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MARTIE

EVENIMENT LA MUZEUL NAÞIONAL AL AGRICULTURII - 22  martie 2007

#   3 martie 1949, s -a nãscu t Enciu
Bobârniche, ziarist, scrii tor;

#   8 martie 1953, Iaºi, s-a nãscut  Maria
Rotaru, interpretã de muzicã popularã;

#   12 martie 1955, Bucu, s-a nãscut Ion
Marin, publicist ºi prozator;

#   17 martie 1939, Slobozia, s-a nãscut Mihai
Ungheanu, critic literar;

#   20 martie 1962, Munteni Buzãu, s-a nãscut
Andrei  Damian(pseudon imul lui Damian
ªtefan), poet;

#   22 martie 1955, s-a nãscut Nina Beciu,
antropolog;

#   23 martie 1947, s-a nãscut Rãzvan Ciucã,
etnograf;

#   23 martie 1949, s-a nãscut Mircea Vintilã,
cantautor;

#   28 martie 1991, a murit  Nicolae Ion-
Bordei, meteoro log  ºi  hidrolog,  doctor în
geografie(n. 4 februarie 1935).

�BINECUVÂNTAREA DOMNULUI
ESTE TOTUL� au fost primele cuvinte
din jurna lul  de cã lãto rie  s cr is de
strãmoºul Bartlme Grassmayr dupã ce îºi
fãcuse ucenicia mai mulþi ani, în diferite
locuri. Întors în anul 1599 în Tirol, toarnã
primul clopot  ,  ca o p iatrã de  temelie

pentru afacerea familie i Grassmayr.
Cunoºtinþele despre turnarea clopotelor
Gra ssmayr  ºi secretul calcule lor
clopotelor, au fost cu grijã pãtrate de-a
lungul celor 400 de ani, îmbogãþite cu noi
descoperiri ºi transmise din tatã în fiu ca
o moºtenire, de-a lungul celor 14 generaþii.

În toatã lumea - în peste 100 de þãri -  sunã azi clopotele turnãtoriei tiroleze,
spre cinstirea Domnului ºi bucuria oamenilor. În decursul vremii, oferta de
clopote s-a îmbogãþit ºi cu tehnici de acþionare a acestora.

CLOPOTE ªI CEASURI DE TURN
GRASSMAYR - Austria

CLOPOTE ªI CEASURI DE TURN
GRASSMAYR - Austria
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Aniversãri culturale ialomiþene

2007 fiind ºi  anul centenar Mircea E liade,
ne- am gândit sã legãm acest  eveniment  de
concursul de teatru în l imba francezã, care a
devenit deja o  tradiþ ie în judeþu l nostru.

�A dio� ni  s-a  pãrut  poves t ire a cea mai
po triv itã pentru in ten þi ile noas tr e. Am ales
fragmentele care am cons iderat cã ar avea cel
mai  mare impact  asup ra publicu lui , le- am
asamblat astfel încât totul  sã devinã coerent,  le-
am dramatizat ºi  le-am tradus în limba francezã.

Tex tul  dramatic rezultat a fost  apoi  p rezentat
elevi lor º i s-au consti tui t echipe care urmau sã
transfo rme acest  text  în spectaco l.

În zilele de 17 ºi 18 martie, Consiliu l Judeþean
Ialomiþa, Centrul  Cu ltural  UNE SCO �Ionel
Per lea �, A soc ia þia Pro feso ri lo r de L imba
Francezã �Les Franthousiastes� �  Ialomiþa ºi
In specto ratul  ªco lar Judeþean Ialomiþa,  au

Francofoli es  2007
Ceea ce am ob þinu t în final  este

re zu ltatul  unei  munc i foa rte
serioase , uneo ri  is tov i toar e, a
imaginaþ iei, a implicãri i º i vo inþei
elevi lor de a face un lucru care sã
poatã fi  calificat drept performanþã
(mu lþi  d intre ei jucau pentru prima
datã în tr-o  piesã de teatru ), ca º i a
comunicãrii  ºi a colabo rãrii  foarte
bune dintre aceºt ia ºi  pro fesorul
îndrumãtor.

Prof. Elena Mocanu

Liceu l Pedagogic Slobozia (L�Histoire de la
Petit te Grenouil le) , ªcoala Nr 1 Urziceni  (Le
Peti te Chaperon) º i ªcoala Alexen i (Vive la
Rouman ie !)-men þiun i.  La faza Interpretare
muzicalã clasamentul  a fost urmãtorul:  Premiul
I - Andrei  Naca de la ªcoala Nr 7 Feteº ti ºi
Sânziana Nicolae �  ªcoala N r.  1  Urziceni;
Premiu l II,  Andrei Milaº , ªcoala Nr 8 Feteºti  ºi
Andreea Avarvarei � ªcoala Nr 1 U rziceni;
Premiul  III � Ioana Toma, ªcoala Nr.  2 Slobozia
ºi  Ioana Neculai, ªcoala N r.8 Feteºti ; Menþiune
� Maria Cipu, ªcoala Nr. 2 Slobozia.

Dumin icã, 18  martie, l iceele au  încântat
publicul  p rin  o rig inal itate  ºi  pronunþie.  La
secþ iunea  Teatr u s -au  r emarc at : Co leg iu l
Naþional �Mihai Viteazu l� (Ad ieu) � Premiul  I,
Liceul  Teoretic Feteºti  (Cyrano de Bergerac) ºi
Liceul  Teo ret ic Urziceni (En at tendant  Godot)
ºi  Liceul  �A lexandru Ioan  Cuza� Slobozia (Ca
n �a pas  de sens�) �P remiul  II;  Co leg iu l
Naþional �Mihai Viteazu l� (L�Amoul Medecin )
� Premiul III ºi  Liceul  Teoretic Urziceni  (So li-
tude au café) � men þiune.  ªi  la secþ iunea
Interpretare Muzicalã l iceenii s-au prezen tat la
un  nivel ridicat:  Crist i Simion   º i L aurenþiu
Drãgan, Co legiul  Naþional  �Mihai Viteazul� �
Premiul I,  Grupu l Vocal  al L iceulu i Teoretic
Urziceni , Iul ia Maura Dima (Liceu l Teoretic
Feteºt i ), Geo rgina Vlãdilã º i Elena Tãtaru
(Co legiu l Naþional �Mihai Viteazul�) �Premiul
II, D iana Necula (Co legiul  Naþional �Mihai
Viteazul�) �  Premiu l III;  Vasi lica D av id (Liceul
Al.  I.  Cuza � Menþiune.

La Secþiunea eseuri  în l imba francezã �
Centenar Mircea Eliade, au  fo st  desemnaþi
urmãtorii  câºtigãto ri : Lavin ia Petrache (Colegiul
Naþional �Mihai Viteazu l�) � Premiu l I, O ana
Alexandru (Liceul  Teo ret ic Feteºti ) ºi  Steliana
Moraru (Colegiul Naþional �Mihai Viteazul�) �
Premiu l II, Vãleanu  Bogdan (Liceul Teoretic
Þãndãrei) ºi Alexandru Stan (Coleg iul Naþional
�Mihai Viteazul�) �  Premiul  III; Mihaela Pravãþ
(C ole giu l  N aþiona l �Mihai  Viteaz ul� ) �
menþiune; Georgiana Bedivon (Liceul  Teoretic
Feteºt i) ºi  Daniela ªtefan (Colegiul  Naþional
�Mihai Viteazul�)- Premiu Special.

A fost  o ediþ ie reu ºitã.

Felicitãri tuturor participanþilor!

o rgan izat  Concu rsu l
Judeþean  de In terpretare
în  l imba fra ncezã
� F R A N C O F O L I E S
2007�. Scopul  aces tu i
concurs a fost  apropierea
elev i lo r de l imba º i
cul tura francezã alt fel
decât propun programele
ºco lare . În  c ad ru l
secþ iun ilor concursulu i
(teatru în limba francezã
ºi  interpretare muzicalã),
au  fo s t puse în scenã
tex te ale au tor i lor
fr ancez i  clas ici º i

contemporani; iar tema secþiuni i eseu ri a fo st
celebrarea Centenarului Mircea Eliade.

Ziua de 17 mart ie a fo st ded icatã secþ iun ii
gimnaziu. A u participat în  concurs  elevi  ai
ºcoli lor generale d in Slobozia, Urziceni, Feteº ti,
Manas ia, Alexeni . Câº tigãtorii  secþiunii  Teatru
au fost : ªcoala nr.2 Urziceni (�Gavroche�) ºi
ªcoala Manasia (�Le club des mediums ama-
teurs�) � Premiul I, ªcoala nr 8 Feteºt i (Il se
murmure que�) ºi  Scoala Nr.2  Urziceni (Five
O� Clock) � Premiul II; ªcoala Nr.  2 Urziceni
(Jeanne d�Arc) ºi ªcoala Nr. 2 Slobozia (Les
Bourgeois  Gen tilhomme) � Premiu l III:  ªcoala
nr 2 Slobozia (Le Bourgeoise Genti lhomme),

FRANCOFOLIES
2007

ºi-a desemnat
câºtigãtorii

FRANCOFOLIES
2007

ºi-a desemnat
câºtigãtorii
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Nicolae STAN

Este, acesta, un act a rhetipal. El a  fost, prin urmare,
copiat în câteva râ nduri ºi va mai fi copia t în viitor. De
acee a, este plin de învãþãminte.

CINE A FOST SOCRATE: prototipul intelec tualului
dint otde auna : � ide al ist �,  ne înfric a t în a pãra rea
intelectualismului, a gândirii libe re. Toatã viaþa, Socra te
a trecut prin f iltrul gândirii libe re, analitice, problemele
timpului sãu. Dar nu treburile mãrunte ale lumii istorice
(politicie ni etc.) , ci teme le  perene  : drepta tea, forma rea
caracterului, vir tutea. A atacat fundamentele gândirii rela-
tivist � programatice, af irmând : binele în sine, dreptatea
în sine � argumentându-le public.

EPOC A : ne aflãm în sec olul V a. Ch., în A tena, cel
ma i dezvoltat polis al e pocii. Democ ratic.

Era o epocã a triumfului ingeniozitãþii, a  tehnicii, a
încurajãrii opiniei �fie rarului, curela rului�. Sã nu uitãm
re formele  lui Pericle . În esenþã, tine retul era  învãþat în
vederea reuºitei  în viaþa  politicã. Iar  profesorii erau
sofiºti. Iar sofiºtii era u c ei care purtau discuþii c u Socrate,
pe temele amint ite. Un fel de  i deologi. Fireºte, era u
democraþi, susþinând guve rna rea democ ratã.

FAPTELE ISTORICE : Atena  avea în jur de 430.000
de locuitori, bogatã ºi puternicã. Tribunalul (de a stãz i) se
numea HELALIA ºi cuprindea : BULE (500 reprezentanþi)
ºi Adunarea Poporului (Ecle sia) .

Între 461-430 guverne azã Pe ric le. În 429 moa re
Pericle, dupã ce cu un an în urmã fusese destituit ºi
amendat pentru deturnare de ba ni publici. Anaxagoras,
consilierul lui Pericle este ºi el judeca t.

Între 431-404 a . Ch. A re loc rãzboiul pelopone siac .
Atena este  înfrâ ntã, iar Sparta instituie, un an de  zile,
regimul celor Treize ci de tirani (se spune cã unul din ei
fusese ucenicul lui Socrate) . Guve rnarea celor  treizeci e ste
rãsturnatã peste un an ºi revine democ raþia. În 470-399 a.
Ch. Soc rate  este arestat, judecat ºi c ondamnat la  moarte.
Cei care  l-au a cuzat a u fost 3 (trei) democraþi : omul de
afa ceri A NYTOS, poe tul MELETOS ºi retorul LY CON.
Soc rate avea 70 de ani ºi trei copii. În re st, în afarã de
înþe lepciune activã , nu a vea  nimic (case, aur, a vere,
ranguri) .

PROCESUL LUI SOCRATE : SE DESFÃªOARÃ
DU PÃ  TO ATE PRO CED URILE JURID ICE ALE
TIMPULUI. Cei tre i acuzatori nu sunt instanþe abstracte,
ci sunt trei voci ale lumii politice de mocrate ale vremii.
Ei au fãcut plângere  tr ibunalului lor. Ca urmare, acesta a
dat curs procedurii, a început �cercetarea�� În sintezã,
cum se ºtie, cei trei acuzã �introducerea de zei noi în
cetate �.Se poa te spune cã avem de-a face cu o învinuire
abstractã. Într-un fel, aºa era, dar în acelaºi timp, este o
acuzã extrem de gravã ºi de nece sarã ( din punctul lor
de  vedere, a l intere sului politic democratic)  : cãci Socrate,
în disputele lui, apã rã existenþa unor valori absolute  :
dre ptate a, binel e. �Vocile � ti mpului însã  � sofiºtii
democraþi � susþineau procedurile, a taºa mentul pentru
de mocraþie în sensul interesului lor, necesitatea de a gândi
exc lusiv  în sensul ac este ia. D e ac ee a, cine va  ca re
introduc ea noi valori  (zei) în plus, se fãcea vinovat de
cultivarea altei gândiri decâ t a lor, de promovarea altor
sensuri ºi valori dec ât ale cetãþii. Prin urmare, Socrate
era, pentru ei, cel mai mare inamic  al ideologie i numite
democrate. Periculozitatea lui se de zvolta ve rtiginos, cãci
tot mai mulþi tineri erau interesa þi de a rgumentele lui. Rãul
trebuia tãiat de la rãdãcinã. Socrate trebuia sã moarã pentru
ca Atena  lor sã trãiascã. Dar, vorba  lui Socrate, : cine va
fi fost mai avantajat ?

   �APÃRAREA LUI SOC RATE� este dialogul scris
de Platon ca re redã cuvântul lui Socrate în procesul pe
care, desigur, l-a pierdut. D upã ce-ºi apãrã  perspectiva
din care el abordeazã toate  temele, Socrate sfârºeºte prin
a nu a ccepta  nici un târg propus de politic ienii timpului :
�pentru nimic în lume nu m-aº a bate de la dreptate de

CRONICA VOIOA SÃ

AMINTEªTE-ÞI DE SOCRATE !
Vã propun astãzi � nu ºtiu de ce �  sã meditãm împreunã asupra primului

asas ina t politic d in  istorie,  în general,  º i d in  istoria gândiri i , în special :
MOARTEA LUI SOCRATE .

tea ma morþii�. A ºada r, a cceptã pedeapsa. Dar ca re e
pedea psa ce i se cuvine ? Nu cele  râvnite de mulþime
(� treburile  bã neºti ºi rostul casei� � ave re ºi vile, s-ar tra-
duce astãzi, ºi ranguri înalte !). Nu a cceptã  nici exilul �în
tãcere ºi liniºte � pentru cã astfe l înce ta sã mai f ie Socrate
(pe lângã faptul cã Soc rate, fiind cunoscut, nu se putea
ascunde !) . Nu a cceptã nici sã plãte ascã (prin Platon,
Criton, Critoba l, Apollodor)  o amendã de 30 mine (de
aur). Aºa cã judecâ nd dupã legile morale (numite de el
�Le gile�) , Socrate  a vea sã moarã pentru cã : 1) astfe l se
va  întâlni în Insulele Fe riciþilor cu Hesiod, Homer, Ajax�
ºi 2) în acest fel, mulþime a democratã atenia nã va rãmâne
în istorie c u �nume rã u�.

Condamna rea  la moarte prin otrãvire  ( forþat sã  bea
cucutã ) a fost de cisã  de 500 de judecã tori, din ca re
280 a u vota t pentru moartea lui Socrate, iar  220 pe ntru
viaþa  lui.

   În disperare de cauzã, Criton, unul din mai tinerii
sãi prie teni, înst ãri t, c u trei zil e înainte de execuþie
aranjeaz ã eva darea lui Socrate. Dar acesta refuz ã, uimit
de facilitatea  soluþie i. Cãci el se întreabã : ce vor spune
Legile (ne sc rise, eterne) cetã þii �la eva darea mea ?� De ºi
nu acceptase compromisul exilului ºi al amenzii, totuºi s-ar
fi hotãrât sã e vadeze� Atunci, �cum rãmâne cu vestitele-
þi vorbir i despre dreptate, despre virtute ? � � l-ar fi certat
legile; �Cum vei trãi ? Te vei bãga sub pielea unuia ºi-
a altuia, rãbdându-i bunul plac ?� � i-ar f i reproºat
Legile� O a ctualitate continuã. Astfel cã  toþi prie te nii lui
acce ptã moartea  lui Socrate ca pe  o împlinire, ca singura
soluþie mor alã, demnã de cel mai mare inte lectual al
epocii ºi al istoriei. Cãci, lucrul se ºtie , condamnarea  lui
Socrat e este  ghilotinare a gândir ii li bere  de cã tre
repreze ntanþii unei mentalitãþi isterice, ataºate succesului
material ºi conjunctural.

   Simplific ând atât cât trebuie pentru a  fi înþeles de
cât mai mulþi, democratismul apãra t de  sofiºti a vea la
bazã o relativizare a tuturor valorilor. Nici un om nu este
ma i înþelept decât altul � spunea sofistul Protagoras � ceea
ce însea mnã cã nu-þi trebuie decât îndrãz nealã , tupeu
pentru a  reuºi în viaþã. Cee a ce Socrate nu pute a admite ºi
denunþa public . �Ciocu� mic !� împotriva legii mor ale �
un conflic t istoric. Una din ultimele dorinþe a le  lui Socrate
a fost ca singura  sa avere, ce i tre i fii ai sã i, sã f ie instruiþi
conform învãþãturii sale  ca re poate fi rezuma tã la  câ teva
cuvinte simple : FII INDEPENDEN T !

   Rã mâ ne sã jude cãm împreunã dacã  astãz i, în
România , sunt  sofiºt i at aºaþ i cauz ei , mome ntului,
avantaje lor. Un Socrate (adic ã un foarte mare intele ctual
!)  nu e xistã. Dar existã  amintirea lui Socrate, c el ce nu s-
a lãsat anexat , instrume ntalizat. Ma i mult, el l-a �produs�
pe Platon ca re, devotat lumii Ideilor, a lãsat omenirii o
comoarã de înþe lepciune  teoreticã ºi practicã. Numai cã
acea stã comoa rã este îngropatã, tot mai adâ nc, atât de
puternicii zilei, c ât ºi de micii�intelectuali�anexaþi�ºi-
predispuºi-la -liste-ºi-semnãturi -nu-pentru-princ ipii-ci-
pentru-persoane�

   În faþa ace stei istorii arhetipa le mereu neînsuºite,
parcã îþi vine sã spui, odatã cu Ca llic les (opus lui Socrate ,
polemic, dar solidar cu natura idealã a lui Socrate), despre
sofiºti, încrezãtor în solida ritatea de  breaslã : �oameni
lipsiþi de importanþã �.( în �Gorgia s)

   Sãrmanii Anytos, Meletos ºi Lycon � altfel oame ni
învãþaþi, oarecum - : câtã  încrâncenare din partea lor în a
acuza felul de  a fi intelectual, câtã devoþiune faþã de cauza
democ ratã !  ªi totuºi, cu ce imagine subversivã au reuºit
sã rãmânã în istorie�

   Bref : a nu se uita, niciodatã, cã prima crimã politicã
a fost sãvârºitã de crema politicii democrate împotriva
libertãþii de gândire ºi expresie, sub forma ei exemplarã
istoric ºi tipologic.

   Restul sunt sofisme.

Karmen SIMOIU

E marea visurilor mele,
Tãrâm s istat  de-un farmec sec,
ªi nostalg ia clipei  grele
În care astãzi  mã înec.

E dor de viaþã, dor de moarte,
Miraj ce scân teie-n apus ,
 E cea mai neînþeleasã carte
În cins tea celui ce s-a dus .

E taina nop þilor de varã,
Minutul fãrã de secunde,
ªi trenu l ce opreºte-n garã,
Doar ca sã plece nu º tiu  unde.

E foaia rup tã din tr-o  carte,
Ce luptã pentru nemurire,
E-un cer umbrit  de stele moarte,
E-un sentiment  numit  �iubire�.

Culori

Zãpada ºi  petalele de crin ,
Scrisoarea ta ce zace îndoitã,
O pasãre nãscutã d in sen in.
ªi vo rba mea ce moare neauzi tã.

Un soare s fân t, deasup ra-ntregi i lumi,
O floare ce urmeazã calea sa,
ªi paginile cãrþi lor de rugãciun i,
Pãs trate-n tainã de bunica mea.

Sen in de cer pe ochii tãi  ca marea,
O piatrã preþ ioasã l -al  ei  gât,
ªi-un flutu re ce co loreazã zarea,
Caietul  meu ce-i de cernealã-umplut.

În nopþi le pus tii  ºi reci de toamnã,
Un gând în tunecã al nostru d rum,
Pan tofi  de lac, pus tiu , picio r de doamnã
ªi ziua când se va alege scrum�

Azi�

Azi n inge isteric, cu fulgi de durere,
Iar vara din noi  a muri t,
Fereastrã deschisã, iubiri efemere,
ªi t impul ce doare cumpli t.

Azi pag ini  de viaþã se p ierd în  visare
ªi totul  devine �cândva�,
Un dor ce apasã, o  lume prea mare,
Cenuºã în  inima mea.

Azi pare cã totul mã-n treabã de tine,
Tu crezi  c-am uitat cine eºt i�
Un om ce se pierde, un altul ce vine,
Dorinþa de-a crede poveºti .

Azi och i-mi sun t alþ ii, dar totu -i la fel,
Mi-e greu  sã revãd  ce-am trãi t,
Un suflet ce piere ºi  dorul  de el,
Azi n inge isteric, azi n inge cumpli t�

De nedefinit�
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F.M. CIOCEA

Dupã ani mulþi de  experienþã a m ajuns la conc luzia
cã nimeni nu ascultã pe nimeni. Viaþa noa strã se consumã
ca un lung ºi monoton monolog. Existã ºi scurte momente
de dia log, atunci când partenerii îºi trag pumni reciproc .
Dialogul se considerã încheiat când unul din cei doi c ade
lat sau, în cazurile fericite, ambii cad laþi� Era sã uit�
existã  ºi a sc ultãtori de profesie, dar ei nefiind implicaþi
emoþional ar tre bui sã-i scoatem din ecua þie.

  Deci, dacã  nimeni nu ascultã pe nimeni cu ade vãra t,
înse amnã  cã  pla neta  es te popul atã  de o ºl ea thã
inconse cventã de alienaþi.

- Fetelor, vorbi capra suratelor sale, cre d cã  m-am
îndrãgostit.

- Uauuu !
- Da, de ce vã mira þi ? M-am îndrãgostit la prima

gândi re de trei buc ureºteni, de fa pt  dragoste a este
rec iprocã, chiar dacã nu ne -am vãz ut niciodatã. Sunt aºa
de porniþi încât vor sã-mi construiasc ã o casã numai ºi
numa i a mea, undeva prin Oltenia�Vai, ce fericitã sunt!

Ma i de pa rte  urmea zã jurnal ul pe ca re, chia r dacã
l-am reproduce, nu-l veþi înþelege, deoarece a fost redactat
în limba caprelor  ºi, fiindcã un dicþionar nu existã încã,
sperãm ca  cei trei sã întocmeascã unul câ t încã dra gostea
se menþine fierbinte, ºi nici mai târziu ca lansarea sã devinã
postumã din punctul de ve dere al caprei.

Mi s-a ac rit sã fiu român! Aº vre a sã devin a merican
sau ne amþ, sau mai bine  extraterestru. Aºa, poate voi
scãpa  de  ipocrizia politicienilor, a banc herilor hrã pãre þi,
a femeilor  infa tuate ºi pervertite , de tabloul jalnic  al
cetãþeanului obiºnuit alergând ca turbatul dupã banii care
i se scurg instantane u din buz unare.

  Dragã  prietene, m-am hotãrât !
  Aº vrea sã devin extratere stru. Sã pãrãsesc aceastã

planetã o sutã de  ani ºi sã re vin când îmi va  fi dor iarã ºi
de ipocriz ia politicienilor, a  banche rilor hrãpãre þi, a
femeilor infatuate ºi perve rtite. ªi mai ales îmi va  fi dor
de ce tãþeanul obiºnuit, ale cãrui buzunare peticite au
propulsat soc ietatea din epoca de piatrã spre zorii unei
civilizaþii galactice.

CINE ASCULTÃ ?
E grav, veþi spune ! Ba  bine cã

nu. Un tâ mpit care nu realize azã
cã e  tâmpit, cândva  va muri fericit.
În þara chiorilor a normal este cel
care are doi ochi.

Deci, cine ascultã pe  cine ?...
Poa te  D OMN UL?  Câ te odat ã
suntem îndreptãþiþi sã credem cã nu
o face.

ªi totuºi, cineva trebuie sã  ne  asculte. CINE OARE ?

DRAGÃ
PRIETENE,

JURNALUL
UNEI CAPRE

DOVLEACUL URIAª
Am cultivat cândva o porþiune de  te ren cu seminþe

de dovleac . Îmi fãc usem socote ala cã voi a vea  ce va
ma te rial pentru plãcinta de ia rnã , plãcintã pe care o a dor.

  Seminþele mi le-a adus cineva, ca re le avea de la
altcineva , care la râ ndul sãu le primise de la c ine ºtie
cine. Dupã ce seminþele au fost puse în pã mânt, practic
am uitat de ele. Vara e ra pe  sfâ rºite, cã ldura obositoare
se mai domolise  puþin iar  seara, plimbarea  prin grãdinã
devenea o adevãratã  plãcere. Mã plimbam deci, când
atenþia mi-a fost atrasã  de un dovleac care  e ra de douã
ori mai mare de cât ce ila lþi. Au trecut nisca iva zile, când
probleme stringente m-au þinut departe de grãdinã. În
fine, treburile fiind rezolvate, am fugit repe de sã  vãd
cum creºte dovlea cul în colþul sãu de grãdinã. Pur ºi
simplu uimirea m-a paralizat : dovleacul meu e ra de cinci
ori mai mare de cât semenii sãi ! Un zgomot surd, ca un
zumzet de albine, se auzea când mi-am apropiat urechea
de c oajã�  Uriaºul cre ºte a vãzâ nd cu ochii, la  fel ºi

zumzetul. Era aºa de  fascinant încât nici nu-mi mai venea
sã plec din grãdinã. Mi-am a dus un scãunel ºi un termos
de cafea, hotãrât sã nu pie rd nimic din miracolul ca re se
sãvârºea  în faþa  mea. Pur ºi simplu mã  fascina, mã
hipnotiza acel zumzet care devenea  mai limpede cu cât
dovleacul creºte a mai mare.

  Mi-am adus un pat ºi mâ ncare, chiar ºi un c ort,
pentru a nu pie rde nimic din ma rºul frenet ic spre
gigantism al dovle acului. Familia, îngrijoratã, ºi-a trimis
emisari pentru a  mã convinge sã pãrãsesc tabãra  aceasta
insolitã, dar fãrã efect, zumzetul mã þinea captiv.

  Dupã aproape douã sãptãmâni, la amurg, aproa pe
adormisem când murmurul crescu în intensita te . M-am
forþat sã mã ridic într-o rânã, tocmai la timp ca sã vãd
dovle acul c rãpându-se ºi, din c arcasa lui uriaºã, trãsnind
c a din puºc ã, î n di rec þii  diferite , BÃ SESCU  ªI
TÃRICEANU !

Extrase din  in terven þi ile celor prezen þi  la
lansarea de joi , 22  feb ruarie 2007, de la Inst itutul
de Etnografie ºi Folclor �Constan tin  Brãiloiu�,
a volumulu i �Vasile Alecsandri  ºi cazul  Mioriþa
� O anchetã literarã�, autor Alexand ru Bulandra

Dr. Sabina  Ispas , membru  corespondent al
Academiei  Române, directorul  Inst itutulu i de
Etnografie º i Folclo r �Cons tantin Brãiloiu� :  ��
Putem aborda subiectu l �Mioriþei� în  aceastã
dezbatere de joi  po rn ind de la sugest ia autorului,
care ch iar numeºte aceastã lucrare �cazul�, �o
anchetã�. D e data aceasta este un fel de anchetã
jud iciarã, al cãrui  rezu ltat  este cel pe car e
folclo riºti i l-au  ob þinu t prin anal izele lo r de text,
po rn ind ,  b ineîn þeles ,  de  la conce pte le
fundamentale : motiv, varian te, t ip.  ªi, în  cadrul
acestui  sistem de anal izã,  care este specific
folcloristicii , în t imp, fo lclo riºt ii  au ajuns  la
conc luzia cã exis tã, în aces te varian te, o
contribu þie subs tanþ ialã a au torului.  Dar sunt
in fo rmaþi i care merg  pânã în secolu l XVIII care
probeazã exis tenþa uno r variante foarte apropiate
de evo luþ ia poeticã a textu lui  lu i Alecsandri.
Lucrarea domnului  Bulandra are douã mari
calitãþ i. Una :  au torul  a ci tit  enorm, model  în
priv inþa aceasta pentru mu lþi  cercetãtori . Enorm
înseamnã chiar u luitor de mult  ! ªi chiar a cit it
cu creionul  în mânã, nu a ci tit superficial. A doua
este cu tezanþa. Eu am scris un material ceva mai
lung despre �Mio ri þa� º i am zis acolo cã nu mai
am curaj sã mã ating de ea pentru cã nu mai am
timp  sã parcurg to t ce s-a scris pe acest subiect.
Am prop ri ile mele idei despre �Mio ri þa� ºi  am
o cu to tu l altã interp retare.  A ceasta nu mã
împied icã sã salut  cartea domnulu i Buland ra.
Trebu ie sã salutãm acest  efort  extraord inar,
precum ºi cu tezan þa. Cutezanþa de a te apropia
de o temã pe care, astãzi, foarte mulþ i o fo losesc
ca pe o temã negat ivã, pe nedrept . Foarte mulþi
folo sesc �Mio riþa� pentru  a den igra un fel de
model mintal  caracteristic civi lizaþ iei acestui
areal.  ªi nu e drept.  Câtã lume mai analizeazã
astãzi  mesaju l estetic al  �Mio ri þei� lui Alecsandri
? Es te important sã apropiem mesajul �Mioriþei�
de generaþia noas trã,  iertaþi -mã, am v rut sã spun
de generaþia mileniului  III. Un text peren  nu
piere º i nu -ºi  p ierde n iciodatã semnificaþ ia
realã�.�

   Dr. Marin Marian Bã laºa : �Pentru  mine,
evenimentul este foarte special  ºi  am emoþi i.
Pen tru cã este o întâlnire în tre prieteni  cunoscu þi
ºi  prieteni  total necunoscuþi . Mã reîn tâlnesc cu
oamen i pe care i -am cunoscu t  cândva, apo i
i-am ui tat. Împreunã cu ei( cu Dobricã, Teo ºi
Silv ian) am descoperit  un  folclor extraordinar,
deci le datorez personal  ceva. Chiar dacã pe ei
ca indiv izi i-am cam uitat  º i acum continui  sã
mã visez într-un  loc f oa rte me taf iz ic , pe
coclauri le de la Alexen i, Copuzu ºi  Sãrãþen i,
unde am întâlnit  niº te perle, niºte ep ifan ii ale
culturii  folclorice tradiþ ionale º i pe care visez
mereu cã le regãsesc.  E ram acolo chiar cu
edito ru l aces tei cãrþi. Au  venit  aici oameni foarte
special i. Ch iar dacã Ialomiþa nu vã spune foarte

�Meritã sã-l primim ca pe
un folclorist adevãrat�

multe, prozatorul Nicolae Stan, poeþii  ªerban
Codrin  º i  Gheo rghe Dobre , nou l  co leg
Alexandr u Bu landra , sun t oamen i de mar e
profunzime culturalã, pe care vi-i recomand cu
cãldurã. Nu  l-am cunoscut pe domnu l Buland ra.
Cartea aceas ta, cum aþ i sesizat  toþ i, este o carte
foarte specialã. Este admirabil ºi fap tul cã dânsul
a ven it aici, ne-a descoperi t ºi a insistat sã ne fie
oaspete.  Meritã sã-l p rimim ca pe un folclorist
adevãr at ,  ch iar da cã nu  v ine pe u rm a
folcloris ticii clas ice tradiþionale. Descoperã ceea
ce fo lcloriºti i deja º tiau, deja scriseserã, dar nu
se cunoºtea pen tru cã fo lcloriº tii  nu  ºt iu sã scrie.
Neavând apetit  li terar, ei scriu n iºte articole mult
prea sobre, prea þepoase. A lexandru Bulandra
vine cu un  al t fel  de scris , mai l iterar. Scrie o
carte pe care o  pot  ci ti toþi , inclu siv  elev ii de
liceu . ªi foarte bine face, pen tru cã-i obligã sã
devinã curioºi,  interesaþi. Cu sti lul  acesta de ro -
man poli þist , cu  foarte mu ltã redundan þã º i
retorism persuasiv a fãcut o treabã ex trao rd inarã
ºi  precis citi tori i se vor ap ropia acum al tfel de

folclorist icã.  Riscã sã fie ci ti t d e foarte multã
lume ºi  cu o eficien þã pe care no i nu o  avem.
E  o  dovadã cã toa te  d iscipl inele t rebu ie
reh ib ridizate.  Trebuie sã renunþãm la acea
fãlo ºe nie academicã.  Bu landra  descoperã
lucru ri care meri tau descoperite. Ne dã o lecþie
foarte interesantã. Care va p rovoca discu þi i
cons tructive.�

D r. N ico leta  C oatu : �E xis tã  o  f il ierã
acceptatã de la colind la baladã ºi existã º i o
structurã de adâncime. Este dificil  de demonstrat
cã Alecsandri  ar fi respectat aceastã fil ierã. El  a
lucra t în  e poc a dominatã de metoda
reconst ituirilo r. El s-a apropiat ca poet  de textul
oral ºi  l -a reconsti tui t. Despre eseu l domnului
Buland ra : vorb im aici de un  eseu foarte bine
structurat . ªi Cãlinescu a fãcu t un eseu  de foarte
bunã cali tate. Es te o diferenþã enormã între eseul
dom nu lu i Bu land ra º i  eseu l  fo lclor ist ic-
amato rist ic, care este o  scriiturã pãºunistã.

A consemnat Gh. Dobre
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I. Acel Cineva care vede ºi  aude
1. Vreau sã cercetez textul scris al �Mioriþei�

ca ºi  cum ar fi ajuns la mine pe o  fi lierã
necunoscutã ºi  care nu poate fi cunoscutã. Tabu.
Este interzis sã mã gândesc la ea !

2. În acest caz, mã simt obligat sã construiesc
o ipotezã cu privire la intenþia Acelui  Cineva care
îmi spune ce vede ºi  aude. El nu se confundã cu
cei tei ciobãnei pe care-i vede venind întrucât îi
vede venind, deci sunt separaþi de Cel  care-i vede.
La primele lecturi nici nu L-am zãrit deºi El
încerca sã se insinueze în mintea mea sub forma
unor mirãri nespuse : De ce Acel Cineva care
povesteºte n-a dus lucrurile pânã la capãt ? Chiar
nu mai era nimic de spus, de relatat ?

3. Presupun cã El deþine o anume poziþie în
spaþiul sugerat de text, undeva la înãlþime� pe o
înãlþime care-i  permite sã vadã pânã departe, în
vale, drumuri le ºi  drumeþii. El º i numai El î i
zãreºte pe cei  t rei ºi turmele lor venind �Pe-un
picior de plai, / Pe-o gurã de rai�.

4. Aici e aici  ! De ce spune El aºa ºi nu
altfel?... Aºa vede El de acolo de unde se aflã. Sã
consult  dicþionarul� �Plai, plaiuri, s.n., 1. Versant
al unui munte sau al unui deal, creastã, culme,
vârf al unui  munte sau al unui deal. P. gener.,
munte, deal mare. 2. Regiune de munte sau de
deal aproape planã, acoperitã în general de pãºuni.
3. Drum sau cãrare care face legãtura între poala
ºi  creasta unui  munte ; potecã.  Etimologie
necunoscutã.��Din articolul  ataºat cuvântului
�Picior, picioare, s. n., � 5. P. anal. Partea de jos
a unui munte, a unui deal etc.; Zonã mai largã de
la baza unei forme de relief.� � �Picior de plai�
ar desemna aºadar un drum, o cale, o potecã ce

ALEXANDRU BULANDRA

strãbate muntele de la vârf la poale. Acest  sens mi se
pare cã e susþinut ºi de versul �Se cobor la vale��

5. �Rai, raiuri, s. n.,� Sunt mai multe raiuri?...
Loc plin de încântare ºi de fericire unde, potrivit
credinþelor religioase, ar ajunge dupã moarte sufletele
celor care respectã preceptele religiei ; paradis, eden.
Fig. Loc din naturã deosebit de frumos. Fig. Loc în
care cineva se simte deplin fericit . Din sl. raj.�� În
sfârºit, �Gura, guri, s. f., � II. Deschizãturã a unui
obiect, a unei încãperi etc prin care intrã, se intro-
duce, se varsã, iese ceva, prin care se stabi leºte o
comunicaþ ie. � Deci �gura de rai� ar denumi
deschizãtura prin care se intrã în rai sau, cel puþ in,
într-un fel anume, se stabileºte o comunicaþie cu el.
Iar raiul îºi adunã înþelesul principal din credinþele
rel igioase :  pot util iza aceastã cale, numai dupã
moarte, sufletele celor ce respectã preceptele credinþei
respective. Dar Acel Cineva nu-i vede venind pe cei
trei în carne ºi oase, întregi, trup ºi suflet, ca fiinþe
vii?...

6. Observ o deosebire esenþ ialã în privinþa
domeniului de referinþã al celor douã expresii : dacã
�piciorul de plai� referã exclusiv la spaþiul real , fizic,
identificabil ca atare într-o geografie montanã, �gura
de rai�, deºi poate sã dubleze �piciorul de plai�
adãugându-i aspectele de frumuseþe ale naturii locului
ºi de fericire determinate de acestea, trimite totuºi
clar ºi direct la domeniul ideologic, mitico-religios,
deci  neconcret ºi ireal. O viziune a sufletului animat
de credinþã�

7. ªi încã ceva :  expresia �gurã de rai� se aflã
în text  în imediata vecinãtate a privirii Celui care
spune �Iatã vin în cale�� Scrutând din locul sãu de
observaþie munþii ºi vãile. El  pare cã aºteaptã ceva, ºi

atunci  când îi zãreºte pe cei trei venind, exclamã :
�Iatã vin în cale�!

8. El îi vede pe unde vin ºi încotro merg.
Dacã parcursul  ºi destinaþia celor ce vin sunt
desemnate prin expresiile �Pe-un picior de plai,
�Pe-o gurã de rai� ºi �vin în cale�, se poate sesiza
o anume dependenþã a conþinu tului  lor de
semnificaþii de o ipotezã referitoare la raportul
dintre cei ce vin ºi Acel Cineva care-i vede venind.
În ordinea curgerii textului, Acel Cineva îi vede
pe ce cale vin ºi apoi în ce cale vin. Mi se pare
firesc sã mã întreb în calea cui vin sau, mai pru-
dent, în ce relaþie ar fi calea pe care vin cei trei cu
calea în care vin ?

9. ªi trebuie sã mã întorc la Acel Cineva, de
astã datã ca la un punct fix, reper central  în
desluºirea cãilor de sens posibile : ei sunt aproape
de Mine, vin spre Mine, vin pe calea Mea, vin pe
drumul ºtiut de ei ºi de Mine.

Dupã înfiinþarea Episcopie i de Constanþa , s-a  pus
proble ma înfiinþãrii unei ºcoli de cântãre þi bise rice ºti,
similarã celor  ca re existau deja în alte  eparhii. A ceasta,
f ireºte , spre  a se  re zol va  nevoile  de c ântã re þi a le
parohiilor Episcopiei. ªc oala  avea sã  funcþioneze  câþiva
ani la Constanþa , într-un loc al impropriu, astfel încât s-a
pus proble ma  mutãrii  e i. La 24 septembrie 1927, când
se hotãra înfi inþ are a mãnãsti rii de la  Balac iu, î ntre
argume nte le pentru c onstituirea ace ste ia se preciz a ºi
fa ptul cã ,,ªcoala de câ ntã reþi Bisericeºti <<Episcopul
Gherontie>> din Sfânta Episcopie me rge gre u din lipsã
de local propriu�  ºi c ã ,,dac ã bise rica de la  Ba laciu, ar
fi repara tã ºi împre jurul ei  s�ar c lãdi c âteva încãperi ºi
chilii, dec larâ ndu-se astfe l Metoh al mânãstirii noastre
Tatlageac , ar  pute a servi ºcoala de cântãre þi, aºa cum
mânãstire a Coz ia  din Eparhia Râ mnicului-Noul Seve rin,
serveºte ºcoa la de cântãre þi a episc opiei respective�1 .
Mutarea ºcolii la Ba laciu avea sã f ie amânatã aproape
un dec eniu, în lipsa unui loc al corespunz ãtor. Cu oca zia
vizi tei sa le l a Mãnãsti re a Bal ac iu, l a 7 mai 1932,
P.S.Episcopul Ghe rontie  hotã ra construirea unei clãdiri
ac olo, pe ntru strãmuta re a ºc ol ii de câ ntãreþ i de  la
Cons ta nþ a2 . În a nul º cola r 1934/ 1935, insti tuþia
funcþiona  tot în vec hiul Tomis, a vâ nd ca di rect or  pe
P.C.Iconom Grigore  D umitrescu, vicar  episc opal ºi un
total de 23 e levi, dintre ca re 13 în clasa I, 6 în c lasa a  II-
a ºi 4 în clasa  a  III-a . Tot nu avea un loca l potrivit
misiunii sa le, a ºa încâ t Consiliul Eparhial considera ca
o nece sita te mutare a e i la Mãnã stirea Balaciu, ,,unde

ªCOALA  DE  CÂNTÃREÞI  BISERICEªTI DE  LA
MÃNÃSTIREA  BALACIU (1936-1939)

cu mijloac ele ei, cre dem cã va ve ni mult în ajutorul
funcþionãrii regula te ºi pregã tirii cât mai complecte  a
elevilor� 3 .

La  începutul anului 1936, pregãtir ile pentru muta rea
ºcolii la Ba laciu erau în toi. Încã de la 1 dece mbrie 1935
fusese  numit  un se creta r  ºi pedagog la  ªcoa la de
cântãreþi, Ioa n I.Ifrim, student în teologie, tr imis pe ntru
ace asta la Mãnãstire a Ba laciu4 , iar  de la  ace eaºi datã
fusese  numit ºi un servit or  (om de serviciu) pentru
ºc oa lã , Constant in Lãudat u 5 . În va ra anului 1936,
decizia  pentru mutarea ºc olii în aºezãmântul ialomiþe an
era luatã. Printr-un proces ve rbal a l comunitãþii de  la
Balac iu, datat 24 august 1936, se menþiona cã la 17
iulie, sta reþul G he rman Jordan întoc mise  un re ferat
pentru construi re a unui loca l destina t ºcolii , dupã
,,pla nul Moldove anu�, la 18 iulie dându-se ºi dec izie în
sensul a cela. Analizându-se  apoi posibilitãþi le bã ne ºti,
s-a vã zut cã nu puteau f i ac operite  cheltuielile pe ntru
ridica rea une i clã dir i noi, aºa cã s-a hotã rât reparare a ºi
extinderea localului deja  existe nt în inc inta  mãnãstiri i.
Comitetul de  c onstrucþie, numit de Episcopie ºi ca re
era condus de stareþul G herman, ajutat de preotul Ioa n
Ale xandru, parohul de la Sfântu G heorghe, de cisese a
se fa ce împrumutare a sumei de  50 000 le i, nece sa rã
tocmirii me ºte rilor ºi cumpã rãrii materialelor 6 . Suma
re spec tivã, împrumuta tã de la  P.S.Episcopul G he rontie ,
urma  a se îna poia prin fondul ce  se  c onstituia  dupã
1 oc tombrie 1936, printr-o taxã de construcþie impusã
fie cãrui elev7 . La 28 august 1936, comite tul încre dinþa

suma menþionatã stare þului Gherman, pentru meºteri ºi
mate riale . Pr.Ioan A le xa ndru a toc mit meºte ri  di n
împrejurimi, pentru a  fa ce z idãria ºi tâmplãria localului.
Zidarul Alexandru Nicolae  din Balac iu era  tocmit pe
suma de  4 000 lei ºi produse (mã lai, fa sole, brânzã º.a.),
iar  tâmplarul  Ion Gh.Ni þu din Sfâ nt u Gheorghe era
tocmit pe 5 000 lei ºi mâncare . Urmau a se  fac e tencuitul
clãdir ii vechi, z idãrie nouã c a ,,întãriturã � la  cl ãdirea
veche , z idãri e de ,,înãditurã � a dormitorului vec hi,
prec um ºi a dã ugare a unui nou plafon 8 .

În toamna anului 1936, lucrãrile  localului destinat
ºcolii erau terminate, iar ªcoala de Câ ntã reþi Bisericeºti
,,Ghe rontie  Episcopul�, a  Eparhiei  Consta nþ ei, era
mutatã la Mãnã stirea Balac iu. Avea sã funcþioneze acolo
3 ani ºcolari, pânã în 1939. Pe lângã înc ãpe rile destinate
ºcolii, comunita tea monahalã a  pus la dispoziþia ºc olii
ºi douã încãperi pe ntru familia directorului, baie pe ntru
elevi, prec um ºi 20 de pat uri, primite  ca dona þie de la
desfiinþatul Seminar Teologic de  la Constanþa. ªcoala  a
funcþionat dupã  programa  vremii, cuprinzâ nd discipline
de teologie ºi muz icã bisericea sc ã. La mutarea ºc olii la
Ba la c iu,  dire c torul  e i e ra  Oc t avi a n K eha ic i uc,
bucovine an de origine, lice nþia t în teologie  al Facultãþii
din Ce rnãuþi9 . A urmat apoi Alexandru Ra icu, pânã la
mutarea ºcolii de   ac olo. Dintre profesori, sunt de amintit
Pa nt elimon Frunz ã, absolvent de  ª coalã  Norma lã,
profesor de  muz icã1 0, pre otul G rigore Popescu, venit
de la pa rohia  Floric a, l a 15 februarie 1937, ca profesor

(continuare în pagina  9)

MIORIÞA
ULTIMUL DISCURS AL PREDESTINÃRII

(continuare în numãrul viitor)
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Casa se îng ropase adânc
în  pãmântul ei , în buruieni
ºi  salcâmp i, în  umbra
dudulu i ºi  a nucului, în
vi i sãlbatice ºi  în cerul
imens al  septentrionu lui,
în stelat  ca o rãsãrire
a brazdei , în  dãinu irea
singurãtãþ ii greierilor izvod ind
de-atot  pe înt inderi  pierdute în orizonturi .

Somnurile casei m-au pândit
blând, m-au muºcat
de picioare cu  dinþ i moi,
m-au ademenit  cu  umbre
curcubeice ºi pãsãri  albastre
plutind în lunã,  ciovici  bocind
ºi  pãianjen i pãzind  geamurile ºi cuiburile.

Buruieni le au trecut p rin mine
ºi  cioatele miriº tii , m-a îngãlbenit
cãpriþa cu pudra ei  verzu ie
ºi  m-a îmbrãþiºat t ro scotul ,
mi-au in trat  în  tãlpi  colþ ii b abei
ºi  draci la, amestecându -se
în  sângele meu, s-au agãþat de mine
scaieþi i ºi  m-au întâmpinat  ciurlani i.

Ascuns în  bãlãrii
crãpase sub b rumã mierea
pepenului galben, mi-a
dat sã mãnânc ºi  amiro suri
de smirnã m-au  cuprins ,
gus t înecãcios  stãruia
în  cerul  gurii  ºi în gât
ºi  am º tiu t cã acesta
este fructu l pãmân tului acestuia
ºi  firea lui va starui în mine
pentru  toata v iaþa.

Porumbe albastre în tindea
ramul ghimpos, boabe argintate de brumã,
ºi  pere mici  pãdureþe
mi-au strepezit  din þi º i sângele
ºi  firea, dãinuind arome ascunse
în  carnea mea, în auzul meu
ºi  nãrile mele, ca o  otravã neºtearsã.

Acri ochii þiganului,
mura ochea dintre rugu ri
ºi  îmi ardea trupu l ºi  îmi îndulcea buzele
îmi înnegrea din þii , îmi creºteau
urechi º i ajungeam
înger p limbãreþ, pânã la ciuperci le dulci
cu miros de aluat, ca sã mã întorc la rostu ri.

Jeruiesc mãceºele ºi ghergh inele,
pãdu rea arde în focuri reci,
pastelate, ies h ribi i în  toamnã
târziu º i bu reþ ii n eg ri  ºi  roºcovii
pistruiaþ i, º i din toate mã-nfrupt
ca un prinþ al locului.

  Î n d u l c i r e Î n d u l c i r e Î n d u l c i r e Î n d u l c i r e Î n d u l c i r e
Motto:
Pãmânt al s ingurãtãþi i! Strãin veneam întru þã râna naº terii  mele

Aricii  îmi pun între mâini
blana þepoasã, mã-adulmecã
blând cu boturi de ºoarece,
mã-nþeapã trecându -mi în fire
în singurarea ºi  glasu ri le
ascunse ale pãdurii,  limbile ei, cântecul.

Orbeþi i îmi împing  sub  tãlpi
pãmân t reavãn  ca pâinile
coapte, pufoase, sã calc
în spre drumurile pust ietãþi i.

Iatã, cãþelul pãmântu lui
mã cheamã, cu  numele
numai de mine ºtiut, p ãmântu l aces ta
mã v rea, al lui o sã fiu,
mã voi risip i în  el ºi  voi
în flori în maci,  licãrind
în tru tainã!

Din tr-o singurãtate
a dezmãþu lui  mi-am
aflat femeia, d intr-o du rere fãrã capãt,
ca halucinan tul  cântec al g reieri lor,
ea m-a tras dinsp re bâlci , în spre searã,
mi-a deschis  pântecul ei
ºi am mâncat  împreunã mãrul dulce al sãrutu lui.
Tâmplele ei albas tre se vor îndori
de mine ºi  atunci  când oftând
mã va aº tepta înºelându -mã.

Ea va spune: E l e, sunt s igurã
pe el î l aºtep t,
nu mi-l  luaþ i, el s -a îngropat
în  mine, de aceea
locu l aces ta îl  recunoaº te de-atot .
Picioarele lu i sângereazã
pe miriº ti, el  calcã
pe urmele tãlpi lor mele
în tristatul  bãrbat , cãutându -º i femeia.

ªi dintr-o datã d in toate
se arãta Dumnezeu,  grãind
neîn þeles, dar atât  de clar
încât  iubeam pentru totdeauna
lucrul  Mâin ilo r Lui,
firea mea împãrãteascã,
dulceaþa necazurilo r mele,

a bucuri ilo r mele,
,,cele nearãtate ºi cele ascunse
ale în þelepciun ii Sale�mi-a arãtat
duhul miriºti i,duhul mov ilei ºi al crivãilor
mi-au cân tat greierii  nopþii
m-au fu rat  dãinuind
firea mea fermecatã de-atot ,
devenind ato tapãmântului  acesta,
nemaiputând lipsi  din  el ,
din cân tecul lui t rist ,ameþi tor.

Iatã greierii sunã, dãinu ie
peste pust ietãþi  lunat ice,
peste cer ºi  pãmânt ,
simfon ie izvod ind
ca izvoarele, înecând pãmântu l
ºi  lumea,  diluviu  pe care rãtãcesc casele
ºi  somnuri le.

Înduhovnicitu-m-am, Doamne,
aflat-am de Tine
în  buruien i ºi  moarte
în  top irea vegetaþ iei de an,
în  secetã ºi vesel ia nebunã,
în  locul  acesta unde nu  s-a întâmplat  nimic,
doar s-a vieþuit  crâncen
pânã la o s, pânã la durerea
din mãduvã si  rãrunchi ,
pânã la ameþirea minþi i
ºi  încurcarea limb ii,
pânã am ajuns rob stãpân irii ,
pânã m-am eliberat de libertate.

Iar se-aprinde pãdurea,
de roadã, ,,manã cu nemilu ita �,
ciorchini negri  ºi ro ºi,
ciorchini alb i, verzi º i de aur,
pâin i din pãmân t, aer
pãstos ca de miere,
porumbe albas tre - ndulci te
de brumã, mãceºe-nmuiate de-ncuietorul
de seve, mierea luminii, v aier de frunze
ºi  jale de-atot  ºi neunde,
curcubee în noapte,
luna cu  halou  hrist ic, sângerând
se coc greierii,  Carul Mare-i
la praguri  încãrcat  de otavã,
de do ru ri  cuibând , se pierd
ochii vo inici lor în  samuras trã,
moare femeie în vãile albe,
jeleº te mãmâna în pustietate,
sunt p lin doldora, sun t
bogat  ca un mire
gata de moarte.

ANGHEL MACEDON PIªCU
(din volumul Fast)

Un paj  e ochiu l � cu pasul  sprin ten
Printre-nserãri în  urme verzi îºi t rece
Solia : apos tat º i stea cu p inten
Mascând  cãldura fi ri i pân� la rece.

Nu þ ine-n veci de t rena-mpãrãteascã
Ci însuº i împãratul  se viseazã
Râvnind coroana cl ipei  nelumescã
Osârdia-i  stã-n geana nop þii  treazã.

Sonetul ochiuluiSonetul ochiuluiSonetul ochiuluiSonetul ochiuluiSonetul ochiului
Maestrului R adu Cârneci ,

la  aniversare

Adria BÃNESCU

Cu Pegas , aripatul , se-nvecinã
Dogoarea lu i � când setea-n  mine bate
ªi zboru l sãu s finþeº te în luminã
Împãrãþi i demult  mie uitate.

Cã vom domni cândva � nu e-ndoialã:
Când râde ochiu l meu  � al tãu  se-nºealã�
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(continuare în pag. 8)

Momen tele ce le
mai d ifici le p rin care
trece cineva care se
apucã sã scrie o cronicã
de carte sunt  alegerea
ti tlului ºi mai ales fraza
de început , care , de

ob icei , sunt  cãu tate, migãl ite, dar mai  ales
ºlefui te, întrucât  trebu ie sã-l prindã pe citi tor, în
«  capcana »  lectur ii , d ar sã ºi  s intet izeze,
metafo ric,  conþinu tul.  Mie mi-a venit în minte
un ti tlu care multora le pare exagerat , un ci tat
d in  cr on ica rul  Miron Cos t in , care sã facã
trimitere la t ruda Pro feso rului  Ilie Mândricel,
pe care, pãs trând  proporþi ile, îl  po t numi (º i
demonstraþ ia o voi  face în con tinuare), un Mi-
ron  Cos tin al  bozioren ilor º i, deopotrivã,  al
buzoienilor. Asocierea este posib ilã dacã avem
în vedere celeb ra metafo rã a cron ica rului ,
�iscus itã oglindã a minþi i omeneºt i, scrisoarea�,
metaforã care se po triveºte ºi  cãr tu raru lu i
boziorean.  Autorul nos tru contemporan gãseºte
pentru  cãrþ i le sale douã mo tou ri  la fe l de
inspirate, amintind condiþia profesorului  de þarã,
dar nu  a oricui , ci  º i  a cercetãtorulu i.U nu l
vizeazã vocaþia dascãlulu i �ce pãtrunde în
fiecare dimineaþã în misterioasa clãdire a ºcoli i,
în  care se petrece, de generaþ ii , miracolu l cãrþi i,
al  înce pu tur i lo r cu l tu ri i ,  al  înc eputu ri lor
cunoaº terii ºi al începutului  omului din cop il�
(�Izvoare din adâncur i�). Altul vizeazã condiþia
ºi   legãtura dascãlului cu  comunitatea cãreia î i
aparþine sufleteº te ºi  sp iritual: �Pentru  o mai
dr eaptã a Bozio rului  cins t ire� (�Chem area
clopo telo r scufunda te�)  (eu  înþeleg aici  cã
Bozioru trebuie cin st it  pen tru  is to ria sa, el ,
dascãlul  rãmâne un anonim!)

Filo log  (abso lvent  de Filo logie), filozof (ab-
so lvent  de Filozofie), p ro fesor prin formaþie,
is toric din d ragoste, cercetãto r prin vocaþ ie, Ilie
Mândricel, profesor de mai bine de 40 de ani  în
comuna Bozio ru, Buzãu, face parte din tagma
extrem de rarã (dacã nu unicã!) a profesorulu i
(de þarã!) � cercetãtor. N ãscu t în  Crevedia de
Giu rg iu, a fos t repartizat  la sfârºitul facul tãþii  în
Bozio ru  (la începu t  in  satu l  F iº ici) , s -a
natu ral izat , devenind mun tean p rin adopþie. Un
mare noroc pentru el, unul ºi  mai mare noroc
pentru bozioren i º i pentru  buzoieni , cãci destinul
lu i s-a întâln it ºi s -a împleti t cu acela aces tora.
O mare ºansã pen tru el sã se în tâlneascã cu cea
mai mare densi tate de vestigi i rupes tre ºi  de
rãmãº iþe monahiceº ti din  zona Subcarpaþi lor
Buzãu lui , cele mai  multe pe raza Bozio ru lui , în
faþa cãrora n-a rãmas  indiferent. ªi-a descoperi t
chemare a º i  ºi -a u rmat  vocaþ ia.  A t ipãri t
(c oa uto r ) � Ve st ig i i  r upes tr e d in  Mun þi i
Buzãulu i� (editura A rhivelor Statu lui  Buzãu,
1980),  �Izvoare din adâncu ri.  Începu tu ri le
învãþãmântulu i buzoian la sate� (edi tura Casei
Corpului Didact ic, Buzãu , 2000 ) º i �Chemarea
clopotelor scufundate� (editura Vega, Buzãu,
2006 ). Pregãteº te (în colabo rare) un  album
multaº teptat,  �Sihãstrii le rupestre buzoiene�

TITI  DA MIAN

�BIRUIT-AU  GÂNDUL  SÃ  MÃ  APUC  DE
ACEASTÃ TRUDÃ��

�Consãteni� (cum î i place lui sã spunã într-o
ded icaþie) de Subcarpaþi i  Buzãu lu i  (eu  din
Musc elu l  Cãrãmãneº t i,  dar  am  învãþat  la
Bozioru), eu prin  naº tere, el prin adopþie, ne-am
în tâlni t prin 1968, în tr-un moment cam dificil
pentru  mine. Un profesor de la Facu ltate mi-a
�cerut� sã-i aduc o carte veche (aveam de dat
un  examen  la Literatura românã veche).  Ilie
Mândricel m-a salvat dãruindu -mi �Optglasarul�
lu i Cucuzel. Am luat , b ineînþeles , examenu l, dar
în  anu l  a cela am pãrãs i t  locu ri le natale,
stab ilindu-mã în  Bãrãgan. De atunci nu ne-am
mai vãzut,  dar mai  ºt iam câte ceva unul  de
celãlalt , prin intermediul unui  prieten comun.
Ne-am întâlni t în 2005, când  i-am dãrui t, în
schimbu l cãrþ i i celei ve chi , romanu l meu,
�Fagu l�. Dest inul  nu-i  în tâmp lãtor, noi  ni-l
alegem,  ci tisem undeva. Am descoperi t acum
cã am pãstrat  permanen t �ceva� care ne- a
chemat ºi ne-a ap ropiat. Amândoi  ne-am aplecat
cu seriozitate º i pasiune asupra zonei  acesteia
binecuvântate, cu mij loace diferi te: eu  �  cu cele
specifice subiect ivi tãþii  romancierulu i care face
din Fagul de deasupra Buduilor (ch iar ex istã,  a
ºi  fost  declarat  monumen t al naturii !) un to tem
al locu rilor, iar el � cu  mij loacele specifice
p ro fe sion is tu lu i , cer cetea zã  �chem are a
clopotelor scufundate� ºi  scoate �izvoare d in
adâncu ri� (splend ide metafo re d in  t it luri le
cãrþ ilo r Domniei sale!)

�Izvoare din  adâncu ri� es te cartea unu i
pasionat, a unui erudit, a unui  cercetãtor care
re al izea zã cea  ma i  comp letã  is tor ie a
învãþãmân tu lui  buzoian  la sate.  Cartea se
impune, în  primu l rând, prin  rigoare º i p rin
metodã. În prealabi l, face o  anal izã amãnunþitã
a s tadiului  cercetãri lor pânã la el , con tinuã cu
originile învãþãmân tulu i sãtesc buzoian (desigu r
ºcol ile de pe lângã mânãst iri). Pen tru aceasta,
ce rce te azã  cu  minu þioz i tate numer oa se
manuscrise româneº ti , slavoneºti  ºi  greceºt i,
urmãreºte apo i apari þia ºi  evo luþ ia tipografi ilor.
Cap ito lul  c el  mai  amp lu  e s te de d ic at
învãþãmântulu i sãtesc, începând  cu secolu l al
XV III-lea,  con tinuând  cu  p rima jumãtate a
secolu lui  al XIX-lea, pânã la domnia lui  Cuza,
inclus iv.  Urmeazã monogr afii  substanþ iale,
detal iate ºi  extrem de documentate ale ºcol ilo r
private, ale celor de pe lângã mânãstiri sau de
stat  din  fo stele judeþe Râmnicu Sãrat , Saac ºi
Buzãu. Descoperim în carte, pe lângã o cercetare
ob iect ivã rece,  cu cifre º i date,  realizatã cu
obiect ivi tate ºi  rigoare º tiinþi ficã,  într-un mod
accesibil , º i o cercetare �de suflet�,care apropie
citi toru l, trimiþându-l cu och ii minþ ii, ºi  în timp,
înapoi , ºi  în  spaþ iu, s târn indu-i  permanen t
curiozi tatea. Spre edificare, ci tez prezen tarea
ºcoli i d e la Berca: �Pe un platou dominant , apare
chipul de palimpsest al ruinelor fostei Mãnãs tiri
Cetãþu ia (Berca ). Înainte de Marea U nire,
locali tatea i  se în fãþ iºa lui  N. Iorga <ca un  sat  de
munteni  sãraci, care se coboarã la câmp ca sã
câºtige, câteva luni d in an , 40 de bani  pe zi.

Niciodatã el  n-a pu tut  sã aibã vreo însemnãtate,
dar un domn�a fãcut  aici  o mãnãst ire>. L a
mãnãs tirea Berca (cercetãtorul  îl corecteazã pe
Iorga!),  cti torie nu a unui domn, ci a bo ieri lor
Cândeºti , a funcþ ionat  o ºcoalã în p rimii ani  ai
veacului  trecut��. Urmeazã info rmaþii  desp re
dascãli , d espre profi lul  ei (pregãtea þârcovnici
ºi  g rãmãtici) ºi  încheie cu  o propoziþie ce spune
mai mult  decât o istorie: �L a in trarea în actualul
lo cal al  ºcoli i din Pleºcoi,  o placã din  marmurã
face sã dãinuie pes te timp numele s luj ito ri lor
ei, cu începere din  1838�. Nu  sunt  uitate nici
ºco li le �u itate� de vreme,  precum cea de la
Moisica: �În ciuda faptului cã în partea câmpu lui
nu ob iºnuiesc locu ito ri i sã-ºi  dea cop ii la
învãþãturã, în august 1833, funcþ iona o ºcoalã
românea scã în satu l Mois ica,  d in comuna
Smeeni,  plasa Câmpului.  Era o  ºcoalã de sat,
în treþinutã de locuitori, cu 9 ºco lari care < au
so rocu l învãþãtu ri i dã d imineaþã pânã seara Niþã
Dascãlul  le lua câte do i lei pe lunã la fiecare>�.

         Cartea se ocupã º i de organizarea
învãþãmântulu i, având  cap itole care urmãresc
pregãt irea º i activi tatea candidaþ ilor de învãþãtori
pentru  satele judeþulu i Buzãu, o ferã informaþii
despre manualele folosite, despre clãdiri , d espre
fonduri, d espre conducerea învãþãmântului.  Pe
mai b ine de 80  de pagini cartea prezintã diverse
anexe ce urmãresc documente,  hrisoave, zapise,
(în româneº te ºi slavoneºte), nume º i ch ipuri  de
preoþi , cãlugãri, d ascãl i, logofeþi,  grãmãtici  ºi
dieci . Prezintã o  lis tã cu scrii torii  de acte d in
mediul ru ral, numeroase rapoarte ale ocârmu irii,
circu lare, cataloagele candidaþi lo r cu nume,
prenume, vârstã,  stare civ ilã, satul . Cartea mai
are ºi  un  indice al  numelo r de sate, în ordinea
alfabeticã, foarte necesar pentru  o ricine vrea sã
se documenteze. Chiar eu am aflat cã în  satul
meu , au fost  învãþãto ri  în perioada 1833-1860
Ion Vlad, Stan Vasi le ºi  preotu l Toma Crãciun,
a cãru i cruce am descoperit-o în cimitirul satului
vegh ind  mormin tele s trã moºilo r mei . Mai
descoperim în carte hãrþi, fo tog rafii , facs imile,
pomelnice, cataloage, ch ipu ri de dascãli  etc.
Impres ionan t es te  numã rul  de documen te
cercetate cu  minuþiozi tate, 346 . Ele spun totul
desp re truda cercetãtorului.

�Chemarea clopo telo r scufundate� are un
moto ex trem de suges tiv. Il ie Mândricel face
pentru  Bozioru mai mult  decât au fãcu t-o to þi
înaintaºi i intelectuali . Plaseazã locali tatea în
locu l  pe  car e º i  l -a c uc eri t  d e- a lungu l
impresionantei sale isto rii, adicã în  etern itate.
Punctu l de p lecare al  cãrþii  îl reprezintã, dupã
cum afirmã autoru l,  o  legendã a clopotelor
scufundate � un aºezãmânt  mãnãst iresc sau o
b iser ic ã cu  hr amul Sf.  D umitru ,  ca re s-a
scufundat la un  mare cutremur când �pãmântul
s-a ridicat , s-a cobo rât ºi curtea sch itu lui  a fo st
brãzdatã fulgerãtor de un ºanþ care s -a adânci t
pânã a înghiþit , asemenea unui balau r nesãtul,
biserica ºi o parte d in chi lii le aºezãmântului�
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(urmare din pagina 7)

ªi astãzi , spun <împreju reni i>,  uneo ri,  din
adâncuri rãzbat la suprafaþã chemãri de clopote.
Nu le pot auzi decât  anumiþi oamen i º i numai în
anumite zile » ªi  eu  le-am auzit. Mãrturie stã
cartea mea �Fagu l� care descrie o as tfel  de
chemare de clopote într-o noapte dintre ani . Pânã
aici este doar legendã. De aici înco lo, ceea ce
face Il ie Mândricel es te is torie, adicã º tiinþã,
dupã cum însuº i afirmã:  �Chemarea clopo telor
scufundate es te pen tru cei  de azi îndemn sp re
cunoaº terea trecutu lui º i chemare la credin þã în
Dumnezeu�. Este o chemare pe care el a ascultat-
o ºi  a auzit-o, rãspunzându-i prin  cartea sa care,
cu mijloacele specifice istoricu lui, realizeazã cea
mai comp letã prezentare a mãnãs tirilor º i a
aºezãmin telor monahale din zona celor mai
dense vest igi i rupestre din  Munþii Buzãulu i ºi
din þarã, cãci Bozio ru es te si tuat  în centru l
aces tor ves tig ii aflate pe traseul  Aluniº- Nucu-
Ruginoasa.

In teresan tã es te fo rmula de a dre sar e a
auto ru lui , transferatã sp re ci titor prin persoana
a doua s ingu lar, pentru a-l menþine ancorat între
lumea depãrtatã, din  trecut , ºi  cea de as tãzi,
p rezen tã  lângã aces te vest igi i  �  mãr tu rie:
�biserica sãpatã în  piatrã de la Aluniº  (1274),
Scaunele lu i N egru Vodã de lângã Nucu, ruinele
mãnãs t iri i  Pinu ,  D ealu l  G o þilo r,  D ealu l
Tocitorilor, Piatra Motnãu lui , Peºtera Agatonul,
Lacul G oteº º i vest iþi i s tâlpi  ai  Tain iþei�

         Capitolu l I, inti tulat  suges tiv  �Din
umbra chili ilor în floare� real izeazã o incursiune
istor icã sp re locaºu l  de cãlugãri  G ãvanele
oferind info rmaþii surprinzãtoare prin  exacti tatea
lo r, p rin detalii  în tin se pe mai bine de 30 de
pagin i, cu  in tenþia vãditã de a epuiza in fo rmaþia,
despre fostu l schi t Fundãtura, apoi  despre schitul
Vorn ici � ct itoria lui  Mihai  Viteazu l, despre
biserica Sf.  Gheorghe d in  marginea satu lu i
Nucu , desp re fosta mãnãs tire Motnãu, dar ºi
desp re actualele b iserici din lemn din comuna
Bozioru:  Bozioru de Sus , Râu  ºi Scãieni.

Capitolul  al  doi lea in ti tulat cron icãreº te
�Fost-au, cicã, n iºte leg i� aduce în prim- plan
in fo rmaþi i extrem de exacte despre relaþii le so-
ciale ale vremii ºi  relaþi ile din tre oameni: foia
de zestre, d iata, în scrisu ri  de învoire, chezãºia,
vechiletul , aducerea la urmã,  învoirile agricole,
pe mai  bine de o su tã de pagini.

ªi cap ito lul  al  t rei lea, �Oameni ºi  meserii�
se înt inde cam tot pe atâtea pag ini . In ten þia
auto ru lui , dupã cum însuºi  subliniazã,  este �sã
învie, mãcar parþ ial, douã epoci  d iferi te, douã
momente ale des t inu lu i  nostru  r omânesc:
Buzãu l, judeþ ce fãcea legãtura între cele trei
provincii istorice româneºti  (Ardealul, Mo ldova
ºi  Þara Româneascã) cu care avea gran iþe foarte
b ine o rgan iz ate� Cel  de-al do i lea momen t
ev idenþiazã componenta de bazã a cul turi i
noas tre vech i �  scrisul . Ansamblul  monas tic
Aluniº - Nucu- Pinu este considerat �cea mai
pu ternicã vatrã sihãstreascã din cen trul  þãri i

noas tre, dupã D acia Ponticã�. Martirizarea lui
Sava Gotul (12 april ie 372) reprezintã p rima
atestare documen tarã a zonei Buzãului.  Apoi
documentele se înmulþesc începând cu mijlocul
secolului al  XVI-lea, care menþioneazã: martori,
ju rãtori, hotarnici , sluji tori , preoþi , bo iernaºi ºi
pe scriitori i lor, cu  feb ra cumpãrãrii de pãmânturi
ºi  ach izi þi i imobiliare mari.  Cel mai  harnic
s lu ji to r al  cuvân tu lu i scris din zonã,  Balea
logofãt , a fo st o figurã rep rezentativã a secolului
al XVII-lea. Es te vizibilã predispoziþ ia auto ru lui
pentru  portret:  �ªti inþa de carte ºi-a în suºi t-o la
ºcoala slavo românã de la Mened ic. Compunerile
lu i probeazã serioase cunoºt inþe d iplomatice ºi
ju ridice, stãpân irea slavonei,  dar ºi  dep rinderi
practice de agrimensurã. Deºi nu a fost  cleric,
ºi-a o ferit  servici ile lãcaºuri lor bisericeºti . El a
fost  unu l din acei  care ºub rezesc tot  mai  tare
poziþ iile s lavonei, obligând ºi impunând abo lirea
ul timelor obstacole, sporind  numãru l celor ce
produceau cul turã de expresie româneascã�

Ult imul cap ito l, �Trecute v ieþi  de dascãl i ºi
de ºcol i la Bozioru , o  parafrazare in spiratã,
aduce în prezent  câteva chipur i de dascãl i,
începând  cu  seco lu l al XV I-lea º i pânã în
t impur i le noas tre , cu  o  me ticu loz ita te
desãvârº itã. Fo tog rafi ile din  finalul cãrþ ii,  ce
su rp rind locaºuri º i dascãli , stau  mãrturie.

Impresioneazã în cartea sa exacti tatea datelor,
minuþiozi tatea detalii lor, tehnica desãvârºi tã a
descrierilor, acurateþea informaþii lor ºi fineþea
prezen tãrilo r. Cercetãtoru lui  nu-i scapã nici cel
mai  mic detaliu , conºtient fi ind cã lasã totul
prezen tului º i posteri tãþii . Priveºte,  cerceteazã,
mãsoarã, no teazã, calcu leazã,  inventariazã,
fotografiazã, cop iazã cu exactitate, cu seriozitate
ºi  cu responsabilitate.  Se fereºte de presupuneri,
ca utã documen tu l ,  î l  anal izeaz ã ºi  o fer ã
in fo rmaþi i. Nu  mai lasã loc ºi  altui  cercetãto r
venit pe u rmele lui. E puizeazã.  Ca un veritab il
arheolog , reface în tregu l d in  câteva ciobu ri.
Nimic sub iectiv. Emoþia în faþa atâtor documente
ºi  descoperiri  e lãsatã la o parte.  Rãmâne doar
luciditatea.  Nicio afirmaþie nu e fãcutã fãrã sã
aibã acoper ir ea documen tulu i .  Sp r e
exemplificare, prezentãm câteva �modele�. Iatã
prezentarea bisericii din  Scãieni ºi a inventaru lui
acesteia,  real izate pe 10 pagini din care spicuim:
�Din  punct de vedere al  planimetr iei  º i al
evo luþ iei  aces teia în  t imp,  b iserica Scãieni
aparþ ine <tipulu i dr eptunghiu lar  compus>
cons truitã în s tilul vechi  al bisericilo r d in lemn
din zona de deal ºi  de munte a Buzãului, <un
vechi tip autoh ton în Þara Româneascã, aproape
dispãru t în Olt , d ar încã bine reprezentat în
þ inutu ri le ves t-ce ntr ale a le Mun ten iei>.
Trãsãtura indiv idual izatã a aºezãmântului  o
formeazã lãrgimea mai mare a pronaosului  faþã
de naos . Dupã un p ridvor închis , din scându rã,
la intrare (L-2 ,50m.;  l-2 ,70m.), b iserica pare
formatã d in douã dreptunghiuri, unul aºezat pe
curmeziº  (pronaosul), celãlal t pe lung  (naosul),
continuat cu  al tarul .  Pridvo rul  p rezin tã la

jumãtate un brâu din  scândurã traforatã cu ar-
cade. Faþada are douã feres tre ro tunde, ca niºte
hub lou ri  mici ,  cu  diametru l  de 0,  28m�
Compart imen tul urmãtor, pronaosul  (4,60m. x
6,30m.),  fiind  mai lat decât lung, depãºeºte
pridvorul  cu 1,80m. pe fiecare parte ºi naosul
cu 0 ,80m. pe fiecare din laturi le de N. º i S.
Pronaosu l a fos t adãugat ul terior, spre a se mãri
spaþ iul  ºi  a sus þine deasupra o turlã octogonalã
nepãtrunsã. Aceasta se sprijinã pe patru  du lapi
masivi  de b rad� � U rmeazã p rezen tarea
acoperiºu lui , a turlei , a picturii cu  semn ificaþia
tu turor icoanelor ºi,  cum era ºi  firesc, o foarte
minuþioasã prezentare a cãrþilor: Tetraevanghel,
Cazanie, Evanghelie,  Moli tfelnic, Ceaslov,
Litu rgh ii , Agheasmar, Ceasos lov,  Rojdan ic,
Slu jba s fintelo r pat imi, Acatis ter, Minei ,
Cataviser, în  total  19 cãrþi.

D ezb rã când  ce le  douã  cãr þ i de  haina
scru tãtoare a omului  de º ti in þã, rãmâne însã
scrii torul , cãci descoperim aici  pag ini  st rãlucite
de descrieri , portrete desãvârºi te, mici  naraþiuni
ce po t cons ti tui i puncte de p lecar e pentru
eventuale nuvele sau romane, evocãri  de mare
rafinament  º i, peste toate, suflet . Sã nu uitãm:
domnu l Ilie Mândricel nu este vreun angajat al
Arhivelor Statului. E ste un serios profeso r de
þarã care îºi face meseria în fiecare zi:  corecteazã
caiete, teze ºi extemporale, pregãteºte lecþi i
pentru  a doua zi, are familie º i gospodãrie,  are
grij i º i bucurii , dureri º i necazuri� ªi totu ºi
peste toate rãmâne pasiunea. Numai la aceastã
carte are (atenþie!) 1427 de note de subso l. Am
încerca t sã soco tesc ca m cât  t imp  i-a luat
documentarea, presupunând cã a folos it pentru
fiecare fiºã cel  puþin 30 de minute.  L as  ci titorul
sã înmulþeascã.  Sã mai  adãugãm d rumuri le
fãcu te la arh ive. Plu s fiºarea.  Plus ordonarea.
Plus  redactarea.  Plu s scrierea cãrþ i i.  Plu s
tipãrirea. Nimeni  nu  l-a obl igat  s -o  facã. Numai
pas iune a,  ad icã  ace a þâ ºn ire  de gâ nd  a
cronicarului, ad icã �Birui t-au  gândul  sã mã apuc
de aceastã t rudã, sã scoþ  lumii la vedere�� ªi
mai  continuã, odatã cu înaintaºul:  �Scriptu ra
(scri itura) desparte lucruri de ochii  noº tri , ne face
de le pu tem ve de a c u cuge tul  nos tru�
Scrisoarea este un lucru  vecinicu��

N.  B. În  ARGUMEN T autoru l aminteºte
fr um oa sa le gendã  a  c he mãr ii  clopo te lor
scufundate. În aceastã priv inþã, afirmã cã nu are
documente º i cã are destule îndoiel i în priv inþa
localizãri i schi tulu i cu hramul Sf. D umitru . Dacã
va studia istoria bisericii cu acelaºi  hram d in
satul  Muscelu l  Cãr ãmãneº ti  , d in  acelaº i
perimetru, (ºi cred cã o va face), mai  mult ca
sigur va gãs i rãspunsul, mai  ales  cã î l va ajuta ºi
un argument toponimic:  Dealul Vãtraiulu i, la
poalele cãruia se afla o  Vatrã de sihãs trie, lângã
care au mai fos t constru ite încã douã biserici,
înain te de aceasta, construitã ºi ea acum mai bine
de 100 de ani , tot cu hramul Sf. D umitru. Eu am
indicii , d ar nu-s  cercetãtor. Îl las pe Domnia Sa.

�BIRUIT-AU  GÂNDUL  SÃ  MÃ  APUC
DE ACEASTÃ TRUDÃ��
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1.  Evenimentele din 89  l-au surprins pe
eroul  nostru într-o  s taþ ie de au tobuz din
periferia capi talei. Mucul  unei þigãri  ieftine sta
spânzurat în urlo iu l format în strungãreaþa
dinþi lor sãi. Ftizic, nu de nemâncare, ci  mai
mult  de nesomn , fumat ºi  consum de bãuturi
alcoolice.

Scru teazã drumul, în  gându l ocrot ito r cã
ad idaºi i  sãi nu  vo r fi  dobor âþi  de b ruma
dimineþii . Limitat  în  vorbire pe fondul  unei
secete cumpli te de cul turã, parcurge t rep tat
treptele dospirii în pântecu l no ii ord ini publice,
în  special în cãmãrile acumulãri lor materiale!
A rmã pe umãr , aman te tiner e,  ma ºin i
bengoase, personalizate, p roprietãþi delimitate
în  luciu ri  de ape ºi  garduri monitorizate.

Ales  al neamului în forul legis lativ, apare
când º i când pe ecr ane le televizoarelor.
Întrebat sã explice unele aspecte mai subtile,
rãspunde destu l de sincer: �Laso-n sânge, cã-i
mai  bunã!� Vãzând mirarea pe chipul  celui
care-l  in terv ieva, er oul  nos tru  se exp licã:
�Omule,  aces tea sunt  cuv intele care mi-au
rãmas pe l imbã, de când eram debarasor într-
o amãrâtã de cârciumã!�

2 .  Recr eaþ ia mar e.  E lev i i  d in  z onã
invadeazã  s trãzi le. Peisaj  bacov ian! Plo i
in terminab ile fac sã disparã romantismul de
s tat  pe bãnci.  Toþi se refug iazã în scãri le
blocurilo r d in apropiere, unde consumã ce au
cumpãrat  ºi fumeazã tutunul p referat .

Timidã º i mamã a trei  cop ii , femeia de
serv iciu  î -º i îmbra cã g lasu l  în tr-o  hainã
maternã ºi  le atrage aten þia elevelor staþ ionate
în  zona sa de re sponsab il ita te:
�Domniºoarelor,  vã rog sã pãstraþ i curãþenia
pe scarã!� Prinde curaj în glas  când vede cã
de ea se ap ropie domnul profesor �omul de
su flet�, cum toþi  locatari i îl  dezmiardã.  Lidera
de grup a elevelo r, mestecã p lict isi tã ult ima
bugatã de pateu.  Girul din p riviri le grupului o
au to rizã sã le repr ezin te.  Fãcu  ghemotoc
ambalajul pateu rilo r ºi  cu mare p recizie î l
aruncã în tre pantofii profesorului, apoi i se

DE-A  RÂSU�-PLÂNSU� adresã pe un  ton cinic:  �Tataie, nu ai un foc?�
Rãmas fãrã replicã rãsucea în cãuºul  palmelor
o pungã de plas tic, datã de buna sa soþ ie.
Part icule de vopsea roºie cu o simbolist icã de
agres iv itate,  se desprindeau,  maculându -i
derma îmbãtrâni tã. Tremuratul d in voce mã
sperie! Nu am reuº it sã înþeleg  ce a vrut sã
spunã, însã mã u itam speri t la chipu l lui , cum
prin tre ridurile pomeþilor descãrnaþi , lacrimi
de nepu tin þã înce rca u sã spele o  v inã
neexis tentã.

Grupu l de eleve pãrãsi în final  locul , nu
înain te ca l idera sã arunce pes te gunguiul
umãru lui  câteva perle:  �Tataie, nu mai  stresa
fetele, cã-º i pierd  libidou l!�

3.  Mã aflam în birou l meu de lucru. Aud
bãtãi  în  u ºã.  Pânã sã ro stesc cuvântul  de
încuviinþare, îºi  face apariþ ia p reo tul  paroh
Angheluþã. Cu chipul  rãvãºi t, se fixeazã într-
un scaun alãtu rat . �Ce este pãrinte?� Pe ch ip
îi  apar unele stãri  de jenã. �Comisarule am
dat de un mare necaz, creat chiar de mine�.
�Ei, dacã v ina vã aparþ ine ºi o recunoaºteþ i,
veþi  fi iertat de Dumnezeu!� �  spun  eu  mai
mult  în al int . �Comisaru le, þ ie î-þi  arde de
glumã, dar sã ºti i cã am dat  de o mare belea!�

Cãin þa lui  A nghelu þã aducea sp re mine
mirosu ri  bahice. �La o ra asta trebu ia sã fiu în
parohia mea sã oficiez un botez�.  �Lasã popo,
cum a stat  pruncu l nebotezat t rei  luni, mai
poate sta o  sãp tãmânã�. Rev ine ºi încearcã sã
se d isculpe:  �Comisarule, ai d reptate, însã þine
cont  omule, cã naºu l es te chiar primaru l d in
comunã!� �O rezolvãm noi  º i de data asta�,
încerc eu sã-l  conso lez.  �Eu î þi voi  înmâna o
citaþ ie cu numãr de înregis trare retroact iv, d in
care sã rezul te cã azi  trebuia sã fii  prezen t la
mine�. �Comisarule, eºt i un geniu! Pen tru asta
fac cinste�! Peste puþ in timp, la o masã retrasã
so rbeam con iacul fin acoperi t în cubu ri de
gheaþã. Ospãtaru l, vãzându-ne starea de spirit,
dãdu în eter o muzicã tãmãduitoare a stresului
de pes te zi.  Am pãrãsi t localul , târziu în
noap te , lãsâ nd  în  u r ma noa s tr ã mirã ri
întrebãtoare pe chipu rile consumatori lo r:
�Oare cine a plãtit  consumaþia, comisarul sau
popa?�

Vasile PANÃ

De vântul ves tului muºcaþi
ªi capetele doar cucuie
Iatã-ne patruped in traþi
În marea, prearâvnita U.E.
Dupã ce-n vreme ne-au negat
ªi rãdãcini le ºi g raiul :
Þigani, maghiari � un surogat !
Tot de la Est ºi-au t ras mãlaiu l.

De azi vom trece fãrã vizã
În paradisul muncii  negre ;
Vom importa o rice surprizã
Refuzã minþile integre �
Vom exporta numai fãtuce
Când de o palmã-ºi  poartã straiul
ªi-înnotãtorul ce le duce :
Tot de la Est îºi  trag mãlaiul.

Balada integrãrii în U.E.

Adria Bãnescu

Bãtrân ii chiar au subsemnat
La pens ia pe card:  minune !
Maº ini  cu -aer condiþionat
Vor duce oaia la pãºune;
Dar ºi plãti þi la standard Ves t
ªi fericiþi  ne-om duce traiul
Precum cobaiu l dupã test �
Tot de la Est îºi  trag mãlaiul.

De ce-n  argou  acest  refren
Când coada cap rei  þine scaiul?
Dracu la sã le dea teren,
Cã de la Est  ºi-au t ras  mãlaiul!

de religie1 1, Ioan Miricã , prec um ºi Anghel Cristia n,
casie rul ºi sec retarul mãnã stir ii, amintit la 26 iulie 1938
ºi ca  ,,profesor la Câ ntã re þi Bisericeºti de pe lâ ngã
mânãstire�1 2 . Rela þiile între vieþuitori i mã nã stiri i ºi
personalul ºcolii au fost, de regulã, bune. Apãreau uneori
ºi discuþii, datorate mai degrabã orgoliului pã rþii gaz dã,
aºa c um era  cazul la 31 dec embrie 1938, câ nd stare þul
Ma rchian Smuncilã comunica Episcopiei cã direc torul
folose a trãsura mãnãstirii ºi pe îngrijitorul ac esteia, spre
a se deplasa uneori în sate le vec ine ºi la  gara Sã rãþuica.
În rãspunsul dat, Episcopia ce rea ca dire ctorului, ca re
servea  eparhie i, sã i se  punã la dispoziþie trãsura , nu
însã  ºi  profesorilor  ºcolii1 3.

Din toamna a nului 1939, ºcoala a fost mutatã
la Medgidia , de cizia fiind la înce put provizorie, impusã
de nevoia repara þiilor  localului în c are  func þionase. În
august, apoi în septembrie 1939, stareþul mãnãstirii fãcea
cunoscut P.S.Episc opul Ghe rontie cã  era u ne cesare
lucrã ri de reparaþii urgente, atât la chiliile monahilor,
cât ºi la  fostul local al ºcolii, pentru care  propunea sã  se
dea bani din fondul propriu al instituþie i. D ealtfe l, la  7
septembrie 1939, reprez ent anþii Episc opiei, consi lierii
re ferenþi A.Vârnav ºi C.Staic u, c onstatau ºi ei cã loca lul
în c are  funcþionase ºc oa la era deteriorat, dupã numai 3
ani de folosinþã, din cauza inte mperiilor ,,rãmânâ nd fã rã
acoperiº, pe alocure a�1 4. Repara þiile la c lãdirea ºcolii,
estimate la 22 059 le i, erau aprobate de Episcopie la  1
octombrie 19391 5, dar  ºcoala nu a  re ve nit la Bal aciu.
Stareþul comunica Episcopie i cã încã nu se rez olvase
probl ema  pre dãri i i nve nta rului  bunuril or  ca re
aparþinuserã  mãnãstirii ºi fuseserã folosite de  ºcoalã,
iar  pe  de  altã parte, nu se r idic ase încã vesela ºc olii ºi
cea  a familiei directorului. În sfârºit, la  23 noiembrie
1939, Episcopia  c omunic a sta re þului cã  ªcoa la de
Cântãre þi Bise rice ºti de la Medgidia dãruia Mãnãstirii
Ba la ci u o ca nti ta te de 75 000 c ãrã miz i, c are  sã
foloseascã reparaþiilor  l a bisericã ºi chilii1 6.

ª coa la  de  Câ nt ãre þi  Bis eri ce ºt i ,, Ghe ront ie
Episcopul� a funcþionat, aºadar, vreme de trei ani (1936-
1939) la  Mãnãstirea Bala ciu, propusã a o gãz dui încã
de la întemeierea  sa. A fost singura datã  când o a se menea
ºcoal ã a exista t în c uprinsul  j ude þul ui Ialomiþa , ia r
mersul ei în pe rioa da amintitã se suprapune în bunã parte
chiar  c u istoria a ºe zãmântului monahal.

           Prof. Dr d. ªTEFAN  GRIGORESCU

  NOTE.
 1.Arh.Mãn.Balaciu,Con dicã  de Procese-Verbale 19 26-27-

28-1 950,  f.2 v-3.
 2., ,Tomis�.R ev is tã  Eparhialã d e Cons tanþa, anul IX, iun ie-

iulie 193 2, no .6- 7, p.12.
 3.,,Tomis�, anul XII, iun ie-iulie 1 935, n o.6 -7, p.257 .
 4., ,Tomis�, an ul XII, d ecembrie 1935, no.12, p.460 .
 5., ,Tomis�, anu l XII, ianuarie-martie 1936 , nr.1 -3, p.76.
 6.Ar h.Mãn.Balaciu, Co ndicã  de Procese-Verbale 1926-2 7-

28-1 950,  fila 1 0 v.
 7.Ibidem ,  fila 1 0.
 8.Ibidem ,  fila 11 .
 9.Arh .Mãn.Balaciu,Cazier  al vieþuitorilor mãnãs tir ii.1938-

194 9 ,  fila 9.
10.Ibidem.
11.,,Tom is�, anu l XIV, mai-iu nie-iulie 1 937 , no .5 -6-7 ,

p.195 .
12.Arh.Mãn.Balaciu,Dosar  cup rinzând actele pr ivitor  la

ad min is trarea aver ii mobile ºi imo bile º i p rod usele lor, a
mãnãs tir ii pe an ii: 1927 , 1928, 1929, 1 930, 19 31, 193 2, 1933 ,
193 5, 193 6, 19 37, an ul 19 38,  fila 134.

 13.Ibidem,  filele 223  º i 22 6.
 14.Arh.Mãn.Balaciu,  C ondicã de Procese-Verba le 1 926-

27-2 8-195 0,  fila 51 v.
 15.Arh.Mãn.Balaciu,Dosar ,  fila 25 8.
 16.Ibidem,  fila 2 79.

ªCOALA  DE
CÂNTÃREÞI

BISERICEªTI DE  LA
MÃNÃSTIREA  BALACIU

(1936-1939)
(urmare din pag. 5)
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Autorul : De smond Morris(n. 1927), nãscut la Wilt-
shire , Angli a. Doctor al Universit ãþii  din Oxf ord î n
domeniul comportamentului animalelor. ªef (din 1956)
al Departam entului de Film al Te le viziunii Granada la
Grãdina Zoologicã din Londra, realizator de filme despre
comportamentul animalelor, fapt care l-a adus în atenþia
marelui public. În perioada 1959-1967 a fost dire ctor al
Departame ntului Mami fere al Soci etãþii Britanice  de
Zoologie . Opera sa ºtiinþificã, redact atã îm preunã c u
soþ ia, cuprinde  peste 50 de titluri :  Oam eni  ºi ºerpi ,
O am e ni  ºi maim uþe , Oam e ni  ºi Panda, M ai muþ a
goalã(1977, retipãri tã de 9 ori) , G rãdina zoologic ã
umanã, Comportame ntul  i nti m, Observarea om ul ui,
Gesturi, Zilele animalelor, Clanul fotbaliºtilor, Ghid de
buzunar pentru observarea omului, Rasa um anã.

Prezentare a cãrþii : Amplul eseu �Maimuþa goalã�
de De smond Morris este alcãtuit dintr-o introducere  ºi 8
capit ol e :  I � Ori gini;  II  � Se xul;  III  � Cre ºtere a
progeniturilor;  IV � Ex plorare a; V � Agresivitatea; VI �
Hrãnirea; VII � Confortul; VIII � Animalele.

   Autorul af irmã, în introducere, cã astãzi, pe pla neta
Terra, trãie sc 193 de specii de maimuþe, dintre c are o spe-
ci e autonumi tã HO MO  SAPIEN S. �A cea stã spe cie
neobiºnuitã ºi foa rte reuºitã îºi pe trece o bunã parte din
timp examinându-ºi mobilurile superioare ºi tot atâta timp
ignorându-ºi-le în mod studiat pe cele fundamentale.�

Ca rte a es te  o a nal iz ã toc ma i a � mobiluri lor
fundamentale � a le speciei homo sa piens : originile natu-
rale ale spec ie i, sexualitatea, creºterea c opiilor, explorarea
mediului, hrã ni rea , confortul prin adaptare, inclusiv
soc ia lã , rel aþ ia  cu a nima le le  în proc es e de
colabora re(domesticirea) sau de conflict (aºa  numitele
animale sãlbatice ).

�Eu sunt zoolog, iar maimuþ a goalã e ste  un anima l.
Ea  e ste , prin urma re, un vâ nat frumos pentru toc ul meu
ºi refuz sã o mai evi t, pur ºi simplu, numai pentru cã
unele  din modelele sale comportame nta le sunt ceva mai
comple xe  ºi  impre sionante. Sc uz a me a este cã , deºi
deve nit atâ t de erudit, HOMO SAPIENS a rãma s totuºi
o maimuþã goalã; dobândind mobiluri noi, elevate, e l nu
ºi -a p ie rdut ni c i unul  di ntre  c el e vec hi ,
pãmâ nteºti.�(Introduce re, pg. 7)

Capito lul V. Agres ivita tea

Impulsurile  agresive umane  sunt e xpl ica bile  î n
contextul originii animale a  speciei în discuþie. Animalele,
indife rent de specie, se luptã din douã motive : a) pentru
stabilirea dominaþie i într-o ierarhie de grup(turmã, trib,
societate); b) pentru stabilirea drepturilor teritoriale asupra
unui teren oareca re(pãdure , stepã , râ u, þã rm).

Unele specii sunt iera rhice, fãrã teritorii f ixe(maimuþele
antropoide )¸alte spe cii sunt ter itoriale(pisicile mari : tigrul,
leul, pa ntera; lupul, hie na). HOMO SAPIENS este o spe-
cie  de  prima te înzestratã c u sistem de ierarhiz are  ºi
domina þie  te r itori alã , c ee a c e  duce  la  trei  forme
fundamentale  de agresivitate :

1) apãrarea  în grup a teritoriului;
2) apãrarea  poziþiei ierarhice;
3) apãrarea de cãtre  mascul, în calitate de cap de

fa milie, a cãminului individua l în interiorul teritoriului
general al coloniei( datoritã dependenþei prelungite  faþã
de progeniturã în cadrul unei unitãþi familiale bazate  pe
perechea-c uplu).

Cum se manifestã agresivitatea la animal, inc lusiv la
maimuþele antropoide ? Agresivitate a se manifestã între
doi indivizi ai speciei, de exemplu între  un mascul domi-
nant ºi un alt mascul(care îi contestã dominarea, sau încalcã
teritoriul) . În mamifer  se  aprinde  a gre sivitatea , corpul
suferind modificãri biologice de bazã( în sâ nge pãtrunde
adre nal ina, inima îºi ac cele reaz ã pulsul, sângele este

ªI  TOTUªI  SUNTEM  MAIMUÞE  (GOALE)

transfe rat spre muºchi ºi creier, cre ºterea tensiunii ar teriale,
creºte  viteza de produc ere a globulelor  roºii, zburlirea
pãrului, abundenþa  transpira þiei, a ctivita te respiratorie
mãrit ã etc.) . Siste mul nervos e ste  cel care transmite
come nzil e, si ste mul  nervos simpat ic  pe ntru at ac ,
înfricoºare, sistemul nervos parasimpatic, pentru retragere,
fr icã, fugã. De  fapt se ajunge destul de rar la confruntare
directã, unul învingând prin a titudine violentã , celãlalt
cedând. Lupta poate evolua  prin simularea atacului, fapt
ca re a deveni t a proa pe  r itualic, un joc al atac ului, o
demonstraþie  de  forþã, c are sã intimideze  adversa rul, care
se retra ge. Dacã, totuºi, lupta fiz icã este  inevita bilã ºi se
declanºeazã, ea nu de vine distructivã, adversarul  este
alungat, nu este ucis. În interiorul speciei lupta nu este
mort alã , ci þ inutã sub control de e chil ibrul dint re
agresivitate ºi teamã, între violenþã ºi cedare fãrã violenþã .
�Agresivitatea în interiorul speciei trebuie inhibatã ºi þinutã
sub control ºi, cu câ t sunt mai pute rnice ºi mai sãlbatice
armele cu care  o specie  este înzestratã pe ntru uciderea
prãzii(gheare, c olþi, forþã  muscularã, n.n.), cu atât trebuie
sã f ie mai puternic e inhibiþiile de a le folosi în rez olvarea
disputelor  cu adversarii. Aceasta este �legea jungle i�  unde
apar neînþelege ri ter itoria le ºi de  ierarhie. Speciile care
nu au ascultat de aceastã lege a u dispãrut de mult timp.�
(pag. 129)

Comportamentul învinsului în lumea animalã : când
unul dintre a dversari cedeazã , el se înde pãrteazã cât mai
repede cu putinþã. Când nu o poa te fa ce (retragere a îi este
blocatã)  ºi rãmâne în ra za de acþiune a învingãtorului,
învinsul semnaliz eazã cã a întrerupt lupta prin adoptarea
unor manifestãri caracte ristic e de  supunere, ce ea ce
serveºte la calmarea animalului dominant. O formã de
cedare e ste inactivitatea, ghe muirea la pãmânt în atitudine
umil ã, sc hi mbarea dire cþie i privi rii, mai ale s în jos,
înc etarea zburlirii pãrului, sau oferirea ata catorului a unei
zone vulnerabile (cimpanzeul întinde o labã, semn pentru
individul dominant c ã învinsul �cere  pace�).

   În ceea ce prive ºte comportame ntul uman în caz urile
de agresivitate, profunde le rãdãcini origina re din lumea
ma imuþelor antropoide sunt mai mult decât evidente , dacã
nu ide ntice, da r cu o mare transformare simbolicã, încât
devin, în une le cazuri, de nerecunoscut (salutul militar,
de exemplu, este  o stiliz are a ameninþãrii cu pumnul �
palma strânsã � prez entã în agresiunea c u la be le a
ma imuþei) .

Tre zire a a gresivitãþii în om produce  în corpul sãu
ac elea ºi  e voluþii fiz iol ogice , încordãri, agitaþii  c a în
contextul animal, inc lusiv ac tivitãþile de transfer (semnale
ri tua lizate  în cont ext  a nimalie r prin c are  se  transmit
informaþii cu caracter agresiv, rupe ri de c rengi, �acþiuni
de hrãnire�, �somn insta ntaneu� , ceea ce ar  pãrea absurd,
dar c u e fe ct asupra  c eluila lt partener de  l uptã ). De
exemplu, pe cale culturalã omul a mai inventa t scoa terea
limbii, umfl are a obrajilor, datul cu t ifla , e xa ge rarea
mimicii faciale. Miºcãrile agresive (�a sãri de nebun�)
par a se afla  la originea dansurilor violente de rãz boi.
Supunerea prin ghemuire ºi scâ ncete s-a dezvoltat într-o
mult itudi ne de  a lte  ge sturi,  tâ râ tul  în ge nunchi ,
prost erna rea, î nge nunc he rea, a plec area , re verenþa ,
sãrutatul mâ inii, a l picioarelor.

Omul intimideazã prin privire. �Purtare a ochelarilor
de vedere ºi de soare face ca faþa sã parã  ma i agresivã
deoarece lãrgeºte a rtificial ºi accidental ºablonul privirii
fixe.�(pag. 134) Inclusiv farurile automobilelor au un efect
de intimidare, de signul lor, dovadã cã printre proie ctanþi
se aflã specia liºti în psihologie. Gestul maimuþei de  a
întinde laba ca tehni cã de  domolire a agre sivitã þii se
regãseºte, instinctual, în gestica ce rºitului ºi în atitudinile
de implorare.

Pedepsire a unui elev cu varga, gest condamnat aspru
de autorul cã rþii , î ºi  a re  origini  a nc estrale, c ând un
subordona t (mascul sau femelã) adoptã o atitudine de
�feminit ate� faþã de individul dominant (mascul sa u

fe melã)  prin �oferirea fundului� ca rec ompensã, încât
pedepsirea de vine un act sexual sublimat.

   Ac tivitãþile de transfer  joacã un rol important în
activitãþile uma ne agresive, ca a cþiuni de �supapã�, de
calma re. Astfe l sunt explica te  spargerea unui vas în timpul
unei ce rt e mai violente , ge sturi  prec um strângerea
mâinilor, oferirea unei þigãri, zâmbetul, oferirea de gustãri,
a dulc eþei, a bãuturilor, pâ nã la  pa uzele din spec tacole,
transferurile  prin îngrijire, pânã la �perierea� ºefului de
cãtre subordonaþi ! ... Individului c u adevãra t dominant îi
lipse sc a cþiunile de îngrijire sponta ne, el îºi asumã o
acþiune de îngrijire  preventivã, c ostumaþia , f loarea la
butonierã, bijuterii, în timp c e subordonatul se  sc arpinã
în cap, îºi frânge mâinile , îºi ac operã ochii cu cotul, îºi
ara njeaz ã hainele, se trage de barbã, îºi freacã bãrbia, etc.
Ac est comport ament poate  f i mima t de  �minc inoºii
comportamentali�, care prin gesturi de dominare sau
subordonare vor sã inducã în eroare. Me todele de inducere
în eroare devin artã la mincinoºii profesioniºti (a ctorii,
actr iþele, diplomaþii, oamenii politici).

   Scopul agre sivitãþ ii în interiorul spe ciei  este
supunere a ºi nu uciderea adversa rului. La specia  uma nã
agresivitatea  s-a transformat în rãzboi ºi uciderea a cãpãtat,
o datã cu apariþia armelor din ce  în ce  mai perfecþionate,
proporþii monstruoase, de masã. �Loialitatea la  vâ nãtoare
a de venit loialitate în luptã ºi aºa s-a nãsc ut rãzboiul. Ca
o ironie, toc mai evoluþia unui impuls adânc înrãdã cinat
de a ne a juta semenii a fost cauza tuturor ma rilor  orori ale
rãz boiului�(pag. 142).

   În ace st context, specialistul în psihologie animalã
analizeazã cauz ele apariþiei religiei : �La prima  vedere ,
este surprinzãtor c ã religia a avut aºa succes, dar  vigoarea
sa extremã este pur ºi simplu mãsura forþei tendinþei
noastre biologice , moºtenitã  direct de la strãmoºii noºtri
maimuþe , de a se  supune  unui membru dominant,
atotputernic a l grupului�(pag. 146). De  aici re zultã marele
rol al religiei în coeziunea socialã a grupurilor  ºi �este
îndoielnic cã spe cia noastrã  ar fi putut progre sa prea mult
fã rã ea�(pag. 146).

   În epoca modernã, mãrirea distanþelor de conflic t,
de la poziþia faþã în fa þã ( lupte din privir i, duelul) la mari
distanþe (folosirea armelor puternice, bombe, a vioane,
artile rie, rachete), �rezultatul este o ucidere în masã într-
o proporþie nemaiîntâlnitã la nici o altã spe cie.� (pag.142).
S-au gãsit înlocuitori simbolici a i rãzboiului (competiþiile
sportive, campiona tele de tot felul) , dar nu sunt de ajuns.
Soluþia controlului intelectual asupra agresivitã þii nu dã
re zultate : �Din ne fericire, a colo unde este vorba  de
chestiuni atât de fundamentale ca cea a apãrãrii te ritoriale,
ce ntr ii noºtr i superiori cedea zã cu toþii impulsurilor
centrilor inferiori�(pag. 143).

   Homo sapie ns est e o spec ie i nadapt abilã  la
aglomeraþii uriaºe de  indivizi (oraºele, suprapopularea).
Prin tot ceea ce fa cem, inclusiv întâlnirile noa stre sociale,
omul ascultã  � de regulile biologice fundamentale ale
strã moºilor noºtr i ancestra li(pag. 149)�. De venit om
modern, stãpân al unei uriaºe tehnologii, omul rãmâne un
inadaptat în pragul pe rma nentei agresiuni. � Cât de puþin,
cât de foarte puþin s-a  schimba t maimuþa  goalã faþã de
zilele ei de demult, primitive�(pag. 151).

   Redactat ironic, paradoxal ºi autoironic (nu-i a ºa,
însuºi autorul este o maimuþã goalã  !) , ese ul lui Desmond
Morris e ste  o ana lizã fãrã me naja mente, de-a dreptul
alarmantã, într-un stil comunicativ, de popularizare a unor
probleme fundamentale  de  comporta ment al omului ca
animal, dotat cu o inteligenþã fabuloasã , dar, din pãcate,
împie dic at, prizoni er tragi c al propriilor  instincte  de
nedepãºit. Cartea de sc hide cel puþin o portiþã spre un
domeniu necunoscut mare lui public, de fa pt masa de
ma imuþe goale, inconºtiente de propria poziþie ºi imagine
în jungla uriaºã  a naturii, unde omul este numai unul dintre
pa rticipanþii la compe tiþie, dar un participant care are forþa
sã se autoanalizez e, dar ºi slãbiciunea de a fi ignorat.

Maria DEN CÃ

Cãsuþa tipograficã a  cãrþi i : �Maimuþa goalã�  de Desmond Morris, traducere din limba
eng lezã de Valeriu Rendec, Editura Enciclopedicã, Bucureºti , 1991. Titlul original  : The
Naked Ape, Triade Grafton, 1977.
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Cronica Voioasã
Pe Nicolae Stan, distins profesor ºi scrii tor din

Slobozia l -am cunoscut  în cetatea Helisului, adicã
în litera revistei Helis. E nel ipsit din aceastã revistã
de culturã pe care o primesc de doi ani prin via
Urziceni(de la Titi Damian). 0 ci tesc ºi mã bucur.
Cuvintele lui Nicolae Stan curg firesc ,dar se aleg
într-un fel anume, þ inând cont de imperativele pe
care le impune ºeful lor, autorul.

Pe data de 13 martie am vãzut de aproape omul,
profesorul, am schimbat cuvinte, mi-am fãcut de
vorbã cu el , dar era prins într-o arzãtoare discuþie cu
ºeful Helisului, era vorba despre Socrate, Platon,
lucruri mari. Eu voiam o coborâre în cotidianul
întâmplãrii, a unui eveniment memorabil, o întâlnire
cu scri itori , cu bibliotecari ºi  cu tineri.

O acþiune culturalã încadratã într-un festival
european. Dar ce conteazã toate astea când pe mine
mã interesa sã-l  vãd ºi  sã-l  aud pe Nicolae Stan, cel
care þine în frâu  câte o paginã, câte douã sau cât  e
nevoie ca Helisul sã stea la nivel.

Pauza pe care o anunþã e determinatã de dorinþa
autorului de a-ºi cere iertare faþã de un mare scrii tor
de la Braºov, Gheorghe Crãciun, plecat de curând
dincolo.

Iertarea din paranteze m-a emoþionat  profund ºi
în tehnica redactãrii unui  articol e mobilul care
stârneºte interesul citi torului. Nicolae Stan nu a vizat
aºa ceva, ba dimpotrivã, tema Cronici i voioase e alta.

Mi se pãruse mie cã Nicolae Stan ascundea o
tristeþe. Nu e deloc uºor sã mai fi i pe lumea asta fãrã
Gheorghe Crãciun.

Este obiectiv sã ceri  iertare unui confrate de
dimensiunea acestui mare autor român ºi apoi sã te
gândeºti la pauze, la o liniºte în zi lele celor mai mari
neînþelegeri dintre cei pe care i-am ales sã ne stea în
frunte, sã nu uite o cl ipã acest lucru ºi sã ne conducã.

Mie încrâncenarea celor doi mi se pare tragicã,
domnule profesor Nicolae Stan. Mecanica gesturilor

lor este una precipi tatã,  agi tatã,  mirobo lantã
(MIROBOLÁNT,  -Ã  ad j. (Fam.) Minunat ,
fantasmagoric, ireal, fantastic. ) Asistãm la un
spectacol cu mai mulþi regizori , cei din spatele
marionetelor care sunt  trase de sfori. E aceeaºi lume
care s-a servit  de Împuºcat , apoi l-au legat cu sfori
de mâini ºi  au tras. Aceeaºi lume nevãzutã care a
stat la col þul  fi in þei noastre ºi  ne-a constru it
incredibi le texte. Cei care au exterminat în puºcãrii
floarea intelectuali tãþii noastre. Cei care au pus
scândura pe pieptul lui Vasi le Voiculescu ºi  au spart
cu barosul piatrã. Cei care anunþau Noi nu ne vindem
þara ºi au cumpãrat-o ei, sunt  cei care acum conduc
ziare, formeazã guverne, s tabilesc const ituþi i,
cheamã la ordine ºi dezordine, adunã cotizaþii grase
pentru  partide,  fac º i desfac în tr-o voioºie de
necrezut.

Ce aºteptaþ i ,domnule profesor, de la intelectualii
care ºi acum ,unii, te-ar scuipa în faþã dacã ai  zice
un cuvânt de rãu despre El. Ce at itudine sã ia un
profesor care n-a mai cit it din facultate nici o carte,
sau un inginer care efectiv n-a citit  nimic. Medici
care se enerveazã cã la ºcoalã copii lor sunt obl igaþi
sã citeascã.

Eroarea intelectual ilor a fãcut posibilã instaurarea
celei mai draconice dictaturi în România. Cine scria
telegrame lui Ceauºescu.?

Cine au fost cei  care l-au considerat ani de zile
pe Iliescu salvatorul  providenþial? Tot intelectuali,
profesori, ingineri, medici. Întrebarea care se pune
e alta. Care este procentul   intelectualilor adevãraþi,
al  celor peste care s-a dãrâmat mãcar o bibliotecã,
al  celor care scriu mãcar douã rânduri  despre o carte
ci titã ?

Întemeirea
unei  cronici

Numeroº i intelectuali  au t recu t la scrierea
bonurilor ºi facturilor, contractelor ºi bilanþurilor la
firmele pe care le au.

Aþi remarcat  în ult imele douã paragrafe cu multã
obiectivitate ce ar trebui sã facã intelectualii.

Îmi amintesc cazul unui biet coleg, profesor de
fizicã, a fãcut parte o vreme, câteva luni, din primul
pluton  FSN la Buzãu.  A avut  o  at itud ine
revoluþionarã directã, a dat un ºut în spate fostei
secretare cu propaganda la municipiu. Tipa e mare
la Bucureºti ,colegul e tot ce-a fost, mic ºi umilit  la
Buzãu.

Gest, sã recunoaºtem, lipsi t de intelectualitate,
dar de atitudine. Atitudinea mea este deja scrisã. Voi
publica un roman, Galeria cu ploºniþe. Cartea e
gata, urmeazã tipãrirea ºi lansarea.

Dacã securitatea ar fi fost scoasã în stradã la
revoluþie ºi  ar fi fost aliniatã sã i se administreze
câte un ºut poate ar fi fost altceva. Ea, securitatea a
fos t pititã o lunã în cazãrmi, apoi scoasã la luminã
ºi au trecut bãieþii la probleme economice ºi politice.
Devalizãri de bãnci , falimente de bãnci, grupuri de
senatori  însoþind colegi la tribunal, judecaþi cã furau
miliarde.

Au ars dosare la Berevoieºti, au pierdut dosare,
au scos dosare, au introdus dosare, o febrilã activitate
intelectualã. Noi citeam presa, stãteam nopþi întregi
la TV sã aflãm ce? Cã au dat  lovitura. De stat .

Cã ei au fost organizaþi dinainte, cã acum sunt
perfect  organizaþi,cã fac ºi desfac guverne, cã pun
sus pe cei mai  potrivi þi sã fie traºi  de sfori . Noi
rãmânem cei traºi pe sfoarã , ne întoarcem la uneltele
noastre.

ªi în timp se va spune: am mai scãpat de unul.
Murim pe rând dar sigur, autori ai unei cronici ne
voioase ºi triste.

Aurel Anghel

O l i m p i u
Vladimirov este de
multã vre me un
personaj  foarte
cunoscut  în tr- o
anume parte a þãri i,
sã o  numim

Dobrogea de nord, inclus iv Delta Dunãrii. De
ce �personaj� ? A jucat un rol, ca mulþ i dintre
no i,  dar nu  la o catedrã,  nu  în cercetarea
arheologicã, nu în folcloristicã. Acolo unde s-a
aflat, Olimpiu Vladimirov a încercat  sã þinã
cumpãna dreaptã, dintr-o parte primind ordine,
indicaþii  ºi constrângeri de tot felul , în altã parte
avându-i parteneri pe artiº tii locului , pictori,
sculptori, poeþi� Cum sã te descurci între atâþia
oameni recalcitranþ i prin profesiune? Cu grijã,
ar fi  rã spunsu l , ºi  Olimp iu a fã cut-o  cu
delicateþe, o viaþã întreagã, pen tru  a nu jign i pe
cineva, pentru a nu ned reptãþi , pentru a nu
cultiva impostura, pentru a ocroti harul autentic.

Singur ul  învins ,  cel  pu þin  momen tan,
singurul negli jat  ºi u itat, a fost însuºi  poetul
Olimp iu Vladimirov, un  cr eato r cu to tul
autentic, însã t recu t sub tãcere.

Ani mulþi au trecut , câte flori s-au dovedit
autentice au rodit ocrotite de generosul Olimpiu,
dar p roprii le fructe au fost  trecute cu vederea.

ªerban CODRIN

SEMNUL UNUI POETSEMNUL UNUI POETSEMNUL UNUI POETSEMNUL UNUI POETSEMNUL UNUI POET
Volumul �SEMN� vine sã repare ceea ce poetul

a ignorat tocmai pentru cã l-a preocupat prea in-
sis ten t afirmarea altora.

Prin tre creatorii dobrogeni  trebu ie consemnat
numele lui Olimpiu Vladimirov, vict imã a propriei
sale mãrinimii, a unei  uitãri de sine, care, probabil
ascunde un secret� Am cit it cu atenþie �semnele�
poetului  ºi ceva mi se pare relevant : o învinuire
pe care ºi-o aduce sieºi :  �Atât de târziu/ Au înflorit
grãdin ile mele/ ªi atâtea culesuri am amânat/
Lângã rãdãcini le prea fragede�(Atât de târziu). Ce
are poetul sã reproºeze ? Faptul cã a ajutat pe alþi i?
Citiþi cu atenþie texte precum �Întâmplãri�, �ªtiri le
TV�. Prin tre branduri, partide polit ice, bugetul pe
anul vi itor, integrare globalã, emoþii, certitudini,
�cãrþile bãute de pe un raft�, lip seº te credinþa,
Dumnezeu este pierdut printre pungi de plastic�
De fapt , Olimpiu Vladimirov are sufletul unui
mis tic rãtãcit într-o epocã fãrã jaloane morale, fãrã
mari le repere ale dumne zeiri i.  Poezia sa
consemneazã o profundã nostalgie dupã ordine,
armon ie cosmicã, umanã,  art is ticã. De aici
candoarea sa neo roman ticã, muzicalã : �SE
înjunghie câmpiile cu maci ,/ Se întinde purpura-n
rafale,/ În singurãtatea-n care taci/ ªi numeri doar
visatele pumnale�) Singurãtatea�. Tot  de aici
sarcasmul sau tragismul versurilor l ibere, cu
aparenta dezordine a formelor :  �Nu râdeþi  când

mã în spãimânt/  De noap tea p rin  care t rec
prietenii mei/ Sã-º i împlânte versurile, s tilete/
Cu mânere bãtute în argint/  Pe tot  pieptu l,
aº tep tând în  zadar/ Sângele unei singure
rãni��(Teamã)

Poetu l mistic era obligat  sã nu se exprime,
buldozer ul  marx is t  al  e poci i împingea
conºtiinþele spre prãpast ia atee. Obligat sã tacã,
Olimpiu Vladimirov nu s-a revo ltat, probab il
nu a scris, în schimb a resimþit opresiunea cu o
mare violenþã,  împinsã uneori foarte departe.
Nu se at inge tragicul  în toatã amploarea sa, nu
se clameazã prãbuºirea în absurd, dar poetul este
pe o cale fastã, regalã, spre marea poezie. Nu
ºt iu ce a mai scris, habar n-am cât es te de
fragmentar ceea ce ne prezintã în volumul sãu
de debut  târziu, dar în conºtiin þa lui Olimpiu
Vladimirov  ºi  în substanþa esenþialã a poeziei
sale bântuie furtunile unei arte autent ice. Îi
aºteptãm cu nerãbdare cãrþile viitoare, tipãrite
cât mai urgent, dacã sunt  deja scrise, pentru a
recupera aproape în fugã creaþia unu i poet
înscris pe foaia celor aleºi. Marian Dopcea, un
creator care cunoaºte conþinu tul listei, ºtie ce
ºtie când caligrafiazã negru pe alb în �creionul�
sãu de bunã întâmp inare :  �În  Republica
Poeziei, Olimpiu Vladimirov este un cetãþean
de drept  ºi de demult�. ªi  semneazã. Deplin
încredinþat, sã mi se permitã a douã semnãturã.

ªerban CODRIN



Intâlnire cu arta revocãrii

12

Sunt  ci ti to rul pe care autoarea Mariana
Prosper ªtefan îl invitã pe coperta exterioarã a
cãrþii subtil  sã citeascã despre întâlnirea cu un
necunoscut, poetul ialomiþean ªtefan Tãnase.

Am acceptat invitaþia doamnei bibliotecare ºi
am avut bucuria de a mã întâlni cu o realitate a
textului pe care o  numesc fãrã rezerve de excepþie.

Da, e rândul  meu sã afirm cã atunci când iubim
cu adevãrat cuvântul  ºi oamenii cãrora î l adresãm
se iveºte zarea cea fãrã de sfârºit a comunicãrii
reale de care ducem dor. Trebuie sã spun de la
început cã nu-mi place sã primesc o carte ºi s-o
pun la pãstrat. O citesc º i dacã meritã o ºi  scriu
,cum am desprins din comunicarea recentã cu un
mare scriitor Gheorghe Iova.

ªi iatã ce am reþinut în memoria afectivã despre
aceastã carte. Spun memorie afectivã pentru cã
acest  strat  impresioneazã cartea aceasta pe care
nu am putut-o lãsa din mânã, deºi sincer sã fiu
nu-mi pusesem mari speranþe în a gãsi plãcerea ºi
bucuria lecturii. Voi transcrie dintr-un interviu cu
Iova:�e timpul ca românii sã accepte ideea cã, în
orice loc ºi situaþie, cuvântul este putere. Scrisul
este acþ ional�Avem nevoie de cuvinte ºi  de
imaginaþie în tot ce facem.�

Aceste cuvinte se potrivesc de minune cãrþii
doamnei Mariana Prosper ªtefan.

Comunicarea prin cuvânt devine literaturã
numai atunci când obiectul ei este real, atitudinea
autorului corectã, dezinteresatã ºi sincerã. Mai ales
când dorim sã scoatem la luminã din uitare vieþi le
atât de interesante ºi  particulare ale oamenilor.

Autoarea îºi  propune, din date pu þine, sã
lumineze chipul unui om, al  unui poet , �Ale unei
vieþi trãite din pl in� ºi aceste dorinþe ale autoarei
s-au împlinit. Odatã cu binele fãcut  unui semen
se impune ºi  un autor care încercã modes t ºi
încheie cu succes o evocare de excepþie.

Ati tudinea faþã de obiectul cercetãrii este
definitã :�Însetatã am acceptat  provocãri le foii
albe�.

De unde ºtie autoarea despre rolul foii albe în
povestea construiri i unui text? Bãnuim cã, lucrând
în bibliotecã, autoare nu miºcã doar cãrþile, am
certitudinea cã le citeºte ºi mai ales le aranjeazã
intr-o ordine interioarã a reflectãri i lor.

O carte ca aceasta nu poate fi scrisã de un
funcþionar. Bibl iotecarul, pânã la un punct , este
un funcþionar. Istoria literaturii demonstreazã cã
mulþi scrii tori mari au îndeplinit ºi aceastã nobilã
meserie. Citez urgent ºi din memorie doi foarte
mari poeþ i români : Eminescu ºi  Blaga.

Cartea debuteazã cu motivaþ ia int itulatã
provocarea. Aici aflãm despre rolul unui om de
excep þie, in spector ul  bibl iotecilor, Costel
Bunoaica , la rândul lui un poet de excepþie.

Descoperirea poetului de la Patru Fraþi  a fost
o necesitate, o indicaþie pentru organizarea unei
acþiuni, gãsirea unei personali tãþi  locale pentru
Ziua bibliotecii.

Voi mãrturisi un gând. La rândul meu, sunt ºi
eu o descoperire a unei b ibliotecare, Petruþa
Avrãmiþã, º i a a lui Gheorghe Ciutacu, cei  care
doreau sã aibã ºi  Cocora un scriitor al ei. M-au
gãsi t, m-au chemat, iar eu m-am întors  definitiv
ca sã  fiu, �de azi , din nou al  meu ºi al  vostru�.

Frumoasã poveste, care m-a obligat mult ºi care
mã onoreazã cât  voi fi.

Poetul ialomiþean ªtefan Tãnase
Astfel este ºi povestea doamnei M.P.ª., cea

care scrie o carte de o valoare ºi frumuseþe aparte.
Sunt aici nu numai evocãri, cãutãri, ci  chiar texte
de literaturã în sensul  direct. Iatã ce gãsim la
pag.35:�Din nou sunt pe drum. Se pare cã martorul
tãcut al  conversaþiei noastre mã însoþeºte. Nu-l
alung. Îmi e bine. Acum am t imp sã privesc pe
îndelete satul. Case mici, sãrãcãcioase. Tencuiala,
cãzutã pe alocuri, dezvãluie structura de lemn ºi
chirpici. ªi totuºi�Grãdinile îngrij ite sunt dovada
de netãgãduit  a hãrniciei oamenilor locului .
Urmãresc cu piciorul arabescuri le unui drum de
þarã nepietruit care u rcã ºi coboarã, obosind
cãlãtor ul , dar dãru ind tãlpi i  mângâierea
pãmântului.� Un cititor avizat va gãsi aici un text
desprins dintr-o carte celebrã. Ceva îmi aminteºte
de momentul în care Felix vede prima oarã casa
de pe strada Antim. Totul  la o al tã dimensiune,
dar impresia e aceeaºi .

Evocare chipului, �învierea personajului�, la
pag.38, este remarcabilã ºi o reþinem ca atare, sau
momentul  nunþii poetului, pe care îl  voi transcrie
ca dovadã :

�O palã de vânt încearcã sã-mi smulgã poezia
rãmasã pe genunchi . Miºcarea protectoare a
mâinilor mele îi  atrage atenþ ia. Rãspunzând unui
gând nerostit, î i ºopteºte:

-Da. Doar ea mi-a rãmas.
Dinspre sat se aud  acorduri le unei  viori ,

însoþite de ritmul sãltat al unei armonici. Aerul
prinde sã vibreze chiuituri le unui alai de nuntã.

Mu lþ imea veselã se apr opie. Vâltoarea
dansului frãmântã pãmântul de dedesubt. Ascunsã
sub un vãl de borangic, mireasa. Fâlfâiri le subþiri
ale þesãturii i-au statornicit puri tatea fecundaþiei.
Garoafa roºie de la pieptul poetului s-a aprins.�

Iatã o prozã care alunecã exact în obiectul
cercetãrii:Poezia.

Autoarea se implicã în acest dans  al evocãri i
ca în nunta proprie. Artã a cuvântului care mã
determinã sã mã emoþionez  real.

Poezia din volumul Psalm teluric este cea mai
frumoasã încheiere a comentariului meu, din care
am transcris cu lacrimi în ochi. De dincolo primesc
un mesaj care mã justificã în ipostaza de om al
câmpiei  ºi iubitor al cuvântului. Cineva, cândva,
va mãtura în urma mea, va da la o parte frunzele
cãzute ale vreunei  toamne ºi va descoperi paºi i
mei în aceastã lume printre cele câteva cuvinte
pe care le-am lãsat.

�E toamn-afarã: stele de sus
Cu raza lor m-ar mângâia pe faþã
Sunt mulþumit cã pe pãmânt  am pus
Perdele ca sã-l apere de ceaþã

Iar grâul  ce cântând l-oi semãna
Mâine cu primul chiot de cocoº
Gustând cu sete din sudoarea mea
Va creºte ca ºi mine de vânjos.�

Poezia adevãratã strãbate t impuri le º i ne
zâmbeºte de dincolo.

Aceastã carte de 57 de pagini e un model de
evocare, de readucere în prim plan a unui om care
a trãit doar pentru a lãsa câteva urme, poeziile
din anexã, pe care le vom mai ci ti ºi ne vom mai
bucura, cã iatã, bibliotecarul nu este ºi nu trebuie
sã fie doar un funcþionar.

Aurel Anghel

Miercuri, 21 martie, ora 18, în preafrumoasa �Salã a
Oglinzilor� de la Uniunea Scriitorilor a avut loc primul
Colocviu RFA � �Ce este ºi ce nu este America�. Dintre cei
invitaþi, personalitãþi foarte consistente ale politicii, culturii
ºi diplomaþiei româneºti ºi americane au conferenþiat ºi
bavardat, de aceastã datã, pe tema politicii SUA.

Mark Taplin (nr. 2 al Ambasadei SUA - Deputy Chief of
Mission), a vorbit despre rolul SUA în istoria politicã, despre
pragmatism ºi idealism în trecut, azi ºi în vederea alegerilor
din 2008;

Jim Compton (profe sor de jurnalisticã) , a menþionat
câteva din imensele riscuri financiare ºi politice pe care ºi le
asumã SUA în controversatul rãzboi irakian (�o catastrofã�) ,
prezentând totodatã ºi ideea pendulaþiei eterne între investiþia
pe plan intern ºi implicarea pe plan extern, a SUA;

Emery Dalesio (profesori de jurnalistica), a vorbit despre
fundamentul pe împrumut al economiei nord-americane ºi
riscurile intervenþiei f inanþiste a Orientului Îndepãrtat ca
finanþist al SUA;

�Ce este ºi ce nu este
America�

Sever Voinescu (fost consul general al României la Chi-
cago, acum în proces de a fi numit ambasadorul þãrii noastre
la Washington), a conferenþiat scurt de spre  a suma rea
trecutului ºi a greºelilor, despre memorie ºi empatie, ca ºi
despre importanþa relaþiei cu SUA pentru rolul de jucat de
cãtre România în UE;

Daniel Daianu (ex-ministru ºi filozof al economie i,
finanþelor ºi politicii) , un pro-american declarat, a exprimat
acum a sumã de îngrijorãri profunde ºi a adus critici foarte
directe ºi deschis-oneste faþã de excesele politice, eroarea
rãzboiului irakian ºi privilegiile pe care SUA ºi le asigurã;

Dorina Guþu (autoare a cãrþii �Razboiul din Irak ºi
rãzboiul de acasã�), a fãcut un excurs despre cum nu mai
este SUA sursã, model ori reþetã electoralã, erodatã fiind de
sursele de comunicare alternativã, campania negativã ºi cursa
financiarã;

Roxana Oltean (profã la Univ. Bucureºti), pornind de la
puritanii secolului 17, a vorbit despre imaginarul-demi-fictiv
ºi ve chime a anti-a merica nismului sau a ambiguitãþii
globalizãrii pe sol american;

Bogdan Barbu (autorul cã rþii �Vin americanii�, ed.
Humanitas 2006), a vorbit despre ce a fost ºi ce nu a fost
SUA în istoria imaginarã ºi politicã a României, ca ºi în
aºteptãrile populare româneºti.

În f inal au avut loc comentarii, adausuri, întrebãri ºi
rãspunsuri, iar din salã s-au primit intervenþii neaºteptat de
bune, temperate ºi oportune. (Un dizident �salvat� ºi totodatã
aba ndonat de amabasada SUA din 1985; un basarabean
nemulþumit de colaborarea dintre SUA ºi anti-democrata Rusie;
un curios despre soarta bursierilor Fulbright din anii 70-80.)

S-au rostit lucruri extrem de temeinice, avizate, interesante,
sintetice sau de detaliu, oricum inedite, subtile. S-a discutat
calitativ, foarte mulþumitor, promiþãtor  ºi cu folos unanim.

Sonorizarea Radioului a fost impecabilã ºi am beneficiat
de douã traducãtoare care i-au tãlmã cit pe americani în
românã (colocviile vizând auditoriul român), americanilor
ºoptindu-li-se câte ceva din spusele românilor.

   Marin MARIAN-BÃLAªA
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În urmã c u câþiva ani începusem în He lis un periplu
printre prevede rile Constituþiei Româ niei, pe care l-am
abandonat fã rã un motiv anume, gândindu-mã cã a  fost
suficient un semna l c are sã trimitã spre studiul cadrului
general normativ ce  guverne azã  î nt rea ga  acti vi tate ,
exiastenþa ºi devenirea noastrã ca neam ºi þarã.

Mai târziu, când în politichia româneascã , trimiterile
cãtre legea legilor, a se citi Constituþia României, au
început sã se fac ã tot mai des, de cele  mai multe  ori de
cã tre pe rsoa ne  cu îndoie lnic e cunoºti nþ e de  drept
constituþional, aflate în poz iþii care îi obliga la cunoaºtere,
cre înd confuzii în râ ndul oamenilor, mi-am dat se ama cã
a m greº it oprind a bordare a art ic ole lor  pe  t eme
constituþionale.

Reiau acea stã temã cu speranþa cã voi fi înþe les ºi voi
putea sã fac  un pic de luminã pe drumul a tât de întortocheat
al doctrinei constituþionale.

Dec izia mea a fost influenþatã ºi de prietenii din
re dac þia revistei care au susþinut nevoia  populariz ãrii
acestei discipline cu profunde  implicaþii în viaþa  noastrã.

Convins f iind de c ãtre aceºtia, pentru luna în curs m-
am oprit asupra Curþii Constituþionale  c a instituþie a
dreptului c onstituþional, dar  ºi ca instrument ºi garant al
sepa raþiei puterilor în stat.

Prioritatea acestui deme rs a fost generatã de actuala
conjuncturã politicã în care se aflã România, în condiþiile
în care opoziþ ia pa rla me nta rã  a cþioneaz ã în vederea
suspendãrii Preºe dintelui, iar Executivul se  pregãteºte
pentru alege rile e uroparlamenta re.

Curtea Constituþionalã, organ politico-jurisdicþiona l,
s-a  impus din ne ce si ta tea  a sigurãri i suprema þi ei
Constit uþ iei  în siste mul  juridic norma tiv pe  cal ea
control ului de c onstit uþi ona litat e, prec um ºi pentru
îndeplinirea altor  atribuþii pe  ca re legea fundamentalã
(Constituþia)  i le-a  conferit expre s.

Prin inst ituþ ionali za re a C urþi i Consti tuþiona le,
Parlamentul s-a a taºat a stfel �modelului european� în
materia controlului de c onstituþionalitate.

Rolul Curþii Constituþionale este acela al unui a pãrãtor
al respe ctãrii Constituþie i, de a te mpera iniþiativele legis-

Gânduri

În c onºtiinþa c omunã, actul f ilosofãrii este considerat
un deme rs deloc la îndemâna oricui. Dovadã  cã, atunci
când se realizeazã  un demers relativ facil, se spune de spre
ace sta  cã  ,,nu constituie mare f ilosofie� , re cunoaºtere
indirectã a faptului cã o atare disciplinã presupune un spirit
înzestrat c u profunzime ºi fineþe, de  care nu se  bucurã
omul de rând. Este  o opinie greu de demontat, cine va
observând cu fine þe cã ade sea  dezintegrãm mai de gra bã
un a tom dec ât o prejudecatã adânc înrãdãcinatã în mintea
noastrã. Ceea ce  am încerca t aici a fost tocmai cãuta rea
unei modalitãþi atrac tive de a ne a propia  de f ilosofie într-
un alt mod decât se fac e de obic ei, ve nind in sprijinul
cãutãtorilor  de înþelepciune.

În pofida a c eea c e se c rede îndeobºte, rostul studierii
filosofie i nu este  acela  de achiziþionare a unor cunoºtinþe
de tip enciclopedic � care nu trebuie nici ele ne glijate -,
câ t mai degra bã a cela de ,,de stupare a minþii � celor
studioºi, un îndemn de a ne folosi propria minte în tentativa
de a  rãspunde la multiplele probleme c u care suntem
confruntaþi. Câ ºtigurile în plan personal nu sunt nici ele
deloc de  neglija t: formarea deprinderil or  de gândire
analiticã ºi c riticã independe ntã, dobândirea capacitãþii
de a formula ºi susþine  argumentat o opinie personalã,
conturarea  unei viziuni superioare despre lume, obþinerea
unor convingeri, deschiderea spre dialog ºi dezbatere,
rea lizarea unor conexiuni între cunoºtinþelor dobândite ºi
lumea mereu în schimba re în care trãim, ace le mutaþii
profunde  produse în ontologia socialã  în care renumitul
vii torol og americ an Al vin Toffle r  vedea  se mne le
civilizaþiei celui de -al ,,Treilea Val�. Luc rare a noa strã se
înscrie în c adre le oferite  de le cþia mereu va labilã a
scrierilor  lui De sca rtes: ac eea de a ne cultiva cu folos

lative parlamenta re ºi guvernamentale ca re ar c ontraveni
Constituþiei.

Caracte rul politic al Curþii Constituþionale rezultã din
modul cum sunt de semna þi judecãtorii de cã tre Camere ºi
Preºedinte le  statului. De asemenea caracte rul politic este
dat ºi de at ribuþ iile privind supravegherea ale ge rilor
prezidenþiale  sau aprec ierea suspendãrii Preºedintelui.

Curtea Constituþionalã este  a utoritate juridicã pentru
cã lucreaz ã pe principiile instanþelor  jude cãtoreºti. Cu
toate a cestea, Curtea Constituþionalã nu face parte din
puterea judecãtoreascã.

Esenþa jurisdicþionalã  a Curþii este  datã de faptul cã
sunt numite sã se pronunþe asupra constituþionalitãþii numai
persoane cu pregãtire juridicã superioarã, care  dispun de
o înaltã competenþã profesiona lã ºi o vechime de cel puþin
18 ani în activitatea juridicã sau în învãþãmâ ntul superior.
Pentru a înþe lege menirea ace stei instituþii trebuie sã privim
în primul rând atribuþiile cu c are a fost investitã.

În urma analizei prevede rilor  art.144 din Constituþia
României di stingem fapt ul cã atr ibuþiile Curþii pot fi
grupate în douã c ategorii:

- atribuþii de control al cãroror rezultate se regãsesc  în
decizii;

- atr ibuþii consulta tive ºi de urmãrire a respe ctãrii
Constituþiei în cadrul unor a numite proce duri.

O privire asupra atribuþiilor  de control ne relevã faptul
cã acestea vizeaz ã controlul constituþiona litã þii legilor, al
re gulamentelor Camerelor , iniþiat ivel e de revizuire a
Constituþiei ºi de asemenea  constituþionalitatea înfiinþãrii
sau func þionãrii unui partid politic.

Curtea Constituþionalã nu poate e xamina Hotãrârile
de Guvern. Teoretic, Hotãrârile de Guve rn nu trebuiesc
controlat e de  Curt e sub aspectul constituþiona litãþii .
Hotãrârea Guvernului este act exec utiv, ea trebuie sã fie
conformã legii. Conformitatea  dintre H.G. ºi lege o
constatã judecãtorii obiºnuiþi.

Atribuþiile consultative ale Curþii se materializeazã în
avize privind constata rea existenþei împrejurãrilor ca re
justif icã interimatul în e xercitarea funcþiei de Preºedinte
al Românie i, precum ºi avizarea propunerii de suspendare
din funcþie a Preºedintelui Românie i.

Trebuie sã fac em o distincþ ie cla rã  între  Curtea
Constituþionalã ºi siste mul jurisdicþional, Curtea  aflându-
se în a fara  acestuia ºi re pre zintã o autoritate  distinctã  ºi
independentã faþã de autorita te a jude cãtoreascã, c u care,
uneori, în mod total eronat, este confundatã.

În ace st context trebuie sã subliniez cã deciz iile  Curþii
Constituþionale pot fi asimilate  unor re comandãri, astfel
cã în c azurile de neconstituþionalitate  constata te  potr ivit
art.144, literele a)  ºi b) , legea sa u regulamentul considerat
neconstituþional se trimite spre reexa minare (dupã caz,
Parla mentului sau respective i Camere). Când obiecþia de
ne const it uþiona li ta te  pri veºt e o le ge îna int e de
promulgarea aceste ia, ea poate fi înlãturatã prin adoptarea
legii dupã rexa minare, �în aceeaºi formã�. În aceastã
situaþie ultimul cuvânt apa rþine Parlamentului, ajungâ ndu-
se astfel la confuz ia �judecãtorului c u partea�.

Pentru a preveni adoptarea unei legi c onsideratã  ca
neconstituþionalã, dupã  reexa minarea ace steia  de cãtre
Parla ment, s-a impus necesitatea ca a ceastã lege sã fie
adoptatã cu o majoritate calif ic atã , de cel puþin douã treimi
din numãrul membrilor fiec ãrei Ca mere.

La întocmir ea mater ialu lui a fo st fo los itã ur mãtoarea
bibliografie:

-Cu rs d e Dr ep t Cons tituþional º i Ins tituþii Politice -  Ioan
Muraru, Editura Actami, B ucureºti, 1998 ;

-C ons tituþia R omâniei comentatã ºi adno tatã -  Mih ai
Con stantin escu, Ion  Deleanu, Antonie Iorgovan, Ioan Mur aru ,
Florin Vasilescu, Ioan Vida- Editu ra Regia Auto nomã Mo nitorul
Oficial, Bucureº ti 1992 ;

-R ev izu irea Co ns tituþiei-Exp licaþii º i comentarii-  Mih ai
Cons tantinescu, Io an Muraru, Antonie Iorgovan- Editura Ro setti,
Bucureºti 2003;

-Note de cu rs � Jurisd icþie Con stitu þion alã- Ioan Muraru ºi
Simina Tãnãsescu.

Vasile Iordache

propriul spirit, de a gândi dupã propriile noastre puteri.
În definitiv, nu putem delega pe alþii sã gândeascã în locul
nostru, indiferent de problemele abordate, iatã o idee care
trebuie  bine însuºitã de toþi ace ia  care dore sc sã-ºi cultive
propria personalitate.

Am sc ris carte a cu gândul la toþi aceia dispuºi sã se
iniþiez e în tai ne le filosofiei, o invitaþi e de  a  intra în
universul fascinant al ma rilor  gânditori, a cã ror viaþã a
fost adesea consacratã realizãrii sinteze i dintre cunoaºtere,
va lorizare ºi acþiune, a gãsirii unui sens al existenþei ghidat
de tr iada marilor valori: Adevãrul, Binele  ºi Frumosul.
Marii f ilosofi pot oferi modele de viaþã absolut necesare
într-o vreme î n care bulve rsarea va lorilor  a  produs o
adevã ratã de gringoladã în societa tea româneascã de  az i.
Nu mi-a m pus proble ma  impac tului  cã rþ ii a supra
prezumptivilor cititori, cu precãdere tineri, considerând
cã mi-am fãcut cu modestie datoria, aceea  de a îndrãzni
sã propun încã o cãrare  spre dobâ ndirea înþelepc iunii,
printre a tâtea altele demult consacra te, pentru cei care
conside rã cã filosofia nu este o podoabã inutilã .

Pentru un autor, puþine dezamãgiri sunt c omparabile
cu situaþia în care cartea sa nu are cãutare, zãc ând uitatã
sub colbul uitãrii din standurile librãriilor. Tocmai de
acee a, propune rea Editurii Didactic e ºi Pedagogice de a
scoa te o a doua  ediþie  a acestei lucrã ri (e diþia princeps:
2003) a venit oarecum surprinzãtor, dovadã cã prima ediþie
nu a  rã mas în depozitele de carte , venind în întâmpinarea
cititorilor  interesaþi de  domeniul f ilosofiei. Este un fapt
care nu poate decât sã  ne  bucure, c eea ce  însea mnã cã
volumul are ca litã þile  sale, a pre ciat ca  atare de aceia care
l-au lec tura t. Iar dac ã aºa stau lucrurile, reeditarea c ãrþii a
pãrut îndre ptãþitã.

Sperãm însã c a ediþia a doua a ,,Introducerii în gândirea
unor mari filosofi�  sã  fie re cepta tã  cu a celaºi interes de
cãtre cititori ca ºi ediþia princeps. Cartea rãmâne un îndemn
la cãutarea ,,lungului drum spre tine însuþi� ºi spre ceilalþi,
un însoþitor discret care poate oferi disc ret câteva repere
în tentativa de a cunoaºte ºi înþelege sensul vieþii pe c are
o trãim. Am avea  o imensã satisfacþie dacã aceia care au
avut rãbda re sã o parcurgã ar considera cã lectura ei le-a
adus un câºtig spiritua l.

1 Editura Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti, 2006

,,INTRODUCERE  ÎN  GÂNDIREA
UNOR  MARI  FILOSOFI�

- ediþ ia a doua1

GR IGORE  SPERMEZAN :
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(c ontinuare din numãrul trecut)

�Stimate  Pãrinte Victor Opre a,
Am citit ºi apreciem munca dumneav oastrã pe care

aþi depus-o pe ntru a face monografia
satului Gimbãºani.
Regretãm însã cã la pagina 17 din document, unde

se vorbeºte despre  învãþãmânt, nu ºtiu din ce motive,
cei care  v -au furnizat informaþiile nu v-au arãtat cã în
satul Gimbãºani a fost învãþãtoare sora noastrã, Florica
Moraru, timp de 20 de ani ºi a fost ºi directoarea

Cãminului Cultural, fãrã sã fie re muneratã, timp
de ze ce ani de zile. Puteþi sã întrebaþi, în primul rând,
pe Ste la care cânt ã la stranã ºi care a fost  e lev a
învãþãtoarei Florica Moraru, pe domnul Ionel Nicu, pe
pãrintele Negoiþã ºi pe alþi sãteni din G imbãºani.

În perioada când a fost di rectoarea Cãminului
Cultural, cu ajutorul autoritãþilor din ac el timp, s-a
c onstrui t sala de  fe stivi tãþi, c u scen ã, c u corti nã
frumoasã, cu scaune le  nece sare, pentru cã la Cãminul
Cu ltu ral se  de sfãºurau  toate  se rbãri le  ºcol are,
extraºcolare cu tineretul satului, c are fãceau parte din
echipa artisticã, e chipã c u care a participat ºi la un
concurs în Bucureºti. Mult e fort a depus la realizarea
celor arãtate... Ca învãþãtoare, Florica Moraru a venit
în G imbãºani prin transfer din c omun a G ârbovi,
deoarece pãrinþii erau singuri, ce ilalþi copii e rau la
învãþãturã la Bucureºti sau alte oraºe.

Am înþeles cã la alcãtuire a monografiei satului a
fost c onsultatã M. Sove ja (Barbu), care  a fost ele va
învãþãtoarei Florica Moraru, chiar ºi Gheorghiþã Catai,
pe care  îl cunoaºteþi foarte bine, a fost elevul e i. Florica
Moraru a fost colegã de profesie c u D-l învãþãtor Alecu
Pope scu, care ne-a fost ºi nouã învãþãtor, cu d-l ºi d-na
Butnaru, cu învãþãtoarea Iorgulina Rot aru, cu d-l
Ne gre a... Noi, ce le douã surori, am fost  t ot c adre
didactice, am func þionat în Bucureºti, în învãþãmântul
general, spec ial preºc olar ºi în fiecare an am venit în
Gimbãºani. În special fratele nostru, inginer Ne culae
Moraru,  c are  a luc rat  u n timp la fabric a
�Se mãnãtoarea�, mai târziu ambasadorul þãrii noastre
în Cuba, a ajutat foarte mult la toate problemele  care
privesc dezvoltare a satului nostru, solicitându-i sprijinul,
de exempl u pen tru introduc erea lumi nii, a apei, a
telefonului.

Vã stãm la dispoziþie, dacã doriþi, cu fotografii din
munc a ei profesionalã ºi c olegii învãþãtori.

Paraschiva Nic olau Moraru
Maria Alexandrescu Moraru

26 august 2001

AURELIAN  BENTOIU ,
CTITOR  AL
BISERICII

�ÎNÃLÞAREA
DOMNULUI� DIN

GIMBÃªANI

O datã mutaþi în loc ul
unde se  aflã în ziua de azi
la anul 1868, locuitorii a u
început o nouã organiza re
a satului. Printre altele, e ra
nevoie de o nouã bisericã.

La  17 noiembrie 1868 preotul Mitu ªtefãnescu a fost
hirotonisit preot. A slujit cinci ani la biseric a veche iar
din 1873/1874 a început construcþia unei noi biserici, aflatã
chiar pe locul unde se aflã  construitã biseric a de azi. Era
construitã din paiantã învelitã c u tablã, era  în formã de
cruce, a vea o turlã , împrejur a vea un strat protector de
scândurã, iar pe turlã se  afla Sfânta  Cruce, cruce care
dãinuieºte ºi az i. În inte riorul bisericii se aflau altar, naos
ºi pronaos. Catapeteasma  era  cea de astã zi (în întregime),
precum ºi iconostarul, a flat în partea drea ptã a pronaosului
bisericii. Sfânta masã era o ma sã obiºnuitã, din lemn.
Locul pe c are a fost construitã vechea bisericã a fost donat

Monografia satului Gimbãºani

Un sat trãitor în lumeUn sat trãitor în lume

(continuare în numãrul viitor )

de Ion Mihãil eanu, renumi t boi er  a l ac elor
vre muri. În a propi erea a cest ui  l oc  se gãsea
proprietatea lui Petre Popa , unde urma sã deschidã
o cârciumã fiul acestuia, Ghiþã Popa (peste drum
de cã minul cultural de a zi).

Când preotul Mitu ªte fãnesc u a  adormit întru
Domnul, la 1896, pa rohi a a fost preluat ã de
preotul Marin I. Rãdulescu (foto 78). El s-a  nãscut
pe la 1870 în satul Colilia. A studiat Fac ultatea
de Teologie din Bucureºti, f iind licenþia t în teologie. A
fost hirotonisit pe seama parohiei Cosâmbeºti, dar suplinea
ºi la bisericile din Brâncoveni, Lahovari, Gimbãºani ºi
Popeºti. A înfiinþat protoeria din Cosâmbeºti, se diul fiind
în ca sa  preotului. A fost protopop 15 a ni, pânã prin anul
1939, c ând a pl ecat la  Episc opia Tomis, fiind numit
consilier referent cultura l. A murit în anul 1950, fiind
bolnav de  ca ncer la  mâna  drea ptã.

În 1931 pa rohia
G imbãºa ni a  int ra t î n
subordine a preot ului
Delce a Ion . Originar din
Cora bia,  O lt eni a, a
termina t Semina rul di n
Cosnt anþ a î n 1929 î n
perioada în care Episcop
a l Tomi sului  e ra  P.S.
Gherontie (foto 75). Era
un pre ot c u duhul
e vla vie i, un pi onie r
extraordinar al bisericii,
a fl at  mere u pe  drum,
foart e glume þ a lt fe l.
Vene au cre dinci oº i sã
asculte slujba preotul ui
D el ce a nu numai  di n
Gimbãºani, ci ºi din satele învec inate. A fost ce l ca re i-a
convins pe sãt eni sã contruiasc ã o nouã bisericã, a
împrejmuit ºi siste matizat cimitirul.

De oarec e ve chiul lã caº const ruit sub îndrumarea
preotul ui Mitu ª tefã nesc u la 1873 î nc epe a s ã se
deteriorez e, preotul Delc ea Ioan ºi sãte nii hotãrãsc sã
ridice un nou lãcaº de cult. La sfinþirea locului, în 1932, a
pa rticipat ºi P.S. Teoctist, pe atunci vicar, prefectul Nicolae
Bãleni, ministrul sec retar de  stat Aurelian Be ntoiu, alþi
membri ai Asociaþiei generale  a Ialomiþenilor. Ei au fost
întâ mpinaþi la marginea satului de  o mulþime de cãlãreþi,
o sãteancã oferindu-le pâine ºi sare. Au venit escortaþi
aºa pânã la  locul construc þiei. Dupã sf inþirea locului, ma sa
a fost întinsã peste drum de bisericã , unde mai târziu va fi
înãlþatã casa preotului Ioa n Delcea.

Piatra de temelie se va pune cinci ani mai târziu.
Reproduce m aic i, integral, artic olul �Punere a pie trei
fundamentale a biserici i din Gimbãºani-Ia lomiþa. D-l
Aurelian Bentoiu ctitor�, apãrut în numãrul 5 al publica þiei
�Ga zeta Ia lomiþenilor� din data  de 15 iulie  1937 sub
semnãtura preotului I. P. N egoiþã (foto 81 ºi 82).

�În ziua de 3 iulie c. cu o deosebitã solemnitate s�a
pus piatra fundamentalã a  bisericii ce se  clãdeºte în Com.
Gimbãºani-Ialomiþa. Cu toatã  c ãldura stepei noa stre
bãrãgãne ne, lumea se înmulþeºte din c e în ce din satele
învecinate.

Remarcã m printre asistenþe: D-l Min. A. Bentoiu,
pre fec tul Pope sc u-Bãle ni , preot. Paraschivescu, Av.
Andree scu, Dã nil ã, Pompilian, Roºca , inspect. ªc. I
Dinesc u, Zamfir  G eorgescu-Borz a, înv. Te odore sc u,
Rãdulescu, M. Vlad, Runc an, Goºman, L. Atanasiu, L.
Cristescu, Muºat, Arh. Gh. Rãdulescu-Cosâmbe ºti etc.,
precum ºi primarii comunelor învecinate.

La orele 11 a.m. se  începe ofic ierea serviciului divin
de un sobor pre oþesc: pr. Protoereu M. Rãdulescu, Gh.
Sachelarie, I . Delcea, D. Popescu, V. Palcã u, Borcan(foto
83 ºi 84), C. ªte fan, Draga lina, Periºan. Dupã  c etirea
perga mentului e ste aºezatã  piatra de pr. prot., d. Bentoiu
ºi d. Prefect dimpreunã cu perga mentul.

Biseric a se construeºte sub hãrnicia  ºi price pe rea
tânãrului  a rhitec t conductor Temistocle Draghioti  ºi
antreprenor C. Constantinescu.

Pr. Protoer. Rãdulescu aduce binecuvântãrile I.P.S.S.
Episc. Gherontie pentru e ntuziasmul locuitorilor  com.
Gimbãºani ºi pe nt ru oste ne ala ºi concursul îna lþilor
oaspeþi. Vorbind despre însemnãtatea bise ricii în istoria
omenirii, ara tã înãlþimea gestului ce  cautã sã înfãptuiascã
pe aºa crizã ac eºti oameni, dar  învingând gre utãþi mari
veþi a vea biruinþi de ace laº nive l, spune  P.C.S. Aduce
mulþumiri d-lui Bentoiu ca re a fãcut multe îmbunãtãþiri
bisericii în ge neral, prin a planarea neliniºtilor din N. ºi E.
Þãrii, bântuitã de buruiana otrãvitoarelor secte ºi în spe-
cial jud. nostru introducând multe comuni în buget. Pentru
toate acestea biserica ortodoxã aduce  recunoºtinþã celor
ce se îngrijesc de ea, în aceste vremuri pline  de ateism ºi
de rã tã ciri internaþional- jidoveºti. Rusia prin propaganda
sa rãspândeºte focul de distrugere  al altarelor. România
azi înc epând cu tineretul sãu a luat poziþie ºi clãdeºte
bise rici . A duce  dea semene a mulþ umiri pre f .pri m.
Sloboz iei � c are  a  donat pi etri ºul, ºi comi tetului de
construcþie în frunte cu erou Vâ ºc ea, iniþiatorul ºi pr. I.
Delcea .

Pr. I. DELCEA parohul comunii, dupã ce  face istoricul
comunii în legãturã cu veche a bisericã care s�a dãrâma t,
arã tând greutãþile enorme c e a avut de întâmpinat � fost
extrabugetar ºi într-un sat bântuit de sectanþi � aduce vii
mulþumiri mai ales d-lui Min. Be ntoiu pe care -l de clarã
ctitor al Sf . Loca º, ºi tuturor c elor  care pun umãr lângã
umãr la opera începutã.

Primarul N. Manea, a duce  mulþumiri din partea
sãtenilor d-lor  Min. Bentoiu ºi pref. Pop-Bãleni, întrucât
tot astãzi se face ºi inaugurare a primãriei.

Pr. MITICÃ POPESCU, din partea part. Liberal, aratã
multele ºi însemnate le opere reaºezate sub conduce rea
acestuia, la  noi în judeþ care  a cum nu mai este o ruinã �
precum îl gãsise rã. Aduce prinos de recunoºtinþã a celui
fiu al jud., Min. Bentoiu � care vine deseori în mijlocul
nostru ca ºi d. Pre fect. Manifestã  de plinã înc eredere în
continuitatea  operii de consolidare a þãr ii ºi a jud. prin
partidul liberal.

D. prefec t N. POP-BÃ LENI aduce laude primarului
cã datoritã eforturilor  sale s�a termina t primãria ºi promite
solemn cã va termina ºi biserica. Totdeauna a fost gata
pentru realiza rea bune lor inte nþii.

D-l Min. A. BENTOIU: Sunt de douã ori fericit pentru
prilejul ce ni se  oferã : la începutul c onstrucþie i acestei
biserici ºi pentru a a duce c uvinte de încuraja re din partea
guvernului la una  din construcþiunile instituþiunilor su-
preme în spir itualitatea  unei naþiuni. Mã gãsesc aici în
unul din ace le sate ale judeþului meu scump; îmi dospeºte
sufletul de fericire în judeþul ca re n�a fost copleºit de
bunãtãþi: cu un climat de stepã, cu viscol iarna mai cumplit
ca oriunde ia r va ra cu o sece tã care descurajeaz ã pe
agricultori. Ce i ce trãiesc a ic i au isbutit sã facã din pustiu
o grã dinã, îmbunãt ãþi ril e ºi progre sel e se vã desc .
Mulþumirile c e ni s�au adus d.p.d.v. al ca rierii mele politice
se consta tã din rea lizãrile fãc ute nu numai ca om politic,
ci ºi ca simplu c reºtin. Îmi fac  datoria de c etãþean ales de
cetãþeni acum când problemele  cruciale trebuesc rezolvate.
Am fãc ut tot ceia ce s�a putut face în problema stilismului
ºi-a introduc erii-n buge t a pre oþilor  extrabugeta ri .
Încrederea semenilor  este justificatã ºi pentru mine însumi
pent ruc ã de pun o de os ebit ã râvnã  pe ntru ac ea stã
instituþiune din o a numitã experienþã personalã, din cãrþi,
cãlãtorii ºi observaþii în cele ma i largi orizonturi istorice .
ªi omul c a individ ºi naþiunile se învrednicesc în a face
ceva, atât câtã c redinþã au. Omul fãrã cre dinþã nu poate
isbândi nimic.

Bise rica 1938

Victor Oprea
Nicolae Tache

Pre otul Delce a
ctitorul bisericii



15

�Casa d in vis� de Aurel  Anghel (editura
Alpha MDN, Buzãu,, 2006 ) es te, obiectiv, o
carte de prozã memorial is ticã, o  sui tã de
evocãri autobiografice.  Subiectiv, ea es te un
cân te c al  amin tiri i , lib retul  unei muz ici
rãscoli toare, part itu ra unui suflet  sensib il,  in-
ca ndesc en t , ca re- º i spo reº te  lumina
crepusculului  cu  s trãlucirea vârstei de aur a
copilãriei sale. Memoria funcþ ioneazã ca un
in stinct regenerator, revital izeazã cu pulsaþii
afective nevoia scri itorului de a-ºi privi chipul
în  ogl inda obârºiei ºi constatãm, de la prima
la ul tima pag inã a cãrþii , voluptatea cu care
sun t aduse în prezent întâmplãri, trãiri , chipu ri
º i  locu ri  de od in ioa rã,  a nu lând  par cã
timpul�crescu t� în u rmã.

Scrisul  lui Aurel  Anghel  cucereº te, înain te
de toate, prin sinceri tate. Se ºtie cã aceas ta nu
e o dimens iune estet icã, determinantã pentru
valoarea unei  opere, ºi  to tu ºi , �Casa d in
vis�face din con fesiunea directã ºi netrucatã
un  demers  art is tic autent ic, cu o  perfectã
armonizare între tensiunea t rãirii  ºi  arhitectura
naraþiunii . Auto ru l abo rdeazã fãrã comp lexe
genul  memorialist ic atât de intens cu ltivat în
lumea l iterelor, impulsul interior þinând de
re sor tur i  af ect ive adânci .  Pe rspect iva
subiect ivã din  care se const itu ie universul
copilãriei îndepãrtate alimenteazã un li rism
cald , luminos,  în  cadrul  cãruia id il icul  nu
afecteazã, p rin stridenþe, real ismul evocãrii .
Satul  natal,  Cocora ialomiþeanã,  t rãieºte
autent ic, aproape cinematografic, în pag ini le
cãrþ ii,  cu  aspecte etnografice semnificative,
un spaþiu  alveolar care reduce la scarã lumea
ru ralã româneascã,  într-o concentrare de
manifestãri,  g esturi , men tal itãþi , ati tudini
ances trale, defini to rii  p en tru  comunitatea
câmpeneascã.

Ataºamentul autorului la materia ep icã es te
to tal ºi  mãrturis irea legãturi lor sale t rainice
cu lumea evocatã dev ine un  lai t-mo tiv al
cãrþ ii,  un refren l iric cu rol de in terlud iu în
periplul muzical  prin anii cei  mai  frumoºi ai
vieþ ii.

Pãrinþi i, fraþi i, v ecinii , rudele de tot  felul ,
p rileju iesc po rtrete a ureo late de lumina
amintirii,  chipu ri armonizate într-un album
rãsfoit  cu  nesfârº itã dragoste. Mama ºi tata
sunt p rezenþe constan te, spiri te tu telare ale
acestei  lumi, rev in mereu cu  aceeaº i fo rþã
emo þionalã în  paginile cãrþi i, sunt  punctele
card inale care salveazã autorul de rãtãciri. De
aici  ºi  valoarea lo r modelatoare, de tipare
mit ice, pe care o dobândesc în conºt iinþa
cop ilului  ºi  în construcþ ia ep icã real izatã.
Arhitectura mozaicatã a cãrþi i, st ructurarea ei
în  secvenþe narative diverse, fãrã o ordine
perf ect  cr ono logic ã,  r eveleaz ã un
b ildungsr oman , e vo lu þ ia sa u  f o rmar ea
copilului de od inioarã, astãzi autor ajuns  la
senectute. Memoria extrem de v ie recons tituie
cu detalii pitoreºti aventurile personajului central,

VOLUPTATEA AMINTIRII
jo cu ri le, preocupãrile, bucurii le celui care se
simte parte a naturii , copil al  Bãrãganu lui ,
abandonâ ndu -se  inc onº t ien t  ºi  f erici t
ritmuri lor int ime ale câmpiei. N u  e n imic
deco rativ sau prefabricat în subs tan þa evocãrii ,
fiecare amãnun t este funcþional, sus þine solid
ansamb lul construcþiei , asigurându-i  armon ie.
Ch ia r º i  savoa rea po reclelo r ºi  apet i tul
auto ru lui  pentru consemnarea lor, d incolo  de
pitorescul onomastic, exprimã o dimensiune
spiri tualã a oamen ilo r câmpiei .  Copilul
participã fascinat la spectacolu l vieþii  rurale,
iubeºte cu patimã animalele din og radã, caii ,
vi þeii,  o ile, cult ivã gospodãreºte pepenii , îºi
în so þeº te tatã l sau  bun ici i  la t rebu ri le
pãmân tului, p riveºte v rãj it cerul înstelat .

Plecarea la ªcoala Pedagog icã din  Buzãu
e res imþitã ca o rup tu rã  dur eroasã, dar
în þeleasã mai  târziu ca un dat al des tinulu i ºi
in seratã meandrelor vieþ ii .

Drumul cãtre oraºul  v ii toarelor s tudi i ,
alãturi de tatã, în  cãru þã, devine o scenã stand-
ard, amintind de o altã plecare în  lume, cea a
lu i Nicolae Moromete d in romanul lui Marin
Preda.  În ambele si tuaþi i s imþim t ic-tacul
inefab il  al  unu i cea tain ic car e decide ºi
mãsoarã paº ii  v ieþ i i.  Popasul  noctur n pe
drumul cãtre Buzãu, sub mulþimea de stele
licãrind misterios, induce fiorul momentelor
de r ãscruce , ho tãr âtoa re în  e xis ten þa
ind iv idu lu i . Pãmântul  ºi  ce rul , la  fel  de
nesfârºi te, prind între ele fiinþa plãpândã,
speriatã,  neºt iutoare a cop ilu lui  pierdut în tr-o
lume în care se pregãteºte sã intre.  Examenul
de admitere este o odisee emoþionan tã ,
evocatã cu  har, cu  putere de vizual izare
scenicã º i cu  umor,  readucând în memoria
�normaliºt ilor� ch ipurile unor mari  profesori ,
probele de apti tud ini  º i de cunoºt inþe,  febra
competiþ iei.

Cartea are unitate compoziþ ionalã, armonie
in terioarã, s imetrie prin reîntoarcerea,  în fi-
nal, la chipurile emblematice ale pãrinþi lor ºi
la imaginea casei natale, fiecare însã purtând
du reros  semnele t impu lu i,  ale des t inului .
Ti tlul  s itueazã casa pãrin teascã, leagãnul
fericirii , în  spaþiul d intre real itate ºi  închipuire,
acolo, în su fletul º i în conºt iinþa celui  ce poartã
cu s ine, p retutindeni,  cochil ia ocroti toare a
sãlaºu lui  c op ilãr iei .  Au to ru l  º t ie sã dea
strãlucire evocãrii ; sã decupeze semn ificaþii
ale întâmplãrilor, sã încadreze dialoguri le în
þesãtura narat ivã, sã însoþeascã relatarea de
in tervenþi i reflexive, totul  cu un remarcabil
simþ al  p roporþi ilo r, fãrã alunecãri  în sent i-
mentalism sau  melodramã. Pe fi ru l memoriei ,
Aurel Anghel  se întoarce în lab irintul vieþii
sale,  se redescoperã ºi  re vine în  p rezent
în tineri t, cu sen inul  copilãriei în  suflet .

Profesor Paul Androne,
Liceul  Pedagogic Buzãu

Meteorologii prevesteau o rãcire vremii
pentru sfârºi tul  lunii  mart ie, aºa încât sã
simulãm o oarecare primãvarã pânã sã ne topim
cu toþ ii de cãldura soarelui.

Pe malurile Dâmboviþei, mai nou �bãtutã�
cu macarale coministe, arþagul continuã sã se
manifeste în toatã splendoarea, aminitindu-ne
de sfada din jocurile copilãriei.

Pe zi ce trece, funia se strânge în jurul
parului riscând sã rãstoarne jilþul domnesc, iar
curtezanii  se întrec pe sine în a-i nãuci i pe
supuºi, cu tot felul  de ameninþãri.

Împuindu-le capetele cu tot soiul  de poveºti
despre realizãri le mãreþe ale portocalei politice,
crai i de curte buimacã, spre a distrage atenþ ia
celor mulþi de la circul politic manifest pe toate
st iclele ºi goarnele, mai puþ in în  arenã, se
strãduiesc sã gãseascã, musai , þapi ispãºitori,
al þii decât  cei �copþi�.

Considerând cã momentul propice pentru a
arunca praf în ochi  este nimeri t, curtezanii  au
pus de o nouã pravilã, menitã a-i liniºti pe supuºi
ºi a le astupa ochii ºi  urechile cu alte preocupãri.

Astfel, s-au gândit mai  marii  þãrii  cã fiind
în preajma sãrbãtorilor de Paºti, ar fi cazul ca
toþi românii  trãitori la bloc  sã înceapã curãþenia
de primãvarã.

ªi pentru a-i îndemna la primenirea feþelor
oraºelor, au dat o lege care sã-i stimuleze sã
facã ce-or ºtii , sub ameninþarea unor amenzi,
sã schimbe ambientul urban.

Nimic mai normal decât o grijã aproape
pãrinteascã faþã de avutul nevredn icului
proprietar de apartament la bloc, care ºi-a cam
uitat  rându ieli le,  omiþând sã-º i grijeascã
gospodãria.

Aºa cã, pe mãsurã ce locurile de muncã, tot
mai  puþine ºi tot mai prost plãtite se diminueazã
vãzând cu ochii , abia ce suportã traiul umil
cotidian, în perspectiva unor importante recolte
de urzici, ºtevie ºi lobodã cu care norodul sã-ºi
ostoiascã foamea, dregãto ri i, conºt ienþi  de
�nepãsarea, indolenþa, ignoranþa� ºi nicidecum
de fireasca neputinþã materialã ºi financiarã a
acestora, au hotãrât sã-i oblige sã-ºi îngrijeascã
locuinþele spre a le fi ºi  mai bine.

ªi au promis mare ajutor: 30% Divanul, 30%
obº tea localã,  iar 30% sã suporte fiecare
muritor. Dar mã întreb:  pânã la sutã, cele 10
procente care vin sã atârne greu de buzunarele
bieþilor cetãþeni , de unde vin ºi unde se duc?

ªi oare cei 30% +30% de unde or fi? E statul
al t stat? Ia de la al þii le dã lor? Nu e nedrept? ªi
apoi , cine va numãra aceste procente? Nu e
nevoie de un soco titor? Poate ºi  de vreun
grãmãtic sã le þie socoteala?

Primãvarã tu lbu re în  þ inu tul  Carpato -
Daubiano-Pontic! Se pare cã mahmureala de
dupã cei 40 de mucenici ne se poate drege
pentru cã zeama de varzã s-a stricat din cauza
cãlduri i, iar medicamentele sunt raþional izate
ºi n-ajung.

Bate vântul mãturând strãzile, radicând în
vãzduh alãturi de firele de praf, gândurile
temãtoare, abia ºoptite ale cetãþeanului român
european.

         Vasile Iordache

Gânduri
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Începutu rile  acestei
ins ti tu þ ii   în   judeþul
Ialomiþa,    da tea zã
destul   de  târziu,  în
ciuda  fap tu lui   cã
pãstrarea,   conservarea

ºi  valorificarea  patrimoniului  arh ivistic  naþional
era absolut   necesarã.

Hotãrârea  Consi liului  de  Min iºtrii  nr.  472/
1951 ºi  ordinele   Minis terului  Afacerilo r  In-
terne  nr. 278/ din 5 iulie 1951  respectiv   313/ din
16 iulie 1951,  prevedeau  înfiinþarea  serviciilor
regionale  ale  Arhivelor  Statului,  iar  în  fos tele
capitale  de  judeþ  a câte  unu i  depozit   al
Arhivelor  Statului .  Zona  de  act iv itate  a
insti tuþiei  era  la  început    fosta   Regiune  Ialomiþa
(  Regiunea a  funcþionat  d in 28  decembrie  1950
pânã  în  13  octombrie 1952 ), având  denumirea
:  Secþia  Arhivelo r  Sta tului  din  Reg iunea
Ialomiþa, cu  sediul  la  Cãlãraºi ,  capi tala  judeþului
Ialomiþa  în perioada 1883 - 1968.

Dupã  desfi inþarea  Regiunii  Ialomiþa,  se  va
numi,   Secþ ia  Arhivelor  Sta tului Cãlãraº i, ca
unitate  componentã  a  Serviciului   Arhivelor
Statului -  Reg iunea  Bucureº ti ,  cu  aria  de
activitate în  fostele  raioane  Cãlãraºi ,  Slobozia ,
Lehliu  ºi   ulterior  Urziceni      (aflat  o  perioadã
în  componenþa  Regiunii  Ploieºt i )  ºi  Feteºti
(revenit  d e  la  Regiunea  Constanþa ).

Datori tã  reorganizãrii   administrative din  anul
1968, Secþia  Arhivelor  Statului Cãlãraºi începând
cu  1  aprilie  1969  se  va  numii   Filiala  Arhivelor
Statului, Judeþul   Ialomiþa ,  având  reºedinþa  tot
în  Cãlãraºi  iar  din  1977  în   Slobozia  -  capitala
judeþului  Ialomiþa,   reînfiinþat   în  anul   1968.
Întrucât  în  anul  1981  judeþele  Ialomiþa ºi  Ilfov
au  fost   reorganizate   (creându  - se  judeþele
Cãlãraºi,  Giurgiu   ºi    Secto ru l  Agricol  Il fov)
Fil iala  Arhivelor   Sta tulu i  Judeþul   Ialomiþa,  a
preluat  de la fosta  Fil ialã  a  Arhivelor  Statului
Il fov,  fonduri le  un itãþ ilor   admin istrat ive,
economice  ºi  culturale  din   zona   Fierbinþi  �
Urziceni  ºi   a  predat   Fil ialei   Arhivelor  S tatu lui
Cãlãraºi  o  parte  din  fondurile  sale.

  Filiala  Arhivelor  Statului  Judeþul  Ialomiþa,
va  purta  aceastã  denumire  pânã  la  apariþia
Legii Arhivelor  Naþionale  16/  1996,   când  va
deveni    Direcþia Judeþeanã Ialomiþa a Arhivelo r
Naþionale.

Trebuie precizat , cã activitatea ins tituþ iei s-a
desfãºurat în timp con form legislaþiei arhivis tice
dupã cum  urmeazã:   Decretu l   17/  1951;
Decretul 353/ 1957   pentru înfi inþarea  Fondului
Arhivistic de Stat R.S.R.  ºi  Hotãrârea Consiliului
de Miniºtri i  n r. 111 /17 iul ie 1957 pr iv ind
Organizarea º i Funcþionarea Direcþiei  Generale a
Arhivelor Statului º i Administrarea  Fondului
Arhivis tic de Stat R.S.R.; Decretu l 472/1971
devenit  Legea nr.20 /1972 ;  Legea nr.40/1990,
Hotãrârea Guvernului  României  nr. 769/1991;
Legea A rhivelo r N aþionale nr. 16 /1996 cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare. 1

Dar,  sã ne întoarcem puþin în timp ºi  sã vedem
o scurtã prezen tare a aces tei inst ituþ ii.

Prin  adresa nr. 8695 din 18 decembrie 1951,
Min isterulu i  Afaceri lor In terne -  Direcþ ia
Arhivelor Statului Raionul Lenin,  înº tiinþa  Sfatul

Repere istorice

DIRECÞIA  JUDEÞEANÃ  IALOMIÞA  A
ARHIVELOR  NAÞIONALE

Popular al Regiunii Ialomiþa  cã:  � prin  decizia
Minis terului Afacerilor Interne nr. 278/1951 s-a
înf iinþat   Secþia Arhivelor Statului din Regiunea
Ialomiþa, cu sediul în Cãlã raºi� ,  conducãtorul
secþ iei fiind domnul   Mareº Marin.

Se cerea to todatã spri jinu l Sfatu lui Popu lar
pentru obþinerea localului necesar funcþ ionãrii
in st itu þiei  ce t rebuia sã-º i înceapã activ itatea
imed iat.  Semna directorul Direcþiei Arhivelo r
Statului  :  Au relian Sacerdoþeanu. 2

În  legãturã  cu  numãrul  angajaþ ilor , deºi
fuseserã  t recute  un  numãr  de  6  posturi  în
organigramã,  în luna  august 1952  instituþia avea
doar  3  salariaþ ii : Pro f.  Mareº B. Marin    - ºef
secþ ie  ;  Petre I. Scarlat  - registrator ; Gheorghe
M. Dobre - îngrijitor. 3

Pe lângã numãrul mic al  personalului existent,
aceas tã inst ituþ ie nu a avu t un spaþiu propriu, mult
timp stând cu  chirie. Astfel, comandamentul
Regiunii  de Miliþie Ialomiþa Cãlãraºi  era informat
prin adresa cu nr. 2 din 08.01.1952, t rimisã de cãtre
Arhivelor Statu lui Regiunea Ialomiþa, cã pânã la
obþinerea localului  pentru nou înfiinþata inst ituþie
a Arhivelor, aceasta  va funcþiona la  Sfatul  Popular
al Regiun ii Ialomiþa - din Cãlãraºi.

Cereau însã sp rijinul  comandamentului,  în
urmãto ru l sens :  un itãþi le din subo rd ine sã nu
arunce sau sã distrugã documentele sau sigi liile
vechi  ci sã le pãstreze º i sã informeze inst ituþia
Arhivelor pentru  a le prelua pe v iitor. 4

Referitor la locaþia iniþialã, p rintr � o  adresã
înaintatã Direcþiei Generale a Arhivelor Statului
din luna iunie 1952,  ºeful unitãþ ii domnul  Mareº
Marin,  preciza cã localul din Cãlãraº i , Calea
Bucureºt i nr. 77, ce le � a fos t repart izat ,  nu
îndeplinea  condiþ iile scopului  pentru care era
destinat , nu prezenta siguran þã contra incendii lor,
era neîncãpãtor , intrarea era direct prin stradã,
peretele era  din vitrine mari, cu mult praf, 5  -
fiind  înaintatã ºi adresa

Ar hivelo r Statu lu i  cãtre Min is terulu i
Gospodãr iei  Comunale ºi  Industriei Locale,
Direcþia Generalã  a Gospodãriei Locale privind
aju to rul  cerut  pen tru   rezo lvarea imob ilelo r
necesare bunei  funcþ ionãri a aces tor servicii
regionale .

Din punct de vedere al  localului  ce  se dorea,
în tr- o adr esã înaintatã de Arhivele Ialomiþa,
Sfatu lui Popu lar Cãlãraºi , din  2 iul ie 1952, se
sol icitau urmãtoarele: birouri pentru salariaþi  �
3 birouri,  5 scaune, 4 dulapuri - , o salã pentru
cercetãtori,  construcþia trebuind  sã fie  spaþ ioasã,
centralã -  la îndemâna cercetãtorilor, fiind  vizate
în ord inea cond iþ i ilor urmãtoarele locaþi i  :
Comisariatul Militar Reg ional , Pavil ionul  din
spatele Palatulu i Regional, Judecãtoria ,  localul
ziarulu i Ialomiþa Libera, sau un local  din str.
Griviþa ( toate din oraºul  Cãlãraºi ). 6

Alte  probleme cu care se confruntau:  lip sa
personalului  º i a  dotãrii.

Într �  o adresã cu  nr. 158  din 05.05 .1952
în aintatã de cãtre Arhivele Statulu i Cãlãraº i ,
Arh ivelo r Statu lu i Bucureº ti  în legãtu rã cu
�mobil ierul º i toate celelal te materiale necesare
pe anul 1953� se solicitau urmãtoarele: mobilier
- birour i,   scaune,  mese;  scãri , maº in i  de
dact ilog rafiat; ceas  de birou,  rechizi te (hârtie,

tu ºiere, tocu ri , peni þe, creioane, p licuri , etc.);
registre ; materiale pentru  curãþenie ºi întreþinere;
ziare ºi publicaþii, periodice. 7

Într - un  proces verbal    din 6 ianuarie 1953,
privind  analiza muncii pe anul 1952, au fo st enu-
merate deficienþele  adminis trative:   pe lângã
neobþinerea  localului   corespunzãtor Arhivelor,
erau menþionate  lipsa unei maºini de scris ce a
îngreunat  activ itatea;  l ipsa unui ceas de birou;
lipsa de personal din care cauza nu   s-a putut
controla arhiva tuturor comunelor.  Era totuºi
apreciatã de cãtre rep rezentantul  Arh ivelo r
Statu lu i  Bucu reº ti  munca depusã de micul
colect iv.

În cursul anului  1952,  s-au cercetat arhivele a
168 instituþii , au  fos t  preluate 9062 dosare, la
registraturã au fost înregis trate 745 intrãri º i 557
ieºiri, fiind întâmpinate greu tãþ i cu arhivele de la
jus tiþie, ºcol i, cooperative (necunoscându  � se
modali tatea  de selecþionare). Se propunea  luarea
unor decizii  mai concrete, �� pentru ca instituþiile
administrat ive ºi  ºcolare sã ia mãsu ri pentru
conservarea arhivelor vechi �. 8

În anul 1952,  imobilele  Arhivelor Statu lui
Cãlãraºi  erau în numãr de 3 , pentru care  se
plãteau urmãtoarele chiri i: 9

- În  str. Bucureºti  nr. 123 - birouri (cu 2
camere  ºi antreu);  chirie anualã 400 lei

- În s tr. Bucureºti nr.  77- depozitul  2 ; chirie
anualã 215 lei

- În str. Bucureºti nr. 150 -  o  magazie de lemn
si  o camerã;   ch irie anualã 125 lei.

În anul  1956 s � a reuºit  semnarea unui contract
de înch iriere  între În treprinderea Gospodãrie
Orãºeneascã ºi  Arhivele Statu lui privind imobilul
din str. Grivi þei  nr. 66 � din Cãlãraºi valabil pe 6
ani , ce se compunea din  8 depozite  (în  suprafaþã
de 183,50 m) º i  6  dependinþe, cu o chirie de
1449,61 lei  pe lunã. 10

Date despre bibl ioteca insti tuþiei aflãm în anul
1970 , când la cererea Dir ecþ iei Generale a
Arhivelo r Statu lui , toate fi lialele trebuiau sã
înainteze o s ituaþie p rivind b ibliotecile aces tora.
Astfel se cereau urmãtoarele date: când  au luat
fiinþã; câte volume existau în bibliotecã;   ce cãrþi
deosebite deþineau; relaþi i cu privire la numãrul
cercetãto ri lor.

Rãspunsul  a fo st  urmãtorul  :  �Biblio teca
Filialei Arh ivelo r Sta tu lu i Cã lã raº i,  judeþul
Ialomiþa a luat  fiinþã în anul 1967. Pânã în anul
1968 nu a existat un registru de evidenþã a cãr þilor
º i revistelor, ace as tã  operaþie f i ind fãcutã
începând din anul  1969 ºi þ inutã la zi în anul 1970.
Biblioteca f il ialei cuprinde 760  cãrþ i  ºi 489
revis te� 11 -   dintre cãrþi le mai  importante pe care
le deþineau  º i care se regãsesc º i astãzi  ,
menþionându � se:

- �Apostol� (carte despre faptele apostoli lor) -
tipãrit în  anul 1683;

- �Octoih� (colecþ ie de cântãri bisericeºt i care
se cântã pe opt  glasu ri , câte una pe sãptãmânã ) �
tipãrit în anul 1774;

- �Mineiul  luna  lui   Martie� (carte care
cuprinde rânduielile pentru serviciul sfinþ ilor din

(continuare în pag. 17 )
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fiecare lunã � aici luna martie) - tipãrit  în anul
1779;

 - �Evanghelia� (carte de predici ºi fragmente
din noul Testament) - tipãritã în anul  1784 ;

- �Triodion� ( carte care cuprinde cântãrile
specifice din perioada anterioarã cu t rei sãptãmâni
postului mare) - t ipãrit  în  anul 1816;

-  �Ceaslov� (carte de rugãciuni  ce se rostesc
la diferi te ore)  - tipãrit  în  anu l 1835 ;

-  �Evanghelia� - tipãritã în anul  1864, ce a
aparþinut satului Ciocãneºti �Mãrgineni.

 - �Penticostarion� (carte care conþine ritualu l
sãrbãtorilor pe un anumit  interval de timp � de la
Paºte la Rusalii)  � t ipãri t în  anul  1880;

În momentul de faþã, bibl ioteca conþine peste
6500 publicaþii  º i periodice (documente privind
istoria României, cataloage de documente, anuare
statistice, ziare, reviste, etc.) ºi se îmbogãþeºte
anual .

Referitor la sala de studiu a inst ituþiei, de regulã
sunt  eliberate sau vizate permise pentru profesori,
învãþãtori ,  s tudenþi , elevi  etc.,  în  veder ea
întocmir ii  uno r r eferate,  a rt ico le, s tud ii ,
monografii etc.

Iatã ºi  câteva date s tat is tice cu p rivire la
permisele eliberate cercetãtorilor la sala de s tudiu
a Direcþ iei  Judeþene Ialomiþa a Arh ivelo r
Naþionale de � a lungul  an ilor:  20 permise
eliberate în anul  1979,  9 în anul  1987  (cel mai
mic numãr de permise el iberate);  183 în anul 1996
(cel mai mare  numãr de permise eliberate ) ;  41
în anul 2005; 27 în anul  2006.

Începând cu anul  1977, sediul  inst ituþ iei  s-a
mutat la   Penitenciarul   d in Slobozia,  iar la
s fârºi tul  lun ii  noiembrie 1983   a  avut  loc
inaugurarea sediului  actual , din Slobozia , Str. Al.
Odobescu, nr. 4, 12  beneficiind de 4 niveluri cu 4
depozite de arhivã, birouri de   lucru,   birou de
relaþii   cu  publicul, atelier de legãtorie, bibliotecã,
sala de   s tudiu,     sala de expoziþ ie -  (salã ce a fost
vizitatã în cursul anului 1989 de  515 persoane).

Referitor la activi tatea ins tituþiei, într-o situaþie
trimes triala din iunie 1978,  er au precizate
acþiun ile întreprinse printre care: 22 unitãþ i
controlate;  8 cu rsuri  ºi  in structaje cu 183 de
arh ivari ; 10,00 m.l . preluãri de documen te; 36
cercetãtori  la sala de studiu;  780 unitãþi  arhivistice
ºi  40 publicaþ ii cercetate; popularizarea nou lui
decret  472 /1971 ;  24 de c omunicãri ;  8
simpozioane;  13  articole în  presã;   numãrul
angajaþ ilor  fiind tot aºa de mic -  5 angajaþi .13

În  anul  1981,  la cãminele  cu ltu rale din
comunele ºi oraºele din judeþ , au avut loc acþ iuni
de valorificare a documentelor, cu inv itaþi  din
cadrul  Direcþiei  Generale a Arhivelo r Statului,
Inst itutului  de Isto rie Nicolae Io rga, cadre ale
armatei ºi pompieri lor.

În anul 1991 cu ocazia an iversãrii a 160 de ani
de la crearea Arhivelor Statului s � a desfãºurat în
data de 11 octombrie un simpozion la sediul
ins tituþiei cu ti tlu l : �Continu itate si  demnitate
româneascã  ogl inditã în documente de arhivã �,
la care au participat  directori  din cad rul  Arhivelo r
Statului  , prilej  cu care s �  a lansat  ºi cartea:
Mihai,  Co tenescu ;  Alexandru , V lãdãreanu;
�Tezaur de documente ialomiþene�, vol . I (1392 �

Repere istorice

DIRECÞIA  JUDEÞEANÃ  IALOMIÞA  A
ARHIVELOR  NAÞIONALE

1944),  Direcþ ia Generalã a Arhivelor  Statului
din România, Bucu reº ti , 1991 . 14

Începând cu anul  1991 ºi  p ânã în prezent,
biroul de relaþi i cu pub licul s � a confruntat cu
cereri  referitoare la retrocedãri pãmânt ,  la care
se adaugã ºi cele pentru recalcularea salariilor (s-au
mai eliberat ºi diverse acte de ºcolari tate, stare civilã,
etc.).

Astfel, în tr - un raport de activi tate pe anul
1991, se preciza cã le � au fost adresate 4015 cereri
15 ,  urmând ca pânã în anul  1993 sã fie înregistrate
un numãr de10500 cereri,  toþi  salariaþ ii -  5 la
numãr,  lucrând la rezolvarea acestora. 16

Activitatea de valorificare a documentelor din
depozitele proprii ,    s  � a concret izat  p rin :
publicarea   de � a lungul  t impului a unor  articole
, studi i de specialitate;  emisiuni radio  - T.V. ºi
binenþeles  publicaþ ii:

1. Cotenescu,  Mihai:  �Alexeni, fi le de
istorie�, Slobozia, 1982.

2. Cotenescu,   Mihai: �Filiala Arhivelor
Statului  Ialomiþa� , Direcþ ia Generala a Arhivelor
Statului ,  Bucureºt i, 1982.

3. Co tene scu ,  Mihai;  Vlãdã reanu,
Alexandru :  � Îndrumãtor  in Arhivele Statului
Judeþul Ialomiþa�,  Direcþia Generalã a Arhivelo r
Statului ,  Bucureºt i, 1985.

4. Co tene scu ,  Mihai;  Vlãdã reanu,
Alexand ru:    �Tezaur de documente ialomiþene�,
vo l.  I  (1392 � 1944) ,  Direcþ ia Gener ala a
Arhivelor  Statului  din România, Bucureºt i, 1991.

5. Cotenescu,   Mihai; Vlãdãreanu,  Alexandru:
� Tribunalul  Judeþean Ia lomiþa , schiþã de
monografie�, Slobozia, 1981.

6.  Tudor, Constantin:  � Istoria învãþãmântului
din judeþul Ialomiþa �,  vol.  I I (1918 � 1978),
Slobozia,  1979.

7. V lãdãreanu , Alexandru ( coordonator ):
� Slobozia  400.  Stud ii  º i  comunicãri
monografice�, Slobozia,1994.

 În anul  1994 cu prilejul  împlinirii a 400 de
ani de atestare documentara a locali tãþ ii  Slobozia,
în cadrul  Sãptãmânii Internaþ ionale a Arhivelor
din 3 � 10 Mai 1994, au avut loc la sediul instituþiei
o  serie de manifestãri cu  part iciparea  º i a
directorului Arhivelor Statu lui de atunci,  domnul
prof. univ. dr. Ioan Scurtu,  prilej  cu care s-a lansat
ºi cartea: Alexandru,  Vlãdãreanu (coordonator ),
�Slobozia 400. Studii ºi  comunicãri monografice�,
Slobozia, 1994.

Cu prilejul zi lelor Sloboziei ºi anului  ªtefan
cel Mare, în data de 20 mai 2004, respectiv 2 iulie
2004, instituþia noastrã a colaborat  cu  Muzeul
Judeþean Ialomiþa la real izar ea expoziþi i lo r
documentare  , inti tulate : Slobozia în documente
ºi Imagini,  respect iv ªtefan cel Mare ºi Sfânt , 500
de an i  , punând  la d ispoziþie, documente d in
depozitele proprii  referitoare la oraºul Slobozia
ºi  documente de la direcþi ile judeþene din þarã
referi toare la ªtefan cel Mare -  ambele expoziþii
având  loc la sed iul muzeului .

În anul 2006, cu prilejul manifestãri lor dedicate
împlin irii a 175 ani  de la înfiin þarea In stituþiei
Arh ivelor,  D irecþ ia Judeþeanã a A rhivelo r

Naþionale Ialomiþa  a organizat la sediul insti tuþiei
sale în data de 2  iun ie,  expoz iþ ia fo to �
documentarã � Arhivele Ialomiþene � 55 ani de
activitate �.

Prin tre cei prezenþi la p rima expoziþie de acest
fel referi toare la isto ria ins ti tuþ iei ialomiþene,
men þionãm:  membrii  ai  delegaþiei   o raºului
Silist ra  - printre care ºi  Primarul  oraºului   bulgar,
oficial itãþ i locale  - ale Prefecturii,  Primãriei,
Muze ulu i Judeþean  de  Isto rie, Muzeu lu i
Agricul turii din România, Insti tutului  Naþional de
Stat isticã, Inspectoratu lui ªcolar , Inspectoratului
Pentru  Si tuaþi i  d e Urgenþã, In specto ratu lui
Judeþean de Poli þie, mass � media.

În momentul  de faþã, Direcþia noastrã deþine
fonduri ºi colecþ ii arhivistice (începând cu anul
1830) grupate dupã natura activi tãþii des fãºurate
de creatorul documentelor:  fonduri administrat ive,
agricole, comerþ, finanþe, credi t, judecãtoreº ti,
sanitare, de muncã º i ocrotiri sociale,  învãþãmânt,
culturã etc.  ºi co lecþ ii  de stare civi la, matrice
sig ilare, planuri º i hãrþ i etc. .

Absolvenþi ai Facultãþ ii de Arhivisticã  din
cadrul Academiei de Poli þie  Alexandru Ioan Cuza
� din Bucureº ti,   ai Facultãþii   de  Istorie, referenþi
-  unii cu ap roape 30 ani  de act ivitate la aceastã
ins ti tuþ ie, asigurã respectarea prevede rilo r
legislaþ iei  în v igoare:   elibereazã copii, extrase si
certificate dupã documentele deþinute, prelucreazã
arhivist ic documen tele din depozitele prop ri i,
asigurã cercetãtorilo r  stud ierea documen telor ºi
pub licaþi ilo r prin sala de studiu  , îndrumã ºi
controleazã creatori i ºi  deþinãtorii de documente
din judeþ, valorificã documente  prin: publicarea
unor articole ºi  studi i în presã, realizarea uno r
expoziþii,  emisiuni  radio  ºi T.V.

Nu putem încheia aceastã prezen tare, fãrã a
aminti  ºi  numele celor care s �  au aflat  la
conducerea acestei instituþi i de � a lungul timpului:

- Prof.  Mareº Marin 1951 -1967
- Prof.  Breazu Dumitru 1967 - 1971
- Prof.  Atanasiu Apostol 1971 - 1974
- Prof.  Cotenescu Mihai 1974 - 1989
- Prof.  Vlãdãreanu Alexandru1989 �  1998;

1999 � 2002 (declarat post  - mortem cetãþean de
onoare al Municipiulu i Slobozia)

- Prof.  Berghea Veronica 1998 � 1999 ;
2002 � p rezent

Direcþia Jude þeanã Ialomiþa a Arhive lor Naþionale
Consilier Asiste nt , Rãzvan  NECULA

Note:
1.  Mihai Cotenescu , , Filiala Arhivelor  Statului,  Judeþul

Ialomiþa ,,  Direcþia  Generalã a Arhivelor  Statului,  Bucureºti, 1981,
p. 20. Referitor la legislaþia arhivisticã,  a se vedea lucrarea lui Marin
Radu Mocanu  ,,  Arhivele Naþionale º i Societatea româneascã , ,
Editura Ministerului de Interne, 1997, p. 14 � 15.

2. Direcþia  Judeþeanã a Arhivelor Naþionale Ialomiþa ( în continuare
D.J .A.N Ialomiþa  ), Fond  propriu , d. 3/1952,  f.  2.

3.  Ibidem, f. 113.
4.  Ibidem,  d. 8/1952 , f. 12.
5.  Ibidem , d.9/1952, f. 1, 2, 53.
6   Ibidem , f 11.
7.  Ibidem,  d. 8/1952,  f. 69 , 70.
8.  Ibidem,  d. 14/1953, f. 1 -6.
9.  Ibidem,  d. 8/1952, f.  154.
10. Ibidem, d. 37 /1956 - 1962, f. 1.
11. Ibidem, d. 135 /1970, f.  3.
12. Mihai Cotenescu, ,, Noul Local al Arhivelor  Statului judeþul

Ialomiþa ,,  , în ,,  Revis ta Arhivelor , , ,  anul LXI, vol. XLVI, nr. 1/
1984, p. 40 � 41.

13.  D. J.  A. N.  Ialomiþa, fond propriu, d. 2/1978,  f. 6.
14.  Ibidem, d. 2/1991, f. 45.
15.  Ibidem, d. 1/1992, f.  66.
16.  Ibidem, d. 4/1993, f. 44.
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CONSERVATORISMUL  ROMÂNESC  ªI  PROBLEMA  INDEPENDENÞEI
ÎN  CONTEXTUL  CRIZEI  ORIENTALE

NOTÃ
Am vãzut din paginile anterioare ( într-o scurtã sintezã)

poziþi a ºi eforturile grupãrii c onservatoare  în direcþia
consacrãrii independenþei României de-a lungul unei întregi
epoci. Era limpede pentru toatã lumea, în epocã, faptul cã
independenþa  Românie i ca de ziderat politic se încadra într-
o problematicã politicã mai largã, respectiv în ceea  ce s-a
numit �problema orientalã� ºi modul sãu de rezolvare.
Parte a influenþei oriental-europene a Imperiului otoman,
Româ nia s-a supus în mod obiectiv aproape procese lor
istorice ºi politice prin care a trecut re giunea Balcanilor.

Pres a timpului,  î n spe ci al c ea  de  orie ntare
conservatoa re, trateazã destul de pe  larg în paginile ei
nuanþele discursurilor  politice  europe ne asupra acestei
proble me, chestiunea îmbrãcând o varietate de a bordãri în
funcþie de planurile de interes suscitat. Vom încerca în
paginile care urmeazã sã ilustrãm aceste poziþii. Pentru un
profan informaþiile care urmeazã reprezintã o bunã ocazie
de a intra în atmosfera timpului, pentru cei avizaþi o modestã
încercare de completare a imaginii modului de receptare a
proble mei orientale în presa conservatoare româneascã a
timpului cu reflexele ei. Textele vor prilejui ºi o întâlnire
cu spiritul critic al epocii (a doua parte a sec.XIX) vis a vis
de controversele permanente dintre conservatori ºi radicali
ºi regimul politic din România.

Cele douã chestiuni nu puteau fi separate în condiþiile
în care fiecare din cele douã partide avea o viziune proprie
asupra modului de rezolvare a proble mei orientale ºi
implic it a independenþei României. Am accentuat asupra
pe rioadei de dupã venirea principelui CAROL I în þarã
având în vede re atât modifica rea relativ import antã  a
atitudinii marilor  puteri faþã de România dupã 1866 cât ºi
faptul cã odatã cu instalarea monarhie i constituþionale cu
aj ut orul uneia  di nt re  pute ri le e uropene che stiunile
orientului cãpãtau alte conotaþii. Practic puterile europene
începeau sã-ºi dea seama de faptul cã importanþa geopoliticã
a României în contextul rezolvãrii probleme lor Balcanilor
nu va mai putea fi ignoratã mult timp. Am început relatarea
dupã venirea lui Carol I în România  (1866) din mai multe
motive: oda tã pentru cã marea majoritate a istoricilor care
au analizat epoca modernã au pornit de aici preze ntarea
redesc hiderii � probl eme i orie nt ale� pornind de  la
modificarea hãrþii geopolitice a  Europei prin ridic area
Prusiei ºi riscul redeschiderii apetitului Rusiei þariste ºi
Austriei pentru Balcani. Înfângerea Franþei la 1871 a ridicat
proble me insurmontabile pentru S-E Europei. Para lel cu
rã zboiul franco-prusac la Londra avea loc Conferinþa
puterilor  europe ne asupra strâmtorilor  de la Marea Neagrã.
Interesatã în limitarea ascensiunii Rusiei la Marea Neagrã,
Austria a  încercat, fãrã succes, sã trateze cu Anglia, cãzând
mai apoi în pl asa diploma þiei germane ºi alc ãtuind
dualismul cu Ungaria. Riscul unui nou conflict austro-rus
în Balcani l-au de terminat pe Bismark sã punã  la cale
Alianþa celor trei împãra þi (Germania, Rusia, Austro-
Ungaria) prin tratatul de la Schönbrunn de la 23 oct. 1873.
Ac ordul e ra menit  sã preî nt âmpine  re desc hi derea
�problemei orientale�. Perioada scursã pânã în 1875 a fost
marcatã de discutarea problemei de mai sus la nivel retoric,
dovedind doar cã, deocamdatã, se ascuþeau sãbiile. Apoi,
pornind de la noua configuraþie politico-diplomaticã  a
Europei, principele Carol I  ºi-a întãrit considerabil poziþiile
reuºind sã impunã primul guvern care va oferi o stabilitate
politicã mai lungã pentru þarã. În noile condiþii politice
europene era limpede cã România nu putea f i ocolitã de
probleme. Carol I va  încerca sã profite de  stabilitatea
politicã internã pentru a obþine pe cale paºnicã independenþa
þãrii (1873) da r fã rã suc ces. Vom observa pe mãsura
parcurgerii textelor atât poziþia Puterilor  Europei asupra
relaþiilor  politice ale României în e pocã fie în ca dre bilate-
rale, fie cu ocazia diferitelor  evenimente internaþionale
(confe rinþe europene pe diverse teme) cât ºi cr itica politicã
internã asupra evenimentelor balcanice în desfãºurare.

�ORDINEA�, DUMINICÃ , 21 AUG./2 SEPT. 1866
BUCUREªTI 20 AUGUST/1 SEPT.

PROBLEMA OR IENTALÃ

Se face  o sumarã analizã a situaþiei politice a Europei
centrale. Astfel se sublinia faptul cã tratatul de pace dintre

�Problema orientalã ºi independenþa României în texte ºi poziþii politice conservatoare�- X
Prusia ºi Austria era încheiat. În aceste condiþii se perfecta
un tratat comercial austro-prusac. În acelaºi context se
producea ºi împãcarea dintre Italia ºi Austria. Diversele
pieþe ale Europei înce peau sã se anime, bursele de valori
de la Viena ºi Paris sã funcþionaze etc.

�Pe c ând Europa se pacificã ºi se liniºteºte, în Orient o
flacãrã se înalþã, ca re dupã opinia multora va f i preludiul
unui inc endiu insula Candia este în insurecþiune: silinþele
Porþii au rãmas pânã acum fãrã re zultat, trupele expediate
împotriva rebelilor a u dat pânã acum probe  dacã nu de
nepuþinþã  cel puþin de moliciune, insurgenþii se cred a avea
complici puternici, ºi aceastã  stare de lucruri nu lipseºte
de a fi gravã pentru situaþiunea  Porþii. În Grec ia pe de altã
parte agitaþiune a ºi frãmânt ãrile popul are, aceste  boli
endemice ale locului, cresc  neîncetat, regele nu-ºi ascunde
preocupãrile sale, Muntenegrenii ºi Sârbii murmurã în con-
tra garnizoanelor otomane; ºi diplomaþia peste puþin va fi
din nou silitã sã alerge la noi silinþe  de concepþiune ºi de
dibãcie spre a depãrta  spectrul che stiunei orientului, care
înspãimântã atât de mult pe toa tã lumea, dar  cu care vom
fini prin a ne familiariza. Poarta pe  de altã parte prin abile
concesiuni va ºti sã  înmoaie pe revoltaþi ºi sã restabile
ordinea, mai cu seamã cã diferitele populaþiuni creºtine
ale imperiului sunt încã departe de a se fi c oncertat între
ele pentru o acþiune comunã, ºi când se miºcã mai totdeauna
impulsiunea  le vine din afarã�.

�ORDINEA�, MARÞI, 23 AUG./4 SEPT. 1866
BUCUREªTI 22 AUG./3 SEPT.

PROBLEMA ORIENTALÃ

Articol extras din Memorialul Diplomatic francez din
26 august privitor la afacerile României. Se mulþume ºte d-
lui Bouttet, secre tarul redacþiei cu privire la la ude le la
adresa  principelui Carol I iar  ziarul îºi îndreaptã  analiza
asupra a douã probleme �care ni se par  de naturã a induce
în eroare opinia publicã atât din þarã cât ºi afarã�.

�În a devãr, dupã  � Memoria lul diplomat ic�, toate
pregãtirile de rãzboi ce s-au fãcut în România deodatã cu
suirea pe tron a domnitorului Carol I , n-ar  fi provenit decât
din cauza insinuaþiunilor  oamenilor pa rtidului revoluþionar
(aluzie la liberali �n.n.) .Aceºtia prin consiliile lor pe lângã
tron s-ar fi încercat a compromite liniºte a þãr ii ºi f inanþele
ei fãrã alt scop decât acela de a profita de rãzboiul înce put
între Prusia ºi Austria, spre a strâmtora pe aceasta din urmã
prin alianþele cu Ungurii, Sârbi ºi celelalte popoare de la
Dunãre ºi a smulge de la slãbic iunea Porþii independenþa
þãrii. Memorialul adaugã apoi cã de aici a nãscut necesitatea
pentru guvernul otoman de a concentra forþe armate asupra
frontierelor Româ niei ºi Serbiei.

Aceste aserþiuni nu ni se par tocmai conforme cu faptele
pe trecute.

Dacã s-a fãcut apel la arme în toatã þara, dacã s-au
concentrat trupe la Dunãre, c auza a fost obligaþiunea ce
ave a statul român, c hiar dupã convenþiune, de a-ºi a pãra
fruntariile sa le  în contra oricãrei a gresiuni din afa rã. Nu
da r instigaþiunile unei politici a venturoase au provocat
pregãtirule de resbelu, ci absoluta necesitate a legitimei
apã rãri. Se ºtie de toatã lumea cum încã înaintea sosirei
Mãriei sale era u ameninþate malurile Dunãrii din partea
stângã . În faþa pericolului toþi românii s-au ridicat ca un
singur om, toate neînþelegerile au încetat; camera a  votat
toa te c redite le c erute , toate subsidiile ; s-a fã cut ape la
voluntari; re chiziþiuni la particulari; cetã þenii au depus
fiecare obolul sãu, ºi toþi s-au grupat pe lângã tron, gata la
toate  sacrif iciil e sub puterni ca ºi curajoasa  mânã a
suveranului lor.

Nu putea dar a f i vorba atunci de pa rtide nici de
menajarea finanþelor  ci de salva rea patriei cu orice preþ.

Mãria sa domnitorul n-a c edat la nici o influenþã, la
nici o presiune din lãuntru sau din afarã; ci îndatã ce a
primit coroana a fã cut declaraþiunile cele mai sincere ºi
cele ma i sole mne în faþã cu sublima Poartã ºi cu puterile
vec ine; Mãria sa a zis, cã din trecut nu-ºi va aduce aminte
dec ât de glorioasele fapte ale strãmoºilor noºtri; cã în afarã
va respecta tratatele ce leagã þara cu Sublima Poartã ºi cã
cea mai perfectã neutralitate cu puterile vecine va fi linia

sa de conduitã. Conform dar cu aceste declaraþiuni a trebuit
mai înainte de  toate sã apere teritoriul României ca re era
ameninþat. De aceea, luând însuºi iniþiativa, s-a pus în capul
armatelor ca sã le conducã acolo unde onoarea ºi datoria
cea mai înaltã le chema. Astfel fãceau iluºtr ii domni din
seculii trecuþi; astfel trebuia sã fac ã un Hohenzolle rn. Dacã
apoi s-a licenþiat o parte din oºtire, dacã s-a încetat cu
înscrie rea  voluntarilor, cu rechiziþ iunile, cu primi rea
ofrandelor, cauza a fost cã pericolul a încetat, iar nu cã
domnul românilor a înþeles sã rupã cu tradiþiile þãrii.

 Este nedrept dar a se atr ibui unei miºcãri naþionale ,
baza tã pe motive de supremã nec esit ate,  c auze , de
propagandã revoluþionarã, ºi de înþelegeri ascunse, care n-au
existat niciodatã ºi care  sunt contrare cu datinile noa stre.

Când sevorbeºte de un partid revoluþionar ºi obstinat
în rãtãcirile sale, sã nu se zicã, cã, fãrã consiliile acestui
partid, domnul n-ar fi concentrat trupe la Dunãre.

Se poa te sã fie în þarã ca pretutinde ni oameni extremi,
care sã nu vadã decât în turburãri continue mijlocul de a-ºi
menþine o popularitate amãgitoare; oamenii de ordine însã
au un scump depozit de conservat ºi tocmai pentru aceea
nu vor c ruþa nici un sacrificiu când va fi vorba de drepturile
þãrii ºi de pa za teritoriului Român, chiar cu r iscul de a trece
de revoluþionari�.

G. Costa-Foru.
Iatã articolul din MEMORIAL DIPLOMATIQUE,

despre care  vorbim:
�Sub abila ºi prudenta direcþiune  a junelui prinþ Carol

de Hohenzollern, România intrã pe cãi pline de spe ranþe
pentru vii tor ºi  de promi siuni pentru preze nt. Ca
pretutindeni, este în Principatele Dunãrene un partid orb,
îndãrãtnic, despre care se poate totdeauna zice c ã nici n-a
uitat, nici n-a învãþat nimic . El se silea de împinge pe noul
suveran pe urmele predecesorului sãu, fãcându-l sã creadã
cã ar juca un mare rol ºi s-ar face cu înlesnire popula r,
dacã ar voi sã se puie în serviciu revoluþiunii. Pentru aceasta
el se  obstina, cu toatã  sleirea finanþelor, a cere o mare
de sfãºurare de forþe militare pe ste orice proporþiuni cu
resursele morale ºi materiale ale þãrii. Gândeau cã ivindu-se
un resbelul mare între Austr ia de o parte , Prusia ºi I talia de
alta, s-ar putea întinde mâ na la  toa te ridicãrile de popoare ,
favoriza insurecþiunea ungarã, ºi pe când Klapka, în ca pul
legiunii compatrioþilor sãi r idicatã sub auspic iile Prusiei,
ar pãtrunde prin nord în Ungaria, Türr trebuia, din partea
provinciilor  dunãrene , sã rãscoale ºi sã comande sudul.
Îndatã miºcarea câºtigând din ce în ce teren, se spera  cu
ajutorul Ungurilor, Sârbilor ºi Românilor, sã þie pe Austria
ºi pe Turcia  deºt ept e ºi sã smulgã slãbiciunii Porþii
independe nþa Principatelor  Dunãre ne pentru a face mai
târziu dintr- însele focarul unei active propagande. De aci,
necesit atea pentru guvernul otoman de a între þine  ºi
concentra forþe la fruntariile Serbiei ºi României.

Dar prinþul Carol a rupt într-un mod a bsolut cu a ceste
tradiþiuni deplorabile. El a depãrtat din ministerul sãu pe
oamenii  cunosc uþ i de toþi  ca unii c e au dat  ga juri
re voluþiunii, înlocuindu-i prin spir ite ferme, luminate ,
prudente, care ºtiu cã progresul nu e posibil decât cu ordine
ºi cu liniºte. Unul din primele a cte  ale noului cabinet a fost
de a licenþia jumãtate armata; cealaltã jumãtate ar pute a,
fãrã inconvenient, sã fie obiectul unei asemenea mãsuri,
cãci o bunã jandarmerie este destul, ºi, de la miºcarea care
a rãsturnat pe prinþul Cuza, trupele au a mbiþiunea gardelor
pretoriene. România, apoi, eminamente agricolã, n-are ea
înainte de toate ºi mai cu seamã trebuinþã de braºe pentru
cultura fertilelor ei câmpii? Nu este aci oare avuþia, puterea
ºi mãrirea ei? În loc de a lã sa mii de oameni inactivi prin
cazãrmi, nu trebuie, pentru a repara desordinele precedentei
administraþiuni, sã se grãbeascã a-i da muncii naþionale?

Prinþul Carol de Hohenzolle rn a înþeles-o deºi tânãr, a
ºtiut, cu un mare tact, sã evite gre ºalele care au pierdut aºa
de iute pe prinþul Cuza. Totul anunþã, dar, cã ºi acolo (în
Româ nia)  vom vede a real izâ ndu-se progresul  fã rã
revoluþiune, adicã ordinea în întru ºi pacea în afa rã�.

(va urma)
Prof. Ion Tilea



19

Cartea se deschide cu motto-ul :�� îþi  voi
descoperi  o mare tainã�( V. Alecsandri cãtre
Al.  Odobescu  )

   Titlul cãrþ ii, ca ºi  motto-ul din deschiderea
ei, e o p rovocare, cum mãrtu riseºte ºi autorul
ei, care va p roduce o explozie în perceperea
con þinu tu lu i.  Scr iere a ei  e  r odu l  uno r
�îndelung i, repetate lecturi�, pornind  de la
mãrturisirea lui  V.A. cãtre Al. Odobescu, pânã
la c onc luz ia  cr it ic ulu i  l i tera r N ico lae
Mano lescu � care, se pare cã a dezlegat TAINA
creator ului  baladei  º i -a hotãrât  în  s tudiul
�Sp iritul cu lt al folclorului�(1993 ) cã e opera
lu i Vasile Alecsandri.

   Modali tatea scrierii lui  Alex. Bu landra e
o rig inalã. � Ancheta� se cons t ituie d intr-o
cernere chibzuitã,  o examinare argumen tatã a
ceea ce s -a scris  despre �Mio ri þa�, de-a lungul
timpului, de cercetãtori-fo lcloriºt i de seamã (A.
Fochi, Al. I. Amzulescu, G.D.  Teodorescu), de
muzicologi(Vio rel Cosma) , de istor ici , de
geografi( ce percep  ºi  ca spaþ iu geografic celes t
�  spaþiu l  mior it ic).  I mpres ionan tã, vasta
bibliografie ! În carte a m întâln it º i numele
episcopului  cãrtu rar Andrei ªaguna, care a
apelat la preoþi  sã culeagã co linde b isericeºti
(îl  cunoº team pe episcopul  A rdealu lu i, din
Patericul românesc, preocupat de rãspândirea
cãrþ ilo r rel igioase pentru luminarea satelor) º i
a unui d iscipol al  lu i Alecsandri , culegãtor de
fo lclo r d in  Ar deal ,  A ta nas ie Maria n
Marienescu , omag iindu-ºi magis trul .

   Azi, Alexandru Bulandra îl  omagiazã pe
bardul de la Mirceºti  prin �Ancheta� sa l iterarã,
ca rtea sa c ons t i tuindu -se ca  o  p riv ire
retrospect ivã asupra scrierilor despre �Mioriþa�
ºi  desp re poet, dar ºi  o privire retrospectivã a
stãri lor Poetului ºi  a autorulu i cãrþi i, Al. B., cu
priv ire la ceea ce-i  mai preþio s în (pentru) om :
SUFL ETUL.

   Stãri le de su flet, mãrturis ite direct  de A l.
B., la u lui toarele aflãri desp re crearea Mioriþei
ºi  mesaju l ei, stau mãrturie, argumen t, cã a scris
aceastã carte din p reaplinul  sufletului,  nu  din
alte motive.

   Savoarea cãrþ ii  e datã º i de inv itaþ ia
ad re satã ci t i tor u lui  �  lua t ca  marto r a l
descoperiri lor º i al trãirilor sale. ( ªi  se ºt ie º i
ºt ie cã nu o ricine se poate const itu i �citi tor-
martor� al �A nchetei� sale li terare, când  a vo rbi
� azi � despre MIORIÞ A � din  ne-cunoaºtere,
ne-înþelegere, ne-simþire a MESAJULU I ei �
poþi cãdea în desuetudine pentru unii. Altul  e
sp iritu l vremii !)

   Mesajul MIORIÞ EI � o TA IN Ã !
   O tainã, pe care încercãm sã o descifrãm,

în trebându-ne :  NOI ce DEVE NIM ?... SPRE
UNDE  CÃLÃ TORIM ?

   Greu de descoperit taina aceasta,  greu de
perceput mesaju l. Cartea lui A l. B. o percepem

�ANCHETA� pentru  DREAPTA  JUDECATÃ
 Cartea lui  ALEXANDRU  BULA NDRA �VASILE ALECSANDRI ªI CAZUL MIORIÞA,

o anchetã l iterarã� , apãrutã  la  sfârºitul  anului 2006, la  Editura HELIS, Slobozia, cu o prefa þã
de Aureliu Goci  (Reactualizarea dosarului �Mioriþa� )

ca o cãlãtorie prin cãrþi , p rin sufletul sãu sp re
aflarea rãspunsului. Pretext  � ideea cunoaº terii
creatoru lu i MIORIÞ EI, fi indcã verd ictul  î l
dãduse Nicolae Manolescu �  cri ticul  literar �
care excludea, ca º i scrii torul Duiliu Zamfirescu,
izvo ru l creaþiei  �  folclorul  � �cân tecul ºi  poezia
sublimã �,  �te zau ru l  art is t ic�,  �comoar a
descoperi tã de poetul-peregrin� care i-a perceput
valoar ea,  a scos-o  la  luminã,  a  º lefu i t- o,
devenind bi jut ierul ei .

   Doar  POET UL, ARTISTUL adevãrat,
poate percepe MESA JU L DIV IN,  mesaju l
cetelor de îngeri tran smis pãsto rilor � acum mai
b ine de 200 de ani  � cum aflãm de la un
Evanghelis t, L uca � mesaj  transmis  de pãstori,
în  cântec ºi poezie � ce se numeºte COLINDÃ
� ce a ajuns pânã la no i � ºi  de unde porneº te ºi
�ANCHETA � lui Al . Bu landra.

   Biju tieru l  �Mio riþei�,  V.  Alecsandri ,
cons tituie el însuºi o tainã în perceperea sa de-a
lungul  timpu lui . Taina boierului, a omului de
culturã, ambasado r la înalte curþi  din E uropa în
in teresu l Þ ãrii , d irecto r al Teatru lui Naþional d in
Iaº i,  atr as de �poezia co lindei� primitã, ca
Eminescu,  �ca o cuminecãturã� de întãrire, de
mângâiere, de nãdejde.

   Al . Buland ra î l p ercepe ca un �boier al
in imii�, nu al minþi i ( ca I.S. Matei , ziaristul  din
America, pe intelectualii  de azi ai României)
dându-ne ca argument mãrtu risirea poetulu i care
�în  saloane, în  camerã se s imþea ca Ionas în
pântecul  chitu lui�( Iona în pântecul  balenei �
mitu l b ib lic � vo rb ind desp re pede apsã º i
rugãciune).

   Dest inul  lui Alecsandri este legat,  tainic,
de MIORIÞA �  dest inu l nu doar l iterar � ci ºi ca

REPER al trãirii  º i al  T RECERII, descoperã
au to ru l  � anchetei� p rez en tându- ne
mãrturisiri ale Poetului,  spovedanii le sale.
Îmbolnãv indu -se g rav, în timpul cãlãtorii lor
sale,  º i  - p e in sula  Prink ipo ,  lângã
Cons tan t inopol ,  în 1845 , dupã moartea
mam ei sale (1842  ? ) �  e cup rin s de
deznãdejde � tainã ! �  nu pentru cã va muri,
ci fi indcã n -a pus pe fruntea þãri i o  �tainicã
cununã �.  D escoperim în  acea s tã
�spovedanie� MÃ REÞ IA GÂN DULUI în
momente de rãscruce � DATORIA faþã de
PATRIE ( Mama zicea �mor împãcatã��).

   �Nu  suntem pe lume pen tru a fi  fericiþ i,
ci pentru a ne îndeplini  datoria�(Kant) º i, la
ANCHETA de la DRE APTA JUDECATÃ,
vom fi  întrebaþi  ca flo rile în �Mãrioara,
Flo rioara�, la poarta Raiu lui  �ce-au  fãcut
miroasele�, la care a meditat ºi Alecsandri,
aflând creaþia în  cãlãtori ile sale în munþi,
când cãuta ºi  afla mângâiere dupã moartea
iubitei  Elena Negri º i a prietenului Nicolae
Bãlcescu. Scrierea ºi  publicarea creaþ ii lor
populare �cu lese ºi  îndrep tate� îi  dã un tainic
sentiment al împ liniri i unui vis  � ºi  îi  promite
lu i Al. Odobescu  cã-i  �va descoperi o mare
tainã�.

   Care TAINÃ ? Cã a scris MIORIÞA ?
Cã a depãº it teama în faþa morþii  ? Cã priveºte
momentul TRANS-HUMANÞEI, transcendenþei
de la condiþ ia tragicã a efemeritãþi i humei,
la cea a nãdejdii  în  altã existen þã � a NUNÞ II
dupã NUN TÃ. ªi �trecerea� o primeºte ca o
atmosferã,  o stare a liniº tii , a împãcãri i, ca
Eminescu în �ODÃ în metru antic�.

   A rodit, peste ani,  mesajul  t ran smis, LA
ÎNCE PUT DE DRU M, în copilãrie, de doica
GA FIÞA , prin cân tecu l de  leagãn , prin
basmele poves t ite . D rumul c reã ri i
MIO RIÞEI continuã de la casa pãrinteascã
de la Mirceºti , prin lume, cu  popasul  de la
Florenþa º i apoi  prin  mun þii  Mo ldovei.

   �Trecerea� se vrea s tare de lin iºte,  de
împãcare dar, d intr-o mãrturis ire, fãcutã în tr-
un APUS DE  SOARE, de o mãreþie t ristã,
în tr-o scrisoare( cu câteva lun i înain te de
�încheierea� vieþii  lui teres tre) lui  Alexandru
Papadopol descifrãm, cu autorul �Anchetei�,
trãiri le d in versuri le Miori þei, �lacrimi de
sânge�, dar º i �s tele fãcli i� �  v iaþa �umbrã ºi
vis� � visul �omen irii  de a se bucu ra de o
veºn icã primãvarã, polei tã cu soare�, viaþa
ºi  podoabele ei (dar luptându-te cu  îngheþu l,
cu FRICA ? cu teama ?). pag. 146.

�Mioriþa� reci tatã, ca o �al inare�, ca o
mângâiere � cân tatã de o  doicã unui artis t,
aºa a fost perceputã de dramaturgu l Horia
Lov inescu în �Moartea unui artist�.

MIORIÞA, salvatã de la dispari þie de Al.
Buland ra, care scoate la luminã, la început
de milen iu , ca Alecsand ri  cu  un  seco l º i
jumãtate în urmã, Mesajul  ei de luminã, de
iubire, de iertare, de nãdejde.

Elena  CÂRJA N
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Îl cunosc pe Alexandru Bulandra dintr-un timp
care acum pare foarte, foarte îndepãrtat. Era la
începutul ani lor 70 ºi urmam amândoi cursurile de
et icã ale aceluiaºi profesor. Este vorba de Niculae
Beliu, autorul monumentalei  cãrþi  �Etica lui  Kant�
apãrutã la Editura ºtiinþificã în 1974. De ce pomenesc
o asemenea persoanã ºi un asemenea context? Pentru
un motiv foarte simplu care are legãturã ºi directã ºi
mediatã cu viaþa ºi  preocupãrile lui Alexandru
Bulandra. Cei care erau studenþi atunci la Fi lozofie
erau oameni care aveau în mod cert un interes pentru
gândul înalt ºi  pentru viitor. Preocupaþi  de t recutul
ideilor, ei se gândeau la viitorul altora; în acest sens
a considera cã etica viitorului es te etica lui Kant
spune de la sine foarte mult pentru cã, într-adevãr, a
crede cã Sollen trebuie sã fie chiar de-ar fi sã nu fie
niciodatã, repr ezintã utop ismu l necesar ºi
dintotdeauna al oricãrei  fiinþe morale.

Am învãþat amândoi de la acelaºi profesor cã
personajele importante ale moralei  deschise a
umanitãþi i sunt: Socrate, Iisus, continuaþ i apoi în
proiectele modernitãþii prin revoluþ ii politice cum
au fost  cea americanã ºi cea francezã care s-au dorit
a fi ºi revoluþii  morale. Acelaºi profesor care a dat
dovadã de curaj în propria viaþã ne îndeamnã ex-
plicit sã scriem caiete de mãrturii etice, în fapt, ne
obliga sã gândim etic raportându-ne direct la morala
încapsulatã în fiecare clipã trãitã.

O formulã revenea mereu în cursul profesorului
nostru, era o idee kantianã: �Fiecare dintre noi este
destul  de profan, umanitatea din noi însã trebuie sã
ne fie sfântã.� Aceastã expresie era continuatã astfel:
�Sfinþenia este cuget moral în luptã.� Aceastã idee
nu este o idee între altele, ci  este una fundamentalã.
Kant nu pleacã de la religie pentru a-ºi întemeia
morala sa a imperativului categoric, ci  ajunge la
religie, la sfinþenia personalitãþii vãzutã ca o fiinþã aflatã
într-o luptã curajoasã cu viaþa ºi cu propriul destin.

Iov, cel  al �Vechiului  Testament�, aspirã la
sfinþenie ºi  es te cel mai credincios d intre cei
credincioºi ºi tocmai el e ste destinat de divinitate
sã suporte cele mai cumplite suferinþe plecând de la
cele fizice ºi ajungând pânã la cele ale sufletului.
Este o temã cu semnificaþii pe care umanitatea în
autodesfãºurarea ei o developeazã mereu ºi mereu
în ipostaze adeseori surprinzãtoare, uneori tragice,
alteori  sublime ºi  uneori pur ºi s implu absurde.
Tocmai de aceea nu m-a mirat deloc sã constat
preferinþa lui Alexandru Bulandra pentru povestea
sapienþialã a bãtrânului ºi eternului Iov.

Credinþa înseamnã convingere, iar convingerea
în acord cu valorile fundamentale îl poate aduce pe

Cuvânt înainte la cartea EXPERIMENTUL IOV,
de Alexandru Bulandra - în curs de apariþie la editura HELIS

om în cele mai  neaºteptate situaþ ii.  Nimeni nu
garanteazã a priori celui  ce manifestã convingeri  tari
cã el va fi fericit ºi cã va avea o viaþã pe cât cu putinþã
normalã ºi fi reascã. Prin propria lui experienþã de
viaþã, Alexandru Bulandra a înþeles pilda lui Iov
pentru cã el însuºi a înþeles sã nu se lase îndoit , sã
sufere pentru convingeri le sale ºi sã nu cedeze unor
forþe iraþionale venite din exterior. Iov nu este pentru
Alexandru Bulandra un personaj oarecare al  istoriei,
el  es te simbolul  cred in þei  nestrãmutate în
verticalitatea omului moral pur ºi simplu.

Mã bucur cã am fost coleg de generaþie din anii
70 al lui  Alexandru Bulandra, cã sunt în postura de
a scrie câteva gânduri pri lejuite de meditaþii le lui
dedicate �Experimentului Iov�. Fiecare dintre noi
ar trebui sã se gândeascã mãcar din când în când la
Iov-ul cel din toate zilele; dacã nu o face, atunci
suferinþa inevitabilã n-are nici un sens ºi nimeni  nu
se mai poate plânge atunci cã viaþa nu este decât o
înfundãturã fãrã sens ºi  fãrã valoare.

Aceastã carte, pe care o prefaþãm aici, îºi va avea
propriul ei destin � rãmâne doar sã o deschideþ i ºi
sã-i parcurgeþ i rândurile ºi paginile.

Vasile MORAR

Rãzvan CIUCÃ , binecunosc utul om de  c ulturã
ialomiþean împlineºte acea  vârstã bogatã, când eºti
obligat  sã meditezi la bilanþul trecutului ºi la  ceea ce îþi
ma i rãmâne de fãcut pentru a încorona  frumos o operã .

De la 25 martie 1947 pâ nã astãzi s-au rupt f ilele din
60 de c alendare  anuale, de când a apãrut pe  lume, la
Constanþa, apoi a tre cut prin ºcoli, unde a avut colegi,
care l-au de pãºit ori i-au rãma s în urmã�  De 37 de ani
Rãzvan CIUCÃ munce ºte  pe un ogor mai c iudat, al
etnografiei ºi istoriei a gra re, unde roade le  înflore sc  ºi
se culeg numai dupã  eforturi cu totul spec iale.

Cu marea ambiþie de a scrie niºte cãrþi fãrã de care
sã nu se poatã alcãtui o imagine completã a poporului
româ n, Rãzvan CIUCÃ a adunat ºi a pus în ordine un
senzaþional tezaur etnografic , numele  sãu de ve nind
sinonim cu cel al �Muzeului Naþional al Agriculturii�
din Sloboz ia, Ialomiþa. Cãrþile nu le-a re dactat, este prea
ocupat cu z eci ºi ze ci de excepþionale e xpoziþii, pe care
le gândeºte pânã  la cele  mai intime ºi ascunse detalii, cu
simpozioane ºi congrese interna þionale, cu cãlãtorii pe
meridia ne, noroc c ã sunt numa i 360 !  Este consultant

Cum este mai bine, un cãlduros sau un

prietenesc  �LA  MULÞI  ANI !�
de  specialitate în mari
fil me (�Morome þii�,
� Pove ste a ca loi a-
nului�), supravegheazã
editarea unor impor-
tante volume de studii
ºi cercetã ri, este membru în prea mul te asoc iaþii
inte rnaþionale sã se mai poa tã aduna pe un c olþ de
masã , unde sã-ºi consemneze  gândurile, c oncluziile,
proie ctele uria ºe�  În cele din urmã, ne ameninþã cu
�Memoriile� sale de Cassanova care a vrãjit etnografia
ºi contemporanei tate a, cu promi siuni c ã vom fi
încondeia þi aºa cum me ritãm, ca niºte indivizi fãrã
intuiþ ie, a bsol ut necunoscã tori  de  ci ne  este  el,
giganticul nostru iniþiat ºi trezorier.

Acum, c ând Rãzvan CIUCÃ îºi împlineºte vârsta
me ritatã, pe care prea mulþi savanþi ºi oame ni ai cãrþii
nu a u apucat-o, sã-i urãm sã  se liniºte asc ã ºi sã ne
ofere c eea ce ne promisese, inclusiv c ãldura din marea
sa inimã de om, de cãrturar  ºi de prieten !

                                  ªerban Codrin

Rev ista poate fi ci titã pe internet  la adresa: www.ziarulia lomita .ro /hel is/ index .html
Comunitatea H elis, fo rum de d iscuþ ii:  is toric.myforum.ro
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PRIMÃVARA  POEÞILOR
Prima ediþie în Ialomiþa ºi a treia în

România a Festivalului �Le Primtemps
des Poetes�.

   Organizatori : Uniunea Scriitorilor
din România, Centrul Cultural Francez,
Asociaþia culturalã HELIS, Centrul Cul-
tural UNESCO �Ionel Perlea� Slobozia,
Bibl iot eca Judeþ eanã �ªtefan
Bãnulescu�- Ialomiþa, Asociaþia culturalã
AscultIalomiþa, Postul de televiziune
Antena 1 Slobozia, R adio Campus
Slobozia.

Anghel  Macedon Piºcu,  Gheorghe
Dobre, ªerban Codrin, Nicolae Stan ºi
eleva Karmen Simoiu. O intervenþie
aparte a avut elevul Alexandru Stan, care
a susþinut liber un eseu despre poezie.
ªerban Codrin ºi Nicolae Stan au vorbit
despre rolul festivalului, promovarea
creaþiei ºi a autorilor din Ialomiþa(am fi
putut avea ºi invitaþi), readucerea poeþilor
în  spaþ iul publi c, producerea unor
spectacole de poezie, atragerea cititorilor,
îndeosebi a celor tineri, lansarea unor
cãrþi, interviuri la radio ºi televiziune,
solidarizarea culturalã a scriitorilor.

Ca spectacol , î ntruni rile au fos t
extraordinare, s-au extins peste timpul lor
firesc, deveneau chi ar obositoare !
Nicolae Stan spunea repetat : - Mai puþin,
e prea mult.

Într-adevãr, pasta grea a poeziei poate
obosi, poate deveni sãþioasã, þi se poate
apleca.

La Seminarul Teologic �Sf. Ioan Gurã

Programul a cuprins  manifest ãri
desfãºurate de-a lungul sãptãmânii 12-
18 martie 2007 ºi care s-au organizat în
întregime, cu excepþia celei de joi, 15
martie.

Prima zi a fetivalului s-a produs la
Colegiul Naþional  �Mihai Vit eazul�,
având ca activitãþi lansarea programului
ºi  l ecturã publi cã a poeþi lor ºi
prozatorilor Asociaþiei culturale HELIS
ºi a elevilor col egiului. A coordonat
prozatorul Nicolae Stan, membru al
U.S.R. ºi directorul colegiului. S-a recitat
poezie  francezã de cãtre elevi ai
colegiului ºi au citit d in creaþiile lor

de Aur� din Slobozia, m iercuri, 14
martie, ora 15,00,  programul s-a montat
pe tema �Recital de poezie religioasã�,
susþinut de poeþii Anghel Macedon Piºcu
(nepotul Pãrintelui arhimandrit Arsenie
Papacioc ºi prieten apropiat al poetului
Daniel Turcea, cel mai important poet de
poezi e rel igioasã, dupã Vasi le
Voiculescu), ªerban Codrin, care a
coordonat programul, Gheorghe Dobre,
Aurel Anghel, Liviu Loghin ºi Cosstel
Bunoaica. S-a vorbit despre poezia

PRIMÃVARA  POEÞILOR
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rel igioasã, masiv reprezentatã la un
popor creº tin-ortodox, fapt  care se
cons tatã º i din antologia poezie i
rel igioase româneºti. Poetul  Anghel
Macedon Piºcu a citit  din volumul
�Epifania� al lui Daniel Turcea, a vorbit
despre mitropolitul Dosoftei, primul poet
român, autor al Psaltirii în versuri, una
dintre primele cãrþi ale literaturii noastre.

Elevii Seminarului Teologic �Sf. Ioan
Gurã de Aur� din Slobozia au primit cu
aplauze, cu vizibilã satisfacþie, recitalul
de poezie religioasã.

OGRADA
Coordonator : Doina Roºca.

 Acþiune foarte reuºitã, surprinzãtoare
prin mobil it ate, expres ivitat e º i
comunicare. S-a organizat în i ncinta
muzeului �Ionel Perlea�. Dintr-un in-
stinct primãvãratic, soarele îmbietor, lu-
mina rozã, uºoarã, cu tremurul aerului
curat, s-a impus scoaterea scaunelor
afarã, între caiºii ºi zarzãrii înfloriþi.

   Elevii gimnaziului Ograda s-au
arãtat pasionaþi sã cunoascã poeþi, sã le
punã întrebãri, pline de candoare, dar ºi
de purit atea copilãreascã. Au cerut
informaþii  biobibliografice poeþil or
prezenþi, laboratorul creaþiei, date care
privesc estetica poeziei, conþinutul ei.
Elevii au fost însoþiþi de profesori. Au
citit ºi discutat cu cei prezenþi poeþii
ªerban Codrin, Gheorghe Dobre, Anghel
Macedon Piºcu, Costel Bunoaica, Liviu
Loghin. Ei au fãcut ce fac toþi poeþii: au
dat autografe ºi au dãruit cãrþi.

Ferma poetului Florin Ciocea.
Coordonator : Gheorghe Dobre
S-a lansat volumul de versuri �În rai,

prietene, totul este perfect�, semnat de
autorul fermei.

A fost apogeul acestei sãptãmâni. A
fost fãrã cuvinte. Aºa cã, egoist cum e
poetul , n-o sã scriem despre aceastã
întâlnire. O pãstrãm doar pentru noi.

Au mai fost trei emisiuni la Antena 1
Slobozia ºi încã una, în direct, la Radio
Campus Slobozia.

STELNICA
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FRAGMENTE
�A ne întâlni cu cititorii înseamnã a ne

întâlni cu noi!�(Gh. Dobre)
M-am trezit îmbrâncit de cartea lui

Aurel Anghel, �Exerciþii de dragoste cu
zeii lui Gheorghe Dobre�, sã recitesc
poeziile lui Dobre � volum chiar antologic
� �Exerciþii de libertate�. Acestea spuse
dupã :

- Domnule, am descoperit un poet care
ne face praf ºi pe mine ºi pe tine !...

- Cine ?
- Unul Dobre !
- Îl ºtii, îl mai ºtii, l-ai cunoscut?
- ?!!!! (Discuþie între ªerban Codrin ºi

Gheorghe Dobre)
   �Parcã acum ne întâlnim întâia oarã,

parcã nu ne-am ºtiut, nu ne-am citit. Aceste
întâlniri ne-au determinat sã ne privim în
oglindã, sã ne aflãm unii pe alþii, sã luãm
aminte !�(Gh. Dobre)

   �Cititorul de poezie este, mai degrabã,
virtual, aproape nu existã cititor de poezie,
de fapt, la poezie se apeleazã, ea trebuie
sã fie acolo în altarul neamului, sã o ºtim
acolo. Când vorbim despre ea, cu atât mai
mult cu cât ajunge subiect didactic, ea nu
mai e !�(Anghel Papacioc)

   �Aici, la noi, în Ialomiþa, lumea nu ne
ºtie, nu ne citeºte, nici n-are de unde,
suntem niºte mari neºtiuþi, de aceea starea
de candoare a întâlnirilor, mirare, surprizã.
Nu existã în biblioteci un colþ al poeþilor
locului, nici în programele ºcolare nu
existã un capitol al poeþilor locului, al
oamenilor de culturã ai locului. Ar trebui
sã se producã aceasta.�(Anghel Papacioc)

   �Poezia se realizeazã neºtiut, într-o
reverberare neºtiutã a unui cititor neºtiut.

Ea este un mod de cunoaºtere a
Dumnezeirii în chipul ana-
basi sului prin apofatism
(negare), drum al necunoaºterii
întru necunoaºterea mai mare �
poezia î ncearcã cu degetul
vederea luminii neapropiate,
care apare ca întuneric în sens
de desãvârºire.�(Anghel Papacioc)

�Poezia are o  naturã
diamantinã, distilatã pur, prin
acest radicalism ea este condiþia
însãºi a operei de artã. Poezia,
ca sâmbure binecuvântat al
artei, este pe deplin celestã. Ea
este l ibertate pentru cã nu
presupune îngrãdiri, contexte,
este eul pur, care prin forþa lui a
modificat chiar ºi viaþa marilor
poeþi, transformând-o într-o
ciudãþenie anexatã poeziei.
Poezia este maxima exigenþã
care, bl ândã, liberã, se aflã

mereu în faþa condiþiei umane cãzute,
amint indu-i acesteia pos ibil itatea
zborului!� (Nicolae Stan)

   �Scriu, am o lãcomie a scrisului, parcã
nu mai am timp sã spun tot ce am de
zis(evident, poetul nu are niciodatã timp
destul, pentru cã poezia nu are un sfârºit).
Scri ind psalmii, am învãþat sã mã
rog.�(Aurel Anghel)

   Cititorii(necititori) întreabã :
- De la ce vârstã scrieþi poezie ?
- De ce poezie ºi nu prozã, sau ºi una

ºi alta ?
- Ce v-a împins cãtre poezie ?
- Aþi avut modele ? Care ?
- De ce mai mulþi poeþi bãrbaþi ?

Poete valoroase avem ?

Anghel Papacioc



Miercuri, 14 martie, ora 10,00, în sala de
festivitãþ i a Centrului  Cultural UNESCO  �Ionel
Pe rlea� , Bib l iote ca Judeþe anã �ªtef an
Bãnulescu� a organizat  o  lecturã publicã în
cadru l Fes tivalu lu i internaþional �Primãvara
Poeþilor�. Au  fost  prezen þi bibl iotecarii din toate
lo cal itãþi le judeþului . Toþi poeþi i au fo st invitaþ i,
reuºind sã participe numai A nghel  Papacioc,
Liviu Loghin, Gheorghe Dobre, Costel Bunoaica
ºi  ªerban Codrin, ceilalþ i onorându-º i,  prin
prezen þã, catedrele unde sun t profesori . ªerban
Codrin  a p r ezen tat  pr oie ctu l  fra nc ez al
festivalului, d ifuzarea in ternaþionalã ºi p rimele
înc ercã ri  r omâneº t i  de o rga nizar e a unei
sãptãmân i  a poeziei , cu  scopul  p romovãri i
creaþ iei ºi a autorilor, prin  readucerea poeþi lor
în  spaþ iul public. Bib lio tecarii  au fos t rugaþ i sã
înc erce o rgan izare a, în fiecare  b ibl iotec ã
publicã, a câte unei  lecturi pub lice în dupã-
amiaza zilei de 16  martie. Bibl ioteca Judeþeanã
ºi  Centru l Cultu ral  ch iar s -au  g rãb it sã facã o
astfel  de ºezãtoare la Casa memorialã �Ionel
Perlea� din comuna Ograda.

  Discu þii le despre ro lul  poetului în spaþiul
pub lic s -au prelung it des tul  de mult  în l imita
celor douã ore programate. Ceea ce au citi t poeþ ii
d in p rop ria ope rã a deven it  nu  numai o
completare, ci a fos t o elocventã demonstraþie
cã astfel de act ivi tãþi  sun t necesare, mai  ales
atunci  când nu se ames tecã n imen i, lãsându-i
pe creatori  sã-º i transmitã mesajul aºa cum le
dicteazã talentul º i conº tiinþa.(ª.C.)

Grea zi º i încãrcatã, mai cu  seamã pen tru
poetul Gheo rghe Dobre. Sã nu te afl i niciodatã
în  su fletul  omului pregãtit  p en tru o judecatã, fie
ch iar  l ite rar ã.  Prog ra mul F es t iva lulu i
�Primãvara Poeþilor� proiectase o ºezãtoare, sã-
i spunem astfel , la Biblio teca orãºeneascã d in
Amara. Pen tru  oamenii locului , Slobozia ºi
Amara joacã rolul  surorilo r siamenze, micul oraº
din partea de nord pare un  cartier al  u rbei  d in
sud, aºa cã biblio tecile judeþeanã ºi orãºeneascã
au  c eva  în  comun,  cel  pu þin  un  sp iri t d e
colegial itate.

Primitoare, luminoase, curate, încãperile îi
aºteptau pe cei câþiva oaspeþ i des tul de familiari,
poeþ ii Gheorghe Dobre, Anghel Papacioc, Liv iu
Loghin,  Costel  Bunoaica,  ªerban  Codrin, Adria
Bãnescu, prozatorii Nicolae Stan ºi Ti ti Damian,
editorul Vas ile Iordache, Nina Beciu, Floricica
Dumitru . De la Buzãu se înhãmase la drum
judeþean, oarecum precar ºi  perforat în balcan ice
constelaþi i d e gropi,  hârtoape, rupturi de tot
necazu l, cu  automob ilul, profesorul  ºi  poetul
Aurel Anghel.  Ducea în portbagaj un colet
valo ro s :  exemplarele monografiei �Exerci þii  d e
dragos te cu zeii lui Gheorghe Dobre�, mo tiv  de
neliniº te pentru  poet º i de g rabã mare pentru
auto ru l în  micã întârziere.
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  Cum nu  l ipsea co le gial i tatea câto rva
bibl iotecare comunale, G eneva Chiþoiu, Ana
Popa, Mariana ªtefan , Maria ªtefan, Paraschiva
Avrãmiþã, doamna E lena G hiculescu , gazda, ºi-
a fãcu t curaj sã verniseze expoziþia graficianului
Consta n tin  Câ lþ ia , �Ga leria  sc ri i to ri lo r
ialomiþen i�. Comentariile au fo st abundente,
pânã la concluzia cã viziunea autoru lu i are
în tâietate asupra reali tãþi i, aºa cã asemãnãrile
aparþ ineau  în exclu siv i tate aparatu lui  de
fotografiat , restul  fiind act  creato r. Cu astfel de
concluzi i, s-a coborât  în sala de festivitãþ i, unde
domnu l Anastasie Marinescu,  directorul  ºcoli i,
ne aºtepta cu  profesorii ºi elevi i. Dupã un frumos
cuvânt  de întâmpinare ro sti t d e domnul Victo r
Moraru,  primarul o raºului  Amara, s -a t recut  la
fapte, Aurel Anghel aºezând  cãrþ ile pe masã.
Emoþionat , ca sã nu recunoaº tem cã tulburat
pânã ap roape de infarct, G heorghe D obre se
pregãtea pen tru  judecata de apoi  a poeþi lo r.

Discu þii le s-au încin s, fiecare avea ceva de spus,
mai  ales auto ru l monografiei , numai Gheorghe
Dobre avea ceva de tãcut, dacã nu cumva totul.
Trecerea sp re lectura publicã a unor poeme
semnate de au to ri i prezenþi  a demons trat cã
poezia es te vie ºi  meri tã sã circu le, inclus iv în
variantele propuse de poeþi i dovediþ i mai  puþ in
meº teri în  rost iri iscusite.

Pen tru întreaga as isten þã, scri ito ri , profesori,
elevi , a fost  o  întrunire foarte reuºi tã. Am putea
adãuga remarca iron icã a lui Anghel Papacioc,
cã n -ar fi  rã u ca as tf el de r eun iun i  sã se
îndeseascã , pr i le j pentr u poeþ i  sã  se mai
ci teascã între ei,  or i, cel  pu þ in , sã se audã
cit ind� Cât desp re cit itori , ce ar mai  fi  de
spus? Cãrþi le noas tre se aflã în b ibl io teci, d e
bine, de rãu , inclus iv  la Amara ºi  doamna
bibl iotecarã Elena Ghiculescu î i aºteap tã cu
toatã so licitudinea.(ª. C.)
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