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Ialomiþa

• 1 februarie 1935, oraºul Feteºti, s-a nãscut
Nicolae MOTOC, poet, editor, publicist.

• 2 februarie 1927, satul Smirna, com. Griviþa,
s-a nãscut Octavian I. BERBECEL,
meteorolog.

• 2 februarie 1958, com. Grindu, s-a nãscut
George GRIGORE, filolog, lexicograf,
traducãtor, poet.

• 4 februarie 1935, Urziceni, s-a nãscut
Nicolae BORDEI-ION, meteorolog.

• 7 februarie 1950, com. Frasin, jud. Suceava,
s-a nãscut Niculina BOBÂRNICHE, lexicograf.

• 9 februarie 1945, com. Coþofenii din Faþã,
jud. Dolj, s-a nãscut Viorel-Antonie
BUTNARU, compozitor, profesor.

• 10 februarie 1947, com. Fãcãeni, s-a nãscut
Gabriel GEORGESCU, ziarist, poet.

• 10 februarie 1938, Chiºinãu, Basarabia, s-a
nãscut Florea MÂINEA, magistrat, om de
culturã.

• 10 februarie1836, com. Pelinu(Bãrcãneºti),
s-a nãscut Gregoriu ªTEFÃNESCU, geolog.

• 12 februarie 1922, oraºul Silistra, Cadrilater,
s-a nãscut Valeriu GORUNESCU, poet, editor,
ziarist.

• 14 februarie 1950, satul Iezeru, com. Jegãlia,
judeþul Cãlãraºi, s-a nãscut Tudor AMZA, ofiþer
superior(r), profesor univeritar, scriitor.

• 14 februarie 1943, Adâncata, s-a nãscut
Cristian BREAZU, sculptor.

• 15 februarie 1948, com. Bucu, s-a nãscut
Laura VÃCEANU, poetã.

• 17 februarie 1876, Coºereni, s-a nãscut
Nicolae CONDESCU, ofiþer superior, ministru
de rãzboi.

• 21 februarie 1875, Urziceni, s-a nãscut
Alexandru TOMA, academician.

• 23 februarie 1933, satul Smirna, com. Griviþa,
s-a nãscut Alta Victoria DOBRE, actriþã.

• 23 februarie 1939, Ploieºti, s-a nãscut Mihai
VIªOIU, publicist.

• 24 februarie 1838, Bucureºti, s-a nãscut
Eraclie ARION, ofiþer superior.

CALENDAR CULTURAL IALOMIÞEAN
-Februarie –

La editura “Logos” din Bucureºti, specializatã
în carte spaniolã ºi italianã, a apãrut zilele acestea
varianta în limba spaniolã a volumului “Experimentul
Iov” de Alexandru Bulandra. Primele douã ediþii
ale acestei cãrþi au vãzut lumina tiparului în anul 2oo7
la editura “Helis” din Slobozia ºi, respectiv, în 2oo8
la “Paideia”. Traducãtor: Gabriela Banu, Liceul
„Cervantes” Bucureºti; consultant lingvistic: prof.
Eduardo Salceda, Liceul „Cervantes” Bucureºti.

Asemeni celorlalte volume semnate de Alexandru
Bulandra - “V.Alecsandri ºi cazul Mioriþa”(Helis,
2oo6), “Tainele Mioriþei”(Helis, 2oo8) ºi “Nevoia
de poveste”(Paideia, 2oo8) – ºi “El experimento
Job” a fost sponsorizat de dl. Ing. Viorel Iagãr ºi
S.C. CONMET Slobozia.

110 exemplare din noul volum au fost preluate
de Serviciul de schimb internaþional al Bibliotecii
Naþionale a României ºi Bibliotecii Centrale
Universitare, urmând sã ajungã la tot atâtea mari
biblioteci, inclusiv la Biblioteca Congresului
american din Washington. Se aºteaptã ca ºi Institutul
C ultural Român sã achiziþioneze un numãr
semnificativ din tiraj pentru lectoratele sale din
diferitele capitale ale lumii, iar doamna
europarlamentar Maria Petre ºi-a oferit bunele oficii
pentru promovarea cãrþii în rândul colegilor spanioli.

Conceput în Câmpia bãrãganului, Iov-ul
ialomiþean a pornit într-o cãlãtorie pe care o dorim
cât mai lungã.

Gheorghe Dobre

“Experimentul Iov”
de Alexandru Bulandra,

în limba spaniolã • Intrãm într-o perioadã pe care n-a mai
parcurs-o nimeni. Toatã lumea cautã rezolvãri, dar
nimeni nu ºtie care sunt soluþiile salvatoare, pentru
cã nu are termeni de comparaþie. Experimentãm.
Dacã economiºtii, care sunt specialiºti în aºa ceva,
nu înþeleg ce se-ntâmplã, noi, în schimb, ºtim. ªi ne
dãm cu pãrerea. Pe garduri, pe ecranele
televizoarelor, la radio, în presa scrisã, cohorte de
neaveniþi croiesc scenarii care mai de care mai
sinistre. E bine cã se discutã, dar e prea puþin. Cine,
ce discutã ºi la ce nivel, aici e problema. De fapt,
se obþine, involuntar, efectul invers. În loc sã ne
mobilizãm în faþa pericolului, dezarmãm mioritic.
Sau poate chiar se urmãreºte acest scop. Un om
speriat înghite mai repede ºi pe nemestecate
punerea-n practicã a soluþiilor „salvatoare”.

• Dacã entuziasmul a fost motorul bunãstãrii
pânã anul trecut, acum am cãzut în extrema cealaltã,
cea mai mare frânã pentru revenire de acum încolo
nefiind lipsa banilor, ci disperarea negativã, care ne-
a cuprins insidios, amplificarea ei spre paroxism fiind
asiguratã de mass-media, care s-au bãgat rapid ºi
ele-n ciorbã ºi cu capul înainte. Vin vremuri grele
nu pentru cã entuziasmul omenirii a fost mai mult
inconºtienþã ºi euforie (dacã nu e pleonasm ce zic
eu), ci pentru cã în loc de luciditate am ales
disperarea, ºi ea euforicã ºi inconºtientã.

• Vã amintiþi iepurele din desene animate care
aleargã cuprins aºa de tare de alergare în sine încât

ajunge, învingând gravitaþia, din
inerþie, din autosugestie sau din
entuziasm, la jumãtatea
prãpastiei, unde descoperã cã nu
mai are pãmânt sub picioare ºi se prãbuºeºte? Nici
mãcar în desenele animate nu e posibil chiar orice.
Secunda de luciditate, în asemenea situaþii, nu te
aduce cu picioarele pe pãmânt, ea te striveºte de
fundul prãpastiei. Cam la secunda aceea se aflã
omenirea acum.

• Politicienii noºtri (cã n-avem cum sã-i ocolim)
vâslesc prin aer, fericiþi cã au pus mâna pe putere ºi
o pot folosi, cum vor ei, ca pe o jucãrie. Care li se
cuvine. Mesajul e cã ne mai întâlnim peste patru
ani. Între timp, ei vâslesc în continuare, fãrã sã ºtie
cã se aflã deasupra prãpastiei. Pentru cã, nu-i aºa,
belelele încep de la gardul vecinului încolo.

• În loc sã schimbe pantalonii jerpeliþi ºi plini de
petice, ei peticesc în continuare. ªi pantalonii se
rup unde nu te aºtepþi. ªi tot aºa.

•  Când toate statele civilizate intervin energic în
economie ºi aproape naþionalizeazã bãnci ºi societãþi,
cineva de la noi face apologia statului minimalist.
Te doare mintea! Ori habar nu are pe ce lume
trãieºte, ori urmãreºte altceva. Care nu are nici o
legãturã cu statul român, cu interesul naþional sau
cu fericirea la care are tot dreptul orice fiinþã
omeneascã nãscutã pe acest pãmânt.

Gh. Dobre

F R A G M E N T E



2

Vasile Iordache

G Â N D U R I
Trezit de dimineaþã fãrã

vreo treabã, încerc sã îmi
adun gândurile nãpãdite de
imaginile sumbre
„vizionate” în timpul nopþii.

Caut sã-mi amintesc
imaginile care mi-au chinuit
somnul, în fapt cauza
disconfortului matinal ce mã
stãpâneºte.

Se fãcea cã în România s-
au înmulþit pavilioanele
expoziþionale, unde oameni
cãutând de treabã vizitau de zor bãnci, târguri, burse,
cu ochii aþintiþi pe fiecare ecran întâlnit cu speranþa
vagã a unui reviriment trimis tocmai de la Bucureºti.

Goarnele politice, foarte zgomotoase la începutul
mandatului legislativ, ºi-au estompat sunetele ca
urmare a preocupãrilor fãrã rezultat ce le macinã
timpul intrat în crizã.

Criza, la rândul ei, s-a împlântat adânc, fãrã voia ei
în societatea româneascã generând o bramburealã
fãrã precedent.

Deºi nu toþi stranierii noºtri s-au întors acasã,
alba –neagra se joacã în draci in Piaþa Victoriei.
Profunzimea a atins cote paroxistice shakespeare-
iene! A fi sau a nu fi… alianþã? A fi sau a nu fi…
buget?

Aflaþi în faþa acestor dileme, românii continuã sã
facã ceea ce au învãþat în zeci de ani de societate
multilateral dezvoltatã,  adicã sã se descurce, sã
supravieþuiascã.

Ambiguitatea la nivelul conducerilor tuturor
sectoarelor de activitate bugetarã, amplificatã de
„blocajul salarial”, genereazã disfuncþionalitãþi majore
cu impact grav asupra populaþiei.

Bãrbãþia politicã pãleºte în faþa reacþiilor
populaþiei, determinând soluþii ancorate în trecut.

Autoritatea statului, erodatã democratic în
decursul celor 20 de ani de tranziþie, s-a subþiat atât
de tare încât a început sã sperie clasa (clasele)
conducãtoare.

Teama de lipsã de reacþie faþã de revolte, rezultat
al meºterelilor politice tranzitare genereazã frisoane
la Bucureºti.

Casa Poporului, plinã de poporul reprezentat
uninominal, se chinuieºte sã se adune dupã sãrbãtori
ºi sã nascã un buget sfârtecat de primul plen majoritar.

Ce va ieºi, vom vedea sau mai bine spus vom
simþi!

Pânã atunci, în tradiþionala vervã dâmboviþeanã,
ne vom ataca sinapsele cu violuri, crime, atacuri
mediatice din Italia ºi cine mai ºtie de pe unde ºi cu
fiecare zi ne vom simþi tot mai vinovaþi.

 Toate acestea, când urmeazã sã fim îmbiaþi iarãºi
cu ºtampila, pentru un trai mai bun!

Pe vremea liceului, observând cã mã preocupã
poezia, cineva mi-a dat un volum de poezie inedit pe
vremea aceea. Era al poetului Grigore Vieru. „E cartea
unui poet român din Basarabia – mi-a spus – ai sã vezi
ºi singur ce poezie curatã scrie acest poet Grigore
Vieru”. De pe atunci, poetul mi-a fãcut impresia cã
are în suflet bucuria ºi durerea acestui neam, despãrþit
ºi de graniþa pusã pe nedrept pe umerii patriei mele. Îl
descoperisem aºadar, încã de pe atunci, pe poetul care
ºi-a înzãpezit în poezie crucea cuvintelor, pentru o
eternitate: „Uºoarã, maicã, uºoarã/C-ai putea sã mergi
cãlcând/Pe seminþele ce zboarã/Între ceruri ºi pãmânt”.
Aveam sã re-ascult aceste versuri din gura poetului
Adrian Paunescu la Mizil, pe 10 octombrie 2008, la
Festivalul de poezie „Agatha Grigorescu Bacovia”, unde
fusesem invitat ºi, unde poetul Grigore Vieru era
prezent. Dupã scurta expunere fãcutã de primarul
Mizilului, Emil Proºcan, cel care a deschis festivitatea,
l-am putut vedea viu, în picioare, vorbind la microfon,
unei sãli arhipline, pe însuºi Grigore Vieru, cel care
îmi încântase tinereþea. („Încâlcitã-þi este viaþa”,/
Basarabie!/ „Ca grâul ce-l bate gheaþa”,/Basarabie!).
Ne-a mãrturisit cã se aflã pentru a treia oarã la Mizil, a
treia oarã cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru cã tocmai
„evadase” dintr-un spital de la Chiºinãu pentru a
participa la un eveniment de suflet. Dupã fiecare vizitã
fãcutã aici, promisese îndrãgostiþilor de poezie, cã are
sã mai vinã, dar atunci pe 10 octombrie la Mizil, cã va
mai veni ºi a patra oarã, nu a mai îndrãznit sã-i cearã
asta în continuare lui Dumnezeu: „Nu vreau a-l supãra
pe Dumnezeu, sã-i mai cer ºi-a patra oarã. Las la
latitudinea Lui sã hotãrascã destinele drumurilor mele
viitoare”, ne-a spus. Cu glas molcom, vãdit obosit de
drumul lung, poetul ne-a povestit despre satul de pe
malul drept al Prutului, de lângã Miorcanii poetului Ion
Pillat, unde s-a nãscut, de mama sa care era o femeie
profund religioasã ºi ieºea în tainã în noaptea de Înviere,
afarã din casã, sã sfinþeascã pasca la clopotele care se
auzeau trase din bisericile aflate pe malul celãlalt al
Prutului, pentru cã la ei bisericile, toate, fuseserã
demolate ºi transformate în spitale ºi puºcãrii. „Este
pãcat sã uitaþi aceste lucruri!” – spunea poetul. Gândul
mã purta în trecut, când de atâta iubire pentru cuvintele
sale parcã mai româneºti ca ale noastre (pe acele
timpuri), îl recitam peste tot: „Reaprinde-þi candela-n
cãrare/Lângã busuiocul cel mereu/Degerat la mâini ºi
la picioare/Se întoarce-acasã Dumnezeu”. Dumnezeu
se întorsese acasã odatã cu poetul Grigore Vieru, ºi-l
simþeam printre noi la Mizil. Cum era firesc, poetul a
încheiat cu una din poeziile sale intitulatã „Casa mea”:
„Sã-þi trag radio ºi luminã/Þi-am fãgãduit cândva/ªi
cã fi-vom împreunã/Pieptul meu cât va sufla”. În salã,

„Vesteºte-l, mamã, pe Dumnezeu – cã am murit!”

 Îmbracã-te în doliu frumoasã Bucovinã,
Basarabie, tu Românie… ºi tu… ºi tu…

Deschide-i raiul Doamne ºi fã un pic luminã:
Pe câþi arginþi de tainã, ce iudã îl vându?

nimeni nu mai sufla când recita poetul Grigore Vieru.
„Nimeni nu poate muta/Pamântul în cer...” – dar asta
a fãcut o viaþã, a cãrat de-aici pãmântul patriei sale (a
României visate, întregite), pe care a dus-o în cer, ºi-
acum ochiul lui, dând lespedea la o parte, se va oglindi
în tãrâmuri de verdeaþã ºi lacuri limpezi de noi cântece,
pe care noi cei rãmaºi aici, nu le-om mai afla vreodatã.
Doar ne vom minuna citindu-i profeticele cuvinte din
„Între Orfeu ºi Hristos”: „Pentru cã a vãzut, ochiul
meu a murit./Lacrima: piatra funerarã/Pe mormântul
ochiului meu./Va veni alt cer./În altã lume se va
deschide/Ochiul meu, dând piatra la o parte”. Pentru
mine, la Mizil a tãcut doar vocea poetului, care ºi-a
încheiat discursul cu poemul „Casa mea”, însã nu ºi
glasul care-i va purta de acolo de sus din Cer, poezia
lui pânã la noi, ori de câte ori îl vom reciti: „A plecat
pe mãri s-o uite/Clãtinat de ape-adânci/Dar sub lunã
dar sub stea,/Rãsãrea la loc pãdurea,/Iar corabia-
nfrunzea”. Ne vom întinde însetaþi buzele de cântecele
poetului Grigore Vieru, încã multã, multã vreme... cât
o þine împãrãþia asta numitã: Poezie. El s-a zidit de
mult „de viu,/în templul Limbii Române”.
Parafrazându-l pe poet, putem spune, cu durerea lui
într-a noastrã: Doamne, atât de singur, atât de singur,
n-a fost neamul nostru nicicând!. Fãnuº Neagu, aflat
pe patul unui spital din Bucureºti ºi, care nu a putut fi
prezent la invitaþia primarului din Mizil, dar care ne-a
transmis în direct prin intermediul legãturilor telefonice,
câteva gânduri, parcã descria aura îngereascã a
poetului Grigore Vieru când spunea: „Jur împrejur,
începe Dumnezeu ºi foarte aproape Isus Hristos
încãrunþeºte sub sãrutul lui Iuda”. Atunci la Mizil,
întregul Univers s-a învârtit cu noi toþi pe osia unei
uliþe a copilãriei (de care a povestit atât de minunat ºi
fascinant poetul Grigore Vieru acolo), dar dincolo de
orizontul acelei întâlniri, nu va dãinui pentru mine,
decât mãreþia depãrtãrilor, pe care le-a creat Dumnezeu
prin moartea neaºteptatã ºi neverosimilã a poetului
Grigore Vieru. Glasul sãu rãzbate ºi pânã la noi:
„Vesteºte-l, mamã, pe Dumnezeu/Cã am murit!” – ºi
nouã nu ne rãmâne decât sã ne înclinãm în faþa Poeziei
Sale, ca dinaintea albastrului de Voroneþ.  ªi sã îngânãm
în singurãtate: „Rãmân uitându-mã pe geam ca dupã
tine/ªi tot aºtept pe cineva ºi nu mai vine”.

Tudor Cicu

Vasile PanãEficienþã maximã

Bãtrâna mângâia cu blândeþe pomelnicul pãstrat în
buzunarul ºorþului sãu îmbrãcat special. Degetele-i
obosite  pipãiau în alint numele celor trecuþi în nefiinþã:
moºul ei, pãrinþii, socrii, precum ºi cei trei fii neîntorºi
din rãzboi.

Asculta smeritã cuvintele preotului paroh. Chipul,
delimitat în basmaua neagrã, se scãlda în lumini cu
simboluri creºtine.

Sosi ºi momentul când auzi pomenindu-i-se numele
soþului. O stare de reverie profundã o transportã spre
bolta lãcaºului sfânt. Rãmase suspendatã în mirare când
slujitorul Domnului lãsã în nepomenire celelalte nume.

Dupã încheierea slujbei, bãtrâna, cu multã supuºenie
în glas, i se adresã preotului  paroh:

-Sãrut mâna, pãrinte! De ce nu au fost pomeniþi toþi
cei dragi mie?

 I se rãspunse cinic, din mers, într-o zorealã
comercialã:

- Apãi, babo, cât ai plãtit, atât þi-am citit!

De-a râsu’ –  plânsu’
Gelozie tacitã

Fiind ancorat în rezolvarea unui caz ce intrã sub
incidenþa codului civil, am poposit, la ora prânzului, într-
un restaurant din apropierea judecãtoriei, însoþit de o
doamnã avocat, plãtitã pe bazã de contract de consiliere.

Interiorul localului, de o intimitate cuceritoare, ne-a
primit în alint. Vitralii, meºterite de mâini pricepute, filtrau
lumina în culori ce ne creau o stare de bine. Duduia care
mã însoþea, de o frumuseþe cuceritoare, atrãgea ca un
magnet privirile persoanelor din jur.

Dupã îngurgitarea unei minime cantitãþi de coniac fin,
cununat în felii de lãmâie ºi cuburi de gheaþã, am solicitat,
în final, câte o porþie de ciuperci.

ªefa de salã, cu o insistenþã nefireascã, ne
monitorizeazã consistent. Zâmbete discrete, trimise
doamnei de lângã mine, îmi opturau buna dispoziþie.

- Ce anume ciuperci doreºte domnul ?! întrebare
pornitã maºinal ca din gura unei spioane.

Mã foiesc pe scaun, ca ºi când aº fi stat pe un
muºuroi de furnici, ºi pun, probabil, o mutrã de om
nedumerit. Îi simt rãsuflarea în ceafã. Limba ei ascuþitã
mi se propteºte în urechea interioarã ca în stâlpul casei
bãtrâneºti:

- Pãi..., avem ciupeeerci... - face o pauzã voitã, timp
în care aruncã ochiade ºãgalnice însoþitoarei mele ºi o
bate ºtrengãreºte pe mânã, apoi continuã insinuant ºi
nuanþat : aveeemîî...ciupeeerci întregi..., îîî...ciuperci
tãiate..., îîî...culcate..., sculate... ºiii... apretate, desigur,
în cotoare bine asortate.

Remarca ei de o totalã nonºalanþã mã trimite mult
mai adânc în nefirescul meu.

- ªi totuºi ...?! încerc, pervers, sã ridic mingea la fileu.
- Domnul meu, porþi o pãlãrie prea mare – îºi dezlãnþui

cucoana ºarada. Þine dumneata o lãmâie ºi fã-i de
petrecanie, cã la asta sunt convinsã cã-i faci faþã, pânã
îi acord, colea, la separeu, consultanþã în materie
comesenei mãtale.  Eºti o dulceaþã, scumpete... !

Pe moment, rãmân paralizat. Nu realizez pe cine a
complimentat : pe mortul din mine sau pe viul din
însoþitoarea mea...?!
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I. CUVÂNT DE ÎNTÂMPINARE

1. În umbra baladei Mioriþa

Raportul de cercetare pe care îl redactez acum
continuã un altul, publicat sub titlul „Vasile Alecsandri
ºi cazul Mioriþa – o anchetã literarã”. Acolo am arãtat
cum a compus poetul de la Mirceºti balada „Mioriþa”,
motivaþia acestui act ºi sursele sale folclorice.

Între acestea, rolul declanºator l-au avut douã texte
de colind primite de poet din Transilvania în urma
anunþului din revista „Propãºirea”, unde era redactor
în 1844, anunþ reprodus de George Bariþiu în „Gazeta
de Transilvania”. Într-un text a citit despre doi
pãcurari care fãceau legea unui al treilea, iar în celãlalt
de o oaie care vorbea cu Dumnezeu.

Utilizând clasificarea lui Adrian Fochi din
monumentala lucrare dedicatã fenomenului mioritic –
„Mioriþa. Tipologie, Circulaþie, Genezã, Texte”, 1964,
- am demonstrat cã primul text de colind aparþine tipului
de câmpie al colindei pãcurarilor, iar al doilea este o
variantã a colindei cunoscutã sub titlul „Ciobanul sãtul
de ciobãnie”.

Când primul volum de balade, în frunte cu
„Mioriþa”, trece peste munþi în Transilvania, în 1852,
creaþia lui Alecsandri se întâlneºte cu cele douã surse
primare care-i oferiserã fãrã sã ºtie schema narativã
ºi sugestia oii nãzdrãvane. Evenimentul recunoaºterii
s-a petrecut în mintea intelectualilor ardeleni
cunoscãtori ai colindelor pe care le cântau, când erau
flãcãi, în sãrbãtorile Crãciunului ºi Anului Nou, unul
dintre ei - preot, învãþãtor, ori poate mai tânãr, alumn
gimnazial sau student la  Blaj – fiind cu siguranþã acela
care citise anunþul ºi i le trimisese poetului moldovean
la Iaºi.

Prin regãsirea izvoarelor la ele acasã, balada
„Mioriþa” scrisã de Alecsandri va fi pregãtitã de
intelectualii satelor sã intre în circuitul oral al genului
cântecelor bãtrâneºti. Dovada acestui lucru a
constituit-o varianta apãrutã în revista „Albina”, Viena,
4 ianuarie 1867, numitã de noi variantã oralã – model,
întrucât, sub aceastã formã, „Mioriþa” intrã în
repertoriul lãutarilor – profesioniºtii genului –
strãbãtând cu ei Transilvania, Oltenia, Muntenia,
Vrancea, pânã în Moldova, la Vaslui – 1876.

Întrebare: Ce s-a întâmplat cu cele douã colinde
rãmase locului?

Rãspuns: Ele au fost cântate, ca mai înainte, de
cetele de feciori în sãrbãtorile sfârºitului de an,
aducând bucurie în inimile gospodarilor care primeau
urãrile de belºug pentru anul ce vine. Nu erau singure,
ci împreunã cu multe alte colinde, cu jocuri cu mãºti
ºi alte datini ºi obiceiuri, toate desfãºurându-se într-o
atmosferã de optimism, veselie ºi aºteptãri împlinite.

Moto: „Oamenii miei, sã-mi luaþ aminte
Legea ce v-am dat, ºi la cuvinte.
Sã vã plecaþ, ce-am zis sã-nþelegeþ,
Cuvinte din rostu-mi sã culegeþ.
Cã din rostul mieu voi scoate pilde
ªi cimilituri, ce voi deºchide,
Din bãtrâni luând începãturã,
Precum aþ înþeles din scripturã.”

(Dosoftei, „Psaltirea în versuri”, Psalmul 77)

MASCA PÃCURARULUI

Al treilea raport de cercetare
în cazul „Mioriþa”

… Numai visul celui care le trimisese sã vadã ºi
ele lumina tiparului nu se realizase, Alecsandri publicând
altceva, fãcut de el – o baladã asemãnãtoare, dar
moldoveneascã. Aºa cã, atunci când va citi un nou
Apel, de astã-datã al unui bãnãþean, le va scrie iar cum
le ºtia cântate la el în sat, punând pe plic numele
adresantului: Atanasie M. Marienescu. Era în 1857,
când tânãrul student de la Viena, sub îndrumarea
episcopului Andrei ªaguna – nominalizat de Alecsandri
sã primeascã volumul sãu de balade din 1852 –
contacteazã intelectualii satelor din Transilvania, prin
intermediul presei locale, îndemnându-i sã-i trimitã
cântece populare.

Va primi destule, cât sã încapã într-un volum de
„Colinde” ºi un prim volum de „Balade”. „Mioriþa”
nu se gãseºte în cel din urmã, deºi Marienescu, discipol
al lui Alecsandri culegãtorul, coordonatorul ºi editorul
textelor de literaturã popularã, o avea în volumul din
biblioteca mentorului sãu, ªaguna.

Întrebare: Este acesta un semn cã balada nu intrase
încã în circuitul oral al zonei?

Rãspuns: Cred cã da.
Cele douã colinde, fãcute surori de inteligenþa

combinatorie a creatorului „Mioriþei”, sunt publicate
sub titlul „Judecata pãcurarilor”,respectiv „Pãcurarul
ºi mieluþa”, una dupã alta, în cartea familiei acestor
cântece epice de urare ºi felicitare. Am arãtat în primul
raport cum l-a influenþat pe Marienescu balada lui
Alecsandri atunci când a transcris pentru tipar colinda
cu pãcurarii care fac legea. A rezultat un text la fel de
îndepãrtat de original ºi de funcþia de urare inerentã
colindei ca ºi balada moldoveneascã.

Mã uit în tabelul variantelor analizate în monografia
de referinþã a lui Adrian Fochi din 1964: TRANS 63 a,
o variantã a tipului „fata de maior”, culeasã în
localitatea Ciubanca, raionul Dej, regiunea Cluj, este
publicatã în „Gazeta Transilvaniei” din 24 decembrie
1885. Ca un fãcut, chiar ºi dupã generalizarea
curentului ºtiinþific în culegerea ºi editarea folclorului,
colinda pãcurarilor tipul de câmpie – cel care ne
intereseazã în cel mai înalt grad – mai avea de aºteptat,
luându-i-o înainte o formulã aparent mai firavã, cu
mãsura de 5/6 silabe: „Trei pãcurari,/ Hoi lerui,
doamne,/ La o turmã de oi,/ Le mâna la munte,/ La
cele mai multe./ Nainte le iasã/ Mândrã ºi frumoasã/
Fatã de maior,/ Cu guler galbin./ Unul cuvânta:/ - Asta
oi lua./ Cei doi cuvânta:/ - Tu de-o vei lua,/ Noi te-om
sãgeta,/ ªi te-om îngropa/ În staur de oi,/ În jocul de
miei,/ Fluierul cel drag/ Þi l-om pune steag,/ Fluierul
cel dulce/ Þi l-om pune cruce.” (1, p.592) Varianta
citatã face parte din ciclul II de colinde ale pãcurarului,
primul tip, „al fetei de maior” – în clasificarea lui
Fochi. „Din punct de vedere geografic, centrul de
intensitate circulatorie a acestui tip este (provizoriu)
raionul Jibou ºi, în general, aria sa de rãspândire merge
de-a lungul Someºului, insinuându-se la rãsãrit pânã
în Bistriþa-Nãsãud, în sud pânã spre Huedin ºi Turda,
spre apus pânã cãtre Carei, iar spre nord pânã înspre
Oaº…” (1, p.385)

Iluminarea mult aºteptatã de expeditorul, atât de
insistent ºi rãbdãtor, al colindei tipul de câmpie, se
produce în culegerea „Cincizeci de colinde, Adunate
de ºcolari de la ºcolile medii din Braºov, Sub
conducerea lui Andrei Bârseanu” (Braºov, Tip. A.
Mureºeanu, 1890, 38p), însumând 23 colinde
religioase ºi 27 lumeºti (2, p. 72) Varianta este
înregistratã de Fochi la TRANS. 104a ºi localizatã în
oraºul Turda: „Colo sus pe munte-n sus,/ Hoi lerui,
doamne,/ Sunt vreo opt sute de oi/ ªi vreo opt

pãcurãrei./ Numai unu-i streinel,/ ªi pe-acela l-au
mânat/ Sã bati oile-n jos./ Pân oile le bãtea/ Lui grea
lege cã-i fãcea:/ Ori sã-l puºte, ori sã-l taie./ Darã el
din grai grãia:/ - Pe mine nu mã-mpuºcaþi,/ Numai
capul mi-l luaþi./ ªi pe mine mã-ngropaþi/ În strunguþa
oilor/ ªi-n jocuþul mieilor./ Pe mine lut nu puneþi,/
Numai dragã sluga mea/ Pue drag fluierul meu…” În
toate celelalte variante este vorba de „glugã”, nu de
„slugã”, iar fluierul „dupã curea”.

Mirare: Ca sã vezi unde poate duce un cuvânt scris
indescifrabil de elev ºi corectat de profesor! „… ªi
când vântul o sufla/ Fluierul cã mi-o cânta./ Câte oi,
mândre bãlãi,/ Toate m-or cânta pe vãi;/ Câte oi
mândre, sãine,/ Toate m-or cânta pe mine;/ Câte oi
mândre, cornute,/ M-or cînta pe vârf de munte./ Când
o sufla vântu-ncet/ M-or cânta ca pe-un secret./ Când
o sulfa vântul lin/ M-or cânta ca pe-un strein.” (1,
p.618) Textul face parte din primul ciclu al colindei
pãcurarilor cu mãsura 7/8 silabe, tipul „de câmpie”,
care „ocupã zona dintre Mureºul superior ºi Someº ºi
se prezintã destul de compact în toatã aceastã regiune.”
(1, p.380)

În ultima decadã a secolului al XIX-lea mai sunt
publicate în revista „Gazeta Transilvaniei“ 3 variante
din tipul „de câmpie”, iar în „Foaia poporului” din
Sibiu, încã o variantã… În 1914 apare culegerea lui
Alexiu Viciu, „Colinde din Ardeal (Datini de Crãciun
ºi credinþe poporane)”, Bucureºti – Leipzig – Viena,
unde se aflã ºi varianta înregistratã de Fochi la
TRANS. 116, Ciunga (înglobat or. Ocna Mureº), r.
Aiud, reg.Cluj. Lucrarea lui Tache Papahagi, „Graiul
ºi folklorul Maramureºului”, Bucureºti, 1925 aduce
la luminã noi variante din ciclul I, mãsura 7/8 silabe,
tipul „de câmpie”, dar ºi din tipul „clasic” – numit aºa
de Adrian Fochi dupã varianta lui At. M. Marienescu,
fiindu-i asemãnãtoare. „Sub raportul geografiei, acest
tip se întinde peste întreaga zonã acoperitã de ciclul
de 7/8 silabe, cu o mai mare frecvenþã în zona de
nord (Oaº, Maramureº, Nãsãud, Lãpuº) ºi în zona de
extrem sud, în pãrþile munþilor Apuseni”, încadrând la
mijloc tipul „de câmpie“. (1, p.380)

Concluzie: Dupã 80 de ani de la prelucrarea ei tacitã
de cãtre poetul Vasile Alecsandri în textul baladei
„Mioriþa”, colinda pãcurarilor vãzuse lumina tiparului
în principalele tipuri de variante: clasic, de câmpie ºi
fata de maior. Dintre acestea, numai varianta lui At.
M. Marienescu purta urmele evidente ale influenþei
baladei poetului moldovean, venite, dupã cum am
arãtat în cercetarea anterioarã, pe filiera maestru-
discipol.

4. Staþie de gând

4.1. Descoperirea familiei adevãrate

Toate tipurile ºi variantele colindei pãcurarilor
conþin însemne specifice, mai mult sau mai puþin
evidente, care le trimit cãtre alte colinde. Aºa o fac
tema ºi personajele ei care ne aduc în minte imediat
colindele pãstoreºti: tipul 42  „Ciobanul sãtul de
ciobãnie”, tipul 43  „Dumnezeu, ciobanul ºi larma
turmei”, tipul 45  „Ciobanul ºi marea” º.c.l.

Legea pe care se pregãtesc doi dintre pãcurari sã
o facã unui al treilea, trimite gândul cercetãtor la „legea
din bãtrâni” a colindelor protocolare, dar ºi la colinda
leului - tipul 55. Testamentul pãcuraru-lui strãinel aduce
la vedere colindele cu cerbul sãgetat de vânãtor, iar
versul „Numai capul jos luat”, specific tipului de câmpie
al co-lindei pãcurarilor, ne îndreaptã atenþia cãtre
colindele cu cerbul, ºarpele ºi dulful, monstru marin.

Tot astfel, refrenele care evocã ºi invocã divinitatea,
vom vedea cã trimit colinda pãcurarilor la întâlnirea
cu toate colindele româ-neºti unde Dumnezeu apare
ca personaj, iar refrenul „linu-i lin” - la colindele cu
cerbul ºi bourul din tipul „Leagãn de mãtase”. Aici
ajung ºi variantele tipului „fata de maior” al colindei
pãcurarilor...

Alexandru Bulandra

(continuare în pag. 8)
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1. Ierburi din cele sfinte
  În etnobotanica românã, gãsim denumiri precum:

Ochiul lui Dumnezeu, Coroana lui Hristos, Cununa
Domnului, Crucea pãmântului, Prescure, Iarba Raiului
– plante cu nume creºtin, ºi toate având calitãþi
terapeutice.

Zece plante de leac se numesc Poala Sfintei Maria.
Zece plante de leac se cheamã Cruciuliþã.
Altã situaþie: Pojarniþa are ºapte nume creºtine, din

care notãm doar cinci: Iarba Crucii, Iarba lui Sf. Ioan, Iarba
lui Sf. Petru, Crucea voinicului, Floarea de foc viu...
diferenþele de nume fiind pe zone geografice, sau marcând
un ecou spiritual al unei calitãþi terapeutice.

Multe plante au câte cinci nume creºtine.
Mai  sunt denumiri din sfera isihastã, precum: Scara

lui Dumnezeu, Scaunul lui Dumnezeu, Iarba cãlugãrului,
Floarea Carmilului, Mãturica raiului – plante care
sugereazã folosinþe pentru calitãþile lor sedative,
purificatoare, de aºezare lãuntricã, de liniºte sufleteascã.

Românul are aºadar „buruieni din cele sfinte” – denumire
folositã direct (chiar aºa sunt numite vreo zece plante), dar
folositã ºi ca generic, indicând calitãþi terapeutice, sau
legãtura între actul terapeutic ºi mutarea în Duh.

Cercetãm aºadar o temã la interferenþa între botanicã ºi
spiritualitate. Terminologia botanicã creºtinã. Dar nu o
simplã repertoriere ºi clasificare a termenilor botanici
creºtini (lucru care s-a fãcut înaintea noastrã). Ci punerea
lor în relaþie cu vindecarea somaticã ºi psihicã, în relaþie cu
fitoterapia, cu homeopatia. În relaþie cu spiritualizarea actului
medical, cu trecerea de la simþuri la duh. Cãci a numi o
plantã pe numele ei creºtin implicã ºi punerea în relaþie a
minþii cu divinitatea. Numele divine având o rezonanþã
sfinþitoare în om.

2. Hieratismul limbii române
O primã constatare: limba românã oferã o bogatã

terminologie creºtinã în denumirile plantelor. Începând cu
termeni referitori la persoanele divine, la Sfânta Treime, la
Maica Domnului, la cosmologie creºtinã, la realitãþi ecleziale,
la cele ºapte Taine sau Sacramente.

Începem deci cu semnalarea acestui aspect cantitativ,
observãm extinderea domniului, pânã la a spune cã este
un fapt specific civilizaþiei noastre tradiþionale.

Nu ne propunem o cercetare comparativã cu alte limbi.
Credem, ºi avem dovezi lingvistice cã acest fapt –

Vasile ANDRU

Terminologie botanicã creºtinã  a
plantelor vindecãtoare (I)

terminologia creºtinã – se
întâlneºte în toate limbile. Dar în
proporþii sensibil diferite faþã de
a noastrã.

Limba românã are o productivitate impresionantã în
domeniu. Spunem aceasta dintr-o constatare „pe teren”.
Beneficiez de circumstanþa cã provin dintr-o zonã ruralã,
unde aceste fapte de limbã sunt încã realitãþi, deºi se vede
cã sunt în stingere. Beneficiem ºi de studii deja elaborate: un
dicþionar tezaur: Dicþionar etnobotanic(1968), de Al. Borza.
Titlul complet al acestei lucrãri: Dicþionar etnobotanic
cuprinzând denumirile populare româneºti ºi în alte limbi
ale plantelor din România. Savantul Al. Borza a lucrat cu
12 colaboratori, cel principal fiind Al. Beldie.

Acest dicþionar adunã ºi uneori salveazã de la neant
fapte de limbã românã cu totul preþioase, ºi ca lexic, ºi ca
oglindire psiho-etnicã. El a adunat terminologie popularã exact
în acest timp când civilizaþia noastrã ruralã este în schimbare,
ºi asemenea diamante lingvistice sunt spre stingere, devin
piese de arhive – o arhivã a geniului etno-român.

Chiar dacã existenþa terminologiei creºtine nu-i un
aspect exclusiv românesc, funcþionând peste tot în spaþiul
creºtinãtãþii, - la români se atestã o extindere deosebitã,
ajungând pânã la ceea ce se cheamã fenomen. Existã
denumiri paralele pentru o singurã plantã, cu termeni mireni
ºi religioºi. Alte plante au numai denumire creºtinã. Multe
plante de culturã sau de câmp, agrare, ornamentale,
medicinale, pelângã termenul „mirean” (popular sau
ºtiinþific), au primit unul creºtin. Acest paralelism este
grãitor pentru psihologia etniei, pentru interiorizarea
revelaþiei hristice.

O cercetare anterioarã pe tema terminologiei creºtine a
fost fãcutã de Teresia B. Tãtaru. Cartea sa (1993), conþinând
clasificãri ºi descrieri botanice porneºte tot de la Dicþionarul
etnobotanic al lui Al. Borza.

Spuneam cã, pe noi, în cercetarea de faþã, ne preocupã
botanica creºtinã în relaþie cu vindecarea, cu fitoterapia
în principal; dar ºi cu programarea sofronicã: numele
creºtine fiind un adevãrat program psihic cu reflectare în
psihismul abisal.

3. Românul are o minte creºtinã
S-a spus cã românul s-a nãscut poet. Aº zice, mai

degrabã, cã limba românã este o limbã poeticã. ªi vorbind
româna devii poet... Prin simpla vorbire în româneºte se

produc serii poetice, nu poþi evita sã devii poet. Îmi
confirma recent aceastã constatare ºi Lidija Dimkovska,
poetã din Macedonia: „Am devenit poetã modernã când am
scris în limba românã. În limba macedonianã eu am o poezie
slabã, pãºunistã. Numai în românã sunt cu adevãrat poetã.”

Eminescu spunea cã limba românã (veche?) este limbã
înþeleaptã. Ar însemna cã vorbind bine ºi curat
româneºte, te întãreºti în înþelepciune. Am subliniat:
vorbind o românã curatã, adicã aceea care are Duh.

Despre limba francezã se spune cã este „o limbã
inteligentã”. ªi raþionalã. Descartes a creat mitul francezei
raþionale... Ce înseamnã „limbã inteligentã”? Înseamnã cã
nu poþi fi mediocru în francezã! Dupã cum nu poþi fi confuz
în englezã. ªi, ca o constatare subiectivã: limba italianã
exprimã foarte greu aroganþa... fiind cea mai propice limbã
a modestiei... Dar subliniez ºi aici: fiecare din acete limbi au
calitatea enunþatã numai dacã le vorbeºti „curat”. Adicã
nu atât perfect fono-lexical, ci perfect în stilul ei.

Prin frecvenþa ºi supleþea limbajului creºtin, sau a
terminologiei creºtine, am putea spune: mintea românului
este o minte creºtinã. Ne referim la românul tradiþional. ªi
la românul sãnãtos. El elaboreazã atât de firesc sintagme
botanice creºtine, ºi nume creºtine din tot mediul
înconjurãtor, încât îºi vãdeºte o minte creºtinã. Adicã el a
interiorizat legea revelatã pânã la a o extinde la trãitul de
toate zilele. El trãieºte în duh, nu în simþuri. Aºa apare acest
limbaj hieratic. Echilibrul sãu psihic, integrarea sa cosmo-
teandricã se reflectã ºi-n aceste fapte de limbaj.

S-ar putea face un studiu despre psihologia românului
reflectatã în universul botanic, aºa cum apare în
repertorierea savantului Al. Borza. Acest savant, Al. Borza,
trãieºte între 1887-1971, a studiat teologia, s-a specializat
în ºtiinþele naturii, a fost directorul Grãdinii botanice din
Cluj, de care se leagã existenþa sa.

El grãia cu plantele, cu arborii. De aceea le cunoºtea
ºi duhul reflectat în nume. A înregistrat 18.000 de termeni
populari pentru plante. Adevãrate poeme, adevãrate punþi
între naturã ºi sufletul omului. Câteva sute de denumiri
sunt creºtine.

Listele lui Al. Borza pot fi continuate cu cele ale lui
Simeon Florea Marian, ºi el autorul unei botanici
populare. Dar se pot consulta ºi lucrãri de etnobotanicã
cu extinderi spre spiritual, de Artur Gorovei, Tudor Pamfile,
Dragoslav, Niculiþã-Voronca, Antoniu Popp, B. P. Hasdeu,
Marian Marienescu, Aspasia Culianu.

Plantele care hrãneau sau tãmãduiau au fost raportate
la nume creºtine. Plantele ornamentale, care produceau
emoþii pozitive, stãri sufleteºti înalte, primeau ºi ele nume
creºtine. Numele plantelor erau raportate la planul
superior, sacru, la ceva substanþial, la pãstrãtorii vieþii.
Etnobotanica este biografia noastrã agrarã, dupã cum
Biblia este biografia noastrã cosmicã, cereascã.

(continuare în numãrul viitor)

Latino-America

Prea multe flori roºii împânzesc  cortina de pe mustul rochiei
ªi castagnetele alunecã pe valurile râului
De parcã sunt singurele fiinþe de pe pãmânt.
Mâinile din rugãciune explodeazã în toridã.
Aruncã picturi pe geamuri vitriolante.
Volane ºi iar volane se balanseazã emoþional pe cãrnuri umede.
Armuri de Don Quijote irump în ochelari Versace.
Templieri adunã portocalele rãspândite peste noi.
Singurãtate nu mai e niciodatã
 ºi ninge în Prado cu fluturi.
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Într-un 27 cerul se prãvãlea mefistofelic peste fiinþa mea
ªi am devenit doi,  pendulându-ne braþele peste privirile asortate cu aerul.
Când am înþeles cã suntem doi, aveai  aerul unui tablou agãþat hai hui.
ªi luna plecase în exil dupã Ovidiu.
Toþi motanii miorlãiau de spaimã ºi îl cãutau pe Bulgakov de foame.
Nu ºtiu unde era sufletul, încã îl cãutam sã îi pun geaca de piele.
ªi atunci ce iubire era pe pãmânt, înveliþi toþi în atât miros norocos.

Alina Stan EA

Mai repede nebunia râde la uºã.
Se uitã pe vizor ºi scruteazã rozul ºi pantofii albi de fecioarã.
Pluºul agãþat de fereastrã îi mângâie
Retina baricadatã în spatele rictusului de hienã.
Ea vine, umblã diafan pe cuibul de ouã fragile,
Depune icrele ameþite ale gândurilor ºi zace în faþa laptopului.
Îl priveºte ca pe un vultur care adulmecã prada candidã.
Greºeºte acordurile cu noi
ºi atinge resorturi care tind spre infinitul dezmãþului intelectual.
Ce bine, ce bine!
Mâine laptopul meu va naºte o fiinþã umanã care seamãnã cu mine-
Zise Ea- ºi adulmecã eºarfa ridicatã pe marginea marginii ieºirii din subconºtient.

Avangardism

Cretinoide atingeri ale mâinii s-au nãpustit asupra golului dintre noi.
Când ne-am rãscolit emoþiile era ploaie pe norul
în care Ion Barbu studiase geometria infinitului.
ªi am icnit în dosul  unui  sentiment creponat
ªi  am  cãutat vocea ta în textele de muzicã hip hop
ªi  am sãrit pe redutã
ªi am combãtut avangardismul
ªi l-am  apucat ca ei de spate ºi l-am trântit pe caldarâmul neputinþei.
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NICOLAE  TEOHARIE

Ajuns la marginea veºniciei

Ajuns la marginea veºniciei nu întoarce capul.
Vei încurca numele poeþilor cu zile de toamnã
ºi înserarea cu muzica proastã.

ªi, ca sã convingi juriul
cã în mai puþin de o secundã
ridici orizontul în dreptul ochilor,
cu o voce trenþãroasã ºi în scurtime
vinul l-ai scos din desime
cu mâini ce slujeau unor vremuri trecute.

ªi, pentru cã nu ai ºtiut sã explici aripile
unei frunze de toamnã ce cad,
ai pierdut mâna infantei:
o rufã spectralã fluturatã de vânt.

ªi sã mai spunem
cã dintr-un fals îndemn
ai pus în maºina de spãlat
ºosetele, bãtrâneþea ºi cãluþul de lemn.
Când sunã telefonul ar trebui sã te ridici
ºi sã prelungeºti ora din  fiinþã,
întorcând o cheiþã,
cum ai întoarce capul privind înapoia ta
ºi ai vedea
cã tu ai fost altceva,
altceva.

Ia seama cum mai trece timpul

Ia seama cum mai trece timpul!
Observi cãlãtorii,mâinile lor,
gurile , gãvanele ochilor?
Uite mama aceea.
Creºte simþirea în ea
Îl pune în tainã
pe bãiatul ei
ºi-i  vicleneºte mâinile-i prelunge.
El nu se opreºte niciodatã  din joacã, timpul
vreau sã spun.

Vezi grupul acela de fete?
Una dintre ele îi face nãlucire.
Se preface cã e singurã ºi noapte
ºi impersonalã.
Dã-mi o þigarã! Fii atent cum bãiatul
împinge cu vederea lui
un afarã cu toate cele ale nimicului.
Fii atent! Doamne, fii atent cum pre sub orã  trece
locul.
ªi aceasta nu e totul.

Marile  întâlniri

Din greºealã, spre searã,
dintr-o mare eroare de fluturi,
la marile întâlniri voi veni
numai ºi numai înalt.

La marile întâlniri iubita îmi va pune lãmpi
în degetele mele de orb.
Voi încerca sã nu închid ochii

decât când sunt sigur
cã presez între pleoape
cerul.
Va fi de ajuns un þipãt
ºi voi sta pânã când toamna
îºi va termina ploile, lumina
ºi revolta.

Coºmar

Eu mã strãbat cu pasul murdar ºi în silã,
cum strãbat un oraº muºcat
de gurile bãloase ale toamnei.

M-au trezit în toiul nopþii
bãtãi insistente în geam.
O fi vreun cãlãtor obsedat de un mare frig,
poate or fi niºte paznici ai totului
bãtând în vreme.
Adicã înainte de a fi eu acolo
ceva s-a fost adus sieºi, sã mã cheme,
ºi, în alergare spre nimeni,
eu eram.

Îmi mai apãruserã niºte mâini de mucava
ºi, deºi eram de-acum altceva,
nu-mi eram de ajuns
pentru a-mi face acasã.
O densitate de chipuri foºnitoare mã apasã.
ªi pentru cã uitasem tãcerea pe celãlalt mal
zece etaje de liniºte am urcat
cu liftul þipãtului.

De aceea ....

De aceea într-o mahala a toamnei
se pregãteºte o cãlãtorie spre nimic.
ªi gazda fiind un diavol de-adevãratelea ºi mic
lumina musai va fi gâtuitã pe drumurile serii.

ªi repede, repede sã facem rost de niºte cuvinte,
de doisprezece sfinþi,
sã facem rost de o mare durere,
sã mergem în  nefasta încãpere
ºi sã-l sugrumãm pe moderatorul arogant
concurent al binelui ºi al expresiilor triviale
ºi sã ieºim doamne din acest neant
în care urmeazã sã fim uciºi de o umbrã.

Când am intrat cu prietenul meu în cafenea
cele douã nimfe ameþite bine
ºi prietenul meu mare vitezoman
domneau deja peste un popor
ce plecase în sine.
Mai târziu când eram în cea mai purã cãdere
ºi încercam sã mã ridic,
sprijinindu-mã de întunericul mic,
n-am întâlnit nici o piedicã
în a mã trezi prea trist, prea bãtrân,
cãlãtor prin nimicul pãgân.

De facto

În baza de date a lumii,
ºtiam de la tine, o examinare mai atentã
îþi va dezvãlui cã,
de facto, adolescenta te poate privi
ºi cu sânii.

Pe vremea când eram tânãr
obiºnuiam sã mã alãtur unui grup de rockeri
ºi, într-o forfotã de pipe ºi de voci,
ne repezeam ca niºte porci

împotriva celor doi copaci
de pe maidan.
Primul care ne vedea cum înfrunzea.
Celãlalt brusc îmbãtrânea ºi se fãcea criþã.
Era mai frumos cu un freamãt.
El ºtia cã este pe moarte
ºi  se dãdea drept tâlhar sau borfaº
la marginea aceea de oraº
ºi, scoþând pistoalele, ne cerea nouã
ºi femeilor noastre sã facem dragoste
sub crengile lui.
De facto iarba-i sinistrã.
Tocmai îmbrãþiºeazã un tânãr soldat
împuºcat ºi aruncat
în baza de date a lumii.

Existã spaima

Existã spaima ca tu sã fii în acelaºi timp
în douã locuri diferite.

Ne-am sãrutat pânã când am dat
de o culoare zbãtându-se sã scape
tocmai când  tu porunceai morþii
sã mintã în dreptul meu.

Pentru spaima aceea
vinovate sunt pãsãrile ºi frunzele spulberate,
vinovate sunt strãzile ce trec zgribulite
prin trecãtorii întârziaþi,
vinovate sunt dimineþile,
ah, ce mã mai chinuie ele,
ah, ce le-aº da brânci într-o noapte,
dar nicio noapte nu trece pe uliþa mea
la acea orã,
vinovaþi sunt locuitorii vinului
care au murit
exact când ai câºtigat concursul de tristeþi
ºi teama cã vom fi uitaþi.

Cel mai singur

Când am început sã-þi desenez ochii
timpul ieºise din odaie,
pereþii plecaserã de mult.
Degeaba  în vopsele ascult.
În clipa cea mai opritã
am strâns de pe jos o lume trãsnitã,
lumea întâmpaltului,
lumea statului între cald ºi rece.
Dupã cum ºtii  þipãtul nu izbutea sã plece.
Vorbeam în ºoapte
despre fantezia aerului
de a fi atât de negru ºi nefericit.

Gurile ne plecaserã de mult.
Am rãmas singuri, singuri ….
A plecat ºi singurãtatea din linguri.
Schiopãtez .

Ajuns acasã am aprins focul,
am dezlegat cuvintele.
Animalele timpului îmi furaserã locul.
Te-ai apropiat. Am început sã dansãm,
Pe la sfârºitul cuvintelor
îmi pierdusem pofta de mâncare.
De vorbe nu mai avem nevoinþã.
Deºi þineam în braþe un plus de fiinþã
nu mai avem forþa
de a trage dupã mine toate frunzele.
Pe la sfârºitul dansului
îmi pierdusem ºi moartea.

(Poeme din volumul în pregãtire
,, Diavoli de cafenea “ )
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SIMBIOZE

Vei fi altar, voi fi îngenunchere,
Vei fi icoanã, voi fi priveghere,
Vei fi fãclie, flacãrã voi fi
ªi simbioza ta de zi cu zi!

Eu voi fi plop, tu vei fi tremur,
O undã tu, eu un cutremur,
Seismice miºcãri ne vor cuprinde
ªi mari incendii-n noi se vor aprinde!

Eu voi fi þãrm, tu vãluritã mare,
Când ne-om îmbrãþiºa cu disperare,
 Vom fi întruchipãri de duhuri
ªi zbor de albatroºi peste vãzduhuri!

Vom fi întreg ºi parte fiecare
ªi dor sunat în corn de vânãtoare!

VA  SÂNGERA
AMURGUL

Când ochii tãi, ca o oglindã,
Reflectã-a sufletului bucurie,
Vreau inimile un vulcan sã fie,
Magmatic dor sã le cuprindã!

Ne vom dezlãnþui cu frenezie,
Floare de gheizer, aburindã
Vom fi ºi n-o sã ne desprindã
Nimic din preadorita nebunie!

Iar flacãra din noi, iubito,
Se va-nteþi, îi vom fi rugul
ªi clipa care ne-am dorit-o
Extaziazã parcã gândul,

Din cupa gurii ce-am sorbit-o
Va sângera pe cer amurgul!

SONETUL  ÎMPLINIRII

Plutesc vorbele
De jur împrejur,
Suntem ielele
Fãrã de contur.

Se-aud ºoapte,
Le rostim noi?
Suntem prin noapte
Murmur de ploi.

Cu capul pe spate
Privim cãtre cer,
E-n noi voluptate,
Dorinþã, mister.

Am, prin tine, de toate!
Vieþii ce sã-i mai cer?

CONTRARII

Vezi, fãrã glorii se duc anii,
Între minciuni ºi spovedanii,
Între surâs ºi-ntre jelanii,
Lângã oneºti stau mitocanii.

Ilie Comãniþa E ºi onoare ºi trãdare,
ªi coborâre ºi-nãlþare,
ªi lanþuri ºi eliberare,
Mâhnire ºi înseninare.

E-n noi ºi bucurie ºi durere,
ªi suferinþã, ºi plãcere,
ªi slãbiciuni, dar ºi grandoare,
E lângã ziuã ºi întunecare,

Ne ducem viaþa fãrã disperare
Trãind între aceste limite contrare!

SÃ ÎMPRUMUTÃM

Sã-mprumutãm dacã se poate
Veºmintele de camuflaj,
Peste zãpezi imaculate
Vei fi reginã, voi fi paj!

E-o feerie-aceastã noapte
ªi hibernalul peisaj,
Sã-mprumutãm dacã se poate
Veºmintele de camuflaj!

Ard ochii noºtri ca tãciunii,
Priviri intens strãluminate,
ªi buzelor prea însetate
Sãrutul sfânt, sãrutul lunii

Sã-mprumutãm dacã se poate !

OBSESIE

Iubito,-aº vrea sã fim o zi stãpâni
Pe liniºtea unei odãi de þarã
ªi sã trãiesc senzaþia bizarã
Cã-mi sunt gutui în palme ai tãi sâni!

Sã se porneascã ploile pe-afarã,
În sat sã latre hitele de câini,
Sã rupem rar din aburite pâini
Cu dorul de-a muºca ºi-a doua oarã!

Am sã te þin la pieptu-mi alipitã,
Pe vatrã sarã jerbe de scântei
ªi, în lumina palidã de vrei

Dorinþa sã ne fie împlinitã,
Sã înteþim vãpãile din noi
Uitând de foc, de lume ºi de noi!

RAM  ªI  FRUCT

Eu sunt ram, tu îmi eºti fruct,
Sub greutatea lui ramul se-ndoaie,
Mã arcuiesc sã pot sã te sãrut,
Sã te dezmierd cu plete lungi de ploaie.

Simt sângele cum mi te rumeneºte
ªi-aº vrea sã-þi muºc aroma-mbietoare,
Eºti un pãcat care mã ispiteºte,
Eºti oazã de luminã ºi-ncântare

Iar dacã-s ram ºi mã ridic spre cer,
Eu vreau ca nimeni sã n-ajungã
Din palma mea, iubito, sã te smulgã!
Te voi pãstra, fantastic giuvaer,

Când toamnele pe toþi i-alungã
Eu voi fi ram, tu, fructul de mister!

ZBOR  DE  PASÃRE

Atinge-mã ºi ai sã vezi
Cum zbor de pasãre devin,
Descântã-mã cu ochii verzi
Sã pot, iubito, sã-mi revin!

Tu eºti zãpadã pe livezi,
Când flori se scuturã divin,
Atinge-mã ºi ai sã vezi
Cum zbor de pasãre devin!

Sunt cânt de dor peste amiezi
ªi peste nopþile de chin,
În lacrimã sã mã revezi,
Când la icoana ta mã-nchin!

Atinge-mã ºi ai sã vezi
Cum zbor de pasãre devin!

FOC  SUBLIM

Pe cai de viscol am sã vin
Sã te-nfãºor cu-mbrãþiºarea,
De se va troieni cãrarea
Sub adãpost de dor te þin.

Îþi voi sorbi cu rãsuflarea
Sãrutul buzelor, divin,
Pe cai de viscol am sã vin
Sã te-nfãºor cu-mbrãþiºarea.

Vom fi, iubito, ca-nãlþarea
De flãcãri pe  altar devin
Unirea unui foc sublim
ªi-n care-i arºiþã ardoarea!

Pe cai de viscol am sã vin
Sã te-nfãºor cu-mbrãþiºarea!

CULORI  DE  FOC

Rubinie þi-este gura,
Precum fructul de mãceºi,
Ispitit sunt de cãldura
Ce în jurul ei o þeºi.

Buzele când mi le-apeºi
Foc îmi e atunci fãptura,
Rubinie þi-este gura,
Precum fructul de mãceºi,

Hãrãzitu-þi-a natura
Daruri sfinte, nelumeºti,
Cu sãrutul m-ameþeºti,
Palidã îmi e figura,

Rubinie þi-este gura!...

RONDELUL
MÃRGÃRITARULUI

Mãrgãritaru-nlãcrimatei gene
Eu l-am cules adeseori
ªi l-am sorbit cu buze în fiori
Când pe obraz se prelingea alene.

Venea din dor, din tainice splendori,
Era înrourarea sângelui din vene,
Mãrgãritaru-nlãcrimatei gene
Eu l-am cules adeseori.

E fruct din fericirea ce ne
Inundã inimile-n ceas de vis
ªi pe corola ochiului deschis
Ca bob de diamant se-aºterne

Mãrgãritaru-nlãcrimatei gene !

SPERANÞA

Sã nu privim, iubito, înapoi,
Sã mergem cu speranþã înainte,
Cu dorul care arde în cuvinte,
Cu toate câte-n inimã ni-s sfinte!

Între-mpliniri ºi-ntre nevoi,
Sã facem astãzi jurãminte,
Sã nu privim, iubito, înapoi,
Sã mergem cu speranþã înainte,

S-avem mereu o inimã fierbinte,
Acelaºi dor ne-aprindã pe-amândoi,
Sã curgem ca o lavã în ºuvoi
ªi la nimic sã nu luãm aminte,

Sã nu privim, iubito, înapoi,
Sã mergem cu speranþã înainte!

NINSORI  FEERICE

Ninge, iubito, parcã-i irealã
Aceastã feerie a ninsorii!
Peste câmpii cad valuri de betealã,
Par unduiri de stoluri de prigorii!

Pornit-au fulgii-n marea hoinãrealã,
Roiri magnifice ºi iluzorii,
Ninge, iubito, parcã-i irealã
Aceastã feerie a ninsorii!

Sã mergem prin zãpada abisalã,
Uimiþi sã ne priveascã trecãtorii,
Coroana mâinilor, imperialã,
S-o pun pe fruntea ce-o cuprind fiorii!

Ninge, iubito, parcã-i irealã
Aceastã feerie a ninsorii!

RONDELUL SIMETRIEI

Simetrice alcãtuiri
Ale aceluiaºi întreg,
Mister pe care nu-l dezleg
ªi nici nu vreau dezvãluiri!

Abia acuma înþeleg
Cã noi suntem, sã nu te miri,
Simetrice alcãtuiri
Ale aceluiaºi întreg,

Acelaºi dor e în priviri,
Pe-oricare pot sã îl aleg,
Iar inima îi e strateg
ªi-s sufletele în iubiri

Simetrice alcãtuiri
Ale aceluiaºi întreg!
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Costel Bunoaica

         înavuþire

mult mai bogat decât moartea,
întruchipat în himerã,
stau privindu-te
sã-nfrunzeºti grandios
cu genunchii la gurã

peste umbra mea cãzãtoare,
cântecul lebedei
te va respira treptat pâna dincolo
de prãsele

cu o moarte mai bogat decât moartea,
poemul acesta sinucigaº
umblã despuiat prin lume,
tocmind mercenari

doar disperarea

ce sãrbãtoare mai e ºi asta,
în care îþi e îngãduitã
doar disperarea cu mireasmã deºartã ?

anonim,
ca un fluture alb,
ecoul amorþeºte-n oglindã

 nu mai e rost de nimic

miraculoasã,
þãrâna înfloreºte pe oase…
nu mai e rost de muºchi, de liane,
de debandade ºãgalnice;
nu mai e rost de banalul nimic –
o vânãtoare stereotipã a pus
stãpânire pe ziduri

între douã tãgade,
joc riºca pe neluate
cu sufletul meu –
învinsã,
doar þãrâna înfloreºte în oasele
amurgului

te pleci ºi visezi

rãzvrãtire de îngeri

dragostea cu nopþile îngenunchiate
lângã mici amãgiri
ºi ritualul de a supune ploaia
sub îndelungi încercãri…

în faþa ispitei te pleci ºi visezi

…ca ºi mine,
la capãtul clipei, adorm fãrã somn
destine bolnave de ger

tangou

tu nu trebuie sã mã cauþi,
tu mã ai;
verde ºi inconfundabil
mã amestec cu tine

strigã-mã
ºi ai sã vezi pietrele
nãruind idealuri
într-un veritabil tangou

tu nu trebuie sã mã cauþi,
tu mã ai
chiar ºi printr-un tremur leneº
de frunzã

trãdare

ruptã de înalturi,
raza tocmai negase existenþa
luminii

în faþa ferestrei, o altã fereastrã
sub care se meºtereºte un eºafod uriaº

cu o minã ciudatã,
învingãtorul împinge profeþia
lângã turnul din pissa

     te-am cãutat

de prea multã singurãtate,
nu mai încãpeam nici
în jarul din lacrimi

te-am cãutat…
cu paºi grei de timp,
închipuirea adâncea pânã la alb
numele tãu

deºteptãtor

nu mai pot face nimic…
e toamnã ºi, dupã reguli precise,
orânduiesc în cãmarã  ramuri
ostenite de freamãt

e toamnã
anotimpuri arse
încep sã cocleascã pe la încheieturi;

prea sãrace,
degetele nu pot ameþi libertatea
decât o singurã datã –
dupã aceea,
obiºnuinþa îºi va intra în rol,
lãsând imaginaþiei tãvãlugul de brumã

e toamnã. nu mai pot face, iubito,
liliecii sã zboare

Noul prefect intrã pentru prima
oarã în biroul sãu, larg, mobilat
somptuos, intimidant pentru
vizitatorul care-i deschidea uºa.

Se aºezã în scaunul confortabil, tapiþat cu piele,
gândindu-se cã viaþa este frumoasã dacã ai noroc ºi
strãlucitoare dacã o priveºti de la înãlþimea acestui
fotoliu.

Fiindcã era o zi deosebit de luminoasã, deschise
larg ferestrele, sorbind cu nesaþ miresmele primãverii.
„Dulce aerul puterii!” gândi aºezat comod în scaun.
Rememorã drumul lung, presãrat cu nemiloase bãtãlii
electorale, imilinþele ºi satisfacþiile încercate rând pe
rând. Visa aproape, cu ochii larg deschiºi spre interior,
când un fâlfâit precipitat de aripi îl smulse din reverie.
Intrigat, privi spre fereastrã, remarcând surprins o
cioarã cu penajul strãlucitor aterizând fãrã teamã pe
covor.. Tocmai se pregãtea sã-i arunce un press-papier
în creºtet când respectiva pasãre se dãdu de trei ori
peste cap ºi instantaneu se materializã într-o þigancã
bãtrânã ºi dolofanã.

- Mata eºti ãla nou? Întrebã aceasta.
- Îhâ! Îngâimã prefectul în stare de ºoc.
- Ia de la baba o mie de euro, sã-mi prelungeºti

concesiunea.
Îi aruncã un teanc de bancnote pe birou, se dãdu

de trei ori peste cap, se transformã în cioarã ºi pãrãsi
încãperea pe unde a venit.

Nici nu apucã prefectul sã spunã ceva cã aterizã
pe covor, în acelaºi mod, o barzã. Se dãdu, bineînþeles,
de trei ori peste cap ºi se transformã, ca în poveste,
într-un domn plinuþ, încã tânãr.

- Bãrzoi mã numesc, sã trãiþi, zise acesta. Avem ºi
noi o firmã de tranport ºi luna asta ne expirã contractul
cu primãriile, ºtiþi dumneavoastrã. O vorbã bunã, dom
prefect...

Încã vorbind, aºezã pe colþul biroului un teanc
consistent de euro, însoþind aceasta cu un gest
semnificativ din cap. Dar prefectul nu mai era acolo...
Doar ochii larg deschiºi spre cerul primãvãratic ºi
corpul înþepenit pe scaun într-o poziþie foarte
incomodã. Bãrbatul din faþa sa fãcu o tumbã greoaie,
repetatã de încã douã ori ºi decolã materializat în barzã
exact cum a venit. Între timp, în biroul somptuos s-au
mai perindat douã cinteze, patru pescãruºi, un cocoº
de munte, un vultur ºi trei vrãbiuþe. Tablia biroului se
umpluse de teancuri ºi tenculeþe de euro ºi probabil
s-ar mai fi umplut dacã un þipãt neomenesc n-ar fi
alertat secretara ºi paznicul de pe hol. Aceºtia nãvãlirã
în biroul prefectului, la timp pentru a-l scoate din
poziþia catatonicã, cu mâna stângã arãtând interogativ
spre fereastrã ºi corpul pe jumãtate ridicat din scaun.

- V-a speriat cioara aia bãtrânã! Argumentã
paznicul. Aºa face de fiecare datã, dar staþi liniºtit,
vorbesc eu cu ea.

- ªtiaþi?! îngãimã prefectul.
- Bineînþeles! De douã legislaturi a concesionat

cinci metri pãtrþi la poarta prefecturii.
- ªi?
- Rezolvã audienþele neoficiale, domnu prefect.

Dumneavoastrã aveþi program de patru ori pe lunã
dar solicitanþi sunt de trei ori mai mulþi. Aºa cã þiganca
îi transformã în pãsãri ºi-i trimite pe fereastrã în biroul
acesta.

- Predecesorii mei au acceptat? întrebã tãtucul
judeþului arãtând bancnotele de pe masã.

- Desigur. Cum credeþi cã ºi-au ridicat viliºoarele
de la munte, fãrã sã mai vorbesc de maºinile ultimul
rãcnet în materie? Dumnealor îi ascultau iar eu ºi
doamna secretarã primeam plicurile în anticamerã. Aºa
nu erau expuºi nici unui risc ºi noi încasam un
comision de zece la sutã.

- ªtii ce, zise prefectul dupã câteva minute de
gândire, este pãcat sã punem capãt tradiþiei, dar...
atrage atenþia þigãncii cã de acum încolo nimeni nu
mai face tumbe în biroul meu. Dacã vor audienþã
privatã sã vinã direct la mine, cu biletul în cioc ºi plicul
agãþat de gât ºi le rezolv problemele cât îmi stã în
putinþã.

PREFECTUL

Florin CIOCEA
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Gh.Pãun Ialomiþeanu revine în viaþa noastrã literarã
cu un incitant roman, GURÃ-DULCE sau „THABARDI”
A STAT LA MASÃ CU DRACUL, un titlu care ne aduce
aminte de romanul „Narcis ºi Gurã-de-aur” al lui Hesse.
Afirm cã „revine” pentru cã n-am mai citit nimic de la
prozele care apãreau în urmã cu niºte ani în revista HELIS.

„Gurã-Dulce” al domnului  Gh. Pãun Ialomiþeanu ete o
frescã a lumii nomade, o lume paºnicã de dinainte de

(urmare din pag. 3)

Toate aceste semne, ºi multe altele pe care le vom
descoperi înain-tând în expunerea acestui raport, sunt
semnale clare ale dezlegãrii colindei pãcurarilor de
balada „Mioriþa”  ºi întoarcerii sale la familia ei
adevãratã  genul cãruia îi aparþine prin naºtere. Iar
pentru cer-cetãtor, reprezintã condiþia elementarã a
studierii acestui text: a-l analiza ca ºi când balada
scrisã de Alecsandri n-ar fi existat.

4.2. Mãrturia autorului

Cititorul de folclor literar românesc primeºte de la
bibliotecã o culegere de colinde  pentru cã acestea îl
intereseazã  pe care o lectureazã cu intenþia de a le
înþelege mesajul. Pentru a-ºi realiza scopul, el va trebui
sã aibã de la început în minte istoria textelor pe care le
citeºte. Aceasta îi va spune cã fiecare text scris este
transpunerea literalã a unui text oral cântat în trecut,
poate ºi astãzi, în satele româneºti care ºi-au menþinut
tradiþia, de cãtre un grup de colindãtori în con-textul
ceremonial al sãrbãtorilor Crãciunului ºi Anului Nou.
Ei au fost primiþi în curtea ºi casa familiei fiecãrui
gospodar al satului pregã-titã sã-i asculte. Auzind aceste
cântece, membrii familiei le percep ca felicitãri pentru
ce au fãcut ºi/sau urãri de sãnãtate, bunãstare ºi
împlinirea dorinþelor în anul care vine.

Aºa trebuie sã se fi întâmplat ºi cu textul de colind
ale cãrui tipuri ºi variante le citim ºi recitim în culegerea
de referinþã a lui Adrian Fochi. (1, pp.555-721)

Axiomã: Colinda pãcurarilor este un text oral care
numai în orali-tate îºi realizeazã funcþia pentru care a
fost creat. Ceata de colindã-tori este purtãtorul îndãtinat
al acestui text oral pe care-l cântã împreunã cu alte
colinde în curtea gospodarului-gazdã. Acesta îl ascultã
înþelegându-i urarea.

Întrebare: De ce ai introdus în expunerea raportului
de cercetare a unei creaþii folclorice un termen atât de
puternic din ºtiinþele exacte  axiomã?

Rãspuns: Acest termen tehnic este semnul grijii pe
care o port celui care se aventureazã pe drumul plin
de încercãri ºi tentaþii al dezlegãrii unui mister. Nici
pânã astãzi nu s-a descifrat sensul de urare al acestei

MASCA
PÃCURARULUI

Al treilea raport de cercetare
în cazul „Mioriþa”

„Gurã-Dulce”,
un roman frescã

presãrau în sufletul Coanei Margareta „mãlaiul dragostei”,
femeile tânjeau dupã „mãcar o experienþã cu un brunet”,
chiar dacã, din când în când, pe aproape, mai cãdea câte
o bombã.

ªi povestea curge ca un râuleþ printre stânci potrivnice,
dar curge, exact aºa cum se exprimã ºi autorul la un
moment dat.

Ororile rãzboiului însã, precum ºi o decizie neînþeleasã
a autoritãþilor alungã aceastã comunitate, în particular ºi
altele, ca fenomen istoric, spre alte arealuri, þinuturi
necunoscute, ca într-un adevãrat exod, þinuturi
neospitaliere, unde sunt deposedaþi de bunuri, împuºcaþi,
aruncaþi în gropi comune, decimaþi de boli. Puþini mai
reuºesc sã se întoarcã din acele adevãrate gulaguri. Dar
vechile rânduieli sunt uitate, sunt maltratate de condiþiile
create în âarã, condiþii concrete generate în primul rând
de seceta de dupã rãzboi. Trãieºte cine poate!

De la pacea de la începutul romanului, tulburatã uneori
de mici rãfuieli personale, evenimentele se precipitã
provocate de istoria aflatã în schimbare.

Personajele se adapteazã din mers. Gurã-Dulce cântã
din nou într-un mare restaurant bucureºtean, coana
Margareta se transformã într-o bigotã, intrând în corul
bisericii, Patricia se retrage la mãnãstire, iar Doru ºi Lina
îmbrãþiºeazã miºcarea comunistã. Fac studii, urmeazã ºi
ºcoli de partid, se angajeazã în fabrici ºi uzine, avanseazã
pe scara socialã, au maºini la scarã ºi apartament. Cine se
mai gândeºte la modesta ºatrã? Îi mai apãrã cineva
interesele? I le apãrã, printre alþii, ºi poetul nostru Gh.
Pãun Ialomiþeanu. El redã în romanul ãu, pe care noi îl
considerãm un poem în prozã, ºi analizeazã aceste mutaþii
printr-o amarã înþelepciune. Modest, Gh. Pãun
Ialomiþeanu s-a implicat ºi se implicã în continuare în
apãrarea drepturilor acestei etnii.

ªi, ca sã-ºi „alunge singurãtatea”, autorul ne
„ameninþã” ºi cu alte romane. Le aºteptãm. Nerãbdarea
noastrã este mare!

Ioan Neºu

rãzboi, cu iubiri nebune ºi nepotrivite, o lume care este
martorã ºi, în acelaºi timp, implicatã, aproape fãrãvoia ei,
într-o serie de evenimente care o umilesc, o împuþineazã,
o marcheazã, evenimente ca rãzboiul propriu zis, tratat
totuºi tangenþial, deportarea în Transnistria(personal, aº
fi accentuat pe acest episod), seceta de dupã rãzboi,
începutul epocii comuniste ºi, mai apoi, ca din greºealã,
ºi evenimentele din 1989, benefice pentru unii, mai puþin
benefice pentru alþii.

Nu ºtiu dacã aceastã frescã, descrisã pe mai multe
pagini, ne-ar fi oferit o bucurie a lecturii mai mare, decât
redatã la actualele dimensiuni.

Atmosfera paºnicã, patriarhalã, dintr-un sat cu nume
de general din mijlocul Bãrãganului, descrisã la începutul
cãrþii, pare cã n-ar avea un început ºi nici un sfârºit. Totul
pare pironit acolo de un soare ca un „ban de aur în palmã
de cãmãtar”, unteritoriu în care toþi se înºealã unul pe
altul, în care se desfãºoarã iubiri mai pe furiº sau la lumina
zilei, în care intelectualii îºi omoarã vremea în prelungite
partide de poker udate cu sticle de coniac ºi ornate cu
muzicã de mahala, nimic neanunþând evenimentele care
vor veni. Nici lãutarii care cântã „muzicã de stomac” nu
se gândeau cã rostul lor ar putea lua altã întorsãturã.

Gurã-Dulce o alinta pe Coana Margareta, vãduva
notarului, Doru a lu Vicã asigura „mângâierile materiale ºi
spirituale” ale Patriciei, fata Coanei Margareta,
Marghioala îi ierta aventurile lui Gurã-Dulce, Lina, fata
lor, îl iubea pe Doru, nimic nu lãsa sã se întrevadã cã s-ar
putea întâmpla ceva rãu. Cântecele lui Gurã-Dulce

colinde: unii susþin cã ar fi colind de mort, alþii  între
care ºi Adrian Fochi  cã nu ar fi cu adevãrat un colind
care sã-ºi împlineascã rostul în comunitatea ruralã.
(1. p.442)

Nu uita! Problemele cercetãrii colindei pãcurarilor:
1. Cine este destinatarul acestei colinde? 2. Cum îl
putem identifica? 3. Care sunt felicitarea ºi/sau urarea
pe care acest text cântat le transmite destinatarului?

Urmare acestor cerinþe, cititorul de colinde va trebui
sã-ºi depãºeascã statutul de lector obiºnuit. Cãtre
aceastã transformare îl îndeamnã ºi urmãtorul
argument al unor autoritãþi în materie  Mihai Pop ºi
Pavel Ruxãndoiu: „ O particularitate structuralã a
folclorului literar o constituie însã ºi sincretismul între
mesaj ºi realizarea lui funcþionalã, mai ales în cazul
unor categorii orientate spre situaþii sau date ale
cotidianului. (...) Descântecul, colindul sau alte creaþii
rituale nu sunt exprimate integral prin text, entitatea
formând-o numai textul plus faptul cotidian spre care
textul este orientat funcþional.” (4, pp.93-94)

Întrebare: Cu ce rãmânem, totuºi, din lectura
textului scris?

Rãspuns: Cu autorul lui.
Întrebare: Cum aºa?
Rãspuns:  Iatã cum: tot citind ºi recitind variantele

colindei pã-curarilor, la un moment dat ai impresia cã
nu mai eºti singur cu litera scrisã ºi cã, de fapt, nici
nu mai lecturezi, ci asculþi pe cineva care îþi spune ce
vede ºi aude în lumea textului. El, acest martor-
receptor al întâmplãrii, este acolo, la faþa locului, ºi îþi
relateazã în timp real ce se petrece. Adverbul „colo”,
care ne aduce la vedere spaþii ce ni se pãreau îndepãrtate

„Colo-n dealu dupã deal” , sau adjectivele
demonstrative din versuri precum „Pe cea coastã” ori
„Cele oi mândre”, fac semnul proaspãt al coprezenþei
acestui personaj enigmatic. Impresia vie a cititorului
este cã imaginile auditive ºi vizuale sunt imediat
transpuse în imagini verbale. Mai mult, ai convingerea
cã textul co-lindei pãcurarilor se constituie în acelaºi
timp cu legea pe care o descrie cum se face.

Atenþie! Trecere de nivel! Fantasma acestui martor-
narator are per-cepþii vizuale ºi auditive ale unor
fenomene care se petrec în realita-tea înconjurãtoare.
Ceea ce el ne spune nu este, deci, un produs al
imaginaþiei sale, ci rezultatul unui efort mental de a
transpune în cuvinte ce vede ºi aude. Calea urmatã de
el pare a fi de la reprezen-tarea vizualã ºi auditivã la
reprezentarea verbalã, utilizând pentru aceasta
arsenalul poetic al colindei: descriere, comparaþie,
metafore, mãsura versului etc.

Întrebare: Imaginile respective sunt doar imagini
reproducãtoare, de trecere din codul iconic în cel
verbal, sau sunt ºi imagini crea-toare?

Rãspuns: Pentru a rãspunde, este necesar sã-i
acordãm martorului-narator statutul de creator al textului
colindei pãcurarilor. În aceas-tã calitate, el ºtie ce are
de fãcut ºi cum se face ceea ce e de fãcut: un cântec
de urare ºi nu pur ºi simplu sã descrie cum se face
legea. El numeºte persoanele pe care le vede dupã cum,
presupunem, cã le cu-noaºte dinainte, redã dialogul
dintre ele dar nu participã sufleteºte la întâmplãrile
evocate. În aceste situaþii am putea spune  cu pru-denþã,
totuºi,  cã el s-a comportat ca un martor fidel.

Dar el nu ne spune, de exemplu, ce face unul dintre
pãcurari atunci când este trimis sã întoarcã oile. Iar
comparaþia din tipul de câmpie, „Ca o lunã de inel”,
este deja o interpretare: el vede cum aratã pãcurarul
strãinel ºi, în loc sã ne prezinte înfãþiºarea lui în termeni
proprii, apeleazã la termeni figuraþi.

Întrebare: Am reþinut un vers prin care martorul-
narator se întreabã „Ce s-aude-n sat la noi?”. De ce
vrea el, totuºi, sã ne spunã ce aude, când toatã lumea
din sat recepþioneazã aceleaºi semnale ºi presupun cã
toþi ºtiu sã le decodeze?

Rãspuns: întrebarea ascunde o presupoziþie tacitã:
trebuie sã fie un motiv, altfel n-ar fi existat colinda.
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                             Din spirit de tristeþe

Nici n-a-mbrãcat o ceaþã mai plinã de-ntrebare
Apusul dintre sfere sperând liliachiu
ªi iatã cã-n cuprinderi de pavãzã de viu
Privim clepsidra Firii din lunã cãtre soare.

Lipsindu-ne de Sine prin forme lung concave
(Croit un petec-ego de cr înverºunat!)
Cãderilor din sunet în strigãtul damnat
Ivim claviaturã din note tot mai grave.

Nici spiritele-nalte, repere omenirii:
Brahms, Mozart, Will, bãtrânul, nici Rembrandt cu-al sãu har
N-ar mai putea sã-ntoarcã – pãºind atât amar
Culoarea ºi cãldura din sunetul Iubirii.

I. ora 8,45
Rugãciune de dimineaþã

 
Doamne,

apãrã-mã ºi pãzeºte-mã
sã nu fiu lovit în piept
de vreo inimã rãsleaþã
ce s-a rãtãcit prin aer

printre alte inimi
ale altor fraieri
ce se-ndreaptã

aglomerate-n dric
cãtre marele nimic.

 
II. ora 18,15

Rugãciune de searã
 

Mulþumescu-þi Þie, Doamne,
cã inima mea de carne

ºi de suflet
nu a fost bruiatã

de alta
de pluº
cu buze
de ruj

însoþitã de vreun zâmbet
însã

lipsitã de suflet.

Adria Bãnescu Portret cu te(a)mã
Doinei, cu drag

Nesãbuitã îþi mai este dalta:
Sculpteazã dintr-o datã tot oceanul,
Pe Bach, cu toatã orga ºi pianul
Sã te aducã-n revãrsare-alta.

Din Goethe-rupe aºchii fãrã numãr
În Steiner se reflectã majestuoasã
Aºa încât ciudatã ºi frumoasã
Nu-þi poþi rãni ceasornicul din umãr.

ªi sã rãmâi chematã-n lumi de cearã
Printre reþele de culori înalte
Ca pietrele în aburi sã îºi salte
Chipul mirat oglinzilor de searã.

Când întinzând o mânã – ca un bol
Sã prinzi condensul lor de nemurire
ªtiind cã tot ce curge e Iubire
Sã nu rãmânã din uitare – gol...

De dragoste

Când ochii tãi tigrind alunecos
Spre suferinþã; gãrzile de flori
Încetinesc durerea prin fiori
ªi nu le lasã disperarea-ntreagã.

Cu bucuria de-a-þi fi încã dragã
De tot etherul viu te vãduvesc
ªi-þi ºterg din „scrisuri” semnul îngeresc
Sã-l pot citi de-a lungul pielii tale.

Cu gura cufundatã în petale
Pe fiecare literã sã sorb
Dulceaþa-n lãcomia unui orb
Ce-ntrezãreºte în luminã forma.

Ca Sapho mãcinatã deseori m-a
Împãtimit nucleul cel de jad;
Din pomul muzei mele coapte cad
Blând-roadele atâtor nebunii...

Râvnindu-te cu-alai de poezii
Te subþiez prin suferinþã, ºtii!

Cronicã de Valentine’s Death
 Comoara

 
...ºi am pornit s-o cãutãm:
ascunsa de strãmoºi în vie;

ºi am ucis
ciorchin cu bob,

mistreþ în nevãzuta glie.

 
Risipitorul

 
Ieºit-a risipitorul

sã-mprãºtie risipa sa..
 

Ca din senin
veni Seninul,

ºi cu sete, crinul,
nerãstigni veninul.

 

Pe aripi de sare
 

Sprijinitã pe aripi de sare,
cruce de gânduri
se naºte în zare.

 
Din soare

se zãmisleºte un porumbel.
E condamnat la veºnic zbor invers.

 
Jos, falanga

de suliþi de foc
îl cautã cu chef.

 
E grea veºnicia ce-o poartã în cioc.

 
Spre cruce se-ndreaptã

uitând de noroc
ºi ea îl îmbie,

aºa, ca-ntr-un joc,
de jos se pornesc

urale de foc...
 

ªi crucea se lasã cuprinsã
de aripile albe

pudrate cu etern.

Dan Ovidiu Bogdan

Autoportret in culori

sunt albastru ºi negru

de-odatã

ºi albul

tâmpla îmi încearcã.

ºi talpa verde

pe asfalt

se zbate

în veºnic asalt

sã scape de

rosul-aprins

vãrsat de mâna unui ins

galben,

spre

verde-deschis.
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(continuare în pag. 11)

De câþiva ani, Muzeul Judeþean de Istorie Ialomiþa marcheazã evenimentul UNIRII prin prezenþa Dnei
Georgeta Filitti care, de fiecare datã, oferã auditoriului informaþii preþioase ce au darul sã declanºeze momente
de aleasã desfãtare spiritualã. Desfãtare nu doar în sensul încântãrii, ci al provocãrii. Provocare ce invitã la
reflecþie ºi îndeamnã la extinderea cercetãrii prin aducerea evenimentului istoric petrecut realitatea imediatã.
Altfel spus, Dna Georgeta Filitii ne propune sã privim prezentul în ºi prin  oglinda retrovizoare a istoriei. Cu
discernãmântul cuvenit însã, fãrã mistificãri ºi fãrã vulgarizãri. Aceastã provocare la care am fost martor
sâmbãtã, 24 ianuarie curent, chiar de Ziua Unirii, m-a îndemnat sau, mai nimerit spus, mi-a dat curaj sã o rog
pe Dna Filitti sã-mi fie interlocutor. ªtiind cã dialogul nostru este destinat unui public larg, la fel ca ºi acela
prezent la festivitatea de sâmbãtã, doctorul în ºtiinþe istorice Georgeta Filitti avea sã recurgã, cu eleganþa-i
cunoscutã, la o abordare colocvialã în locul celei academice. Se cuvine subliniat cã abundenþa punctelor de
suspensie din acest text provine din familiaritatea dialogului, mai ales cã tema discuþiei era vastã ºi spaþiul pe
care îl avem nu ar fi permis o tratare exhaustivã, ci doar enunþuri, flashuri menite, totuºi, sã-ºi atingã într-un
fel sau altul þinta cuvenitã. Pe de altã parte, volumul mare de informaþii a necesitat, din cauza spaþiului, ºi o
anume comprimare. Prin urmare, cel care avea sã redea pe hârtie ceea ce fusese reþinut de reportofon a preferat
sã restrângã orecum textul, sã-l lase în suspensie decât sã-i vicieze mesajul.

Privind prezentul în oglinda
retrovizoare a istoriei

• Interlocutor: Georgeta FILITTI, doctor în ºtiinþe istorice

Similitudini

Interesantã provocarea de a privi realitate în
ºi prin oglinda retrovizoare a istoriei… Mi-aº
îngãdui, aºadar, sã vã cer, doamna Filitti, sã mai
zãbovim o clipã la acel moment de istorie,
momentul Alexandru Ioan Cuza. Pentru cã,
vorbindu-ne de acest moment, vedeam parcã
evenimente ºi chipuri de acum. Similitudinea, în
ceea ce mã priveºte, m-a frapat. ªi, în acest sens,
aº remarca observaþia directoarei Direcþiei
Judeþene de Culturã, Culte ºi Patrimoniu, dna
Elena Pacalã, ºi anume aceea privitoare la hotelul
“Concordia”, hotel ce stã sã se prãvale, cum ar
spune Eminescu. Ei bine, prãvãlirea acelui
monument istoric, simbol al Unirii, duce cu gândul
la o altã CONCORDIE, tot din zilele noastre,
supusã aceluiaºi pericol, de mãcinare, de
dãrâmare…

- Se spune de multe ori cã istoria se repetã. Cred
cã este adevãrat pânã la un punct ceea ce se spune,
existã o astfel de dezvoltare ciclicã. Noi, dacã privim
în urmã, cum mã îndemnaþi dvs. acum, vedem multe
similitudini între ce s-a întâmplat în secolul al XIX-
lea ºi ce se întâmplã astãzi. În secolul al XIX-lea,
românii au avut câteva momente în care au ºtiut sã se
descurce admirabil. În care, în ciuda unui climat
european potrivnic, ºi poate nu era în totalitate
potrivnic, au reuºit sã impunã un act al lor de voinþã.
Dupã rãzboiul Crimeei se produc niºte modificãri
semnificative în istoria continentului. Rusia este
înfrântã, Turcia conteazã mai puþin, arbitru devine
Franþa ºi aceastã modificare politicã se repercuteazã
în Principate benefic. Pentru cã înceteazã aceastã
dublã tutelã, acest protectorat rusesc ºi suzeranitate
turceascã ºi cele douã Principate sunt puse sub
garanþia marilor puteri. Faptul cã sunt niºte puteri care
trebuie sã se întruneascã, sã fie de acord ca sã se
opereze o modificare sau alta în statutul nostru, în
legislaþia noastrã a fost benefic. De ce? Pentru cã ceea
ce s-a întâmplat atunci se întâmplã ºi astãzi. Lipseºte
unanimitatea. Lipseºte cvorumul. ªi aceste disensiuni
între marile puteri ne-au ajutat pe noi sã ne descurcãm,
sã gãsim formula care sã ne fie, poate nu totdeauna
cea mai convenabilã, dar, în orice caz, formula viabilã.
Puterile erau deodatã trei imperii înconjurãtoare. Turcii,
care ar fi vrut, dar vroiau într-o formã pasivã, sã
rãmânem sub suveranitatea lor. Era o formã de
dominare de la distanþã, care se exprima ºi în absenþa
unor insemnuri papale, în plata unui tribut ºi, dacã
vreþi, eram oarecum la remorca politicii turceºti, dar
o politicã, pânã la urmã, nu foarte represivã, pentru

cã ºi turcii, la rândul lor, erau foarte manevraþi. Marile
manevrãri erau Imperiul britanic care urmãrea sã vadã
asigurat coloniile din Asia. Cealaltã putere era Rusia
Þaristã. Rusia cu care noi ne confruntaserãm de
nenumãrate ori. Poate confruntare nu e cuvântul
potrivit, pentru cã ruºii de fiecare datã când le-a venit
bine ne-au ocupat ºi noi n-am prea putut sã... Amintiþi-
vã cã în timpul rãzboiului din 1806-1812 au fost destul
de multe voci la noi care au spus ocupanþilor cã omul
de jos, þãranul, talpa þãrii, nu mai poate, e copleºit de
aceste rechizite repetate. ªi atunci Ciuceakov, unii pun
aceste cuvinte pe seama lui Cutuzov, dar, oricare ar fi
fost, era vorba de cãpetenii ruseºti, ar fi  spus: Cum,
dar le-au rãmas lacrimile ca sã plângã… Aceastã þarã
în faþa cãreia noi am fost mereu în situaþia sã plângem
face parte din acest concern european al puterilor
garante, dar, din fericire, nu mai e singura. Al treilea
imperiu înconjurãtor este Imperiul austriac, imperiu
care avea încorporat în hotarele lui o parte a pãmântului
românesc. ªi românii va trebui sã mai aºtepte jumãtate
de secol pânã sã realizeze Marea Unire, prin desfacerea,
prin dizolvarea, în urma primului rãzboi mondial, a
acestui imperiu devenit mai apoi Imperiul Austro-
Ungar; statele succesorale constituite, începând din
1918, sã devind ºi ele state de sine stãtãtoare, între
care ºi România Mare. Celelalte puteri erau Franþa lui
Napoleon al III-lea pe care, iatã, zilele acestea cãutãm
sã-l omagiem. N-o luaþi ca o anecdotã sau ca o
picanterie, dar au fost destui oameni politici care s-au
arãtat nemulþumiþi cã nu-l cinstim pe Napoleon al III-
lea, cã nu botezãm dacã nu un oraº, o comunã, o
localitate, mãcar un bulevard sau o stradã oarecare…
Trebuie sã vã spun cã nici în Franþa lucrurile cu referire
la acest împãrat nu stau mai bine. ªtiþi de ce? Francezii
au avut un moment de entuziasm pentru acest
preºedinte care dã o loviturã de stat ºi devine împãrat,
în timpul acesta începe o anume efervescenþã, începe
la belle epoque, lumea petrece, lumea arboreazã modã
strãlucitoare… Dar acelaºi împãrat pierde ruºinos în
faþa nemþilor. ªi lucrul acesta francezii nu l-au iertat.
Aºa se face cã sunt greu astãzi de gãsit monumentele
de omagiere a lui Napoleon al III-lea; un bust, o copie
de fapt, aºezat undeva între tufiºuri pe o fostã
proprietate a lui… Prin urmare, ºi francezii n-au de ce
sã-l rejecteze din istoria lor, dar, în orice caz, nu-l
cultivã. ªi cred cã ºi românii au dreptul sã fie cu
mãsurã, pentru cã, într-adevãr, el a fost spiritul tutelar,
a fost un spirit interesat… Unirea Principatelor pentru
el era foarte importantã, ca sã constituie aici, la Dunãrea
de Jos, un stat puternic, dar un stat sub obedienþã
francezã… Asta e, cine se poate încrede în vreuna
din marile puteri, cine le poate credem prietenoase de

la un capãt la altul, fiecare dintre acestea, de fapt, îºi
urmãreºte propriul interes…

Unde ne sunt diplomaþii ?

Marile puteri au rãmas, ele poartã alt nume
astãzi… Vorbind de marile puteri, m-am dus cu
gândul la Obama. Obama, când vorbea mulþimii
cu ocazia instalãrii sale la Casa Albã, pãrea sã
aibã în faþã, în suflet de fapt, Statuia Libertãþii.
Statuie ce exprimã într-un fel esenþa Constituþiei
americane, Constituþie ce nu s-a schimbat de mai
bine de douã sute de ani… A rãmas acelaºi act
fundamental pãstrând Libertatea ca drept
fundamental, esenþial, universal… Discursul lui
Obama pãrea sã înalþe, prin aceastã proiecþie,
poporului american poporului însuºi o statuie. O
statuie sub senmul Libertãþii. Dar o Libertate care
nu poate fi posibilã fãrã Solidaritate, fãrã
încredere reciprocã. Încredere menitã sã dea
tãrie, forþã, menitã sã înlãture, sã înlocuiascã frica.
Am ales încrederea în locul fricii, spunea
Obama… Nouã ne este fricã de persistenþa
sãrãciei, pentru cã nu avem încredere cã putem
scãpa de sãrãcie…  Europa e o mare putere. Un
imperiu. ªtim oare sã ne comportãm în faþa
acestui imperiu? Nu cumva manifestãm o
inexplicabilã supuºenie, aºa a zis Europa aºa
trebuie sã facem…

- În 1859, salutându-l pe noul Domn, Mihai
Kogãlniceanu, care i-a fost sfetnicul cel mai
repezentativ, se referea la un om nou. „Doamne, spunea
Kogãlniceanu, eºti un om nou ºi fã pentru cei sãraci,
pentru cei umili, pentru cei ingnoraþi, fã ce n-au fãcut
ceilalþi domnitori.” În Bucureºti, momentul Unirii se
parafa acolo, cum s-a remarcat, la „Concordia”…
Poate prin aceastã noutate, prin aceastã împrospãtare
pe care a adus-o Vodã Cuza, el rãmâne absolut un
simbol în istoria noastrã. Cât a reuºit sã facã, trebuie
sã ne gândim care sunt factorii externi ºi înºiram acele
imperii… Nu ºtiu dacã e vorba de supuºenie, dar o
atitudine mult mai clar definitã ºi exprimatã faþã de
Europa ar fi bine venitã. Dacã ne uitãm în urmã, relaþiile
noastre ºi cu statele italiene, ºi cu francezii, ºi cu Rusia,
ºi cu Anglia sã ºtiþi cã s-au întemeiat pe o subtilã
diplomaþie. ªi acum este mare întrebare dacã în zilele
noastre aceste sintagme aruncate aºa prostimii, am
zice, pentru cã unii guvernanþi considerã efectiv pe
români o masã ce poate fi uºor manipulatã, spunând:
E o mãsurã nepopularã, însã ne-o cere Europa. Nu
este totdeauna aºa. ªi chiar dacã Europa ne-ar cere,
trebuie spus cã nu totdeauna acei experþi europeni ºtiu
exact ce ne trebuie nouã. Dar datoria noastrã este sã
intervenim, sã le explicãm ce se potriveºte la noi ºi ce
nu se poate accepta. Pe de altã parte, ºi noi, ani de
zile, am tot cãutat un model. Hai sã luãm modelul
suedez, hai sã luãm modelul japonez. Nu se poate.
Noi avem o matrice spiritualã, noi avem un anume
ritm de viaþã, avem o anumitã indisciplinã, avem o
anume vivacitate la prim efort, dar nu rezistãm la acest
efort ºi trebuie sã fim conºtienþi de caracteristicile
noastre ºi sã conturãm cât mai explicit acest model
românesc. Asta am fãcut noi atunci, la 1859. Am fãcut
faptul îndeplinit. Adicã, l-am ales pe Vodã Cuza la Iaºi
ºi, deopotrivã, la Bucureºti. ªi, iatã, Unirea s-a fãcut
printr-un simplu vot. Sigur cã votul acesta a fost al
unei adunãri care era înconjuratã ºi de o imensã
mulþime care ºtia ce vrea. ªi iatã cã s-a putut. Nu
toatã Europa, la 1859, a primit aceastã Unire cu
simpatie. ªi totuºi ea s-a impus. Astãzi nu e vorba sã
facem un gest care sã contravinã unor norme de
convieþuire europeanã, dar în acelaºi timp sunt
puzderie de atitudini, dacã vreþi, de mãsuri care trebuie
sã fie luate în interior ºi pe care noi nu le luãm pentu
cã nu îngãduie normele europene. Cred cã nu-i aºa. O
paralelã pe care simt nevoia sã o fac, eu, ca cetãþean
al þãrii, mã uit ºi sunt curioasã la ea, este diplomaþia
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principelui Cuza, calitatea acestei diplomaþii, care au
fost misiunile ºi care au fost rezultatele misiunile lui
Vasile Alecsandri, ale lui Iancu Bãlãceanu, ale lui
Costache Negri ºi ale atâtor altora ºi mã întreb care
este eficienþa europarlamentarilor noºtri. Problema nu
e sã-i nominalizãm ºi sã-i criticãm. Dar existã o anume
stângãcie în exprimarea lor. Existã, dacã vreþi, o
anumitã indiferenþã, un anume dezinteres de a se
informa chiar din faza deputatului virtual – mã refer
la deputatul care urmeazã sã candideze, la pregãtirea
persoanei respective pentru o astfel de candidaturã –
, pentru cã, la o simplã analizã, la o simplã discuþie,
unii dintre ei s-au dovedit a fi penibili, ceea ce duce la
concluzia cã trebuie sã ai o anume dozã de neruºinare
sã te prezinþi, sã vrei sã fii europarlamentar fãrã sã
vorbeºti douã-trei limbi strãine, fãrã sã ai o culturã
remarcabilã; dacã nu eºti jurist, sã ai totuºi un anume
bagaj de cunoºtinþe ºi, mai ales, sã studiezi, sã visezi
chiar întreaga legislaþie europeanã. Numai în felul
acesta îþi poþi reprezenta þara. Dar se pare cã e mai
comod sã stai pe margine ºi sã spui ne cere Europa
cutare lucru. Tu trebuie sã ai argumentele, argumente
care existã, ºi sã susþii cã aceastã lege nu se potriveºte
în România. ªi iatã ce ofer eu în loc, ca sã dovedeºti
cã România nu e o þarã fãrã lege. Asta nu o facem
numai noi, nu e vorba de singularizare ºi nici dorinþa
de a ieºi din Europa, dar noi trebuie sã ne pãstrãm un
specific. Nu poþi sã-mi interzici mie sã nu mai fac
brânzã în coajã de brad. Vã dau un exemplu. Brânza
în coajã de brad este un produs excepþional pe care
orice european l-ar aprecia…

Imi ceri sã respect normele de igienã
europene, care, în fapt, sunt norme de bun-simþ,
deci ºi ale noastre, cãci noi nu am trãit ºi nu trãim
în peºterã, dar nu-mi poþi interzice sã renunþ la
un produs tradiþional…

- Exact. ª-apoi, nu poþi cãlca în picioare niºte
moºteniri, niºte ritualuri. Bunãoarã, sacrificarea
porcului. S-a fãcut o întreagã teorie. Evident, e o
barbarie sã dai animalului respectiv cu mãciuca în
cap, dar nici sã trimiþi în deriziune o tradiþie, cum au
fãcut-o mai toate tabloidele… Ca ºi cu acea vaccinare
pentru prevenirea cancerului. Fac vaccinul, nu fac
vaccinul. Unora vaccinul respectiv le-a creat imagini
apocaliptice, vaccinul dã epilepsie, vaccinul omoarã…
Lipsa unei educaþii sanitare, dar ºi superficialitatea în
sistemul nostru, dacã ne gândim cã sunt ºi doctori
care pun o ºtampilã ºi te declarã sãnãtos iar lucrul nu
este totdeauna aºa…

Neîncrederea vine ºi din unele pãcãleli
anterioare. Vezi viagra, vezi acele substanþe care,
chipurile, ar fi prevenit oprirea ºi extinderea
epidemiei, dovedite a fi apã chioarã… ªmecherii
româneºti, sub pãlãrie europeanã… Sã reþinem
cã vaccinul a fost refuzat chiar ºi de persoane cu
un grad apreciabil de culturã, pentru cã funcþiona
aceeaºi neîncredere…

Puterea, dar ºi trãinicia legii

-Ne întoarcem la epoca lui Cuza… Aproape cã nu
este domeniu, dacã vreþi este o rampã de încãrcare,
încãrcare de funcþionare a unui stat, în speþã, a statului
român. ªi atunci existau niºte legi. Toatã lumea
convine cã Þara din vremea lui Cuza, era o þarã
organizatã. Legea marea, legea care venea din 1831,
este Regulamentul Organic. Regulamentul Organic
este, dacã vreþi, ca sã revenim la termenul drag domniei
voastre, prima Constituþie…

Termenul mi-e drag e adevãrat, dar mã macinã
niºte semne de întrebare pe care mi le
declanºeazã tot auzind vorbindu-se despre
modificare, despre schimbare totalã chiar a acestui
act fundamental. Un lider politc marcant vorbea
de o altã Constituþie…

- Constituþia are niºte principii generale de la care
decurg legi, regulamente, dispoziþii… Vreau sã vã
spun, asta nu e o tainã, e la lumina zilei, noi, sigur,
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avem ºanse, funcþioneazã o Constituþie… Din
Constituþie decurg niºte legi, din legile acestea decurg
regulamente de aplicare, dar modificãrile, schimbãrile,
anulãrile, retragerile peste care se revarsã aºa ca un
sloi greu de înþeles ordonanþele de urgenþã declanºeazã,
într-adevãr, mari semne de întrebare. ªi toatã aceastã
legislaþie care este ºi nu este, se retrage, se anuleazã,
se modificã, mai funcþioneazã, nu mai funcþioneazã,
creeazã un vid legislativ, tot acest amestec generând
pânã la urmã o stare de haos. ªi acesta este, de fapt,
ºi diagnosticul la nivel legislativ, cu referire specialã la
situaþia economicã, pe care îl dã Victor Slãvescu, el a
fost un economist excepþional, a trãit între anii 1891-
1947 ºi omul acesta dã un astfel de diagnostic epocii
lui Cuza. Economia pânã în 1859 e în stare de haos,
prelungit ºi dupã aceea… De ce? Pentru cã se vine,
se revine cu o lege, cu niºte cârpeli. Legea legilor cum
o considera Kogãlniceanu pe cea a bugetului era una
deosebit de importantã. Cum faci bugetul? Pentru cã
ai o mulþime de intenþii, sã construieºti drumuri, cãi
ferate… Atunci, constuirea unei cãi ferate a fost o
dorinþã rãmasã la nivelul unei simple dorinþe,
nematerializatã, prima linie de cale feratã, între
Bucureºti-Giugiu, avea sã aparã în 1869, dar pânã
atunci au fost puzderie de proiecte. Au venit strãini,
printre ei ºi români, unul mai fantezist decât altul, fãrã
nici o corelare cu realitatea din teren, fãrã nici o corelare
cu posibilitãþile financiare ale þãrii… N-ai bani, faci
împrumuturi în strãinãtate. Aceste împrumuturi s-au
fãcut de-a lungul epocii lui Cuza ºi trebuie spus cã ne-
am împovãrat îngrozitor, pentru cã s-au fãcut de cãtre
nespecialiºti, s-au fãcut în condiþii de apã la gât, nu mai
erau bani pentru plata lefurilor, trebuia de la o lunã la
alta reglate conturile ºi bancherii strãini au profitat. Pânã
la urmã am plãtit ceea ce era de plãtit, dar s-a dat de trei
ori mai mult decât s-a luat. La o dobândã  deja rãmasã
în istorie sub denumirea de dobândã balcanicã.
Denumirea faimoasã pânã la primul rãzboi mondial pentru
dobânzile care circulau aici.

Puterea exemplului

- Pe bunã dreptate poate cã dvs. vã veþi pune
întreba cum se face cã, în ciuda acestei spolieri practic
a bogãþiilor þãrii, a proastei administraþii, România
funcþioneazã. Funcþioneazã ºi în rãstimpul acestui
septenal al lui Cuza, va funcþiona ºi în continuare.
Cred cã e o singurã explicaþie, valabilã ºi acum, þara
este bogatã. Numai cã mai existã o întebare: pânã
când? Dacã luãm ºeptelul de animale de la 1830-1840,
atunci numai în Þara Româneascã erau mai multe oi
ºi mai multe vaci decât avem astãzi. Daþi-mi voie sã
vã fac o confesiune. Vara trecutã mi-am petrecut
vacanþa în þãrile nordice. Nu ºtiu cum fac norvegienii,
dar eu vã spun ce am vãzut. Te plimbi printre fiorduri
cu vaporul. Fiordurile acestea sunt o construcþie
absolut spectaculoasã, niºte stânci naturale, teribil de
înalte, apa oceanului ºi-a croit fãgaº printre ele ºi, din
loc în loc, vezi niºte pãºuni. Niºte intrânduri, de fapt,
pline de iarbã. Ei bine, pe aceste intrânduri pasc
animale. Mai mergi cu vaporul cinci, zece minute ºi
dai peste un sãtuleþ. Sãtuleþ ciucit acolo pe malul apei,
unde vezi o fãbricuþã de produse lactate, unde se
produce un caºcaval extraordinar, care se vinde în
Norvegia ºi, cu deosebire, în þãrile din jur. Ei nu se
plâng deloc cã au oi prea multe, cã n-au unde vinde
brânza, cã nu au ce face cu lâna. Au produse de lânã
pe toate tarabele lor, nu ºtiu cum îºi echilibreazã aceastã
producþie naturalã. Lucru valabil ºi pentru peºte, peºtele

fiind una dintre marile bogãþii ale Norvegiei. Au ºi
impozite foarte mari, au tot felul de lucruri, dar trãisesc
bine. ªi acest trai bun sã ºtiþi cã se regãseºte într-un
element pe care eu îl socotesc ca un barometru ºi
care e la îndemâna oricãrui om politic de pe glob: chipul
cetãþeanului de rând. În momentul când mergi în unele
þãri occidentale, cu precãdere în þãrile nordice, vezi o
anume luminã pe chipul oamenilor, luminã ce exprimã
starea de bine. Nu e vorba de euforie, ci de armonie
pe chipul acestor oameni care sunt ºi frumoºi ºi urâþi,
ºi graºi ºi slabi, ca noi toþi.

Chipuri deschise…

- Chipuri deschise. Nu sunt încruntaþi. În momentul
în care deschid o uºã, o þin puþin sã vadã dacã nu vine
cineva, pe stradã îi lasã pe cei mai în vârstã sã treacã
înainte, cu aceeaºi bunãvoinþã le cedeazã scaunele în
mijloacele de transport în comun… Aceastã armonie la
nivelul microcosmosului social se constituie într-un
barometru, un barometru al unei societãþi care
funcþioneazã. ªi mai e ceva: sã ºtiþi cã lumea nu e
îmbrãcatã ºi zorzonatã ca la noi. Chiar ºi demnitarii.
Bãrbaþii ºi, deopotrivã, femeile. Nu expun
îmbrãcãminte, poºete sau nu ºtiu ce altceva de mii de
euro, provenite de la nu ºtiu ce firme de renume…
Femeile, în general, au genþi din plastic, pentru cã
sunt mari ºi convinse ecologiste, reuzând hainele de
blanã ºi genþile din piele. La noi… Îmi amintesc de un
personaj politic, nu conteazã numele, care declara cã
el are pe el mii de euro, prezentându-ºi vestimentaþia
ºi accesoriile prin titulatura firmelor, firme celebre
desigur… Lucrurile acestea sunt parazite ºi dau mãsura
unor derapaje. Dar sã revin. E bine sã privim ceea ce
s-a întâmplat într-o perioadã istoricã sau alta, mãcar
pentru a nu mai repeta greºelile. Dar sã privim cu
atenþie, cu discernãmânt. Vedeþi, istoria este la
îndemâna oricui. Fiecare vine ºi comenteazã. Aude ce
se spune, adaugã ºi de la el ºi tu care ieºi la suprafaþã,
eclozezi ºi vrei sã afli care þi-a fost istoria, te întâlneºti
cu fel ºi fel de poveºti. Cineva în salã vorbea despre
faptul cã Vodã Cuza a fost obligat sã plece acuzat
fiind cã s-ar fi vândut turcilor. Alþii vorbeau de cea
care i-a dãruit copii… El nu a avut copii cu Doamna
Elena. Iar alþii ziceau cã Maria Obrenovici, care, de
fapt, era o Catargi, legatã, deci, de spaþiul ialomiþean,
era o spioanã rusã. Cred cã domnia lui Cuza e
pilduitoare pentru perioada aceasta de început. În
acelaºi timp, trebuie sã privim însã epoca cu calm, cu
obiectivitate, cu detaºare. S-a vorbit apropiaþii lui Cuza.
Eu vreau sã cred cã intenþiile Domnitorului Cuza, ca
ºi intenþiile Preºedintelui Þãrii, oricare ar fi el, sunt
sincere ºi bine intenþionate. Sigur cã se poate discuta
la nesfârºit, cã ºi-a ales guvernul dintre prieteni. Nu
vã supãraþi, dar eu nu pot sã-mi aleg guvernul dintre
strãini. Dintre cei pe care, dacã nu-i duºmãnesc, mãcar
îi antipatizez… Este de la sine înþeles cã trebuie sã-mi
iau oameni apropiaþi. Marea artã însã este sã ºtii sã þii
tot acest cerc de prieteni la o anumitã distanþã. Adicã,
sã nu transformi cercul lor într-o camarilã, aºa cum
s-a întâmplat, din pãcate, spre sfârºitul domniei lui
Cuza. Camarilã care a ajuns sã-l domine. În toatã masa
asta de oameni care se pare cã îi vine în ajutor
principelui Cuza, care erau buni români, dornici sã-l
serveascã, a apãrut un anumit personaj. Este vorba
de Cezar Librecht care venise ca valet al unui boier
român, dupã ce îºi  petrecuse vacanþa pe malul mãrii…
Ei bine, acest Cezar Librecht devine directorul
Telegrafului. Ce însemna Telegraful?

(continuare în pag. 12)
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SRI-ul…

Un serviciu important ºi atunci, ca ºi acum.
Librecht avea controlul tuturor discuþiilor ce se purtau
(al mesajelor) între ºi între, pe care nu le-a folosit
totdeauna numai în favoarea principelui. Cuza trebuia
sã fie informat, asta fãrã îndoialã… Numai cã rolul lui
Librecht s-a dovedit a fi de intrigat ºi manipulator. E
greu de spus cât ºi câte a aflat de la Librecht Cuza, se
pare cã destule… Iatã, foloseºti un serviciu care este
în curtea ta, care se întoarce împotriva ta…

Calitatea Opoziþiei

Cuza a fost un om dezinteresat. Nu a încercat
niciodatã sã profite din situaþia pe care a avut-o. Mã
refer la situaþia materialã. A avut puþinã avere totdeauna,
a plecat sãrac, trecând prin destule dificultãþi dupã
aceea. A trãit, efectiv, modest. Dar schimbãrile
permanente de guverne sã ºtiþi cã le-a fãcut ºi în dorinþa
de a evita disparitãþile, de a evita vrajba. Un guvern nu
poate funcþiona dacã între membrii lui sunt permanente
discuþii, dacã se acuzã la nesfârºit. ªi mai e ceva:
Opoziþia. Este destul de important sã luãm model
suedez, model japonez, model engelzesc, dar sã ne
uitãm ºi în oglinda noastrã parlamentarã. Sã vedem
cã Opoziþia totuºi are o anumitã þinutã. Se vine în
Parlament cu un proiect de lege. Opoziþia trebuia sã
aibã ceva de spus. Dar Opoziþia nu se poate ralia toatã
împotriva acelui proiect, cu un singur scop ºi anume
acela doar de a demola de sus pânã jos. Cum vedeþi,
generaþia paºoptistã, pânã a sãvârºit Unirea, a vost
solidarã în cea mai mare parte. S-a gândit sã
construiascã, sã fie pozitivã. Dupã începutul domniei
lui Cuza, lucrurile încep sã se departajeze ºi Opoziþia,
încet-încet, începe sã devinã funciarã, devine totalã.
Nu mai conteazã ce vrea sã facã Domnitorul. Vodã
vrea sã facã ceva ºi Opoziþia nu trebuie sã-l lase ºi aºa
se ajunge la monstruaþia coaliþie care începe sã se
manifeste ºi în presã ºi aici e marea problema... Atunci
când se taie orice faptã a domnitorului, organismul
statal nu mai funcþioneazã… În tot acest timp al
septenatului lui Cuza au fost destui oameni care au
pus interesul general înaintea celui personal. Mai era
ºi altceva. Sã ºtiþi cã deputaþii erau de altã facturã. Eu
vreau sã cred cã în ultimii douzeci de ani se manifestã
un fel de adolescenþã a parlamentarismului. Cu alte
cuvinte, viaþa parlamentarã se reînnoadã în România.
Eu am cercetat viaþa parlamentarã a epocii pentru cã
m-am ocupat de de Mihail Kogãlniceanu, care a ºi
fãcut primele regulamentele de funcþionare ale
adunãrilor reprezentative, lui i se datoreazã începutul.
Aplecându-mã asupra acestei perioade ºi urmãrint
activitatea parlamentarã mi s-a relevat o anumitã
tehnicã, o anumitã practicã în care ºi prin care o
persoanã devine parlamentar. Eu am rãmas surprinsã,
nu sunt politician, dar, ocupându-mã de viaþa politicã,
am descifrat unele lucruri, de acele decizii ale partidelor
care au considerat cã sunt reprezentativi în Parlament
un cântãreþ de muzicã uºoarã, o cântãreaþã de muzicã
popularã, un bun administrator al curãþeniei Capitalei
ºi aºa mai departe. În domeniile lor, desigur, acele
persoane pot fi ºi sunt foarte onorabile, dar e greu de
spus cât de buni parlamentari pot fi. Parlamentarul
trebuie sã aibã totuºi niºte însuºiri. Cãci fãrã de ele
rãmâne acolo ca o simplã voce. Nu ºtiu de ce, dar nu
suntem singuri pe lumea asta. Facem istorie, facem
festivitãþi de comemorare a diverselor
evenimente…Curând, dupã refacerea Parlamentului
nostru, dupã alegerile din 1990/1991, gândindu-mã la
Mihail Kogãlniceanu, eram tentatã sã mã duc la
Parlament ºi sã le spun cã nu e nevoie sã inventeze
apa caldã. E deajuns sã frunzãreascã, nu sã citeascã
aceste discursuri ale celui mai mare orator român. De
ce? Pentru cã el a fost într-o situaþie, acum 150 de
ani, aproape similarã cu aceasta de acum. Era vorba

de organizarea Armatei, de organizarea Finanþelor, de
organizãri comunale, de impozite…. Tot ce se discutã
ºi astãzi, fiind vorba despre acea primenire fireascã,
normalã impusã de noile realitãþi… Kogãlniceanu
anunþa un proiect de lege. ªi Opoziþia spunea: Vine de
la Kogãlniceanu, trebuie sã-l combatem! ªi îl
combãteau, cu osârdie, cu patimã, totul era greºit. Îi
lãsa Kogãlniceanu sã se rãcoreascã pe toþi ºi îi trebuia
apoi cam o orã, o orã ºi jumãtate ca toatã Adunarea,
dupã aceea, sã fie de acord cu acel proiect. Era vorba
de majoritate? Nu, era vorba de persoane foarte bine
informate ºi bine intenþionate, care aveau capacitatea
ºi tãria sã înþeleagã aºa cum se cuvine lucrurile.
Kogãlniceanu venea cu argumente, nu cu vorbe
aruncate în vânt, iar argumentele nu se loveau de un
zid. ªi nu a fost singurul orator. Unul dintre marii
oratori, oponent al lui Kogãlniceanu, a fost Barbu
Catargi. Iatã cum dintr-un dialog în care se aruncase
ºi destule invective, formulate însã cu eleganþã, reuºea
sã iasã ºi construcþia.

Calitatea parlamentarului

- Eu nu ºtiu astãzi cum se desfãºoarã lucrurile în
Parlament, televiziunea are pãrþile ei bune, dar are ºi
pãrþile ei rele… Din vreme în vreme, dã imagini de
ansamblu ºi prim-planuri din sala de ºedinþe. Poate cã
e ºi puþinã rãutate a ziariºtilor, ºi e bine venitã, vezi
parlamentari cu laptopuri în faþã, cei care ºtiu sã le
manevreze recurg la jocul de cãrþi, se uitã pe ziare,
alþii desfac integrame, vobesc la mobile, prin urmare
sunt total abstraºi activitãþii parlamentare. Nu ºtiu în
ce mãsurã se urcã la tribuna Parlamentului ºi pledeazã,
dacã pledeazã în cunoºtinþã de cauzã, ºi dacã ridicã
mâna automat doar pentru vecinul de scaun… În
momentul în care o deputatã în Parlamentul României
a fost ironizatã cu întrebarea ce pãrere are de Rasdaq,
ai vãzut cã a greºit, aceasta a rãspuns: Pãi, dacã a greºit,
trebuie pedepsit. Eu în locul acelei foarte grãbite deputate
mã retrãgeam din Parlament dându-mi seama cã nu
sunt la curent cu niºte realitãþi  ºi cã acel indice bursier
e altceva decât un personaj cu douã picioare. Sau
rãspunsul acelui europarlamentar la întrebarea ce se
întâmplã cu hidrogenul din apã,  care sugerea scoaterea
acestui „element” de acolo… Parlamentarul nu este o
persoanã oarecare, spusele lui cântãresc mult mai greu…

Ca ºi cele ale guvernanþilor, ca ºi ale
Preºedintelui, cuvintele lor au un rost anume…

- Da, pentru cã ei reprezintã o confruntare, sunt
produsul unei competiþii.  Aceastã distanþare dintre
promisiunile preelectorale ºi prestaþia de dupã alegeri
însã... Românul taxeazã acest lucru. Sondajele relevã
cã omul de pe stradã nu mai are încredere în
Parlament. Parlamentul ar trebui sã se situeze la un
nivel înalt de încredere… A cui este vina? A
politicienilor, desigur. Mã gândeam ca toþi parlamentarii
sã fie convocaþi în sala mare ºi sã li se dea o dictare.
Sã facã o compoziþie. Cum mi-am petrecut ziua de
ieri, spre exemplu. Pe urmã sã se adune acele foi. Am
avea niºte surprize care apar din când în când în presã
drept rezultate la bacalaureat… Dar ce-o sã facem?
O sã le batem obrazul, cãci altceva ce s-ar putea face?
Ei, parlamentarii, trebuie sã fie reprezentativi. Pentru
cã sunt sau ar trebui sã fie reprezentanþi. ªi când eºti
reprezentant, trebuie sã ºtii ce faci. Cãci e vorba de
soarta þãrii, soarta noastrã ºi lucrarea lor nu-i deloc
uºoarã… Dar ce putem spune vãzând cã niºte deputaþi,
în clipa în care n-au mai fost realeºi, au cerut ajutor
de ºomaj. Ca ºi cum înainte de a deveni parlamentari
erau, iertaþi-mã, boschetari… Cum e cu putinþã aºa
ceva? Ca sã nu mai vorbim cã ajutorul lor de ºomaj
era mult mai mare decât al muritorului de rând…

A consemnat Ion ALECU
(Interviu preluat din publicaþia IALOMIÞA)

Privind prezentul în oglinda
retrovizoare a istoriei

• Interlocutor: Georgeta FILITTI, doctor în ºtiinþe istorice
În camera de spital, Traian Olaru îºi aminti cum,

a doua zi dupã discuþia cu prietenul sãu, se
frãmântase toatã dimineaþa.

Îi devenise clar faptul cã Gheorghe fãcuse aluzie
la Florentina – psihologul Unitãþii, dar asta i se pãrea
la fel de puþin credibil precum faptul ca o femeie sã
fie „topitã” dupã el. ªi totuºi, fusese învãþat cã orice
informaþie, oricât de fantezistã la prima vedere, se
cerea verificatã. Dacã exista ºi numai o fãrâmã de
adevãr în asta, nu se putea preface cã nu-i nimic ºi
nu putea lãsa lucrurile astfel. Se va duce la Florentina
ºi nu va mai privi prin ea, cum bine zisese Gheorghe,
poate va reuºi sã prindã vreun indiciu. ªi dacã nu,
o va-ntreba, pur ºi simplu. Apoi o va readuce la
realitate. Era atât de tânãrã – sã fi avut treizeci de
ani – atât de frumoasã, fãrã obligaþii... Ce sã-i fi
oferit un hodorog ca el, însurat pe deasupra, ce
altceva decât suferinþã ºi-un mare nimic înºelãtor?
ªtia ce urma sã-i spunã, îºi pregãtise bine lecþia. Îi
va spune sã caºte bine ochii în jur la bãrbaþii mai
tineri ºi singuri, care au ceva de oferit, care o
meritã... Trebuia sã-l asculte, iar, la nevoie, îi va
ordona.

Ca ºi cum ai putea ordona sufletului! Dar în
dimineaþa aceea, Traian încã mai credea asta,
susþinut în convingerea lui de nenumãratele ocazii
în care ordonase propriului suflet – sã uite, sã nu
doarã, sã nu doreascã ºi chiar sã nu iubeascã. Iar
el, sufletul, îl ascultase – preþul nu mai conta.

Desigur, era pregãtit ºi pentru situaþia în care ar
fi aflat contrariul sau dacã ea ar fi negat. ªi-ar fi
cerut simplu scuze, ar fi bombãnit puþin la adresa
celor care au vedenii, ar fi râs poate de complezenþã,
ºi-ar mai fi cerut scuze de douã ori ºi, în mod sigur,
ar fi rãsuflat uºurat.

De-aceea, pe la vremea prânzului, încremenit
cu mâna pe clanþa uºii cabinetului, repetându-ºi
discursul în gând, ca pe-un Ordin de luptã, ºi-ar fi
dorit sã i se-ntâmple orice catastrofã, orice, numai
sã nu afle cã îl iubeºte Florentina.

În timp ce îºi fãcea curaj sã intre, tocmai
trecea Gheorghe pe-acolo. Când îl vãzu, se opri,
mai grav ca niciodatã. De obicei, îl saluta cu
„Bonjour – au revoir! Ce mai faci, bãtrâne?”. Iar
Traian îi rãspundea, de regulã, zvârlind în el cu câte-
o sarcinã. Ba cã avionul cutare, ba cã nu-ºtiu-ce
misiune ratatã pe motiv de întârzierea verificãrilor
tehnice, mama lor de ingineri, cu cine i-a-nvãþat sã
despice firul în patru! Ba vezi cã aºtept raportul ãla
de-o sãptãmânã.

Odatã, îi rãspunsese: „Mulþumesc lui Dumnezeu
c-am apucat ºi ziua de azi!”, la care Gheorghe îl
taxase ironic imediat:

- Cine-i tipu-ãsta? N-am auzit de el.
Apoi, mai în glumã, mai în serios:
- Vezi cã, dacã te aflã bibanii cã pronunþi numele

Atotputernicului, ai belit cariciu’. Lustragiu te vãd,
dincolo de poarta Unitãþii. Nu se spune „Mulþumesc
lui Dumnezeu”, ci „Mulþumesc din inimã Partidului”.

- Lasã, mã, cã nu pronunþ eu în faþa oricui.
- Hopaaa! De unde ºtii cã n-aº fi chiar eu

turnãtorul tãu? Ce, scrie pe mine?
La care Traian îi rãspunsese doar în gând:

„Habar n-ai de câte ori te-am verificat!”.
Cum Gheorghe însã avea darul de a citi gânduri,

îi rãspunse firesc, ca o continuare a conversaþiei:
- ªi de unde ºtii cã nu-s mai deºtept decât tine

ºi nu te-am pãcãlit?
Chiar aºa, de unde ºtia?
Au râs amândoi. Sunt lucruri care nu se ºtiu, se

simt.
Din ziua aceea, mai mult pentru amuzament decât

ca o mãsurã de precauþie în prezenþa altora, între ei
cuvântul „Dumnezeu” fusese înlocuit cu
„Comandantul Suprem”. Astfel, puteai auzi la un

Îmbrãþiºãri pentru
Florentina (3)

(urmare din pag. 11)

(continuare în pag. 12)

Florentina Loredana Dalian
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Dupã 23 august 1944, când trupele române au întors
armele împotriva Germaniei, România avea sã intre în sfera
de influenþã a Uniunii Sovietice pentru mult timp. Acest
fapt s-a concretizat la 12 septembrie 1944, o datã cu
semnarea Convenþiei de Armistiþiu, între guvernul român
ºi guvernele Naþiunilor Unite, în fapt semnat doar cu
U.R.S.S. – „unica semnatarã a actului mandatatã de
celelalte”1.

Pentru studiul de faþã, important este articolul 5 din
Convenþia de Armistiþiu, în care era prevãzutã repatrierea
tuturor cetãþenilor „sovietici” care locuiau pe teritoriul
Basarabiei ºi al Bucovinei de Nord la 28 iunie 1940, precum
ºi familiile acestora ºi toate bunurile deþinute sau
cumpãrate de aceºtia de la diverse prãvãlii din teritoriile
mai sus amintite2. Erau consideraþi cetãþeni sovietici, toate
persoanele care la data de 7 noiembrie 1917 aveau calitatea
de supuºi ai fostului Imperiu Rus3. Perioada 1918 – 1940,
când locuitorii acestor teritorii au avut statutul de cetãþeni
români, nu era luatã în considerare de diplomaþia sovieticã,
de fapt ruºii nici nu recunoºteau cele douã decenii în care
Basarabia ºi Bucovina de Nord au fost parte integrantã a
României Mari.

Pentru a putea fi respectate  ºi puse în practicã
prevederile Convenþiei de Armistiþiu, încã din octombrie
1944, s-a înfiinþat în cadrul Prefecturii judeþului Ialomiþa,
Biroul Armistiþiului care conlucra direct cu Subcomisia
judeþeanã aliatã de control4.

O datã cu înfiinþarea acestei Subcomisii, a început o
adevãratã dramã pentru cetãþenii români din Basarabia
aflaþi pe teritoriul judeþul Ialomiþa. Repatrierea însemna
reintrarea sub stãpânirea sovieticã, din cauza cãreia
plecaserã cei mai mulþi dintre ei, ºi poate chiar mai rãu,
deportarea în Siberia. Aceºti români au fost oropsiþi de
soartã, numai cã au avut neºansa, sã se nascã pe un
teritoriu în vecinãtatea cãruia se aflã un stat cu tendinþe
expansioniste. Refugiaþii nu mai doreau sã se întoarcã  în
locurile de unde au plecat în iuniei 1940, având în minte,
încã vii, clipele în care trupele Armatei Roºii au invadat
Basarabia, ºi „au distrus clãdiri, monumente, rezerve de
aprovizionare, semãnând pretutindeni foc, pârjol ºi ruine.
(. . .). Mulþi oameni paºnici au fost ridicaþi ºi duºi cu forþa
în Siberia ºi Rusia, alþii au fost uciºi. . .5 ”. În aceastã
situaþie este de înþeles gestul disperat al unor locuitori
din judeþele Chilia ºi Ismail, stabiliþi în comuna Dor
Mãrunt*. Dupã ce fuseserã chemaþi la postul de jandarmi
din comunã, unde au dat declaraþii scrise cã nu mai doresc
sã se întoarcã în Basarabia, au fost chemaþi ºi la
Comandamentul sovietic din localitatea Lehliu**, sub
ameninþarea, cã dacã nu se vor prezenta, vor fi aduºi cu
santinela6. Într-un memoriu din 27 octombrie 1944, adresat
prefectului judeþului Ialomiþa, ei cer intervenþia acestuia
în soluþionarea problemei lor7.

Pentru a nu fi repatriaþi locuitorii erau puºi de cãtre
autoritãþile române sã completeze o declaraþie, în care sã
arate naþionalitatea, dacã sunt cetãþeni români, dacã au
venit de bunãvoie în România, anul în care au venit, ce
bunuri mobile sau imobile au adus cu ei, cã au posibilitatea
ºi sunt apþi sã se întreþinã, locul unde au lucrat de la 12
septembrie ºi pânã la completarea declaraþiei8.

Marea majoritate a celor care au completat declaraþii
nu doreau repatrierea în teritoriul de unde au plecat
invocând diverse motive: fie cã toate rudele trãiesc în
Vechiul Regat, de aceea doresc a rãmâne ºi a trãi în
România9, nemaiavând la cine sã se întoarcã. Alþii erau
angajaþi la diferite întreprinderi sau instituþii ale statului
român, cum este cazul lui Rusu M. Vasile, funcþionar la
C.A.M. Urziceni10. Aceºtia îºi afirmau dorinþa de a rîmâne
„mai departe în acest serviciu sau alt serviciu pe teritoriul
României neocupate de Uniunea Sovieticã11”.

ASPECTE PRIVIND PROBLEMA
REPATRIERII REFUGIAÞILOR

BASARABENI  AFLAÞI  ÎN  JUDEÞUL
IALOMIÞA  (SEPTEMBRIE – NOIEMBRIE 1944)

GHEORGHE VALENTIN, profesor de istorie,
Grup ªcolar de Industrie Alimentarã Feteºti

O altã parte din cei care nu mai doreau sã se întoarcã
în teritoriile intrate în componenþa Uniunii Sovietice, dupã
1944, o reprezintã ºi funcþionarii trimiºi în Basarabia dupã
22 iunie 1941, în interes de serviciu. Edificator este cazul
Angelei Chiriac, din Bãrcãneºti, care în 1941, la solicitarea
unui post în învãþãmânt, este repartizatã de Ministerul
Cercetãrii Naþionale în comuna Roºu din judeþul Cahul,
unde a funcþionat pânã în 1944. A revenit în þarã în luna
martie a anului 1944, în condiþiile retragerii trupelor române
ºi a contraofensivei Armatei Roºii. Ea ºi-a manifestat
dorinþa de a rãmâne pânã la restul zilelor lângã pãrinþi, în
locurile natale12.

Pe lângã aceºti cetãþeni români din Basarabia, stabiliþi
pe teritoriul judeþului Ialomiþa, care nu doreau repatrierea,
au existat ºi locuitori de naþionalitate rusã care au dorit
sã se întoarcã în locurile de baºtinã. Astfel, la începutul
lunii noiembrie 1944, un numãr de 21 de cetãþeni ruºi, cu
domiciliul, la acea datã în localitãþi din  plasa Feteºti, au
cerut sã fie repatriaþi în Uniunea Sovieticã13. Un alt grup
de cetãþeni sovietici, depun la 17 noiembrie o cerere la
Prefectura judeþului Ialomiþa, în care îºi exprimã dorinþa
de a se repatria în Basarabia, teritoriul de unde au plecat
în timpul rãzboiului14. Despre aceºti cetãþeni sovietici nu
avem indicii în ce fel au ajunz sã domicilieze în judeþul
Ialomiþa.

Pentru cei care doreau sã se repatrieze, Prefectura
era obligatã, conform prevederilor Convenþiei de
Armistiþiu, sã asigure fiecãrei persoane hranã pentru zece
zile, îmbrãcãminte, încãlþãminte ºi cazare15.

Chiar dacã aceºti oameni au încercat prin fel ºi fel de
metode sã se sustragã de la repatrierea forþatã, nu au
putut sã-i pãcãleascã pe funcþionarii sovietici, care-i
dublau pe cei români în administraþie, justiþie sau miliþie.
Aceastã situaþie va fi pânã la urmã rezolvatã defavorabil
repatriaþilor basarabeni, o parte din ei fiind nevoiþi, la
începutul anului 194516, sã se întoarcã în Basarabia
cotropitã de sovietici.

Situaþia era disperatã, pentru cã cei care erau nevoiþi
sã se întoarcã, nu ºtiau ce-i aºtepta în locurile pe care le
pãrãsiserã: se întorceau în locurile unde domiciliaserã
înainte de venirea în judeþul Ialomiþa, care cu siguranþã
fuseserã afectate de razboi, ºi trebuiau sã refacã totul de
la început, bucurându-se de  drepturile care le aveau,
sau cazul mai grav „judecata de apoi”, deportarea în
lagãrele îndepãrtate din Siberia?
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Îmbrãþiºãri pentru
Florentina (3)

pahar de bere cu bãieþii: „Hai noroc ºi sã ne dea
Comandantul Suprem sãnãtate!”. Sau când Traian
pleca în vreo misiune mai riscantã, Gheorghe îi
ura: „Ai grijã ce faci! Sã rupi pisica-n douã ºi sã-þi
ajute Comandantul Suprem sã te-ntorci sãnãtos!”.

Gheorghe arbora totdeauna un ton glumeþ sau
ironic, de-aceea nu pãrea niciodatã c-ar lua lucrurile
în serios. Dar în ziua în care îl vãzuse pe Traian
lângã uºa Florentinei, n-a articulat niciun sunet, doar
l-a fixat cu privirea, mult prea preocupat pentru el,
cel de toatã ziua, ca ºi când ar fi presimþit vreun
necaz. Apoi s-a-ndepãrtat în liniºte, cu o greutate a
paºilor pe care Traian o simþea apãsându-i pe suflet
ºi, pânã sã intre, mai avu timp sã-i audã un oftat.

Tocmai voia sã-ºi facã intrarea cu o frazã de
genul : „Ce-o fi cu Gheorghe astãzi? Nu l-am vãzut
niciodatã aºa.” Sã lege apoi conversaþia astfel încât,
pornind de la Gheorghe, din aproape în aproape,
sã ajungã unde-ºi propusese.

Dar când dãdu cu ochii de Florentina, uitã tot.
Uitase discursul pregãtit cu atâta minuþiozitate, el,
care putea reþine ºi un roman pe de rost; uitase
numele prietenului sãu, al tuturor colegilor ºi-al
tuturor sfinþilor; uitase chiar ºi de ce a venit.

Ea ridicase capul din hârtii, schiþase un zâmbet
ºi, într-o secundã, îl învãluise cu o cãldurã pe care
Traian era sigur cã n-o mai simþise niciodatã, de
care nici n-ar fi crezut cã existã. Se bâlbâise, se
fâstâcise tot, se înroºise, apoi se jenase de toate la
un loc, încercã sã gãseascã ceva prin buzunarele
hainei; fãcuse chiar un pas înapoi, gata de fugã,
apoi se ruºinase iar. „Nici mãcar n-ai salutat,
dobitocule!”

Florentina, puþin uimitã, poate pentru cã nu-l mai
vãzuse niciodatã astfel, se ridicase ºi salutase ea:

- Bunã ziua, domnule comandant!
Nu-i spunea niciodatã „tovarãºe”, deºi regulile

aºa cereau. Iar el nu-i fãcuse niciodatã observaþie,
spre deosebire de alþii care nu rataserã ocazia s-o
punã la punct, dacã tot nu-i puteau face altceva.

- Florentina, eu venisem sã vã rog...
Atât i-a þinut inspiraþia. Avea figura unui actor

înþepenit în mijlocul scenei, îngrozit cã ºi-a uitat
replica ºi care tocmai constatã cã n-are sufleur.
Iar Florentina nu avea sã afle vreodatã ce anume
venise s-o roage. Aºteptând câteva clipe ca el sã
continue, decise, în cele din urmã cã, probabil,
voia sã vadã situaþia pe care i-o ceruse ºi-l rugã,
dacã vrea, sã-ºi arunce o privire, înainte ca ea sã-i
dea forma finalã.

Se duse la birou dupã ea ºi încercã sã-i citeascã
peste umãr hârtiile pe care i le-arãta, dar al cãror
înþeles rãmânea nedesluºit pentru Traian. Era prima
datã când citea un document fãrã sã aibã habar ce
citeºte. ªi pentru prima datã când nici nu-l prea
interesa.

Fãrã sã-ºi dea seama ce face, îi puse o mânã
pe spate, într-o atingere abia simþitã ºi începu s-o
mângâie uºor ºi tandru, eliberând prin acea
mângâiere toate energiile ferecate o viaþã,
abandonându-se acelei mari bucurii de a oferi cea
mai de preþ parte din tine cu sentimentul cã ceea
ce oferi e preþuit ºi întâmpinat ca o binecuvântare.

În timpul acesta, Florentina vorbea, vorbea
întruna, fãrã sã se facã auzitã. În urechile lui Traian
rãsuna o muzicã nouã, al cãrei compozitor nu putea
fi altul decât însuºi Creatorul.

De teamã cã l-ar putea întreba ceva sau cã i-ar
cere vreo sugestie la care, evident, n-ar fi ºtiut ce
sã rãspundã, invocã faptul cã ºi-a încurcat ochelarii
ºi nu i-a luat pe cei de citit, drept pentru care o
rugã sã-i aducã mai târziu situaþia s-o studieze.

Nici n-apucã bine sã se scuze cã ºi demarã
cãtre biroul lui, în care se încuie ºi, pentru prima
datã, vãrsã lacrimi adevãrate, cu care plânse fiecare
secundã din viaþã în care nu simþise minunea de
mai devreme.

ªi mai ales plânse tragedia acelui „prea târziu”,
care se-aratã prea devreme, sã ne otrãveascã viaþa.

(urmare din pag. 12)



14

Feþele lor triste priveau în jos. Priveau
pãmântul din faþa prispei, pãmântul care-i înþelegea,
hrãnea, îi þinea în viaþã ºi, când nu-i mai lãsa sã îndure
înfierãrile demonice, îi înghiþea liniºtindu-i.

- Ei, hai, oameni buni! N-o fi dracul aºa de negru,
încerc sã-i îmbãrbãtez. Sus frunþile! Nu vã clãtinaþi
voi la o simplã adiere! Curaj! Am auzit cã
Subprefectul vostru e om cinstit...

- Bine zici, Petricã, strigã mama care se pãrea
cã-ºi terminase treaba. Babele astea se vãicãresc
de parcã le-a luat Dumnezeu boii de la jug. Ia sã-i
vezi desearã la crâºmã, dupã un þoi, douã, sunt zmei!
Ia, hai, sã mãnânci ceva...Hai!....Hai Neculai ºi tu,
cã i’o fi foame ºi bãiatului asta dupã atâta drum!

- Aºa-i Ilincã! aprobã al lui Tãnase.
Aºa îl cunoºteam de-o viaþã pe cel ce cuvântase,

cu un nume unic: al lui Tãnase...Ia, hai, bã’ pe la
casele noastre, hai, c-om avea noi ac ºi de cojocul
lu’ Zaniadi. ªi de-o fi nevoie, om bate ºi cãrãrile
judecãþii cu el de gât. Hai! Hai pe la casele noastre,
spuse ridicându-se de pe scãunel, trându-ºi de
mâneci vecinii din ambele pãrþi.

- Sãnãtate!...Noroc! se auzeau vocile parcã mai
înviorate. Ne-om vedea desearã pe la crâºmã...

Eu intrai în tindã ºi încã din prag mã cuprinse
un sentiment profund de mirare, vãzând cât de
schimbatã apãrea acum casa noastrã, mai bine zis a
mãtuºii. Podele noi ºi lustruite, pereþi vãruiþi proaspãt
cu un miros sãnãtos de var stins, tâmplãrie nouã la
geamuri ºi uºi, toate, bineînþeles fãcute de mâna de
aur a tatei. Mirosul îmi fãcea bine; mã simþeam ca
prin curãþenia spitalelor mele ºi de aceea pofta de
viaþã chiar începea sã învingã oboseala ultimelor ore.

- Þi-e foame, puiule? mã luã mama prin
surprindere.

- A!...Mamã, taci ºi ascultã-mã! Te rog sã-mi
spui tot ce ºtii despre Ioana lui Spiridon. Dar tot! Tot
ce se ºtie, tot ce se vorbeºte, tot ce s-e cleveteºte!

- Ce!? Sãri mama speriatã. Ce-þi veni cu bãtuta
aia de soartã?

- M-am întâlnit în tren cu domnul Vrânceanu,
învãþãtorul meu, apoi am venit împreunã de la garã
ºi tot timpul mi-a aruncat câte ceva despre nebunia
fetei lui Spiridon, dar nimic legat, coerent, clar. Stã
pe strada noastrã parcã, aºa-i?

- Da...bâigui mama încurcatã ºi surprinsã de
turuiala mea, dar, nu ºtiu prea multe; gura lumii e
spurcatã, eu n-am crezut...n-am crezut nimic.

- În fine, vreau sã-mi spui tot ce ºtii matale,
insistam eu cam fãrã sens.

- Bine, dar hai sã mâncãm înt-âi ºi apoi mãtuº’ta
te va lãmuri mai bine; ea e cea care cleveteºte toatã
ziua cu muierile pe ºanþ, mã liniºti mama întorcându-
mi spatele ºi fãcându-mi semn pentru a o urma.

“Poate are dreptate” îmi zic ºi continui studiul
“palatului” ridicat de tata dintr-o dãrãpãnãturã.
Odãile, altã datã puþine la numãr, erau încãrcate cu
paturi înalte din scândurã, lãzi de boarfe, carpete ºi
tot felul de nimicuri care se înãlþau pânã-n tindã.
Strâmbai puþin din nas întrebându-mã dacã chiar
toate aceste lucruri folosesc cu adevãrat la ceva.
Dar la þarã, la omul sãrac, agoniseala e singura
legãturã a þãranului cu averea sa. O agonisealã de
lucruri inutile însã care pentru el înseamnã firul vieþii
sale. În fundul sãlii observ douã uºi pe care mã
grãbesc sã le deschid. Douã uºi - douã camere
netencuite, lipite mai bine zis, cimentul fiind o raritate
la þarã, chiar ºi la unele conace mai mari. “Deci tata
a mãrit casa” constat, “...dar a muncit ceva vara
asta”, mã minunez, ºtiind cum am lãsat-o la ultima
vizitã.

LabirinticaLabirinticaLabirinticaLabirinticaLabirintica      fire  fire  fire  fire  fire      a Ioaneia Ioaneia Ioaneia Ioaneia Ioanei
- Ce zici, bãiete? strigã tata din tindã surprinzându-

mã studiind casa cea nouã.
- Bravo, tatã! Admiraþia mea pentru tine ºi puterea

ta de muncã creºte permanent. Te-ai gândit bine sã
o mai mãreºti, nu de alta dar s-ar putea sã te
procopseºti cu ceva nepoþi care vor vrea sã stea
vara pe la tine.

- Oh, slavã cerului cã minune mi-ar fi niºte puradei
pe-aci prin bãtãturã! Apoi...Ce vrei? Surorile tale se
mãresc, azi-mâine ajung la mãritiº. Ana ºi-a fãcut
atâta zestre încât nici în ºase lãzi nu mai încape. I-
am zis cã dacã mai pune ceva, n-o s-o mai ia nimeni
de nevastã, pentru cã nu o sã o primeascã cu
borfãraia aia la el în casã.

În uºã apãru însã Ruxandra, sora cea micã, care,
iute ca un spiriduº sãri de gâtul meu. Mã pupã apoi,
atât de apãsat de parcã-i eram un logodnic de mult
nevãzut ºi nu fratele cel mare pisãlog ºi sâcâitor,
cum mã caracteriza deseori când îi explicam cât de
importantã este ºcoala pentru un tânãr.

- Mãi fatã, uºurel, zic eu îndepãrtând-o. Ia sã te
vãd cum ai crescut, ºi o învârt graþios în juru-i. Da’
ºtii cã prea frumoasã te-ai fãcut pentru o
domniºoricã de 17 ani. ªi ce cusãturi ai pe tine! Ce
broderii! Pleci la vreun bal, prinþesã?

- Dar ºi vrednicã foc, Petricã, completã tata rapid,
ºi iute...mamã-mamã! Jar mãnâncã cel de-o fi
vrednic de ea. De mãiestrie, nu-ti mai spun! Ia
aminte, tot ce vezi pe ea, ie, fustã, cãmaºã, tot, e
lucrat de mâna ei!

Tata mi-o lãuda pe sorã-mea cu mâinile înfipte în
brâul lat, din piele, zâmbind mulþumit nespus de familia
al cãrei cap era.

- Hai la masã, bãrbãþoilor, strigã râzând Ruxandra.
Bucãtãria de varã în care aºezase masa tuºa

Ioana nu deþinea nimic din mãiestria tatei. Probabil
banii sau timpul insuficient lãsaserã locul aºa cum
arãta întreaga casã înainte sã se mute ai mei aici.
Eram surprins de numãrul mare al mesenilor, tata, la
loc de cinste în capul mesei, mama în dreapta lui,
gata sã sarã pentru orice nevoie a tatei, în stânga un
loc gol, evident al mãtuºii Ioana, apoi surorile mele,
vãrul meu, Nicu, un flãcãu cu mintea bezmeticã
numai dupã muieri ºi un vecin, moº Cristea, care se
aciuiase prin bãtãtura noastrã ajut-ându-l pe tata la
dulgherit ºi la d’ale ogrãzii. Constat cã locul din
celãlalt capãt al mesei rãmãsese liber, evident pentru
mine, ca respect pentru doctoraºul ce eram, dar mai
ales ca respect pentru cel de-al doilea cap sãnãtos
al familiei mele, lucru deseori lãudat de tata.
Atmosfera, cu toate cã încãperea era mai degrabã
scãldatã de un semiîntuneric sâcâitor, era veselã, cu
chicoteli d’ale surorilor mele ºi zãngãnit de blide,
linguri ºi de alte obiecte necesare ritualului zilnic al
mesei. Totul fu foarte scurt, lumea mâncând rapid ºi
cu gândul de a nu se întinde prea mult la masã ºtiind
cât de mult îi displace tatei lâncezeala.

- Eh! Un tutun merge mai bine ca orice acuº! se
frecã tata pe burtã, dupã ce toþi ne închinarãm la
sfârºitul prânzului. Anã, ceva porumb d’ãla pentru
porci mai e curãþat?

- E destul, tatã! rãspunse sora mea cea mare cu
mult respect în voce. Tata a impus totdeauna
respectul în familia sa dominatã de femei, susþinând
gândul despotic cum cã “bãrbatul face legea ºi el o
ºi impune”. Era replica lui favoritã pe care o rostea
cel puþin o datã pe zi.

- Vrei sã te odihneºti un pic mãi, Petricã? Tragi
un pui de somn? mã întrebã el, stând picior peste
picior, cu bãrbia sprijinitã într-un pumn ºi faþa învãluitã
în fumul gãlbui albicios.

- Nu, tatã. Mama ºi tuºa Ioana au sã-mi facã o
mare destãinuire ºi o aºtept cu nerãbdare! râd eu
mai mult spre mama, în timp ce mãtuºã-mea se uitã
miratã ºi speriatã oarecum spre mama.

Bineînþeles cã tata se uitã chiorâº spre cele douã
femei, neînþelegând nimic dar suficient de nerãbdãtor
sã afle. Mama, care ºtia, zâmbea arãtându-ºi o
danturã frumoasã, puþin îngãlbenitã dar foarte
dreaptã, iar mãtuºã-mea, la fel de nedumeritã ca ºi
tata, mã privea din ce în ce mai curioasã, lãsând
pentru moment spãlatul vaselor.

Explicaþiile le-am crezut deocamdatã de prisos,
ºi de aceea  decisei sã fac câþiva paºi prin grãdinã.
Trebuia, mai întâi, ca ritualul prânzitului sã ia sfârºit
definitiv ºi sã las ca mama sã îi lãmureascã pe cei
doi despre doritul meu intermezzo profesional din
jurul acelei fete, Ioana, acelei fete nebune cum o
catalogase bãtrânul meu învãþãtor.

Curtea din spatele casei, cum mã aºteptam, era
dominatã de ordine. Pãtulul mare, spaþios, era plin
de porumb, pãmântul, udat de moinã, era curat, sãpat,
greblat, aºteptând parcã stratul de omãt. Via, ºi ea
obositã dupã rodul bogat al toamnei, rãsufla uºuratã
ºi curatã, datoritã atenþiei deosebite pe care tata i-o
acorda dupã fiecare cules. Þarcurile pãsãrilor, precis
delimitate, în curticele pentru raþe, gâºte, gãini,
confereau un plus de ordine, obositoare chiar, ordine
rar întâlnitã la þarã. Era o curte, poate, model în
Brãniºtari. Ridic privirea ºi disting prin ceaþã livada
de pruni ºi piersici întinsã pe câteva arii între vie ºi
gardul din fundul curþii. Ceaþa nu-mi permitea, dar
ºtiam cã în spatele livezii exista aliniat lângã gard un
ºir de plopi falnici, plantaþi de tata când s-a întors de
la Bucureºti, plopi care acum dãdeau un aer de cetate
curþii. Vara, când totul era înverzit ºi ordonat, era
minunat sã priveºti în profunzime aceastã “farmacie”
de þarã, frumos etajatã, plecând de la brazdele de
legume, continuînd cu via, livada ºi terminând cu
falnicii plopi.

Pe prispã, tata, tolãnit pe un maldãr de preºuri,
privea strada detaºat. Cele douã femei parcã mã
aºteptau, stând în jurul acelei mãsuþe, unde mai
devreme nervii þãranilor se revãrsaserã încinºi de
nelegiuirile boierilor. Parcã mã aºteptau - lucru care
nu-mi prea plãcea - nu ca pe unul de-al casei, ci ca
pe doctoraºul de oraº care devenisem. “Of! Cât de
mult îºi lasã amprenta vizitele mele din ce în ce mai
rare pe acasã!” gândesc trist. “Peste câþiva ani parcã
vãd cã o sã-mi vorbeascã cu Dumneavoastrã, ºi o
sã roºeascã ca þãrãncile ce le gãsesc zilnic la spital”.
Doar tata, þãran sãnãtos la trup ºi minte, om care a
vãzut atâtea, lucrând pentru Casa Regalã, mã primi
cu un zâmbet familiar ºi prietenos, fãrã vreun pic de
inferioritate sau subordonare.

- Sã-ncepem doamnelor! Strig, aruncându-mã pe
o ladã acoperitã cu boarfe.

- Au!...bufni cu mâna lovind aerul mãtuºã-mea.
Fugi d-aci, maicã! Doamne cu rapãn pe cãlcâie?

- Vreau sã îmi povestiþi ce e cu fata asta. Ioana
lui Spiridon... Vreau sã aflu tot ce ºtiþi, ce aþi auzit ºi
tot ce s-a bârfit pe seama ei.

- Da’ ce treabã-i asta pentru tine, bãiete? întrebã
tata grav?

- Tatã, cred cã e bine sã vã explic încã o datã, ºi
pe-ndelete cu ce mã ocup eu. Eu nu sunt un doctor
obiºnuit, adicã de ce vã doare pe voi, oamenii normali,
un picior, capul sau eu ºtiu...burta. Nu sunt doctor
de oase, de gâlci, de maþe...Eu la Paris m-am
specializat în psihiatrie ºi neurologie, ceva de mare
viitor. Toþi mã priveau încruntaþi, iar nedumerirea
creºtea cu fiecare cuvânt pronunþat...Eram puþin
încurcat...”Cum sã schimb limba asta strãinã cu un
limbaj pe înþelesul lor?”

                                               Mihai Ghinea

(continuare în numãrul viitor)
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Importanþa pe care istoricii au acordat-o scrierilor cu
caracter memorialistic a variat în funcþie de problematica
abordatã ºi de conþinutul acestora. Posibilitãþile de analizã
ºi de interpretare a informaþiilor din aceste izvoare ne
situeazã pe terenul istoriei culturale la interacþiune cu cel
al literaturii comparate.

Termenul de „memorii” este pluralul lui „memoriu”,
cuvânt ce desemneazã un raport, o expunere sau o dare
de seamã asupra unor situaþii sau evenimente mai mult
sau mai puþin memorabile1.

În sens strict, noþiunea de „memorialisticã” are
acoperire doar atunci când se referã la memorii, eventual
ºi la însemnãrile discontinue. Jurnalul nu ar intra în sfera
sa de acoperire pentru cã autorul acestuia consemneazã
ºi nu rememoreazã. Dar a scrie memoriile nu înseamnã
numai a scrie amintirile, deºi contribuþia acestora la o
astfel de operã este esenþialã.

Perspectiva ºi aria de cuprindere a memoriilor este
mult mai amplã. Tudor Vianu2, Silvian Iosifescu3 ºi
Alexandru Piru4 au vãzut memorialistica într-un sens mai
larg. Ei au inclus în aceasta toate tipurile de scrieri care au
avut ca punct de pornire comunicarea directã cu cititorul
ºi care se aflã la graniþa literaturii cu istoria. Prin urmare,
din memorialisticã fac parte, potrivit teoreticienilor literari
amintiþi, jurnalele, amintirile, autobiografiile, confesiunile,
notele de cãlãtorie, corespondenþa ºi însemnãrile directe.
Modul în care au fost denumite aceste scrieri este
diferenþiat: Tudor Vianu vorbeºte de „literatura
subiectivã”, Silvian Iosifescu de „literatura de frontierã”
iar Alexandru Piru de „literatura memorialisticã”.

Am preferat sintagma de „scrieri cu caracter
memorialistic” deoarece am pornit de la premisa cã
elementul definitoriu al acestora îl constituie eul
scriitorului ºi nu forma pe care o poate avea relatarea.
Integrãm în scrierile cu caracter memorialistic
autobiografiile, memoriile, jurnalele intime sau însemnãrile
zilnice. Eul scriitorului este un element de unitate
deoarece atât memorialistul cât ºi autobiograful sau
autorul de jurnale intime vorbeºte despre el însuºi. Însã
maniera în care aceºtia ne comunicã propria experienþã
de viaþã variazã, autorii putându-se raporta diferit la
evenimentele pe care le relateazã.

 În memorii scriitorul este martorul timpului sãu, chiar
dacã, uneori, acesta este un martor pasionat. Întâmplãrile
s-au desfãºurat sub ochii memorialistului, dar acesta nu
se plaseazã în mod necesar în centrul lor. În autobiografii
obiectul naraþiunii nu este desfãºurarea evenimentelor al
cãror martor a fost autorul, ci formaþia personalã, ceea ce
îl pune pe autobiograf în situaþia de a prezenta elemente
ale trecutului în acþiunea lor asupra propriei persoane.
Autobiograful se plaseazã în centrul evenimentelor
despre care ne vorbeºte5. Scriitorul de jurnale înfãþiºeazã
realitatea lui intimã ºi subiectivã. Asemenea
autobiografului, el ocupã locul central în cadrul
evenimentelor relatate6.

Însemnãrile zilnice vizeazã, de cele mai multe ori, nu
atât persoana celui ce consemneazã evenimentele, cât
evenimentele la care a fost martor. Aºadar, sub raportul
intenþionalitãþii, acestea se apropie de memorii. Ceea ce
diferenþiazã cele douã tipuri de scrieri este atât maniera
cronologicã de realizare a notelor zilnice cât ºi timpul în
care se înfãptuieºte acest demers. Exactitatea informaþiilor
este mai mare în cazul notelor zilnice, dar memorialistul
sau autobiograful are asupra evenimentelor trãite
perspectiva pe care o genereazã distanþarea în timp. Faptul
poate fi pozitiv datoritã eliminãrii aspectelor
nesemnificative, însã poate avea ºi valenþe negative, în
mãsura în care conduce la deformarea reprezentãrii
evenimentelor ca urmare a cunoaºterii urmãrilor pe care
le-au avut acestea.

Aceste diferenþieri la nivelul consemnãrii informaþiilor
pot fi întâlnite ºi în cazul jurnalelor prin raportare la memorii
sau autobiografii. În jurnal exactitatea acestora este mai
mare comparativ cu memoriile sau autobiografiile, deºi
înregistrarea unor trãiri personale poate conduce la
deformãri sau ignorarea unor evenimente.

Reflectarea trecutului în scrieri cu caracter memorialistic.
Posibilitãþi de analizã ºi interpretare

Deosebirea dintre jurnal sau note zilnice ºi memorii
sau autobiografii, dintre consemnarea observaþiilor la
scurt timp ºi evocarea lor dupã o perioadã de obicei lungã,
se repercuteazã ºi asupra modului de a reprezenta lumea
ºi de a înfãþiºa experienþele individuale. În ceea ce priveºte
structura scriiturii jurnalul ºi însemnãrile zilnice au
structura eterogenã a carnetului de impresii ºi reflecþii.
Textul acestora poate constitui un adevãrat „caleidoscop
de fapte, comentarii, impresii7”. Memoriile ºi
autobiografiile sunt construite narativ, în manierã
cronologicã, cuprinzând perioade succesive, în timp ce
amintirile selecteazã doar episoade8.

Aceste diferenþieri nu se regãsesc întotdeauna în
scrierile cu caracter memorialistic. Uneori autobiografiile
pot lua forma memoriilor, pe mãsurã ce autorul ne relateazã
evenimentele care au avut un impact deosebit asupra
propriei existenþe iar jurnalele pot lua forma notelor zilnice.
Pot exista ºi situaþii în care autorul, deºi îºi considerã scrierea
ca fiind un jurnal, aceasta sã se încadreze mai curând în
rândul memoriilor, mai ales în situaþia în care textele unor
jurnale inedite au fost prelucrate în vederea publicãrii.

De cele mai multe ori, modul în care autorul ajunge sã-ºi
exprime trãirile se aflã în relaþie cu gradul de interes pentru
propria individualitate. Aceastã alegere voluntarã este
specificã fiecãrui gen memorialistic, fiind delimitatã de un
anumit context ºi aflându-se în strânsã legãturã cu
memoria colectivã ºi memoria individualã.

Memoria colectivã se constituie din cultura realã care
este reprezentatã în texte, relatãri, imagini, clãdiri ºi
monumente comemorative din istoria unei colectivitãþii,
ea este un proces cultural9. Memoria colectivã se
manifestã în faptele ºi în relatãrile indivizilor. Ea poate
pãstra evenimente istorice ºi sociale îndepãrtate, însã
interesul contemporan predominã în selectarea lor. Este
în egalã mãsurã rezultatul manifestãrilor conºtiente, dar
ºi al selectãrii inconºtiente. Ea este un fenomen social ºi
nu poate fi gânditã în afara unei societãþi10.

Modul în care o epocã este reþinutã de memoria
colectivã suscitã preocupãri majore din partea istoricilor.
Instrumentele unei astfel de investigaþii s-au diversificat,
dialogul fiind purtat ºi pe terenul psihologiei, sociologiei
sau psihanalizei. Oamenii percep anumite evenimente în
funcþie de educaþie, de mediul în care s-au format, de
poziþia socialã. Memoria individualã se raporteazã în mod
propriu la un eveniment ºi este conectatã la sistemul de
reprezentãri colective11. Toate memoriile, chiar ºi cele ale
martorilor oculari, au o relevanþã colectivã când sunt
structurate, reprezentate ºi folosite pentru a determina o
semnificaþie socialã12. Dar faptul cã memoria individualã
nu poate fi teoretizatã ºi studiatã fãrã a se recurge la
contextul sãu social nu implicã automat reversul ºi anume
cã memoria colectivã poate fi cunoscutã doar prin
studierea manifestãrilor ei la nivelul indivizilor.

Imaginile difuzate la nivelul societãþii fac parte din
moºtenirea culturalã a comunitãþii ºi trebuie privite din
perspectiva receptãrii acestora. Pe de o parte, aceste
percepþii au fost experimentate ºi trãite într-un anumit
context dat ºi au fost prelucrate doar prin anumite
descrieri, pe de altã parte, acele evenimente care au avut
relevanþã au fost receptate în termenii ºi înþelesurile proprii
acelei acþiuni13. În acest mod, memoria împãrtãºitã dezvoltã
o reprezentare simbolicã ºi capãtã semnificaþie socialã.
Conþinuturile memoriei pot fi decodate prin apel la
sistemul de reprezentãri familiar membrilor comunitãþii.

Memoria colectivã nu trebuie teoretizatã în termenii
dinamicii psihologice ºi emoþionale a ceea ce îºi aminteºte
individul deoarece este altceva decât amintirea. Memoria
naturalã este dublatã de capacitatea de a produce imagini
despre trecut. Acestea pot fi rezultatul impactului pe care
ideologiile, diferitele sisteme de valori sau traumele de
ordin psihologic le au asupra reprezentãrilor trecutului.
Impactul poate conduce la ceea ce Paul Ricoeur a numit
„memoria împiedicatã”14, „memoria manipulatã”15 sau
„memoria obligatã”16. „Memoria împiedicatã” sau „rãnitã”
este cea care prezintã un blocaj apãrut ca efect al unui
traumatism social. Ea este o memorie falsã datoritã

deficitului de criticã care însoþeºte efortul reamintirii17.
„Memoria manipulatã” presupune deformarea prin
intermediul ideologiei în tendinþa de legitimare a sistemelor
de autoritate politicã18, iar „memoria obligatã” se referã la
datoria comemorativã care presupune o anumitã
direcþionare a cunoºtinþelor ºi este generatã de raþiuni de
ordin etic19. Toate aceste forme sau „abuzuri” ale memoriei
pot fi întâlnite în reprezentãrile ce vizeazã reconstituirea
evenimentelor din primul rãzboi mondial. Prin amploarea
sa, el a constituit o traumã de ordin psihologic, a avut o
încãrcãturã ideologicã, numãrul mare de victime
impunând acea datorie moralã comemorativã.

Amintirea trecutului este esenþialã pentru identitatea
noastrã, a cunoaºte ce am fost confirmã ceea ce suntem.
Reprezentarea continuitãþii de sine depinde în întregime de
memorie. Prin amintire refacem evenimentele din alte timpuri,
facem distincþia între trecut ºi prezent 20. Trecutul amintit
este deopotrivã individual ºi colectiv, dar ca formã de
conºtiinþã, amintirea individualã este în totalitate personalã21.

Pe mãsurã ce încercãm sã depãºim terenul sigur al
memoriilor martorilor oculari, al memoriei politicului sau
al preocupãrilor pentru evenimente cu un impact deosebit,
cum sunt genocidul sau rãzboiul, memoria colectivã scapã
unei înþelegeri conceptuale.

Cel care îºi aminteºte recupereazã acele evenimente
din trecut care au avut o anumitã importanþã pentru el
sau pentru colectivitatea din care face parte. Autorul
acestui gen de scrieri este atât actor cât ºi spectator al
propriei deveniri, deþinând privilegiul atitudinii
retrospective.

Modificând vechea atitudine a cronicarului prin
unghiul individualitãþii ºi experienþei unice, toate aceste
scrieri cunosc o specificã oscilare între subiectiv ºi
obiectiv22. Un alt factor care poate determina amintirea ºi
relatarea îl constituie publicul virtual.

Cu toate cã vorbeºte despre propriile experienþe de
viaþã, memorialistul îºi asumã cenzura, conºtient de
relevanþa mãrturiilor, doar în mãsura în care rezistã la
confruntarea cu alte tipuri de memorii. Avem în vedere
aici acele scrieri cu caracter memorialistic care au implicat
distanþarea în timp faþã de evenimentele la care autorul
face referire. Nu putem include în aceastã categorie
jurnalele sau notele zilnice, mai ales atunci când ele au un
caracter inedit.
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EVOLUÞIA  JUDEÞULUI  IALOMIÞA
     ÎN PERIOADA FANARIOTÃ

AªEZÃRILE. ORGANIZAREA
ADMINISTRATIV-TERITORIALÃ

Plãºi, comune ºi sate.La începutul celui de-al
patrulea deceniu al secolului, reºedinþa judeþului Ialomiþa
avea sã fie mutatã din colþul de nord-vest al judeþului
în extremitatea sudicã, respectiv de la Urziceni la
Cãlãraºi. Motivaþia a fost strict de naturã militarã ºi
determinatã de ocupanþii ruºi, care solicitaserã încã
dinaintea anului 1833 mutarea reºedinþei judeþului la
Cãlãraºi, punct important aflat în faþa Silistrei, ocupatã
de ruºi în cursul ultimului rãzboi cu turcii ºi þinutã
garanþie pânã la plata datoriilor de rãzboi de cãtre
otomani. Un act din 18 aprilie 1833 poate fi considerat
ca fiind documentul oficial al mutãrii capitalei la
Cãlãraºi, unde avea sã rãmânã pânã la începutul
perioadei postbelice. Porunca Departamentului
Vorniciei din Lãuntru, adresatã sub semnãtura lui
M.Cornescu ocârmuitorului judeþului, D.Polizu,
preciza:,,Înalta Excelenþia Sa Domnul Plenipotentul
Prezident, prin ofisul adresat cãtre Sfatul Administrativ
subt nr.73, hotãreºte a se  muta tahtul acelei ocârmuiri
ºi a Tribunalului judeþului din Urziceni la Cãlãraºi.
Potrivit dar cu coprinderea zisului ofis, Vornicia scrie
ocârmuirei ca îndatã dupã primirea aceºtia sã pue în
lucrare închirierea unei case încãpãtoare Ocârmuirei,
pentru a cãrei chirie se va înþelege cu cinstita Visterie
ºi fãrã zãbavã sã mute atât Ocârmuirea cât ºi Poliþia la
Cãlãraºi, raportuind ºi acestui Departament de urmare.
Semneazã: M.Cornescu”1. La 1 mai 1833, se comunica
Vorniciei din Lãuntru cã se fãcuse deja mutarea
cancelariilor Ocârmuirii ºi Tribunalului judeþului, noile
sedii fiind luate cu chirie la Cãlãraºi, respectiv casa
comandirului strãjei pãmânteºti, maiorul Filipescu,
casa proprietãþii moºiei, unde locuia arendaºul,
polcovnicul Grigore Poenaru ºi casa cu cafenea a unui
negustor, ªtefan Vasiliu2.

Decizia aparþinuse, aºadar, generalului Pavel
Kisseleff, care hotãrâse mutarea reºedinþei ocârmurii
ºi a tribunalului judeþului la Cãlãraºi, pentru ca
autoritãþile ialomiþene sã fie aproape de autoritãþile
militare ruseºti, fiind transmisã Sfatului administrativ
al Munteniei printr-un ofis cu no.73.

Dincolo de mutarea reºedinþei judeþului, din colþul
de nord-vest, aproape de capitala þãrii, în partea de
sud, lângã graniþa cu Turcia ºi aproape de Silistra,
evoluþia numericã a aºezãrilor judeþului este de urmãrit,
fiind evidenþiatã în primul rând de surse cartografice.

Pentru începutul secolului, aºezãrile judeþului
Ialomiþa sunt cel mai bine reprezentate pe Harta
judeþului Ialomiþii 1827, care aratã mai multe sate
decât cele menþionate în surse dinainte de anul 1800,
zonele cele mai populate continuând sã rãmânã cursul
inferior al râului Ialomiþa ºi malul stâng al Borcei. Dintre
sursele strãine, se remarcã ofiþerului austriac Franz
von Weiss, editatã la Viena în anul 1829 ºi care aratã
pãrþile europene ale Imperiului Otoman, inclusiv
Moldova ºi Valahia, aflate sub suzeranitatea Porþii3.Fãrã
a preciza propriu-zis limitele judeþelor, harta permite
identificarea în spaþiul ialomiþean a 51 de aºezãri (dintre
care 49 de sate ºi 2 târguri sau oraºe), trei drumuri de
poºtã, drumuri de þarã, poduri, staþii de poºtã, precum
ºi o fortificaþie între ªocariciu ºi Hotar, numitã ,,Staroi
redut”(,,Reduta veche”). Aºezãrile menþionate sunt:
Coºereni [,,Koschereni”], Cacaleþi [,,Kocalecz”], Jilava
[,,Ziljava”], Urziceni [,,Urschiceni”], Cotorca Micã
[,,Kotarka Kl.”], Cotorca Mare [,,Kotarca Gr.”],
Alexeni [,,Alekseni”], Grindaºi [,,Grindasch”], Grindul
Fãgãraºului [,,Grind-Fagaraschului”], Slujitori sau
Gârboveni [,,Schluschitori oder Girba”], Sãrãþeni
[,,Saraczeni”], Ciochina sau Obediþa [,,Csokina oder

Obedicza”], Crunþi [,,Kruncz”], Poiana [,,Pojana”],
Pribegi [,,Pribecs”], Slobozia [,,Sloboszie”], Bucu
[,,Buku”], Ograda [,,Berada”], Popeºti [,,Popeschti”],
Cosâmbeºti [,,Kosombeschti”], Gimbãºani
[,,Csambacsani”], Berleºti [,,Berleschti”], Cãrãreni
[,,Karaen”], Oraºul [,,Orasch”], Brãiliþa [,,Brailiczy”],
Coada Bandii [,,Kadebandy”], Vlãdeni [,,Vladeni”],
Colibaºi [,,Koljubasch”], Fãcãeni [,,Faklaeni], Gaiþa
[,,Geicza”], Borduºanii Mici [,,Borduschan Kl.”],
Borduºanii Mari [,,Borduschan Gr.”], Maltezi
[,,Maltecz”], Stelnica [,,Stelnika], Dudeºti [,,Dudest”],
Feteºti [,,Futestie”], Tâmbureºti [,,Tambureschi”],
Piatra Mare [,,Pietra mare”], Zlota [,,Zlota”], ªocariciu
[,,Schokarich”], Hotar [,,Hottar”], Tonea [,,Tonja”],
Cãlãraºi [,,Kallarasch”], Mãgureni [,,Maguren”],
Cuneºti [,,Kunestie”], Rasa [,,Rassa”], Bãrãgan
[,,Borogan”], Sãpunari [,,Sapunar”], Satu Nou [,,Sata
nou”], Vlãiculeºti [,,Vlaikulestie”] ºi Soliman
[,,Soliman”].Oraºul de Floci nu mai exista sigur la data
publicãrii hãrþii; probabil, ca ºi în cazul Cãrãrenilor
(sigur dispãruþi înainte), este vorba de utilizarea de
cãtre ofiþerul austriac a unor surse cartografice din
secolul anterior4.

Cel mai însemnat document privitor la aºezãrile
Munteniei ºi Moldovei la începutul secolului XIX,
rãmâne însã Karta teatra voinî v Evropia 1828 i
1829... (Harta teatrului de rãzboi în Europa 1828 ºi
1829...), mai cunoscutã ca Harta rusã din 1835 (dupã
anul primei sale editãri). Aceasta prezintã date esenþiale
culese din teren în anii 1828-1829 ºi pentru judeþul
Ialomiþa, din punct de vedere demografic5. Sunt
precizate 163 de aºe-zãri ale judeþului, cu menþiunea
numãrului gospodãriilor (majoritatea, cele fãrã numãrul
gospodãriilor precizat fiind cãtune, cu  sub  5
gospodãrii), precum ºi hanuri, odãi (coºare), mãnãstiri,
drumuri ºi poduri. Aºezãrile menþionate erau: Acsienti
(62 gospodãrii), Albeºti (36 gospodãrii), Alecseani (50
gospodãrii), Andreºeºti (20 gospodãrii), Armãºeºti (30
gospodãrii), Arþarul (90 gospodãrii), Atârnaþi (35
gospodãrii), Bãdeni, Balaban (25 gospodãrii),
Bãrbãtescu, Bãºinari sau Cocargeaua (48 gospodãrii),
Bejganii Larga (20 gospodãrii), Beilicu (36 gospodãrii),
Berleºti (25 gospodãrii), Berteºti sau Otmoº (60
gospodãrii), alt Berteºti (între 5-20 gospodãrii),
Borduºanii Mari (25 gospodãrii), Borduºanii Mici,
Boroneºti (46 gospodãrii), Broºtenii Noi (76
gospodãrii), Broºtenii Veachi (20 gospodãii), Brãiliþa
(30 gospodãrii), Buciumeanca sau Demieni (42
gospodãrii), Bucul, Bueºti, Cãlãraºi (163 gospodãrii),
Cãlãraºii Vechi (47 gospodãrii), Carabanã, Catorca
Mare- Siliºte, Catorca Micã (45 gospodãrii), Cãzãneºti
(55 gospodãrii), Cãcaleþi sau Rãduleºti (între 5-20
gospodãrii), Ceacul (53 gospodãrii), Cechina (61
gospodãrii), Cegani (30 gospodãrii), Cerchezeni,
Chetrui, Chichineþ, Chioara (69 gospodãrii), Chirina
sau Pârlita (între 5-20 gospodãrii), Cioara (80
gospodãrii), Cioroiul (22 gospodãrii), Ciulniþa (30
gospodãrii), Coadele sau Cogea Babistan (între 5-20
gospodãrii), Colacul (37 gospodãrii), Colceagul (24
gospodãrii), alt Colceagul (24 gospodãrii), Colceagul
sau Uleºtii de Sus (43 gospodãrii), Condieºti (53
gospodãrii), Cosâmbeºti (48 gospodãrii), Coslugeni
(52 gospodãrii), Coºereni, Cotenu (20 gospodãrii),
Crãsani sau Torcãtura (37 gospodãrii), Crunþii (50
gospodãrii), Cucoana (între 5-20 gospodãrii), Cucutã-
Siliºte, Cuneºti (35 gospodãrii), Curcan-Siliºte,
Dechiseni (26 gospodãrii), Dâlga sau Larga (23
gospodãrii), Dridul, Dudeºti (25 gospodãrii), Fãcãeni
(20 gospodãrii), Feteºti (29 gospodãrii), Frãþileºti,
Frumuºica (20 gospodãrii), Fundu Crãsani (35
gospodãrii), Gaiþa (110 gospodãrii), Gemboºanii,
Gheorghiþa-Siliºte, Ghimpaþi, Ghisdãreºti (28

gospodãrii), Giureºti (79 gospodãrii), Gâlden (37
gospodãrii), Gârbovi (100 gospodãrii), Gâsca (45
gospodãrii), Glodeanul sau Frecãþei (85 gospodãrii),
Grãdeºti (între 5-20 gospodãrii), Grindul (68
gospodãrii), Gropare, Gura Ialomiþa Micã (20
gospodãrii), Hagieni (38 gospodãrii), Hotarul (48
gospodãrii), Iazul (30 gospodãrii), Ivãneºti (20
gospodãrii), Jelava de Jos (42 gospodãrii), Jelava de
Sus (156 gospodãrii), Jigaliea (72 gospodãrii), Lapteþoi,
Lãteni, Lefliu (48 gospodãrii), Lipoveni (20
gospodãrii), Luciu Nou (90 gospodãrii), Luciu Vechi
(între 5-20 gospodãrii), Lui Vilez sau Cadâna Cocoº,
Maltezi (24 gospodãrii), Mãnucul (70 gospodãrii),
Mãrculeºti (32 gospodãrii), Mãgureni, Menasiea (50
gospodãrii), Miteleu, Mârleanul (65 gospodãrii),
Moldoveni (142 gospodãrii), Obroeºtii, Odaea
Piteºteanului (25 gospodãrii), Ograda (29 gospodãrii),
Oltina sau Gura Vale (25 gospodãrii), Orezi, Panduri
(42 gospodãrii), Patru Fraþi (62 gospodãrii), Perieþi
(82 gospodãrii), Persica, Petroiu (36 gospodãrii),
Pisculeºti (25 gospodãrii), Pisica sau Stoineºti (69
gospodãrii), Piua Petrii (35 gospodãrii), Pârlita sau
Uleºtii de Jos (40 gospodãrii), Pârþani (32 gospodãrii),
Podu Drãgan, Poeana (65 gospodãrii), Pribegi (44
gospodãrii), Pupezeni (33 gospodãrii), Rãsuþeni sau
Pãpureni (23 gospodãrii), Raºii (60 gospodãrii),
Recoreºti, Reviga (între 5-20 gospodãrii), Reviga-
Siliºte, Salciile (154 gospodãrii), Sãpunari (55
gospodãrii), Sãrãþeni, alt Sãrãþeni, Satu Nou sau Noeni
(36 gospodãrii), Satu Nou sau ªtefãneºti (95
gospodãrii), Scutelnici sau Stâlpu de Peatrã (27
gospodãrii), Siliºtea, Sinteºti (22 gospodãrii), Slãtioarile
(39 gospodãrii), Sloboziea (103 gospodãrii), Slujitori
(70 gospodãrii), Speteni (40 gospodãrii), Stelnica (34
gospodãrii), Stâna Pitiºteanca (între 5-20 gospodãrii),
Sudiþii Petros, Sudiþi sau Ungureni (29 gospodãrii),
ªocariciu (86 gospodãrii), Tâmbureºtii sau Chiatra (29
gospodãrii), Tãtãrei (28 gospodãrii), Tonea, Trâmºani
(56 gospodãrii), Þãndãrei (41 gospodãrii), Uluiþi (60
gospodãrii), alt Uluiþi (între 5-20 gospodãrii), Urziceni
(122 gospodãrii), Vadu Petros, Vaidomirul (20
gospodãrii), Valea Mãcriºului sau Grindaºi (30
gospodãrii), Valea Seacã (între 5-20 gospodãrii), Vlãdeni
sau Coada Bontea (32 gospodãrii), Vlãiculeºti (55
gospodãrii), Zloata (între 5-20 gospodãrii), Zmeau (între
5-20 gospodãrii) ºi o aºezare fãrã nume, localizatã la
vest de Cosâmbeºti, probabil Popeºti sau Bora6.

La  8 iulie 1831, Isprãvnicia judeþului Ialomiþa
înainta un tabel Departamentului Treburilor din
Lãuntru, cuprinzând aºezãrile judeþului, numãrul
familiilor, cantitãþile de fân care trebuiau predate,
precum ºi valoarea acestor cantitãþi. Judeþul avea 5
724 familii, care locuiau în 134 de aºezãri rurale,
târgurile de la Urziceni ºi Cãlãraºi nefiind menþionate.
Pe plãºi, datele  centralizate  menþionau  682  familii în
plasa Lichireºtilor (fãrã Cãlãraºi), 724  familii  în  plasa
Stelnica, 412 familii în plasa Hagienilor, 816 familii în
plasa Oraºului, 662 familii în plasa Slobozia, 889 în
plasa Gârbovi, 735 în plasa Jilava ºi 793 familii în
plasa Dridu7. Plasa Lichireºtilor, cu reºedinþa la Cãlãraºi
(fostul Lichireºti), avea 18 aºezãri (în afara târgului
Cãlãraºi), cea mai populatã fiind Jegãlia, situatã pe
Borcea, pe o veche moºie a mãnãstirii Dealu. Plasa
Stelnica, cu reºedinþa în satul omonim, cuprindea 16
aºezãri, dintre care cea mai populatã era Gaiþa, la nord
de Fãcãeni. Plasa Hagieni, cu reºedinþa în satul
omonim, avea 12 aºezãri, dintre care cea mai populatã
era Vlãdeni, pe moºia mãnãstirii bucureºtene Sfântul
Ioan. Plasa Oraºului avea 14 aºezãri, cea mai mare
fiind Luciu, unde erau contopite satele Luciu Mare ºi
Luciu Mic, pe moºia biv vel postelnicului Filip Lenº.
Plasa Slobozia avea 22 de aºezãri, cea mai populatã
fiind Slobozia, de pe moºia mãnãstirii Sfinþii Voievozi.
Plasa Gârbovi avea 18 aºezãri, cea mai populatã fiind
aºezarea reºedinþã.

PROF. DR. ªTEFAN GRIGORESCU

(continuare în numãrul viitor)
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- Domnule profesor, chiar nu mã recunoaºteþi? Sau vã
faceþi cã nu mã recunoaºteþi? Uitaþi-vã bine în ochii mei, ochii
aceºtia în care v-aþi mai uitat pãtrunzãtor, adânc, arogant ºi
sfidãtor, zeflemitor, acum opt ani, tot în aceastã salã! Vã mai
amintiþi ce mi-aþi zis?

Profesorul o privea contrariat, stupefiat, nedumerit, pe
profesoara din faþa lui. O femeie trecutã de treizeci de ani,
mult mai scundã decât el, îl privea, mai degrabã îl înþepa de
jos în sus. Îl contraria nu privirea ei, ai fi putut zice cã e prea
blândã în contrast cu cascada de întrebãri puse pe un ton
repede, agresiv. Apãsa pe cuvântul „domnule” ºi-l urmãrea
sã-i vadã reacþiile, doar-doar o trezi pe chipul acela nedumerit
vreo umbrã de luminã în memoria lui afectivã.

Omul nu-ºi dãdea seama ce urmãreºte inspectoarea, se
vedea bine cã încearcã din rãsputeri sã gãseascã vreun fir
cât de cât logic, se întreba în strãfundurile lui de ce atâta
insistenþã ºi înverºunare, mai ales cã totul se petrecea într-o
salã de clasã din reºedinþa judeþului din Bãrãganul ialomiþean.
ªedinþa se terminase, mai erau de fãcut câteva formalitãþi, sã
se completeze niºte rubrici pe un tabel cu prezenþa care circula
din mânã în mânã: numele ºi prenumele elevilor participanþi
la Olimpiada de Limba ºi literatura românã, ºcoala de
provenienþã, clasa, dar ºi date despre profesorii lor. Profesorul
se simþea ºi mai stingher în aceastã lume necunoscutã, i se
pãrea pestriþã, urmãrindu-l curioºi, mai ales cã intrase în
„colimatorul” inspectoarei, aºa cum observaserã toþi. Fusese
cândva profesor într-o comunã din judeþ, se fãcuse între timp
o împãrþire administrativ-teritorialã ºi aterizase în Ilfov, aproape
de Bucureºti. Între timp, capriciile ºi interesele Partidului ºi
ale þãrii o ceruserã, se fãcuse o altã împãrþire ºi aterizase în
judeþul de unde plecase. Acum, dacã-ºi mai amintea vag de
câþiva colegi pe care-i cãutase din priviri prin salã, urmând ca
în pauzã sã-i salute.

Toate acestea îi rãtãceau prin minte, simþi cã o pânzã i se
puse în priviri. O urmãrea încã buimãcit pe femeia care încã-l
þintuia ºi mai decisã, pe un ton care ameninþa sã-l determine
sã-ºi scoatã din capcana amintirilor acea întâmplare pe care
ea þinea morþiº s-o afle.

- Sã vã dau câteva detalii suplimentare, poate cã totuºi vã
veþi aminti. Eram amândoi în comisia de admitere la liceu ºi
corectam împreunã în aceastã salã lucrãrile candidaþilor la
Liceul Pedagogic. La un moment dat, am zãrit în mâna
dumneavoastrã – ºi pronunþa rar, cu silabe, „dum-nea-voas-
trã” – lucrarea unei eleve de la mine din clasã, o elevã harnicã,
dar orfanã de tatã ºi-mi ziceam cã, dacã o fi sã ajungã
învãþãtoare, ar fi un dar ceresc pentru ea.  N-aveam niciun alt
interes, v-am spus-o ºi atunci! Acasã, era cea mai mare,
înaintea altor trei. Nici acum nu vã amintiþi? Ceva foarte vag
se petrecea pe chipul profesorului, o uºoarã ridicare a
sprâncenelor, cãuta cu ochii minþii undeva în trecut. Acum
ceva se lega. Încerca, sfredelit de privirea fixã din faþã care
încã aºtepta rãbdãtoare un rãspuns, sã suprapunã chipul
acesta feminin, o mignonã stãpânã pe sine – poate ºi
frumuseþea o încuraja – peste celãlalt, de demult. Pãstrase
ceva în priviri, faþa rotundã, degajatã, blândeþea cutelor din
colþul gurii, buzele cãrnoase. Ca ºi atunci îl izbirã aceleaºi
buze tremurânde, parcã în aºteptare. Îºi dãdu seama, dintr-o
datã, cã regãseºte, reface întâmplarea fotogramã cu
fotogramã. „Da, da, Ea este, gata, acum o recunosc dupã
tremurul buzelor, l-a pãstrat de atunci,” spuneau ºi privirile
lui. Atunci venise la banca lui, profitând cã ceilalþi doi colegi
ieºiserã la o þigarã pe hol. „Domnule profesor, vã implor din
inimã, cât a luat lucrarea aceasta?” „ªapte ºi cincizeci”, îi
comunicã el indiferent, continuând sã corecteze la o lucrare
la care mai avea puþin. „Nu puteþi sã-i sãltaþi nota, mãcar cu o
jumãtate de punct, sã fiu sigurã cã intrã, ºtiþi...” ªi-i turui
repede-repede situaþia fetei. „N-am niciun interes, nu mi-e
nici mãcar rudã, credeþi-mã! Vã implor!” „Cu cine, mã rog, a
fãcut gramatica?” o întrebase dupã ce rãsfoi lucrarea de mai
multe ori, ridicând o privire ce trimitea niºte reproºuri discrete
spre profesoara care aºtepta verdictul ºi condamnarea,
þinându-ºi rãsuflarea. „Îi dau opt, poate chiar mai mult, dar
ºtii ce? Uite, în vara asta, chiar sã zicem cã va intra la liceu, sã
mai faci cu ea niºte exerciþii de ortografie. Ar fi pãcat sã iasã
învãþãtoare ºi sã facã astfel de greºeli!”. Auzise vag un
mulþumesc, ascuþit, cam din vârful limbii, cam sâsâit, dar nu-
i dãdu importanþã, rãmãsese în urmã cu câteva lucrãri, trebuia sã
le predea. Mai avea de fãcut ºi borderourile, seara se apropia ...

Inspectoarea îl citise bine acum, observa cu ochii ei
migdalaþi, nu aºa de îndârjiþi ca înainte, cã ceva se petrecuse
dincolo de ochelarii lui.

- Am impresia cã acum v-aþi dumirit. Sã ºtiþi cã fata cãruia
aþi „binevoit” – ºi apãsa rar, vocalele cuvântului – sã-i mãriþi
nota - a terminat printre primii Liceul Pedagogic ºi chiar este

RÃZBUNAREA
UMILINÞEI

DIN  COLÞUL CATEDREI…

colegã cu dumneavoastrã de ºcoalã, este învãþãtoare
de câþiva ani la „dum-nea-voas-trã.” Ea nu ºtie nimic de
întâmplare. Chiar mi-a vorbit despre dumneavoastrã,
încã ºi frumos.

„Fereascã Dumnezeu de rãzbunarea celui umilit, mai
ales dacã aceasta-i o femeie. Te urmãreºte pânã-n
pânzele albe. ªi dacã-þi devine ºi ºefã!...” îºi zise Costin
Musceleanu strângându-ºi pumnul în buzunarul în care,
de ineditul întâmplãrii, strivise un pix. Nu prea gãsea nicio
replicã la insistenþele ºi detaliile profesoarei. Acum îºi
adusese perfect aminte, dar nu zisese s-o umileascã, ci se
gândise la viitorul posibilei învãþãtoare. Se cam schimbase
la faþã, se vedea cã-l marcase momentul, multe priviri din
salã se întoarserã spre el ºi parcã toate-l compãtimeau,
într-un fel nedumerite: „Îmi cer scuze, n-am vrut, m-am
gândit la învãþãtoare ... asta e, acum ce sã fac?”

Inspectoarea îl abandonase aruncându-i un singur
cuvânt, cam peste umãr: „Vedeþi?”

Multe îi spuneau acest cuvânt. Se gândea, în acel
moment, nu la el, lui ce sã-i facã? O sã se ducã la el în
inspecþie, inopinat, au mai venit ºi alþii. Nu s-ar fi
supãrat, îºi pregãtea lecþiile de seara, nu se culca pânã
nu-ºi fãcea conºtiincios ghiozdanul. O sã-i mai râcâie
vreo gãselniþã, din aproape patruzeci de copii din clasã,
mai fac unii ºi greºeli. Nu pot fi toþi genii. Alþii l-au
apreciat tocmai pentru cã lucra cu elevii slabi. Dar alta
era situaþia acum. Venise, mai mult îl trimisese directorul,
cu trei elevi din trei clase diferite la faza judeþeanã. Nu
fãcuse ceva pregãtire suplimentarã cu ei, fãcuse însã
lecþiile temeinic la clasã. „Mãcar sã iasã onorabil din
concurs, nu ne putem confrunta cu oraºele,” îi spusese
directorul. „Sã nu râdã colegii de mine, gândi el.”
Directorul, profesor de matematicã, participase cu
matematicianul ºcolii ºi venise cu o notã „mare, domnule,
ºapte ºi optzeci.” „Mi-au lipsit, domnule, apãsa el
mândru, douãzeci de sutimi sã iau menþiune! Îþi dai
seama ce înseamnã asta? Sã fii aproape de elevii din
oraºele Slobozia, Þãndãrei, Feteºti, Urziceni, apoi mai
sunt ºi în alte comune elevi buni! La anul precis vin
mãcar cu un loc fruntaº!”, repeta colegilor în cancelarie,
de-i plictisise.

Elevii tocmai ieºiserã din sãlile de concurs. Profesorii
discutau mai toþi subiectele cu ei. Îi gãsi repede pe ai
lui, care se însufleþirã când îl vãzurã. Destul de dificile la
gramaticã, dar i se pãrea cã elevii le-au rezolvat. Nu-ºi
dãdea seama cât de profund au mers în textul de
literaturã, cât de bine ºi de corect se exprimaserã. „În
sfârºit, haidem acasã, la autobuz, le mai spuse, în timp
ce glasul inspectoarei acoperea zumzetul de pe culoar:
„Sã rãmânã la corectat comisia stabilitã de inspectorat.
Totuºi, ca mãsurã de siguranþã am sã recorectez eu
lucrãrile cele mai bune. În primãvara aceasta, concursul
naþional este la Botoºani, e anul când se comemoreazã
o sutã de ani de la naºterea poetului naþional!” „E clar!...”
îºi zise abãtut, împingându-i pe cei trei spre ieºire.

Cancelaria ºcolii. Pauzã. O profesoarã de englezã,
aproape rebegitã de pe naveta ucigãtoare din Bucureºti
pânã în aceastã comunã de la marginea de nord a
judeþului, tocmai îºi aprinsese o þigarã pe care o scutura
din când în când pe o cutie de chibrituri goalã. Intrã în
cancelarie profesoara de Biologie, trântind catalogul,
mai-mai sã alunece în partea cealaltã a mesei: „Nu ºtiu
ce sã mã mai fac cu ãºtia dintr-a cincea. Ãºtia nici nu
mai ºtiu sã scrie!” Între timp, îºi îndreptase privirile
încãrcate de reproº spre Costin Musceleanu, ca ºi cum
ar fi zis: „Doar ãsta-i de vinã!”. Sprijinitã de caloriferul
de la fereastrã, profesoara de Istorie ºuºotea ceva
nevestei directorului. Intrã ºi profesorul de sport cu un
aer degajat: „Cel mai bun sport e miºcarea liberã, aºa cã
le-am dat o bãºicã sã o alerge, iar pe fete le-am pus sã
arunce la coºul de baschet! Ora asta mã odihnesc.”
Intrã ºi directorul, odatã cu el ºi profesorul de Fizicã, un
omuleþ discret, calm, purtându-se ca ºi cum n-ar fi vrut
sã supere pe nimeni, mult mai în vârstã, pe care-l cam
respectau toþi, cãci mulþi îi fuseserã cândva elevi. „Lasã,
mãi Julieto, þigara – aºa o „mângâia” el. Dar-ar dracii în

ea, se adresã directorul „englezoaicei.” Ne intoxicaþi, tu ºi
Sportul, pe toþi. Am sã vã fac o camerã specialã pentru
fumat, sã îngheþaþi acolo cu þigara-n gurã!” „Doamne
fereºte, cum sã mã las, dom’ director, cã de-abia m-am luat
de fumat!” îi replicã ea surâzând ademenitor, scuturând-o
cu degetul arãtãtor.”

Replica ei încãlzi atmosfera din cancelarie, populatã
acum de cei cinci - ºase profesori care se uitau la ceasul
din perete, urmãrind cât de repede se scurge pauza mare.

Un ciocãnit discret în uºã fãcu pe cei de aproape sã-ºi
întoarcã privirile întrebãtor. ªtiau cã n-are cum sã fie vreun
elev, cãci elevilor li se interzisese cu desãvârºire sã intre în
cancelarie. Elevul de serviciu avea ordine clare. Încã vreo
câteva ciocãnituri mai insistente, urmate de o întreschidere
a uºii, lãsã sã pãtrundã mai întâi capul descoperit al omului
de serviciu de la Consiliul Popular.

- Nu vã supãraþi, s-a primit o notã telefonicã de la
Inspectorat. M-a rugat tovarãºul secretar s-o aduc
tovarãºului director.

Acesta se întoarse, mai mult i-o smulge din mânã. „Cine
ºtie ce sarcinã pe linie de pionieri ne mai blagosloveºte
Inspectoratul în primãvara aceasta!” mormãi el mai mult în
gând, în timp ce urmãrea concentrat, pe diagonalã, cu
privirea, textul. Dupã ce-l citi încã o datã ºi mai încruntat,
sã fie sigur de ceea ce scrie negru pe alb acolo, îºi roti
privirile spre toþi din cancelarie, îl fixã mai întâi pe Costin
Musceleanu, apoi cu un glas sugrumat citi:

„În atenþia Directorului ªcolii Generale. Vã aducem la
cunoºtinþã cã, în urma corectãrii lucrãrilor la Limba ºi
literatura românã la faza judeþeanã a Olimpiadei, rezultatele
elevilor prezentaþi de ºcoala dumneavoastrã au fost
urmãtoarele:

- La clasa a VII-a, locul I pe judeþ, elevul Ianculescu
Dan, media 9,90

- La clasa a VIII-a, locul al II-lea pe judeþ, elevul
Iordachescu Marius, media 9,85

- La clasa a VI-a, locul al III-lea pe judeþ, eleva
Simionescu Liana, media 8,75

Vã rog sã se ia toate mãsurile ca profesorul de Românã
sã-l pregãteascã pe elevul de pe locul I  pentru faza
naþionalã.”

- Ai înþeles? i se adresã directorul profesorului, de parcã
ar fi fost cel mai mare vinovat.

Avea acum un glas schimbat, aproape rãguºit. I se
lãsaserã obrajii, hârtia îi tremura în mânã, parcã nu ºtia
unde s-o punã, privirea-i cãuta parcã ceva pe jos.

- La clasã, s-a sunat! Ce mai aºteptaþi! Mereu trebuie
sã vã aduc aminte sã fiþi punctuali? Ei, drãcia dracului!
continuã el.

Acestea erau vorbele lui la supãrare ºi toþi se fereau sã
le audã. ªtiau cã dupã ele urma teribila propoziþie, apoi
ameninþarea cu tãierea orelor: „Planurile de lecþie la control!”
De data aceasta n-o rosti, fãcu stânga-mprejur, ca la armatã,
ºi porni, cu pardesiul descheiat, fâlfâind ºi el supãrat, cu
catalogul subsuoarã, spre clasa de la capãtul culoarului...

În acelaºi timp, ca la o poruncã, profesoara de biologie
al cãrui fiu luase doar locul doi, întoarse un spate lat spre
profesor, pãrãsind uºa larg deschisã, lãsând în urmã o
ameninþare: „Lasã cã vedem noi adevãrata situaþie, când
va reuºi fi-miu la Liceul Militar, la varã!”

Ceilalþi trecurã pe lângã el, ocolind masa ºi privindu-l
de parcã ar fi fost vinovatul vinovaþilor. Pe masa acoperitã
cu pânzã roºie nu mai rãmãsese decât un catalog, al clasei
a VIII-a A. Costin Musceleanu, pornind spre clasã, auzi pe
cele douã rude comentând:

„Mare lucru ce-a fãcut!” zise madam Ianculescu,
legându-ºi mai strâns basmaua sub bãrbie.

„Ce i-o fi trebuind, dragã?” se îngrijorã „directoarea”,
încheindu-ºi doi nasturi descheiaþi de la un flaner de lânã
maro, cu floricele.

Între timp, bãtrânelul îl apucã de mânecã:
- Nu te supãra, aºa-i lumea dascãlilor! „Invidioºii suferã

de succesul altora ca de o ofensã adusã slãbiciunii lor!”
zicea cândva Iorga. Vremurile s-au schimbat lumea a rãmas
la fel, pe unii dintre ei chiar eu i-am crescut...

- Avem de muncã, mãi Dãnuþule, mergem la Naþionalã!
îi dãdu el vestea copilului, dupã ce intrã în clasã.

Un ropot spontan de mânuþe de bãieþei ºi de fetiþe
bucuroºi de izbânda colegului lor, fremãtã sala de clasã
câteva clipe, apoi se aºezarã schimbând priviri fericite,
întorcându-se  cu un „uite-al naibii” sincer spre colegul lor.

 - La treabã, copii!
NB. Orice asemãnare de nume e întâmplãtoare, dar

întâmplarea este adevãratã, la fel ºi micii eroi, care azi
sunt: unul-diplomat, celãlalt-ofiþer, iar fata-om de
afaceri.

Titi Damian
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Partea într-adevãr
marcantã a activitãþii

politice a lui B. Catargiu începe în anul 1857, când
þara era chematã prin organul Divanului ad-hoc
sã-ºi exprime dorinþele sale faþã de Europa. Un
Comitet compus din 9 membri s-a format de
timpuriu între conservatori. În acest Comitet au
intrat B. Catargiu, Scarlat Bãrcãnescu, C. I.
Filipescu, I. Em. Florescu, Gr. N. Filipescu ºi alþii;
menirea acestuia era de a se hotarî asupra atitudinii
ce trebuia sã pãstreze þara în aceste momente
solemne. El a fãcut un apel cãtre alegãtori, în care
arãta bazele pe care trebuia sã se aºeze viitoarea
organizare a þãrii. Acest apel s-a publicat în broºurã
la 19 martie 1857 ºi cuprindea urmãtoarele opt
puncte capitale:

1. Respectul suzeranitãþii Înaltei Porþi ºi a
integritãþii autonomiei românilor, potrivit cuprinderii
tratatelor încheiate la 1393, la 1460 ºi 1513 între
Domnul moldo-român ºi Înalta Poartã;

2. Unirea Principatelor moldo-române într-un
singur Stat, a cãrui neutralitate sa fie chezãºuitã
într-un mod special;

3. Un principe ereditar din familiile domnitoare ale
Europei, al cãrui moºtenitor sã fie crescut în religia
þãrii;

4. Forma Guvernului sã fie reprezentativã, cu
capul Statului inviolabil, miniºtri rãspunzãtori ºi
reprezentaþia naþionalã în raport cu starea moralã ºi
materialã a românilor;

5. Supunerea tuturor strãinilor la legile þãrii;
6. Egalitatea românilor înaintea legilor ºi supunerea

lor la toate sarcinile Statului fãrã nici o osebire;
7. Primirea tuturor românilor în toate funcþiunile

publice, dupã moralitatea ºi capacitatea lor;
8. Respectul absolut al proprietãþii de orice

naturã ºi libertatea absolutã a muncii sãtenilor,
încetând pe viitor orice lege îndatoritoare pentru
proprietari ºi locuitori, ºi rãmînînd drept bazã a
daraverilor dintre ei buna învoiala.1

La 30 martie, adicã la 11 zile dupã publicarea
manifestului boierilor, a apãrut în ziarul ,,Concordia”
manifestul liberalilor ce-ºi þineau întrunirile în hotelul
Concordia. Acest manifest era o copie a celui de
mai sus, cu singura deosebire cã cerea o reprezentaþie
naþionalã pe niºte baze largi ºi nu reclama nici o
garanþie pentru proprietate. De aceea, avea dreptate
B. Catargiu, când adresându-se în ºedinþa Camerei
din 23 mai 1861 liderilor Partidului Liberal, le zicea:
,,Aþi zis cã dvs. sînteþi care aþi luat iniþiativa celor
patru punte din Divanul ad-hoc ºi cã dreapta le-
a combãtut. La aceasta nu vã voi rãspunde decît
numai prin fapte, aratîndu-vã cã acele patru
punte ºi toate principiile, pe care se bazeazã
Convenþia noastrã, s-au cerut de noi, aristocraþii,
încã pe cînd dumneavoastrã eraþi în strãinãtate
ºi, spre a vã încredinþa ºi mai bine, vã putem da
cîte un exemplar din cîteva sute ce au mai rãmas
din cele 6 000 tipãrite ºi distribuite atunci de
noi. Nu veniþi dar a vã îmbrãca ca cioara cu
penele pãunului, nu vã arãtaþi tot ceea ce nu
sînteti, cãci ne cunoaºtem”2.

  Cei mai intransigenþi dintre liberali ar fi voit ca
nici un boier, dacã era posibil, sã nu facã parte din
Divanul ad-hoc. Ei ºtiau bine cã boierii doreau din
inimã o stare de lucruri mai bunã ºi cã din rândurile
lor ieºiserã iniþiatorii mai tuturor ideilor de libertate
si autonomie. Cei mai înfocaþi dintre liberali, mai ales

Barbu Catargiu

prof. Dinu Daniel

(urmare din numarul trecut)

II. Activitatea politicã si parlamentarã

exilaþii de la ’48, cereau excluderea deplinã a
boierilor din rândurile candidaþilor pentru Divanul ad-
hoc.

   Intrigile liberalilor contra boierilor, pe care îi
zugrãveau pretutindeni ca pe autorii tuturor relelor
din þarã, ca pe niºte instrumente ale strãinilor ºi
îndeosebi ale Rusiei, protestele ºi strigãtele lor
necontenite contra unor opresiuni imaginare, sprijinul
ce ei gãseau în caimacamul A. Ghica ºi în unii din
comisarii puterilor garante, au fãcut ca vreo câþiva
dintre boierii cei mai merituoºi sa nu fie aleºi în
Divanul ad-hoc. Între aceºtia din urmã se afla ºi
Barbu Catargiu.

   Dar aceastã neparticipare la lucrãrile Divanului
ad-hoc nu i-a luat meritul de a fi unul dintre cei ce
au formulat dorinþele þãrii, nici influenþa sa în sânul
Partidului Conservator. Dupã sfârºirea Caimacamiei
lui A. Ghica, sub Caimacamia de Trei , el ocupa
demnitatea de ministru al finanþelor ºi, în aceastã
calitate, a fãcut un raport asupra administraþiei
financiare a fostului locþiitor de Domn. Acest raport
meritã o deosebitã luare aminte nu numai ca
document istoric privitor la gestiunea finanþelor sub
Caimacamia lui A Ghica, ci ºi pentru cã el este o
dovadã netãgãduitã a spiritului de economie ºi de
chibzuinþã de care era condus B. Catargiu faþã de
banii þãrii ºi ai contribuabililor.3

   La alegerile de la sfârºitul anului 1858 pentru
Camera Electiva, B. Catargiu a câºtigat sufragiile
proprietarilor mici din Ialomiþa ºi pe ale celor din
judeþul Olt. El a optat pentru Ialomiþa. La început el
era partizanul declarat al candidaturii lui Bibescu
pentru domnie. Când însã a vãzut cã în Moldova a
fost ales Cuza ºi cã Bibescu are puþini sorþi de
izbândã, el vorbi pentru Unire în persoana alesului
Moldovei cu atâta cãldurã ºi elocinþã, cu un entuziasm
ºi un patriotism aºa de adevãrat, încât Alexandru
Ghica, cu care el nu vorbise de la votarea faimoasei
adrese de doleanþã, întâlnindu-se cu el la douã-trei
zile dupã aceasta, veni la el cu bunãtatea-i obiºnuitã
ºi, strângându-i mâna, îi zise: ,,Cocoane Barbule, mã
închin!” Fostul Domn fãcea aluzie la discursul lui
Catargiu în favoarea Unirii.4

   Îndoita alegere a lui Cuza, 5/24 ianuarie 1859,
crea în amândouã Principatele o situaþie cu totul nouã,
fãrã a împãca urile inveterate dintre liberali ºi
conservatori În Camerã amândouã partidele luau o
atitudine de ostilitate declaratã. Exilaþii de la ’48 ºi
amicii restauraþiei, asaltatorii impetuoºi ai puterii ºi
titularii funcþiunilor înalte, cei setoºi de slujbe ºi cei
sãtui de onoruri, politicii de aventurã ºi politicii de
reflexiune ºedeau pe bãncile Adunãrii unii in faþa
altora, mãsurându-se cu privirile, aºteptând momentul
încãierãrii5. Nu era ºedinþã în care oratorii liberali sã
nu atace trecutul boierilor, sã nu-i încarce de invective
ºi sã nu-i facã rãspunzãtori numai pe ei de relele þãrii;
nu era ºedinþã în care Barbu Catargiu sã nu fie nevoit
a apãra aristocraþia în contra atacurilor nedrepte ce i
se aduceau. Ceea ce imputau unii altora nu erau atât
faptele pe care nu le cunoºteau destul de bine, cât
intenþiile pe care le cunoºteau ºi mai rãu.

   Astfel, în ºedinþa Adunãrii Deputaþilor din 24
iunie 1859, pe ordinea de zi fiind discutarea Legii
Bugetului, I.C.Bratianu propune un amendament
referitor la desfiinþarea scutelnicilor pe marginea
cãruia Barbu Catargiu are urmãtorul discurs:

[…]”Tot aceºtia sînt boierii pe care îi numiþi
vrãjmaºi ai poporului, care, chiar sub nãpraznica

oblãduire a fanarioþilor, tot izbutirã a zidi spitale,
a înfiinþa ºcoli, a institui fonduri pentru trimiterea
tinerilor in statele civilizate, ca sã se formeze în
ºtiinþa lor. Rezultatul acestor mãsuri, ce cu
Regulamentul se dezvoltarã ºi mai mult, sînt
învede-rate.

Dovada o avem chiar aci în Camerã, cãci din
asemenea tineri avem astãzi între noi colegi, care
nu crez cã pretind a fi altceva decît fii ai
poporului, nici cã ar fi aºa de învãþaþi, dacã acei
neînvãþaþi boieri nu le-ar fi votat fonduri, ca sã
se ducã sã capete învãþãturã.

De ce dar aceastã pornire asupra celor ce
aveau puterea în mînã ºi care poartã un nume,
dacã a lor putere nu a fost în toate rãu
întrebuinþatã ºi dacã acel nume a fost purtat cu
vrednicie? Este oare o crimã de a se trage cineva
din vechime? Este o necinste de a purta cineva
cu falã numele tatãlui sãu, cînd pãrintele a fost
un om de cinste? Eu întreb pe cine va voi sã-mi
rãspunzã. Cînd înaintea unui strãin am arãta pe
cineva din noi cã e feciorul lui Gîdea, ce-ar zice?
Pãrea-i-va bine sau s-ar socoti insultat? Insultat?
ªi de ce? De ce infamia tatãlui, ºi o infamie poate
izvorîtã din împrejurãri nenoro-cite, sã se reverse
pe capul fiului? De ce cel puþin fiul sã caute a o
ascunde ºi fii unor pãrinþi onoraþi sã nu se
mîndreascã cu numele ce poartã, mai vîrtos cînd
sînt vrednici de a-l purta? De ce dar d-voastrã,
pe singurul cuvînt de nobili, de aristocraþi, vreþi
sã stigmatizaþi pe aceºti oameni ca pe niºte paria?
Temeþi-vã, domnilor, temeþi-vã cã va veni o vreme,
cînd vi se va mãsura cu mãsura cu care mãsuraþi
altora astãzi. Aveþi copii sau veþi avea. Pãrea-vã-
va bine, vã întreb cînd într-o zi vor veni alþii sã le
zicã: „afarã din mijlocul nostru, sînteþi niºte paria,
cãci aveþi un trecut, aveþi pãrinþi cu un nume, tatãl
a fost boier”!!! ªtiþi bine, d-lor, cã ºi d-voastrã vã
numiþi boieri de cãtre clasele mai de jos.

Acesta este boierismul, d-lor, aceasta este
istoria sa trecutã, actualã ºi viitoare, încetaþi dar,
vã conjur! Acest rãzboi primejdios pentru
societatea noastrã e o sinucidere reciprocã.
Bãgaþi de seamã! E un element din care nu va
izvorî decît mult rãu pentru biata noastrã patrie.

Elementul de urã si de vrajbã nici a fost nici
va fi vreodatã aducãtor de bine. Boierii v-au dat
dovadã cã n-au alta în vedere decît tot ce aveþi
înºivã.”6

Nu putem sã nu remarcãm aici extraordinara
putere de previziune a lui Barbu Catargiu referitor
la ce avea sã se întâmple peste aproape un secol,
atunci când mii de fii de „boieri” au murit în închisorile
comuniste numai pentru faptul cã aveau un trecut ºi
pãrinþi cu nume, alþii , ºi nu puþini, au fost marginalizaþi
ºi prigoniþi numai pentru cã nu aveau „origine
sãnãtoasã”, erau „fii de chiaburi”.

A doua zi dupã alegerea ca domn a lui Cuza ºi în
Þara Româneascã, acesta a constituit un Guvern de
coaliþie având un numãr egal de miniºtri liberali ºi
conservatori. Printre aceºtia ca ministru de finanþe
a fost numit Barbu Catargiu despre care însuºi
I.C.Bratianu mãrturisea cã „Barbu Catargiu face
parte din acea aristocraþie cãreia nimeni nu-i poate
contesta privilegiul ºtiinþei, al patriotismului ºi al
devotamentului”7.

1 Stelian Neagoe, Cazul Barbu Catargiu – O crima politica
perfecta, Editura Scripta, Bucuresti, 1992, pag.58-59

2 Ibidem, pag.151 (discursul din 23 mai 1861)
3 „Buletin”,1858, decembrie 16
4 Stelian Neagoe, Op. cit , pag.61
5 Ibidem, pag.61
6 Barbu Katargiu, Discursuri parlamentare (1859 – 1862

iunie 8), Editura Minerva, 1914, pag.147
7 “Românul”,1859 februarie 26, p.93

(continuare în numãrul viitor)
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Aurel Anghel

   Coºul cu mãrþiºoare

Dragi copii,
Mãrþiºoare sute, mii
Veþi gãsi foarte uºor
La voi în calculator.

Vã trimit doar câteva
Culese din cartea mea,
Dintr-un Coº cu jucãrii
ªi din cãrþi cu poezii.

Ieri un cocoºel ciudat
A cântat la mine-n pat:
Cucurigu, cucurigu,
Ai grijã cã vine frigu.

Iar un ºarpe jucãrie
Mi-a ºoptit o poezie.
Stãtea lung ºi nemiºcat
Jumãtate pe sub pat.

Cãþeluºul nãtãfleþ
mi-a furat un fãcãleþ.
L-a furat, l-a strâns în gurã
ªi îl ronþãia în ºurã,
Pânã i-a trecut prin faþã
O pisicã mai isteaþã.

O nepoþicã de-a mea,
Tot jucãrie ºi ea,
Stã într-un premergãtor
ªi alergã cu mult spor
Sã intre-n televizor,
Sã se joace, cã se poate,
cu desene animate.

Chiar ºi Cici, o rãþuºcã,
Ghemotoc cât o gãluºcã,
Vede un pahar cu apã,
Sare-n el ºi se adapã.

Ieri un rinocer de pluº
se dãdea pe derdeluº,
luneca aºa uºor
Pe o pernã-n dormitor
Ca pe dealul Morilor.

Purceluºul cel isteþ
A zbughit-o din coteþ
Cu codiþa-mbârligatã
ªi rãstoarnã casa toatã
Guiþând nevoie mare
Cã îi trebuie mâncare.

Puiºorul de gãinã
merge þanþoº prin grãdinã
Supãrat pe mama lui
 cã mai are ºi alþi pui.

Pânã vede chiar în spate
Namilã cu patru roate.
Cloºca-l prinde într-o clipã
Îl ascunde sub aripã.
A-nþeles ce se cuvine:
 Sã fii ou, e mult mai bine.

Am un iepuricã bun,
Este insã cam bãtrân,
Are ochii foarte mari
Poarta chair ºi ochelari

ªi dacã-l priveºti un pic
Seamãnã cu un bunic.

A sãrit la mine-n pat
Ieri un elefant ciudat,
Trompa lui fãrã mãsurã
 Zice lumea c-ar fi gurã.
Mie-mi place mult de el
Seamãnã cu-n bãieþel
Supãrat cã e prea mare
ºi cu patru la purtare.

Cine este Aliºor,
Este si el frãþior,
Uneori e surioarã,
Poate chiar o domniºoarã.
Când e cel mai drãgãlaº
Aliºor e-un iepuraº.
De când eram foarte micã
El copil iar eu mãmicã.

ªi când e bolnav cândva
Eu îi fac injecþia.
Chiar daca sunt o fetiþã
Pentru el sunt doctoriþã.

ªoricelul cât o nucã
 N-are unde sã se ducã,
Poposeºte într-o searã
Chiar la mine în cãmarã.

Chiþ, chiþ, chiþ, sunt fericit
Vai ce casã mi-am gãsit
Sã m-apuc de ronþãit!
Ce credeþi cã roade el?
Punga mea cu muºeþel,
Sãculeþul plin cu sare,
Un crâmpei de lumânare.
Ronþãie la celofan,
Vrea sã intre în borcan.

Motãnel opreºte jocul,
Îºi încearcã iar norocul,
Pe când hoþul din cãmarã
A ajuns demult afarã.
-Motãnel, n-ar fi mai bine
Sã vii colea lângã mine,
Ca sã poþi primi în dar
 Hoþul din abecedar?

Muuu, muu, muu, e ora ºapte,
Vine vaca, ne dã lapte
ªi îl pune în cofiþã
Sã-l mãnânce o fetiþã,
Îl pune în castronel
ªi îl bea un bãieþel.
Ce rãmâne un bunic

Îl mãsoarã cu-n ibric
ªi-l îl pune...aþi ghicit
În oalã la covãsit.

Am în coº un clopoþel,
Nu e el prea mãricel,
Toatã iarna sub zãpadã
Vine lumea vrea sã-l vadã,
Sã-l adune bucheþele
Pentru fete frumuºele,
Bunicuþe cu mult dor
De copii, nepoþii lor.
L-am pus ºi pe el în carte

Sã-l culeg de 1 Marte.
Cum te cheamã, bãieþel?
Ori nu ºtii, sunt Ghiocel.

Culese ºi adaptate din COªUL CU JUCÃRII,
PRIMA CARTE PUBLICATÃ PENTRU VOI,
DRAGII MEI COPII, CHIAR ÎN ANUL 2000.

NICOLAE  PETRE  VRÂNCEANU

Poet, publicist, prozator. Nãscut la 3 august l943 în municipiul Slobozia.
Stabilit la Craiova  în anul 1976,  unde s-a remarcat  ca jurnalist ºi  profesor
de limba  românã. S-a implicat cu deosebit succes în viaþa culturalã ºi literarã
localã.

Colaboreazã cu versuri ºi articole la publicaþii literare din Craiova  ºi
Bucureºti. Dupã 1990 este editor- manager la editurile craiovene „Meridian”
ºi „Anteu”. A debutat editorial în anul 1968, la Editura Meridiane din Bucureºti.
A publicat pânã în prezent 14 cãrþi, dintre care 7 de poezie, celelalte fiind de
publicisticã, prozã scurtã, cronici  dramatice, la editurile Scrisul Românesc,
Eminescu, Meridian,, Anteu, Ramuri. Ultima carte (2008, Editura  Ramuri)
este „Viaþa de cronicar”, o antologie a publicisticii sale ºi a referinþelor critice
despre el.

Despre cãrþile sale au scris, printre alþii: Laurenþiu Ulici, Voicu Bugariu,
Simion Bãrbulescu, Arthur Silvestri, Mircea Filip, Ovidiu Ghidirmic,
Florea Firan,  Ioan Lascu, Florea Miu, Marian Barbu, M.N.Rusu, Mihaela
Albu ºi alþii.

Este menþionat în  antologii ºi dicþionare, inclusiv în cele realizate de cenaclul
literar „Mihai Eminescu” din New York, SUA.

Este membru al Uniunii Scriitorilor din anul 1994. Volumul sãu de poezii
„Biblioteca de lut” a primit Premiul Asociaþiei Scriitorilor din Craiova (1998).
Este redactor ºi consilier editorial la mai multe edituri. A colaborat, în calitate
de redactor de carte, la apariþia volumului „Cãlãtor în Arcadia” – antologia
scriitorilor ialomiþeni (anul 2000).

SCRIITORI  IALOMIÞENI  PE ALTE
MELEAGURI

Pregãtirea cuiburilor

Pe umeri, obosite frunze se rotirã
din plopii drumurilor, argintii,
ceþoase zãri au mistuit cocorii
ºi suflete se clatinã pustii.

S-au ofilit iubirile sub lunã,
urâtul bate-n vântul sideral,
prin trupuri vegeteazã seminþele de tinã
în aºteptarea clipei sub semn zodiacal.

Monotonia albã a câmpurilor fade,
nu las sã mã sfãrâme ºi pãsãrilor vii
le pregãtesc noi cuiburi în gândurile-mi
calde
cu doruri de aripã ºi cânt de ciocârlii.

       Plajã la mare

Trupurile întinse pe nisip,
înroºite amfore
scoase la mal din adâncuri
de-o neºtiutã furtunã,
se umplu de veºnicie
cu fiecare razã de soare,
în fiecare clipã marcatã
de ritmica de ceasornic a valurilor,
de mângâierea brizei mãtãsoase.

Pânã când, suflete, rãtãceºti
peste ape cãlcând?
Nestãvilite valurile depãrtãrii
pânã când se vor zdrobi
de þãrm ºi în trupurile
de lut ars din care
doar cioburi rãmân,
memento al neîmplinirii
perfecþiunii formei .
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