
B
L
O
N
D
U
L

„... nu trebuie sã ne îndoim cã ºi cuvintele, la fel cu imaginaþia, pot fi cauzã de multe ºi mari erori, dacã nu ne pãzim bine de ele“
                 Spinoza

Editori:

• Asociaþia
Culturalã

HELIS

În jurul blondului Nichita, pentru cã orice alt
nume adãugat are impudoarea unui adaos, s-au
þesut multe legende.

Aproape douãzeci de ani m-am strãduit sã-i
fiu cât mai puþin în preajmã, pentru cã asediul
din jurul sãu era terorizant. Toþi ºi-l proclamau
prieten, pentru toþi Nichita era un miracol ºi se
simþeau protejaþi în prea umana iluminare, dar
nimeni nu se întreba dacã sufletul sãu generos
n-avea nevoie de libertate, de singurãtate, de
intimitate. Nichita nu le-a avut, le-a sacrificat
spre buna petrecere a prietenilor sãi.

L-am ospeþit de câteva ori. Venea cu plãcere
la Slobozia. De fapt evada, cu mine se simþea în
singurãtate. Dormeam în aceeaºi camerã,
vizitam oraºul Cãlãraºi, priveam în tãcere
Dunãrea la Chiciu.

  Cu câþiva ani înainte de sfârºitul pãmântesc,
blondul îmi spusese ceva extrem de straniu. Un
prieten îl prezentase unei ghicitoare din Ploieºti,
o vrãjitoare, dar una care îºi cinstea odãjdiile
slujbei. Bãtrâna Casandra de mahala îi prorocise
anul ºi ziua morþii. Nici mai mult nici mai puþin!
Fãcea haz amar de necaz. Dar îi plãcea nespus
metafora, ezoterismul ei. Adicã va trãi 50 de ani
ºi o naºtere inversã. Cum adicã „o naºtere
inversã”?... Aºa ieºise din bobii, ori din cãrþile
profetului cu fuste creþe.

Nu ne vãzusem de niºte zile, poate mai multe,
când am aflat cã i se întâmplase ceva grav,
cãzuse, un picior nu-l mai asculta. Totul trece,
mi-am zis, sufletul sã supravieþuiascã. ªi n-a
trecut. N-a supravieþuit. Îngrozit, am fugit cu
un tren de noapte la Bucureºti. Era în sicriu,
cufundat în muzicã funebrã. Se stinsese pe 13
decembrie… Doamne, o naºtere inversã! Se
nãscuse la 31 martie 1933, trecuserã de atunci
50 de ani ºi nouã luni… Acum inversaþi cifra
lui 31 martie în 13 decembrie… Urmaºa
Casandrei din Troia spusese groaznicul adevãr,
prevestise neantul ºi n-o crezuse nimeni. Iar
Nichita, blondul, se bucura sincer de frumuseþea
metaforei.

(1985) ªerban Codrin
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Aprinde-mã ca pe un sfârc de iascã
Plutind pe valuri reci de untdelemn
ªi eu din flãcãri îþi voi face semn
Cu umãrul oprit sã mai vâsleascã.

Mã umblu pe ascunselea ºi parcã
E tot mai strimt aici, nicio-ntrupare
Suind încet din fumurile rare,
Nu vrea mãcar o datã sã te-ntoarcã.

ªi totuºi îþi voi arde nesfârºit,
Cu gesturi vechi, ºtiute împreunã,
În candelã încep sã se depunã
Nopþile toate, bune de murit.

Încearcã undeva sã te cocoþi
ªi fã-mi un semn din pleoape, dacã poþi.

DAN ELIAS

*   *   *
Tatãlui meu

Ioan Gheorghe Teodorescu

Joi, 8 mai, ora 12,00, Muzeul Judeþean
Ialomiþa va organiza simpozionul „Vasile
Alecsandri – autorul baladei Mioriþa .
Demonstraþia unei ipoteze ºi implicaþiile ei
istorico-literare, folcloristice ºi spirituale în
lucrãrile lui Alexandru Bulandra „Vasile
Alecsandri ºi cazul Mioriþa – o anchetã
literarã”(Editura HELIS, Slobozia, 200) ºi
„Tainele Mioriþei – o lecturã în cheie masonicã
a baladei Mioriþa de Vasile Alecsandri”(Editura
HELIS, Slobozia, 2008)”. Pe lângã membrii
Asociaþiei culturale HELIS, oficiali, vor
participa specialiºti în domeniu, printre care
enumerãm pe Liviu Grãsoiu, Aureliu Goci, Ion
Roºioru, Marin Marian Bãlaºa, Horia
Nestorescu, Emil Strãinu, Radu George
Serafim, Radu Comãnescu, Adrian Bucurescu,
Florentin Popescu, Dumitru Manolache, Neagu
Gheorghe.

  Organizatori: Muzeul Judeþean Ialomiþa,
Asociaþia culturalã HELIS, Consiliul Judeþean
Ialomiþa ºi Biblioteca Municipalã „Constantin
Þoiu” Urziceni.

SIMPOZION VASILE ALECSANDRI
                       – AUTORUL
                        BALADEI

                         „MIORIÞA”

DEMONSTRAÞIA UNEI
IPOTEZE ªI

IMPLICAÞIILE EI
ISTORICO-LITERARE,

FOLCLORISTICE ªI
SPIRITUALE ÎN

LUCRÃRILE LUI
ALEXANDRU BULANDRA
„VASILE ALECSANDRI ªI

CAZUL MIORIÞA – O
ANCHETÃ LITERARÃ” ªI
„TAINELE MIORIÞEI – O

LECTURÃ ÎN CHEIE
MASONICÃ A BALADEI

MIORIÞA DE VASILE
ALECSANDRI”

Din cuprins:
• Nicolae Stan: Apocalipsa istoriei

• Alexandru Bulandra:
   Masca Pãcurarului

• Grigore Spermezan:
Conotaþiile etice ale holocaustului din
România

• Georgeta Gâtea:
Cunoaºterea copilului

• Victor Nicolae: Eu sunt Spartacus

• Aurel Anghel: Crizele Primãverii

• Veronica Berghea:
Arhiva judeþului Ialomiþa

• ªtefan Grigorescu:
Evoluþia judeþului Ialomiþa
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Costel Bunoaica

1
 Prolog

Sã nut e miri, Doamnã ! Balerina aceea
avea vieþile ei anonime dupã care îºi ascundea orbirea;
…fiecare viaþã în câte un chip!
Chipurile aveau întâmplãri cotidiene reale,
pudrate cu grijã,
dar mai ales închipuite dupã poftele ei.

Nu mintea îi era bolnavã, ci vieþile pe care le
persecuta cu convingerea rãzboinicului decorat.
Ea îºi turna pe chip frumuseþea nebuniei astrale,
detesta efemerul, îl sugruma cu miºcãri euforice,
exuberante ºi negândit de simple.

Sã nut e miri, Doamnã !
Iluzia caldã a înþelepciunii barbare îmbrãca masca
divinei nebunii, fãrã suprapuneri halucinante,
definitorii, acuzatorii…
Desprinderea  sinelui, rãtãcirea, reîntoarcerea le fãcea
în fiecare chip adormindu-l pe celãlalt, ca unul
sã nu ºtie de altul.

Fiecare chip: câte o mascã;
fiecare viaþã cu întâmplãrile ei, întâmplãri pentru
mãºtile realitãþii.

Sã nu te miri, Doamnã !
Balerina aceea era însãºi viaþa noastrã.

2
Lotca de aer

Balerina – o iarbã nevinovatã crescutã fãrã pretenþii
prin baruri periferice –
depãºita himerã cu ochii de fum ºi mintea de ceaþã.
Balerina de la marginea oraºului ºi a vieþii :
o iluzie pedepsitã de Arhanghelii ei.

Dansa dupã reguli stabilite numai de ea.
Cu gravitatea iubirii agãþatã de creier îºi þesea
pânza pierzaniei.
Cântecele corpului se auzeau în tot felul de plânsete ºi
nici nu ºtiai dacã gratii de piatrã înalþã sau nu cumva
grãdini încremenite cu flori efemere de vise.

Se urca într-o lotcã de aer ºi culegea nuferi
rebegiþi de trãdãri; trãgea coasa ºi o înmiresma
în sângele Arhanghelilor neascultãtori, îi fãcea sã
icneascã în mijlocul celor pierdute ºi necãutate.

Cãdea luna la marginea oraºului, se prãbuºea
peste vieþile noastre cu cornul  în fruntariile minþii.
Balerina – o iarbã nevinovatã în marea curgere de pãcate –
o iluzie pedepsitã nedrept de Arhanghelii ei.

Se lasã seara!
Umbrele înfãºoarã

trecãtorii într-o mantie
ocultã stârnind îndoilei
ºi temeri.

Dupã un colþ de
clãdire se iþeºte o umbrã
pãlãrioasã, cu un mers

care a fost odatã atletic, privind cu o frecvenþã
de metronom în jurul sãu.

Singurã, umbra cautã sã-ºi gãseascã
pereche, însã lumina puþinã nu-i satisface
nevoia, lasând-o sã hãlãduiascã solitarã prin
întunericul cãtre care ºi-a croit drumul.

Oare ce o face atât de singurã? Ce gânduri
dau neliniºte acestei siluete care odatã a fost
grandioasã?

Deodatã o scânteie de luminã traverseazã
calea umbrei. Cu toatã forþa de care mai
dispune încearcã sã se agaþe de aceasta spre a
ieºi la luminã. Privind în toate pãrþile, ca un
vinovat, trimite spre raza de luminã
„adevãruri” numai de ea ºtiute, doar, doar s-o
îndura lumina sã o primeascã.

O stare de milã mã cuprinde, ºi-aº vrea,
creºtineºte, sã o ajut, dar nu pot, pentru cã ºi-
n luminã stã în dungã.

Vremea ºi poate blestemele celor pe care
umbra i-a cãlcat în picioare în timpuri apuse
l-au bãtut peste închipuirile sale, rãpindu-i
stãri pe care nu le va trãi niciodatã, dirijând-o
spre nimicnicie.

Rãutatea pe care ºi-a vãrsat-o asupra sa nu
i-a permis sã guste din acele plãceri umane
destinate tuturor ºi interzise numai unora.

Arþãgoasã ºi, de ceva vreme, incoerentã,
repetã scene dintr-o viaþã din care a profitat
din plin, ca semn al senilitãþii ºi al nevoii de

Gânduri

BALERINA

3
Scara de argint

Izvora dintr-o viaþã uscatã, cu verdele întors
peste vise uzate.
Negurile lumii îi încolþeau între dinþi, semn cã
iubirile îi cãlcau pe scãri de argint clocotit
într-o fortãreaþã de cremene falsã.

Vrejul ei cobora, creºtea în jos printre straturi
de humus ºi pãmânt agilos; se târa ca ºarpele
ameþit ºi numai în nopþile cu lunã plinã îºi
înãlþa demnitatea rãsfãþatã peste puzderii de
amãgiri abstracte.

Ea s-a nãscut vie; mai apoi a fost ucisã
de soarele arzãtor al iubirii demonice.
Pãmântul nu a bãgat-o în seamã, a lãsat-o sã-ºi
plimbe rãtãcirile pe la porþile lui.

Va fi fost poate o iluzie bunã ºi va fi luminat
poate destinul vreunei singuratice poteci.
Dar ea izvora dintr-o iarbã uscatã cu verdele
întors peste vise uzate;
negurile lumii îi încolþeau între dinþi, semn cã
iubirile îi cãlcau pe scãri de argint clocotit,
într-o fortãreaþã de cremene flasã.

socializare, cãutând prin minciunã sã se
reintegreze în luminã.

Pãcat cã umbra nu ºtie sã îmbãtrâneascã
frumos!

Bolnavã de scenariile poliþiste pe care le-a
creat toatã viaþa, încearcã sã confiºte dreptul
oricãrui om de a-ºi împãrtãºi gândurile, semn
vãdit de neânþelegere a libertãþii de exprimare
ºi, cu certitudine, rezultat al zecilor de ani de
cenzurã a societãþii la care a participat zeloasã.

Dinspre apus, nori negrii, ameninþãtori
înfãºoarã umbra care se poticneºte din ce în ce
mai des, îndreptându-se cãtre o margine de
câmp mult arat ºi stors de vlagã, în amurgul
fântânilor.

Gheorghe Dobre

Vasile Iordache

ce de sunete
ºi nici o mânã

care sã le mângâie

ºi nici o muzicã

#

e o tainã
în mersul tãu

vezi cum mã despart
de tine

ca sã te pot admira

ca sã te pot copia

ca sã ne putem anula

#

aºa de grea e piatra
pe care o duc în braþe

cã braþele nu pot
sã facã altceva

decât sã þinã piatra
în balans

sã nu o scap
sã nu te striveascã
înainte de a adormi
la picioarele mele

#
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Lumea este o mocirlã în care te afunzi clipã de
clipã, iremediabil, fãrã scãpare. Apocalipsa este în
floare: birturile sunt pline de dezaxaþi, cerºetori,
oameni ai nimãnui, femei uºoare – oameni fãrã
Dumnezeu, ghidaþi numai de impulsul auto-
distrugãtor al alcoolului, al drogului, al sexului
oricum, oriunde, cu oricine. Aºadar, lumea istoricã
apare ca fiind cãzutã, degradatã faþã de evenimentele
istorice de cândva, care aveau o demnitate aparte.
Pe mãsurã ce înaintãm în istorie, regresãm în plan
uman…

Iatã gânduri succinte care ar putea la fel de bine
sã treacã prin creierul uzat al personajului central al
romanului MUT, ziaristul Dan Stanca, aparþinând
prolificului prozator… Dan Stanca( MUT, roman
de Dan Stanca, Editura „Cartea româneascã, 200).

Romanele anterioare ale lui Dan Stanca aveau o
fervoare misticã evidentã, cumva tezistã. În
comparaþie cu Mircea Eliade, care raþionaliza
misticul prin demonstraþie, Dan Stanca trãieºte starea
de extaz, simte sacrul ascuns în cutele derizorii ale
profanului istoric.

Romanul MUT se detaºeazã, ca tematicã ºi
abordare, de tot ce a scris autorul Muntelui viu.
Febrilitatea misticã este estompatã pânã la dispariþie,
soluþia convertirii în trãiri dumnezeieºti devine din
ce în ce mai palidã. Prin urmare, în centrul romanului
este tocmai lumea istoricizatã fãrã soluþie, ajunsã la
limitele extreme ale prezenþei sale, cufundându-se
iremediabil în propria depravare ca într-o implozie
nici mãcar izbãvitoare, ca în alte dãþi(de unde ºi
sinuciderea personajului…Dan Stanca).

MUT încearcã sã fie ºi un metaroman: maiorul
Radu Virgil(vecin cu sinucigaºul) primeºte de la
Eugenia Cojocãrescu, membrã a unui cenaclu, un
jurnal de-al scriitorului Dan Stanca. Bineînþeles, pe
mãsurã ce maiorul îl citeºte, ia naºtere, sub ochii
noºtri, romanul pe care tocmai îl citim(analizãm).
Dar nu în astfel de procedee postmoderne(mai mult
schiþate, mecanice) stã valoarea scriiturii lui Dan
Stanca. Aº spune cã este o evidenþã faptul cã
autorului în discuþie îi displace miza pe formã, deºi
textul care se formeazã din sine, inventându-se
continuu pe sine, dovedeºte tocmai contrariul…
Oricum, miza prozatorului este sã spintece cu
brutalitate burta nesãþioasã a istoriei prezente,
scoþând la ivealã tot nihilismul lumii contemporane.
Ca urmare, eroii romanului nu au nici o urmã de
sfinþenie, sunt cãderi mocirloase dintr-o istorie
cândva autenticã: ziaristul scriitor Dan Stanca ºi
Niculina Manciu, „fostã contabilã, fostã nevastã,
fostã femeie de serviciu, actualã vagaboandã care
suge…” Edificatoare pentru portretizarea celor doi
sunt descrierile lubrice ale „apariþiei” lor absurde
într-o lume apocalipticã: „Nu ºtia pe atunci cã, dupã
paisprezece ani, va fi din nou tatã, concepându-ºi
fiul cu sora celei decedate, un act sexual parcã
împotriva firii ºi o ejaculare mohorâtã, ca un fel de
izgonire a spermatozoizilor din sãculeþele testiculare,
duceþi-vã, cu alte cuvinte, nu mai am ce face cu voi,
aceºtia au intrat astfel în uterul mamei mele ca niºte
soldaþi…”

Istoria decãzutei Niculina, titulara cârciumilor ºi
a subsolurilor, se împleteºte cu eceea a sinucigaºului
Dan Stanca. Tatãl Niculinei, Gicã Manciu, fusese
fiul prefectului de Iaºi, Constantin Manciu, împuºcat
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de Cãpitanul Zelea Codreanu;
Gicã tulburase apoi o
procesiune legionarã, fiind
salvat, acolo, de un oarecare Nelu Ciocan, viitor
gardian al închisorilor comuniste, unde însuºi
Manciu avea sã fie închis…

Amândoi, gardian ºi deþinut îºi vor evreiza
numele, dupã o teorie conform cãreia evreii vor fi
salvaþi de regimul comunist: ei vor deveni Georg
Mannenkampf(aluzie la Mein Kampf ) ºi, respectiv,
Johann Kranz…

Cât despre tatãl lui Dan Stanca, acesta se va
dovedi un laº perfect, adaptat regimului totalitar ºi
înghiþit de „caracatiþa abisului”.

Planul metaliterar energizat de Radu Virgil ºi
Eugenia Cojocãrscu nu face decât sã reconstituie
apocalipsa istoricã, comentând „viaþa ºi opera” lui
Dan Stanca ºi încercând sã afle motivele sinuciderii.
În aceastã reconstituire, autorul evocã evenimente
istorice ale interbelicului: prohodul legionarilor din
1937, Atelierele CFR de la Nicolina Iaºi(adicã
naþionaliºtii creºtini ºi greviºtii bolºevizaþi ),
Corneliu Zelea Codreanu, Cotul Donului, Iorga,
Nistru, Stalin, Antonescu, Hruºciov… Dar aceastã
galerie de personaje ºi evenimente reale, rãmase în
istorie, interfereazã în semnificaþii cu personaje ale
epocii actuale, într-un ton nihilist, aproape pamfletar
jurnalistic: „Aºa cum l-a împuºcat el pe Manciu, nu
ar trebui sã-i împuºcãm ºi noi pe Hrebenciuci,
Iacubovi, Mischii? Nu avem destule gloanþe pentru
a curãþa þara de lepre, pui de lepre, boaºe ale leprelor,
þipãt penibil, fascist, la ce bun? România e un cord
scuipat de cuvinte, zvârlit apoi la câini. Gata!”

În general, amestecul de document ºi ficþiune,
specific lui Dan Stanca(autorul!), este, aici,
subordonat ideii cã istoria României s-a înpotmolit
într-un prezent lipsit de orice ideal, reprezentat de
douã personaje prinse irevocabil în propria pânzã a
unor existenþe stinse, fãrã flacãra vreunei credinþe:
un beþiv ºi o femeie uºoarã.

Sunt foarte puþine sugestiile unei salvãri, unor
minuni prin care se revelã sacralitatea unor timpuri
autentice. Una este aceea în care Nelu Ciocan, fostul
gardian, îºi „pierde” picioarele care se „înmoaie”,
paralizeazã, într-o biericã, sub o emoþie „nefireascã”,
în momentul în care îºi fãcea loc sã ajungã la Masa
dincolo de care era crucea ºi, implicit, tibiile
Mântuitorului la care ex-gardianul nu mai ajunge:
sãrutul izbãvirii îi este refuzat, va deveni un paralitic
purtat în cãrucior de însãºi Niculina…

În faþa acestor realitãþi goale de orice umbrã de
luminã, personajul Dan Stanca rãmâne… mut. La
propriu, nu mai vorbeºte, aºa cum declarã(totuºi!)
într-un dialog „confecþionat”, în maniera Dan Stanca,
din final, cu mama sa: „- De ce nu-mi spui niciodatã
nimic? – Sunt mut, mamã. – Cum mut? – S-a
terminat, mamã.”

Scena din finalul romanului, la pomenirea de
patruzeci de zile a sinucigaºului, a aruncãrii
manuscrisului cãtre cerºetorii Niculina ºi Ciocan,
ca aceºtia sã se „hrãneascã” biblic cu „trupul”
povestitorului, aminteºte de procedeele folosite de
prozator în romanele de pânã acum: ale revelãrii
dumnezeirii din omenesc. Cãci în MUT, istoria pare
un bloc masiv de piatrã, impenetrabil, acoperind
pentru totdeauna mormântul omenirii ajunsã la limita
existenþei sale decãzute.

Nicolae STANCând Þi-au rãpit pãdurea de sub cerbi
Ai picurat din slãvi rotire linã
ªi Te-ai nãscut întreg fãrã pruncie
Cât chinul din Extatica Grãdinã
De unde curg troparii Tãi acerbi.

Uimirea Ta la Templul celui zeu
Ticsit de fiinþe-ale furiei calpe
Ca-ntr-un leºin-în Unu Te-ai sorbit
ªi Te-a trezit în întrebarea cari pe
Rostul sãu a scris Calvarul Tãu.

ªi umbra lui Mammona ºi Belzebutul bici
Peste virtutea zilei Þi-au pus picior de fiarã
Tu Te-ai întors în Tatãl cerând neprihãnit
Doar cheile Iubirii din stelele de cearã
ªi necredinþa lumii prin ele sã ridici.

Stã încrustat pe stâncã, sub crestele cereºti;
Pãcatul omenirii va sângele sã-Þi soarbã
ªi câtã revãrsare de roºu la apus
Atâta nesmerire ºi-nverºunare oarbã
Va creºte peste iarba zidirii omeneºti.

Pãtruns în lemnul crucii prin moartea cea de lut
Cu tot umbletul Firii ai picurat în Viaþã
Transfigurând povara a doi piloni barbari
În semnul ce osânda ispitei o îngheaþã
Durând imensã poartã spre vechiul Absolut.

Boss
Ai capul mare.
Creierul atârnã a uitare
În letargie pregãtit de dans;
Un ochi priveºte în suspans
Spre celãlalt cu urã
Când neagra de minciunã gurã
Zâmbeºte cãtre buzunare:
protejat al lui Inimã N’are
din ministerul umbrelor.
Þi-e mâna când lungã, când scurtã,
cât mai aproape de burtã
ºi mai departe de-alinare
cãci eºti fãcut(dubii nu-ncap!)
cu scaun la fund, nu la cap,
plin de el ºi nãmolit;
Dumnezeule, ai vorbit!...
Cine-o sã prindã
Atâtea broaºte ºi ºopârle
Câte din gurã þi-au sãrit?!
În fruntea bucatelor pripãºit
Îndopi fãrã saþ;
Fãpturã demnã de laþ,
poli(tichie) de mãrgãritar
vor ºi mãgarii:
pupa-þi-ar votul-botul
ºi lãuda-te-ar lãutarii!...

Pãpuºi pe cuburi
Stau adunate
ca pentru a ierta;
pe cuburi sfios aºezate
aºteptând
ceva ce încã nu se va naºte
curând
dar nici va întârzia
între rugãciune ºi a cânta
când ar începe.
Din întrebãri cât nimeni
sã nu iasã
dând ajutor; ºi o casã
nu ºi-ar dori aºa precum acel
ce meritã din plin
uimit rãmâne cã alesu-i el:
nici tristeþe, nici bucurie
prin Înþeles când moartea le e vie.

IISUS
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Curaj

Spre a le dovedi bãieþilor de vârsta mea
cã rezist unor porniri meschine,
mã stãpânesc sã nu adorm în drumul spre mine
ºi iau de mânã o veriºoarã,
pe care în fiecare searã,
timp de o sutã de ani.
o las adolescentã
la porþile iadului.

Genezã

Nu sunt autorul acestui nor,
acestui copac,
deºi
dacã aº vorbi despre ultima faptã bunã
cu câteva fire de iarbã unduite de vânt,
cu puþin nisip,
- fãrã nisip nu se poate –
plus  un sentiment,
ceva,
sau un cuvânt,
aº obþine diploma de agent de asigurãri
a genezei.

Deºi cu greu poemul acceptã cã iarna
este cel mai sfios anotimp
o femeie goalã se culcã pe minciunile albe.

Singur

Veþi gãsi asupra mea anotimpul în care m-am pierdut.
Asupra anotimpului în care m-am pierdut
veþi gãsi o stradã.
Veþi vedea recente apusuri de soare
ºi un hotel sordid.
În semn de respect pentru absenþã
ºi zi
distanþele dintre clipe se vor mãri,
ºi-n cartea pe care-o veþi gãsi în camera de hotel,
cu fiecare paginã întoarsã
veþi vedea cã  sunt singur,
respins între mine ºi mine însumi,
tot mai singur,

umblând prin anotimpul în care v-am pierdut.

Cuvintele

Visul meu funcþioneazã cu degete lungi.
Ultima oarã când am visat alb-negru
am folosit degete de lut.

Nicolae Teoharie

Ploaia se ia la întrecere cu absenþa
de cea mai bunã calitate.
Care va ajunge prima la mine ?

Ultima datã când am fost bolnav
m-a vindecat castitatea
unei întrebãri absurde.

Nu simt nevoia sã vãd suferinþã.
Fericirea mã lasã rece.
Viaþa este o deplasare a mea în mine.

Neîntâlnindu-mã niciodatã,
cuvintele mã ajutã sã mã inventez.

Locuinþa

Dacã tot se întâmplã sã te gândeºti
pe tine însuþi ca pe un pãianjen,
schimbã-þi locuinþa.

Odatã eram vultur si zburam partea de miazãzi.
Altãdatã locuinþa mea de a fi
era într-o vulpe.
Pe mochetã un masacru de mãºti.
Alergam partea  de miazãnoapte.

Oh , dacã aº da foc locuinþelor toate,
ce umbrã de stãpân  aº avea,
câtã pustietate…

Uitarea

La despãrþire,
încurajaþi de cãderea frunzelor,
pluteam.

Înþepenitã în mergerea din geam
privirea mea cu greu se ridicã.

A trecut un orizont pe lângã mine
ºi mi-e fricã.
Suferinþa pune nume, dã mers,
dar niciodatã înþeles,

chiar ninge,
dar nu garanteazã  cã se va stinge.
ªi cum în acelaºi domiciliu cu orizontul stãtea,
acum,
la despãrþire,
cu degetele zbârcite
se agaþã de inima rece

ºi nu mai vrea sã plece.
Uitasem de cãderea zãpezilor.

S.R.L.

Pentru ca sã fac avere
mi-am deschis, cu puþinã durere,
o firmã :
,, Conºtiinþa de sine cu rãspundere limitatã “.

Pentru prima oarã nu mã vede nimeni.

Profitând de vijelie ºi de revoluþia în direct
am ucis peste o mie de fluturi ºi sentimente.
M-am simþit vinovat de izgonirea diavolului
(ºi am motivele mele
sã deschid acest atelier de sãruturi).
Nu-þi trebuiesc mai mult de treizeci de arginþi.

Cerul e atât de insistent ºi gol,
încât a coborât la subsol
sã asiste la aceste reparaþii uºoare,
ºi-a trimis pânã ºi pãsãrile
sã vadã aceastã maºinãrie vicleanã
care reface sãlbãticia roºie a cãutãrii.

De la un timp, în atelierul de sentimente,
câte un cãlãtor doar
îºi mai reparã o parte a privirii,
uºor avariatã de cãderea frunzelor.
Rareori vreun corãbier
îºi drege partea de cer
despre care nici n-a auzit.

Responsabile de conºtiinþa în prãbuºire
par a fi
o dragoste mincinoasã sub acoperire
ºi furtunile din aprilie.
Le vând, cu reduceri de preþ, unui domn senil.

Urme de lut

Nu pleca, mai rãmâi.
Te-am alcãtuit mai întâi pe scara unui tren.
Începutã  de mâini, retuºatã de ochi,
nu pleca.
Aº zice cã mi-ar trebui încã o mânã,
înãlþimea unei pãsãri, subþirimea unei stele.

Paharele se beau între ele.

Mi-am netezit anotimpurile boþite prin ochi
Nu pleca.
Vom împãrþi pachetul de þigãri,
cafeaua din ibric
ºi ce a mai rãmas din puþinul nimic
uitat lângã inimã.

O reverenþã

ºi nevãzutã s-a fãcut,
lãsând urme de lut
pe pahare.

Iarnã veche

Ningea
ºi în vãzduh vântul pusese santinele
sã apere orice spãrturã din ochi, sau din stele.
Mergeam pe drumurile uitate de chiromanþi
în mâinile foºtilor amanþi.

Ningea
ºi inima dereticã ceasul,
spalã arterele, spalã pasul.
Dormeam încet cu spaima-n uºi
în îngrozirea foºtilor ceauºi.

Ningea
ºi-un cãlãreþ întârziat
îmi lasã-n poartã, n-ai sã crezi,
þipãtul tãu însângerat
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                            * * *

Îmi las urechea lângã sânul tãu
Miºcat în respiraþii precis nepulmonare,
De parcã-ndrãgostitã ºi preatremurãtoare
Coboarã cu sfialã securea un cãlãu.

Cãci trebuie sã aflu substanþa volatilã
Din care-þi sunt fãcute rotiþele ºi cum,
Ce alambic din cãrnuri funcþionând molcum
În juru-mi pretutindeni, aceeaºi te distilã.

Sub înveliºul moale pe care uneori
Rãsfãþul mâinii mele îl destramã,
Simt tuburi nesfârºite, ºuruburi din aramã,
De mã întreb cum oare mai reuºeºti sã zbori!

În fabrica de pãsãri ce-mi frãgezeºte somnul
Cu tainele acestea lucreazã numai Domnul!

*  *  *

Mai greu decât aerul, sufletul meu
Cãzut într-un fel pãsãreºte
De-acolo de unde dormea, locuieºte
O deltã miºcândã de sânge ºi seu.

Noroaie de roºuri trezite deodatã
Sub bolþile-n fildeºuri tari,
Poftite de bieþi bodegari
În forma aceasta ciudatã.

Lichid,cât peniþe sã-mbete
În strâmtã la trup cãlimarã,
Cerneluri de vise mã zboarã
Dar cerul e doar un perete !

Mã sprijini cu-o umbrã, jilavã ºi ea.
Scrie Doamne, cu mine ceva !

***

Prin mine poþi pluti, sau numai trece
ªtiut de frunze dupã felu-n care
Stârneºti cu umbra pofte-nºelãtoare,
Potecã în potecã sã se-nece.

Sau poþi plãti cu bani puþini
Înaripatul tãu ca pe-o croialã
A hainelor tivite cu migalã
De degetele unor arlechini.

Prin mine poþi sã strângi sau doar atinge,
Poþi coborî sau poþi sã cazi
Din mâine peste cel mai azi
Dintre adânci. O razã te împinge.

Mã umblã înserãri tot mai puþine.
Încã mai poþi sã înnoptezi prin mine.

Dan Elias

*  *  *

Ei bine, dacã peste un milion de ani
Când pânã ºi amurgul vãmuitor de zile
Va putrezi prea singur în larguri inutile
 Din Munþii De-Albastru, sub mii de bolovani,

Când mâna va fi numai o pulbere-aurie
ªi doar zãpezi, hârtia pe care-am mâzgãlit,
Dacã-n pãduri ºi iarba s-a resãlbãticit,
Cuvintele smintite s-au meritat sã fie.

Poeþii sunt ca urºii cavernelor, ciopliþi
În lacrimi de argilã de-un fluture enorm
Visând fãrã-ncetare când toþi ai voºtri dorm
În propriile umbre mereu nepotriviþi.

Ei bine, dacã noaptea un veac întreg va þine,
Cine vor fi treziþii, ºi-n sunete, de cine ?

* * *

Mã judec pentru umbra ta dulcie
Cu iarba dintr-un parc provincial
Unde doi tei,din neam de tribunal,
Vor amintirea ta sã o prescrie.

Dar n-am dovezi. În zarea largã
mi-s martorii împrãºtiaþi de vânt
ºi numai de m-or crede pe cuvânt
pot rãnile-mi cu tine sã se ºteargã.

Sã-þi fiu o jumãtate de nãlucã
ªi iarba-n melci, o altã jumãtate,
De bunã voie-n ilegalitate
Pe braþe umbra ta sã ducã.

O formã doar sub frunze desenatã
Ce nu þi-a fost asemenea vreodatã.

        *   *   *

De-ai fi un râu cu ape moi
Sub maluri verzi de încântare,
m-aº face-n cer o sângerare
sã-þi plâng cu plânsul unei ploi.

ªi-n trupul tãu sã mã înec,
Pe care sprijini curcubee
Din Marea Tristelor Egee,
Doar vânt ºi ceaþã mã petrec.

Etern respir în carnea ta
Topit cu peºtii laolaltã,
Adâncului sã-þi fiu unealtã
De care nici nu vei afla.

În valuri, prinºi de-anatomie,
Sunt mulþi topiþi asemeni mie.

* * *

Când mergi tu parcã baþi postum
Din aripile îngerilor morþi
De dorul tãu. La ºapte porþi
Stau trupurile lor în drum.

Au putrezit de soare mult,
Un foc la fel de efemer,
Ca sã miroasã prafu-a cer
ªi a piciorul tãu ocult.

Peste poteci,într-un rãgaz
Albastrului în care baþi
Din fulgii lor însângeraþi,
Aºezi covoare de turcoaz.

Dar n-o sã zbori. Abia de ºtergi
Cu umbra arborii,când mergi.

*   *   *

În rochiile micilor cascade
Te-mbracã apa cu un plâns nebun,
Zãpezile topinde din sãpun
S-acopere nepãmânteºti plãmade.

Pe noi cei fãrã noimã doar ne spalã,
Pe tine te sãrutã strãveziu
Asemeni unui trist giuvaergiu
În mângâieri adânci de ostenealã.

Ori pari c-ai împietrit. În palme
Îþi sprijini ochii ºi un zâmbet hoþ
Face aprins,nevinovat negoþ
Cu trupu-þi cald în valurile calme.

Aºa dansând cu apele ºiroaie
Vãd prima datã goalã-o vâlvãtaie.

* * *

Tai în felii amurguri ºi le ung
În sucurile zilelor rãmase
Cu tine-n gând,borþoase
ªi parcã tot nu îmi ajung.

Sub pleoape, tânãr mai demult,
Mã-nchid cu chei de tinichea
Sã nu mã mai gãsesc abia
Dacã nu-nvãþ sã te ascult.

Dar pun furtuni sã te repete
Acolo unde mai lipseºti,
Sã aflu în sfârºit ce eºti
ªi cum te miºti printre planete.

Voi aþi putea tãia felii
Din zborul pãsãrilor vii?

          *   *   *

Pe colþul lunii scurs din cer,
În haina frigului ºi poate
Cu zeci de galaxii în spate,
Îþi cânt ca un gondolier.

Prãjini de brad cu sârg împing
În noaptea moale ºi adâncã
A astrelor plutinde încã
ªi unde mã proptesc se sting.

Eu la un colþ ºi tu la altul
Cu mâna-n zeamã clipoceºti
De parcã-ai vrea sã mai opreºti
Sã curgã peste noi neantul.

De gânduri suntem tot mai uzi,
Te strig ºi nici nu mã auzi.
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I. Cuvânt de întâmpinare

1. În umbra baladei „Mioriþa”

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

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

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

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

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

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

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

… Numai visul celui care le trimisese sã vadã
ºi ele lumina tiparului nu se realizase, Alecsandri

Alexandru Bulandra

Masca pãcurarului
- Al treilea raport de cercetare în cazul „Mioriþa”

Moto: „Oamenii miei, sã-mi luaþ aminte
Legea ce v-am dat, ºi la cuvinte.
Sã vã plecaþ, ce-am zis sã-nþelegeþ,
Cuvinte din rostu-mi sã culegeþ.
Cã din rostul mieu voi scoate pilde
ªi cimilituri, ce voi deºchide,
Din bãtrâni luând începãturã,
Precum aþ înþeles din scripturã.”
(Dosoftei, „Psaltirea în versuri”, Psalmul 77)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Câteva versiuni scãzute ºi monotone
În monografia despre „Viaþa pãstoreascã în

poezia noastrã popularã” Bucureºti, 1943, Ovid
Densusianu reproduce toate variantele din tipurile
colindei pãcurarilor citate mai  sus, plus altele - în
total 18 - pe care le-am gãsit înregistrate ºi analizate
în lucrarea lui Adrian Fochi. Ele vin, cronologic, la
poarta anilor 1900, rânduite astfel: Cluj - varianta
lui At. Marienescu - 1859, Ciubanca, Dej - 1885,
Rupea, Braºov -1889, Turda - 1890, Luduº, Cluj -
1892, apoi Nãsãud, Rodna - 1896, Boarta, Mediaº,
Braºov - 1897, Strâmbu, Nãsãud - 1899. Dupã 1920,
sosesc variantele maramureºene de la Vad, Deseºti,
Botiza ºi Sãcel.(1, pp.175-188). Toate textele
reproduse în cartea lui Ovid Densusianu sunt
variante depline, de referinþã în cercetarea noastrã.

Tocmai de aceea, urmând alþi cercetãtori,
m-am mirat ºi eu de vorbele marelui folclorist: „La
depãrtãri mari, ºi de loc ºi de timp, Mioriþa nu se
putea sã nu sufere numeroase schimbãri, fie cã
poezia ei a pierdut viguarea primitivã, fie ca a
degenerat într-un cântec redus la un motiv sãrac, cu
slabe reminiscenþe de ce cuprindea mai departe: prin
unele pãrþi, în special în Ardeal, ea se mai aude,
schimbatã în colindã numai în câteva versiuni
scãzute ºi monotone.”(1, p. 157)

(urmare în numãrul viitor)



7

Între 14 ºi 25 martie 2008 s-a desfãºurat a
zecea ediþie europeanã a Festivalului „Le
Printemps des Poetes”. Pentru România a fost a
patra ediþie ºi pentru Ialomiþa, a doua.

  În nume personal ºi în numele tuturor
poeþilor, care locuiesc ºi creazã în judeþul
Ialomiþa, ªerban Codrin, directorul primelor
douã ediþii, mulþumeºte tuturor instituþiilor, care
s-au implicat benevol, punând umãrul la o,
credem noi, activitate culturalã reuºitã: Colegiul
Naþional „Mihai Viteazul”(director prof. Vitalie
Buzu, bibliotecar, doamna Silivestru Maria),
Liceul Teologic „Ioan Gurã de Aur”(director
preot Gabriel Badea), Centrul Cultural
UNESCO „Ionel Perlea”(director Doina Roºca,
ajutatã de Dana ªuiu ºi Nicoleta Petre),
Biblioteca Judeþeanã „ªtefan Bãnulescu”( domnul
Costel Bunoaica), Asociaþia Culturalã
„AscultIalomiþa”(doamnele Floricica Dumitru ºi
Nina Beciu), Asociaþia culturalã HELIS(domnul
Gheorghe Dobre), Radio CAMPUS(domnul
Florin Floreanu), ziarul „Ialomiþa”(domnii
Nicolae Tache ºi Ion Alecu), postul de televiziune
Antena 1 Slobozia (domnul Nicolae Ionescu).

Proiectele Festivalului ialomiþean au fost:
„Portrete de scriitori”, „Portretul scriitorului la
debutul editorial”, „Biblioteca ºi poeþii”,
„Maraton poetic”, „Literatura încotro ? Poezia
încotro?”, „Internetul-o bibliotecã virtualã”,
„Miºcãri poetice pe internet”. Ziua de vineri, 14
martie, a adunat elevi ºi profesori ai Colegiului
Naþional „Mihai Viteazul” în sala de festivitãþi,
unde poeþii Gheorghe Dobre, ªerban Codrin ºi
prozatorul Nicolae Stan au dialogat mult ºi foarte
bine cu elevii claselor a XII-a. Surpriza a venit
din bãnci, câþiva elevi propunând versuri
originale, concluzia stenicã fiind cã poezia are
resurse de regenerare, de jos în sus, aºa cum e
normal.

Sâmbãtã, pentru cã s-a ratat deplasarea la
Constanþa ºi întâlnirea cu membrii Asociaþiei
Scriitorilor din România, Filiala Dobrogea,
Gheorghe Dobre, ªerban Codrin, Nicolae
Teoharie, Dan Norea au susþinut un recital po-
etic la sediul Asociaþiei culturale HELIS.

Luni, 17 martie, ora 15, Liceul „Ioan Gurã
de Aur”. Întâmpinaþi de pãrintele profesor
Gabriel Badea, Gheorghe Dobre, Nicolae
Teoharie ºi ªerban Codrin au sialogat despre
Biblie ºi poezie, cu bibliografia pe masã.
Mulþumiri doamnei profesoare de limba românã
Mirela Bãlan pentru cã a participat la întâlnire
alãturi de viitorii slujitori ai altarelor. Discuþiile
s-au prelungit, dovadã cã este nevoie de astfel
de întâlniri ºi dialoguri.

Marþi, 18 martie, ora 17, invitat de Centrul
Cultural UNESCO „Ionel Perlea” ºi de prof.
Gheorghe Antonescu, inspector ºcolar,
dramaturgul Paul Everac, deghizat în poet, a citit
din volumul sãu „Ce rãmâne dintr-un întreg”.

Miercuri, 19 martie, ora 11, Biblioteca
orãºeneascã Amara. Datoritã doamnei
bibliotecare Elena Ghiculescu, anual, se
sãrbãtoreºte poezia în mica bibliotecã publicã,

A DOUA EDIÞIE IALOMIÞEANÃ A FESTIVALULUI EUROPEAN

„LE PRINTEMPS DES POETES”
14-25 martie 2008, Slobozia, Amara, Stelnica

aºa cã, în colaborare, au fost de faþã poetul ºi
eseistul Ion Roºioru, alãturi de Gheorghe Dobre,
Nicolae Teoharie, Anghel Papacioc, Costel
Bunoaica, ªerban Codrin.Concluziile au fost
trase de acelaºi poet ºi eseist Ion Roºiorul: poeþii
au de suferit, inclusiv de pe urma administraþiei,
care face greºeli de neiertat, dar poezia se aflã
pretutindeni. Constantin Câlþea nu a pierdut
prilejul de a face, în creion ºi cãrbune, portretele
invitaþilor, spre hazul ºi necazul celor implicaþi.

Joi, 20 martie, la sediul Asociaþiei culturale
HELIS se lanseazã volumul de versuri „Cam-
era de concret” de Nicolae Teoharie ºi eseul
„Tainele Mioriþei” de Alexandru Bulandra. A
doua zi, volumul lui Alexandru Bulandra nu este
lansat la Biblioteca municipalã „Constantin
Þoiu” din Urziceni pentru cã se pune la cale un
amplu simpozion, unde se vor dezbate pe larg
toate problemele, aºadar Asociaþia culturalã
HELIS ºi Muzeul Judeþean Ialomiþa ne vor
invita la acest eveniment în ziua de 8 mai 2008,
ora 11.

În ziua echinoxului de primãvarã, Asociaþia
culturalã „AcultIalomiþa” organizeazã o acþiune
amplã, în sala de festivitãþi a Centrului Cultural
UNESCO „Ionel Perlea”. Participã zeci de
invitaþi, ansamblul „Doina Bãrãganului” cu
soliºtii Nicolae Rotaru, Elena Gârbacia, Nicoleta
Rãdinciuc, Adrian Mãcianu, dar ºi preºedintele
Academiei Dacoromâne, dr. Geo Stroe. Nina
Beciu citeºte eseul „Lumina zodiacalã sau hora
echinoxului”, sunt lansate volumele
„Baladierul” de ªerban Codrin, „Camera de
concret” de Nicolae Teoharie, „Colinda Fata de
maior” de Augustin Mocanu(folclorist, originar
din Transilvania, actualmente trãitor în
Slobozia), „Faguri de sare”, de poetul sirian
Riad Awwad, toþi autorii citind fragmente, cu
cãrþile pe masã. Adriana Bejgu lanseazã revista
„AscultIalomiþa”, numãr îngrijit de Floricica
Dumitru ºi Nina Zãinescu.

Duminicã, 23 martie, ora 11, membrii
Asociaþiei culturale HELIS se deplaseazã la
Stelnica, la ferma poetului Florin Ciocea, fost
marinar ºi actual poet, prozator, jurnalist, care
ne propune un eseu-comentariu ironic
contemporan la balada „Mioriþa”, analizatã în
cheie masonicã ºi istoricã de Alexandru
Bulandra. Acþiunea se încheie cu un recital de
poezie pastoralã, susþinut de Gheorghe Dobre,
Anghel Papacioc, Nicolae Teoharie, Florin
Ciocea, Costel Bunoaica, în cele din urmã
ªerban Codrin, care susþine cã a fost inspirat
chiar de acele locuri cu buruieni, livezi ºi turme
de oi ale Bãrãganului. Florin Floreanu s-a
întrecut pe sine în zelul de a face fotografii, la
fel, Clementina Tudor, de a înregistra cu
reportofonul.

Concluzia? Trãiascã poezia ºi slujitorii ei,
români, francezi ºi de oriunde în lumea largã!

ªerban Codrin
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Când, în urma
Rãzboiului de
I n d e p e n d e n þ ã ,
Puterile europene au
stipulat în articolele

43 ºi 44 ale Tratatului de la Berlin cã cã recunoaºterea
independenþei României urma sã fie condiþionatã de
acordarea cetãþeniei ºi a drepturilor egale pentru toþi
cetãþenii, elita culturalã ºi politicã a noii þãri a fost
scandalizatã. Vasile Conta, filosoful cu studii în
Occident, susþinea în Camera Deputaþilor cã
adevãratul scop al evreilor este acela de a alunga
românii din România ºi de a stabili pe aceste teritorii
un stat pur evreiesc: ,,Dacã nu luptãm contra
elementului evreiesc, murim ca naþiune”18 . Poetul
Vasile Alecsandri considerând cã stabilirea evreilor
în România, cãrora nu le nega calitãþile, ar putea
însemna un pericol pentru tânãrul nostru stat, declara
la 10 octombrie 1879 în discursul sãu din Senat: ,,Sunt
un popor activ, inteligent, neobosit în îndeplinirea
misiunii sale: ei sunt adepþii celui mai orb fanatism
religios, cei mai exclusiviºti dintre toþi locuitorii
pãmântului, cei mai neasimilabili la celelalte popoare
ale lumii...[P]atria lor este Talmudul! Puterea lor
este fãrã d mãsurã, cãci alte douã puteri econstituie
temelia ºi sprijinul sãu: francmasoneria religioasã
ºi aurul” 19 .

Romancierul ºi eseistul Ioan Slavici se dovedeºte
ºi el adeptul antisemitismului religios. În aceeaºi
manierã se exprimã ºi prietenul sãu, Mihai Eminescu,
,,poetul naþional” despre al cãrui antisemitism s-a scris
mult, dar despre care autorii Raportului final conced
cã ,,opiniile sale despre evrei erau complexe ºi nu
atât de excesive cum s-a afirmat uneori” 20 , dar cã
ulterior trecerii sale în nefiinþã a fost considerat un
strãmoº al antisemitismului extremist ºi înverºunat
din România Mare a secolului XX de unele
personalitãþi precum poetul Octavian Goga, A.C.
Cuza, Corneliu Zelea Codreanu ºi alþii. Oricum,
caracterizarea recentã a lui Eminescu amendeazã
portretul acestuia creionat de ªef Rabinul Dr. Moses
Rosen, care într-o carte de memorii cuprinzând
povestea vieþii sale recunoaºte cã, în 1980, a intervenit
pe lângã autoritãþile comuniste ale epocii pentru
scoaterea de pe piaþã a volumului IX al Operelor com-
plete ale poetului publicate de Academia Românã,
apreciind cã ,,în acest volum erau sãlbatice atacuri
la adresa evreilor” 21 , cuprinzând idei periculoase
ce îndemnau fãþiº la pogrom, evreii fiind comparaþi
cu lãcustele care trebuiau strivite sub picioare.

Crearea României Mari, considerã autorii
Raportului, nu a schimbat prea mult modul de gândire
ºi acþiune cu privire la problema evreiascã. Ca partid
politic, liberalii considerau cã evreii trebuiau
îndepãrtaþi de la controlul asupra industriei ºi
controlului bancar. În 1934 este emisã ,,Legea pentru
folosirea personalului român în întreprinderi”, care
cerea ca minimum 80 % din personalul din economie,
industrie, comerþ ºi antreprize civile ºi cel puþin 50
% din conducerea administrativã sã fie de origine
românã (,,Numerus clausus”). În 1935 ia fiinþã
Partidul Naþional-Creºtin, condus de Octavian Goga
ºi A.C. Cuza, antisemiþi declaraþi. Profesor de
economie politicã ºi finanþe la Universitatea din Iaºi,
A.C. Cuza condamna pe evrei ca sursã a oricãrei
probleme aflate în discuþie. Antisemitismul a fost
elementul central al ideologiei Gãrzii de Fier:
,,Misiunea istoricã a generaþiei noastre este rezolvarea
problemei jidoveºti” 22 , preciza Corneliu Zelea

CONOTAÞIILE  ETICE  ALE
HOLOCAUSTULUI  DIN  ROMÂNIA

Codreanu, conducãtorul acesteia, în Circulara nr. 119
din 1937, el mãrturisind cã s-a inspirat din ideile lui
Conta, Alecsandri, Kogãlniceanu, Eminescu, Haºdeu,
Xenopol, A.C. Cuza. Campusurile universitare erau,
într-o bunã parte a perioadei interbelice,  centre de
acþiune a manifestãrilor antisemite.

Anul 1936 a fost începutul apropierii României
de Germania, explicaþia constând în aceea cã românii
doreau sã þinã sub control revizionismul maghiar ºi
sã protejeze România împotriva potenþialelor
ameninþãri sovietice. ,,Faptul cã antisemitismul
devenise în Germania doctrinã oficialã de stat a
încurajat antisemitismul de pretutindeni ºi mai ales
pe cel din România”23 , evenimentele precipitându-
se în anii urmãtori. Nu putem intra în detalii istorice,
dar imediat dupã ce au intrat în guvernul lui Ion
Antonescu legionarii au abuzat de evrei: bãtãi, arestãri
la întâmplare, torturã, arestãri la întâmplare,
concedieri masive din sectorul serviciilor publice,
boicotarea economicã a afacerilor evreieºti 24 . Pe
fondul adversitãþii lor faþã de Ion Antonescu,
legionarii vor organiza o rebeliune (21 – 23 ianuarie
1941), în timpul cãreia se produce un adevãrat po-
grom la Bucureºti ºi cãruia i-au cãzut victime 125 de
evrei ºi s-au înregistrat numeroase pagube materiale.
El va fi urmat de pogromul de la Iaºi, produs pe fondul
ordinului lui Ion Antonescu ca evreii sã fie expulzaþi
din Moldova. Victimele au fost înghesuite în
,,trenurile morþii”, autorii Raportului final apreciind
cã intenþia de exterminare a fost clarã chiar de la bun
început. În raportul oficial, autoritãþile române au
afirmat cã 1900 de evrei au fost îmbarcaþi în tren,
dintre care au murit 1194, în vreme ce Comunitatea
evreiascã avanseazã cifra de 14.000 de evrei uciºi în
timpul pogromului de la Iaºi. Zguduit de veºtile despre
masacrul de la Iaºi, scriitorul Mihail Sebastian
comenteazã în vara anului 1941 reacþia publicã
româneascã care se întinde pe un larg diapazon, între
ostilitate, indiferenþã ºi compasiune: ,,Nenorocirea e
cã nimeni nu are nici un amestec. Toatã lumea
dezaprobã, toatã lumea e indignatã – dar nu mai puþin
fiecare e o rotiþã în acestã imensã uzinã antisemitã
care e statul român, cu birourile, autoritãþile, presa,
instituþiile, legile ºi procedeele lui”25 .

Ne-am fi aºteptat ca, dupã înãbuºirea rebeliunii
legionare ºi intenþia declaratã de a pedepsi drastic
asasinatele antisemite comise de legionari, Ion
Antonescu sã dea dovadã de tact diplomatic în
privinþa rezolvãrii problemei evreieºti din România.
Raportul final conchide însã cã, în esenþã, membrii
Gãrzii de Fier ºi Antonescu au manifestat atitudini
similare în privinþa acestei probleme, iar confruntarea
dintre cele douã tabere adverse a fost confruntatã mai
curând de faptul cã legionarii voiau totul ºi voiau
imediat, în timp ce Antonescu avea acelaºi scop, dar
intenþiona sã obþinã ceea ce dorea gradual, folosind
metode diferite26 . Autorii considerã cã, deºi legionarii
au aplicat legi ºi decrete antisemite, victimele
pogromurilor legionare din ianuarie 1941 au fost
puþine comparativ cu numãrul celor care au pierit
ulterior de mâna Guvernului, Armatei ºi Jandarmeriei
române. Garda de Fier - acuzatã adesea pentru
Holocaustul din România - fusese interzisã la
momentul în care au avut loc majoritatea crimelor,
iar conducerea ei (cea mai mare parte fugitã în
Germania nazistã dupã rebeliunea legionarã sub
protecþia SS) nu a jucat nici un rol în conducerea þãrii.
Aºa stând lucrurile, concluzia Raportului cu privire
la stabilirea vinovaþilor nu poate sã surprindã:
,,Responsabilitatea directã pentru Holocaustul din
România aparþine exclusiv statului român condus de

Antonescu” 27 . Mareºalul Ion
Antonescu, adesea prezentat
ca o victimã a istoriei ºi un
erou al neamului în lucrãri de
specialitate ºi beletristicã din

þarã dupã execuþia sa atât sub regimul comunist, cât
ºi ºi din perioada postdecembristã, este în realitate
un criminal de de rãzboi în cel mai pur sens al
cuvântului, nu un patriot român, considerã autorii
Raportului. Conducerea sa a implicat guvernul român
în crime împotriva umanitãþii, care nu pot rivaliza cu
nimic în istoria României, de aceea condamnarea lui
Ion Antonescu la moarte în ,,Procesul marii trãdãri
naþionale” (mai 1946) este consideratã ca un act just.

Alãturi de pogromurile organizate în þarã, alte
evenimente tragice s-au produs în timpul deportãrilor
evreilor ºi þiganilor în Transnistria, teritoriul dintre
Bug ºi Nistru, rãsplata lui Hitler cãtre Antonescu
pentru participarea României în rãzboiul împotriva
Uniunii Sovietice. Autoritãþile române nu ºi-au
asumat responsabilitatea pentru subzistenþa evreilor
nici în timpul deportãrii, nici în lagãrele ºi ghetourile
organizate acolo. Transferul evreilor cãtre Bug, în
convoaie care numãrau mii de oameni, s-a desfãºurat
ca ºi cum ar fi fost o operaþiune militarã, marºurile
istovitoare a unor oameni cu vârste ºi stare de sãnãtate
diferite producând mii de victime datoritã frigului,
foamei, setei, bãtãilor, torturii îndurate, epuizãrii
fizice, execuþiilor, bolilor sau mâncãrii proaste.
Existau cadavre la tot pasul, unele fiind lãsate la
margine drumului în timpul deportãrii. Adevãratele
proporþii ale crimelor comise împotriva evreilor ºi
romilor ºi ale planului lui Antonescu de ,,curãþare” a
Bucovinei ºi Basarabiei de slavi au început sã fie
cunoscute ºi publicate abia dupã deschiderea arhivelor
româneºti capturate de fosta Uniune Sovieticã. Re-
cent descoperitele crime includ: împuºcarea ºi arderea
a mai mult de 70.000 de evrei în lagãrele din
apropierea Bugului; masacrarea, arderea sau
deportarea a aproape 80.000 de evrei din Odessa;
participarea echipelor medicale la aceste crime;
gradul de implicare ºi complicitate al Înaltului
Comandament al armatei române pentru comiterea
acestor atrocitãþi 28 .

Prezentãm pe scurt un exemplu cutremurãtor, ex-
tras din Raport, de comportament uman degradant:
,,Metoda jafului ºi asasinãrii a fost unicã în contextul
Holocaustului: þãranii se apropiau de de un jandarm
din escortã, arãtau un evreu cu haine ºi încãlþãminte
care îi plãceau ºi ºi propuneau un preþ, de obicei
cam 1000 – 2000 de lei. Dupã o scurtã tocmealã,
jandarmul împuºca evreul, þãranul plãtea suma
cuvenitã ºi dezbrãca rapid cadavrul” 29 . Autorii
Raportului nu oferã sursa din care au fost obþinute
aceste informaþii stupefiante ºi greu încadrabile despre
moralitatea þãrãneascã, care nu necesitã nici un
comentariu, fiind relevante prin ele însele. Dacã
asemenea fapte au fost posibile fie ºi într-un context
istoric aparte, ne rãmâne doar sã ne punem problema,
odatã  cu Josy Eisenberg: ,, Nu avem nici pretenþia
sã putem explica resorturile unei barbarii care
depãºeºte imaginaþia. Multã vreme, întrebarea:
<<Cum a fost posibil acest lucru?>> va continua sã
obsedeze conºtiinþa popoarelor numite civilizate” 30 .

Dacã dezvãluirile prezentate în Raportul final sunt
obiective, înseamnã cã poporul român retrãieºte ceea
ce Karl Jaspers numea ,,conºtiinþa culpei”, asemenea
naþiunii germane de dupã rãzboi, când s-a produs
revelaþia ,,fenomenului Auschwitz”. Oare cum s-au
simþit germanii când au fost acuzaþi de genocid, vina
lor fiind privitã cu indignare, oroare, urã ºi dispreþ în
întreaga lume? Românii reediteazã drama germanilor
de acum câteva decenii ºi povara acuzelor nu este
uºoarã. Trebuie sã dobândim conºtiiþa culpei noastre
ºi sã tragem apoi concluziile. Nu ne poate fi indiferent

(urmare din numãrul
trecut)

(continuare în pagina 9)

Grigore Spermezan



9

ce gândeºte lumea despre noi, suntem oameni înainte
de a fi naþiune, putând (re)dobândi demnitatea numai
prin accederea la adevãr faþã de noi înºine. Cu toate
acestea, ,,Problema culpei nu este atât o problemã
pe care ne-o pun alþii, cât o problemã pe care sã ne-o
punem noi înºine” 31 . Karl Jaspers considera cã existã
patru concepte ale culpei:

1.      Culpa criminalã:  Crimele constau în acþiuni
care pot fi dovedite în mod obiectiv ºi care încalcã
anumite legi clare. Instanþa este tribunalul, care prin
formele procedurii judicare, stabileºte faptele într-un
mod lipsit de univoc ºi le aplicã legile.

2. Culpa politicã: Se referã la acþiunile întreprinse
de oameni de stat ºi la apartenenþa, în calitatea mea
de cetãþean, la un stat, în virtutea cãruia trebuie sã
suport consecinþele acþiunilor statului. Cetãþeanul nu
este lipsit de rãspundere politicã, fiecare om fiind
co-responsabil pentru modul în care este guvernat.
Instanþa este în acest caz puterea ºi voinþa celui care
învinge, atât în politica internã, cât ºi în cea externã.

3. Culpa moralã: Pentru faptele pe care le comit
ca individ, ºi anume pentru toate faptele, inclusiv cele
din sfera politicã ºi militarã, eu port o rãspundere
moralã. Scuza ,,ordinul este ordin” nu este, în acest
plan, niciodatã valabilã. Instanþa este, în acest caz,
propria mea conºtiinþã, precum ºi cea a prietenului,
a semenului, a oamenilor dragi cu care comunic ºi
care sunt preocupaþi de sufletul meu.

4) Culpa metafizicã: Existã o solidaritate a
oamenilor ca oameni, care determinã co-
responsabilitatea fiecãruia pentru orice nedreptate din
lume, îndeosebi pentru crimele comise în prezenþa
sa sau de care avea cunoºtinþã. Dacã nu fac ceea ce
îmi stã în putinþã pentru a împiedica crima, sunt ºi eu
vinovat. Dacã nu mi-am pus viaþa în joc pentru a
împiedica uciderea altuia, ci am asistat pasiv la acest
act, atunci mã simt vinovat într-un mod care nu poate
fi înþeles adecvat din punct de vedere juridic, politic
sau moral. Simplul fapt cã mai trãiesc, dupã un
asemenea act, mã apasã ca o vinã de neiertat.

Karl Jaspers apreciazã cã distingerea celor patru
concepte de culpã clarificã sensul imputãrilor care
ni se fac. Astfel, de pildã, culpa politicã poate însemna
rãspunderea tuturor cetãþenilor pentru consecinþele
acþiunilor de stat dar nu implicã, practic, culpa juridicã
ºi moralã a fiecãrui cetãþean pentru crimele comise
în numele statului. Crima o judecã judecãtorul,
rãspunderea politicã o stabileºte învingãtorul; despre
culpa moralã se poate vorbi doar între oameni solidari
între ei, în cadrul unei confruntãri animate de iubire.

Unii copii sunt precum niºte roabe:
Trebuie sã fie împinºi,
Unii sunt precum bãrcuþele:
Trebuie sã fie vâslite.
Unii sunt precum zmeele:
Dacã nu le þii strâns de sfoarã,
Vor zbura departe, sus.
Unii sunt precum pisicuþele:
Tare mulþumite când sunt mângâiate.
Unii sunt niºte remorci :
Folositoare numai când sunt trase.
Unii sunt precum baloanele :
Tare uºor de vãtãmat.
De nu le mânuieºti cu grijã.
Unii sunt mereu de nãdejde ºi gata sã ajute.

Fiecare copil este diferit, acest lucru este ceea ce îl
face sã fie special. Existã câteva lucruri esenþiale
comune tuturor copiilor, toþi au nevoie de dragoste, de
securitate, hranã bunã ºi exerciþiu.

Fiecare copil are nevoie sã se simtã protejat ºi
acceptat , are nevoie ca ceilalþi sã-l placã. Fiecare copil
micuþ simte nevoia sã fie cãlãuzit ºi chiar îi trebuie un
element de control din partea adultului, pe mãsurã ce
îºi dezvoltã încrederea în sine ºi face primii paºi spre
independenþã.

Ceea ce îi diferenþiazã pe copii este ritmul lor de
dezvoltare.Dezvoltarea are loc pe mai multe
paliere:fizic, intelectual, social ºi emoþional. Un copil,
ºi acest lucru se uitã adesea,  este o persoanã integralã;
când se vorbeºte despre maturizarea lui se iau în consi-
derare de obicei numai achiziþiile intelectuale.Trebuie
sã amintim însã cã, în aceºti ani timpurii, dezvoltarea
socialã ºi emotionalã a copilului este la fel de importantã
ca ºi cea fizicã ºi intelectualã.

Copilul învaþã, se simte liber de a face noi achiziþii
intelectuale numai când se ºtie acceptat, atunci când
trãieºte sentimentul de apartenenþã. De vreme ce fiecare
copil este diferit, înseamnã cã  fiecare are propria sa
personalitate  ºi un mod specific de comportare.

“Cel mai bun serviciu pe care grãdiniþa îl poate aduce
societãþii, este de a pune fiecare individ în situaþia de a
produce cât mai mult cantitativ, ºi cât mai bine calitativ,
lucrând în conformitate cu aptitudinile sale naturale”.

Aceastã problemã ne impune douã preocupãri:prima,
de a gãsi metoda de cunoaºtere a individului ºi a doua
de a lua mãsuri de organizare care sã facã posibilã
respectarea individului. În ceea ce priveºte cunoaºterea
individualitãþii, metoda testelor, dacã e serios controlatã
de observarea directã a vieþii sufleteºti a copiilor, aºa
cum se manifestã ea în chip independent, dã rezultate
dubioase, fapt recunoscut chiar de pedagogi
experimentaþi.

Dar cunoaºterea individualitãþii nu se poate prinde
într-un moment oarecare, cum s-ar prinde chipul într-o
fotografie, ci numai prin cercetarea atentã ºi îndelungatã
a manifestãrilor reale ale copilului. Acestea trebuie
consemnate undeva, pentru ca pe baza a cât mai multora
dintre ele, precum ºi a coordonãrii ºi sistematizãrii lor,
sã se poatã desprinde apoi cu mai multã siguranþã
directiva dezvoltãrii individualitãþii. Sã observãm, de
exemplu, cum interacþioneazã copilul cu ceilalþi: este
copilul rigid  ori face anumite compromisuri? Acceptã
pãrerile altora sau mai insistã întotdeauna sã facã ce
doreºte? Cedeazã în faþa celorlalþi, nu se luptã niciodatã
pentru drepturile sale? Pe mãsurã ce vom ajunge sã
cunoaºtem copiii pe care îi avem în grijã, înþelegându-
le  firea, vom putea identifica treapta pe care se aflã
fiecare copil pe scara dezvoltãrii.

Pentru pãrinþi, copilul este sursa de bucurie ºi îºi
pun întreaga încredere în cadrul didactic care îl educã.
Nimeni nu poate garanta viitorul dar, cel puþin pe
parcursul timpului în care îi avem în grijã pe aceºti copii,
depinde numai de noi sã le oferim cunoºtinþele, ocaziile
de dezvoltare ºi cãldura la care fiecare dintre ei are
dreptul, sã le oferim un mediu stimulator ºi plin de
bucurie.

CUNOAªTEREA COPILULUI
-CONDIÞIE A EDUCAÞIEI DE CALITATE

Pentru toþi copiii pe care îi avem în grijã, este de
cea mai mare importanþã ca ei sã se simtã în siguranþã
cu noi. Pentru mulþi dintre ei, grãdiniþa este prima
experienþã în afara casei. În noua situaþie, unii copii
sunt nesiguri ºi temãtori ºi vor avea nevoie de mai multã
atenþie ºi protecþie, pânã vor fi suficient de siguri pe ei
pentru a explora noul mediu ºi a participa la toate
activitãþile.

Copiii care provin din familiile unite ºi afectuoase
sunt de obicei mai apþi sã accepte ºi sã se bucure de
noul mediu. Experienþa pozitivã îi determinã sã creadã
cã lumea este în general un loc agreabil ºi cã poþi avea
încredere în ceilalþi. Sentimentele pãrinþilor influenþeazã
sentimentele copiilor. Dacã un copil îºi vede pãrinþii
bucuroºi cã merge la gradiniþã, el va fi bucuros sã o
frecventeze.

În cele din urmã, copiii care vin din medii în care
sunt frecvent pedepsiþi, ºi care sunt adesea nefericiþi,
pot manifesta prudenþã ºi suspiciune în ceea ce priveºte
educatoarea ºi noua situaþie în care se aflã. Va fi nevoie
sã fim rãbdatoare cu asemenea copii, sã le dãruim cât
mai multã cãldurã sufleteascã ºi sã le transmitem un
sentiment de stabilitate.

În concluzie, cunoaºterea copilului se realizeazã în
timp, cunoaºtem copilul educându-l ºi-l educãm mai
bine cunoscându-l.

Folosind unele însuºiri pozitive ale copiilor, putem
îndrepta anumite lipsuri în conduita ºi activitatea lor;
progresul fãcut într-o anumitã direcþie se rãsfrânge ºi
asupra altor laturi ale activitãþii ºi comportãrii copiilor.
Acest mod de a proceda duce întotdeauna   la rezultate
pozitive.

Folosind fiºele de observare, fiºa psiho-pedagogicã,
copiii care intrã în clasa I vor putea fi apreciaþi ºi
cunoscuþi mai uºor, iar munca învãþãtorului în aceastã
cunoaºtere va fi simplificatã enorm: el va citi  fiºele de
observare sau fiºa psiho-pedagogicã ºi va înþelege
înfãþiºarea ºcolarilor sãi.

Nu se poate vorbi despre o educaþie eficientã decât
dacã trãsãturile caracteristice ale personalitãþii copilului
sunt cunoscute de cãtre cadrul didactic, ºi numai dupã
aceea alege mijloacele, tehnicile, strategiile cele mai
potrivite pentru realizarea obiectivelor propuse.

Fiecare copil este diferit ºi nu poate fi comparat
“decât cu sine însuºi”. În schimb,  sunt câteva trãsãturi
esenþiale în funcþie de care poate fi apreciat nivelul de
dezvoltare a unui copil în plan socio-emoþional, în planul
limbajului ºi în cel cognitiv, precum ºi în plan fizic.

Cunoaºterea  acestor trãsãturi ne va ajuta în procesul
de selectare a obiectivelor educaþionale ºi în alcãtuirea
programului de activitate potrivit vârstei ºi chiar al
fiecãrui copil în parte, precum ºi în evaluarea
rezultatelor obþinute.

Apãrarea, ocrotirea ºi formarea corespunzãtoare a
copiilor, educarea lor sãnãtoasã fizicã ºi moralã
reprezintã astfel nu numai o cauzã umanitarã, ci ºi una
vitalã, fundamentalã, a existenþei naþionale ºi planetare.

Greºeli de educaþie sau îndreptar de educaþie

1.Un copil criticat învaþã sã condamne.
2.Un copil bãtut învaþã sã se batã.
3.Un copil ironizat devine timid.
4.Un copil încurajat învaþã sã aibã încredere

în sine.
5.Un copil tratat cu toleranþã învaþã ce este

rãbdarea.
6.Un copil apreciat învaþã ce este aprecierea.
7.Un copil tratat cu corectitudine învaþã ce este

dreptatea.
8.Un copil tratat cu prietenie învaþã ce este

bunãtatea.
9.Un copil obiºnuit sã trãiascã în siguranþã

devine încrezãtor.
10.Un copil care este iubit învaþã sã simtã

dragostea.
                                 Educatoare, Georgeta Gâtea

CONOTAÞIILE
ETICE  ALE

HOLOCAUSTULUI
DIN  ROMÂNIA

(urmare din pagina 8)

18  Raport final, op. cit. p. 25.
19  Ibidem.
20  Idem, p. 26.
21 ªef Rabin Dr. Moses Rosen, Primejdii, încercãri, miracole,

Ediþia a II-a, Editura Hasefer, Bucureºti, 1991, pp. 272-273.
22  Apud Raport, op. cit., p. 44.
23  Raport final, op. cit., p. 57.
24  Idem, p. 107.
25  Idem, pp. 389 – 290.
26  Idem, pp. 110 - 111.
27  Idem, p. 388.
28  Idem, pp. 329 – 330.
29  Idem, p. 138.
30  Josy Einsenberg, O istorie a evreilor, Traducere de Jean Roºu,

Editura Humanitas, Bucureºti, 1993, p.           328.
31 Karl Jaspers, Texte filosofice, Traducere din limba germanã ºi

note: George Purdea, 1986, Editura Politicã, Bucureºti, p. 35.
(continuare în numãrul viitor)
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MARIAN ªTEFAN

CONSTANTIN XENI: PALATUL DE JUSTIÞIE

Dar tot îmi plãcea sã trãiesc în iluzia (repetatã
de altfel în frazeologia discursurilor goale) cã
magistratura noastrã „e la înãlþimea rolului ei!“
E uºor de închipuit cu ce dureroasã surprizã
vedeam acum înrâurirea nefastã a dictaturii
asupra ei.

Fireºte, situaþia aceasta se va agrava ºi din
împrejurarea cã intangibilitatea politicã fãcuse
sã disparã din barou acei avocaþi „mari“ de
odinioarã, care graþie ºtiinþei lor, dar ºi
mulþumitã puterii lor sociale ºi politice, inspirau
teamã de sancþiuni repezi magistratului abuziv.
Acum nu mai erau decât avocaþi „buni“, dar nici
unul „mare“. Teama de sancþiuni pentru abuzuri
de putere sau hotãrâri revoltãtoare nu mai exista.
Era o parodie de Justiþie. Magistratul servil ºi
lipsit de conºtiinþã riscã cel mult încã o avansare!
Ei, care împãrþeau sancþiuni tuturor, ei erau la
adãpost de a fi sancþionaþi pentru ignoranta lor
credinþã!

ªi tot în anii acelei dictaturi ideea de Justiþie
ºi prestigiul magistraturii aveau sã sufere la noi
urmãrile altei calamitãþi. Zilnic apãreau în
Monitorul oficial diferite „Decrete-legi“, unele
mai ciudate decât altele. Nimeni nu le ºtia,
nimeni nu le putea citi. Erau aºa de multe ºi în
toate domeniile, mai toate cu caracter vexator
ºi poliþienesc, încât nici chiar avocaþii, nici chiar
magistraþii habar nu aveau mãcar de existenþa
lor! Fiecare din aceste decrete (fãurite fireºte în
lipsa Parlamentului care nu se mai aduna)
conþinea o pedeapsã mai mare decât alta. Nu
cred sã fi fost astfel un singur cetãþean care în
absolutã ignoranþã ºi bunã credinþã sã nu fi putut
comite cel puþin un delict pe zi. Cãci omeneºte
era imposibil sã mai cunoºti „legile“.

Era penibil atunci sã vezi în pretoriul Justiþiei,
în templul Dreptãþii, pe magistraþi, mari ºi mici,
prezidând solemni ºi gravi ºedinþele lor pentru
a aplica în sute ºi sute de procese aceste aºa-
zise „decrete-legi“! Ei erau încredinþaþi în
insuficienta lor pãtrundere cã fac operã de
justiþie, cãutând în noianul tipãriturilor existenþa
cutãrui sau cutãrui text de decret, ignorat de
delincvenþi ca ºi de ei, ºi aplicând apoi fãrã nici
o vibrare de conºtiinþã, luni ºi ani de închisoare
la sute de mii de oameni! Ei nu se întrebau o
singurã clipã cine ºi cum se fãcuserã acele aºa-
zise legi? Nu erau fãcute nici de ei, nici de
avocaþii eminenþi ce pledau în faþa lor, ci de cine
ºtie de ce ºef de birou din cine ºtie ce minister,
cum e obiceiul. Ei nu se întrebau o clipã dacã ei
înºiºi cunoºteau mãcar existenþa acestor decrete,
pentru nerespectarea cãrora pedepseau pe alþii!

ªi nu se mai întrebau nici ce valoare moralã
pot avea toate aceste texte pe care ei le aplicau
nu cu indulgenþã ci cu o voluptuoasã severitate,
ce valoare legalã poate avea un text cãruia îi
lipseºte condiþia esenþialã de a fi cunoscut de
cetãþeni, ºi când peste o lunã aceleaºi texte erau
sã fie înlocuite cu altele tot aºa de nepregãtite,
tot aºa de neserioase. Peste o lunã, uneori ºi mai
curând, aceste legi cãdeau în bucãþi. Adevãrul
solemn ce conþinea îºi schimba faþa. Venea alt (continuare în numãrul viitor)

(urmare din numãrul trecut) „adevãr“, altã moralã ºi iar se adunau avocaþii
ºi iar tronau magistraþii ca sã aplice cu severitate
noua lege, altor nenorociþi, fãrã a bãnui mãcar
aceºti preoþi ai Justiþiei cã omenirea e plinã de
legi pãrãsite care pe vremea lor pãreau de bronz
în existenþa lor fragilã, dupã cum Roma ºi Atena
sânt pline de temple prãbuºite care odatã se
ridicau mãreþe cu aparenþe de eternitate...

Iar dacã s-ar gãsi cineva care sã considere
acest trist tablou al Justiþiei ca exagerat, citez
cuvintele lui Iuliu Maniu, ale unui bãrbat care
toatã viaþa ºi-a mãsurat cuvintele ºi care în
manifestul cãtre þarã publicat dupã cãderea
dictaturii regale [la 6 septembrie 1940], scrie
textual: „Cetãþeanul s-a vãzut în ultimii ani lipsit
de orice apãrare legalã, Justiþia fiind
transformatã într-o instituþie a puterii executive“.
Ne întorsesem deci cu cel puþin 150 de ani
înapoi, adicã în epoca aceea când ilustrul filozof-
politic [francez] Benjamin Constant [1767-
1830], alcãtuind principiile ce trebuie sã stea la
temelia oricãrei constituþii civilizate, sublinia
mai ales cã nu existã liniºte socialã ºi progres
posibil „acolo unde magistratura e la dispoziþia
puterii executive“.

Dictatorii ºtiu aceasta. ªi de aceea pentru
asigurarea arbitrariului lor ºi pentru robirea
cetãþenilor ei au toþi ca primã grijã dispariþia
presei libere ºi aservirea magistraturii. Din
nefericire, aceste þeluri se ating uºor, cãci
rezistenþa magistraþilor este mai slabã tocmai
când avem nevoie sã fie mai tare...

Puþinele excepþii ce mai existau mã fãceau
sã-mi amintesc timpuri trecute. Îmi reveneau în
minte anii când legile se studiau, se discutau apoi
în Parlament, când lumea le cunoºtea ºi astfel
putea sã le respecte, când legea era lege ºi
magistratul magistrat. Câte nume de magistraþi
iluºtri se perindau în suvenirurile mele! Câte
figuri nobile, independente, care nu cunoºteau
decât vocea legii? În faþa lor ordinul puterii
executive nici nu îndrãznea sã fie mãcar formulat!

Iatã, de pildã, printre ei pe Costicã
ªtefãnescu, preºedintele Secþiei a III-a de la
Casaþie. Frumos, elegant, simpatic, cu bãrbuþa
lui cenuºie, era amabilitatea Frumos, elegant,
simpatic, cu bãrbuþa lui cenuºie, era
amabilitateasonificatã. Era bogat. Iar casa lui din
dosul Atheneului, încãrcatã de cãrþi, primea la
masã pe colegi dar ºi pe avocaþii de seamã, cãci
marele sãu prestigiu de probitate îl punea mai
presus de orice umbrã de bãnuialã. Deciziunile
sale erau o frumuseþe. Iatã pe Al. Degræ, savant
ºi neobosit scriitor juridic, figurã slavã, cu barbã
lungã ºi în dezordine, retras de lume. El rãsturna
jurisprudenþele greºite din proprie iniþiativã ºi
numai din amorul ºtiinþei. Iatã pe N. Mandrea,
tot de la Casaþie, boier taciturn dar plin de carte,
mânuind pana ºi fixând câteva decenii de-a
rândul jurisprudenþa penalã. Iatã pe Ciru
Oeconomu, procurorul general plin de talent
literar, pe St. Stãtescu, colegul sãu, cu minunate
rechizitorii, pe Gr. Anichii, scãpãrãtor de
inteligent, din secþia lui Costicã ªtefãnescu ºi
prieten intim al lui Petre Carp.

Iar la Curþile de
Apel þi se arãtau
Corneliu Manolescu
Râmniceanu, frumos,
cu mers impunãtor,
simpatic ºi bine
crescut, prezidând
curtea cu prestigiu
moral desãvârºit; Victor Romniceanu, unic,
retras ºi taciturn, dar refractar la orice influenþã
cât de depãrtatã; Oscar Niculescu, bogat,
inteligent, om de lume, redactând cu panã
mãiastrã hotãrâri ireproºabile; Scarlat Popescu,
înalt, uscat, ursuz ºi lipsit de relaþii, dar
conºtiincios ºi de o rigiditate juridicã ce inspira
încredere ambelor pãrþi.

Iar dintre cei mai tineri, te uitai cu respect la
un Matei Balº, cu figura lui bãrboasã bunã, boier
cu pasiunea cãrþii ºi cu setea de a fi drept sau pe
George Buzdugan „de jos de la a III-a“, siluetã
înaltã, cam încovoiatã, oalid ºi cu ochii maliþioºi,
dar cu un spirit juridic remarcabil ºi cu o elegantã
abilitate stilisticã fãrã pereche. Viitorul regent
[G. Buzdugan a fost membru al Regenþei for-
mate dupã moartea regelui Ferdinand] a ºi
înaintat foarte repede. ªi alãturi de aceste
„vedete“, câþi alþi magistraþi mai mici, obscuri
dar integri ºi sârguitori, exercitându-ºi greaua
ºi uneori ingrata misiune cu toatã pasiunea
Dreptãþii!

Iar în barou la fel. Alãturi de cei mari ºi alãturi
de mulþi alþii mai mici, dar muncitori,
conºtiincioºi ºi oneºti, o mulþime de alþii lipsiþi
de cultura necesarã, de scrupulozitate
profesionalã, ca ºi de raporturi de elementarã
urbanitate.

Dar în naivitatea mea de începãtor nu puteam
crede cã ºi în acest Palat închinat Dreptãþii
pãmânteºti voi putea întâlni vicii, pãcate sau
injustiþie!

Mai ales mã persecuta ideea cã un magistrat
care a fãcut o injustiþie flagrantã (nu în chestii
delicate sau controversate, unde e explicabil, ci
în chestiuni clare), care a cãlcat astfel legea în
mod flagrant, care a dovedit sau incapacitate
vãditã sau rea credinþã patentã, care prin fapta
lui a compromis onoarea sau averea semenilor
sãi, sã rãmânã mai înainte în scaunul sãu ºi sã
continuie liniºtit, înfãºurat solemn în prestigiul
robei sale, sã compromitã mai departe, fãrã nici
o sancþiune onoarea ºi interesele oamenilor!
Acest lucru nu-mi intra în cap cu nici un preþ ºi
nu-mi intrã nici azi. Ba nu o datã mi-a fost dat
sã vãd, mai ales în ultimii ani, cum acest fel de
magistraþi erau chiar avansaþi! Cãci în ultimul
deceniu cine nu vedea cã conºtiinþa multor
magistraþi era înlocuitã cu goana dupã avansãri?
Când un magistrat colindã anticamerele
puternicilor zilei ºi aºteaptã avansarea nu de la
virtuþile sale ci de la scãderile lui morale, nu
mai e magistrat. Cea mai mare din durerile vieþii
juridice e desigur aceasta.

Care sunt consecinþele pentru ideea de justiþie
a unei þãri ºi care sânt urmãrile asupra moralitãþii
generale a unei societãþi o va simþi oricine.
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(Din volumul „Slobozia. Contribuþii monografice”
de George Stoian, Editura „Star Tipp”, Slobozia, 2007.

D E   L A   V A I D E E I   L A
S L O B O Z I A

ÎNCEPUTURI , EVOLUÞII   ISTORICE
(urmare din numãrul trecut)

Este îndeobºte cunoscut cã actul de naºtere al
Sloboziei, adicã prima menþiune, prima atestare
documentarã despre existenþa acestei aºezãri (deºi se crede
cã menþiunea era târzie faþã de adevãrata datã a naºterii
sale) este un hrisov emis la Târgoviºte, în martie 1614,
prin care voievodul Radu Mihnea (1611-1616; 1620-
1623) dãruia aceastã “seliºte” (loc pãrãsit de crescãtori
de oi, de ciobani) cãtre “cinstitul dregãtor ºi prietenul
nostru jupan Ianachi mare postelnic”. (Ianachi, în alte
documente – Ioan, Iane, Ianache, Enache -  Ianache
Caragea, sau Karadgas, cum se gãseºte iscãlit într-un
zapis din anul 1642, era de origine grec, venit în Þãrile
Române pe la 1590, boier care se ocupa de
aprovizionarea curþilor domenºti– postelnic; pentru
meritele sale a primit de la domnitorul muntean Alexandru
Iliaº , 1616-1618 ; 1627-1629, moºie pe apa Ialomiþei.
El a ridicat ºi mãnãstirea Sf. Sava din Iaºi. Dupã anul
1611, sub domnia lui Radu Mihnea, a devenit unul dintre
cei mai însemnaþi boieri ai vremii sale, stãpânind dupã
anul 1614 satele Vaideei, Cetãþelele, Slãvica, Cuiburile).
Acordându-i lui Ianache “slobozie” de dãri timp de 3 ani,
domnitorul mai precizeazã ºi cã îºi dã acordul ca aici sã
se aºeze, “slobozit” de dãri, oricare om. Un citat din prima
parte a documentului ne relevã ºi un alt episod din istoria
aºezãrii: pustiirea sa în zilele domniei lui Mihai Viteazul.
În plus, datarea actului de naºtere a Sloboziei este precisã.
Citãm:  “Iatã, am dãruit (…) cinstitului dregãtor ºi
prietenul nostru jupan Ianachi mare postelnic ºi fiilor
lui, de Dumnezeu dãruiþi, ca sã le fie lor în þara noastrã,
seliºtea satului ce se cheamã Vaideei din judeþul
Ialomiþa, tot ºi cu tot hotarul, oricât împrejmuieºte
vechiul hotar, pentru aceastã mai  sus-zisã seliºte s-a
aflat domneascã, a fost pustie, fãrã oameni, încã din
zilele rãposatului Mihai Voevod, din primii ani ai
domniei lui pânã în zilele Domniei mele, la acel de-al
treilea an al domniei în Þara Româneascã, fac
împreunã ani atâta vreme, 20 de ani”. Deci, dacã din
data emiterii acestui hrisov, 1614, scãdem cei 20 de ani
precizaþi ajungem la 1594, anul de atestare documentarã
a Sloboziei, deºi –  cum am arãtat mai sus - cercetãrile
arheologice care s-au efectuat în zonã demonstreazã cã
“seliºtea lui Ianache” îi urma unei strãvechi vetre de locuire
neoliticã.

Domnitori precum Matei Basarab, Grigore Ghica,
ªerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu ºi alþii, în
scurgerea anilor ce-au urmat, au dat ºi alte hrisoave de
“slobozire”. În context, se poate afirma cã trecerea de la
numele Vaideei la Slobozia ºi localizarea mai precisã a
aºezãrii le datorãm domnitorului Matei Basarab. Într-un
hrisov din anul 1635 al domnitorului se spune: “Dã
Domnia mea aceastã poruncã a Domniei mele acestui
sat numit Vaideei, Slobozia lui Ianache, care este al
sfintei ºi dumnezeeºtii mãnãstiri a Domniei mele, pe
care am fãcut-o Domnia mea acolo în sat ºi este
închinatã ºi sub stãpânirea sfintei, dumnezeeºtii
mãnãstiri Dohiar, hramul sfinþilor arhistrategi Mihail
ºi Gavril, ca sã fie de acum înainte în pace ºi slobod de
darea de lunã ºi de gãleatã ºi de fân ºi de bou ºi de oaie
seacã ºi de cal ºi de miere ºi de cearã ºi de cai de olac ºi
de oaie de sulgiu ºi de podvoade ºi de mertic ºi de lucru
domnesc ºi de fum ºi de toate mâncãturile câte sunt
mãrunte peste an în þara Domniei mele(…)”. Este însã
de la sine înþeles cã denumirea Slobozia nu s-a impus
imediat, schimbarea de nume de la Vaideei la Slobozia
trecând mai întâi (desigur, în hrisoavele domneºti) prin
numele de “Slobozia lui Ianache” pânã dincolo de mijlocul
secolului al XVIII-lea. De fapt, pentru prima datã
denumirea oficialã Slobozia va apãrea într-un document
al lui Constantin Ipsilanti din 1772.

Concluzia pe care o putem desprinde  este aceea cã
Slobozia s-a întemeiat pe vatra aºezãrii Vaideei, împrejurul
ei aflându-se celelalte sate – Slãvica, Bora, Cuiburile,
Doiceºti, Cetãþelele. Dintre toate acestea – ºi poate ºi altele

– a “supravieþuit” doar Bora (Buora, Boora), atestatã
documentar chiar cu 23 de ani înaintea Sloboziei. Trebuie
însã ºtiut cã în Evul Mediu satele noastre aveau foarte
puþine case (de la 7-8 la 25-3o), cu un numãr redus de
locuitori. Se presupune cã Vaideei avea, în vremea când a
fost pomenit, vreo 12-15 case, cu pânã la 5o de locuitori.
(Una dintre primele menþiuni asupra numãrului de case
din aceastã aºezare va fi fãcutã abia peste 237 de ani,
când Slobozia ajunsese doar la 87 de case).

În epocã, Matei Basarab a fost cel care a rezidit din
temelii mãnãstirea Sfinþii Voievozi. (Matei Basarab,
despre care cronicarul spune “Þara iubea pre domn ºi
domnul pre þarã”, a ctitorit patruzeci ºi cinci de lãcaºuri
bisericeºti, plus douã în Bulgaria ºi unul în Transilvania –
la Porceºti, Sibiu. Este sigur cã nici unul dintre domnii
Þãrii Româneºti ºi ai Moldovei, inclusiv ªtefan cel Mare,
nu a ridicat atâtea lãcaºuri ca Matei Basarab). La 12 iulie
1633 el recunoºtea cã mãnãstirea fusese ridicatã de
postelnicul Ianache ºi preciza cã “am fãcut domnia mea
mãnãstire nouã, din temelie”. Mãnãstirea a fost sfinþitã
(de fapt, re-sfinþitã) în anul 1634 cu un fast deosebit (au
participat însuºi domnitorul cu soþia Elena, patriarhul de
la Constantinopol ºi 500 de preoþi). În pictura votivã de
la intrarea în mãnãstire sunt reprezentaþi ambii ctitori:
Ianache cu pãrul ºi barba albe, în haine boiereºti lungi,
orientale, cu mâna dreaptã þinând biserica, împreunã cu
al doilea ctitor – Matei Basarab. (Ianache s-a ferit din
calea domnitorului Matei Basarab. El fusese amestecat
într-un ºir de uneltiri legate de succesiunile la domnie ºi,
dupã înscãunarea lui Matei Basarab, nu a mai venit
niciodatã în Þara Româneascã, pãrãsind  toate moºiile ºi
mãnãstirea pe care o întemeiase la Vaideei. El se va stinge
din viaþã la un an de la urcarea pe tron a lui Matei Basarab,
în anul 1633). Dupã prima închinare a acestui lãcaº cãtre
mãnãstirea Dohiariu de la muntele Athos, act sãvârºit de
Ianache Caragea, Matei Basarb a reînchinat-o mãnãstirii
de la muntele Athos afirmând: “Mãnãstirea care am
fãcut-o domnia mea acum din temelie ºi cu satul
Vaideei, Slobozia ºi moºia ºi românii de la satul
Cetãþelele (…) ºi iar cu alte moºii câte au fost date de
Ianache Postelnic, la sânta mãnãstire Dohiariu…”

Istoria completã a  mãnãstirii Sfinþii Voievozi (pe care
o relatãm pe larg în subcapitolul “Monumente” din
capitolul “Cultura”) este însãºi istoria Sloboziei. Aºezarea
ei geograficã  favorabilã din punct de vedere strategic ºi
al activitãþii comerciale, precum ºi putinþa ce se crease
aici de administrare a unor întinse moºii, vii, livezi ºi alte
bogãþii – toate acestea i-au determinat pe mai mulþi
domnitori s-o înzestreze cu mari averi, fãcând-o sã devinã
una dintre cele mai bogate de pe teritoriul Þãrii Româneºti.
Pânã în timpurile moderne, în jurul acestui lãcaº au gravitat
sute de ani viaþa religioasã, viaþa economicã,  socialã ºi
culturalã a locuitorilor dimprejur, care ºi-au gãsit cu greu
o brumã de prosperitate în îndeletnicirea de cultivare a
pãmântului ºi de creºtere a animalelor.

Toate faptele ºi evenimentele ce se dovedeau a fi
binefãcãtoare pentru mãnãstire au atras atenþia în multe
sate din împrejurimi ºi, dinspre acestea, au venit la Vaideei
mulþi oameni care îºi cãutau un rost, astfel cã spre anul
1635 satul era destul de bine populat. În aceeaºi perioadã,
acele sate din împrejurimi intrau cu uºurinþã în proprietatea
mãnãstirii, atrase de privilegiul de a le fi anulate datoriile
ce le aveau cãtre domnie, lor ºi mãnãstirii. Mãnãstirea
creºtea în bogãþie ºi nici chiar taxele anuale ce începuse a
le plãti în timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu,
taxe care au crescut apoi în timpul domniilor fanariote,
nu au slãbit puterea economicã a acestui lãcaº. Dupã 1775,
viaþa locuitorilor din Vaideei avea sã fie marcatã datoritã
obligaþiilor tot mai apãsãtoare la care erau supuºi de
egumenii greci ai mãnãstirii: zile de clacã pe moºia
mãnãstirii, zeciuiala ºi alte obligaþii de muncã sau de dare.
O nouã ºi lungã  perioadã de timp, slobozenii au trãit apoi
sub ocupaþie – a ruºilor, austriecilor, apoi iarãºi a ruºilor,
urmate de perioada fanariotã, în care restricþiilor de tot

felul li se adãugau lãcomia egumenilor. Pãlmaºii erau
înºelaþi la facerea ºi la executarea contractelor de muncã
ºi nu se puteau plânge nicãieri de teama zapciilor ºi
cãpitanilor de plasã. Pe timpul “zaverei” lui Tudor
Vladimirescu, la mãnãstire s-a constituit un grup de
panduri aflaþi sub conducerea fratelui lui Vladimirescu,
cãpitanul Papa, care au rezistat aproape o lunã de zile
atacului otoman (faptele acestea sunt consemnate ºi în
pisania mãnãstirii: “…în timpul zaverei, Tudor
Vladimirescu au avut 10 arnãuþi înarmaþi care s-au bãtut
cu 300 turci(…)”.

Aplicarea Regulamentului Organic (1831) a adus ºi
la Slobozia modificãri în organizarea administrativã.
Conducãtorul localitãþii a fost numit un pârcãlab (primul
pârcãlab al Sloboziei a fost Radu Soare, care avea 75 de
ani), sprijinit de trei aleºi ai satului. Pârcãlabul acþiona
sub supravegherea cârmuitorului judeþului ºi a stãpânului
moºiei, strângea dãrile (capitaþia) ºi o depunea în “cutia
obºteascã”, pe care o gestionau ºase locuitori ai Sloboziei,
aleºi dintre cei mai destoinici oameni. Structura
administraþiei comunei Slobozia se va schimba dupã
promulgarea de cãtre Alexandru Ioan Cuza a  legii
comunelor, în baza acesteia aceastã (devenitã) comunã
fiind investitã cu personalitate juridicã ºi cãpãtând
autonomie. La 9 august 1864, a fost ales ºi primul consiliu
comunal al Sloboziei, compus din primar, Bucur ªinca
(alte surse îl indicã pe Stanciu Marinache), ajutor de
primar  Neagu Andrei, ºi trei consilieri. Desemnarea
acestora s-a fãcut în cadrul unei adunãri în care au votat
85 de capi de familie. Slobozia îºi va continua drumul
dezvoltãrii, care va fi potenþat prin declararea sa drept
comunã urbanã în anul 1912. Ocupaþia de bazã a
locuitorilor va continua sã fie agriculura, deºi apãruserã
ºi alte  oportunitãþi ocupaþionale : diverse meºteºuguri
practicate în atelierele care se înmulþeau repede, posturi
de funcþionari, comercianþi  ºi altele. În localitate apãruserã
depozitul de armãsari, oficiul telegrafic, liniile ferate ºi
gara, spitalul, jandarmeria, ocolul silvic, numeroase
ateliere, înfloritorul comerþ cu cereale, târgurile ºi
oboarele, ºcolile frecventate de tot mai mulþi copii ºi altele,
care nu puteau sã nu influenþeze înfãþiºarea localitãþii ºi
viaþa oamenilor (toate acestea sunt descrise pe larg în
celelalte capitole ale cãrþii).

Aplicarea legii agrare din 1864 va avea, de asemenea,
un efect binefãcãtor asupra comunitãþii: 245 de familii
din Slobozia au primit 2.005 pogoane de pãmânt, la fel
la Bora ºi la Slobozia Nouã locuitorii fiind împroprietãriþi
cu diferite suprafeþe, în funcþie de numãrul animalelor de
muncã pe care le deþineau. Din pãcate însã, actul acestei
împroprietãriri a fost însoþit de foarte multe nereguli, care
i-au dezavantajat pe oamenii sãraci.

Rãzboiul pentru Independenþã a fost sprijinit cu mult
entuziasm de locuitorii Sloboziei, care au donat armatei
produse alimentare, îmbrãcãminte ºi încãlþãminte,
nutreþuri ºi bani.  În anii urmãtori, ocupaþia de bazã a
locuitorilor a continuat sã fie agricultura, care avea însã
un randament scãzut. Aºezarea continua sã-ºi pãstreze
totuºi înfãþiºarea ruralã, nemulþumirile oamenilor creºteau
pe mãsurã ce arendaºii deveneau tot mai lacomi, astfel cã
în anul 1907 s-au înregistrat ºi aici semne ºi acþiuni de
rãscoalã. Perioada de dupã anul 19oo avea sã fie pe larg
reflectatã în douã lucrãri importante: Marele Dicþionar
Geografic al Românei, realizat de George Ion Lahovari ºi
Anuarul Naþional Românesc. Perioada primului rãzboi
mondial a provocat  Sloboziei foarte multe distrugeri.
Bulgarii, care au venit primii în localitate, în octombrie
1916, apoi trupele germane, în decembrie, au produs multã
suferinþã locuitorilor Sloboziei, funcþionãrii instituþiilor
ºi atelierelor, ºcolilor   Ei au distrus ºi au jefuit tot ce le-a
ieºit în cale, afectând întreaga viaþã a localitãþii. Va fi
nevoie de mulþi ani dupã acest rãzboi pentru ca viaþa sã
reintre în normal, deºi multe lucruri nu se mai puteau
îndrepta niciodatã. Perioada dintre cele douã rãzboaie
mondiale a fost fertilã, în special sub aspect social ºi
economic.Dar anul 1945 va gãsi Slobozia  dominatã tot
de vechiul ei aspect sãtesc ºi, din pãcate, cu cele mai mari
dintre problemele ei tot nerezolvate.
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PRIVINDU-NE  ÎN OCHI… PRIN EUROPA

TITI  DAMIAN

Ori de câte ori am pãºit
dincolo de graniþele þãrii,
fie spre Est, spre Sud, dar
mai ales spre Vest (spre
Nord n-am avut nici bani,
nici timp, dar cred cã nici

curaj, mai degrabã o reþinere), odatã ajuns în acel
„dincolo”, am avut tentaþia sã privesc înapoi.
Mereu am avut senzaþia c-am fost scãpat dintr-un
uriaº þarc bine îngrãdit, bine pãzit. Ca la strunga
din stânã, oile. Scãpat de controlul vamal, cel mai
aspru, dar ºi cel mai lipsit de sens dintre toate
controalele, simþeam nevoia sã-mi curãþ tãlpile,
aºa cum le cureþi când umbli fleºcãind bãlegarul
unei stâne. Lãsasem în urmã zeci de mii de þarcuri.
De ce sã nu recunoaºtem cã, din câte þãri, oraºe,
sate am vãzut „dincolo”, ca la noi la... nimeni,
adicã fiecare gospodãrie cu þarcul ei, fie el din
þaglã, cum zicem noi buzoienii, din beton, din
sârmã ghimpatã, din mãrãcini, din plasã de sârmã.
ªi când te mai gândeºti cã în fiecare gospodãrie
româneascã mai sunt încã alte multe „þarcuri”
pentru porci, oi, pãsãri, grãdini, ai, dintr-o datã,
dimensiunea unui efort fizic ºi financiar pe care-
l face românul, fie din dorinþa de a-l „asorta” cu
arhitectura construcþiei, adicã de a-i conferi o
funcþie esteticã, fie, de cele mai multe ori, funcþia
foarte practicã, aceea de a „pãzi” gospodãria de
eventualii „prãdãtori”, fie bipezi sau patrupezi,
ori de ce naturã or mai fi ei. Pe lângã acestea,
porþi, uºi, lacãte, încuietori, sisteme de alarmã care
mai de care mai ingenioase. M-am întâmplat în
gospodãria de la þarã a unui  vechi coleg de ºcoalã,
acum câtãva vreme. Aceleºi þarcuri, fãcute numai
din plasã de sârmã: ºi la grãdinã, ºi la bucãtãria
de varã, ºi la gãini, ºi la purcel, ºi la stupi. Pe
lângã toate acestea, am mai numãrat vreo treizeci
ºi douã de porþi ºi cam tot atâtea uºi ºi ferestre.
Mi-am zis cã-i poate un maniac, dar privind mai
cu atenþie ºi alte gospodãrii din diverse zone ºi
din diverse sate, chiar ºi din multe oraºe, am
constatat cã situaþia nu diferã prea mult

„ªi le închizi pe toate seara?” l-am întrebat
curios. „Nu pe toate le sigilez, ci unora le verific
doar zãvorul”. „Care-i scopul?” „Unul singur” mi-
a rãspuns. „Descurajeazã ba pe unul, ba pe altul
care ar fi tentat. Mai am ºi douã becuri aprinse
afarã, doi câini ºi o alarmã.”

Nu generalizez, dar cred cã sunt singurul
român cãruia, pânã la momentul aceasta, i-a dat
prin cap sã se gândeascã la faptul cã ar putea fi
mãsurate într-o bunã zi toate gardurile ºi
gãrduleþele din „scumpa” noastrã þarã. Presupun
cã pe uºor s-ar face cu ele înconjurul pãmântului
de câteva ori. ªi când te mai gândeºti cã aceste
garduri vor putrezi, vor rugini, se vor ruina, ºi cã
alte generaþii trebuie sã le ia de la capãt! Iatã-ne
pe noi, românii, fãrã sã vrem ºi fãrã sã ºtim în
ipostaza nefericitului Don Quijote! Dar dacã îi
dã prin cap vreunui guvernant mai inventiv sã
punã impozit pe garduri? Nu s-ar îmbogãþi
România peste noapte? Mai în glumã, mai în
serios, cred cã în câþiva ani, din punctul acesta de
vedere, România ar fi prima þarã din Europa care
a trecut benevol la desfiinþarea gardurilor. Sã mai
zicã cineva cã se furã la noi!

Pãzim cu strãºnicie niºte himere?
Din nefericire, nu. Cred cã românul are

înrãdãcinatã în subconºtientul colectiv mentalitatea
cã vine cineva, ipotetic, sã-l fure. A nu se crede cã
pledez pentru ideea generoasã: „Români, de mâine
distrugeþi gardurile, sã fim ºi noi europeni!”.

Lucrul devine ºi mai serios când te gândeºti cã
nu numai gardurile, lacãtele ºi porþile îi pãzesc pe
români. Într-un fel sau altul, problemele sunt mult
mai complicate dacã luãm în considerare factorul
uman: poliþie mereu la pândã, jandarmerie cãlãri,
pe maºini, apoi fiecare întreprindere sau instituþie
cu portarii ei – douãzeci ºi patru de ore din douãzeci
ºi patru – apoi procurori, magistraþi, judecãtori,
poliþie ruralã, poliþie rutierã, poliþie urbanã,
inspectori peste inspectori, paznici de toate
neamurile, toþi plãtiþi bine.

Pânã la urmã, te gândeºti dacã chiar mai este
posibil, cu aºa pazã numeroasã ºi bine pregãtitã ºi
înarmatã pânã în dinþi, sã se mai fure vreun ac în
România. Te mai gândeºti însã, cine mai ºi
munceºte dacã toþi pãzesc? Te mai gândeºti dacã
nu cumva trebuie sã fii la fel de ingenios  ca ºi
hoþul sã realizezi o încuietoare sau o modalitate de
a te pãzi, mai deºteaptã ca el. Când te gândeºti cã
pe timpul „împuºcatului”, doi amãrâþi de miliþieni
pãzeau o comunã întreagã numai cu niºte amãrâte
de biciclete, iar la revoluþie sau ce-o mai fi fost ºi
aceea, se striga pe toate posturile cã România-i un
stat poliþienesc! Unora, aud cã chiar le-au tãiat
capul, la propriu, ºi nimeni n-a fost pedepsit!

În privinþa aceasta, s-ar scrie zeci de romane.
Dacã ai sta sã asculþi pe toþi cei care au cãzut în
zilele noastre victime furturilor, într-un fel sau altul,
s-ar scrie zeci de mii, cãci imaginaþia hoþului n-are
limite, iar supãrãrile ºi suferinþele celor pãgubiþi,
nu mai au margini. Nu cred cã existã cineva în þara
aceasta sã nu fi fost mãcar odatã victimã! L-aº
înscrie în cartea recordurilor!

Mã aflam prin anii’87 la un hotel renumit din
Berlin, „Unter den Linden” într-o excursie cu un
grup de-ai noºtri. Nemþii ne avertizaserã sã nu bem
apã de la chiuvetã din cauza florii microbiene
diferite, aºa cã ne-au pus în frigiderele din camerã
ºi de pe holuri sticle umplute cu sifon. Cât puteai
sã bei? O sticlã – douã – maxim trei. În noaptea
aceea n-am putut dormi mai deloc, întrucât uºa
camerei vecine s-a tot deschis. Pe hol se auzea, la
intervale cam de o jumãtate de orã, chelãlãitul unor
sticle, bãnuiam cã erau luate de pe hol sã fie bãute
în camerã. „Mãi, dar sãrat au mai mâncat vecinii
mei!” îi compãtimeam eu. Aflasem cã era o familie
de medici de prin pãrþile Galaþilor: tatã, mamã ºi
feciorul de vreo ºaptesprezece ani.

 La întâlnirea de dimineaþã de la autobuz, ghidul
german, un ins extrem de politicos, de punctual ºi
de corect, s-a arãtat destul de mirat ºi de supãrat
cum de-au dispãrut din cele cinci frigidere de pe
hol toate sticlele cu sifon. Toþi ne întrebam cum de
s-a putut bea atâta lichid. Cineva din grup mi-a
ºoptit cã peste drum de hotel era o alimentarã
deschisã peste noapte care achiziþiona sticle. O
sticlã costa cincizeci de phenigi. Tânãrul nostru
fusese zãrit cu o sacoºã coborând de mai multe
ori. Cineva din camerã þinea „ºase.”

Nu m-am mirat deloc când la cel mai mare
magazin ZENTRUM din Berlin, la intrarea noastrã,
microfoanele au început sã funcþioneze, þipând
grãbite, în germanã, bineînþeles: „Atenþie la
raioane, c-au intrat românii!”

NB. Credeþi cã s-a terminat mascarada?
Nicidecum. Nemþii, chiar dacã erau ei est-

germani, aveau de pe atunci un comeþ capital-
ist, adicã buticuri. Absolut întâmplãtor, m-am
nimerit dupã cuplul mai sus amintit, dorind sã
cumpãr ceva mãrunþiºuri. Intraserã dumnealor,
apoi ºi eu. Doamna îi aratã insistent negustorului
ceva în raft, acesta se întoarce cu spatele. „Ia
acum de pe masã pachetul ºi bricheta ºi bagã-le
în poºetã!” i-a ºoptit soþul. Am ieºit jenat. M-au
prins din urmã. „Ai vãzut?” mi-au zâmbit
triumfãtori, aprinzându-ºi câte o þigarã
nemþeascã.

De ce eºti tristã pasãre
 -întreb–
tu risipitoare de orice
umbrã a singurãtãþii mele…
Þie þi-am încredinþat aceastã povarã
                                 darul cu care,
ai þinut sã urci pânã la cer
cu toatã ura ºi mânia ºi bezna ce mi s-a dat
cu toate aceste ºi încã,
înainte de a fi chemat în cetate.
-Simt asta ca pe o durere-
Dar mã târâi ºi mã încredinþez þie
sub acest zid al nãlucirilor
ªi poate a cãzut o stea în zariºtea
depãrtãrii- ºtii tu
cine-i va da sclipirea cândva?
                                     Acum,
tãcerea e singurul dar
cu care îmi alungã urâtul,
Viaþa mea asprã
                          - pasãrea din mine-
O ºi vãd cum îºi întinde aripile…
Încã mai crede cã va veni cineva
Sã urle cu un gând al sãu:
-Trage-þi moartea, acest hoit de la þãrm
                                                  corabia,
iar va pleca fãrã voi ca o furtunã
                              care se pierde pe mare
(E acolo o ceaþã sub platoºa zãrii
ºi-mi pare cunoscut acest suflet chinuit)

Unde v-am mai întâlnit
Cerºetorii mei de neliniºti?
Întreb,
   …de ce eºti tristã pasãre,
nu tu ai fost amãgitã ºi chematã-n cetate
nu tu vei cunoaºte aceastã febrã a chemãrii
rãmâi aici cu acest dar primejdios
cu întunericul ºi lumina,
ºi poemul care nu s-a scris niciodatã.

Tudor Cicu

Poemul
care nu s-a

scris
niciodatã

(continuare în numãrul viitor)
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“Mã agit ca leul în cuºcã... sau ca un canar înfoiat într-
o colivie, mã împiedic de lucruri ºi le rãstorn... aºa se
rãstoarnã ordinea fragilã a lumii, din neastâmpãrul meu,
din neatenþia celorlalþi... Mai beau o cafea cu lapte ºi mã
cred plin de curaj. Mi-am optimizat energiile, aº vrea sã
fiu un plantator afrodiziac sau detectiv sub acoperire la
brigada antidrog, sã mã cheme Savonarola, George Wash-
ington... sau Spartacus... Elogiez forþa, miracolul ºi viaþa
ca o luptã. Admit lumile paralele ºi absorbþia dintre ele.
Mã las în voia conexiunilor, îmi activez limbajul complex
ºi mã bucur de o mobilitate ieºitã din comun. Nu exclud
producerea catastrofelor, nici pierderea întregii atmosfere.
Îmi umplu pieptul cu aer ºi mã privesc în oglindã, îmi
îndrept umerii, arunc de pe mine pijamaua, îmi încordez
pectoralii ºi mã evaluez plin de încredere: aº putea fi un
gladiator citadin, mereu în gardã pe trecerea de pietoni...
asta chiar ºi sunt, fãrã-ndoialã... eu sunt Spartacus!
    Strâng în mânã umbrela ºi nu mai închid uºa în urma
mea...

Ies în stradã, trec printre maºini, respir adânc mirosul
de benzinã arsã...

Cineva mi-a spus cã oxigenul ne îmbãtrâneºte. Ultimul
strat din care mi se compune trupul este de origine
magneticã. Dacã l-aº încãrca în plus cu energie, aº putea
zbura oriunde în univers. Îmi aranjez pe frunte ºuviþele
rebele ºi îmi þin ochii deschiºi sub soare. Eu sunt
gladiatorul... eu sunt Spartacus!

Trecãtorii se feresc din calea mea, îmi þin umbrela ca
pe-o armã. Aº înfrunta toate frazele goale ºi orice
promisiune falsã. Camioanele claxoneazã, clopotele din
turnuri bat. Sirenele urgenþei se-nfig în timpanele oraºului
ca niºte suliþe...

Eu sunt Spartacus... Spartacus...!
Glasul meu are inflexiune metalicã, îmi semnaleazã

fidel prezenþa ºi participarea... Iatã, strig dupã un taxi,
nimeni nu opreºte. Îmi deschid energic umbrela, deºi nu
plouã, alerg pe bulevarde... voi participa la Maratonul din
toamnã. Printr-un exerciþiu practic îmi verific
spontaneitatea, mi-au cooperat toate impulsurile interioare,
s-au implicat în asigurarea securitãþii mele. Mã iau la-
ntrecere cu imaginea mea din vitrine ºi o înving, victorie!

Eu sunt Spartacus!
Ajung într-o garã, cer biletul, pânã la Roma, pânã la

capãtul drumului, pânã la capãtul victoriei, pânã în vârf,
pânã la cer...

Eu sunt Spartacus!
Aleargã-n urma mea centurionii, câmpul se-ntinde-n

jur, plin de ruine.
Îmi pun mai bine pe nas ochelarii ºi îmi încrunt

sprâncenele...
Eu sunt Spartacus, Spartacus...!”
Credeam cã George îºi alegea în forþã gândurile pentru

o performanþã clandestinã. În realitate, el capitula la
presiuni interioare, îºi exersa disperarea ºi îºi cosmetiza
eºecurile. Restul þinea de un cabotinaj furat din filme. Tãind

EU SUNT
SPARTACUS!

VICTOR  NICOLAE

pâine cu cuþitul, ºi-a adus iar aminte de Spartacus...
“Tocmai cu amãrâtul ãsta te compari? i-a strigat Sandra
din sufragerie. A trudit pe brânci, s-a luptat ca un animal
ºi a murit ca vai de capul lui, în chinurile crucificãrii!
Altul n-ai mai gãsit?” George a rãmas cu cuþitul în aer ºi
a râs: “În genele mele stã înscrisã plãcerea provocatã de
cruzime. Ador glumele macabre, mã amuzã comedia
neagrã, iar o insultã grosolanã mã deconecteazã. Înjurã-
mã, o sã te înfrunt cu zâmbetul meu! Din aceeaºi plãcere
pentru cruzime au gustat ºi cei mai mari conducãtori ai
planetei. Femeile care comit adulterul au derogarea sã
mintã, pentru cã îºi sacrificã toate farmecele ca sã-ºi apere
onoarea.” Sandra chiar îl asculta ºi nu a înþeles ce legãturã
era între cruzimea conducãtorilor ºi adulterul ascuns prin
minciunã. Nici George nu înþelegea asta ºi nici cum a
fãcut conexiunea, dar a continuat sã-ºi agite cuþitul:
“Pãºesc semeþ peste sarcasm ºi peste denigrare, împins
de un haz negru, negru, energizant. De la simplele tatonãri
pânã la umilire, umorul optimist îmi depãºeºte net umorul
negativ. Altfel nu aº mai pãtrunde cu adevãrat pânã în
inima ironiei. Genele îmi controleazã doza de umor. De
ce m-aº schimba? Modificarea geneticã este un pãcat
modern cu largã rezonanþã socialã. Pãcatele, fie vechi,
fie moderne, mã vor duce la moartea eternã dacã nu le
anihilez din vreme cu o pocãinþã adâncã, prin confesiune.”
ªi, pe un ton jovial, George a povestit despre cununia lui
Julie ºi Dylon din Wakefiled, Yorkshire. Cum se iubeau
încã din copilãrie, ei s-au regãsit la maturitate ºi, fericiþi,
ºi-au unit oficial destinele. La cei 45 de ani ai ei, mireasa
s-a îmbrãcat în voaluri cernite ºi a apãrut la starea civilã
într-un coºciug. Mirele arãta ca un cioclu de 49 de ani. S-
a lãsat tras de cãtre iubita lui cu lesa, fiindcã nu mai voia
sã-i scape. Peste 100 de nuntaºi au alcãtuit un convoi
funebru în toatã legea, pe muzicã de doliu adânc. Julie
ºi-a aranjat sicriul în mijlocul sufrageriei, ca pe o mãsuþã
pentru ceaiul de la ora 5, printre lumânãri ºi cranii
adevãrate. Sã mori de râs, nu?

Clar, gladiatorul George avea nevoie urgent de o
vacanþã.

Doar când am ajuns la aeroport am vãzut cã lipsea o
valizã, aceea a lui George. ªi-a uitat-o în grabã printre
hainele strânse grãmadã în mijlocul camerei. Tot nu mai
avea timp sã fugã dupã ea, s-a liniºtit cu gândul la noile
cumpãrãturi. Ne-a vorbit despre lucrurile pe care nu le
putem face. Sandra l-a certat, pentru cã nici lucrurile pe
care le putem face nu le facem cum trebuie... În timp ce
avionul decola, el rãspundea în sinea sa provocãrilor
contemporane, ca globalizarea, maladiile cumplite,
problemele climaterice ºi avalanºa de nestãpânit a noilor
tehnologii. Gãsise soluþia, totul trebuie pornit de la
acceptarea lumii noastre care se reînnoieºte într-un ritm
infernal. I-a apãrut în minte ºi amiralul William Fallon,
comandantul forþelor americane din Orientul Mijlociu ºi
din Asia Centralã. Dupã ce s-a opus politicii dure a
fostului ºef al Pentagonului, Donald Rumsfeld, amiralul
a considerat cã orice retoricã agresivã ‘nu foloseºte la
nimic’. A refuzat sã trimitã încã un portavion în Golful
Persic pentru intimidarea Teheranului, a susþinut
relansarea relaþiilor dintre USA ºi China, ca ºi necesitatea
dialogului cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan,
considerat terorist de Washington. Acum, mulþi cred cã
amiralul a demisionat dupã 42 de ani de serviciu exem-
plar din cauza unei percepþii publice eronate: presa a
dezvãluit cã s-ar împotrivi Casei Albe în criza iranianã.
Fallon l-a ascultat pe John McConnell, ºeful Comunitãþii
de Informaþii, care a demonstrat într-un raport cã iranienii
nu fabricã arme nucleare, subminând argumentele atacului
asupra lor. Teheranul a intrat în alertã. Ca probabil
succesor, comandantul trupelor din Irak - generalul David
Petraeus este adeptul unei linii mai dure în Irak,
Afganistan ºi în zonele Pakistanului, unde se aflã tabere
de talibani. “USA nu vor ataca Iranul, cel puþin nu în
timpul mandatului meu” a spus Fallon, dar, iatã, mandatul
sãu a luat sfârºit. Povestea amiralului s-a derulat în mintea
lui George exact pe ridicarea avionului în vãzduh,
suprapunând o decolare, cea a noastrã, peste o aterizare
fortuitã, cea a amiralului, din fruntea armatei sale. Doar
o rupere de contact cu realitatea imediatã a mai
preîntâmpinat un scurt circuit al viziunilor. Alãturi, cineva
citea cu aviditate dintr-o carte intitulatã: “Catastrofe
aeriene” ºi gladiatorul citadin, cu genele sale predispuse
la umorul cruzimii, a izbucnit în râs. Sandra s-a uitat urât
ºi el a încercat sã spunã ceva foarte serios: “Cel mai

puternic om al Orientului Mijlociu ºi al Asiei Centrale a
capitulat în faþa unei divergenþe de opinie...” Sandra nu l-
a lãsat sã continue: “Unde-ai pus cremele de soare?” Deºi
nesigur, a rãspuns repede: “Liniºteºte-te, în valiza ta!” ªi
s-a lãsat în voia presupunerilor despre ultimul strat din
care se compune trupul, cel magnetic. Dacã l-ar fi încãrcat
în plus cu energie, ar fi  putut zbura cu uºurinþã oriunde în
univers.

“Aterizãm peste 15 minute, cer senin, temperatura
aerului pe Fort Lauderdale - Hollywood International Air-
port: 78° F...” ne-a anunþat cãpitanul avionului. George
ºi-a îndreptat scaunul, ºi-a prins centura de siguranþã ºi a
închis ochii. Pierdeam rapid din înãlþime, urechile îi
vâjâiau. Îºi derula mental ultimele jurnale de actualitãþi,
avându-l ca subiect de senzaþie pe Eliot Spitzer,
guvernatorul Statului New York, mã rog, fostul guvernator
democrat... care a demisionat în plin scandal sexual,
provocat la arestarea celor ce conduceau o reþea a
prostituþiei de lux - Emperor’s Club V.I.P. Guvernatorul,
48 de ani, achita 4.300 de dolari pe orã pentru bruneta
Kristen, de 22 de ani. Solicitant fidel, prin facilitãþile
online, devenise  Clientul # 9. Îºi rezerva camera 871 sub
un nume de împrumut... Ca Procuror General, Spitzer a
câºtigat alegerile guvernatoriale cu 69% din voturi, în
noiembrie 2006. Cu o moralitate exemplarã, cãsãtorit din
1987 cu Silda Wall, tatã a trei copii, el a promis alegãtorilor
“reforme etice” profunde într-un început de nouã erã. Îºi
câºtigase încrederea lovind în Clanul Gambino, în reþelele
de prostituþie ºi în marile capete ale finanþelor, de unde ºi
renumele sãu: ªeriful de pe Wall Street. Se dorea ºi primul
preºedinte evreu al americanilor. Roþile avionului au
scrâºnit pe pista de aterizare. “I apologize to the public,
to whom I promised better” -  în mintea lui George tocmai
se combina investirea ca guvernator a lui Spitzer cu scurta
alocuþiune televizatã la anunþarea demisiei sale. Pe un fun-
dal uriaº, se contura trupul Kristenei, în costum de baie
alb, stând turceºte pe una din plajele sudului...

Sandra despacheta. George a ieºit din camerã sã-ºi
cumpere un costum de baie din holul hotelului. Ar fi fost
culmea sã se întâlneascã pe alei chiar cu Eliot ºi Kristen
þinându-se de mânã. ªi dacã i-ar fi vãzut, ce? I-ar fi urmãrit
curios cum se îndreptau spre plajã, cum intrau în ocean ºi
se îmbrãþiºau sub zborul pescãruºilor... Un val mai puternic
l-a udat pe George pânã la piele, ajunsese în apã. Sandra
îl avertizase cã soarele o sã-l batã-n cap, cã o sã-i ardã
pielea, dacã nu se fereºte. A înaintat de-a lungul þãrmului,
cãutând un loc mai izolat. Parcã o ºi zãrea pe Kristen,
bronzatã ºi radiind de satisfacþie. Femeile ca ea, cotate de
la 1 la 7 diamante, costã ºi 5.500 de dolari pe orã. Complet
necunoscutã pânã mai ieri, Ashley, pe numele ei adevãrat,
a cântat în cluburi de noapte, sperând sã pãtrundã pe piaþa
muzicalã. A participat la câteva turnee ºi a înregistrat un
album. Cântecele i-au sãrit peste noapte de la o cotaþie de
20 de cenþi la 1 dolar. Fotografiile i-au apãrut pe primele
pagini ale ziarelor, mulþi o gãsesc chiar atrãgãtoare. Nu a
fost încã pusã sub acuzaþie de cãtre FBI. Din contrã, i s-a
acordat imunitatea. Mãrturia ei ar reprezenta elementul
cheie dacã lui Eliot i se va deschide dosar penal. Doar a
plãtit o damã de companie ca sã ajungã din New York la
Washington, deºi legea federalã interzice transportul de
prostituate dintr-un stat într-altul. Ashley a devenit subit
vedeta zilei, strãlucind peste prãbuºirea lui Eliot.

“Aminteºte-þi mereu cine eºti ºi de unde vii! Stai cu
picioarele pe pãmânt ºi încearcã sã te defineºti”, ºi-a
repetat George câteva sfaturi utile ca ºi cum i le-ar fi dat
lui Spartacus. ªi-a aruncat hainele de pe el pânã ce a rãmas
gol. S-a trântit pe nisip ºi soarele a împins încet umbra
palmierilor peste trupul lui. Sarea oceanului îi strângea
pielea deja insolatã, îl piºca din loc în loc. El trecea pragul
înspre somn, dar valurile Atlanticului îl împingeau înapoi
cu zgomotul lor spart de vânt.

Chiar stãtea întins pe nisipul fierbinte, la umbra unui
palmier...

ªi visa cã stã întins pe nisipul fierbinte, la umbra unui
palmier.

Pentru cinã, am cãutat un loc mai animat. Sandra nu a
mai avut rãbdare ºi ne-a împins într-un restaurant grecesc,
voia costiþe de miel la cuptor sau musaca. O baiaderã dansa
printre farfurii sparte, s-a apropiat cu miºcãri unduioase
de George ºi i-a smuls un bacºiº gras. El a închis ochii ºi
s-a visat într-un restaurant grecesc, cu o pulpã întreagã de
batal în faþã, alintat de o dansatoare din buric uºoarã ca
fulgul, cu picioarele goale printre cioburi de farfurii.

Ne-am culcat târziu. George îºi simþea pielea mai
proaspãtã sub sarea oceanului, mirosea a alge. Când a
adormit, cearºaful îi cãzuse pe podea. Se visa gol, alãturi
de Sandra, îmbrãþiºând-o în somn ºi dorindu-ºi sã fie mãcar
o orã din viaþa lui  adevãratul Spartacus.
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Aurel Anghel

Un motto care mã scuteºte de orice
comentariu la articolul consistent în

idei al domnului Grigore Spermezan,
,,Secolul XXI va fi etic sau nu va fi deloc.”(Gill
Lipovetsky, Amurgul datoriei) citat ce vizeazã
etica aplicatã, confirmând opinia lui John
Dewey:  ,,Filosofia nu este doar un discurs,ci
alegerea unui mod de viaþã, o opþiune
existenþialã ºi un exerciþiu trãit, deoarece ea e
aspiraþia la înþelepciune”.

 Da, domnule Spermezan, am fost ºi am
rãmas de mulþi ani într-o ameninþãtoare crizã a
filozofiei. A conºtiinþei politice, a moralei la
nivel macro. Tibetul strigã ºi plânge zadarnic.
De unde mã aflu s-ar auzi cel mai bine, dacã
pe prima paginã a ziarelor chinezeºti am vedea
criza din Tibet, nu chipurile luminoase ale
liderilor de la Beijing.

Nu e departe vremea când ne era teamã sã
mai folosim “Scânteia”, sã nu-l neruºinãm pe
Marele nostru împuºcat. A fost ºi o crizã a
hârtiei igienice, sã nu uitãm. Toate din cauza
unei filozofii marxiste de compilaþie vulgarã.
Excelent articol.

Nu voi repeta ce am mai spus despre
spiritual critic al domnului Neºu. Întâmplãtor,
prin bunãvoinþa unei foste eleve, am primit ca
dar de Crãciun acum doi ani aceastã carte, am
citit ºi, culmea, pãrerile mele ºi ale domnului
Neºu coincid în cvasi totalitatea lor. Nu cã am
fi la fel de deºtepþi, doamne fereºte, ci pentru
cã sunt logice ºi de bun simþ.

Domnul Neºu sau Critica Criticii. O idee
mi-a plãcut: ”…pentru cã acest volum
impresionant, deºi cred cã nici cincizeci la sutã
nu este text…” Cum textul este una din
recentele mele descoperiri ºi preocupãri,
recunosc cã nu am avut acest gând pentru care
îi mulþumesc autorului articolului, care ar avea
loc în orice revistã literarã de primã
dimensiune. Articolul este o trecere prin carte
cu bisturiul ºi autorul are chiar meritul de a fi
citit acest volum, impresionant ca dimensiune.
Ceea ce dovedeºte respectul domnului Neºu
pentru timpul pe care-l pierde sau câºtigã citind
cu folos.

Dan ELIAS –„EROTICA, POEME
DESUETE, CU MULT ALBASTRU”, un text
critic valoros, al unui profesor în ipostaza de
cãlãtor prin cãrþile de poezie, înarmat pânã în
dinþi cu ultimele tipuri de arme ºi gloanþe.

Rãmân în continuare un fan al cititorului,
scriitorului, filozofului ºi criticului literar
Nicolae Stan. Cronica voioasã a devenit un
punct forte în Helis ºi, citind cu atenþie ” În
aºteptarea unui posibil roman”, nu-mi mai
rãmâne decât sã aflu o traducere în limba
românã a romanulu discutat spre a putea fi în
totalitate de acord cu ideile din articol.

CRIZELE
PRIMÃVERII

Camelii rosii
Cad. Flori însângerate
Plânge Tibetul

Tudor Cicu, în ipostaza de critic al poeziei
feminine, ne uimeºte din nou prin douã cronici,
care condenseazã emoþia cititului, o transformã
în lacrimã ºi o transmite cititorului sub forma
boabelor de rouã.E un demers critic care se ia la
intrecere cu insasi poezia ca stare ºi ca fire.

Retras temporar în colþul paginii cu numãrul
4, Costel Bunoaica hotãrãºte sã nu tacã ºi bine
face. Rostirea lui poeticã, cu un evident substrat
filozofic, îmi aminteºte de vara când am scris
Psalmii în versuri. M-am identificat cu poetul
Costel Bunoaica ºi-l cred.

Loredana Dãnilã demonstreazã în continuare
cunoaºterea unui orizont social pe care îl
întoarce pe toate feþele, implicând unele
amãnunte care ne surprind.”ªefuleasa” vine cu
totul dintr-un colocvial pe care autoarea îl
parcurge cu multã uºurinþã, chiar si atunci cand
introduce in text “gaura facuta in prezervativ”.

“adevãrata logodnã între sacru ºi profan”, de
la Vasile Panã citire, este un titlu de eseu.
Seducatoare idee, un text cu reverberaþii etico-
filozofice. Naraþiunea cu basca purtatã pe faþã
pe dos, apoi pusã  pe ºeaua bicicletei, sã se
plimbe în lume pe sub fundul naratorului, text
din multele pe care le aflãm în jocul autorului
de-a râsu’ plânsu’.

 Seara, la lumina palidã a sângelui, Nicolae
Teoharie, autorul acestor poeme, descoperã cã
iubirea este fiinþa cu celule, þesuturi ºi sânge.
Cele trei pãrþi ale poemului SEARA sunt parcã
cele trei pãrþi ale trupului, a cãror existenþã se
justificã doar spre a spune : - Iubito, iubito, ce
întristare ne aºteaptã la celãlalt capãt de sânge.”
Retras în stamba sângelui meu, citesc “ la lu-
mina sângelui”, vã citez, domnule Nicolae
Teoharie , îmi place cum scrieþi, sunteþi un poet
adevãrat ºi oricâtã experienþã de scris aþi avea
în spate, lãsaþi poezia sã curgã.

Guernica, INOCENT, Spaimã la ziua a ºasea,
poemul lui Anghel Papcioc este un roman
minimalist, o poveste în coloane de ziar din care
poate creºte, paginã cu paginã, un excelent ro-
man al vieþii ºi al morþii. O scriere de nota zece.

Nicoleta David ne ispiteºte cu un singur
poem, care e o marturisire atât de frumos spusã
încât ni se înmoaie genunchii.

SIMPOZIONUL INTERNAÞIONAL
„CREATIVITATEA – UN IMPERATIV
MEREU ACTUAL ÎN ÎNVÃÞÃMÂNTUL
CONTEMPORAN” - JOCUL DIDACTIC –, un
articol despre o acþiune mare pentru care mã
bucur. Felicitãri organizatorilor ºi participanþilor.

Jocul, copiii, copilãria, ºcoala, ce cuvinte
frumoase, cele care mi-au fãcut luminã chiar ºi
atunci când în jurul nostru era o beznã ”de-þi
bãgai degetele-n ochi”.

Slobozia, un oraº de provincie? Nu cred.
Istoria cea neºtiutã, cu boieri, cu moºii, cu

mari vistiernici, cu trãdãri ºi reveniri, este

cuprinsã într-un text care nu e doar istoric ci
ºi literar. Familia Dudescu, trecerea lui prin
viaþã, o citim într-o paginã de Helis ºi aflãm
cã istoria pe meleagurile ialomiþene dãinuie
de mult timp. Fãrã sã ºtim despre boieri, lãsãm
spaþii goale prea multe ºi regretabile în istoria
noastrã. Domnul profesor Mihai Iorga le
completeazã competent ºi interesant pentru
cititorii Helisului.

Cu revenirea domnului Marin ªtefan,
CONSTANTIN XENI: PALATUL DE
JUSTIÞIE, se anuleazã un regret de-al meu
cã în numãrul trecut se pusese punct
amintirilor lui Constantin Xeni. Iatã o
laudabilã iniþiativã de a continua sã citim
remarcabila paginã de literaturã ºi istorie pe
care ne-a lãsat-o un om, de a cãrui existenþã
nu ºtiam nimic pânã la publicarea sa în Helis.

Textele despre justiþie nu sunt numai
actuale ci ºi “punãtoare pe gânduri”. Mã întreb
dacã domnii magistraþi, prinºi în mecanismul
diabolic al câºtigãrii banilor cu lopata, mai
au timp sã citeascã o revistã, sau dacã citesc
îi afecteazã cu ceva.  Excelent text. Multumim
celor care au hotãrât sã-l publice.

Un intersant articol este cel din volumul
„Slobozia. Contribuþii monografice”

de George Stoian, Editura „Star Tipp”,
Slobozia, 2007.

BON BINI NA ARUBA!- frumoasã lecþie
pentru ocrotirea planetei, un strigãt în pustiu
împotriva indiferenþei, pagini palpitante ale
unui gen de reportaj pe care aº îndrãzni sã-l
numesc exotic

Multumesc pentru publicarea Primãverii
în pag 14, la care adaug : Magnolii albe/Au
invadat Shanghaiul/Gând de plecare.

Primavara mea/Tinereþe trecutã/Chipul
fumului.

Cãlãtoriile lui Codrin prin Vaterland sunt
însoþite de o frumoasã fotografie a autorului
ºi de îmbinãri de slove care duc cãtre ce este
autorul, un mare poet cãutând în spaþiul lui
Weber: rãcoarea(care) costa, canicula gratuitã,
capriciile calorice ale verii…Codrin, uimit de
“involutia” de la grajd pentru cai, la muzeu
de arta, berarie, simeza. Uimit de exactitatea
programelor si mai ales de spiritul german
incofundabil pe care îl transmite cu gândul la
Iasul nostru cu atâtea nume de renume,
pierdute în nepasare si uitare.

Citind cele trei balade, l-am vazut pe
Codrin într-o alta viata, medievala, cu chitara
sub brat si cântându-i lui Weber baladele.

Mi-am propus sa fiu scurt si m-am lungit
din nou. Nu am avut în vedere decât faptul ca
si eu, ca si ceilalti care chinuie cuvinte,
suntem interesati de o parere, oricât ar fi de
rea sau buna.

Mai ratacesc si eu prin China si, dupa
Sfintele Sarbatori de Paste, voi lua un cocor
de otel sa ma aduca înapoi .Apoi voi lua un
TICO si voi veni la voi, cei care iubiti Helisul
ca pe copilul vostru …Si al meu.

3/19/2008    18:39:50
AUREL ANGHEL, Shanghai, China
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ªerban Codrin

Drumuri prin Vaterland,
þara minunilor (VIII)

(continuare în numãrul viitor)

(urmare din numãrul trecut)

Seara, venind acasã, Rainer gãseºte, ca de
obicei, cutia poºtalã plinã de scrisori(de la bancã,
de la avocatul familiei), de reclame, de pliante,
de ziare pe abonament(locale, ale landului, sau
jurnale tipãrite la Hamburg, deci puþin mai
îndepãrtate, din landul vecin). Le citeºte dupã
masa de searã, atrãgându-ne atenþia cã
evenimentul meteorologic cel mai important al
zilei a fost teribila temperaturã, care a bãtut o
mulþime de recorduri. Îi povestesc cu exemple
elocvente cã în Bãrãganul românesc, mai exact,
ialomiþean, o astfel de zi este obiºnuitã. Mã
priveºte ca pe un om ciudat, martor la mari
evenimente apocaliptice. „Vara, îmi spune,
nimic nu se comparã cu rãcoarea înmiresmatã a
pãdurilor suedeze, sau cu briza fiordurilor, vei
aprecia la timpul potrivit…” La televizor pot fi
selectate uluitor de multe canale, dar jumãtate
sunt sub obligativitatea abonamentului. Multe
canale transmit numai despre perioada naþional-
socialismului(1933-1945), filme, reportaje,
analize, dialoguri cu martori ai istoriei. Lui
Rainer nu-i place sã vorbeascã despre fuhrerul
Adolf Hitler. „Este obligaþia specialiºtilor sã
scrie istoria Germaniei din secolul XX. S-au
pierdut într-un mod absurd douã rãzboaie
mondiale, aºadar existã niºte vinovaþi, sã-i
arãtãm cu degetul, dar nu poate fi culpabilizat
poporul german în întregul sãu. Istoricii sã ne
spunã adevãrul, este obligaþia lor, de aceea
plãtim sute de impozite, pentru a întreþine armate
de savanþi, care trãiesc pe picior mare în þara
asta, unde toatã lumea, înainte de a se închina
lui Dumnezeu, are cultul muncii. Chiar berea
se consumã pentru a asigura locuri de muncã
fabricanþilor ºi chelnerilor…” Preferãm, dintr-
o mie de cauze, emisiunea „Oaspetele perfect”,
pentru cã are umorul ei ºi delicateþea de a analiza
firea germanului prin ceea ce nu se observã:
ospitalitatea. Probabil tragediile celor douã
rãzboaie mondiale, care au avut Germania în
rolul de vedetã, au zguduit subconºtientul
acestui popor, care a cãpãtat obiceiul de a se
încuia în casã atunci când nu munceºte cu o
râvnã maximã ºi o ordine perfectã.

  Mâine vom avea o zi curioasã, între primãrie
ºi catedralã, acolo unde, în evul mediu se ridica
eºafodul pentru execuþiile publice, se va
deschide piaþa de legume, carne, peºte, flori.
Miercurea ºi sâmbãta este rândul Eutin-ului la
acest eveniment colorat ºi foarte animat, joia ºi
duminica totul se mutã la Lubeck. Nici celelalte
zile nu sunt iertate, piaþa se organizeazã din
câteva oraºe în alte câteva oraºe, rotaþia fiind
permanentã, intratã în obiceiuri locale ºi
naþionale, toatã lumea ºtie unde are loc
întâmplarea.

  În camerã, sus, citesc la lumina veiozei,
întins pe pat, rãsfoiesc albume, hãrþi, o mulþime
de pliante, privind spre afarã, unde încã este
luminã, iar soarele nu vrea sã coboare sub
tufiºurile din depãrtare.

  A doua zi, dupã spectacolul micului dejun,
cu musli ºi lapte suedez, cu unt olandez ºi brânzã
din Danemarca, încep pregãtirile pentru
cumpãrãturile sãptãmânale. Rainer are obiceiul
de a merge la piaþã în fiecare sâmbãtã, însã astãzi
face excepþie, bineînþeles, pentru mine. Dupã
încãrcarea portbagajului cu niºte coºuri
încãpãtoare, coborâm dealul spre oraº, unde
parcarea de ieri ne întâmpinã aproape complet
ocupatã. Gãsim repede un loc, este o parcare
gratuitã, astãzi special oferitã de primãrie celor
veniþi sã târguiascã. La braþ cu toartele coºurilor,
unde zac câteva sacoºe, o luãm pe strada casei
lui Karl Maria von Weber, salutãm trandafirii,
apoi cotim la stânga, nimerind în mijlocul pieþei.
Foarte multe rulote, cu tejghele speciale, cântare
ºi vânzãtoare drãguþe, în halate albe, cu bonete,
zâmbesc în permanenþã ºi spun „Tschuss!”(La
revedere!), ca ºi cum te-ar cunoaºte sau
recunoaºte. De la ferme se aduce carne
proaspãtã. Dacã în market-uri produsele sunt
uniformizate, cum se spune, globalizate, ºi
provin de pretutindeni, din Noua Zeelandã, din
Australia sau Argentina, aici, la tarabele pe patru
roþi, gãseºti ceea ce place gustului tãu tradiþional,
cârnaþi afumaþi, jambon, ca în vremurile bune
de acum câteva secole. Pâinea este uluitor de
diversificatã, de la cea mai albã ºi boiereascã
pânã la cea mai neagrã, tare ca bolovanul. Rainer
cumpãrã o jumãtate, este destul de scumpã, vreo
patru euro una întreagã, dar va mânca o
sãptãmânã, tãind-o în felii foarte subþiri ºi
introducând-o în prãjitor, de unde scoate ceva
foarte proaspãt, apetisant, de o mãnânci cu ochii,
atâta este de gustoasã, cu toate cã nu s-ar crede,
de-ar fi sã judecãm dupã aspect. Se primeºte
împachetatã în hârtie ceratã, pentru a nu se usca.
Jeni cumpãrã cartofi noi, de mãrime obiºnuitã,
nici cât nucile, nici cât pumnul boxerului. Cei
spãlaþi au avantajul cã nu încarcã punga de plas-
tic cu pãmânt, dar cei „ecologici” nu sunt spãlaþi,
ci acoperiþi de un fel de nisip negru, ud. Costã
la fel, dar unora li s-a adãugat o etichetã în plus.
Eu nu vãd nici o deosebire, însã la fel se întâmplã
cu orice rãdãcinã, cea „ecologicã” se vinde cu
pãmântul aferent, ca în piaþã la Slobozia, unde,
ã recunoaºtem, se spalã morcovii ºi pãstârnacul
cu peria de sârmã sub jetul violent de apã, tocmai
pentru a cãpãta un obraz mai comercial, mai
„european”. La germani este invers, probabil din
cauza sensului cuvintelor, ei au revenit la
respectul pãmântului curat, noi îl îndepãrtãm ca
pe o murdãrie… Rulotele pescarilor de la Marea
Balticã îmi par cele mai atractive, prin ciudãþenia
ºi mulþimea creveþilor, a racilor, a peºtilor tãiaþi
de-a lungul sau de-a latul, a fructelor de mare, a
scoicilor ºi melcilor. Legumele uimesc prin
forme. Roºiile, dincolo de faptul cã sunt mãrunte
cât unghia, unele, sau mari, cãrnoase, ca o inimã
de bou, altele, se vând cum vrei, cu vrej sau fãrã,
rubinii sau galbene. Despre fructele de pãdure

ce sã mai zic,
coacãzele sunt
coapte(chiar, de
unde, pentru cã
vremea lor este
toamna, probabil din
Africa sau America,
amândouã, de Sud).
Tocmai a început
sezonul cãpºunelor,
aºa cã se vând cu kilogramul sau, direct, cu
coºul. Celelalte coacãze, roºii, de grãdinã, se
pârguiesc inclusiv în grãdiniþa casei lui Rainer,
prin urmare, abundenþa nu mã mirã cu nimic.
Dupã ce am înconjurat rulotele de câteva ori,
Rainer ne roagã sã-l ajutãm sã transporte totul
la maºinã, pentru cã trebuie sã treacã pe la mama
sa, Frau Lilly, care locuieºte în mai vechea casã
pãrinteascã, iar noi sã facem bine sã mergem la
castel, pentru cã la ora 11 fix facem parte din
grupul de vizitatori, iar ideea de întârziere nu
existã.

  Ascultãm de sfaturile înþelepte ºi o luãm
agale spre parc. Admirãm niºte statuete de bronz,
înconjurate de straturi cu gura-leului ºi pansele.
Pe câte un bolovan de granit suedez se aflã o
micã statuie, înaltã de câteva palme, omagiind
un artist, o scurtã inscripþie, câteva versuri, niºte
note muzicale pe un portativ ºi monumentul
spune esenþialul. În toatã þara existã puþine
socluri cu bronzuri enorme, dedicate câtorva
uriaºe personalitãþi istorice sau culturale, în rest,
aceste miniaturi sintetizeazã fãrã grandoare un
sentiment de recunoºtinþã, dar cu atât mai
profund. Perioada naþional-socialismului nu este
onoratã prin nici o operã de artã monumentalã,
aºa cum în Rusia sovietizatã ºi în þãrile
bolºevizate, monumentele grandomane ale
internaþional-socialismului au invadat ca
buruienile toate spaþiile publice. Naþional-
socialistul Adolf Hitler a fost pedepsit de istorie
încã din anul 1945, când ºi-a tras un glonþ în
gurã, dar colegii lui de utopie, socialiºtii
internaþionaliºti Lenin ºi Stalin au mai fãcut
multã vreme umbrã pãmântului, primul, pânã
în 1989, al doilea ceva mai devreme. Epigonii
lor, Mao-Tze-Dong, Pol Pot, Ceauºescu ºi-au
plãtit datoriile, când le-a venit rândul, iar istoria
îi va judeca dupã mãsura regimului pe care l-au
creat ºi l-au slujit, altora le va veni vremea
judecãþii în viitor. Aventurierul „Che” Guevara
încã sfideazã de pe pieptul tricourilor, mutra lui
pãroasã, cu bascã înstelatã ºi þigarã de foi în gurã,
rânjind pe la toate colþurile în Germania, pentru
a nu spune nimic despre America Latinã, sau
þara unde ºi-a fãcut de cap „cu urã nemiloasã”…
Terorizat de aceste gânduri, am trecut printre
grajdurile de ieri, biblioteca ºi muzeul de azi, ºi
m-am pomenit în faþa porþii de lemn masiv,
vechi, gudronat, a castelului, unde s-au
consumat multe întâmplãri ale istoriei, de-ar fi
sã vorbim numai de Ecaterina cea Mare,
împãrãteasa Rusiei, care ºi-a petrecut aici
copilãria, în parc, culegând margarete ºi
ciuboþica-cucului în bucheþele gingaºe ºi
nevinovate…
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Studierea problematicii proprietãþii feudale
este esenþialã în surprinderea transformãrilor ce
au loc în interiorul societãþii medievale
româneºti. În evul mediu, societate medievalã
eminamente agrarã, dimensiunea proprietãþii
conferã posesorului o poziþie socialã pe mãsurã.
De aici interesul boierimii de a concentra moºiile
în mari domenii funciare, aparþinând unui numãr
restrâns de familii boiereºti, printre care se va
afla ºi familia Dudescu, al cãrui rol politic în
istoria medievalã româneascã, nu poate fi
neglijat.

O familie înfloritoare, încã din secolul al
XVI-lea ºi desigur cu mult mai veche, înruditã
îndeaproape cu Basarabii, o spune O.G.Lecca .
1)Cercetãtorul N. Stoicescu este mai rezervat ºi
va caracteriza  originea acestei familii ca fiind
modestã.2)

Primul reprezentant al acestei familii, amintit
în documentele medievale, este un anume Luca
din Dudeºti ( Jud. Buzãu), logofãt, menþionat
pentru prima datã ca martor, într-un document
din 18 iunie 1594, prin care domnul Mihai
Viteazul întãreºte  ocina Tãtarul lui Necula
vãtaful 3) . Ulterior, documentele nu-l mai
amintesc.

Adevãratul întemeietor al familiei este, fãrã
îndoialã, Dumitru Dudescu, fiul lui Luca ºi al
Ancãi 4); atât în ceea ce priveºte achiziþiile de
proprietate , cât ºi modul de implicare în viaþa
politicã a Þãrii Româneºti. Totdeauna a existat
o legãturã indisolubilã între achiziþiile de moºii
ºi rolul unui dregãtor în viaþa politicã, axiomã
valabilã ºi pentru Dumitru Dudescu. Acestea au
fost raþiunile care l-au determinat pe Dumitru
Dudescu sã continue achiziþionarea cât mai
multor proprietãþi.

În întreaga sa viaþã, Dumitru Dudescu a
ocupat mai multe dregãtorii. Documentele îl
consemneazã ca logofãt între ani 1608-1611 ºi
ispravnic între 1610-1613. În aceastã calitate a
slujit domnului „cu multã trudã ºi prin alte þãri
strãine”5). Între anii 1614-1616 este mare pitar6),
consemnat în documente cu numele de Dumitru
din Tãtarul, dupã moºia pe care o avea în satul
Tãtarul.

În timpul domnilor Gavril Movilã, Radu
Mihnea ºi Alexandru Coconul este vistiernic (
1619- 1628)7). Slujba credincioasã ºi poziþia de
mare demnitar îi dau acestuia posibilitatea sã
acumuleze întinse proprietãþi, de la râul Argeº
ºi pânã la Braþul Borcea. Probabil cã aceastã
dregãtorie o deþine pânã în anul 1631 8)  , când
domnul Leon Tomºa îl face mare sluger ( 1631-
1632) 9) .

În timpul scurtei domnii a lui Radu Iliaº
revine la dregãtoria de vistiernic10), fiind alãturi
de domn împotriva lui Matei Basarab. În
conflictul care are loc, Radu Iliaº, pãrãsit de cea
mai mare parte din boieri; ce trec de partea lui
Matei Basarab, se retrage în Moldova, la tatãl
sãu, împreunã cu Dumitru Dudescu, Hrizea
vornic ºi Papa logofãtul 11). Venind în tarã cu

Proprietãþile familiei Dudescu
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trupe numeroase, între care ºi tãtari, confruntarea
cu Matei Basarab are loc lângã mãnãstirea
Plumbuita, victoria fiind de partea lui Matei
Basarab. Radu Iliaº i-a drumul pribegiei ºi
împreunã cu el Dumitru Dudescu.

Între 1632- 1634, noul domn a atras de partea
sa, cu iscusinþã, atât pe boierii din þarã, cât ºi pe
cei fugiþi în Moldova. Dumitru Dudescu se
împacã cu noul domn, revine în þarã, primeºte
înapoi o parte din proprietãþile confiscate ºi este
numit mare vistiernic în 1634, dregãtorie pe care
o deþine pânã în anul 1636 12). Este momentul
culminant al carierei sale politice ºi al
achiziþionãrii de proprietãþi. Lãcomia îl duce la
prãbuºire. Fiind capuchehaie la Þarigrad, a furat
din banii haraciului 13). Ca urmare, domnul îl
scoate din dregãtorie ºi ca sã poatã returna suma
furatã, a vândut „ tot ce au avut, ºi moºiile ºi
þiganii, unele le-au vândut, altele le-au zãlogit”
14). Este sprijinit ºi de fiul sãu, Radu logofãt care
„ au dat totu, ºi încã au dat ºi o seamã din
bucatele de zestrele jupânesei lui…ºi încã au mai
rãmas Dumitru vistierul la câteva datorie” 15) .

La sfârºitul anului 1636 este biv vel vistier.
La acea datã fiul sãu Radu logofãt se leapãdã de
tatãl sãu „deoarece vãzându Radu logofãt cum
nu se poate plãti tatã-sãu… ºi având Radu
logofãtul coconi mãrunþi ºi casã grea…s-au
lepãdat de tatã-sãu ºi de moºiile lui ºi de datoriile
lui” 16).

La 10 martie 1641 este încã biv vel vistier
17). Scãpând de datorii se reabiliteazã ºi reintrã
în graþiile domnului Matei Basarab. Ultima
dregãtorie pe care o ocupã este aceea de mare
vornic (1641-1643)18). Pentru ultima oarã îl
gãsim în aceastã funcþie în 22 decembrie 1643 19).
Dupã aceastã datã documentele îl consemneazã
ca fiind fost mare vornic. La scurt timp a murit,
fiind executat din porunca domnului, împreunã
cu banul Vasilachi, pentru nereguli fãptuite la
Þarigrad.

Urmaºii sãi vor duce mai departe strãlucirea
familiei sale, atât prin refacerea întinselor
domenii stãpânite de Dumitru Dudescu, cât ºi
prin implicarea în jocurile politice ale vremii,
unii dintre ei trecând prin momente dramatice,
lãsând  chiar ºi capul sub securea cãlãului.

Constituirea domeniului boieresc al familiei
Dudescu a fost rezultatul unui proces de
acumulare, desfãºurat  de-a lungul mai multor
decenii, cu anumite perioade de intensitate
corespunzãtoare preponderenþei lor în viaþa
politicã a Þãrii Româneºti.

În evoluþia domeniului feudal al Dudeºtilor
au existat trei perioade. Prima a fost începutã
de Dumitru Dudescu ºi continuatã de fiul sãu
Radu logofãt. În comparaþie cu alte mari
proprietãþi ale timpului, componenta principalã
a domeniului a reprezentat-o achiziþiile sale
personale ºi nu moºiile de moºtenire.
Modalitatea principalã de dobândire a moºiilor
a fost cumpãrarea, acþiune favorizatã ºi de

poziþia sa înaltã. Li se vor adãuga diverse danii,
schimburi de moºii.

A reuºit sã achiziþioneze pânã în 1636
proprietãþi ( sate, moºii în sate,mori, vii) în 28
sate. A încercat sã concentreze proprietãþile în
anumite regiuni pentru o exploatare cât mai
eficientã a lor.

Din studierea documentelor s-a constatat cã
pe lângã dimensiunile mari, proprietãþile familiei
Dudescu (în sec XVII) se situau în regiuni fer-
tile, în luncile unor râuri, unde achiziþioneazã
mori ori construieºte mori, care-i aduceau
beneficii importante.

Judeþul Ialomiþa, cu pãmântul mãnos ºi
avantajele luncilor existente, a atras atenþia
acestui mare demnitar. Douã sunt zonele spre
care se orienteazã – Bucºa- Bucu ºi Lunca
Borcei. Este vorba de moºii în satele Bucsa,
Bora, Buieºti, Vãrliþi, Futeºti(Feteºti),
Tîmbureºti.

Satul Bucºa (Jud Ialomiþa) este unul din
primele sate, ce vor intra în vizorul logofãtului
Dumitru Dudescu ºi primul în Jud Ialomiþa. Sat
liber, þinut „ de megieºi dinainte vreme, foºti
cnezi de ocine de la strãmoºi” ºi-a pierdut
libertatea în „zilele rãposatului Mihai Voievod”.
Atunci sãtenii s-au vândut domnului cu toatã
ocina „ fãrã nici o silã”. ªi a fost sat domnesc
de  atunci ºi pânã acum (în timpul lui Radu
Mihnea n.n)20 )

Domnul Radu Mihnea  dãruia la 29 martie
1613, lui Dumitru Dudescu, al doilea logofãt ºi
lui Aldimir al doilea pitar „ ca sã le fie lor satul
Bucºa, din judeþul Ialomiþa, ce se  hotãrniceºte
cu satul Mãtãseºti, tot satul, cu tot hotarul ºi cu
toþi vecinii ºi cu tot venitul de pretutindeni.21)

Dania este fãcutã pentru „slujba dreaptã ºi
credincioasã, care au slujit domniei mele cu
multã trudã ºi prin alte þãri strãine cu multã
supãrare ºi nevoie.22) Nu ºtim cât timp cei doi
boieri au stãpânit împreunã, în bunã pace acel
sat. Documentele nu ne dau informaþii ºi cât timp
jumãtate de sat a rãmas în posesia lui Dumitru
Dudescu. Bãnuim cã satul a fost stãpânit mult
timp, având în vedere cã nu existã acte de
vânzare ori pricini de judecatã, însã nu face nici
obiectul întãririlor din anii anteriori.

1 Octav, G. Lecca, Familiile boiereºti române, Istorie ºi genealogie
(dupã izvoare autentice). Ediþie de Al. Condeescu, Editura Libra pag. 207.

2 N. Stoicescu, Dicþionar al marilor dregãtori din Þara
Româneascã ºi Moldova, sec. XIV- XVIII, Bucureºti, 1971, pag. 173.

3 D.R.H., B., XI, Bucureºti , 1961, pag 91-93.
4 N. Stoicescu, op. cit. pag. 173.
5 Ibidem; vezi ºi St. Metes, Domni ºi boieri din Þãrile Române ºi

oraºul Cluj ºi românii din oraºul Cluj, 1935 pag. 34, unde se vorbeºte
de un Dumitru logofãt sol din Ardeal la 1612.

6 Marieta Adam, Lista unor dregãtori de categoria a doua, în
secolul XV-XVII (Þara Româneascã), Studii ºi materiale de istorie
medie, 1960, IV, pag. 188.

7 O.G. Lecca, op. cit., pag 207, N. Stoicescu, op. cit., pag. 173
8 St. Grecianu spune cã Dumitru Dudescu este vtori vistier între

anii 1620-1632, în St. Grecianu, Genealogii documentate ale familiilor
boiereºti, publicate de Paul St Grecianu, Bucureºti, Imprimeria
Naþionalã 1916, vol I, pag. 259, 272-273.

9 N. Stoicescu, op. cit. pag. 173; M. Adam, op.cit., pag 190.
10  Ibidem.
11 Apud, O. G. Leca, op. cit., pag. 207.
12 N. Stoicescu, op. cit., pag.173, M. Adam, Lista dregãtorilor din

Sfatul domnesc de Þãrile Româneºti în secolele XVI-XVII, în, Studii ºi
materiale de istorie medie, IV, 1960, pag.574.

13 D.R.H., XXV, Bucureºti, 19, pag.445.
14 Ibidem, pag. 470.
15 Ibidem.
16  Ibidem.
17 N. Stoicescu, op. cit., pag. 173.
18  M. Adam, op. cit., pag 568.
19 Ibidem.
20 D.I.R.B., XVII/1, doc 189, pag 163-164.
21  Ibidem.
22  Ibidem.

(continuare în numãrul viitor)
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Subocârmuirea plãºii Câmpului (1)
Introducere
Fragmentul de fond „Subocârmuirea plãºii

Câmpului” cuprinde 61 de unitãþi arhivistice (1,45
ml) însumând circa 2600 file. Perioada de timp
acoperitã este 1833-1839 adicã epoca de aplicare a
Regulamentului Organic, adoptat în 1831). Vom
întâlni, în documente, reglementãrile acestei
veritabile constituþii, în cele mai diverse domenii:
administrativ, juridic financiar, economic, sãnãtate,
învãþãmânt.

Existã, în principal, 4 categorii de documente,
clasificare fãcutã în funcþie de emitenþii acestora:
documente provenite de la autoritãþile locale
(Ocârmuirea judeþului Ialomiþa, Subocârmuirea
plãºii Câmpului) care sunt ºi cele mai numeroase;
documente provenind de la reprezentanþii satelor
(logofeþi, pârcãlabi, juraþi, „aleºii” satelor) care în
cele mai multe cazuri sunt rãspunsuri la solicitãrile
subocârmuirii; plângeri ale locuitorilor împotriva
arendaºilor, proprietarilor de moºii ºi slujbaºilor
administraþiei; documente emise de autoritãþile
centrale (Departamentul Treburilor din Lãuntru,
Marea Vornicie, Comitetul de carantinã, Eforia
ªcoalelor Naþionale) trimise de obicei în copie de
ocârmuire ºi subocârmuire pentru ca locuitorii sã ia
cunoºtinþã de diferite ofise, legiuiri, reglementãri.

Demografie
Câteva date extrase din catagrafia plãºii

Câmpului din anul 1838, realizatã în urma unei
reglementãri din Regulamentul organic prin care se
cerea ca la fiecare 7 ani sã se facã recensãmântul
tuturor categoriilor de contribuabili, ne sunt necesare
pentru a intra în atmosfera perioadei respective. În
ordinea prezentatã de catagrafie, datele cele mai
importante se referã la numãrul de localitãþi,
populaþia plãºii ca numãr, sex, naþionalitate,
categoriile sociale ºi profesionale, suprafeþele de
teren arabil ºi numãrul de vite deþinut de locuitori,
starea de sãnãtate etc.1

Plasa Câmpului era formatã din 27 de sate2  ºi un
oraº – Urziceni. „Toatã suflarea plãºii”, dupã cum
se exprimã catagrafia, era de 11.029 suflete ºi anume:
2469 bãrbaþi, 2363 femei, 2841 bãieþi ºi 2798 fete
(nu se specificã vârsta) ºi încã 565 „rude bãrbãteºti
ºi femeieºti”. Din toalul de 11.029 persoane, pe
naþionalitãþi, evident cã cel mai mare este numãrul
românilor-10.171, apoi þigani-487, ungureni-
297(supuºi chesaro-crãieºti aºezaþi în plasã), sârbi-
39, greci-12, „moscali”-10, turci-2 ºi un „neamþ”.

În ce priveºte categoriile sociale avem la acea
datã: 12 boieri, 43 neamuri (acea categorie numitã
în documente „boernaº de neam”), 9 postelnici, 18
mazili, 37 preoþi ºi diaconi, 7 þârcovnici. Datele se
referã numai la capii de familie. Patentarii, adicã
meseriaºii ºi negustorii care plãteau patentã în loc
de capitaþie erau în numãr de 149: 4 de clasa a II-a,
122 de clasa a III-a, 23 de clasa a V-a, ceea ce
demonstreazã cã meseriile ºi negoþul practicate de
aceºtia nu erau de prea mare întindere.

Birnicii erau 1921, capi de familie. La categoriile
de moºneni ºi clãcaºi catagrafia este deterioratã.
Aflãm doar cã 137 persoane erau scutite de clacã.

Tezaurul arhivistic pãstrat la Direcþia Judeþeanã a Arhivelor
Naþionale îºi aºteaptã cercetãtorii interesaþi de  trecutul acestui
spaþiu geografic unic. Lor li se adreseazã aceste prezentãri
detaliate ale celor mai preþioase  fonduri ale instituþiei.

ARHIVA JUDEÞULUI
IALOMIÞA

Ocupaþia principalã fiind agricultura este firesc
ca cel mai mare numãr de locuitori sã aparã înscris
la ocupaþia „plugar”-2001, dupã care sunt trecute
toate celelalte „profesii”: 3 slujbaºi, 33 negustori,
13 scriitori (mici funcþionari la subocârmuire), 1
bãcan, 55 preoþi, dascãli ºi þârcovnici, 3 bãrbieri, 4
brutari, 16 cojocari, 14 croitori, 5 cismari, 9 morari,
41 cãruþaºi, 1 zidar, 21 cârciumari, 66 slugi, 79
fierari, 22 lãutari, 5 vizitii ºi 122 „lucrãtori cu
mâinile”.

Suprafaþa de teren arabil a plãºii era de 20.902
pogoane iar suprafaþa de fâneaþã de 8125 de pogoane.
În 1838 terenul era cultivat cu grâu-3784 pogoane,
porumb-6748 pogoane, orz-5795 pogoane ºi mei-
4575 pogoane.

Locuitorii deþineau 1639 cai, 5411 boi de
tracþiune, 2937 vaci, 17.457 oi, 256 capre, 2279
porci, 24 bivoli, 10 mãgari.

Întocmirea acestui recensãmânt atât de riguros a
solicitat din partea subocârmuirii ºi a
reprezentanþilor satelor o muncã stãruitoare,
deoarece pânã la elaborarea formei definitive a
acestuia trebuiau fãcute diverse mãsurãtori ºi
completate mai multe formulare statistice. Datele
solicitate de aceste formulare se refereau la: numele
moºiei, denumirea satelor de pe moºie, numele
proprietarului moºiei sau dacã era în devãlmãºie,
dimensiunile moºiei, apele curgãtoare ºi stãtãtoare
de pe moºie, dealurile ºi mãgurile mari ºi mici
existente cu dimensiunea ºi aºezarea lor în planul
moºiei, drumurile, pãdurile, aºezarea satelor pe
moºie, dacã satele sunt sistematizate („este pus la
linie sau nu”), câte biserici are satul sau satele, din
ce sunt construite, starea lor de conservare,
amplasamentul, suprafaþa, amplasamentul ºi
materialul de construcþie pentru casa proprietarului
de moºie, numãrul caselor þãrãneºti, numãrul de
hanuri ºi localizarea lor, la fel pentru zalhanale,
cârciumi, poverne, târgurile ºi bâlciurile, câte sunt,
când ºi unde se þin.3

Mãsurarea moºiilor trebuia sã se facã cu „sfoara
de 20 stânjeni a lui ªerban Vodã ºi sã se îndrepteze
trãsura totdeauna pã liniile drepte...arãtând încotro
merge acea linie, spre rãsãrit, spre apus, spre
miazãnoapte, spre miazãzi...”4

La 15 mai 1839, deºi începutã de mai bine de un
an, lucrarea nu era terminatã ºi ocârmuirea atrage
atenþia subocârmuitorului plãºii Câmpului cã „nici
o ºtire nu are departamentul de sporirea lucrãrii”.5

Nici la 5 decembrie 1839 statisticile nu fusesreã
completate ºi subocârmuitorul plãºii se vede obligat,
datoritã presiunilor fãcute de ocârmuire, sã cearã
„împãciuitorilor satelor din cuprinsul acelei plãºi”
sã se prezinte la subocârmuire „atât înºivã precum
ºi logofãtul i vreo 5 oameni mai bãtrâni din fieºcare
sat spre sãvârºirea statisticii, însã întârziere sã nu
faceþi cât de puþin cãci înºivã veþi fi în rãspundere”6

Agriculturã
Un numãr relative mare de documente se referã

la principala ocupaþie a locuitorilor plãºii-
agricultura. Cât de importantã era lucrarea
pãmântului ne aratã un ordin al subocârmuitorului
cãtre juraþii satelor din 14 mai 1838: “Fiindcã acum

cu apropierea vremii primãverii urmeazã a sã face
arãturi din care sã nãdãjduieºte izvorul obºteºtii
fericiri când lãcuitorii ar face cu îndestulare arãturile
ºi sãmãnãturile de toate producturile. De aceia, pã
temeiul poruncii cinstitei ocârmuiri cu no.871 sã
pune îndatorire asuprãvã ca sã îndemnaþi cu
dinadinsul pã toþi lãcuitorii plugari ca sã-ºi are ºi
sã-ºi semene cu îndestulare toate felurimile de
producturi al primãverii fãcându-i sã înþeleagã ºi sã
înþeleagã ºi sã cunoascã cã aceasta priveºte spre
fericirea ºi folosul obºtii, iar dupã ivirea tuturor
sãmãnãturilor, vã îndatoraþi ca sã trimiteþi la
subocârmuire cât de multe pogoane, de ce au
semãnat fieºcare lãcuitor, cu numirea
producturilor”.7  Felul în care se fãceau raportãrile
privind recolta la ocârmuire ne aminteºte de vremuri
mai apropiate de noi. La 29 noiembrie 1833
ocârmuirea judeþului “certa straºnic” pe
subocârmuitorul plãºii Câmpului referitor la
raportarea pe care o fãcuse privind cantitãþile de
cereale existente la sate dupã strângerea întregii
recolte: “primindu-sã ºi cercetându-sã (raportul) s-
a vãzut mult depãrtat de cel mai puþin adevãr, din
care sã înþelege cã d-ta te-ai lãsat numai pã ceia ce
þi-au arãtat pârcãlabii ºi juraþii satelor, fãrã a mai
gândi cã ei, prin ale lor proaste socoteli tãinuiesc
adevãrul temându-se cã doar în vreme sã-i apuce
cineva ºi a le lua bucatele lor.”8  În 1833, conform
raportãrii, în luna octombrie, în satele plãºii se
gãseau: 934.970 ocale de grâu, 1.783.417 ocale de
mei, 3.139.575 ocale porumb, 523.182 ocale orz ºi
ovãz.9  În fiecare primãvarã juraþii satelor comunicau
subocârmuirii mersul lucrãrilor din camp. Un
exemplu de asemenea raportare avem de la satul
Crunþi, din 28 mai 1838: “Plecaþi facem cunoscut
cinstitei subocârmuiri cã de la 21 ale urmãtorului
mai ºi pânã la 22 au fost vreme bunã, dar la 23 ploae
mare cu vânt ºi cu peatrã, încât aici, în partea locului
s-au prãpãdit bucatele de tot pã moºiile în dos arãtate.
Pã acele moºii nu mai are nici un fel de bucate a mai
pune pã acele locuri cu care cei mai mulþi din
lãcuitori s-au aflat cu arãtura pã acele moºii.”10

Subocârmuirea raporta sãptãmânal la ocârmuire
mersul lucrãrilor de primãvarã, starea semãnãturilor
deoarece, la rândul sãu avea îndatorirea sã raporteze
mai departe, la Departamentul Treburilor din
Lãuntru. În iunie 1838 ocârmuitorul se adresa
subocârmuitorului plãºii:”se pune straºnicã
îndatorire asupra subocârmuirii ca pã toatã
sãptãmâna sã raportuiascã regulat, dupã poruncile
ce sunt date, pentru orice miºcare sau lucru extraor-
dinary ce se întâmplã în þinut, precum ºi de vãrsarea
ploilor ºi starea sãmãnãturilor, unde ºi la ce loc, de
au fost spre folosul sau stricãciunea rodirilor.”11

(va urma)

Veronica BERGHEA
Director D.J.A.N. Ialomiþa

1 DJAN Ialomiþa, Fond Prefectura Judeþului Ialomiþa,
dosar 76/1837, fila 1;

2 Satele plãºii Câmpului conform catagrafiei din 1838:
Crunþi, Reviga, Grindu, Meteleu, Cotorca, Glodeanu,
Gârbovi, Valea Mãcriºului, Cioara, Manasia, Uluiþi,
Pupezeni, Alexeni, Broºtenii Noi, Broºtenii Vechi, Malu,
Fundu Crãsani, Odaia Piteºteanu, Sãlciile, Slãtioarele, Jilava
de Sus, Jilava de Jos, Patru Fraþi, Moldoveni, Rãduleºti,
Armãºeºti, Bãrbuleºti (în ordinea din catagrafie);

3 DJAN Ialomiþa, Fond Subocârmuirea plãºii Câmpului,
dosar 48/1838, filele 2-11;

4 Ibidem, f.14;
5 Ibidem, f.16;
6 Ibidem, f.25;
7 Ibidem, dosar 44/1838, f.3;
8 Ibidem, dosar 7/1833, f.37;
9 Ibidem, f.38;
10 Ibidem, dosar 44/1838, f.4;
11 Ibidem, f.6.
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Anghel Papacioc

Trebuie sã se tipãreascã vernisajul, din hârtie de calc
strãvezie, din vãmile  lumii, una peste alta, nãvãleau  forme
ºi culori, sunete, cântece, vorbe, ah-uri, nãravuri obºteºti,
crime  cuminþi nebuneºti, floare, floare, culori…

Dar cuvintele! unde le vom pune, unde vor sta ele,
cum vor tãcea, cui vor grãi?

Cum sã privim universul, pãmântul din care stelele se
vãd vãzãtori, privindu-ne de sus, rece, sfruntat, vom pune
câmpii, lacuri ºi munþi, deºerturi, puhoi de lume ieºind
una din alta fãrã sfârºit, dar mereu trebuie sã vedem ziua
a ºaptea ca o irizare dintr-un focos mac însângerat, el
trebuie sã rãzbatã prin filele tuturor zilelor.

Acestea vor adãuga ºi vor strãlumina istorii mici,
pãrând neînsemnate, forþând sã se vadã, sã rãzbatã la fila
întâi pe mãsurã ce vom defila filã cu filã mergând spre
macul arzând ca un foc nestins, izbândind din adâncul de
lanuri.

 Ne-am opri la fila a ºaptea ca la o odihnã, o sãrbãtoare,
a noastra, obºteascã, îndeobºte, miticã, de nu ne-ar  fi
smuls hoþii de maci în ziua a opta, cea fãrã de timp, ca o
vamã, când toþi ne vom arde, toate vor arde la focul stârnit
de nemernici, când fi-va judecata cea mare a Celui venind
peste ceruri.

Nu se va vedea fila a opta, ea va fi sub sãrbatoare,
ascunsã, grozavã, pândind, purificatoare.

Floarea roºie, spune Ion, e fila dintâi, urcând din
adâncuri de grauri ºi fila a ºaptea de la care se numãrã
timpul, e jertfa gâlgâitoare de sânge aprins ca oceane de
candele pâlpâind lin, lumina linã, izbãvind, începând
marele rãzboi al izbãvirii, cu un curaj nebun, dumnezeiesc,
purtând semnul iubirii rãnite, izvorâtã de suliþa lovind
coasta naºterii.

Ea este atât de vie, de rãzbãtãtoare, încât va strãbate
toate lumile, dându-le fondul  pe care se scrie, se dãltuieºte
ca niºte basoreliefuri lucrurile vieþii, suflarea ei,
nestãpânirea ei.

Ea nu se poate citi, poate mai mult!
Dar jocul, sfârºi Lae, fãrã joc nu se poate, El e stãpânul,

atât de mare încât faþã de noi se joacã, cum tatãl îºi învaþã
copilul jucandu-se, ,,cãci în pãcate m-a nãscut maica mea!’’

Jucaþi filele, rãvãºiþi-le, rãstãlmãciþi-le, jocul nu este
al vostru, este ceea ce va întrece, este râsul, este lacul de
lacrimi, galben ca mierea, cu gustul de pucioasã, care
vindecã, este ochiul bunei mame care nu ºtie decât sã plângã.

Nu eºti tu, nu eºti tu, eºti al lor, paparudele câmpilor
toamna, când ploile nu mai vin rugate, nu eºti tu, nu eºti
tu, degeaba te numeºti!

 Filã fãrã de numãr sau oarbã

Lucrurile nu se mai înþeleg, cineva parcã încâlceºte
viaþa.

Ea venise ca un tren, o adusese Fila, fusese la un
mãcelar, o bãtea cu vâna de bou, se spunea.

Era o scânteioarã, o floare întunecatã, ca umbra mea,
ca iubirea mea de peste vreme   în calea mea, þinându-mã
de mânã.

O, ce  rele suferise, de care nu se vorbise niciodatã,
doar ea le petrecuse în tainã ca niºte schinjuiri într-un
gang întunecat, de ce-I fusese dat?

Nu se mai înþelegea, pe lunca de toamnã, perie verde
încolþitã de iarnã, de pierzanie, zarea se nesfârºea în nori
vineþi ºi vânturi, îmi spunea planuri ca niºte salvãri, când
vom pleca la ºcoli, eu întâi, apoi va veni ºi ea, Doamne,
înfloriri târzii, nesperate.

Ieºiserã  brânduºe ca minuni, le smulgeam ºi le
mâncam bulbii, nimeni nu ne arãtase, le aruncam florile
ucigaºe, frumoase.

Lunca se facea timp, spaþiu nesfârºit în care noi ne
miºcam singuri, spunându-ne credinþe intime sperãri
numai de noi ºtiute  ºi niciodatã, la nimeni spuse,
neînþelese, curate, ca oftãri ºi vor rãmâne pustiului

GUERNICA
Copertã la fila  dintâi,

cu ludic

Lui Ion ºi Lae Crasovschi

toamnei, spaþiului  acela plutind, mai sus de pãmânt, înspre
ceruri închise, întru care se þeseau sorþii.

ªi la ºcoli pleca
Singuri fãrã ea
ªi  când se–nturna
Soru-sa murea,
Maica-sa o lua
În cruci cu ciulin,
Cimitir strãin,
Cu poza pe piatrã
De floare albastrã.

VASILE PANÃEroina acestei întâmplãri, încã
de micã fusese învãþatã de mamã-
sa de a fi supusã faþã de soþ. „Acelaºi comportament
sã-l ai, mamã, chiar ºi faþã de socri la care vei sta dupã
mãritiº”, afirma o bãtrânã pe un ton foarte hotãrât!

  Dupã împreunarea tinerei cu bãiatul ales ºi cu
respectul cuvenit tuturor obiceiurilor mioritice, cei doi
au format celula de bazã a societãþii. Zilele treceau în
acelaºi decor ºi scenariu – cu urcuºuri ºi coborâºuri –
micile altercaþii, tânãra le trecea cu vederea, aºa cum o
sfãtuise mamã-sa. Mici pârâciuni mai fãcea pe la mama
soacrã, generate de repetatele întârzieri ale tânãrului
însurat pe la bufetul satului. Bunãoarã, nu cu mult timp
în urmã, chiar în dimineaþa zilei cu bucluc, cei doi au
hotãrât ca bãrbatul sã meargã la chioºcul alimentar, de
unde urma sã cumpere niºte conserve de fasole pentru
masa de prânz. Prânzul trecu ! Seara trecu ºi abia în
zori cel aºteptat sosi pe douã cãrãri la domiciliul con-
jugal! Harþa începu, fãrã a se putea concilia la nivelul
respectiv. Tânãra soþie fãcu cum o sfãtuise mama sa,
mergând cu jalba în proþap la tata socru, încã în rãsãritul
soarelui!

Bãtrânul sta cuminte pe prispa casei. Sprâncenele
ºi mustãþile nãºteau umbre care-ºi duceau drumul pe
umeri ºi bãtãturã, prãvãlindu-se pe poarta de la drum.
Alãturi, un cãþelandru plin de corneþi – ºi totuºi simpatic
– se juca cu gumarii socrului uitaþi pe obrazul drumului!

- Sãrut mâna, tatã, zise nora într-un ton scãzut,
privind ruºinatã în jos spre sandalele roºii. Ãl bãtrân,
cu toate cã o vãzuse, se comportã aproape mirat. Se
uitã atent la chipul ei, sã-i ghiceascã trãirile.

- Ce-i cu tine, Mario? Te vãd cam abãtutã! Cea
interogatã prinde curaj. Îºi dezveleºte un pic bãrbia
din basmaua înfloratã, mai tuºeºte fãrã nici un motiv ºi
rãspunde hotãrâtã:

- Apãi, tãticule, au fost multe necazuri pânã acum,
însã m-am abþinut sã-l pârãsc pe al meu. Am înghiþit în
mine ca o proastã! Însã nu mai pot suporta!! Picioarele-
i tremurau, simþind nevoia de a lua loc pe prispã.

 Cel chemat sã facã dreptate privea nora pe sub
sprâncenele stufoase, chiar cu bunãtate, îndemnând-o
apoi sã-ºi calce pe inimã ºi sã se destãinuie. Tânãra
prinde curaj:

- Încã de ieri dimineaþã, al meu a luat bani din casã
ºi a mers la magazin dupã conserve de fasole.

- Ei, ºi ce e rãu cu asta? De ce nu te-ai dus tu?
conchide bãtrânul, aranjându-ºi totodatã poalele
pistelcii.

- Bine, tatã, necazul este cã a venit abia acum
dimineaþa acasã, fãrã conserve de fasole ºi fãrã bani.

- Mãi fatã, fã ºi tu acum mazãre, zice socrul în fi-
nal. Apoi mai adãugã:

- ªi de unde ºtii tu cã nu intenþionat a întârziat ºi nu
a cumpãrat fasole? Maria, oripilatã, se ridicã de pe
prispã, se învârte în sandalele roºii ºi întreabã ritos:

- Bine, tatã socrule! Ce vrei sã zici? Rãmâne apoi
cu mâinile proþãpite în ºolduri.

- Pãrerea mea de om cu glagorie la cap este aceea:
fasolea nu a cumpãrat-o, tocmai pentru a nu avea pe
cineva care sã-l pârascã pe la spate!

De-a râsu’-plânsu’

„Sfatul
socrului”

Nimeni nu ºtie precis când s-a
întâmplat prima oarã…Eu personal am
observat fenomenul în urmã cu douã
sãptãmâni ºi de atunci s-au petrecut multe,
prea multe pentru un om care, cât de cât,
se considerã normal. ªi acum mã cuprind
fiorii când îmi amintesc cum a debutat:

… Trebuia sã mã întâlnesc dimineaþa
devreme cu un bãrbat de douãzeci ºi cinci de ani pentru a perfecta
o afacere.

Dupã discuþiile preliminare a rãmas ca în jurul prânzului
persoana respectivã sã îmi aducã obiectele pe care le solicitasem.

  Ei bine, la ora stabilitã s-a prezentat în biroul meu un
bãtrânel de ºaizeci de ani care, la privirea mea întrebãtoare, mi-
a rãspuns nonºalant:

- V-am adus lucrurile, cum am stabilit.
- Aha, fiul dumneavoastrã n-a reuºit sã vinã, înþeleg!
- N-am nici un fiu. Cu mine aþi vorbit dimineaþã, vã amintiþi?
- Bineînþeles, doar nu-s tâmpit, era fiul dumneavoastrã de

douãzeci ºi cinci de ani.
- Eu sunt, am douãzeci ºi cinci de ani!
La grimasa mea ironicã s-a ofensat vizibil.
- Vã bateþi joc de mine!
  I-am pus oglinda în faþã ºi dupã ce s-a privit o secundã a

cãzut moale pe canapea. Când a ieºit din birou pãrea de ºaptezeci
de ani, vizibil dãrâmat, abia târându-ºi paºii pe hol… Pânã seara,
mi-a telefonat familia lui cã a murit lãsând impresia unui moº
trecut bine de nouãzeci de ani.

Chiar a doua zi l-au înmormântat în locul de veci al bunicii
lui, care bine mersi se încãpãþâna sã mai facã umbrã pãmântului.

Apoi a început nebunia în tot oraºul. Bunicul unui prieten
apropiat s-a transformat brusc într-un flãcãu de treizeci de ani
ºi, spre stupefacþia familiei, urmãrea ca un ogar liceenele,
fãcându-le cu nonºalanþã propuneri amoroase. Culmea este cã a
ºi reuºit sã corupã o duzinã de fete împreunã cu care ºi-a cheltuit
foarte repede pensia ºi bruma de economii pe care o strânsese…
Când, dupã trei zile, s-a trezit din somn dimineaþa iarãºi moº, a
plâns nestãvilit pânã aproape de prânz. Din acest moment, îmi
povestea amicul, moºneagul pândeºte zilnic de pe cealaltã parte
a strãzii ieºirea zgomotoasã a liceenelor de la ore. Plânge un
sfert de ceas, dupã care redevine cel dintotdeauna.

  La cinci zile de la înmormântarea tânãrului devenit brusc
foarte bãtrân, cu cine credeþi cã mã pomenesc în birou?... Da,
cu tânãrul respectiv!

- Sã vã aduc obiectele? M-a întrebat nonºalant.
- Pãi, mi le-ai adus.
 N-am avut rãbdarea ºi cheful pentru a sta sã-l lãmuresc,

aºa cã l-am trimis acasã, sã se ocupe familia lui de aceasta.
Oricum, în orãºelul nostru totul o luase razna. Vedeai pe stradã
câte douã, trei persoane care se certau zgomotos sau, din con-
tra, se deplasau gravi ºi tãcuþi. N-ar fi însemnat nimic dacã tipii
sau tipele respective nu s-ar fi certat cu ei înºiºi. Da, aceeaºi
persoanã în dublu, triplu sau mai multe exemplare. Vã închipuiþi
ce era acasã la ei, când trebuiau sã împartã aceeaºi nevastã sau
acelaºi soþ, acelaºi scaun la bucãtãrie, acelaºi televizor etc.,etc.
ªi asta nu e totul! Erau acelaºi individ, dar uneori de vârste
diferite. Unul poate avea douãzeci de ani iar altul ºaptezeci. Au
fost cazuri când doi dintre ei l-au îngropat pe al treilea, care
sucombase de bãtrâneþe avansatã. Ce experienþã au trãit indivizii
obligaþi sã asiste la propria înmormântare! Dar toatã nebunia
asta a avut ºi partea sa comicã. Iatã, de pildã, câþiva mari
îmbogãþiþi ai tranziþiei, ale cãror vile somptuoase, de sute de
mii de euro, sfidau prin opulenþã mizeria generalizatã a celorlalþi
concitadini, s-au trezit în aceste zile sãraci lipiþi. Seara s-au culcat
în paturile lor, iar dimineaþa i-a deºteptat soarele întinºi în iarbã.
Vilele, ºi fabricile, ºi conturile lor se rãtãciserã undeva prin
meandrele unui alt timp ºi spaþiu, dar fãrã ei. Zadarnic depuneau
petiþii peste petiþii în cancelariile autoritãþilor:

 - Iatã, se bucurau oamenii de rând, justiþia divinã este
întotdeauna radicalã!

  Totuºi, unii sperau ca situaþia sã revinã la normal în câteva
zile, iar coºmarul pe care îl trãiau sã înceteze la fel de brusc
cum a început… ªi au avut dreptate! Dar vilele s-au materializat
pe terenurile altora, iar conturile s-au risipit în mii ºi mii de alte
contuleþe ale unor amãrâþi oarecare.

  Nostimã era ºi o banalã plimbare cu maºina: ascultai
transpus muzica preferatã, atent la manevrele celui din faþa ta ºi
brusc, în loc de volan strângeai în mâini hãþurile unui atelaj
hipo sau coarnele unei biciclete. Mai gravã devenea situaþia
inversã: mergeai cu bicicleta ºi te trezeai într-un autocamion de
douãzeci de tone. Oricum, nu se plictisea nimeni! Plecai de acasã
indiferent, acceptând din start orice s-ar putea sã þi se întâmple.
Când începuse sã ne placã chiar, fenomenul a încetat. Ici, acolo
se mai producea vag o anomalie, niciodatã finalizatã, ca
pâlpâirile unui foc gata sã se stingã. Greu ne-am obiºnuit cu
normalitatea. Oamenii prinºi ani la rând în rutina obositoare a
micilor oraºe de provincie, primul lucru pe care îl fãceau când
se trezeau din somn era sã observe pe fereastrã dacã ceva s-a
schimbat în monotonia peisajului, apoi, uºor dezamãgiþi, plonjau
în aceeaºi rutinã cotidianã. Privirea oricãruia dintre noi exprima
fãrã echivoc puþinã teamã, dublatã de o nesfârºitã, copleºitoare
nostalgie…

F.M.
CIOCEA

TIMPUL
FRÂNT
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Oraºul(Târgul) de Floci-ridicarea ºi
decãderea sa. Cea mai importantã aºezare
medievalã a judeþului era cea situatã la vãrsarea
râului Ialomiþa în Dunãre, cunoscuta generic ca
Oraºul (Târgul de Floci). Deºi documentar apare de
la începutul secolului al XV-lea, dovezile
arheologice ºi numismatice indicã existenþa unei
locuiri acolo  cu   câteva secole înaintea primei
atestãri. Harta geografului arab Idrisi, din anul 1154,
menþioneazã la Dunãrea de Jos o localitate
Linucastro, care poate sã fi fost Oraºul de
Floci8 0.Italianul Giacomo di Pietro Luccari aprecia
ºi el cã oraºul se numãra  printre acele aºezãri
fortificate în perioada ,,descãlecatului” lui Negru-
Vodã, ceea ce întãreºte consideraþia cã aºezarea
exista dinaintea întemeierii Þãrii Româneºti8 1.

Prima atestare documentarã a târgului dateazã din
31 ianuarie 1431, într-un act de privilegii dat de Dan
al II-lea negustorilor braºoveni, când voievodul se
adresa cu poruncã tuturor orãºenilor ºi târgoveþilor
din Þara Româneascã, între care ºi ,,flocenilor”,
adicã locuitorilor Oraºului (Târgului) de Floci8 2.
Numele oraºului vine de la comerþul cu lânã
nedãrãcitã (flocoasã) care se fãcea acolo mai mult
decât în oricare altã parte a þãrii. La 15 ianuarie 1467,
aºezarea apare menþionatã prima datã oficial, sub
numele de Floci, în actul de privilegii dat de Radu
cel Frumos mãnãstirii Cozia, în care se aminteau ca
martori, dintre slugile domneºti ºi Petre pârgarul ºi
Buduºlov, amândoi din Oraºul de Floci.

Aºezarea orãºeneascã de la Floci a fost cunoscutã
timpuriu strãinãtãþii, însemnãtatea sa economicã, dar
ºi geopoliticã fiind evidentã din descrierile
cãlãtorilor strãini ºi mai ales din hãrþile cartografilor
occidentali, unde apare în mai toate hãrþile ºi atlasele
realizate pânã spre sfârºitul secolului al XVII-lea.
Harta lui Nicolaus Germanus, intitulatã Tabula
moderna Poloniae, Ungariae, Boemiae, Germaniae,
Rusiae, Lithuaniae (1507), dãdea ºi spaþiul Valahiei,
între aºezãrile de acolo menþionând ºi ,,Trigoforum”,
care pare sã fie Târgul de Floci. Harta lui Georg
Reichersdorffer, Choroghraphia Moldaviae (1541)
arãta ºi din ,,pãrþile Transalpine”, unde apare
,,Flocx”. În anul 1562, aºezarea de la vãrsarea
Ialomiþei apare chiar ºi pe una dintre hãrþile care
împodobesc Loggia lui Rafael de la Vatican ºi care
arãtau spaþiile componente Europei medievale. În
anul 1566, oraºul ,,Floch” era localizat pe harta
italianului M.Giacomo Castaldi8 3, sub acelaºi nume
apãrând ºi pe o hartã editatã la Anvers în anul 1584
ºi care aratã spaþiul balcanic8 4.

Mai multe hãrþi din prima jumãtate a secolului
al XVII-lea, prezentând spaþiul central european,
Balcanii sau Valahia, indicã ºi Oraºul de Floci, semn
evident al cunoaºterii sale peste graniþe. Pe la 1630,
Gerardus Mercator editeazã la Amsterdam harta
Walachia, Servia, Bulgaria, Romania, unde indica
ºi oraºul ,,Flotz”8 5, o altã hartã din jurul aceluiaºi
an, îngãþiºând cursul fluviului Dunãrea, indicând de
asemenea oraºul ,,Flotz”8 6. De la mijlocul secolului
al XVII-lea, harta lui Iohannis Baptista Homanno,
Ukraina quae et Terra Cosaccorum, cum vicinis
Walachiae, Moldaviae, Minoris Tartariae Provinciis
exhibita Noribergae8 7, indicã de asemenea oraºul
,,Flocz”, la vãrsarea lui ,,Ialonicz flu.”. Hãrþile lui
Du Val8 8 ºi De Witt8 9, tipãrite în 1677 ºi respectiv,
în 1688, aratã ºi ele Oraºul de Floci, sub numele de
,,Flotz” ºi respectiv ,,Flotz, Floc”.

Aºezarea sa la Dunãre ºi în acelaºi timp ºi la râul
Ialomiþa, adicã pe douã însemnate rute comerciale,
la punctul de contact dintre Muntenia ºi Dobrogea,
a fost determinantã pentru ridicarea rapidã a aºezãrii,
devenitã la un moment dat principalul debuºeu în
comerþul extern al Þãrii Româneºti. Bãlþile din
apropiere, cu bogãþia în peºtele atât de cãutat,

EVOLUÞIA  JUDEÞULUI  IALOMIÞA.
      PÂNÃ  LA  DOMNIA  LUI

CONSTANTIN   BRÂNCOVEANU (II)
îndeosebi în Transilvania, precum ºi produsele
câmpiei, la care se adãugau produsele pãstorilor care
treceau obiºnuit pe acolo cu ocazia transhumanþei,
au favorizat dezvoltarea târgului ialomiþean.
Interesul deosebit al negustorilor ardeleni pentru
comerþul la Dunãrea de Jos a fost timpuriu, aºa cum
o aratã documentele din secolul al XIV-lea.
Privilegiul din anul 1358 al regelui maghiar Ludovic
I dãdea voie negustorilor braºoveni sã facã liber
comerþ în spaþiul Munteniei estice, între vãrsarea
Ialomiþei ºi cea a Siretului9 0. Târgul de Floci nu era
menþionat, dupã cum nu era menþionat nici în primele
acte de privilegii acordate de voievozii români
negustorilor braºoveni, începând cu Vladislav-
Vlaicu la 20 ianuarie 1368, ceea ce nu exclude
existenþa sa9 1, aflatã la începuturi. Prima menþiune
a ,,flocenilor”, în actul de la 30 ianuarie 1431 al lui
Dan al II-lea, era legatã de reînnoirea privilegiilor
comerciale ale braºovenilor ºi Þãrii Bârsei, cu
oprirea confiscãrilor de mãrfuri ºi a zãlogirilor,
precum ºi cu stabilirea taxei pentru mãrfurile de
tranzit9 2. Vadul de la Târgul de Floci era amintit la
1495, într-o scrisoare a voievodului Vlad Cãlugãrul,
în legãturã cu negoþul de peºte acolo, ocazie cu care
se aminteºte cã negustorii braºoveni ajungeau
frecvent în acele locuri:,,Când oare au umblat
oamenii voºtri la Brãila ºi la Floci ºi peste tot locul
la Dunãre, sã-ºi cumpere ei singuri peºtele, precum
umblã acum?”9 3.

Ridicarea deosebitã a Târgului de Floci s-a fãcut
dupã anul 1540, odatã cu luarea silitã a Brãilei de
cãtre turci, în timpul domniei lui Radu Paisie.
Aºezarea comercialã de la gura Ialomiþei avea sã
devinã de atunci principalul punct al comerþului Þãrii
Româneºti cu Orientul, loc de tranzit al mãrfurilor
orientale cãtre Transilvania ºi târg unde se desfãceau
mãrfuri dintre cele mai diverse, de la lâna nedãrãcitã,
pentru care târgul era renumit ºi în afara Þãrii
Româneºti9 4, la peºte, animale, piei, seu, cearã, miere
º.a.9 5 Împreunã cu alte aºezãri de la Dunãrea de jos,
româneºti sau turceºti, oraºul fãcea parte dintr-un
veritabil ax fluvial, aflat în legãturã cu importantele
drumuri comerciale terestre. Pe aici trecea drumul
venind dinspre Transilvania, pe la Gherghiþa, cãtre
Dobrogea ºi intersectat la gura Ialomiþei cu cel venit
de la Silistra, de-a lungul malului stâng al Borcei,
cãtre Brãila ºi Moldova9 6. Deja din secolul al XV-
lea, bine stabiliþi în Dobrogea ºi îndeosebi în centrele
de pe malul drept al Dunãrii, turcii au devenit primii
interesaþi în comerþul desfãºurat la Brãila ºi Târgul
de Floci. Produsele târgului ialomiþean luau, de
regulã, calea Braºovului ºi respectiv, a oraºelor
turceºti din Dobrogea, ajungând ºi în interiorul
imperiului, pânã la Constantinopol. Afectat de
numeroasele atacuri tãtãreºti ºi turceºti, ultimele în
perioadele de ridicare împotriva Porþii Otomane a
voievozilor români, târgul ºi-a revenit regulat. Dupã
luptele purtate acolo în vremea lui Mihai Viteazul
ºi a lui Radu ªerban, domnul Þãrii Româneºti îl
înºtiinþa pe sultan cã la Floci se organiza târg o zi pe
sãptãmânã ºi cã acolo veneau neguþãtori din Þara
Româneascã, din raiaua Brãilei, precum ºi din pãrþile
Hârºovei9 7. Comerþul de la Oraºul de Floci a fost
intens pânã dupã anul 1700, Poarta fiind prima
interesatã, îndeosebi dupã restabilirea controlului
sãu politic asupra Þãrii Româneºti, în perioada
imediat urmãtoare domniei lui Mihai Viteazul. În
vremea lui Constantin Brâncoveanu, cronicarul Radu

Greceanu amintea schela de la Oraºul de Floci, unde
încãrcau uriaºe cantitãþi de cereale corãbiile
turceºti9 8. În perioada urmãtoare, odatã cu
accentuarea controlului otoman asupra þãrii, prin
instaurarea regimului fanariot, abuzurile turcilor din
pãrþile dobrogene ºi din raiaua Brãilei s-au accentuat,
activitãþile comerciale de la Floci fiind afectate, ceea
ce a determinat reacþia domniei ºi a Porþii însãºi.

80 Ion Barnea, ªtefan ªtefãnescu, Din istoria
Dobrogei.Vol.III.Bizantini, romani ºi bulgari la Dunãrea de Jos.Editura
Academiei R.S.R.,Bucureºti, 1971, p.164-165 ºi harta de la p.168.
Autorii considerã  cã era vorba de Hârºova, dar localitatea era indicatã
de geograf de aceeaºi parte cu Buragan, adicã Bãrãganul. Vezi ºi la
C.Chiriac,Despre Linocastro (Cetatea Lânei) din ,,Geografia” lui
Idrisi. În ,,Analele Brãilei”, serie nouã, an.I, nr.1, Brãila, 1993, pp.447-
452.

81 Gheorghe I.Brãtianu,Tradiþia istoricã despre întemeierea statelor
româneºti. Editura  Eminescu, Bucureºti, 1980, p.249. Dupã Copioso
ristretto degli annalidi Ragusa.Venezia, 1605, p.49:,,Negro Voevoda
[…] e tiro alcune cortine di matoni cotti in Bucuriste, Targoviste, Floc
e Busa”.

82 D.R..H.,B.,Vol.I, p.103.
83Intitulatã La discrittione della Transilvania et parte della Ro-

mania, con la gonta tome nel disegno apare, del medissimo autore
con la divisione delle Transilvania, dall‘Ungaria fatta con pontesimi
da Paulo Forlani Veronese itagliata l‘anno 1566. Vezi la Muzeul
Naþional de Istorie al României, Bucureºti, inv.32908.

84 Harta lui J.Castaldo, intitulatã Romaniae (quae olim Thracia
dicta) Vicinarumqe Regionum, uti Bulgariae, Walachiae, Syrfiae etc.
Descriptio (Descrierea Romaniei -numitã odinioarã Tracia- ºi
regiunile învecinate, ca Bulgaria, Valahia, Serbia etc.). Vezi pe
www.raremaps.com/ maps/ big/ 5930.jpg.

85 M.N.I.R.,inv.32906.
86 M.N.I.R., inv.32912. Harta se intituleazã Danubius Fluvius

Europae Maximus a Fontibus ad Ostia cum Omnibus Fluminibus,
ab Utroque latere in illum defluentibus.

87 Ucraina care este Þara Cazacilor, cu provinciile învecinate
Valahia, Moldova ºi Tartaria Micã. Fãcutã la Nurnberg. Vezi Atlas
istoric. Reproduceri de hãrþi originale explicate de Dinu C.Giurescu.
Editura Sigma, Bucureºti, 2005, harta 4. O altã hartã  a lui Baptista
Homanno, din aceeaºi perioadã ºi intitulatã Fluviorum in Europa
principis Danubii cum adiacentibus regnis nec non totius Graeciae et
Archipelagi Novissima Tabula, Authore B.Homanno, Norimbergae,
aratã în spaþiul Valahiei oraºul, dând douã forme ale numelui sãu: ,,Flotz,
Floc”. Vezi M.N.I.R., inv. 32910.

88 Intitulatã Le Grand Royaume de Hongrie…. M.N.I.R.,
inv.65192.

89 Intitulatã Hungariae et Regionum quae ei quondam fuere unitae
ut Transilvaniae, Walachiae, Moldaviae, Serviae, Romaniae,
Bulgariae, Bessarabiae, Morlachiae, Ragusanae Reipublicae.
Maximaeq  Partis Danubii Fluminis Novissima Delineatio cum
privilegio. Ex Officina Frederici de Wit, Amsterdami, 1688. M.N.I.R.,
inv.32512

90 ,,a loco uz, ubi fluvius Ilonca vocatus in Danobium, usque lo-
cum, ubi fluvius Zereth nominatus similiter in ipsum Danobium
cadunt”(,,de la locul unde râul zis Ialomiþa se varsã în Dunãre pânã la
locul unde râul zis Siret se varsã ºi el tot în Dunãre”). Vezi la Nicolae
Iorga, Istoria comerþului romãnesc. Bucureºti, Tipografia ,,Tiparul
românesc”, 1925, p.39.

91 N.Iorga aprecia cã prin respectivul act se vedea tendinþa
voievodului de ,,a ridica Brãila în dauna altor vaduri”.Vezi
N.Iorga,Istoria comerþului romãnesc, p.47.

92 Ioan Bogdan,Documente privitoare la relaþiile Þãrii Româneºti
cu Braºovul ºi Þara Ungureascã în sec.XV ºi XVI.Vol.I.1413-1505.
Bucureºti, 1905, pp.32-35, doc.XVII.

93 N.Iorga,Istoria comerþului romãnesc, p.73.
94 V.Costãchel,P.P.Panaitescu,A.Cazacu,Viaþa feudalã în Þara

Româneascã ºi Moldova (sec.XIV-XVII). Editura ªtiinþificã, Bucureºti,
1957, p.19.

95 Radu Manolescu,Comerþul Þãrii Româneºti ºi Moldovei cu
Braºovul (secolele XIV-XVI), pp.105-109 ºi 122.

96 Ibidem, anexe, harta 2.Vezi ºi la A.Nãstase,Drumurile din
Muntenia în secolul al XVIII-lea. În ,,Buletinul Societãþii de ªtiinþe
Geografice”, Vol.VI, Bucureºti, 1982, p.155-156.

97 Dealtfel, subaºa Hârºovei încã de la sfârºitul secolului al XV-lea
manifesta interes pentru târgul din faþa aºezãrii dobrogene. Vezi
N.Iorga,Istoria comerþului romãnesc, p.73.

98Radu Logofãtul Greceanu,Istoria domniei lui Constantin
Basarab Brâncoveanu Voievod (1688-1714). Ediþie criticã de Aurora
Ilieº. Editura Academiei R.S.R., Bucureºti, 1970, p.210.

PROF. DRD. ªTEFAN GRIGORESCU
(continuare în numãrul viitor)
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Un soare blând, de
început de toamnã, îºi face
loc îndrãzneþ printre
crengile pomilor înºiraþi
ici colo de-a lungul aleilor
parcului. E o liniºte
odihnitorare, întreruptã

numai de zgomotul în surdinã al paºilor leneºi ai
bãtrânilor ce-ºi poartã dupã ei tristeþile ori poate chiar
bucuriile trecutului. Dincolo de garduri lumea se
grãbeºte, chiar dacã nu ºtie unde, zadarnic temându-se
cã nu-i va mai ajunge timpul. Aici lucrurile stau altfel.
Aici nu mai existã timp. Aºadar nimeni nu se grãbeºte.
Toþi îºi repetã poveºtile, nici ei nu mai ºtiu a câta oarã,
conjugând verbele doar la perfectul compus.

Mã aºezasem pe o bancã mai retrasã, dacã s-ar fi
putut ascunsã zecilor de ochi, nedorind sã tulbur în
vreun fel ritualul zilnic al celor care au fost ºi ei
cândva agãþaþi de vise, pe care acum le-au închis
între aceste garduri sau poate ºi le-au cadorisit unii
altora, dându-le la schimb, ca-ntr-un ilogic joc de
copii!

Din lipsã de preocupare, încerc sã mã gândesc la
rosturile lumii, ºi-aºa n-am sã le aflu vreodatã.
Statuia lui Eminescu se distreazã, aruncându-mi
sãgeþi otrãvite: „ Nu spera ºi nu ai teamã...”, „Nu
credeam sã-nvãþ a muri vreodatã...”, „Poþi zidi o
lume-ntreagã...” ... Am rugat-o sã înceteze, dacã tot
nu mã poate dumiri în vreun fel. Ia te uitã, am ajuns
sã conversez cu statuile! ªi n-am decât jumãtate din
media vârstei ocupanþilor acestui azil, care, cel puþin,
par sã nu mai caute nimic. Neavând întrebãri,
pesemne obosiþi de-atâta cãutare, nu mai aºteaptã
nici rãspunsuri. Ãsta sã fie secretul seninului pe care
li-l citesc în priviri?

Când amica mea, care conduce azilul, mã rugase
s-o ajut în realizarea unui proiect, am sãrit indignatã,
de parcã-nghiþisem vreun ciulin:

- Bravos, naþiune! Eu vãd cum trece viaþa pe lângã
mine ºi tu-mi ceri sã mã ocup de-ale altora! Spuneai
cã-mi eºti prietenã?

Zâmbetul ei dezamãgit-ironic m-a readus cu
picioarele pe pãmânt ºi capul pe umeri. Mã auzise
de-atâtea ori bombãnind revoltatã la adresa celor care
spun doar vorbe, fãrã s-ajute, mãcar cu puþinul pe
care-l pot, pe aceºti jumãtate duºi din lume, dar care
se-agaþã firav de-un fir de existenþã umanã.

ªi iatã-mã pe mine, indignata, îngroºând rândurile
frumos-vorbitorilor nimic-fãcãtori. În fond, ce-mi
ceruse? În niciun caz bani, ci doar o parte din timpul
ºi o fãrâmã din sufletul meu.

Loredana Dãnilã

Dincolo de timp
Azilul (1) - O sã le spun cã eºti de la ziar ºi c-o sã le publici

poveºtile. Nu trebuie decât sã-i asculþi.
- ªi sã mint, nu-i aºa?
- Da. Mai exact sã consimþi la o minciunã, ca

aerul de necesarã pentru ei.
- Bine, dar dacã-mi vor cere publicaþiile?
- N-or sã þi le cearã. N-au nevoie de ele. Tot ce le

trebuie este credinþa în iluzia cã nu sunt duºi de tot
pentru aceastã lume, cã cineva mai aflã despre ei,
cã, într-un anume fel, sunt în centrul atenþiei. În
cercul strâmt în care-ºi duc existenþa nu mai au cui
sã-ºi spunã poveºtile – mai mult sau mai puþin
adevãrate, dar ce conteazã? – s-au sãturat unii de
alþii, ba chiar se ceartã uneori: „Asta mi-ai spus-o
altfel data trecutã!” sau „Eºti un mare mincinos!
Când ai fost tu bogat? Ce cauþi atunci printre noi?”
Înþelegi? Oamenii aceºtia nu mai au unde sã evadeze,
singura lor scãpare ar fi sã dea drumul istoriilor
dincolo de ziduri, ca unor porumbei cãlãtori, chiar
ºi fãrã destinaþie cunoscutã.

- De ce n-ai încerca sã faci asta chiar cu un ziarist?
Vreau sã spun unul adevãrat, care sã ºi publice?

- Ha, ha! Pe ce lume eºti? Cine-ar cumpãra un
ziar doar ca sã afle despre viaþa unora scoºi înafara
societãþii? ªi-apoi, ziariºti ºi reporteri au mai fost.
Vin la mine sã-mi ia interviu, fotografiazã cantina,
grupurile sociale, îl mai întreabã pe vreunul cum îl
cheamã ºi câþi ani are, eventual cât are de gând sã
mai trãiascã ( cu alte cuvinte cât se va mai hrãni din
bugetul nostru, al tuturor) ºi cam atât. N-are nimeni
timp de poveºti.

Adina avea dreptate, n-am gãsit argumente s-o
contrazic. ªi iatã-mã pregãtitã sã intru pentru prima
oarã în jocul de-a mã da drept cine nu sunt, în faþa
unor necunoscuþi.

- Ai ºtiut din capul locului c-o sã accept, nu-i
aºa?

Zâmbeºte.
- Da. Þi-am spus c-am studiat ºi puþinã psihologie,

apoi...te cunosc. Nu-þi va pãrea rãu, te asigur. Sunt
oameni interesanþi, îþi trebuie doar puþinã rãbdare
cu ei.

M-am înarmat cu rãbdare ºi am venit cu temele
fãcute, nu fãrã un tremur interior, sufletesc,
prefãcându-mã a fi omul potrivit pentru a face
porumbeii sã zboare. Peste ziduri, peste graniþe,
dincolo de meschinãrii, de prejudecãþi ºi
chiar...dincolo de timp.

Eu însãmi, aºezatã leneº în bãtaia soarelui de au-
gust, am ieºit în afara timpului, uitând cã „afarã”
lumea se grãbeºte ºi eu odatã cu ea, fãrã mãcar sã
ºtiu înspre unde...

Slobozia, 10.08.2005

Din arhiva foto HELIS

Luna presei ialomiþene
- martie 2007 -
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