Aici fiind prezentã locuinþa de tip
bordei.
Ceramica acestei culturi este variatã, fiind lucratã
atât la roatã dar ºi cu mâna. Întâlnim diferite forme de
vase, castroane, oale, strãchini, borcane, cãni, de
provenienþã geto-dacicã, romanã, goticã ºi în micã
mãsurã de cea sarmaticã.
Prezenþa culturii Dridu, care atestã vechimea
poporului român în regiunea localitãþi Sãveni, este
doveditã arheologic prin trei aºezãri. Prima a fost
localizatã la 2 km E de Sãveni, la confluenþa dintre
luncã ºi terasã, având un sistem de apãrare natural. A
doua a fost descoperitã pe terasã la S de localitate,
spre comuna Sudiþi. Ultima a fost identificatã pe un
mic grind în luncã la circa 2 km V de comunã. Din
cele trei aºezãri au fost recoltate un numãr mare de
fragmente ceramice provenind de la diverse tipuri de
vase, oale, borcane, fragmente de fusaiole. Decorul
acestor recipiente constã din linii incizate orizontale,
mãnuchiuri verticale ºi în val.
Locuinþele descoperite sunt de tip bordei, având
acoperiºul din stuf.
Prima atestare documentarã a satului Frãþileºti o
avem din anul 1467. Arheologic, au fost descoperite
mai multe monede otomane din secolul XVI,
coroborate cu ceramicã româneascã, contemporanã
cu cea descoperitã la Oraºul de Floci.

Radu Coman

Incendii ºi pompieri în Ialomiþa
(urmare din pagina 1)

Odatã cu solicitarea de fonduri de la prefectura, secþia de
pompieri din Cãlãraºi care þinea, în 1938, de Corpul Pompierilor
militari – Grupul II,transmitea,în mai 1938 ºi lista cu necesarul
de achiziþii pentru dotare:
- una scarã mecanicã de mânã, pe 2 roþi;
- douã mãºti filtrante
- patru cai
- una aparat izolant
- douã costume iperitã
- una brancardã rãnit
- douã stropitori cu capac.11
La sfârºitul anului 1938 Corpul de Pompieri Militari, grup
II, cere de la Prefectura Ialomiþa date privind organizarea
formaþiunilor sãteºti de pompieri ºi comunica necesarul de
materiale pentru fiecare formaþiune: un butoi cu capacitatea de
800-1000 l aºezat pe un cãruþ cu patru roþi care „ se va pãstra
într-o remizã a primãriei”, 4-5 topoare, 4-5 gãleþi,furci,cãngi,iar
la reºedintele de plãºi, câte o pompã de mânã cu furtunul necesar
ºi scarã. 12
De asemenea fãcea demersuri ca fiecare oraº ºi comunã sã
se aboneze la „Buletinul Pompierilor Români” pentru informaþiile
pe care le prezenta referitor la stingerea incendiilor ºi apãrarea
pasivã.
La sediul preturilor de plasã, pretorii aveau obligaþia sã
afiºeze lista cu pompierii de servicii, sã anunþe persoanele care
compuneau grupele de servicii, sã se ocupe de achiziþionarea
materialului necesar pentru stingerea incendiilor, sã verifice
exerciþiile sãptãmânale de alarmã ºi existenþa sacalei cu apã de
rezervã. 13
În conformitate cu „Legea pentru organizarea pompierilor
sãteºti” din 1938, toþi locuitorii dintr-o comunã între 18-50 ani
fãceau parte din formaþia de pompieri. Comandantul trebuia sã
fie învãþãtorul, notarul sau altã persoanã cunoscutã, pe cât
posibil, ofiþer în rezervã. Formaþiunea era compusã din mai
multe grupe de câte 45-60 persoane, singurii scutiþi fiind: preotul,
judecãtorul,perceptorul ºi invalizii. Grupele erau împãrþite în
câte 3 echipe, de câte 15-20 persoane,fiecare cu ºeful sãu; fiecare
echipã avea atribuþii precise: de lucru cu materialul, de
alimentare cu apã,de salvare ºi izolare; la începutul fiecãrei luni
la primãrie se afiºa grupa aflatã în serviciu, în luna respectivã.
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Cu toate eforturile depuse în februarie 1939 conducerea
Þinutului Marea constata cã în Ialomiþa s-au organizat formaþiuni
de pompieri la comunele urbane, funcþionale,dar la cele rurale
nu s-a putut trece la funcþionarea efectivã „fie din lipsã de
personal educat, fie din cauzã de materiale necesare” 15. Pentru
remedierea situaþiei Ministerul de Interne dispune înscrierea în
bugetele comunelor rurale a unor sume variind între 4000 ºi
10.000 lei pentru procurarea materialelor necesare formaþiunilor
de pompieri,pentru judeþul Ialomiþa ,fiind vorba de suma de
853628 lei. Sumele nefiind, nici cu aceastã subvenþie, suficiente
urma ca prefectura sã le foloseascã pentru comunele cele mai
importante ºi în fiecare an sã se doteze alte formaþiuni pentru
ca toate formaþiunile sã fie dotate cu materiale complete, de
bunã calitate” 16
La conferinþa administrativã care se þinuse la prefecturã la
28 ianuarie 1939 s-a luat în discuþie „chestiunea înfiinþãrii
pompierilor la centrele principale ale judeþului care sã
deserveascã toate comunele din împrejurimi” 17
Primul pas a fost fãcut de plasa Slobozia care a început
prin a pregãti asocierea comunelor din plasã în acest scop.
Prefectul a propus pretorilor de plasã sã ia exemplu,sã studieze
ºi sã vadã, „ce rezultat poate sã dea asociaþiunile comunelor de
plasã; cu ce poate contribui, în acest sens,fiecare comunã ºi
dacã la aceastã acþiune,care este în avantajul locuitorilor ar putea
interveni ºi contribuþia benevolã a acestora,socotit pe cap de
familie”. 18
Aceastã asociere era foarte necesarã mai ales pentru centre
ca Slobozia, Feteºti ºi Urziceni unde nu existau secþii de
pompieri militari .19
La Cãlãraºi exista secþia de pompieri militari dar avea
probleme mari de dotare deoarece în bugetul 1938/1939
þinuturile, deci ºi þinutul Marea de care þinea judeþul Ialomiþa nu
prevãzuserã bani pentru dotarea pompierilor militari ºi se
solicita de cãtre comandamentul corpurilor pompierilor militari
ca ministerul de interne sã intervinã ºi sã cearã rezidenþilor de
þinuturi sã prevadã în bugetul 1939/1940 fonduri pentru
procurarea materialelor specifice:
- construirea de cazãrmi pentru unitãþile de pompieri
- procurarea de materiale de incendiu în vederea completãrii
necesarului la mobilizare
- procurarea de materiale de incendiu pentru comunele
rurale

- indemnizaþii de misiune pentru deplasãrile în scopul
organizãrii pompierilor rurali.20
Pompierii din Cãlãraºi erau interesaþi sã obþinã fonduri
pentru repararea cazarmei: „cazarma noastrã de pompieri din
acest oraº este o cazarmã mai frumoasã din întreaga þarã; ar fi
pãcat sã o lãsãm sã se ruineze” 21 ºi de asemenea,mai era necesaã
ºi achiziþionarea unei autocisterne Ford care însemna cam 700.000
lei,în timp ce primãria oraºului Cãlãraºi înscria în buget,pentru
întreþinerea secþiei de pompieri militari, suma de 352.314 lei.
Dotarea formaþiunilor de pompieri de la comune mergea
greu din lipsã de fonduri. Pretorul plãºii Cãlãraºi se plângea, în
februarie 1939, cã banii pentru pompele de apã sunt foarte
puþini ºi din cele 24 de comune ale plãºii doar 6 comune au
reuºit sã achiziþioneze aceste ustensile, deosebit de
necesare,celelalte comune neavând bani suficienþi 22. În aceiaºi
lunã prefectura cere de la preturi o listã a comunelor care nu ºiau procurat materiale de incendiu ºi sumele pe care le au
disponibile în acest scop pentru ca prefectura,pe baza
cunoaºterii acestora sã þinã licitaþiile pentru achiziþionarea
materialelor 23.
În privinþa pompelor de apã,la 11 februarie pretorul plãºii
Cãzãneºti transmitea cãtre prefecturã o adresã în care arãta cã
motopompele propuse spre achiziþionare pentru dotarea
pompierilor sunt bune la oraºe dar nu ºi în mediul rural unde
drumurile sunt greu practicabile; pompele de mânu sunt mult
mai utile deoarece motopompele se pun pe un mijloc de
transport ºi „ pentru comunele rurale, o motopompã nu poate
servi decât atunci când drumurile sunt în bunã stare,iar toamna,
iarna ºi o parte din primãvarã,drumurile de þarã sunt foarte grele
chiar ºi pentru cãruþe neîncãrcate” 24.
Iniþiativa primãriei Slobozia de asociere a mai multor comune
pentru asigurarea unei formaþiuni de pompieri bine dotate ºi
pregãtitã,din febr. 1939 a fost prezentatã la prefecturã ºi sub
forma unui proiect de statut: „ scopul asociaþiei este sã dea
fiinþã unui serviciu de pompieri înzestrat cu imobilele,maºinile
uneltele,materialul ºi personalul necesar, sã-l întreþinã permanent
ºi sã-l foloseascã în scopul apãrãrii contra incendiilor ce s-ar ivi
pe teritoriul comunelor asociate”. Comunele urmau sã fie
reprezentate în cadrul asociaþiei de primari. Asociaþiile erau
administrate de adunarea generalã,comitetul de direcþie ºi un
preºedinte,care,în cazul asociaþiei care cuprindeau comunele
din plasa Slobozia,era primarul oraºului Slobozia. Veniturile ar
fi provenit din contribuþia comunelor asociate ( 3% din veniturile
ordinare ale comunelor) plus o sumã perceputã de la locuitori
sub forma taxei de pompieri. 25
Documentele pãstrate nu ne mai spun dacã genul acesta de
asociere a fost pus în practicã dar,la momentul respectiv, pãrea
o soluþie bunã.
O problemã deosebit de importantã era prevenirea
incendiilor pe teritoriul rural în general ºi în special în perioada
campaniilor de seceriº ºi treieriº. La 3 mai 1938 Inspectoratul
General al Jandarmeriei trimitea o circularã cãtre prefecturi în
acest sens: sã nu se permitã depozitarea materialelor inflamabile
în imediata apropriere a locuinþelor; sancþionarea severã a
aprinderii de focuri în aproprierea gardurilor,clãdirilor ºi
furajelor; oprirea treieratului cu maºini,în interiorul localitãþilor;”
fiecare gospodar sã aibã lângã casã,în mod permanent,dar mai
ales în timpul verii ºi pe timp de secetã,o putinã cu apã,o secerã
ºi o prãjinã cu ºomoiog de zdrenþe la unul din capete pentru a
putea stinge la timp orice început de incendiu”, în centru fiecãrei
localitãþi sã existe un puþ ºi spre margine,câte unul la fiecare
200m; fiecare comunã sã angajeze un guard comunal la fiecare
100 de familii care sã-ºi facã efectiv serviciul „ mai ales noaptea
ºi sã nu fie întrebuinþat la interese particulare” ; acesta sã se afle
la dispoziþia postului de jandarmi comunal; la echipele de
incendiu misiunile sã fie repartizate pe oameni: ( cine mânuieºte
pompa,cine aduce apa cu sacaua,putina,cofa, cine vine cu scara,
cu topor, cu cãngi etc); fiecare comunã sã-ºi procure una sau
mai multe pompe pe roþi ºi toate uneltele necesare pentru
stingerea incendiilor. 26
Tot în direcþia prevenirii incendiilor, în mediul rural ºi mai
ales în perioada de varã acþionau ºi alte autoritãþi. Pe 3 august
1939 conducerea þinutului Marea transmite o circularã prin
care se interzicea treeratul cu maºini în interiorul localitãþilor 27
iar la 8 august, prefectura Ialomiþa solicitã pretorilor sã ia mãsuri
ca la fiecare trei zile sã fie curãþate uliþele de paiele cãzute de la
transporturile care veneau de la maºinile de treerat. 28
Grija autoritãþilor se îndrepta ºi asupra incendiilor provocate
de aviaþia inamicã,autoritãþile centrale atenþionând în iulie 1941
asupra obligaþiilor ce reveneau prefecturilor ºi camerelor agricole
pentru a preveni incendiile sau micºora pierderile provocate de

acestea. Cele douã instituþii trebuiau sã stabileascã zonele
vulnerabile ºi limitele naturale care puteau opri incendiile: vãi,
ape, ºosele; sã instituie mijloace de observaþie ºi de apãrare;
sã constituie în fiecare comunã comitete de pazã pentru
prevenirea, descoperirea ºi stingerea incendiilor,formate din
primar,notar,agent fiscal,jandarmi, cetãþeni. O grijã aparte se
acorda activitãþii de recoltare, în acest sens fiind publicate
norme speciale pentru organizarea muncilor agricole, date în
baza Legii pentru mobilizarea agricolã din 1940. În norme se
arãta cã la comune sã existe pichete de incendiu,încadrate cu
oameni pricepuþi ºi care sã fie dotate cu materiale de stins
incendiile, la treerat sã se organizeze arii mici pentru
diminuarea pagubelor în caz de incendiu ºi la depãrtare de cel
puþin 250 m una de alta; ºirele de paie sã fie separate prin
benzi de arãturã; lângã ºirele de paie sã se amplaseze 5-6 care
cu nisip, o scarã,5-6 lopeþi; 5-6 gãleþi; la fiecare sat sã fie
pregãtitã o echipã de 5-6 pluguri cu fiare ascuþite ºi atelaje
corespunzãtoare care sã procedeze la executarea arãturii în
jurul zonelor incendiate; proprietarii de maºini de treer sã
aibã în dotare, cel puþin o pompã de incendiu. 29
Dotarea serviciului de pompieri propriu, al prefecturii a
stat în atenþia Þinutului Mãrii atâta timp cât judeþul Ialomiþa sa aflat în subordinea acestuia. La 30 iunie 1939,serviciul
financiar-contabil al þinutului transmite prefecturii Ialomiþa un
proiect pentru procurarea articolelor de incendiu necesare pentru
palatul administrativ. Lista de atunci poate sã stârneascã râsul
pompierilor de azi dar ne aratã nivelul de dotare de acum 60 de
ani: furtun special din in,cu diametrul interior de 52 cm care sã
reziste la 40 de atmosfere; extinctoare „Minimax” ,cu capac, de
12 l ,înãlþimea de 55 cm ºi greutatea de 6,4 Kg; racorduri de tip
„Starz” din alamã; brâie de incendiu,coarde de salvare de 20 m;
topoare; pompe de mânã, pe douã roþi cu un debit de 100 l/
min.,cu bãtaie de 15-20 m, manevrate de cãtre 2 oameni 30
Serviciul de pompieri al oraºului Cãlãraºi,fiind nevoit sã
stingã „toate incendiile care se declanºau pe o razã de 40 km
depãrtare de oraº” 31 ceea ce presupune „cheltuieli cu consum
materiale ºi uzare de maºini ºi scule”32 pe lângã sumele prevãzute
în bugetul primãriei mai solicitã bani ºi de la prefecturã ºi
transferarea, cu titlu provizoriu a autocisternei Ford cu care se
udau strãzile la secþia de pompieri ( aprilie 1941) 33.
La Slobozia, neexistând secþie de pompieri militari,pânã în
1941,primãria a cerut prefecturii sã-i cedeze o parte a terenului
cantonului Secþiei tehnice Slobozia pentru construirea corpului
pompierilor locali. Se ajunge, în aprilie 1941 ,la un conflict
între primãrie ºi secþia tehnicã care refuzã sã cedeze terenul
considerând cererea primãriei drept un pretext de a acapara
terenul respectiv,aceasta având ºi alte terenuri pe care sã se
instaleze corpul de pompieri iar terenul respectiv fiind necesar
Serviciului tehnic pentru depozitarea de materiale ºi maºini 34
Primãria justificã cererea pentru acel teren pe care sã
construiascã cazarma,grajdurile ºi remiza pompierilor locali: „
terenul fiind potrivit situaþiei geografice a oraºului,fiind aºezat
aproape pe la jumãtatea oraºului ºi în aproprierea instituþiilor
care ar putea da o mânã de ajutor în caz de incendiu în localitate
35.
De altfel proiectul clãdirilor fusese deja comandat astfel cã
primãria Slobozia avut câºtig de cauzã. La 1 august 1940 a luat
fiinþã ºi Secþia de pompieri militari din Urziceni, într-un imobil
închiriat de la un anume Pantelimon Zarafu,imobil pentru care
s-a plãtit o chirie de 16.000 lei pentru 8 luni.36 Dupã împlinirea
celor 8 luni primãria Urziceni a intrat în litigiu cu
proprietarul,deoarece expirase contractul iniþial ºi acesta nu
dorea sã-l mai prelungeascã,dintr-un motiv foarte întemeiat .
Proprietarul cerea ca secþia de pompieri sã se mute din casele
lui deoarece,la rândul sãu, stãtea cu chirie ºi chiria de la propriul
sãu imobil nu acoperea chiria plãtitã pentru familia sa. Primãria
se prevala de o lege datã chiar în acel an,de prelungire automatã
a contractelor de închiriere ºi refuza sã mute secþia sau sã creascã
chiria. Proprietarul arãta prefecturii cã acel contract de închiriere
fusese încheiat în lipsa sa de acasã,fiind concentrat, de cãtre
soþie,sub imperiul unor ameninþãri din partea reprezentanþilor
primãriei. Prefectura a solicitat primãriei sã caute alt local. S-au
fãcut demersuri chiar ºi pentru un imobil al comunitãþii evreieºti
din oraº dar nu s-a primit acordul Ministerului de Interne 37
Pe raza judeþului Ialomiþa au avut loc multe incendii. O
statisticã din anii 1939-1940 aratã cã în judeþ aveau loc, anual
circa 40 de incendii 38 Unul dintre cele mai mari incendii a fost
cel declanºat în localitatea Gârbovi,pe 30 mai 1941,incendiu
care a avut urmãri atât de grave încât a fost nevoie de numeroase
ajutoare ºi subvenþii pentru ajutorarea sinistraþilor.
La 30 iunie 1941 prefectura anunþa Direcþia Administraþiei
Locale din MAI cã pe data de 30 mai, orele 13,45 la Gârbovi au
ars 51 de gospodãrii ºi dependinþele de la 95 de gospodãrii
provocându-se o pagubã evaluatã la 20.000.000 lei 39
(continuare în pagina 20)
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Procesul-verbal de constatare,încheiat la 31 mai aratã cã
incendiul a pornit de la locuinþa cetãþeanului Stan T. Dumitru, a
mers pe diagonala Vest-Est,pe o lungime de 2 km ºi o lãþime de
300 m. Au ars 51 de gospodãrii complete,între care ºi localul
primãriei ºi grajdul comunal (erau asigurate la Casa de Asigurãri
a Ministerului de Interne) ºi 95 de gospodãrii,parþial, doar
dependinþele. Pagubele s-au estimat astfel:
- 48 case complet distruse – 10.000.000 lei;
- 3 prãvãlii complet distruse – 2.500.000 lei;
- dependinþele la 95 gospodãrii – 1.000.000 lei;
- 20 vagoane cereale – 1.500.000 lei;
- 80 animale mici;
- circa 400 pãsãri;
- nutreþ în valoare de 500.000 lei.
Paguba totalã = 18 – 20.000.000 lei.
Accidentaþi 3 bãtrâni,2 au fost duºi în stare gravã la spitalul
din Urziceni,cu leziuni interne ºi arsuri,iar al treilea,dat în grija
medicului de circumscripþie.
Cauze: „neglijenþa femeii sãteanului”.
Focul a fost stins de armata din Urziceni,Secþia de pompieri
din Urziceni,pompierii din Bucureºti, cam 1000 de lucrãtori de
la CFR care lucrau pe traseul Bucureºti-Urziceni-Fãurei,
populaþia civilã. Localizarea focului s-a fãcut în jurul orei 17,00
iar stingerea la ora 2 noaptea. Imediat dupã stingerea incendiului
s-a alcãtuit un comitet format din 4 învãþãtori, medicul de
circumscripþie, perceptorul, industriaºul Mihail C. Buzea,
primarul, ajutorul de primar, ºeful de post, ajutorul ºefului de
post, pentru strângerea de ajutoare, în bani ºi naturã. Prefectura
a dat de la început suma de 100.000 lei . S-a lansat o listã de
subscripþie la nivel de plasã ºi s-a extins apoi, în întreg judeþul.
Primele ajutoare în naturã au venit chiar imediat, dupã
stingerea incendiului: bonuri de fãinã de la douã mori ºi hranã de
la cantina ºcolarã pentru elevii din familiile sinistrate.
Comitetul de ajutorare a intervenit la prefect pentru ca
acesta sã facã demersuri cãtre guvern „pentru a înlesni livrarea
materialului lemnos necesar noilor construcþii,fie de la pãdurile
statului sau de la fabricile patronate de stat” 40.
O ultimã evaluare a pagubelor aratã cã incendiul a lãsat în
urmã 142 de sinistraþi ºi o pierdere materialã de 17.998 lei. 41
Solidaritatea umanã s-a manifestat din plin; pe lista de
subscripþie lansatã dupã stingerea incendiului gãsim aproape
toate instituþiile ºi serviciile mai importante din judeþ:
- Baroul de avocaþi;
- Administraþia pescãriilor;
- Serviciul de drumuri naþionale;
- Camera de muncã;
- Serviciul veterinar al judeþului;
- Protoieria Ialomiþa;
- Camera de Comerþ ºi Industrie;
- Cãpitãnia portului Cãlãraºi;
- preturile de plasã;
- majoritatea primãriilor comunale 42
La începutul anului 1942 în judeþ existau 4 posturi mari de
stingerea incendiilor la Cãlãraºi, Feteºti, Slobozia ºi Urziceni la
care erau arondate toate comunele din jur ºi formaþiuni de
stingerea incendiilor în toate comunele 43. O situaþie
îmbucurãtoare având în vedere cã ºi numãrul incendiilor a crescut
de peste 5 ori ( 1 ianuarie 1941 - 1 ianuarie 1942 – în judeþ au
avut loc 215 incendii) 44

Autoritãþile comuniste au elaborat o legislaþie destul de
bogatã referitoare la prevenirea ºi combaterea
incendiilor,legislaþie care se regãseºte în deciziile Sfatului Popular
al Regiunii Ialomiþa.
Astfel Ordonanþa nr. 29.045 din 21.06.1950 a Comitetului
Provizoriu al judeþului Ialomiþa are prevederi referitoare la paza
contra incendiilor în campania de recoltat: fixarea ariilor de
treerat la 500 m sate ºi 300 m de ºosele; gruparea stogurilor cu
distanþe de 100 m între ele; dotarea ariilor cu cel puþin o pompã
de incendiu de mânã ºi butoaie cu apã, protejarea coºurilor de
la locomobile pentru oprirea scânteielor; depozitarea
carburanþilor la 100 de arie; amenajarea locurilor speciale de
fumat; dotarea fiecãrei arii cu butoaie cu apã pe extremitãþi ºi cu
gãleþi,lopeþi,furci, cazmale,târnãcoape,pluguri,lãzi de nisip;
depozitarea paielor la 100 m de arie; organizarea pazei de zi ºi
de noapte la arii ºi stoguri etc. 45
Decizia nr. 2893 a Sfatului Popular al Regiunii Ialomiþa din
1951 referitoare la prevenirea ºi combaterea incendiilor
„structuratã” pe 3 capitole are prevederi privitoare la incendiile
din oraºe ºi din comunele rurale,cu atenþionare specialã pentru
„centrele de distribuþie a produselor petroliere” 46.
Tot în 1951 intrã în vigoare ordinul MAI nr. 487/21.09.1951
,de aplicare a legislaþiei de organizare a formaþiunilor de pompieri
pe lângã instituþii,întreprinderi,organizaþii economice de
stat,organizaþii cooperatiste ºi cu caracter obºtesc. Aceºtiea se
încadrau cu pompieri voluntari „recrutaþi din personalul existent,
din elementele cele mai ridicate din punct de vedere politic ºi
tehnic profesional” 47ºi li se fãcea in structaj de cãtre pompierii
militari. Primele echipe de pompieri voluntari s-au organizat la
mori ºi la subunitãþile Secþiei de gospodãrie comunalã ºi industrie
localã. 48
Echipele erau formate dintr-un ºef de echipã ºi 3 oameni ºi
erau dotate cu:2 gãleþi, 3 lopeþi, 3 felinare de mânã,3 fluiere de
semnalizare,lãzi ºi saci cu nisip,un furtun de 6 m, scãri de 9-10
m, 2 cãngi din fier, 3 topoare cel puþin. 49
Aproape toate ºedinþele de comitet executiv ale Sfatului
Popular Regional din perioada de varã luau în discuþie problema
„prevenirii ºi combaterii incendiilor în perioada de
coacere,seceriº,dezmiriºtit, treerat,transport ºi depozitarea
cerealelor” 50. La ºedinþã participau, întotdeauna delegaþi de la
pompieri care veneau cu propuneri menite sã preîntâmpine
eventualele incendii din timpul recoltãrii cerealelor: selecþionarea
ºi verificarea paznicilor de câmp, pregãtirea pompierilor
voluntari, completarea stocului de materiale ºi utilaje necesare
pentru stingerea incendiilor,repararea podurilor
necirculabile,surse de apã în aproprierea ariilor de
treer,amenajarea de rampe de alimentare pentru maºinile
pompierilor militari. Apãreau ºi formulãri de genul: executarea
„propagandei ºi agitaþiei” în sprijinul prevenirii incendiilor de
cãtre învãþãtorii din comune sau „supravegherea duºmanilor de
clasa, chiaburi ºi cei eliminaþi din GAC–uri, spre a nu pune foc
la recolte” 51
În 1952 se revine la ideea organizãrei de formaþiuni de
pompieri voluntari în fiecare comunã de care sã se ocupe câte
un responsabil, angajat al Sfatului popular comunal.
Responsabilii de formaþiuni erau instruiþi periodic,în ºedinþe, la
raioane ºi erau obligaþi sã facã instrucþie cu formaþiunea de care
rãspundeau, în fiecare duminicã. Comitetele excutive ale
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Sfaturilor populare comunale aveau obligaþia sã se ocupe de
amenajarea platformelor de aprovizionare cu apã a maºinilor de
incendiu, lãngã sursele de apã naturalã, sã amenajeze sediu
pentru pompieri voluntari,în fiecare comunã,format din
cancelarie,remiza,salã de ºedinþe,dormitor pentru pompierii de
serviciu,legãturã telefonicã cu reºedinþa de comunã ºi sã cuprindã
în bugetele comunale sumele necesare pentru dotarea
formaþiunilor de pompieri 52
Dupã anul 1952,avem prea puþine informaþii în fondurile
pe care le gestioneazã D.J.A.N.Ialomiþa,documentele de care
dispunem pomenind foarte rar despre incendii , ºi nimic despre
organizarea serviciilor ºi formaþiilor de pompieri.
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