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Din cele  mai vechi timpuri, vãile râurilor, mai mari
sau mai mici, au reprezentat z one prielnice desfãºurãrii
vieþii comunitãþilor umane . Dunãrea, deºi s-a aflat prin
excelenþã �în calea rãutãþilor�, nu face excepþie de la
re gulã. Dovez ile  arheologice atestã o vieþuire continuã
pe malurile fluviului ºi a bra þelor  sale timp de  milenii.
Satul Borduºani, de pe  malul Borce i, este un astfe l de
exemplu.

Vechi u rme de locuire pe teritoriul
sa tului Borduºani 1

Intratã de timpuriu în a te nþia cerc etãtorilor 2  zona
Borduºa nilor (balta ºi împrejurimile)  oferã în prez ent
numeroase date asupra  l oc uir ilor umane care s-a u
succ edat de-a lungul timpului. Pe ter itoriul localitãþii
au fost înregistrate mai multe aºezãri umane, dupã cum
urmea zã:

a. La cca. 2,5 km nord-est de sat, în actuala  Baltã a
Ia lomiþei se a flã cunoscut a  aºez area-tell numitã de
loc a lnic i Popina .3  Pe  hã rþ ile  di n se c. X IX  este
me nþionatã cu toponimul Popina Mare .

 Aºeza rea s-a format pe un martor de  eroziune , re st
dintr-o te rasã mai înaltã ºi mai veche. Remarcãm faptul
cã staþiunea este compusa din douã tell-uri, amplasate
unul lângã celãlalt. Astfel de situaþii s-au mai întâlnit în
c ultura  Gume lniþ a,  un e xempl u î n ac es t se ns
re pre zentâ ndu-l a ºez area-tell de la Vlãdiceasca (Valea
Argovei).

Tell-ul mare  are o formã  ovalã  cu dime nsiuni de
180x70m ºi înãlþimea de  15,40m. În partea sudicã a sa
se aflã tell-ul mic c u o înã lþime de 8m ºi o suprafaþã de
30x20m.

Din punct de vedere  stratigrafic, locuirea Popinei a
început în timpul culturii Boian. Un sondaj practicat de
C. Ha itã ºi M. Tomescu (1998) în partea  de nord-est a
te ll-ul ui  a  pus în evidenþã  re sturil e une i locuinþe
neincendiate din care  s-au recupera t câteva  fragme nte
ceramice  Boian4 . Cercetãrile arheologice a flate în curs
de desfãºurare  în zona  de nord a tell-ului certificã o
îndelungatã locuire în perioada culturii Gumelniþa. Pânã
în prezent s-au cercetat cinci niveluri de locuire marcate
de resturile unor locuinþe  incendia te ºi neinc endiate
unele cu ºanþuri de funda þie ºi pereþi realiza þi în tehnica
paiantei. Inventarul a rhe ologic, deosebit de  bogat, este
caracteristic culturii Gumelniþa  fa za A2.

Dupã încetare a locuirii gumelniþene , în supra faþa
cercetatã , s-a semnala t descoperirea  unor fragme nte
ceramice a parþinând culturii Cernavoda II  ºi Hallstattul-
ului B.

La partea superioarã a te ll-ului s-au ce rcetat douã
niveluri de locuire getice datate în sec. II î.Hr.-I  d.Hr. În
ambele niveluri s-au de scoperit 11 locuinþe incendiate
ºi numeroase gropi. Locuinþele, construite în tehnica
paiantei, era u dispuse în ºiruri bine ordonate sugerând
o preocupare în organizarea internã a a ºez ãrii.

Bise rica Sfântul Ierarh Nicolae din Borduºani

Bise rica lipoveneascã

 b. Pe insula lacului Bentul Mare , situa t în aceea ºi
ba ltã, s-au descoperit mai multe fragmente ceramic e din
perioadele : ne olitic ã (cultura  Boia n), geto-da cic ã
(sec.IV-III î.Hr.)  ºi medievalã timpurie  (cultura Dridu).
Locuirii Boian îi asociem ºi un toporaº plat din gresie5 .

c. În partea  esticã  a localitãþii, pe malul drept al
Borcei, în punctul numit de localnici Bacul Vechi s-au
desc operit pe o suprafaþã de  cca. 200 mp numeroase
fragmente ce ramice , chirpic ars, oa se de  anima le.
Aºezarea se aflã într-un avansat proces de distrugere
dat ora t e roz iunii  provoca te  de a pe . Mat eria lel e
arheologice re cuperate indicã locuiri din pe rioada geto-
da cicã (sec.IV-III î.Hr.) , cultura Dridu  ºi sec. XV-XVI6 .

d. În curtea Oficiului Poºtal ºi cele ale loc alnicilor
Grigore Constantin ºi Gologan N icolae, situate în z ona
centralã a satului s-au descoperit ma i multe fragmente
ceramice  ºi vase a parþinând culturii Sânta na de Mureº.
Probabi l, ma teri ale le  ami ntit e fãc ea u parte  din
inventarele  unor morminte  ca re au fost deranjate de
diversele  lucrãri prac ticate de loc uitori7 .

e. În curtea fostului SMA Borduºani, cu prilejul unor
lucrãri de construcþie, a fost semnalatã  existenþa unor
morminte antice. În anul 1974, N. Conovici a  întreprins
o sãpã turã  de salvare de scoperind mai multe morminte
ce aparþin une i necropole da tate în sec. IV-III  î. Hr.8

Primele menþiuni
La 15 ianuarie 1467, domnitorul Þã rii Româneºti,

Radu cel Frumos, întãreºte mãnãstirii Coz ia bãlþile de
la Sãpa tul ºi gura Ialomiþei, precum ºi dreptul de  a lua
va mã din locurile de încãrcare al  peºtelui de la Steea nca,
Borduºani, Fãcãeni, Vlãdeni, Blagodeºti ºi Corneni: �sã
fie volnici cãlugãrii sã  ia vama ºi perperul�9 . Este prima
me nþiune a localitãþii Borduºani, ca re, cu siguranþã, are
o vechime mult mai mare.

Pâ nã  în pre zent, s-a c onsi derat c ã denumi re a
�Borduºani�  vi ne  de  la cuvântul �borduºele � sau
�burduºele�, burdufuri mici folosite  la transportul apei10 .
Este însã greu de imaginat acest exe rciþiu, al cãratului
ape i cu burdufurile , într-o re gi une  supusã a tât or
inundaþii. Ma i degrabã, satul îºi datoreaz ã denumirea
verbului �a se burduºi�, care are ºi înþelesul de r idicare
a nivelului, de ieºire din maluri, de re vãrsare a ape lor.
A ºada r,  �Borduºa ni�  înse a mnã  � loc ul supus
inundaþiilor�, ceea  ce nu ne poate surprinde, cunoscând
poziþia ge ografic ã a satulului.

Destine le Borduºanilor, în a doua jumãtate a  sec.
XVI ºi prima jumãtate a sec . XVII, se leagã de familia
Cornãþenilor ºi de cel mai ilustru re prez entant al ac estui
neam, boierul Socol.

Soc ol Cornãþeanu este fiul vornic ului Drãghici din
Cornãþeni ºi nepotul de  fiicã  al marelui vornic Socol
din Rãz vad. Prima sa soþie a fost Marula, fiica  naturalã
a lui Mihai Viteaz ul. Era, de a semene a, înrudit c u Ele na,
soþia lui Matei Basarab.

Vitalie Buzu
Florin V lad(continuare în pagina 9)

#  2 mai1940, Vintilã Vodã, Buzãu, s-a nãscut Radu
ASANACHE, epigramist;

#  7 mai 1929, Malte zi, s-a nãscut Ion Ghelu
DESTELNICA, poet, actor(m. 2001);

#  8 mai 1879, s-a nãscut Ioan C. FILITTI, om politic;
#  10 mai 1945, Bucureºti, s-a nãscut ªer ban

CODR IN (pse udonimul lui ªerban De nk), poe t,
dramaturg, editor;

#  14 m ai 1897, Buieºti, s-a nãsc ut  Cr isti an
SÂRBU, poet( m. ?);

#  16 m ai  1938 , Slobozia , s-a  nã scut Florin
COSTINESCU, poet ºi editor;

#  23 mai 1944, s-a nãscut Ion ALECU, z iarist;
#  25 mai 1998 , a  muri t proza torul ªte fan

BÃNULESCU( n. 8 septembrie 1929);
#  26 mai 1916 , Patru-Fra þi, Adânca ta, s-a nã sc ut

ªtefan TÃNASE, poet;
#  26 mai 1964 , Urzice ni, s-a nãscut Marius

MITR EA, doc tor  î n mat ema tic ã , profe sor l a
Universitate a din Minneapolis, Minnesotta, SUA;

#  28 mai  1953, Buc ureºt i, s-a  nã scut  Ion
TEODOR ESCU, poet, pedagog;

#  30 m ai  1928 , Vlã de ni, s-a  nã scut Bucu ra
DRAGOMIR, rapsod popula r.

În zilele de 19-21 mai a.c., Alexandru Bulandra,
autorul cãrþii �Vasile Alecsandri ºi cazul Mioriþa - o
anchetã literarã�, Helis, 2006, a participat, la invitaþia
Consiliului Judeþean Vrancea ºi a Centrului Judeþean
pentru Conse rvarea  ºi Promovarea  Cul turii
Tradiþionale, la Sesiunea de comunicãri ºi referate cu
tema �Mitologia transhumanþei- Mioriþa�.

La  de zbate ri a u mai luat  parte  c onferenþiar
universitar dr. Theodor Codreanu, lector universitar
profesor Ioan Filipciuc , cercetãtor ºtiinþif ic dr. Silvia
Chiþimia, de la Institutul Naþional de Etnografie ºi
Folclor �Constantin Brãiloiu�, conferenþiar universitar
Ioan Dãnilã, scriitoarea

Isabela Vasiliu Scraba, conferenþiar universitar Sumiya
Haruya- Japonia, profesor dr. Valeria Manta Tãicuþu.

Dumi nic ã, 20 mai, cerce tãtori i fenome nului
mioritic au fost oaspeþii Schitului de la Soveja unde,
în prezenþa localnicilor  ºi a oficialitãþilor judeþene, li
s-au decernat medaliile jubiliare  �Alecu Russo� ºi titlul
de �Cavaler al Ordinului Mioriþa�.

Luni, 21 mai, de Sf. Împaraþi Constantin ºi Elena,
în Comuna Negrileºti, au fost martorii obic eiului
tradiþional �Sfintirea turmelor� ºi au urmãrit spectacolul
folcloric pastoral.

Lucrarea d-lui Alexandru Bulandra, lecturatã deja
de invitaþii la manifestare, a stârnit vii discuþii, fiind
apreciatã ca o contr ibuþie importantã la cercetarea
baladei  �Mioriþa�.    Exemplare ale cãrþii au fost do-
nate de autor organizatorilor ºi ºcolilor din Soveja ºi
Negrileºti.

Gh. Dobre

ALEXANDRU BULANDRA -
CAVALER AL ORDINULUI

MIORIÞA
Borduºani , coordonate istorice
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În urmã cu  câþiva
an i ,  poe tul  ªerba n
Codrin  lan sa cã tre
mine o  provocare, ºi
anume cea de a scrie

un �bloc� de 150- 200 de balade,  în tr- o
manierã care sã spargã tiparele acestei speci i
l iterare.  În st ilul  dumisale inconfundab il ,
in iþiatorul heliodiei  mã ºi  muº trulu ia pentru
faptul  cã mã las în voia poeziei impersonale,
în detrimen tul poeziei virile, pe care o impune
orice real itate umanã. La momentul acela nu
eram pregãtitã în nici  un fel pentru aceas tã
provocare, aºa încât totul s-a întors împotriva
domniei-sale. S-a aºezat gospodãreºte la lucru
ºi  (martor al frumosului etern !), sub ochii  mei
uluiþ i, manuscrisul  �Baladierulu i� a începu t
sã creascã de la o zi la alta adunând tex te de
baladã º i sonet  b ritanic în tr-o  nestematã
li terarã cuprinzãtoare canti tativ, dar mai  ales
calitat iv.

O emoþie nesfârºi tã mã cuprinde acum,
având în  mânã cartea în discuþie,  t ipãritã ºi
arãtoasã ca un ou de Paºti . Nu îndrãznesc sã
ros tesc desp re ea decât  câteva cuvinte de
su flet, terito riul  fi ind atât de vast , prefer sã
mã bucu r de suculen þa º i inedi tu l textelor
poet ice unde ªerba Codrin penduleazã între
erotismu l primordial ºi  misterul  impulsulu i
hris tic cu ltivând ca figurã de st il paradoxul .
Ca un adevãrat  �Sapho� masculin , ªerban
Codrin  ne uimeºte cu �erezi ile� dumisale de
24 de karate, demonstrând un nemãrgini t curaj
ºi original itate în abordarea idei i º i o  încredere
in finitã în fo rþa cuvântulu i vib rat  energetic la
rãdãcini. Iatã ce spun textele de aceas tã facturã
: �Din sfiiciune, de la început ,/La Jocu rile-
Ero tice de varã/Recordu l mond ial  pentru
sãrut/L-am spulberat a mie una oarã/�.  Sau :
�Iub ito, glorioºi  fãrã s fialã/Ne p roclamãm ero i
în  pielea goalã/�. Încã : �Mai dã-mi sã aprind,
ori  mai  curând sã pup /Poarta spre templu l
veºn ic nesãtu l , /Pe când , aseme ni  þ ie ,
noctambul,/Îþi  rãvãºesc altarul  ºi-l corup��.
Sau  : �Þi-aº ap lica pe sâni  vechi etichete/De
vinuri cu lipiciul  genial�;  �Aud  astral ascunse
orologii/În ºoldul tãu tãcând  esenþial��.

Fr ãmân tãr i le  impu lsu lu i  h ris t ic se
reliefeazã într-un  set  de imagini  ca :��Din
gheara noas trã în  grumazul tãu;/ªi pentru-
abjecþie ºi nerozie,/Din rãu sporind în mai
fanatic rãu,�. Sau :  Sã ai  din  Paradis  curaj
sublim/De-a coborî  acasã, unde-n p rag/E
bucu ria sã ne întâlnim,/El Fiu-ncoronat  cu
spini, de d rag��. Ori : ��Absenþa blândulu i
Iisu s, cãci nu/Vreau în trebãri , îmi e de-ajuns
mirarea.�.

Tex tele baladelor, cu t itluri care mai  de
care mai nãstruºnice, de genul:  �Baladã dupã
ultimul, dar nu  cel din urmã ero tic-show al
striperulu i� sau �Balada celor mai pl ictisiþ i

An iversãri  cu ltur ale ia lomiþene

ªerban CODRIN
un poet ialomiþean pentru eternitate

Sonete
*

Pe strãzi, o superbie de-animal
Cu forme geometric de feline
Îºi p relungeºte ochii  marþial i
Spre mine, rãbdãtori ºi ficº i, sp re mine�
Miraj de-argintãrie, catifea
ªi vie lenevie de pan terã,
La pândã-mi curenteazã inima
Cu-orgolii, fulgerãri  din ionosferã�
Pe cât se scurg secundele din ceas
ªi-i s imt nervozi tatea de jivinã,
Se metamorfozeazã pas cu pas
Pisica u riaºã-n  limuzinã
    ªi-asup ra mea-aþinte-te-un singur gând,
    Sã mã absoarbã-n  miezu l ei flãmând�

*

Abia târâm cumplita greu tate
ªi t ragem ºi împ ingem fãrã spor,
Cu mii de mâin i trud ind în aju tor,
La bulgãrele dur de-eterni tate�
Sleiþ i de nãduºalã, cu burgh ie,
Ciocane, dãlþ i ne-ncrâncenãm din greu
Sã-i  facem ch ip ciopli t lu i Dumnezeu,
Pe tron, în luminoasã mãreþie�
Ne reuºeºte la perfecþiune
Soboru l de izvoare, po rumbei ,
Crini,  candele cu  lacrimi de ulei ,
Garoafe, maci sperând în rugãciune�
    D oar cerul mai rãmâne sã-l  sculp tãm,
    Astral  obrazul Tatãlui  suprem�

*

Mai mu lt un jaf de zdrenþe-ntre femei,
Târâº, o umbrã strâmbã, cu broboadã,
Îºi zdrãngãneº te-ngrozitor pe stradã
Rupturile bocanci lor prea grei�
�De când, mãnos, cresc greieri în  livadã
ªi-n casa micã fãrã-a fi bordei,
Mai am o carte cu poeþii  ei
ªi o ciocãn itoare cam neroadã�
Învrednicit degeaba voievod,
L-o-nfrânt necazul, de-a cãzu t ruinã�
Proasta-ºi scobise vilã cu piscinã
În pomul meu  cel mai iubi t, pe rod��
   Strângându-mi umerii  cu dãrnicie,
   Îmi râde-p lânge doamna poezie�

ªerban CodrinAdria Bãnescu

tovarãºi  la un  concert  din muzicã de Bach�
ilustreazã realitãþ i sociale,  omeneºt i, trãiri unde
ludicul  se aflã la loc de cins te. Iatã câteva
argumente : ��Pe când le toacã-un pian is t,
urâtul ,/Din unul Bach, cine-o  mai  fi pârâtul ./�;
sau  �Fãlos , pe-o raºele cu  flo rãrese,/D e-aº  fi
Împãrat  ºi Rege º i Vlãdicã,/M-aº fandosi cu þoale
pe alese�;  sau(fascinan t final) �Când ceasul
bucuriei tale sunã/Trezeº te-te mai  b ine din
minciunã, /Odatã ºi  încã-o  datã îng ropat, /ªi
cautã-þ i prin tre greºeli cuvântul ,/Pe s inguru -
nþelept cu-adevãrat ,/Cã totul trece, mai rãmâne
vântul��

Ca poet , despre opera lui ªerban Codrin  n-aº
putea scrie decât o  poezie; este rolul ºi datoria
critici i li terare româneºt i sã aºeze aceas tã operã
pe treapta cuvenitã iar ªerban Codrin sã fie
numãrat  p rintre marii  poeþi ai literatu rii române
dintotdeauna.

Fiind luna mai , când poetul aniverseazã ziua
naºteri i( 10 ale lunii!), î i urez toate cele bune ºi
la cât mai  mu lte ziceri de duh , câte zi le îi v a
hãrãzi  Domnu l, din aceas tã lunã a ru tu lu i
priv ighetorilo r ºi a luminii  de miere !

Balada poetului despre care nu se scrie

Când braþele sp re Fire mai  în tinzi
La cele ce d in umbrã nu cuvân tã
În casa ta de-nrâu rire s fân tã
Va roade ignoran þa scumpe grinzi ;
ªi nimeni  nu aºeazã mãrturie
La ceea ce þãrân ii s tã povarã �
ªi de u rât ivesc o speþã rarã:
Poetul  despre care nu  se scrie.

Luãm scrisu l desp re ce s-a scris drep t pi ldã
Îl presu rãm în versuri ºi  recenzii
Glo rificând desfãºu rarea benzii:
Creaþia reþetei  de Clot ildã
Cu mirodenii de galanterie
Budinca sã ne fie doar vorbi tã
Cât  Unicu l trudeºte sã-l t rimitã
Poetul  despre care nu  se scrie.

Nu poþi  rost i cuvântul cu pedan þã
Decât  între cãrãri le bãtute;
Cortina-i  trasã, cuiele cãzute
La teatrul  mãcinat  de arogan þã;
Când infail ibi la cãrturãrie
Dând nume-ar fi sã pipãie în truna
Tot ce-a ºoptit cãtre porunci cu luna
Poetul  despre care nu  se scrie.

Sursa e spaima ºi  se circumscrie
Celei de moarte, cãrni i ce-o refuzã;
Iertat sã fie � de-am comis drept scuzã
Poetul  despre care nu  se scrie�
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Justi þia este pen tru ei!
D eº i  Cons t i tu þ ia consa crã  pu tere a

judecãtoreascã a patra putere în stat,  pastelul
po lit ic genereazã un  cu rcubeu de activi tãþ i
menite a pune just iþia în s lujba propri ilor interese
ºi  mai  puþin în slujba just iþiab ili lor.

Mu tarea s trâmbã a preºed intelu i care a agãþat
în  cãdere º i min istrul just iþ iei a determinat  o
luptã su rdã în sânul inst itu þii lor de just iþie.

Boala acesto r insti tuþ ii , cronicizatã în ult ima
perioadã, care poate fi definitã ca partinism poli-
tic, este generatoarea tuturor amen inþãri lor la
adresa democraþiei, a demnitãþ ii umane º i a
libertãþii .

Mon ito r ul  med ia,  p r ezen t  în  toa te
încleºtãrile, cu satisfacþ ia împlini tã doar în  cazuri
ex treme,  ses iz eazã convuls i ile s is temu lu i
judiciar ºi  se aºeazã la pândã.

Suprevegheazã atent, mânat de varii  interese,
pentru a surprinde esen þa miºcãrii . Fals! Mobilul
luptei lor este reprezentat de in terese uºor de
gh ic i t . Te ma: împo tr ivir ea,  con tes tar ea,
d istr uger ea,  an ih i lar ea º i dacã  se  poate,
subordonarea.

No i demnita ri sunt  chemaþi  sã conducã
domenii  de activ itate spre a mai  stopa declinul
ins tituþii lor s tatulu i, con text în care orice demers
este urmãri t milimetric º i obl igato riu contes tat.

Se do reºte schimbare, se do reº te adevãr, se
do reºte progres , doar declarat iv. În fap t,  se
vizeazã eliminarea oricãrei posibil itãþi de reglare
socialã. Sub st indardu l v idu lui legislat iv sau a
caducitãþi i unor legi se cautã a se împ iedica
aplicarea legii  ºi funcþionarea ju sti þiei.

Clanu ri ,  b re sle , gr upu ri  înc hise au
transformat  in st ituþ ii le s tatulu i în afaceri  de
famil ie, iar pra ct ica rea dr eptu lu i   d in tr-o
profesiune l iberalã în activitãþ i d e grup unde
in teresul major es te al tul  decât  d reptatea.  Poate
cã greºesc! Dar oare cum poate fi  apreciatã fuga
ju sti þiabi lilor de aces te in sti tuþ ii.

În acest con text, intenþi ile ministrulu l justi þiei
de a-ºi forma un colectiv de conducere men it a
asigura buna funcþionare a ministerului pe care
a fo st desemnat sã-l facã sã funcþ ioneze, au fo st
taxate ca abuzur i ºi  au  s tr ârni t vi i  d ispu te
med iatice în care se fac fel  de fel de scenarii de
man ipulare.

Deci, domnul minis tru, vã rog dacã v reþi  sã
faceþi  treabã cereþi  voie mass  media, ºi dacã,
dupã amp le dezbateri, veþi reuºi sã obþineþi un
sprij in majoritar, asta în cazul în care pânã atunci
nu  vã exp irã mandatul,  treceþi  sã vã formaþi
co lect ivu l  de co la bo rato ri  pen tru  a  cã ror
act iv itate veþi  fi  t ras  la rãspundere atât  de
conducerea Guvernului dar, mai  ales  de cãtre
med ia.

Bâzgâiala mediaticã cu priv ire la mutãri le ºi
dest itu irile dispuse de cãtre ministru l jus tiþ iei,
asup ra cãru ia se aruncã to t felul de invect ive,
are un rezultat sigu r: debusolarea justi þiabi lului,
d iluarea auto ritãþi i , deterio rarea actu lu i  de
ju sti þie.

09.05.2007
Vasile Iordac he

Gânduri

F.M. CIOCEA

- Domnilor, cuvântã MOTANUL la o ºedinþã a
partidului sau, cum în fiecare bãrbat zace latentã
latu ra sa onan is tã, iar în femei  germenii
lesbianismului pot încolþi oricând, sã ºtiþi  cã latura
politicã a omului este cea mai virulentã ºi  foarte
uºor poate fi scoasã la suprafaþã ºi exploatatã în
folosul  tãu dacã ai mij loacele sã o faci. Noi avem
mijloace, avem ºi  membri, dar în sondaje s tãm
destul de prost . Dacã înainte, ºti þi când, aveaþi
putere de convingere, se pare cã în momentul  ac-
tual eficaci tatea dumneavoastrã este nulã, zero
barat. Care-i  soluþ ia ? VÃ ÎNTREBAÞI CUM
PUTEM SUPRAVIEÞUI PE SCENA POLITICÃ?
Dacã pânã acum ne-am infil trat cameleonic în
parlament, destul de consistent zic eu, nimic nu ne

MOTANUL  POLITIC
împiedicã sã procedãm la fel ºi
de acum încolo.  Dacã
electoratul  nu ne vrea, noi îl
vrem !! Ha ! Ha ! Domnilor,
vom introduce gãleata
mediaticã pe capul unui partid
tocmai alungat de la guvernare,
dar care stã biniºor în sondaje ºi-i  vom bate
darabana pânã când, total  aiurit , ne va lua singur în
cârcã propulsându-ne dincolo de pragul electoral.
Are cineva altã idee, vre-un plan mai elaborat ?

Nimeni nu comenta nimic. Aprobau cu o uºoarã
înclinare a capului, muteºte, privind dezarmat de
inocent în ochii mult prea albaºtri ai MOTANULUI.

GENERAÞIA CONSUMATORILOR
Un prieten din capitalã, aflându-mã eu acolo

cu treburi,  m-a invi tat la cumpãrãtu ri  într-un
hipermarket. Mai fusesem eu într-unul, dar cu mult
timp în urmã ºi rãmãsesem cu o impresie pe care
nu  reuºeam sã mi-o clarific :  n ãucealã sau
încântare? Acum speram sã mã dumiresc defini tiv.
Recunosc, m-au speriat miile de maºini înghesuite
în parcare.

- Aºa de multe sunt în fiecare zi  ?
- Aproape, confirmã prietenul.
Când am pãtruns în incintã a început ºi aventura

pentru mine. Înotam prin  marea de oameni în
speranþa de a identifica vreun cunoscut . Prost
obicei. Dupã un sfert de ceas, ameþit  ºi  cu creierul
vâjâind, am renunþat sã privesc chipurile. În oraºul
meu mã salutam cu trei sferturi dintre cumpãrãtorii
unui magazin, aici , toþi  erau la fel de anonimi ca ºi
cãrucioarele pe care le împingeau grãbiþi de la un
raft la altul� N-a trecut o jumãtate de orã ºi eram
gata obosit, ca dupã o zi de muncã.

- Pânã la urmã, ce vrei sã cumperi ? mi-am
întrebat prietenul .

- Douã pâini.
- ªi pentru douã pâini umblãm de atâta t imp ?

Lângã blocul tãu am vãzut  un magazin; puteai  sã
cumperi pâinile de acolo, fãrã sã mai alergi atâþia
kilometri  pânã aici.

- O, nu. Aici o cumpãr cu zece bani  mai ieft in ºi
apoi mai sunt promoþi ile�

- Cumperi promoþiile ?

- Nu, dar îmi place sã le ºt iu.
  Explicaþia m-a dat gata. Am rãmas sã pãzesc

cãruciorul  lângã un raft  mai puþin vizi tat, cât timp
amicul se punea la punct cu promoþiile. Era o
nebunie: cãrucioarele se izbeau de cãrucioare,
oamenii unii de alþ ii, ca într-o miºcare brownianã
generalizatã. Curios, nimeni nu protesta. Apoi  mi-a
picat fisa:  fiecare cumpãrãtor se izola într-o lume
a lui,  care-i  permitea sã-i  ignore pe cei lal þi
cumpãrãtori. Ca sã-mi verific teoria, le-am pus
piedicã câtorva care, cu toate cã au cãzut, s-au
ridicat continuându-ºi imperturbabil i fâþâiala în
jurul rafturilor, ca niºte roboþi minuþios programaþi.

- Asta-i culmea ! mi-am zis abia stãpânindu-mi
râsul.

De-abia atunci am început  sã-i privesc cu
adevãrat . Câte poveºt i, drame, romane, lung
metraje cinematografice mi s-au perindat prin faþa
ochilor! Nici nu-mi imaginam ce caractere plenar
etalate puteai citi într-un spaþiu aºa de limitat: obezi
pofticioºi  târându-se obscen printre raioanele
alimentare, slãbãnogi cu priviri  speriate, t ineri,
bãtrâni  epuizaþi  de mirajul kilometric al clor mai
mici preþuri, sadici, perverºi ºi, câteodatã, sfinþi�
Era o lecturã fascinantã, uluitoare a unui  roman
scris instantaneu de personajele momentului.

- Iatã, mi-am spus, iluminat de un gând, s-a
nãscut generaþia consumatori lor, care nu are vârstã
ºi o sã dãinuie pânã când omul, ca specie, va evolua
în al tceva.

UN CALCULATOR, TU,
MULTE CALCULATOARE NOI

 Odatã cu noul mileniu a debutat în forþã ºi  epoca fulminiscentã a calculatorului. Pentru unii, acest
instrument pervers al  diavolului le-a intrat în viaþã ca un virus mortal sutã la sutã ºi nici un fel de
exorcizare nu-i  poate vindeca. Adio picnicuri romantice între prieteni , adio sporovãieli aprinse pânã
noaptea târziu, adio ºpriþuri picantereºti  intens condimentate cu idei.

   Diavolul  Bill  a ºtiut ce face când a fabricat calculatorul personal! Chiar ºi dragostea, atenþie prieteni ,
este mai intensã când se consumã pe internet.

   Internet-landul ºi-a fabricat propria naþiune, care se mãreºte ºi se mãreºte în fiecare orã. Este bine ?
Poate� Eu personal refuz sã gust din acest  drog.

   Diavolul Bill a ºtiut foarte bine ce face : l -a singularizat pe individ, amputându-i abilitatea nativã de
a social iza ºi de a comunica telepat ic cu cei lalþ i.

   Dar ºi calculatoarele, aºa cum le ºtim, nu vor avea viaþã lungã. Peste nici o generaþ ie se va rezolva
interfaþa biologicã cu creierul ºi atunci un simplu cip o sã ne transporte instantaneu într-o dimensiune
virtualã pe care n-o vom mai deosebi de cea realã, revenind în ea din ce în ce mai rar.

   Atunci oamenii nu-ºi vor mai pune nume, nu se vor chema Vasile, Ion, Dumitru, fi indu-le alocat
simplu ºi aleatoriu un indicativ la naºtere, care va fi realocat  altora când vechiul posesor a trecut în
lumea drepþilor�

   Dar, pânã la urmã, ce importanþã are ? Dacã trei sferturi din mine este electronicã, fibrã de carbon
ºi silicon, mi se pare corect sã mã strigaþi B15 FZ523. ªi o sã vã rãspund.
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- Tot  de atunci dureazã ºi povestea mea fãrã
sfârºit, care a început, paradoxal, înainte de a începe
cu adevãrat. Cântecul nostru a rãscoli t-o. Dragostea
aceea a început ca orice vis  frumos, cu timpul a
devenit o perpetuã amãgire, apoi s-a t ransformat
într-un calvar pe care-l port cu mine, deºi sunt între
ai mei. Cel  mai dureros  es te cã nu pot  sã mã
destãinuiesc, aº provoca o ºi mai mare furtunã, cãci
nu m-ar înþelege. Uneori mã simt chiar fericit, într-un
fel zis, cã pot rezista tentaþiei de a mã destãinui
lor. De multe ori m-am întrebat dacã e o vinã sã
iubeºti, încât sã te pedepseascã destinul  atât de
nemilos, sã porþ i o asemenea povarã. Mai degrabã,
cred cã e o vinã sã uiþ i în iubire.

- Nu te poþi scufunda în vinã, dar poþi înota în
ea o viaþã întreagã. Nu înþeleg de ce cauþ i tu sã te
învinovãþeºti. Cutremurul greºeºte când ucide?

Trenul pufãia, gâfâia, se opintea urcând, îºi mai
luase în ajutor încã o locomotivã, se unduia obosit
printre brazi,  mas todontul  îngh iþea cu g reu
traversele, locomotiva arunca jetu ri  de aburi
fierbin þi în s tânga ºi-n dreap ta, anunþându-ºi
furioasã înaintarea, însoþite de fluierãturi, de parcã
ar fi vrut  sã strige:  daþi-vã la o parte din calea mea,
vreau sã ajung în vârf! Dintr-o datã, ch ingile
muntelui  se desfãcurã învinse, lãsând deschise mai
întâi o poianã cu brazi ce te întâmpinau ca într-o
sãrbãtoare a biruinþei, apoi toatã valea se deschise,
la început timidã, apoi din ce în ce mai largã, spre
a se pierde într-un albastru nesfârºit ce limpezea
crestele munþilor. Tropãituri repezi  se auzeau pe
culoarele vagonului , în scurta oprire, în timp ce
locomotiva îºi fãcea datoria, fluierând cu disperare,
anunþându-ºi o coborâre primejdioasã. Puþinii
cãlãtor i se împr ãº t iaserã dupã o oarecare
vânzolealã. Aici intrã o doamnã cu ochelari destul
de mari pentru faþa ei micã, se uitã cu atenþie pe
biletul de cãlãtorie, pentru a-ºi verifica locul, ceru
totuºi încuviinþarea, arãtând cu un ges t dublu, al
unui deget ºi al bãrbiei , sã se aºeze, pe locul rãmas
liber din colþul  opus. Între timp, îºi mai  fãcurã loc
încã vreo câþ iva cãlãtori tãcuþi, nu înainte de a-ºi
controla cu atenþie locurile înscrise pe bilete. În
înaltul depãrtãrilor, albastrul cerului se contopeºte
cu orizontul verzui  al  îndepãrtatei ºi misterioasei
câmpii, care treptat-treptat  îºi  pierde contururile,
topindu-se într-o liniºte solemnã, aºa cum se va
topi în neant ºi  povestea aceasta de dragoste, odatã
cu sfârºitul purtãtorului calvarului ei�

*
Destinul  nu iartã, e mai ascuns chiar decât

Dumnezeu. Nimeni nu l-a vãzut, nimeni nu l-a
pipãi t, nimeni nu l-a auzit . Unii ºi -l închipuie ca
un abur având douã braþe, ca douã fumuri, numai
cã sunt inegale, adicã se pot lungi  sau se pot scurta
dupã intenþia sau dupã voinþa stãpânului . Un braþ i
se poate alungi într-o clipã atât de mult cã, dacã ar
vrea sã te gãseascã, poate înconjura ºi cotrobãi tot
pãmântul. Te gãseºte imediat ºi oriunde, când nu
vrei, sau când nu te aºtepþi, dar exact când trebuie,
la momentul potrivit . Mai  întâi te pipãie, te
identificã, îþi dã roatã, apoi te încolãceºte cu mii
de funii, atât de neaº teptat , încât  n-ai  timp sã
reacþionezi: sã fugi, nu poþi, cãci eºti legat  de mâini
ºi de picioare; sã vorbeºti, þi se încleºteazã gura.
Rãmâi împietrit . Doar ochii-þi mai dau semne de
viaþã rotindu-se în toate pãrþile, cãutând disperaþi
o umbrã de ajutor. N u-þi  mai poþ i controla
rãsuflarea. Exact  ca ºi cum te-ai fi nimerit  singur
în mij locul unei pãduri, te plimbi liniºtit pe o potecã
ascultând cântecele pãsãri lor ºi  deodatã, o fiarã
sãlbaticã, sã zicem râsul pãdurii, aflat undeva
deasupra ta între crengile unui copac, te avertizeazã

TITI  DA MIAN

UMBRA  NEªTIUTEI
cu o fracþiune de secundã despre iminenþa atacului
prin râsu-i neaºteptat, apoi îi simþi umbra planând
spre tine, gata sã-þi înfigã ghearele-i de fel inã în
ceafã, sã-þ i secþioneze jugulara. Eºti paralizat ºi
aºtepþi. Nici mãcar nu mai poþi schiþa nici  un gest,
cât de mic, de apãrare. Poate dacã mai ai timp sã-þi
duci, instinctiv, mâinile dupã ceafã, sã închizi ochii,
sã te ghemuieºt i. Aºteptând încremenit , mai simþi
doar cum cãldura t rupului tãu se prelinge, o datã cu
sângele, prin vena jugularã, în trupul animalului.
Viaþa ta trece în altã viaþã. Deschizi  ochii ºi  constaþi
bucuros cã totul s-a întâmplat doar în închipuirea
ta, ai cãzut pradã unui joc al imaginaþiei care a scos
din adâncuri o aºa întâmplare pe care, probabil, ai
trãit -o cândva într-o altã viaþã, preistoricã, atunci
când erai culegãtor, te rãtãciseºi de turmã  ºi-þi
aºteptai sfârºitul, înconjurat  fiind de fel de fel ochi
de fiare ºi de gheare care te pândeau, te înconjurau,
se apropiau trântind spre tine mai  multe fascicule
feroce, gata sã te hipnotizeze�

- Vã rog frumos, domnule profesor, pot sã mai
iau o ciornã? Mã trezi la realitate glasul subþirel  al
unei fete care deja se ridicase din bancã, îºi aranja
din mers sarafanul ºi se îndrepta spre catedrã. Am
apucat sã-i  rãspund afirmativ indicându-i cu privirea
ciornele ºi fãcându-i semn cu degetul pe buze sã se
deplaseze uºor, sã nu deranjeze celelalte eleve din clasã.

Mã plimbam prin faþa clasei, mai mult pe vârfuri,
pentru o  supraveghere la examenu l scris . Se
întâmplase ca în sala aceasta sã fie numai fete ºi
toate îmi erau necunoscute ºi indiferente. ªt iam cã
supravegherea este doar o formalitate. Era o probã
de admitere la liceu ºi sigur cã niciuna nu-ºi permitea
sã riºte sã copieze, mai ales cã fuseserã avertizate ºi
cã, la intrare, se fãcea control amãnunþit. Se pare cã
subiectele erau convenabile.  Cele mai multe le
primiserã cu priviri radioase, mulþumite, cu uºurare,
vizibilã prin poziþia relaxatã a corpului, dar mai ales
a chipu rilor dest inse.  Acum scriau de zo r,
concentrate,  cu miºcãri lin iº tite, del icate. Nu
îndrãzneam sã merg printre bãnci, de teamã ca
trecerea mea, chiar discretã, sã le distragã, sã le
scoatã din concentrare. Câteva rãmãseserã mai
abãtute. Una chiar îºi rodea insistent unghiile de la
mâna stângã, cãutând o soluþie, cu ochii pierduþi pe
subiecte, încercând  zadarnic sã-ºi  aminteascã
ceva�Alta se încrunta aºa de tare, încât  îºi  apãsa
cu degetele fruntea, de parcã era pe punctul sã dibuie
soluþia ºi rãmânea doar s-o prindã, ca s-o transpunã
pe foaia de examen.

Mai trãisem de nenumãrate ori, ca profesor,
asemenea experienþe ºi-mi plãcea sã le urmãresc
primele reacþii la contactul cu subiectele pentru teze.
Erau câteva clipe de surprizã, se isca chiar o uºoarã
fremãtare, unii chiar încercau discrete comentarii,
dar pânã la urmã, legile naturii  îºi spuneau cuvântul:
se concentrau, ca de obicei, pe subiectele propuse,
stilourile intrau într-o fugã uluitoare de la un capãt
la altul al rândului , bãncile se miºcau ritmic, o
încordare sorã cu uitarea de sine se instala în clasã.
În timpul lecþiilor, despicam ºi savuram împreunã
subtil itãþ ile textelor poetice în care ne cufundam
pânã la epuizare, dar la sfârºit uitam efortul citind
pe chipuri le lor aceeaºi bucurie interioarã generatã
de satisfacþia izbânzii. La început se poticneau, erau
stângaci , se repezeau, nu gãseau porti þa de intrare în
text, izbucneau câte doi-trei deodatã, citeam pe
chipurile lo r plãcerea izbânzii sau dezamãgirea
eºecului , dar nu se dãdeau niciodatã învinºi . Când
se împotmoleau, interveneam doar cu un cuvânt sau

cu o simplã sugest ie.
Mã încân tau  când
veneau cu interpretãri
originale, chiar
nesemnalate de crit ica
literarã ºi mã bucuram
în sinea mea cã vor ºt i
sã þinã în mânã o viaþã
întreagã o  carte de
li teraturã. Polemizam, indirect , cu cei care tot
strigau sus ºi tare cã tineretul  de azi nu mai citeºte,
a devenit sclavul calculatorului, adio l iteraturã!
Ajungeau în clasa finalã, dãdeau bacalaureatul,
apoi iar o luam de la capãt cu alþii, parcã ºi mai
îndârjiþi , fãrã sã-mi dau seama cã luam mereu, la
patru ani, adolescenþa de la capãt . Trãiam între ei
o tinereþe perpetuã, anul  nou începea pentru mine
mereu pe 15 septembrie º i se încheia dupã
examenele din varã� Îmi plãcea sã-i urmãresc,
ca ºi acum, lucrând, abandonându-se efortului,
pânã la uitare ºi la epuizare.

ªi acum, ca ºi al tãdatã, paginile se umpleau,
una câte una,. Foi le de examen erau dirijate, ca la
o comandã, de mâna stângã, iar cealaltã plimba,
c-un fel de grabã, sã nu cumva sã uite ideea, stiloul,
de la un capãt la altul al  pagini i. Se opreau uneori,
de parcã ar fi  vrut sã prindã câte o idee, ridicau
stiloul cu vârful peniþei  în faþã, fixau ceva, fãceau
cerculeþe în aer sau, pur º i simplu. scuturau
peniþele de vreo picãturã imaginarã, în lãturi, c-
un ges t s tereo tip , chiar dacã aveau cernealã
suficientã. Îºi treceau c-un fel de grabã degetele
prin pãr, zãbovind în vreo scãrpinare uºoarã  la
rãdãcina vreunei ºuviþe care se încãpãþâna sã cadã
rebelã peste frunte, sau ºi-o aruncau destul de
energic, dând capul spre spate, ori rãmâneau un
timp cu capul sprijinit pe podul palmei . Erau palme
uºor umezite de t ranspiraþie, rozalii  spre vârful
degetelor subþirele, lungi, de adolescente, curate.
Unele þineau apãsat paginile, de parcã s-ar fi temut
ca cineva sã nu le tragã. Spionau cu coada ochiului
în stânga ºi în dreapta, ca nu cumva vecinele sã nu
scrie mai mult decât ele. Bãncile se miºcau ri tmic,
o datã cu trupurile încordate de efort. Sânii  lor
preaplini, de fecioare, intrau ºi ei  într-o uºoarã
vibrare când scrisul  ajungea la capãtul foi i ºi
trebuia întors de la capãt.

Rugãmintea fetei care ceruse ciorna mã adusese
la reali tate. Am abandonat întâmplarea cu lynxul
gândindu-mã cum de-mi veni, aºa instantaneu,
ideea despre des tin. Îmi plãcea, ca ºi altãdatã, sã
urmãresc ºi sã savurez acest spectacol, unic pentru
mine, cãci, concentrându-se pânã la uitare, mi se
abandonau, fãrã sã ºtie ºi fãrã sã vrea, iar eu ca un
hoþ de suflete, de chipuri ºi de priviri , puteam sã
le urmãresc, sã le studiez, sã le admir. Spectacolul
se proiecta numai în sufletul meu, reuºeam, cred,
totdeauna, sã-mi maschez gânduri le º i trãirile,
luând o înfãþiºare gravã, de ins preocupat exclusiv
de ceea ce se întâmplã în acel moment. De multe
ori  eºuam, cãci îi vedeam pe elevi încruntându-se
ºi ei, ba chiar unii mã citeau bine pe chip, din
momen t ce mã întrebau cu o s inceri tate
dezarmantã:  mi s-a întâmplat ceva�? Alteori, nici
nu intram bine în clasã, ºi simþeau cã putem vorbi,
cã sunt pus pe povestit, cu greu scãpam de ei, mã
cercetau cu fel  de fel de întrebãri, unele chiar
indiscrete.  L e rãspundeam cu  p lãcere,
transpunându-mã în lumea lor, atât de dragã mie.

(continuare în numãrul  viitor)

(urmare din numãrul trecut)
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Primãvarã de gând

Striga-m-ar primãvara
sã ies  cu  frunze uscate pe cap

striga-m-ar cu  sete,
cu obligatoriul  verde

striga-m-ar cu  dezb rãcarea
cu ploaia

cu cireºul , cu vrabia

din miez de lemn
striga-m-ar Ioana

icoana

ºi  A na
Ana

striga-m-ar
a bles tem.

Filtrare

Furie de st iclete
so rb ind amurgul  printre g rat ii

cu ghearele ui tate în ou;
in finit  filt rat  prin pene,

penele cãzând ca niºte mãnuºi
aruncate nimãnui

(se poate muri,
se poate,

în  o mie de feluri)

în  mijlocu l pãdu ri i
so rb ind amurgul
prin tre grat ii�

Amintiri

Ferestrele au  început
sã dea

muguri

ºi  mugurii  au  ferestre
sã nu  uitaþi
aces t mic
amãnunt

noi

Noi,
douã lucruri

atin se
sub care verbele

se-nghesuie
tãcute.

Noi  doi ,
pietre sub ninsoare,

calde ºi  mu te.

Noi  doi
cãlãtorind sp re capãtul

pãmân tului�

Ghe orghe Dobre

Liniºtite strângeri de mâini
Cãutarea himerei

Îmi trec prin sãlci i
gându ri de moarte
gânduri de noap te
gânduri de ºoap te

himerei tale-i caut
trup

cu ochii desch iºi
a moarte
a noapte
a ºoapte

muzicã rea
ce mã vrea

nu mã salvaþ i
prieten i

se-apropie�

Concluzii

Ronþãi t dezordonat
pe casa scãri lor

de su s în  jos .

ªoarecele condamnându -º i
umbra

la zece k ilometri  ex il
se doare.

Mã doare mâna lãsatã
la muntele de pietate.

Ieri
un om a intrat

în  as fal t.

Tot ier
s-a nãscut  o

muscã,
Musca Iubirii .

(nu sunã frumos?)

Buzunare

Buzunarul pen tru ace
apoi  cel  pentru curcubee

buzunaru l de somn
buzunaru l pentru  iarbã

apoi  cel  pentru cele,
pentru  miele,

pentru  surcele,
pentru  puii de lele

numai tu eºti  rupt ,
împuºcat ,

trecut p rin cuþ it,
buzunaru le de noapte !

A spune

a spune cã
a spune ºi
a mai  iub i

a mai  minþi

a spune vai
a spune stai
a spune eºti
a spune cai

a spune capu l meu e orgã
a spune cartea mea e cergã
în  cerul  nord a spune º i ?!

ui þi a iubi
ui þi a muri

descoperind o p lictisealã
mai tai o  zi
 mai spui

ei b ine, ºi  ?!
conv ins cã-n pneu ri  e cernealã.

De primãvarã

În spatele
liniº titelor
strângeri
de mânã
începe
ploaia.

nãluca

nãlucã
destrãmatã

de o lan ternã

nãlucã
iubitã

care pleacã.

Rromii ursa ri
umbla u c u ursul
în aj unul sã rbã -
torilor. La bunicu�
din pa rtea  mamei
popose au primii
l a poa rt ã.

Cuno scu t c a  un  om  harni c,  cu
credinþã în D umneze u ºi pãstrã tor al
obice iuri lor strãbune, se  supã ra  foc
da cã  a r  f i fost  oco lit  de  la  vreun
eveniment ce prive a comunitate a.

�Sã  ne trãieºti boierule !�, se auzi
ate nþionat  de la gardul dinspre  uliþã,
ma i  mâ ngâ i e c u g re bl a  s ãp ãt ura
proaspãtã din grãdinã, apoi ã ºi  a runcã
privirea  de unde venea u vorbele. Câ inii
intra se rã  în panicã . Cu ochii injec taþi
ºi c oa mele zburlite, aproape cã erau sã
dãrâme gardul. Când ºi câ nd fugeau
dupã niºte  pâlcuri de  mãturã, unde se
urinau ma i mult decâ t trebuia. � Hoo,
pe e l mã!�, îi mai  aþâþ a bunic ul!  Printre
uluc ile ga rdului vãzu î n ul iþã musafirii
� ursarul c u ursul. Þi ga nul râdea cu
gura plinã , dez ve lindu-ºi dinþii de  a ur.
Cu  mâ ini le  î mpre una te  pe  pi e pt,
ocrote a un cla rinet încopciat numa i î n
butoane a urii: �Sã rut mâna  moº Jâ rcã!�
Se  înc lina  ursarul î n toa te  pãrþil e.
� Prime ºti  cu urs ul? � Bun icul , din
c auz a  hãrmã la i ei  ºi mai  mult  din
plã ce rea  provoca tã  de rugã minþi le
rromului, se fãcu c ã nu aude . Gestual
duse  mâna c ãuº la urec he  ºi-l interogã:
� Ce-ai  zi s mã?  Mai s pune  odat ã� !
Câinii turba se rã, nu alt a. Toa tã lumea
se adunase ciopor la locul cu pric ina .

Bã t rân ul sc oa se  din c oºa r  o
rogojinã mare câ t o a ri e de tre ierat,
þesutã de  e l în nopþi le lungi de iarnã.

Bunicul cãlcat de urs,
se credea nemuritor

Vasile P anã

O întinse în mijlocul drumului � ursul
þinut în la nþ price pu deja  despre ce este
vorba! Mormã ia  fre mãt ând pra ful .
Stãpânit, se mai potolise. Tatãl  mamei
se culc ã pe  rogojinã c u faþa  î n jos. De
ma re  ce  era , pici ore le -i  ieºe au di n
rogoj i nã.  Moþuri le  opi nc il or  se
ascundeau în ºtirul din ºa nþ.!

Ursarul cânta din cla rinet o muz icã
pe  r i tm de  sâ rbã  c u i z  ba l ca ni c ,
înde mnându-l pe  Moº Martinsã urce pe
gurguiul bunic ului � jumã tate de  tonã
cred cã  avea animalul. Prins c u be lciug
î n nas , a sc ul ta  doc il  porunc i le
stãpânului- �suie pe moºu�! Dihania
esca lada trupul  bãtrânul ui, în spaima
noa strã. Se  aºez a ºi pe vine, mai îºi fixa
ºi spina rea  a ºedere c omodã . Flaºneta
þiganului scotea  fel ºi fel de þipuituri
de che ma re  maximã a a tenþie i cãt re
plãce re ºi spaimã! �S coate boa la din
moºu! J os la  ºa le  unde  doa re !�  �
înde mna  ursarul animalul.

Pl ec au din c urte a l ui bunicu c u
desagele pline de mã lai ºi fãinã. Bucate
scoase la luminã din hamba re care se
odihneau în locuri umbrite.

Cu fa þa roºie de plã ce re , pã lãria
pus ã înt r-o  propt ea , de sc he ia t la
cã ma ºã, cre de a cã  t ot a nul nu-l mai ia
fr igurile � mult timp dupã ace ea sa tul
nu se  ma i potolea.

Apoi ci ne  arunca  saºmaua ma re cât
bã tã tu ra  d re pt  în  ging ia  ma lul ui ,
sc oþâ nd m rea na  din cot lonul  e i? !
Întregul lui leat a fost ctitor de bise rici
ºi  º co li  � c u O pri ºa n, Iorda c he ,
Cristian, Vâ nã  ºi bunic ul din partea
ta tei, a u a dus clopotul ºi cr iste lniþa
tocmai din Cadrila ter  (Silistra )duse  pe
bãrc i ºi tra se  la  edec  de t rupurile lor,
cã lcate  ani de  ani de  urºi.
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Gân duri� la o carte care m- a pus
pe gânduri.

�Deº i nu am plecat nicãieri s imt,
uneori,  cã mã întorc acasã: cã timpul,

aºezat între mine ºi lucru ri ,  nu  mã mai ap asã.�
M-am întors  de la Cãzãneºti cu un  sentiment ciu dat. Eram

la mine acasã, pentr u o  vr eme sun t sing ur, dar simþeam cã încã
nu am plecat de aco lo un de se aflã o altã casã, pe care am
descop er it-o de curând, b iblioteca.

Nu voi f ace decât o r eferire la aceastã zi de excepþie d in
viaþa mea când topo nimicul Cãzãn eº ti a primit în suf letul meu
încã un  sens.

Cãzãneºtii g arã º i Cãzãneºtii siloz, loc de trecere dar ºi de
plecar e a mea în  lume, a devenit de ieri Cãzãneº tii bibliotecã.
Starea mea de ier i m-a f ãcut sã �mã afu nd în viitor.(�) . �Cu
gând ul r otund. Cu umbra boln av ã a unui picior.�, citat d in
Uciderea sinelui, pag.18, Co stel Bu noaica

Câte coincidenþe, atâtea gânduri,  voi paraf raza pe un mare
scriitor, C amil Petrescu. Tocmai povestisem întâmplar ea de la
siloz cu  o fatã, labor an tã car e lua pr obe de umiditate d in  cãruþa
în care duceam la s iloz grâul, munca noastrã de o varã.

Am prezentat cu admir aþia cuv en itã la aceastã în tâlnire d in
Biblioteca Orãºeneascã a localitãþii Cãzãneºti do i mari poeþi
Gheorghe Do bre ºi Codrin ªer ban�se afla acolo încã u n poet
mare, de o mod es tie exemplarã a compo rtamentului omenesc,
Cos tel Bun oaica.

Nu aveam decât o sing urã ref er in þã despre aces t om de
excepþie, îndeplin in d competent o f uncþie pub licã, inspecto rul
bibliotecilor din Ialomiþa. Îmi vorbise desp re do mnia sa, cu  un
adânc r espect Petruþa Av rãmiþã, bibliotecara din C ocora.

Ieri Co stel Bunoaica, mi-a oferit douã cãrþi de po ezii, pe
care d eja le-am parcurs, dar mã voi referi do ar la Uciderea sinelui.

M-am regãsit in cvasitotalitatea sufletului meu în aceastã
carte pe car e aº  p utea-o  nu mi cea mai f rumo asã plâng ere
filosof icã pe care am citit- o.

Cartea are o s tr uctu rã originalã. E o co mpoziþie bivalentã cu
întrep ãtrund eri ca în structurile n arative ale unu i r oman. Aº  putea
numi cartea ch iar un roman al s inelu i în  starea de rugãciune.
Mãr tu ris irea º i ru gãciun ea este una din structuri, po etul a av ut
grijã sã o semnifice prin scrierea textelo r cu aldin e º i fãrã titlu .

A doua s tructu rã aº nu mi-o  Omu l între d emon  ºi zeu, în care
se exprimã cãutarea unei or dini a sufletului în dezordinea produsã
de realitatea trãitã.

Transfigurarea dezordinii,  a cãu tãrilor  vreu nui supo rt al
sinelui pentru  o clipã de con fort sufletesc este tema aces tei cãrþi
excepþio nale.

Sper sã n u fiu rãu în þeles. Nu su nt  º i n u vreau sã fiu un
cititor care are ch ibritul ºi tãmâia la îndemân ã pentru  a face of icii
relig io ase de binefacere.

Sunt chiar departe de acest demer s în  care nu  m-am regãsit
niciodatã.

Atu nci când în tâlnesc poezia în starea ei gemã, când  îi v ãd
din p rimu l demer s cris talele din care este compusã, nu po t sã nu
exprim acest sentiment de mare bu cu rie cã Du mn ezeu ne-a mai
dat u n poet.

Mã gândeam ce era în sufletu l acestui discr et om ºi mare
poet, Co stel Bu noaica, atun ci cân d vorbeam cu  bu cu rie desp re
cei doi.

Erau acolo �cei trei magi� ai poeziei,  din judeþul de rãsãrit,
Ialomiþa.

Pe mãsurã ce mã reîntorc lângã Ialomiþa mea, înþeleg  tot
mai bine, pr ofunzimea unu i vers  din cântecul atât de cuno scut.

�cãci mã trage inima lâng ã Ialomiþa mea�.Acum înþeleg cã
aceas tã trag ere,  rev en ire, a omu lui sp re locul lui as tr al este un
mis ter , ale cãr ui ex plic aþii le gãs im, iatã, în mu lte din
excepþio nalele p oeme în p rozã ale lui C ostel B unoaica.

Le vom concretiza cu bucurie, no stalgie º i un  in ex plicabil
sentimen t al regãsirii u nui orizo nt p e care îl credeam deja p ierdut.

Un sentimen t care dominã poeziile din Uciderea s inelu i este
tristeþea. Poetul cau tã refugiu in cele mai frumoase scrisori pe
care le-am citit cãtr e Dumnezeu . Am în cercat º i eu aces t senti-
ment, l-am exp rimat în felul meu în  scrierea in rime a Psalmilor.
Aces t sentiment este de o ex trao rdinarã comp lex itate. Iatã-l
descoperit de prof. I ulia Lazãr, cãreia i-am în credinþat spre lecturã
cartea înainte de a fi tipãritã.

Loc p entr u citat.
Ilustrarea, coper ta, culoarea alb-negru cu reflexe d e g ri,  figura

umanã a celui care se aflã adânc afundat in sine º i intr-un viitor
incert  to tu l este în concordanþã perfectã cu  întregul co nþinu t al
cãrþii.  Impresia la prima vedere a fo st ºocantã, dintre cel do uã
cãrþi am ales întâi  Ucid er ea sinelui. Îngeri ºi demoni.

 Poetul ne în to arce în trecut spre a se jus tifica. Problema
cãutãr ii sinelui i-a b ân tu it ºi pe alþii ºi în primul r ân d pe acela

O alergare în zori
Cartea lui Costel Bunoaica

AUREL A NGHEL

cãruia îngerul i-a vegheat demersul d e a face ca º i limb a românã
sã fie literarã:

Noa ptea -n  Do ma în tris tatã , p rin  lumi ni în gãlb en ite
A f ãcl iilo r de cea rã car e a rd  lâ ng ã a ltar e �
Pe cân d  b ol ta-n  fu nd u l Dome i st ã înt un eco asa, mar e,
Nep ãtrun sã d e- ochii roºii d e pe mucur i ostenite� M. Eminescu

 Nu mãram pan ã a dor meam road ele imag inaþiei mele,
întotdeau na nepãtrunse,  dar cu privirea vioaie în care s tele verzi
clip oceau puternic.

Am începu t sa vor besc sing ur. când stelele se lipirã de
umbrele d eg etelor ºi þop ãiau în  pai.  Em ma Brad

�În  mine luptã un înger  ºi un demon...oa re numai în  mine?
Viaþa mea  º i întrebãr ile la care nu º tiu sã îmi rãspu nd. Su fletul
meu ºi calea  pe care ar treb ui sã ap uce ca sã gã seascã liniºtea.� ,
cã ros tul meu es te sã zbo r. Mi-e fr icã  d e- adevãr, de tot ce este
amãgitor. Ne-ncetat sã crez i în steaua  ta, nu mã ocoli,  nu mai
fugi. O..înger º i demon !

Ce caut ºi ce e mai imp ortant; fer icirea  sau liniºtea. Pentru
cã am constatat cã cele d oua se exclud adesea.

Cui dedicã Costel Bu noaica aces te poeme în pro zã?
Despre întoarcere º i plecare , cu d rago ste, altcuiva decât

cititorului pe care îl p rind e pun ând în capãtul un diþei fluturi de
aur  cu ace invizibile. Ia tã  un model de fluture, sub titlul primului
poem:

�oamenii obiºnuiþi fac lucru ri obiºn uite mi-ai spu s, mai mor
, mai trãiesc �

ªi, din când în când, fac dragos te. Uneor i chiar  vorbesc.�
Dar ma i ºi scr iu  º i iatã ce poate co mun ica un poet care nu

face deloc economie de cuvin te, dintre cele ma i ca ld e ºi mai
blânde pentru a d etermina în gerul sã fie mai îngãd uito r cu noi,
care suntem o ameni ob iºnuiþi ºi de aceea mai facem º i dra goste,
care poate fi consideratã p ãcat:

eu mã întorc întotd ea una. La pleca re mi-e g reu,
Dar, puþin mai târz iu, dup ã ce carnea mea  împãcatã cu
Sufletu l dau  mâna ca doi cu noscu þi,  mã aºez  iar  în mine.

Repeta rea obses ivã  a versului�eu mã întorc totdeauna . La
plecare mi-e greu� �se trans formã în tr -o o bses ivã litanie care
m-a fãcut sã nu las car tea din mân ã p ânã la u ltimu l vers  citit�
eu sunt mântuirea ta. Vino la mine.�

Fac o micã pauzã, nu pot s ta  fãrã  sã fac º i eu u n lucru
obiºnuit, sã plec puþin. Sã  ies pe a farã, sã scap de drogur ile pe
care mi le oferã  cu generoz itate poeþii din Sloboz ia reuniþi în
conþinutul cuvân tului Helis, cetatea lui Dromihete de la Crã sani,
Judeþul Ialomiþa.

Mã- ntorc la ideea  rugãciunilor pe care poetul le deruleazã
scr iptic într -un tulburãtor crescendo.

�Am au zit glasu l Tãu º i m-am temu t de  goliciunea º i de
lãcomia su fletului meu. M-a m ascuns , întâia d atã de Tine, cãci
faptele pe care le-am comis fac cins te Celu i Necurat ºi judecate
fi-vo r la Înfãþiºarea din urmã.�

Re acþi a b un u lui c reº ti n es te  exp r imatã  în  cu vin te
tulburãto are, ceva  din mãreþia câ ntã rilor ca cele ma i frumoase
poez ii biblice, da r ºi d in  tra nsfigurarea nemern iciei noa stre ca
fiinþe cu trup.

�Ap oi mi-am ascuns Sinele de sine, sã nu se
vadã pe el însu ºi dãru it mu rdãrir ii ºi decãderii lu meºti�
Am p r imit de  c urâ nd  o ca r te SP OVEDA NI E

NETERM INATÃ, au to are Gena Geamãnu, Editura Biza ntinã
Bucureº ti.  Este o car te in  aceleaº i to nuri a le luptei cu s ine a
omului, una  specificã ºi foa rte g rea.

C ar tea lu i C os tel Bun oa ica es te o ob sesiv ã cãu tare
exis tenþialã.

�dacã vom p rivi cu bã gare d e seamã ºi vom descrie fiecare
dup ã pu tinþã, faptele º i miºcã rile su fletului nos tru, ca ºi cu m ni
le-am dezvã lu i unu l altuia, putem fi s igur i cã, din ru ºinea de a
fi cu noscuþi în întregime, vom înceta a mai adã posti în inimã
ceva  n ecurat.�Sfântul Anto nie

Mãrturisirea lui Cos tel Buno aica es te d e o  sinceritate totalã.
Persona jul nevãzut cu  care el dialog heazã es te cititorul ca
martor  a l Celui d e Sus . Nu -ºi permite nici un fel de abatere de
la a  sp une tot,  de a  da cuvânt fiecã rei ondu la þii a su fletului
încercat de a tâ tea  dileme. Iatã o s trofã  dintr -o p oezie fãrã
asemãna re :p rima  s trofã, pag.10.

�Lucrurile existã în  ordinea in  care ochiul meu ver tical
Le-a  fixat. Forma, dimens iu nea, culoarea , sun t
Aºa  cum a u fos t ;
Chiar  ºi a erul crud ºi raþiona l, din a celeaºi insidioase
ªi tã cu te pãcate, e încãrcat de trãda re. De urã.
De viaþã.
De viaþã p linã  de mo arte.
Unde am mai citit no i asemen ea  tran sfigurã ri ale dilemelor

su b forma d e lacrimi ce p ort oricând deveni lacr imi :
C are es te fer ic ire a a d ou a º i ce în þeles  a re?

�Fer iciþi cei ce plâng, cã aceia se vor  mâng âia� (Ma tei 5, 4).

Nu cred cã mân gâiere de la Cel de S us ca utã po etul.  Poetul
vrea sã  salveze oamen ii cumin þi din care face º i el par te. Este
adevãrata frãþie cu oamen ii obiºnuiþi.

�Oamenii ob iºnuiþi- mi-ai spu s, sunt asemenea
Lu crurilor  obiºnuite. Neînsemnaþi. Modeº ti. Toleranþi º i utili :
Un fel de lume ap arte. Tranda fir  fãrã spini.
Cu viaþa semã natã în  moar te. Cu moa rtea culcatã
In lutul d ivin.
Locuiesc în case cu acoperiºu ri sãdite- n pã mânt. Au ochiul
De noa pte. Au  frunte de vânt.
ªi to ate li se întâmplã la timpu l trecut.�
Ce ar  pu tea comenta  u n critic, or icât de ins truit,  d e

binevo itor sau dimpotrivã ? Nimic. Aceste transfigurãr i pregãtesc
terenul spre  ce sun tem, ce am fo st º i vom fi.  N IMIC 

Viaþa sub lupã :�Pa rfum de cu cu tã -es te u n poem care a re
ca temã iluzia in care trãim. Cuvintele mint. Privirea în ºealã.
Nu  este p e dinlãun tru ce se ved e de-afarã. În sãº i înflor irea
grãdinii este iluzorie d oar fin alul de p oveste este realitatea.
Versul ºi din ran ã îmi creº te un  flaut� , susþine titlul celui ca re
îmb ãta t cu parfum d e cucutã(insp iraþia po eticã), nu  s -a g rãbit.

Niciodatã.
C ucu ta es te o pla ntã  erbac ee otrãv itoa re, cu miros

cara cteris tic, întrebu inþatã ca medicament(conium ma cu latum).
Poporul a trans fig urat cuvântul într-o z icere foar te expresivã.
�Doar  n-am bãut cu cu tã ?�(d oar n-a m înnebun it)?

Nebun ia  unui geniu es te  gâ ndirea raþion alã care imp une
limite în relaþia unei persoane cu cosmo sul, dar  ºi cu Dumnezeu.
Mai este º i zad arn ica încerca re a cunoaº ter ii de s ine ca o temã
majorã º i o bses ivã a p oeziilo r din Uciderea s inelu i.  Vãd ceea
ce vrei,  nu ceea  ce este. Un cântec ratat.  Un final de poveste.
Trebu ie sã recun oaºtem cã este foar te frumos expr imat aces t
sentimen t a l lipsei d e p utere in  care ne naº tem, în  care trãim
doa r ca sã sfârºim o poveste. Pu terea es te într- un sing ur loc.
Nu întâmp lã to r mulþi dintre mai mar ii lumii au trãit în iluz ia  ei
º i au  s fâ rº it- o pros t.  Se îmb ãta u cu p ar fum de  cu cut ã.
Rugãciunea de la p ag. 37 întrece in adâncime º i frumuseþe textul
biblic. Cos tel Buno aica , retra s in isihasmul propriei fiinþe, dã
la ivea lã rug ãciu ni pen etrante ,mo bilizato are :�pr imeº te
smerenia mea º i la sã-mã sã cad  în genun ch i la  picioa rele ta le º i
rugã sã -Þi în alþ, cã n umai aºa gãs i-voi pa cea  º i calea cea
dreap tã�.Aceas tã  carte este perfectã  pentru u n curs  de recicla re
a preoþilor. Eu fac pro punerea ,dar cine mã va lua  în seamã?

 Doar  p oetu l care sper sã  se bucure pentru  ideea care mi-a
trecut prin minte ,  îmbãtat fiind eu cu  par fu mul de cu cu tã al
poez iilor  sale.

Aºteptarea la  por þi.  Dans  ilu zor iu , a re ca motto un scur t CV
text literar  de pus în vitrina cu  modele :�În aval, la ca pãtul
visului sta u eu, visãto ru l. N eguþã torul d e ilu zii da mn ate.
Con traban dist din spre mamã . Visãtor dinspre ta tã .

Nu intereseazã aici vreo referire la biografia  p oetu lu i ,  ne
uimeº te capacitatea d e au tocaracterizare a unu i persona j.

Poe zia  es te o  n araþiu ne cu su biect,  cu pr inzân d toatã
structura acestuia. Este impresion at deznodãmântul :�

�E sâmbãta mor þilor. O sâmbãtã fãrã  s fârº it.
Si pãmântul încã mai rabdã, cum ne rab dã pe toþi.
Pe vii º i pe mo rþi.
Pe cei care, deopotr ivã, aºteaptã la porþi.
�îng ereºte-mã pâ nã la os� , mi se p are o sintagmã poeticã

prea licen þioasã ºi puþin cã utatã .
Din  rugãciunea d e la pa g. 40 reþinem º i �a run cã  însp re

min e iu birea ta ca  pe o literã  de foc, ca eu sã o pã trund cu
inima º i sã  fiu al tãu pe vecie.�

La pag . 4 1 por tretul se a mplificã: se va include prima strofã
de la în aval p ânã la deschise. Aces t p ortret devin e o o bses ie,
po etul reia :În ava l, la capã tu l visului sta u eu, visãtorul.
Neguþãtorul de iluz ii damnate. Con traban dist din spre mamã .

Vo m ma i remarca grad area rugã ciun ilor  pe o curbã
ascen dentã .

La p ag.43, tu mã  s tropeº te cu sâng ele Lui ne aminteºte ul-
tima par te a Sfintei L iturg hii.

�Beþi dintru acesta toþi,  aces ta este sângele meu  al legii
celei noi, care pentru voi º i p en tru mulþi se varsã spre iertarea
pãca telor. Po etu l cere tatãlu i stro pirea cu sâng ele Lu i sp re
mântuirea prop riei fiinþe. Se pare cã nu o  o bþin e. Rugãciunile
continuã, a ºa cum am spus într-o beneficã gra dare pentru poet
ºi cu vâ ntu l lu i de foc, cel care apr ind e tãmâia ºi care dã un
par fum apa rte , o mireasmã  d e care ne-am bucurat, ore ºi zile
în º ir citind ºi co mentând un poet cu un registru ap arte, cãruia
Dumn ezeu i- a d at p uterea  de a sfinþi cuvintele, de a se ruga  º i
de a ne îndemna ºi pe n oi.

Mã o presc aici, eseul meu  trebu ie sã  încap ã în tr -o pag inã
de  Helis , revis ta no as trã cea d e to ate lun ile, pe care o
binecuvântãm ,dar  nu avem cu ce s- o mã rim în afarã d e mod es ta
noa strã contr ib uþie, g ândul nos tru despre no i º i desp re a lþii.
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În noiembrie anul trecut a ie ºit de sub tipar  aceastã
monume nta lã  ope rã de dica tã  cult uri i spi ri tual e a
româ nilor, eveniment de mare importanþã pentru mersul
înainte al tuturor ramurilor etnologiei.

Cunoscãtor neîntrecut a l problematicii domeniului în
disc uþie, Iordan Datc u a acordat lucrãrii de  faþã peste
treiz eci de ani de muncã stãruitoare, de prin 1970 pânã
astãzi.

Prima ediþie, formatã din douã volume: 1. Dicþionarul
folcloriºt ilor. Folclor literar românesc , c u o prefa þã de
Ovidiu Bîrlea , re alizatã în cola borare cu Sabila Cornelia
Stroescu, a a pãrut la Editura ªtiinþificã  ºi Encic lopedicã ,
Buc ure ºti  1979,  ºi c upri nde a  352 de  art icol e;  2 .
Di cþionar ul folcl oriºt il or II. Folc lorul  muz ical ,
coregrafic ºi literar românesc, conþinând 123 de articole,
a apãrut în 1983 la Editura Litera , Bucureºti.

Ediþia a doua, c ompusã  din trei volume: Dicþionarul
etnologilor r omâni, vol. I ºi II, se publicã  în 1998;
volumul III, c are cuprinde artic ole despre:  a utori ,
publicaþii periodic e, instituþii, ma ri c olecþii ºi completãri
la volume le I ºi II, apare  în 2001, la ace eaºi editurã cu
primel e douã  � SAECU LU M I.O . Ac ea stã  ediþ ie
însumea zã peste o mie  de articole.

Ediþia a III-a , a l cãrei titlu comple t l-am reprodus la
începutul a cestor  rânduri, adunã într-un singur volum
impre sionant tot materialul elaborat de-a lungul anilor ºi
se prezintã cititorului ca un verita bil lexicon despre tot ce
s-a gândit, întreprins ºi rea lizat în domeniul cunoaºterii
culturii populare spirituale a  românilor.

În Cuvânt înainte la ediþia a  III-a, a utorul mãrturiseºte
cã a simþit lucrul la  ac eastã operã  �c a un a ngajament
profund ºi de duratã. Stã mãrturie, în a cest sens, noua
ediþie, mult îmbogãþitã la toate compa rtime ntele: autori,
publicaþii periodice, instituþii, mari colecþii.�  În continuare,
el precizeazã : �Tipãrim ace astã nouã ediþie cu sentime ntul
tonic cã mulþi seniori ºi-au adãugat alte cãrþi în bibliografia
lor, dar  mai ales cu sa tisfacþia c ã am inclus multe  artic ole
despre cee a c e s-a numit noul val de dupã  1990.�(p. 22)

   Se înþelege de la sine cã în acest lexicon al etnologiei
româ neºti aflã m informaþii interesante ºi cu privire  la

printre ruine

prin tre ru ine
epilepticu l îþ i în toarce faþa
de la lume
pentru  a sãrbãtori numai cu el în suº i
sfârºitul unei ierni  de ºapte ani
în  care strãin ii
cu care adesea ne asemãnãm
au azvârl it  cu  pietre ºi  cenuºã
ei credeau  cã su fletul
e chiar fumul casei ce arde
de aceea au rãmas au fãcut copii
ºi  au fost  ferici þi
doar epi lepticu l ºi  ºarpele strivit
aºteptând crepusculul
în  care nu se vor regãsi
nici  mâine nici azi.

aer de sanctuar

aer de sanctuar
þipãtul  celui aºteptat
rãtãceº te prin p loi  persuasive
somnu l zeulu i bântuit
de o al tã lume neconvenþionalã
sângele aproapelui
sfâºietor precum p rãbuºirea imperiulu i
trupul femeii convinge
moartea de incons isten þã
la rãspântie
îngeru l plânge lângã cel rãmas
un al t început.

lumina descriptivã a lumânãrii

oboseala în incert itudin i
relevând ziua a ºap tea
când moartea
se închinã zidului  abia terminat
cerºetorii  îºi  numãrã
zilele º i pleacã
e târziu în cân tec au r
ºi-n  crucea neterminatã a tatãlui meu
la lumina descript ivã a lumânãrii
Dumnezeu citeºte Biblia.

definitiv

te întrebi
desp re adevãrul d in lucru ri
real itate s trivi tã de durere

pleci acum
lovind  cu piciorul u ºa
de care nu-þi vei  aminti
decât în  vis  sau în moarte

aº vrea sã-þi spun  ceva inteligib il
dar un s tol  de corbi
îmi acoperã glasu l
defini tiv.

ION CIORAN U
DICÞIONARUL ETNOLOGILOR ROMÂNI

Autori. Publicaþii periodice. Instituþii. Mari colecþii.
Bibliografii. Cronologie

Ediþia a III-a, revãzutã º i mult adãugitã, Editura SAECULUM I.O., Bucureºti , 2006,  984 p.

IORDAN DATCU O CARTE EXCEPÞIONALÃ

cercetãtorii care ºi-au dedic at activitatea studierii culturii
populare din Câmpia Românã, inclusiv din teritoriul de
astãzi al judeþului Ialomiþa, c a ºi de spre rezultatele la care
s-a ajuns, cãc i autorul prezintã  date a mãnunþite ºi com-
plete privitoare la  contribuþia f iecãrui etnolog prez entat
în lucrare.

Re coma ndãm c u cã ldurã  DICÞION ARU L
ETNOLOGILOR ROMÂNI de Iordan DATCU tuturor
celor interesaþi de probleme de etnologie românea scã  ºi
cre dem cã o a stfel de operã, unicã în felul e i, nu poate
lipsi din bibliotec ile care se respectã ºi-ºi respectã cititorii.

Augustin Moc anu

Apariþii noi la Editura HELIS
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C MYK

ALEXANDRU BULANDRA

MIORIÞA
ULTIMUL DISCURS AL PREDESTINÃRII

I. Sã mai desfac  din nodurile gramaticale, poate
dau de un f ir, o iþ ã�.  Pe � Ia tã�  l-am depã na t,
urmeazã�  urmeaz ã �Iar�. Aic i sunt posibile douã
variante: ori �Dar cel Ungurean/ ªi cu cel Vrâncean�
ori �ªi c el Ungurea n/ ªi cu cel Vrânce an.� Într-a doua
variantã, cu ªi, Acel Cineva ºi-ar continua  relatarea.
În primul caz, însã, cu Dar, El s-ar arãta surprins, mirat,
contra riat de ce  fac  cei doi; adicã , pare sã-mi spunã  El,
cu toate c ã i-am vãzut a ºa de tineri ºi nevinovaþi ºi
împre unã cu mieii, uite, totuºi, cã M-am înºelat! Doi
dintre  e i urze sc  sã-l omoare pe al treilea; ascult ºi nu
înþe leg� ascult ºi nu pot înþelege cum de se  întâmplã
aºa ceva ! Aºadar, numai dac ã �Iar� este luat ca �Dar�
Acel Cineva îºi schimbã brusc atitudinea sugeratã de
text pânã la el; dacã �Iar�  stã pentru �ªi�, atunci totul
de curge ca mai-nainte din punctul de vedere al Acelui
Cineva care îmi spune ce vede ºi aude începând cu �Iatã�.

II. Ce vine la  râ nd? �Mãrii�� În dicþionar sunt
trei variante explicative ale acestui � mãri-mã re� care
pot f i re duse  la douã, ca  ºi în cazul lui �Ia r�: prima
exprimã mirare , curiozitate, nedumerire, deci susþine
ºi intensif icã pe �Ia r� în varianta �Dar�; a doua, unde
stã pentru �mãi, bre� c a termeni de adresa re sau pe ntru
un cuvânt prin care se subliniazã o relatare , �Mãri�
pare sã vinã pe f irul ce lã lalt, al relatãrii, pe ca re l-am
tras din �Ia tã�: uite, bre, ia aminte la ce-þi poveste sc !
Nu cred, totuºi, cã poate fi vorba de un imperativ, o
cerinþã adresatã cuiva anume, ci doar o simplã formulã
care þine de tehnica  povestirii � un ste reotip verba l.

III. ªi am a juns pânã lângã �Dar�� Îl  ia u ca
promisiune, ofrandã pentru disciplina mea gramaticalã.
Cu �Dar� nu te poþi juca , stã  ferm pe poziþie. Opoziþie.
La fel ca �Iar� în prima varia ntã când l-am înlocuit cu
�Dar�. Da, dar  de la �Iar� pânã la �Dar-ul� cel adevãrat
Acel Cineva a vorbit mult ºi bine, dec i trebuie sã fiu
foarte atent la ce anume se refe rã ac est prim ºi totodatã
ultim �Dar�! ... Sã-mi termin f irul gramatical. Cu �Dar�
lucrurile ar  trebui sã se limpezeascã: e l susþine ferm
fi rul a titudinii, al participãrii mirate, contraria te a
Acelui Cineva la ceea ce vede ºi aude. Pe ac est fir  � o
aþã, ca  o viaþã � sufletul Lui s-ar rândui, însãila, din
urmã toarele trãiri: îndurera t de hotãrârea celor  doi de
a-l omorî pe  al treilea, Acel Cine va se mirã cã pânã
ac um nu ªi-a dat sea ma de aspec tul anormal  al
comportame ntului Mioriþ ei;  dar  Mi ori þa e ste  a
ciobanului moldovean, a dic ã a celui ame ninþat cu
omorul de ceilalþi doi; pa rcã i-a r da de ve ste de ce se
întâ mplã, de ce a u pus la cale tovarãºii sãi de drum�
Dar de ce nu-i spune El însuºi, direct ºi cla r, celui
ameninþat, dacã este a tât de îngrijorat? uite, tãicuþule,
ãia doi aºa ºi pe dincolo! D e ce prefe rã calea  ocolitã
ºi, oricum, incertã: ce sã-i spunã Mioara ªtie ea  de
ameninþa rea ce -i pa ºte  viaþa stãpânului? ªi da cã a
afla t� Cum? c ã nu era cu turma de miei întrucât e
Mioarã!  cum sã înþeleagã pãstorul c e ar vrea ea sã -i
transmitã dintru gura care  nu mai tace ? Întru a ceastã
gurã  de necuvântãtoare vorbele nu-ºi fa c, în mod nor-
ma l, prin definiþie , cuib.

IV. Dacã  aº urma ce lãlalt fir, al relatãrii distante,
Înalt-subiective, m-aº izbi de �Dar� ca de un zid ridicat
în calea  spune rilor  Acelui Cine va deta ºat, olimpian�
de ce nu Carpatin?!  El expunea liniºtit ºi ega l ce vedea
ºi auze a ºi, de odatã, dec ide sã-mi spunã despre ce
suportã de trei zile: o mioarã  tulburã liniºtea , calmul ºi
pa cea Lui ºi a loc ului Sã u; trebuie fãcut ceva, interve nit
într-un fel pentru ca zbie rãtele ei sã încetez e! Cine sã
fa cã ce e de fãcut? Stãpânul ei. Cine-i ace la? Cel
Moldove an. Mãi, moldovene , ia  du-te ºi vez i ce-i cu
cea Mioriþã cu lâna plãviþã!

V. E o presupoziþie  c are mã sâ câie, îmi bâzâ ie
întruna prin creie r ºi nu-mi dã voie sã  mã c oncentrez.

S-o ºterg din memorie! Dac ã acel �Dar�, singurul
dealtfel, nu e cumva � Pânã aic i am uitat�semnul
tainic� Mã uit, mã uit! a l împlinirii a tunci, în chiar
momentul acela� Tabula rasa� a unei mãsuri de timp,
din timpul� Nu mai þin minte absolut nimic! tot atât
de tainic  le gat cu� cu� Cu-Cu! Parcã m-a furat
somnul� �Pe l-apus de soare� ºi m-a dus într-o peºterã.
O lume de vis�Volume gânditoare dintr-un a lb
strãluci tor�  Vol ume c are gândesc printr-un a lb
strã luc itor� Volume stând pe gâ nduri înt r-un a lb
strãlucitor� Totul ascuns. Caut înþele suri pe c are nu
le voi gãsi. Un ochi de apã dintru care adâncul vine
spre ce r ca  sã vadã� Adâ ncul vine lângã cer ca sã
inspire chipul curat�

a. Impresii criminalistice

I. �Ei se sfãtuirã/ Pe l-apus de soare/ Ca  sã mi-l
omoare�. Ia sã vãd eu acum de ce vor ei sã-l omoare
pe cel moldovean�Am mai cercetat motivul dar numai
pentru porþiunea  respectivã ºi cam superficial. Sã mã
conc entrez , poa te i ese c eva  ma i adâ nc , mai de
profunzime. Fã rã somn! Cum poþi  f i profund pe
porþiuni, fie e le ºi mai mari? Dar e tot ce -mi spune
Acel Cineva cã ve de ºi a ude ºi eu trebuie sã  valorific
informativ tot acest tot, sã-l storc de ultima picãturã
de înþeles cât de cât coerent!

II.  �Ei se sfãtuirã�, dec i discuþia este susþinutã doar
de cei doi, ungure anul ºi vrânceanul, ºi pre supun cã ºi
hotãrârea sfatului le apa rþine  în e xclusivitate. Dacã
traduc ac eastã hotãrâre prin formula �Cei doi vor sã-l
omoare pe al treilea  pentru a -i lua  turma�, rezultã cã
moa rt ea moldove anul ui  reprez int ã mijlocul prin
intermediul cãruia  se ajunge la împlinire a sc opului real.
Numai întruc ât este stãpânul turmei jinduite de cei doi,
cel moldovean ar trebui înlãturat, desfiinþat ca obstacol
existe nt în calea dorinþei acaparatoare .

III. Dacã ace asta  a r fi starea de fapt, unde se aflã
acum oile multe ºi mândre, ca ii învãþaþi, c âinii mai
bãrbaþi? Textul îmi spune cã cei trei vin �cu trei turme
de miei�. Prin urma re, sunt obligat sã constat cã ceea
ce întruchipe azã motivul, scopul real al sfa tului celor
doi, nu este prezent la  locul sfãtuirii.

IV. Alte observaþii pe care le consider la fel de
pertinente în raport cu situa þia  datã � stare a de fapt
presupusã: dacã turma nu e ste pre zentã  aici ºi acum
iar ce i doi se referã  la ea , î nse amnã  c ã o fac  în
cunoºtinþã de cauzã, deci ei au vãzut ºi evaluat turma
întreagã a ciobanului moldovea n înainte de a veni la
sfat, la locul sfãtuir ii, în calea Acelui Cine va care i-a
vãzut ºi i-a auzit;

V. dacã c iobanul moldovean se  aflã aici ºi acum
fãrã turma întrea gã c i doar c u mieii, unde-i este  turma?

VI. dacã cel moldovean este aici ºi acum fãrã turma
întreagã, el  e ste ºi fã rã  câini, deci  fãrã apãrarea
consacra tã  a pãstorului; e  însoþit, c a de  altfel ºi c eilalþi,
numai de miei, c ruzi ºi neºtiutori;

VII. dacã ceilalþi doi vor sã -l omoare  pe ntru a -i
lua  turma, a cesta ar  fi fost momentul ce l ma i favorabil
cu putinþã. ªi totuºi ei amânã înfã ptuirea omorului � pe
l-apus de soare��

VIII. Când anume? Dupã ce ei s-au sfãtuit ºi Acel
Cineva îmi spune �Da r c ea Mioriþ ã�, dec i dupã
scurgerea celor trei zile de  c omportament anormal al
Mioarei� Mã simt dator  sã -mi manifest îndoiala  cu
privire la rolul apusului de soare în facilitarea  omorului
ca faptã  ucigaºã. Doar dacã a pusul de soare implicã
adormire a, somnul posibilei victime sau învãluirea în
negura nopþii a posibililor ucigaºi. Altfel nu pot înþelege
apusul de soare ca o condiþie  a îndeplinirii sfatului de
omor.

COMUNITÃÞILE
MOªNENILOR

IALOMIÞENI (I)
1.Caracterist ic ile obºtii la români.
Consideratã a exista cu mult înaintea  întemeie rii

statelor  medievale române ºti, obºtea ºi-a avut originile în
vechile organizãri ale comunitãþilor dacice , apoi daco-
roma ne ºi strãromâ neºti. Rezistând în timpul migraþiilor ,
a c onstituit factorul social-economic care a contribuit pri-
mordial  la constit ui re a cnez ate lor ºi  voie vodat elor
române ºti , apoi  a  sta tul ui medi eva l la  români.
P.P.Panaitescu  definea obºtea româneascã ca o comunitate
de muncã ºi de folosire a pãmântului, incluzând aici atât
satele libere, care erau alcãtuite din proprieta ri de pã mânt,
c ât  ºi sa te le  de  rumâ ni,  al cã tui te  din þã rani
de pendenþi1 .H.H. Stahl considera, de asemenea, cã satele
la româ ni era u împãrþite  în sate de vãlmaºe libere ºi sate
devãlmaºe aservite2 . Alþi istorici au considerat c ã obºtile
reuneau doar familii de þã rani liberi, proprietari de moºie.

Elementul ce cara cteriza obºtea, fiind însãºi raþiunea
existenþei sale , era devãlmã ºia, de finitã ca formã  de
proprieta te î n c omun. De  la înce put uri, stã pânirea
pãmântului însemna devãlmãºia  islazului ºi a  pãdurii, în
vreme  ce pãmântul cultivabil reunea pãrþile  proprietarilor
vieþuitori în c adrul obºtii. În starea  de devã lmãºie, moºia
fiec ãrui proprietar, ma re sau mic, nu era la început bine
definitã, ºi ,,consta în drepturile pe care el le  are în hotarul
comun, drepturi ca lculate  în funii, delniþe, pãmânturi,
stânjeni, dramuri, bãniºori etc.�3 . Me mbrii unei obºti erau
definiþi în documentel e me di evale  prin t ermenii  de
,,me gie ºi�, ,,moºne ni� , ,,rãzeºi� , ,,cnez i�, ,,juzi � sa u
,,judeci�. Dacã ,,jude� sau ,,judec� venea de la cuvântul
latin înse mnând jude cãtor, a ici cu sensul de cel ca re
împãrþea dreptatea într-o obºte , termenul de ,,cneaz� venea
de la sl avonescul ,,stãpânitor� ºi apa re cu referire la
români, înc ã din a nul 1247, în cunoscuta Di plom a
cavalerilor ioaniþi. În societa te a românea sc ã, termenul
era folosit de  la sfârºitul secolului a l XIV-lea  cu douã
sensuri, a cela de ,,om libe r� ºi de ,,stãpân de rumâni�. În
ce le mai multe  hrisoave, me mbrii obºtilor  din Þa ra
Române asc ã sunt menþionaþi ca ,,megieºi� ºi ,,moºneni� .
Cuvântul ,,megieº�( ,,megiaº�)  venea din slavone sc ul
,,medja �, însemnând ,,hota r� ºi deci avea sensul de ,,vecin
de hot ar� sa u de moºie . Te rme nul de , ,moº ne ni�
(,,moºneani�, ,,moºteani�) definea stãpânii unei moºtenir i,
moºtenitori sau oameni cu moºtenire, f iind a ºadar vorba
de oame ni liberi, coborâtori dintr-un moº comun, care
înte meiase satul ºi stãpânise la înc eputuri proprietatea
respec tivã4 . Megieºii  sau moºne ni i a ve au în c omun
(devãlmãºie)  islazul, pãdurea ºi apa  din cuprinsul moºiei
care apa rþinea comunitãþii. Drepturile lor individuale erau
limita te  la loc ul de casã, de arãturã ºi de fânea þã. Înrudiþi
între  ei, ca unii care coborau dintr-un moº comun, megieºii
aveau la înc eputuri aceleaºi drepturi asupra pãmântului
cultivabil din cadrul obºtii. Se  considerã, în gene ral, cã
trecerea de la stãpânirea  în de vã lmã ºie  l a st ãpâ nirea
individualã , ca re nu a înse mnat însã  ºi o dispa riþie a
,,stãpânirii superioare  a obºtii�, s-a realizat în trei faze:
întâ i a existat o împã rþire pe bã trâni, alte rna tã cu ce a pe
pã rþi; apoi s-a fãcut pe funii ºi, în sfârºit, a treia a însemnat
împãrþirea pe ,,locuri sa u pãmânturi�5 .

Hrisoave le amintesc întãriri de ,,oc ine�, ,,ohabe� ºi
,,dedine�, înce pând cu domnia lui Mircea  ce l Bãtrân.
Ocina, de la slavonescul ,,otiþa� (,,tatã�), definea  dreptul
de a  stãpâni pãmântul, ca moºtenire pãrinteascã. Ohabã,
de la slavonescul ,,oha bitise�, însemna înlãturarea sau
scutirea oric ãror prete nþi i din part ea ter þilor, asupra
proprietã þii întãrite de cãtre  domnul þãrii. Dedina , dupã
slavone sc ul ,,deade� ( ,,moº�), avea sensul de moºtenire
veche, ca re ve nea  din moºi-strãmoºi6 . Dobâ ndirile de
ocine se fãcea u prin moºtenire, prin vânzare-cumpã rare ,
prin donaþii, prin servicii fãcute domnului þãrii sau unor
ma ri boieri.

(continuare în pagina 13)

 Prof.Drd. ªTEFAN GRIGORESCU
(continuare în numãrul viitor)

(urmare d in numãrul trecut)
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(continuare în pagina 10)

Borduºani,
coordonate istorice

Este menþionat pentru prima datã în documente în anul
1602 ºi rãmâne unul dintre cei mai influenþi boieri a i þãrii
timp de o jumãta te de  ve ac 11 . A ocupat numeroase
dregãtorii, cum ar f i cele de postelnic, mare stolnic, mare
clucer, mare sluger etc. Cele ma i importante funcþii le
ocupã în timpul lui Mate i Basarab, ca re-i încredinþeazã
sa rci ni i mporta nte . În 1636, î nche ia  î n nume le
domnitorului a lianþa cu Arde alul lui Gheorghe Rakoczy12 .
În ma i 1640, la reînnoirea tratatului de alianþã cu Rakocz y,
stolnicul Socol Cornãþeanu fãcea parte din delegaþia Þãrii
Române ºti, condusã de mitropolitul Teofil13 .

Sfârºitul i-a  fost, însã, tragic, fiind omorât de se imeni,
la 1653. �Într-ac eia turburare  a lor, întâmplându-se  lui
Socol v el-clucerul Cornãþeanul a fi bolnav, zãcând la
gazda lui, ca niºte hoþi ºi pre  e l l-au ucis. ªi le-au jefuit
case le, luându-le tot c e au avut�14 .

Marele clucer Socol Cornãþeanu a deþinut numeroase
proprietãþi, inclusiv în Ialomiþa. A stfe l, dintr-un hrisov din
28 iunie 1626, aflãm c ã Socol a vândut lui Ia nache  Caragea
(ctitorul mã nãstirii Slobozia), în timpul lui Gavril Movilã
(1618-1620), 250 de stânje ni din oc ina Pârliþi, jud.
Ialomiþa, pentru suma de 200 de galbeni15 . Acesta trebuie
sã fi fost apropiat lui Ianac he, din moment ce la câ teva
zile, pe 10 iulie 1626, se prezenta în divan ca martor a l lui
Ianache într-o cumpã rare  mai veche a une i moºii16 .

Actul din 25 iulie 1628 este plin de semnificaþii pentru
înþelegerea e voluþiei de pânã atunci a Borduºanilor. Ac esta
ne  dez vãluie cã satul Borduºani a aparþinut �din strãmoºi�
neamului lui Socol. La un moment da t, jumãtate din sat a
fost vândut Dariei, jupãniþa lui Toade r din Vlãdeni, ºi lui
Neagul. Când Daria s-a hotãrât sã-ºi vândã partea (un sfert
de moºie) , Socol i-a c umpãrat -o, avâ nd pri orit ate ,
deoarece era �moºte an� 17 , faþã  de Daria ºi Ne agul care
era u � cumpãrãtori�18 . Invocând ca lita tea de  �moºtean� ,
Soc ol va revendica ºi bãlþile din re giune, care aparþineau
mãnãstirii Cozia înc ã de la  sfârºitul sec. XIV, dar  fãrã
succ es. Prin hrisovul din 10 aprilie 1650, divanul, condus
de Matei Basarab, c onstatã cã Soc ol nu poate dovedi
calitatea de proprie ta r asupra bãlþilor , cã se judecã �numai
cu gura� ºi, în consec inþã, mãnãstirea Cozia are câºtig de
cauzã19 .

În ce-l prive ºte pe Neagul, amintit la 1628, acesta e ste
un personaj cunoscut nouã ºi din alte documente. El apare ,
sub numele de �Neagul din Borduºa ni�, în douã hrisoave
din 161820 , când cerceteazã, a lãturi de alþi boieri din judeþ,
în numele domnitorului, o �pârã� a lui Drãghici ºi Muºat
din Bla godeºti21 , �vecini� ai lui Gherghe armaº. Aceºtia
contestã  de pe ndenþa  faþ ã de Gherghe armaº, dar se
demonstrea zã cã  ei a u vândut lui Mihu portar, unc hiul lui
Gherghe, atât ocinele, cât  ºi libertatea lor.

La 24 iunie 1634, Matei Basarab dã dea un hrisov, prin
care Radu din Cegani era ier tat de �rumânie�, dupã ce
plãtise o rãscumpãrare lui Stoica paharnic. Printre martorii
acestei rãscumpãrãri s-a aflat ºi popa Stoica din Borduºani.
Este însã posibil ca ºi D umene cã, ºi Neniþul, alþi  doi
ma rtori c are apa r în hrisov, sã fi fost din Borduºani22 .  În
20 ianuarie 1652, atestãm ºi alþi locuitori din sat, ºi anume
pe  Nedelco, fiul ªãrbei din Borduºani, ºi soþia lui, Tudora ,
fa ta  lui Ne delco din Steanca, care vâ nd 100 de stânjeni
din ocina Steanc ãi (Stelnica ) lui Moisi spãtar 23 .

Pentru o lungã perioadã de timp, lipsa documentelor
nu ne permite sã reconstituim evoluþia satului. În schimb,
în sec. XVIII , hãrþile austr iece ne ara tã  apariþia unor noi
sate lângã Borduºani. Astfel, pe o hartã de la 1757, numitã
Principatul Valahie i, gãsim, mai jos de Borduºani, spre
Fãcãe ni, satul Lãteni. Acesta devine o preze nþã constantã
pe hãrþile ulter ioare: în 1788, pe hart a lui Herrn I.F.
Schmidt; în 1789, pe  harta lui Franz Johan Joseph von
Reilly; în 1791, pe harta lui Specht etc . Harta lui Specht,
deosebit de bogatã  în detalii, reprezintã un izvor de  primã
mânã pentru istoria întregului spa þiu ialomiþean. Pentru
zona Borcei, e a ne rele vã cã existã  douã sa te Borduºani,
Mari ºi Mici .Ve chiul Borduºani se  numeºt e ac um
Borduºanii Ma ri. Confruntarea c u alte  hãrþi mai târzii, ne
sugereaz ã, însã, cã autorul inverseaz ã poziþiile ce lor douã
sate . Harta României Me ri dional e, de  la 1864, e st e
elocventã din ace st punc t de vedere: înaintând dinspre
satul Ce ga ni  spre Fãc ãeni, gãsim Borduºanii Ma ri ,
Borduºa nii Mici ºi Lãte nii.

Harta lui Spe cht confirmã ºi o informaþie pã stratã în
me moria colec tivã a c omunitãþii, consemnatã în 1943 de

primarul comunei Fãcã eni: � Altãdatã ºoseaua care pleca
de la Fete ºti, trecea prin toate  satele aºezate pe malul
stâng al Borcii.

Astãzi, însã, ea oc oleºte toate ac este  sate, pe care le
lasã în dreapta ei, pentru a merge direct sã se  întâlneascã
cu Fãcãenii. Vinov atã, pentru ac easta, este apa Borce i,
care  a ros malurile , a dãrâmat ºoseaua, a înecat în
valurile ºi sub mãcinãturile zãpoarelor gospodãrii ºi sate
întregi.� 24

Formarea  unor sate noi în regiune este surprinzã toare,
dacã ne  gândim la numeroa se le rãzboa ie ruso-a ustro-
otomane, ca re se desfãºoarã c u prec ãdere la Dunãre, la
fiscalitate a exc esivã, impusã  de fanarioþi în sec. XVIII ,
sau la unel e cata clisme na turale , dat orate în spe cial
capriciilor Dunãrii. Considerãm cã apariþia satrelor Lãteni
ºi Borduºanii Mici se da tore azã, într-o anumitã mã surã,
ºi dispariþiei Oraºului de Floci, petrecutã pe la  mijlocul
sec. XVIII, atunci când locuitorii oraºului se vor strãmuta
în locuri mai ferite25 . Cu siguranþã, câteva familii se vor
st abi li pe  moºi a Borduºa ni, a tra se , probabil , de
promisiunile vreunui boie r, aflat în cãutare de forþã de
munc ã.

Pe parc ursul sec. XIX � înc . se c. XX, din punct de
vedere administrativ, Borduºanii Mari ºi Mic i au fã cut
parte, suc cesiv, din plã ºile Borce a, Balta, Ba lta Ialomiþe i,
Piua  Pietrii, Feteºti. Înce pând cu anul 1864, Borduºanii
Mari ºi Borduºanii Mici a u format comuna Borduºani 26 .
Însã, în 1888, Borduºanii Mici a u dispãrut, satul fiind
distrus de apele Borc ei27 .

Stabilirea l ipovenilor pe malurile  Borcei
Spre sfârºitul secolului al XVIII-lea , în Balta Ia lomiþei

îºi fac apariþia ruºii lipoveni.
Comunitatea ruºilor lipoveni din România   are la bazã

douã curente . Primii care s-au sta bilit la Dunãre au fost
cazac ii de pe Don. În urma rãscoalei lui K. Bulavin(1707-
1709), mulþi cazaci, sub c onducerea lui Ignatie Ne crasov,
s-au stabilit in þinutul Cubanului, iar mai târziu, în timpul
þarinei Ana (1730-1740), s-au mutat în Turcia, unde era u
c unoscuþ i sub nume le  de i gnat -ca za c i sa u
nekrasovþî(ne crasovieni). Pe la 1775, aproxima tiv 5000
de c azaci zaporojeni se vor aºez a în Delta Dunãrii. Între
necrasovþî ºi z aporojeni au iz bucnit, de la bun început,
ciocnir i vi ole nt e. În 1785, la  invita þia habsburgilor,
zaporojenii vor urca pe Dunãre, stabilindu-se  în z ona de
frontierã austro-otomanã. La puþin timp, aceºtia se întorc
ºi se stabilesc între Hârºova ºi Silistra, având sediul prin-
cipal la Seimeni 28 .

Atât necra sovie nii, cât ºi zaporojenii sunt folosiþi în
rãz boaiele cu Rusia. Organizaþi în unitãþi milita re proprii,
ei luptã alãturi de turci în rãz boaiele din 1787-1792 29  ºi
1806-181230 . De exemplu, la 1809, caz acii de la Seimeni
sunt a te staþi în garnizoana cetãþii Rusciuc 31 .

Principa la ocupaþie a acestora devine pescuitul, dar
nu se feresc nici de agriculturã  sa u come rþ. La sfârºitul
sec. XVIII, un cã lã tor rus îi gãsea pe  ruºii lipoveni de la
Dunãre  în bazarul de la Istanbul, unde vindeau peºte sãra t,
mie re, cereale ºi piei, mã rfuri ce  le tra nsportau pânã  în
capitala Imperiului Otoman pe calea  apei32 .

Treptat, numeroºi lipoveni se vor aºeza pe malul stâng
al Dunãrii. Între anii 1831-1837, un sat Lipove ni a  existat
între Borduºanii Mic i ºi Lãteni. Într-un tabel întoc mit de
Isprãvnicia judeþului Ialomiþa, din data de 8 iulie 1831,
satul Lipove ni apare înregistrat cu 11 familii33 . Fiscalitatea
ridic at ã de terminã  pãrãsi re a s atul ui ºi re fugie rea
locuitorilor  la sud de  Dunãre, unde  vor întemeia  satul
Ghizdãreºti 34 . Deºi harta maiorului Pappazoglu, din 1864,
atestã încã satul Lipoveni, situaþia  se  explicã prin sursa
folositã de  ac esta , ºi anume Harta rusã de  la 1835.

Pe mã sura modernizãrii societãþii româneºti, tot mai
mulþi  lipove ni se aºaz ã pe  braþul stâ ng al Borcei, la
Borduºani. La sfârºitul se colului al XIX-lea, numãrul mare
de e levi li pove ni , înscriºi la  ºcoal a din loca lita te,
demonstre azã  c ã satul Borduºani avea o comunitate
puternicã de ruºi lipoveni.

Confesional, ace ºtia aparþin c ultului creºtin ortodox
de ri t ve chi, maj oritat ea f iind subordonatã ie ra rhiei
cunoscute sub numele de �Fântâna Alba� (� popovtî� -
adica  cei cu popã ) , a zi cu sediul la Brãi la. Câteva

(urmare din pagina 1) comunitãþi lipoveneºti, a flate în spe cial în judeþul Tulcea,
sunt dependente  de ierarhia de la Novozîbkov din Rusia.
El e repre zintã curentul �be zpopovþilor�, a  c elor fã rã
popã35 .

La Borduºani, pânã  în 1947, ruºii lipoveni au þinut de
curentul �be zpopovþilor�, dupã care a u trecut la curentul
majorita r, de � Fâ ntâna Albã�36 .

Sat la graniþa româno-turcã
Conform pãcii de la Adria nopol (1829), hotarul dintre

Þara Româneascã ºi Turcia  era stabilit pe talvegul Dunã rii.
Cum ne  a fl am sub ocupaþie  rusea scã  (1828-1834),
organizarea pazei frontie relor se va face sub auspiciile
ruºilor. De-a lungul Dunãrii, s-a trecut la  organiz area unor
pic hete grãnicere ºti. Conform reglementãrilor oficiale, se
organiza un pichet la 120 de familii37 . În Ialomiþa, în 1844,
existau 52 de pichete, din care 40 erau strãjuite de militari
ºi 12 de sate38 . Localnicii de pe  malul Borcei nu fãceau
excepþie . A stfel, în 1833, satele Cegani, Borduºanii Mari
ºi Mici, Lipoveni tre buiau sã ofere 36 (Cegani) ºi 60
(restul) de cordonaºi39  pentru paza pichetului de la Gura
Vãrsãturii40 . Însã, de regulã, Borduºanii Mari ºi Mici
asigurau pa za pichetului A lionte, af lat în fa þa ostrovului
cu acelaºi nume, aºa cum locuitorii din Cegani asigurau
postul din A târnaþi41 . A ºadar, putem aprecia cã întregul
spaþiu dintre  braþe le Ali onte  ºi  Borcea , din dre pt ul
Borduºanilor , Lipovenilor  ºi  Lãt enilor, se  afla sub
supravegherea localnicilor. Aºa cum altãdatã locuitorii
purta u o rãspundere colectivã pentru sarcinile  f iscale, ºi
acum exista o rãspundere cole ctivã pentru asigurarea
securitãþii spaþiului supravegheat.

Paz a pichete lor  nu era, însã, singura obli ga þie a
locuitorilor de pe ma lul Borcei. Astfel, ei trebuiau sã
construiascã pic hetele. De e xemplu, la  pichetul Bãtrâ na
(aflat tot în faþa ostrovului Alionte) gãsim �  1 casã  cu douã
odãi ºi 1 bordeiu cu tindã fãcut de satul Bordiºanii Mari
ºi Mici�42 . D e ase menea , satel e avea u obligaþia  de a
asigura pichetele  cu luntr ii43 .

Poz iþi a ava nsat ã a s atului , pe graniþ ã, va c rea
loc uitorilor noi probleme în timpul rã zboaielor  ruso-turce
din sec. XIX. Rãzboiul Crimeii(1853-1856) a debutat prin
oc uparea Principa te lor Române de cãtre armata rusã. Cele
mai importante confruntãri dintre  beligera nþi se vor da,
ca întotdeauna, la D unãre, iar sa tul Borduºani nu e ste ferit
de a cestea. În martie 1854, ruºii încep pregãtirile pentru
asediul Silistrei. Divizia a 15-a primeºte ordinul sã se
apropie de ce ta tea turceascã. Grosul trupelor ruseºti urma
sã  traverseze  Dunãrea pe la Brãila ºi Galaþi. Pentru a
distrage atenþia  turcilor, detaºamentul  colonelului Zurov,
aflat   l a  Þã ndãrei, primeºte ordin sã orga niz ez e o
diversiune în faþa  Hârºovei. În seara de 8 martie, acesta
ajunge la Dunãre, unde, pe o dista nþã de 30 de  verste44 ,
între Borduºani ºi Gura  G ârliþa, sunt aprinse  ruguri mari,
se cântã ºi sunt aduse 350 de bã rci, bombardate imediat
de  turci. Dar, diversiunea este reuºitã  ¦ trupele ruse  reuºesc
sã tre acã la sud de Dunãre. Mai mult , pe 16 ma rtie ,
detaºamentul lui Zurov ajunge sã cucereascã  Hârºova45 .

Tensiuni mari se înregistreazã ºi în timpul Rãzboiului
de Indepe ndenþã . Ast fe l, în 11 mai  1877, prefect ul
judeþului Ialomiþa, D. Brãtianu, ra porta cã, în ziua de  7
mai, �50 de  ce rchezi au furat, de la doi locuitori din
comuna Borduºani Mici, 50 de v ite, trec ându-le în Turcia
cu luntrele. Tot în acea zi, doi pescari c are trece au râul
Borce i, fiind surprinºi de cerche zi ºi turci, unul a fost
împuºcat pe când voia sã se  lase în apã, iar pe celãlalt
prinzându-l l-au dus în Turc ia�46 .

Comuna Borduºa ni va  plãti tributul sâ ngelui ºi pe
câmpul de luptã, prin  Calman Gr. Iorda che47  ºi soldatul
Vlãdilã Gheorghe, ultimul f iind ucis, la 30 august 1877,
la atacul redutei Griviþa48 .

Înc he ierea  rãz boiului, c âºtigarea  Independenþei,
reîntregirea Dobrogei cu statul român vor re aduce liniºtea
mult doritã pe malurile Borcei.

Marii  proprietari a i sa tului
Dupã dispariþia lui Socol Cornã þeanu, ne lipsesc

informaþiile despre noii proprietari ai moºiei Borduºani.
Acestea apar doar înc epând cu secolul al X IX-lea . Astfel,
în 1833, moºia Borduºanii Mic i se a fla în proprietatea
Iordãre sei Colce ºti, iar  Borduºa ni i Mari aparþinea u
familiei V ãcãreºti49 . Situa þia  nu rãmane însã  mult timp
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aceeaºi. În 1837, înregistrãm neînþelegeri pentru un � codru
de pãmânt� , af lat între moºiile  Borduºanii Mici ºi
Borduºa nii Mari, între alþi proprietari, ºi anume  Barbu
Catargiu, Gheorghe Greceanu, �moºnenii cegã neni� º.a.50

Reforma agrarã, întreprinsã  de Al I. Cuza în 1864,
aduce a speranþe  ºi mici lor propriet ari din comuna
Borduºa ni . 126 de fami lii e ra u împropri etã ri te c u
aproximati v 1200 de  pogoane . Cu a ce astã  ocaz ie ,
constatãm cã cei  mai mulþi  locuitori ai comunei  pot fi
numiþi adevã raþi gospodari: 80 de sã te ni fãcea u parte din
categoria fruntaºilor, 30 erau  mijlocaºi, iar 16 � pã lmaºi51 .
În 1867, unul dintre aceºtia, Ioan Potrea D ragu, s-a  situat
pe locul 2 la conc ursul de plugari, organizat la Slobozia,
�pentru buna cumpãnire  al plugului sãu c are umbla fãrã
a-l þine de coarne, pentru calitatea brãzdãturii ºi a
re peziciunii boilor�52 .

În 1906, proprietar în Borduºani este Gusi G., cu o
suprafaþã de 4800 ha pã mânt a rabil, 500 ha baltã ºi 2000
ha pãdure53 . Moºia Lãte ni aparþine moºtenitorilor  lui N.
Cãmã rãºescu ºi este arendatã lui Stoicescu G54 .  În 1912,
Nicolae Popa , care apare la 1906 ca arendaº al moºiei
Cegani, proprietat e a moºtenitori lor   l ui Eva nghelie
Zappa 55 , a c umpã rat  o porþiune indi vi zã din moºia
Borduºa nii Mici - Lãteni56 .

Schimbãri împorta nte se  petrec ºi dupã primul rãzboi
mondial, când se înfãptuia o nouã re formã a grarã. În urma
exproprie rii din 1919, s-a u l ua t de l a proprie tarii
Borduºa nilor Mici:

1. N. Popa �  406 ha ºi 5775 mp; a rãmas cu 258 ha ºi
9000 mp

2. N. Filality� 125 ha ºi 6387 mp; a rãmas cu 207 ha
ºi 1000mp

3. M. Cãmã rãºescu � 125 ha ºi 6387 mp; a rãmas cu
207 ha ºi 1000mp

4. Sevasta Cãmãrã ºescu � 127 ha ºi 6387 mp; a rãma s
cu 207 ha ºi 1000mp57 .

Se observã cã suprafeþe  ma ri a u fost scoase de sub
expropriere . La fel se întâmplã ºi pe  moºia Borduºanii
Mari, unde, în 1924, Leonida G. Gusi apare ca proprietar
pest e 2413 ha58 , i ar  dupã  câ þiva ani, N .G.Popovic i
stãpânea 2225 ha 59 . Aceastã situaþie se datora legii agrare,
ca re  scotea  de  sub expropri ere pa rt ea inunda bilã a
moºiilor, dar cu o condiþie: realiz area  unor lucrãri de
ameliorare. Pe ntru a  fa ce faþã c erinþelor, cei mai mulþi
proprieta ri din zona Borcei vor intra în �Asociaþiunea de
amelioraþiuni funciare  �Borcea  de Jos�, ca re ave a sediul
la Bucure ºti. În 1935, dupã ce va c onstata cã aceastã
condiþie s-a  respectat, proprietarii fãcând la Borduºani
�a me liora þiuni pisci cole�, Mini sterul Agri culturii  ºi
Domeniilor  va scoate definitiv terenul acestora de sub
expropriere60 .

La 1 decembrie 1924, moa re Nicolae Popa (Poppa).
În urma eva luã rii averi i, se consta tã cã cei doi  fraþ i,
Hortensiu ºi Aurelian, moºtenesc 392 ha ºi 77 arii la c âmp,
2905 ha în baltã61 , precum ºi un corp de case în construcþie
ºi conacul pe ntru locuinþã.

Dupã un lung proc es cu Zoe Meitani, finalizat în 1929,
fraþii Popa fac un schimb de terenuri cu cea dintâi: ce deazã
3000 de pogoane  în baltã ( pãdure, rãc hitiºuri, ape  etc.) ºi
prime sc de  la Zoe 207 ha teren arabil la câmp, conac ul ºi
toate a careturile62 .

În 1941, cei mai importanþi proprietari din Borduºani
era u M. Berceanu(1150 ha), C. Gheorghiu (50 ha ) ºi Zelu
Popa(300 ha )63 .

Biserica
Documentul din  24 iunie  1634(citat mai sus), din

timpul lui Ma te i Ba sarab, în care  este amintit drept martor
popa Stoica din Borduºani, repre zintã prima dovadã  a
organizãrii re ligioase  timpurii din sat64 .

De-a lungul timpului, în Borduºani au existat mai multe
biserici, dispãrute din cauza ca pric iilor Borcei. Acestea
�erau construite din bârne de  salcie lipite  cu pãmânt ºi
acoperite cu stuf, dar erau mai mãrunte pentru a nu se
deosebi dintre casele oam enilor. Acest lucru se datora
faptului cã tãtari i trece au de se ori pe malul stâng al
fluv iului ºi jefuiau satul��65 . Astfel a  fost c onstruitã o
bise ricã pe la  anul 175866 . Un nou lãca º de cult se  va
ridica la 1838, avâ nd hramul  Sfântului Ierarh Nic olae 67 .
La Borduºanii Mici biserica avea hramul Adormirii Maicii
Domnului68 . Pe la 1833, la Borduºanii Mari oficia  preotul

N ea gu, aj uta t de þârc ovnic ul  Manola c he 69 , iar  la
Borduºanii Mic i gã sim, la ace eaºi da tã , pe preotul Niþu 70 .

Între anii 1895-1898 biserica  Sfântul Ierarh Nicolae a
fost refãtutã din te melie, prin contr ibuþia c omunitãþii lo-
cale  ºi prin eforturile preotului ªtefan Popescu 71 . Din
pisania bisericii, a flãm cã � aceastã sfântã bisericã a fost
târnositã la 29 m artie 1898��.

�Biserica are un plan trilobat, cu tindã adãugatã ul-
terior. Se rem arcã ce le douã turle cu un plan pãtrat,
ridic ate  deasupra pronaosului , prec um ºi lipsa turlei
deasupra înc ãperii naosului. Edific iul prezintã eleme nte
de stil eclctic , aspectul sãu amintind de bisericile în stil
baroc din Transilvania�72 .

În 1995, biserica va c unoaºte re paraþii ca pitale, fiind
resfinþitã în anul 200273 . În prezent, acest lãca º reprezintã
unul dintre  monumentele  importante ale satului.

ªcoala
Dupã a doptarea Regulamentelor Organice(1831), în

Þã rile  Române se tre ce la organizarea  siste ma ticã a
învãþãmântului naþional. Acesta pãtrunde treptat ºi în satele
de pe malul Borcei.

La  1835, Ocâ rmuirea judeþului Ialomiþa c omunica
Departamentului din Lãuntru numãrul ºcolilor din judeþ
ºi elevii existenþi. Borduºanii nu apa r în ta bel74 . În schimb,
în ta bel ul din 30 dec embri e 1838,  înt ocmi t de
suboc ârmuire a plase i Borcea, cuprinzâ nd numele satelor
unde  s-a u de schis ºc oli ºi numãrul ele vilor,  a pa r
Borduºa nii Mici cu 11 ele vi75 . Învã þator  era  popa  Niþã
Tache76 .

La 1 octombrie 1839, popa Niþã Tache  era numit ca
învãþãtor ºi la ºcoala din Borduºanii Mari, unde îl gãsim
inc lusiv în 184477 . În acelaºi an, la Borduºani este atestat
ca învãþãtor ºi Mihai Boiangiu, absolvent al ºcolii normale
din Cãlã raºi 78 . La 1857, la ºcolile din Cegani ºi Borduºani
era numit  Mitu Popescu, acesta desfãºurându-ºi activitatea
ºi în momentul unirii lui Al. I. Cuza79 .

Un rec ensãmânt al ºcolilor, re alizat în aprilie 1844,
ne a ratã cã ºcoala  din Borduºani avea 2 odãi80 .

Numãrul elevilor variazã de la an la an. Astfel, în 1843-
1844, avem 12 elevi81 , în 1844-1845 � 9 e levi82 , în 1848�
20 de elevi83 , în 1864� 32 de elevi84. Explozia demograficã,
înregistra tã în a doua jumãtate a sec. XIX � înc eputul sec.
XX  în întregul Bãrã gan, nu va ocoli Borduºanii, lucru ce
poate f i observa t ºi în creºterea efectivelor ºcolare. În anul
ºcolar 1899-1900, gãsim, în cele patru clase ale ºcolii, 73 de
elevi85 , iar în anul ºcolar 1901-1902 � 94 de elevi86 . Pânã în
1911 populaþia ºcolarã  se va dubla , atingând cifra de 227
de ele vi87 !

Confruntatã  c u c reºte re a acc eleratã  a  popula þiei ,
comunitatea  din Borduºa ni ridicã la 1896 o ºcoalã nouã,
din cãrãmidã 88 . În 1924, se c onst rui eºte o altã ºcoa lã,
acea sta  pã strâ ndu-se pânã astãzi89 . În preajma  primului
rãz boi mondial, la Borduºani s-a ridicat  ºi o grãdiniþã
(�grãdinã de copii�), una din cele douã, câte existau în judeþ,
ºi singura c are a funcþionat în timpul ocupaþiei germane
din anii 1916-191890 .

La rãsc ruce a se col el or XIX -XX , a postol ii
Borduºanilor sunt învãþã torii Haralambie Cãþeluº, Coman
Ionescu ºi Bãlaºa Clonaru91 . Activitatea acestora este mai
mult decât exemplarã, ei re uºind sã transforme mica ºcoalã
într-un model pentru învãþãmântul rural din Ialomiþa. Într-un
ra port de inspec þie  ºcola rã, din anul 1906, se spune  cã
ºcoa la mergea �perfect de bine�92 . Atâ t de apreciatã  e ra
munca învãþãtorilor din Borduºani, încât, în 1911, unul
dintre  aceºtia, Coman Ionescu, a devenit re vizor ºcolar
pentru judeþul Ialomiþa93 . În 1924, acesta era încã învãþãtor
la Borduºani94 .

Viaþa locuitorilor: între arhaic ºi  modern
Organiz area satului ºi a c omunitãþii locale  este greu

de reconstituit, dar, din fericire, ni s-a pãstrat o descriere
ma gistralã a comunei Cegani, realizatã în 1943 de notarul
I.C. Ionescu95 , iar numeroase aspecte  ale acesteia pot f i
extrapolate la toate  satele de pe malul Borcei, inclusiv la
Borduºani.

În c e priveºte  orga nizarea satului, aflãm cã  �aproape
toate gospodãriile locuitorilor din comunã sunt grupate
pe o suprafaþã de circa 2 km2 Satul nu este întocmit dupã
un plan, totuºi o parte  din sat are strãzile ºi gospodãriile
aliniate . Case le  sunt frumos aranjate de oparte ºi alta a
strãzilor. Restul strãzilor sunt un fel de uliþe strimte ºi
întortochiate . Din cauza lipsei de piatrã, aproape nici
una din strãzi nu e ste împietruitã, aºa încât dupã ploaie
circulaþia pe strãzile satului devine ane voioasã�.

Viaþa localnicilor este guve rnatã, timp de secole, de
capriciile  Borcei. �Pe  timpuri ploioase ºi dupã ridicarea
zãpezil or, ape le braþului Borce a cresc ve rt iginos, se
revarsã pe ste maluri ºi inundã toatã lunca (�)câteodatã
chiar ºi gospodãriile locuitorilor (�) În ac elaºi timp,
tot þinutul dintre  Borcea ºi Dunãrea propriu-zisã este
acoperit aproape  complet de  revãrsarea ape lor. Foarte
încet apoi, apele se retrag lãsând între  Borc ea ºi Dunãre
foarte multe lac uri ºi bãlþi din c are aproape în tot timpul
anului  se vâne azã peºte în cant itãþi foarte mari. (�)
Ce a mai  mare  parte  din pe ºt el e v ânat e ste  e ste
transportat la gara Feteºti, de unde  e ste tri mis apoi
pentru al imentarea populaþiunei Capi talei, oraºele
Ploieºti, Craiova, Buzãu etc.�

Balta Ialomiþei nu asigurã, însã, doar peºte. �Tot în
acest þinut bãltos, se gãse sc întinse pãduri de salcie care
se exploateazã mai ale s pent ru foc . Dupã re tragerea
apelor, parte din acest te ren este folosit pentru pãºunatul
vitelor, iar parte din el chiar pentru se mãnãturi. De cele
mai multe ori însã fiind se mãnate târziu dupã retragerea
apelor, semãnãturile nu pot ajunge la maturitate ��.

Cei mai mulþi locuitori, în proporþie  de 98%, �se ocupã
cu agric ultura ºi creºtere a vitelor, pãmântul de câmp fiind
bun pe ntru ace astã îndeletnic ire. Locuitorii sunt harnic i,
price puþi  ºi muncitori. Majorit ate a locuitorilor au
gospodãrii frumoase ºi bine îngrijite. Þiganii sunt în spe-
cial muzic anþi, iar alþii se ocupã c u munca manualã pela
gospodarii mai bogaþi din sat sau îºi gãsesc de lucru prin
satele  ve cine. În c omunã mai sunt ºi un numãr de 10
comercianþi, dintre care 4 au debite de bãuturi spirtoase.
Toþi comercianþii sunt de ne am români96 , iar comerþul
este destul de dezv oltat. Pe lângã comerþul obiºnuit, se
m ai f ace  un î ntins  com e rþ c u pe ºte le  v ânat di n
numeroasele bãlþi ºi lacuri de pe teritoriul c omunei. Se
vâneazã pe  an circa 200 vagoane de  peºte de diferite
spec ii ºi calitãþi. O parte din el rãmâne  pentru hrana
populaþiei din c omunã, dar cea mai mare  parte se trimite
spre a fi vândut pe ntru hranã populaþie i�.�

Urmãrind Harta Romaniei Me ridionale, din 1864, mai
putem observa numeroasele grã dini ca re existã atât în
Borduºa nii Mari, cât ºi în Borduºanii Mic i.

Secolul XX va pãtrunde încet, dar  sigur, în acest cadru.
Astfel, în anii 1902-1904, comuna Borduºa ni, alãturi de
alte  comune, a  fost conectatã la reþea ua de  tele fonie97 .

Un pas important era parcurs în 1907, atunci când
judeþul construia digul de la Borduºani, primul se mnal cã
se încerca o controlare a fenomenelor naturale din Balta
Borcei.  În 1919, a cesta este  rupt, în timpul inundaþiilor ,
ºi  reparat de autoritã þi98 .

O a ltã mã surã importantã, de încurajare a activitãþilor
economice  din c omunã, a fost înfiinþarea  bã ncii �Cuza
vodã �, în 1902, a vâ nd ca  preºe di nte  pe  H. Cãþe luº
( învã þãtorul di n sa t), ia r c a  vi ce-pre ºedinte pe Fl.
Ionescu99 . Aceasta va  rezista pânã în 1931, c ând, probabil,
din cauz a recesiunii mondiale, a fost lichida tã100 .

Tot la înce putul secolului XX, în 1906, atestãm la
Borduºani mãsuri de organizare medicalã. Comuna fãcea
parte din Circumscripþia V Cãlara ºi, având reºedinþa la
Cãlãraºi, iar  ca medic de plasã pe Alexandru Rudescu.
De asemene a, în sat exista un agent sanitar (sa u fe lc er),
Nicolae Alexa ndrescu, ºi o moa ºã,  Maria  S. Vasilescu101 .

În perioada interbelicã, economia  comunei îºi c ontinuã
dez volta re a. U n rol i mporta nt îl a re  coope ra tiva
�Sa lva torul  þã ranului �, dar  înregistrã m în comunã  ºi
numeroºi  croi tori, bãc ani , câ rci umari  ºi c hia r  o
manufacturã, ce apa rþine a lui Borºaru Ion102 . În 1935, în
Borduºa ni, se inaugura  un Cã min Cultural, precum ºi o
troiþã  în a mintirea eroilor cãzuþi în rãzboiul din 1916-
1919103 .

Borduºani,
coordonate istorice

(continuare în pagina 10)
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Cu puþin timp înainte de  instalarea regimului comunist
în România, pretorul plã ºi i Fe teºti surprinde a, în 20
ianuarie  1943, urmãtoarea imagine: �Comuna Borduºani.
Are una  bisericã curatã , încãpã toare, 1 c asã rugãciuni
lipove neascã, 1 singur loc al de  ºcoalã curat dar fãrã c urte,
pentru recreaþia copiilor, cu locuinþa  directorului, 1 local
de Cãmin Cultural încãpã tor în ca re este ºi dispensar,
circonscripþie medicalã. Ca industr ie, 2 localuri de moarã,
1 presã  de ulei, 4 cârciumi ºi 6 bãcãnii; ca instituþii are
loc al de primãrie, post janda rmi, percepþie ºi 3 cherha nale
de peºte.�104

Satul  Borduºani în perioada postbelicã
În a nul 1949,  în Româ ni a,  î nc e pea  proc esul

colectiviz ãrii, proces ce nu va ocoli comuna Borduºani.
Sãtenii se vor lã sa cu greu convinºi sã-ºi cedeze bunurile
ºi sã accepte  noile  structuri economice de tip CAP. Analiza
cererilor de retrocedare a  pãmantului, de dupã 1991, ne
oferã  posibilitatea de a constata cã , în primii ani, foarte
puþi ne familii vor a ccepta c ole ctivizarea: 1950 � 13
persoane; 1951 � 5; 1952 � 8 etc. Cei mai mulþi, 179 de
borduºãneni, se  vor înscrie  în anul 1957105 . Cu siguranþã,
autoritã þile comuniste au gãsit mijloa ce de convingere
pentru localnici, aºa cum se întâmpla, de exemplu, în 1949,
când preotul Andre i Iorga (Iorgu), din Borduºani, a fost
închis pentru �uneltire împotriva ordinii sociale �106 .

Deºi în perioada comunistã  s-au înregistrat importante
acþiuni de modernizare  în comunã ( electr if icare, asfaltare ,
re þe a de a pã potabilã  etc.), comunitatea tradiþionalã va
suferi transformãri radicale, aºa cum s-a întâmplat cu toate
satele româneºti.

Un loc  a pa rte, în acea stã  perioadã, l -a avut sa tul
Lãte ºti, construit de  deportaþii din Banat ºi Mehe dinþi, în
1951, la mic ã distanþã de Borduºani. Satul va  a junge sã
�gãzduiasc ã� numeroºi deportaþi politici, cum a r fi: Maria
Antonescu (între 1955-1964, cu mici între ruperi), Ghiþã
Pop (fost ministru P.N.T., fost secretar  general al P.N.T.) ,
Elena Codreanu (soþia lui Corneliu Zelea Codrea nu), Paul
Goma, Adrian Marino, Nicolae Ba lotã etc.

Dupã cum î ºi  a mi nte ºte Consta nti n Dumitrescu-
Cunctator, toþi erau �cu domiciul obliga toriu, nu ave am
voie sa parasim locul, munce am la sa pã sau pla ntam plopi
si salcii�107 .

Deportaþii munceau, de re gulã, la IAS Borduºani,
ºantie rul din Feteºti ºi SMT Fãcãeni108 .

Deºi cei mai mulþi de portaþi au pãrãsit satul în 1964,
Lãteºtiul a mai rezistat, ultima c asã fiind demolatã în 1976.

Prãbuºirea regimului comunist ºi implicit a formelor
economice  specific e mediului rural (CAP, IAS, AEI) au
provoca t mari probleme  economice ºi sociale comunitãþii
locale. Astfel, în 2005, comuna avea  o populaþie de  5243
de locuitori, din care doar 208 aveau un loc de muncã
stabil110 . Cu siguranþã, spiritul gospodãresc ºi combativ
al locuitorilor, înregistrat timp de atâtea  secole în sat, nu
va permite menþinerea  ace stei situaþii. Cât de curând,
sperãm, oa speþii comunei vor putea constata, a ºa cum
fãce a revizorul ºcolar  la ºcoa la din sat în 1906, cã  lucrurile
merg �perfe ct de bine�!!!
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La 9 mai 2007 s-au împlinit
130 de ani de când marele nostru
om politic Mihail Kogãlniceanu

proclama în  Camera Deputaþilor Independenþa
României:  �Suntem independenþi; suntem naþiune
de sine stãtãtoare�.1

Ialomiþenii , alãturi de celal þi fraþ i români, au
contribuit la transformarea acestui deziderat vechi
de se cole într-o  rea li tate concr etã . L ip sa
documentelor originale în depozitele Direcþiei
Judeþene I alomiþa a Arhivelo r Naþionale a
determinat folosirea altor surse de informare ( cãrþi
) care chiar dacã nu sunt  dovezi palpabile ale acelei
epoci ,  to tu º i au  fo s t  u ti le în  demersu l de
reconsti tuire a evenimentelor perioadei      1877 �
1878 în judeþul nostru.

Aflatã la graniþa cu Imperiul Otoman, Ialomiþa
a fos t prinsã în vâl toarea rãzboiu lui  încã din
primele momente ale conflictului ruso-româno-
tu rc,  acþ iunile inamicului trecând rapid  de la
manifestãri de int imidare a populaþ iei  civile la
violenþe fizice directe.

Si tuaþ ia creatã impunea mãsuri  de contracarare
a acestor acþ iuni, un rol important în acest  sens
avându-l forþele de ordine ale Ministerului de In -
terne � prefect , subprefect, batalionul  de miliþie,
jandarmii, grãnicerii � care alãturi  de armatã s-au
achitat  cu  succes de misiuniele primite.

Aces te fo rþe de o rd ine au  îndeplinit  un rol
deosebit de important în asigurarea celor necesare
armatei române pe frontul  de luptã, în organizarea
producþiei agrico le ºi industriale, a transporturilor
ºi încart iruirilor trupelor ruseºti ºi româneºti, în
realizarea ordinii publice precum ºi  în activitatea
de descoperire ºi  anihi lare a acþiuni lor agenþilo r
spionaju lui inamic. 2

Încã înainte de declararea oficialã a stãrii de
rãzboi între România º i Poarta Otomanã, în judeþul
Ialomiþa s-au înregis trat numeroase jafuri, rãpiri
ºi crime comise de turci  asupra populaþiei paºnice
româneº ti.

La 19 apri lie 1877, prefectul  judeþului Ialomiþa
telegrafia d in Cãlãraºi Ministrului  de Interne, Ion
C. Brãtianu,  jafurile ºi omoruri le comise de turci
în comuna Maltezi:

�În balta moºiei Maltezi , 4 fãcãto ri de rele,
armaþi cu puºti  º i pistoale, au prãdat târla d-lui  N.
Runceanu , au omorât pe Stoica Runceanu º i au
trecut  Dunãrea în Turcia. Comunicând  acestea,
rog a nu ridica batalionul de dorobanþi spre a ne
putea pãzi bãlþ ile în contra brigandagiului� 3

În  data de 26  ap ri lie 1877 , Mihai l
Kogãlniceanu în calitate de Ministru de Externe
aduce telegrafic la cunoºtinþa agenþilor diplomatici
de la Viena, Paris º i Roma faptele de cruntã
bar barie la care tu rci i recurgeau împo triva
populaþ iei civi le încã înainte de a fi declarat
conf lictu l deschis  în tre români  º i  tu rci :
bombardarea fãrã discernãmânt  a o raºelor ºi
satelor în care nu staþionau trupe româneºti  sau
ruseºt i p rin tre care era amin ti t ºi  Cãlãraºu l,
pirateria intensã desfãºuratã la o rdinele date de
autoritãþile superioare otomane exemplificându-
se cazul înregis trat la 25 aprilie în localitatea Gura
Ialomiþei unde vase încãrcate cu lemn  au  fost
rãpi te de vapoarele de rãzboi tu rceº ti  dar ºi
repetatele jafuri ale bandelor neregulate de baºi �
buzuci  ºi turci pe malul  românesc. 4

Independenþa în Judeþul Ialomiþa

Tãtaru Ionel Cristian
D.J.A.N. Ialomiþa

Jafu ri le, rãpiri le ºi  omorurile au continuat ºi
în prima parte a lun ii mai  aºa cum aratã rapoartele
Prefecturii adresate Ministerului  de Interne:

�La 6 curent  10 turci  au luat  din balta moºii
Fãcãeni pe locuitorii Mitu Puricã ºi Neagu Vraciu,
care vând peºte, zece bivoli, doi v iþei ºi un bou.

Tot  la 6 curen t 150 ascheri cerchezi ºi tãtari
au luat lui  Ioan Lungu d in balta moºi i Borduºani
85 vite cornate împreunã cu pãzitorul  lor º i tot ce
avea la târlã, trecându-le Dunãrea cu opt vase mari
ºi douã luntri.

La 8 curent mai  mulþi cerchezi armaþi au  venit
pe malu l Borci  aproape de comunele Fãcãeni ºi
Gãiþa unde întâlnind 12 locuitori  care mersese a
scoate vi tele din baltã i -au luat  la goanã ºi
neputãnd [u-i] ajunge a[u ] luat vi tele gãsite pe
malul  Borci i, ºi  s-a dus  cu ele în Turcia� 5

Explozia de bucurie care a cuprins întreaga
þarã ca u rmare a proclamãrii  Independen þei
României  s-a materializat  ºi  în Ialomiþa printr-o
telegramã transmisã telegrafic în chiar ziua de 10
mai 1877 prin care 119 locuitori ai  judeþului
salutau cu entuziasm aceastã decizie:

�Actul  mãreþ  de independenþa þãrei, votat de
Corpuri le Legiui toare, a umplut  de bucurie
inimele noastre. Facã cerul  ca prin forþe uni te, sã
menþinem, sus º i tare, drepturile ce decurg din
acest act�. 6

Teama just ificatã faþã de acþiuni le de spionaj
a impus  mãsu ri  de strictã sup rave ghere a
persoanelor care dupã ce fuseserã rãpiþ i de turci
au reuºit  sã scape întorcându-se în þarã. Circulara
Min isterului de Interne din 1 iunie 1877 adresatã
prefecþ ilor din judeþele de lângã Dunãre este
elocventã:

�Toþi  indivizii  indigeni care au fost  hrãpiþi  de
Turci ºi, sau au scãpat sau au fost  liberaþ i ºi  s-au
întors în þarã, pânã la t recerea oºti lor pes te Dunãre,
sã-i aveþi  sub       de-ap roape prive ghere
trimeþându-i pe cei din sate la suprefecturi, iar pe
cei din oraºe în vegherea po liþiei locale�. 7

Dar nu numai aceste persoane erau în atenþia
autoritãþilor locale, strãinii fiind o altã categorie
vizatã. Astfel, în localitatea Piua Petrii, la 8 iunie
1877, s-a înregistrat un  incident legat  de persoana
rep rezen tantulu i agenþiei aus triece de vapoare,
Sonnewend, bãnuit a fi  spion de cãtre autoritãþile
militare locale. 8

Pe tot  parcursul rãzboiului, Ialomiþa a jucat
un ro l important  ca terito riu de t ranzit  pentru
trupele ruseºt i dar º i ca bazã de ap rovizionare cu
materii prime a armatei . În l ipsa reþelei de cale
feratã, cãruþaºi i din judeþ  au fos t cei care as igurau
transporturile cu carele lor în zona de operaþ iuni
militare, transporturi  care deveneau  pe mãsura
aprop ierii  ierni i tot  mai greu de realizat .

Grãitor este documentu l emis în Slobozia la
data de 3 decembrie 1877 , prin care patru  cãruþaºi
adresau urmãtoarea rugãminte Minis teru lui de
Interne:

�Transpo rturile de to t felul de la începutul
resbelului  pânã azi  nu au lovit  decât  pe noi
locuitori i din Slobozia, judeþul Ialomiþa, care se
gãseº te în drumul armatei ruse, având chiar azi
fiecare casã câte patru º i ºase soldaþi.

Acum ne vedem esecutaþi  de autori tatea
comunalã a 30 care pentru Plevna, iarna [de] acum
înainte fiind în toatã puterea ei.

Suntem ameninþaþ i a pierde vi tele fiind  foarte
slabe de multele t ranspoarte ce am fãcut  la
Bucure ºt i , Cã lãr aºi ,  Olten iþa º i  Buz ãu.
Subsemnaþii dupã autorizaþia întregei  comuni, vã
rugãm cu lacrimi, binevoiþi a ne apãra de acest
transport dând ordin a se lua de la comunele pe
unde n-a circulat t recerea armatei .

Plecaþi.
M. Stãnculescu, G. Dobre, D. Dumitrescu,

Stancu Dinu� 9
Ialomiþa,  judeþ  eminamen te ag ricol ,  a

aprov izionat  frontul cu cereale, animale ºi  cãruþe,
s ituaþ ia cen tr al izatoare din decembrie 1877
privind rech izi þiile din timpul anului înaintatã de
prefecturã Ministerului de Interne cuprinzând
urmãtoarele date:

- 41.980 kg. grâu;
- 2.500 kg. orz;
- 1.900 vite ( boi  ºi vaci  );
- 100 cãruþe cu cai;
- a t reia parte d in b rânza sãra tã a

locuitori lor;
- a treia parte din fasolea, l intea ºi pastrama

deþinutã de locuitori. 10

De un real folo s pentru  nevo ile os taºi lo r
români au fo st ºi donaþ iile numeroºi lor ialomiþeni
care erau cu gândul alãturi de fraþ ii lor care îºi
jertfeau viaþa pe câmpul de luptã în  numele
idealului naþional, donaþii  care cons tau în general
din sume de bani  ºi obiecte vestimentare. As tfel
în ziua de 12 iunie 1877, în zona Urziceni  s-a
colectat suma de 105 lei de la un numãr de 20
persoane, o cãmaºã, o pereche de pantaloni , douã
perechi  de ob iele de pânzã, douã ºervete ºi
prosoape toate acestea din  urmã de la un numãr
de 3 persoane. 11

Imp licar ea ialomiþen ilo r în  sus þ iner ea
rãzbo iului de Independenþã,  de la funcþionarii
admin is traþ iei  locale la oamenii de rând , ne
conferã nouã celor de azi posibi litatea de a fi
mândri de acþiuni le înaintaºilor noºtri, care alãturi
de românii d in celelalte colþuri  ale þãri i, au fãcut
încã odatã cunoscut  lumii cã acest popor mic, dar
viteaz, de la guri le Dunãrii , este gata oricând sã-
ºi apere cu preþul vieþ ii idealurile sale naþionale.

Note:
1. Direcþia Judeþeanã Ialomiþa a Arhivelor Naþionale,

M. Of. Nr. 118 / 27 mai 1877, p.3451;
2. Va sil e Bobocesc u, �Momente  din i stori a

Ministerului de Interne�, vol.I,   1821 � 1944,
Editura Ministerului de Interne, p.59;

3. Direcþ ia Generalã  a  Arhive lor Stat ului din
România, �Tezaur de documente ialomiþene 1392
� 1944�, vol. I, Bucureºti, 1991, p.230;

4. Academia R.P. Române, �Documente privind
Istoria României. Rãzboiul pentru Independenþã�,
vol.II, ( 1 ian. 1877 � 9 mai 1877 ), Editura
Academiei R. P. Române, p. 424;

5. Idem, vol. III, ( 9 mai 1877 � 15 iunie 1877 ), p.
43;

6. D.G.A.S. din România, �op. cit.�, p. 231;
7. Academia R.P. Române, �op. cit.�, vol III, ( 9 mai

1877 � 15 iunie 1877 ),    p. 477;
8. Ibidem, p. 622;
9. Idem, vol. VIII, ( 1 dec. 1877 � 15 ian.1878 ), p.

45;
10. D.G.A.S. din România, �op. cit.�, p. 235 � 236;
11. Ibidem, p. 232 � 233.
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   COMUNITÃÞILE MOªNENILOR IALOMIÞENI (I)

Ieºire a din devã lmãºie, observabilã prin hrisoave din
a doua jumãtate a secolului a l XV I-le a îndeosebi, ºi
acce ntuatã în secolul al XVII-lea, se fãcea în condiþii
bine stabilite. Megieºul care dorea sã  iasã  din de vãlmã ºie
trebuia sã obþinã întâi o poruncã  domneascã, prin care
se arãta u cei 12 (mai rar  6)  megieºi hota rnic i c are luau
pa rte la delimitarea pãrþii celui care ieºea din devãlmãºie .
Rãvaºul domnesc nomina liz a megieºii ca re luau parte la
hotãrnicie, numiþi de obicei ,,boie ri� ºi care întãreau prin
numele, semnãtura sau pec ete a lor ie ºirea din devãlmãºie ,
sub supraveghere a unui slujitor domne sc, de obicei un
porta r. Megieºii hotarnici cercetau, pe  baza actelor ºi
prin jurãtori, drept urile ce lui c are  c ere a ieºirea din
de vãlmãºie ºi stabileau hota rele pãrþii sale, dâ ndu-i rãva º
de hotãrnic ie. Înstrãinarea ocinii se  fãce a numa i cu
re spectarea dreptului de protimisis al celorlaþi, membrii
obºtii având aºa dar precãderea la cumpãrarea pãrþii
sc oas ã din de vãl mã ºi e7 . Apare e vi de nt cã  oric e
nerespe ctare a a cestui drept atrãgea nulitatea vânzãrii
ocinii respective. Pe de altã parte, deºi le gaþi între ei prin
origine ºi prin tradiþiile vieþuirii comune în obºte, megieºii
care acceptau vânzarea pãrþii scoasã din devãlmãºie, cãtre
un c umpãrãtor  strãin, îl acc eptau în fapt ca pe unul de-al
lor , strãinul f ii nd s oc otit  me mbru a l comunitã þii
megieºeºti. Hrisoavele de dupã anul 1550 menþioneazã
tocmai în le gãturã cu dre ptul de protimisis cã vânz area
s-a fãcut ,,dinaintea  tuturor megiaºilor� sa u ,,cu ºtirea
tuturor megiaºilor�8 , pentru a  se evita ataca rea ulterioarã
a veridicitã þii vânzãrii. În ca zul cont estãrii ac tul ui
megi aºilor , recla mantul prime a ,,l ege  peste le ge�  ºi
trebuia sã  aducã 24 de boieri jurãtori, iar dacã nu avea
dreptate , rãmâ ne a ,,de lege� în faþa domnului, fiind
obligat la ,,gloa bã� (amendã) sau pede psit ,,cu ocarã .
Pentru secolul al XVII-lea îndeosebi, hrisoavele c are
aminte sc vânzã ri de  oc ine în jude þul Ialomiþa, c u
respectarea dreptului menþionat, sunt numeroase. Astfe l,
la 20 iulie 1607, Stana , fata Druei, cu bãrbatul ei, Arsenie
din Þãndãrei, vindeau lui Stanciul Voicã i, ne guþãtor  din
Ora ºul de  Floci, ocinã la Sãrã þe ni, 40 de stânje ni, prentru
2 800 aspri, cu ºtirea tuturor rudelor  ºi a megiaºilor 9 . La
14 aprilie  1613, voievodul Radu Mihnea întãre a lui
Drume postelnic ºi fraþilor  sãi, anume Stoica, ªerban ºi
Dan cu fiii, stãpâ nirea  pe ste pãrþile  cumpã rate la Tãtãrã i,
amintindu-se c ã fuseserã vândute de bunãvoie , cu ºtirea
tuturor megieºilor, în zilele voievoilor Mihnea (Turcitul)
ºi Alexandru (cel Rãu), iar  în zilele lui Radu ªerban
voeivod unii r idica serã pârã împotriva lui D rume1 0. La
1 septembrie 1623, Cârste a logofã t din Berleºti ºi Stan,
fiul popii Sta nciul din Mãtãseºti, vindeau lui Aldimir
vornic ocinã la Mãtãseºti, cu ºtirea  megiaºilor1 1.

În cãrþile domneºti ºi în numeroase  rãvaºe ale vremii,
megieºii a par menþionaþi în mod obiºnuit ca hotarnici ºi
vânz ãtori de  ocine, da r ºi în cali tate de  jurãtori sau
martori. D ocumentele îi aratã ca tr imiºi prin porunci
domneºti sã  jure în le gãturã cu vâ nzare a ante rioarã a unei
oc ine cãtre o persoanã, cãreia ulterior  i se contesta  dre ptul
la proprietate sau în legãturã cu statutul de om liber sau
de rumân, al cuiva. Apar de ase menea me nþionaþi ca
martori ( ,,aldãmãºa ri� ), în vânza rea  unor oci ne  în
inte riorul hotarelor  obºtii sau în hotarele învecinate.

De multe ori, numele moºie i ºi al satului venea  de la
strãmoºul comun sau întemeietorul aºezãrii. În caz de
vâ nzare, partea respectivã era definitã dupã  numele celui
care o stãpânise (,,funia lui Feºtilã�, ,,funia  lui Nenciu� ,
,,funia lui Grozav� la Tã tã rãi, ,,partea ªerbãneascã� la
Mã tãseºti º.a.) . O bºte a era  c ondusã  de un pârcãla b
(vataman în Moldova), care era ales din rândul fruntaºilor
comunitã þii ºi care  conducea obºtea ajutat de ,,sfatul
oamenilor  buni ºi bã trâni� . El reprezenta comunitatea în
fa þa  domniei ºi a  slujitorilor  acesteia, fiind re sponsabil
de strângere a dãrilor  datorate domniei, precum ºi de
aduna re a la oaste, în caz de primej die  pentru þa rã .
Jude ca ta se fãce a în ca drul obºtii , dupã ,,obi cei ul
pãmântului� sau ,,le gea bãtrânã� , cazurile de încãlcare a
legii fiind supuse judecãþii sfatului bãtrânilor  ºi bunilor.
Doar pedeapsa cu moartea nu putea fi aplicatã, deoa rece

era a panajul domniei. Dac ã vre o înc ãlcare a  legii era
sãvârºitã în cadrul une i obºti, victima fiind un strãin,
întreaga comunitate avea obligaþia  gãsir ii ºi pedepsirii
vinovatului, în c az contrar f iind responsabilã în faþa
domniei, de  plata ,,gloabelor�  sau a  ,,duºegubinelor� .
Obligaþiile comunitãþii de moºneni cãtre domnie  era u de
naturã fiscalã ºi militarã. Fiecare  comunitate era obligatã
la plata anualã a birului cãtre domnie, iar  în caz ul în care
vreun membru al obºtii nu contribuia  la ace asta , restul
megieºilor e rau obligaþi sã-i preia obliga þiile  fiscale , caz
în c are pa rt ea  de  moºie a  re spec tivului  trec ea  î n
proprie tate a ce lorlal þi. Dac ã comunita tea  nu prelua
datoria, ia r un strãin fã ce a ac est lucru, ocina rãu-
pla tnicului devenea proprie ta te a celui care îi plãtise birul.
Cuantumul birului pe c are t re bui a sã  î l plã tea scã
comunit atea  era stabilit  de slujbaºi i domni ei, dupã
numãrul contr ibuabililor ºi nu dupã starea lor  materialã .
Membrii obºtii, bã rba þii ca pabili sã poarte a rme , erau
obligaþi la prestaþii militare, la c hemarea domniei. Conduºi
de fruntaºul obºtii, iar  dacã acesta era prea bã trân, de  un
locþiitor ma i tânãr, bãrbaþii de arme dintr-o obºte sau din
mai mult e obºti înveci na te constituiau de taºamente
pedestre, constituite dintr-o sutã de oameni ºi conduse de
aºa-numiþii ,,sutaºi�, ,,iuzba ºi� sau ,,hotnogi�1 2.Megieºii
deveniþi slujitori domneºti sunt amintiþi, în hrisoave  din
secolul a l XVII-lea , ca ,,roºii�, cu sensul de dorobanþi
sau luptãtori pedeºtrii (cu tunicã de culoare roºie) sau
dupã mi ca  dregã torie  pe c are  o ave au:  armãº ei ,
postelnic ei, spã tã rei º.a.

Majoritatea marilor istorici, începând cu A.D.Xenopol
ºi Ioan Bogdan, au aprecia t cã liberta tea personalã era
legatã, în societatea medievalã româ neascã, de stãpânirea
asupra pãmântului ºi se pierdea, prin urmare, odatã cu
înstrã inare a moºiei. În judeþul medieva l Ialomiþa, ce l mai
vechi caz  de înstrãinare a propriei oc ini da teazã încã de
la  sfâ rºi tul sec ol ul ui  al X IV-lea , fii nd vorba  de  o
înstrã inare  voluntarã, urmatã de pierde re a libertãþii
personale, dona torul de venind rumân sa u vecin. Primul
document care întãreºte  pose siunile mãnãstir ii Cozia la
gura Ialomiþei aminteºte, la 8 ianuarie  1392, numele celui
care dãruise mãnã stir ii balta Sã patul, înc hinându-se el
însuºi ca  persoanã:,,ªi a colo este un om, anume Tâmpa ,
care s-a închinat stare þului Sofronie, sã fie posluºnic
mâ nãst ir ii , c a re  º i ac es ta  a  dã rui t o gâ rlã ,
Sãpatul� 1 3.Pierderea  pãrþii de moºie afla tã în proprie tate
aducea  ºi  pie rderea sta tut ului de membru a l obºtii ,
respectivul nemaifiind megieº sau moºnean ºi intrând în
rândul rumânilor. Caz uri care aminte sc indivizi ce odatã
cu vânzarea oc inelor s-au vândut ºi ei înºiºi ca rumâni,
sunt atestate încã din jurul anului 1400. Frecvente sunt
însã, pentru Þara Româneascã, cãrþile domne ºti  c are
amintesc ,,rumânirile� din vremea  lui Mihai Vite azul,
socotite în relaþie cu aºa-numita ,,legãturã a lui Mihai� .
Un ac t al voievodului Ra du Mihnea, datat 1613, face
refe rire l a ,,tã kmej eni e Mi hai l Voevoda �, adi cã
,,aºe zãmâ ntul lui Mihai Voievod� 1 4, mãsurã înþelea sã în
sensul cã fieca re pe unde va fi, ac olo rumâ n sã fie. În
realitate, mãsura din vremea lui Mihai Viteazul nu schimba
nimic cu privire la  statutul ce lor  c are erau rumâni la
momentul adoptãrii ei, adicã dupã invazia turco-tãtãrã
din 1595, ci crea aºa-numiþii ,,rumâni de legãturã�. Aceºtia
erau rumânii care fugiserã de pe moºiile de care erau legaþi
pe a ltele, din faþa pustiirilor turceºti ºi tã tãreºti. Unii
istorici înc adreazã a ici ºi moºneni fugiþi de pe ocinele lor
pe alte moºii, din aceeaºi cauzã ºi pe  care ,,legãtura lui
Mihai� i-ar  f i fã cut þãra ni dependenþi.

În c uprinsul judeþului Ialomiþa, aºezãrile de  pe malul
drept al râului, aºa-numitele sate de  sub ,,coastã�, din
dreptul Urzice nilor  ºi pânã dincolo de Slobozia (Vaideei),
erau, aproa pe fã rã excepþie , sate de moºneni. Se înºirau
acolo, dinspre ve st spre est, sa te le: Speteni, Bã rcãneºti,
Condeeºti, Axinte le, Crãsani, Rãºciori (Raºi), Urezi
(O rez u), Pie rsica, Borduºelu, Dâlga, Albeºti, Bueºti,
Ghimpaþi, Ivãneºti, Bejgani (Larga), Ciulniþa º.a. Alte
aºezãri de  moºneni erau pe malul stâng a l Borc ei ºi lângã
lacul Sãra ta (Strachina). D atoritã cre ºterii birurilor  sau
,,acoperir ii c u nãpãºti�, cum apa re în hrisoavele vremii,
multe dintre ocinele megieºilor ia lomiþe ni a  fost vândute

de  proprietarii lor  domnului, odatã cu foºtii proprietari,
,,rumâniþi� astfel. Foºtii megieºi, deveniþi rumâni pe
moºii ca re fãceau parte din va stul domeniu funciar  al
lui Mihai Viteaz ul, avea u sã  se rãscumpere de la  unii
voievozi din primele decenii ai sec olului a l XVII-lea,
de la Radu Mihnea la Matei Basarab. Dealtfel, dintre
cele  113 sate cumpãra te de Mihai-Vodã în ti mpul
domniei sale (din care 103 între gi ºi 10 pãrþi) , în judeþul
Ialomi þa erau Bora, Buc ºa, Cã ca þi (Rã dul eºt i) ,
Ciulni þa, Costi eni , D âlga ºi Pupezeni1 5. Pe de al tã
part e, unele  hrisoave al e epoc ii respect ive  a testã
ac operirea  cu ,,nãpãºti�  a unor comunitãþi de  boi eri
ia lomiþ eni, de cã tre  ma ri dregãtori. Unul di nt re
ac est a a  fost  vi stie rni cul St oica  (Stoic hiþã  di n
Strâmba  Gorj ului) , ca re fusese ,,rãbojar� î n judeþ ul
Ialomiþ a, în vremea  lui Mihai Vi tea zul ºi  care
cumpã ra se  prin sil ire  moºiile Pe rsec a (Pie rsic a),
Borduºe lu, Mierl ari º.a.1 6
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(urmare din pagina 8)* *
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Problema orientalã
�Ciudatã epocã este aceea în care trãim! Când

vom lua vorbele ºi  ideile cu care trãiesc popoarele
ºi guvernele de la 1848 încoace nu gãs im decât o
confusiune; ºi dacã am voi sã scoatem un principiu
din aceastã confusiune de idei º i de vorbe în
comparaþie sau, mai bine zis în raportul lor pract ic
cu faptele, ne gãsim în imposibi litatea de a reuºi.

Ori încotro ne vom întoarce, din orice punct de
vedere vom privi lucrurile, confusiunea este singurul
termen la care vom ajunge. Acest rezultat  îl datorãm
în mare parte politicii generale a Europei urmatã de
la anul 1815 dupã cãderea lui Napoleon pânã la anul
1848.

În cursul acestei perioade, dar mai cu osebire de
la 1815 pânã la 1830, împãrþirile teritoriale care s-
au fãcut  între guvernele coalizate, fãrã a se þine nici
o seamã de interesele, de aplecãrile ºi de simpatii le
populaþiunilor, ºi exageraþia principiului monarhic,
a dat naºtere la nemulþumiri care s-au prefãcut treptat
în lupte, în uri, în comploturi ºi  în rãscoale. Apoi
când la 1848  revo luþia izbucni în Franþa ºi se
generalizã întinzându-ºi  aripile peste toatã Europa,
ºi dupã ce se urcã pe tron cu Napoleon III, ea scoase
la luminã ideea de naþionali tate, idee ce a servit de
element  activ tuturor miºcãri lor, ºi  de drapel  tuturor
rãzboaielor.

Aceastã idee a dat o adâncã loviturã ºi dreptului
public al Europei , dreptului  internaþional; Tratatele
vechi care serveau de bazã relaþi ilor politice între
guverne, ºi -au pierdut autoritatea lor, ºi nimeni nu
le mai invocã decât ca sã le calce. Ideea echil ibrului
politic de pânã acum care era consacrarea purã ºi
simplã a dreptului  celui mai  tare, a predominãrii
puteri lor mari asupra celor mici , ºi a unei alusii
bãnuitoare între puteri le mari, acea idee se pare cã
cedeazã unei alte idei, ideea de naþional itate. O nouã
lege se pregãteºte pentru dreptul gintelor, lege care
este deocamdatã un simplu simþãmânt fiindcã pânã
acum nu ºi-a gãsi t formu la sa defini tivã, deºi
cuvântul  de naþ ional itate îi  servea drept  de
expresiune.

Acest cuvânt n-a ajuns încã la înãlþimea unui
principiu clar, elementar, ºi nimeni pânã acum n-a

CONSERVATORISMUL  ROMÂNESC  ªI  PROBLEMA  INDEPENDENÞEI
ÎN  CONTEXTUL  CRIZEI  ORIENTALE

RELIGIA ªI PATRIA - Problema orientalã (XII)

Prof.Ion TILEA

Despotul n-a vea nevoie nici grijã sã lase poporului simþãmântul de patrie , e l cãuta  omnipotenþa, ºi cãlcând
tradiþiile naþionale româ ne, reduse  prin legile sale pe servitorii bisericii, în simpli agenþi ai administraþiei, despoind
astfel þara  de carac te rul ei original. Patr ia ºi religia sunt douã idei strâns legate, ca re personificã þara noastrã  fãrã
sã se poatã c onfunda. Confusiune a sau fusiunea lor în mâna puterii mirene a  slãbit foarte simþitor  v italitatea
noastrã.

Avem darã o datorie de împlinit, aceea de a restatornici religia în independenþa c e a avut în vechime, restatornicind
clerul în poziþia sa de servitor al bisericii, iar  nu de funcþionar al statului ºi de agent al guve rnului.

Cu aceasta nu voim a face un sta t în sta t, vorbã mare, vorbã  de  spaimã ce  arunc ã totdeauna  în aseme nea chestii
instrumentele  servile a le despotismului ºi doctori superstiþioºi ai unui absolutism doctr inal, ci voim a  lãsa o
instituþiune venerabilã, strãmoºe asc ã care ne-a legãnat ºi ne-a mângâ iat secole  în durerile  ºi în nefericir ile noastre,
voim a o lãsa zic, în libe rtatea ei de  ac þiune, ca o sorã sau mai bine  zis ca o mamã a pa triei noastre.

Pe de altã parte însã vom a duce a minte cle rului c ã are o datorie sacrã a împlini ºi cãtre  bise ricã ºi cãtre patrie,
datorie mai mare  ºi mai importantã astãzi decâ t oricând; aceastã da torie  este de a se  lumina, de a  se instrui din ce
în ce mai mult adãpându-se la izvorul religiei noastre.

Sã înþe leagã  c lerul c ã starea sa de c ulturã de  pânã acum a putut f i ajunsã în comparaþie c u starea r elativã  de
culturã generalã a þãrii; dar  a stãz i el cere trebuinþa de a  se înãlþa prin cultura sa ca sã f ie în capul naþiunii precum
se c ade sã fie în poziþiunea sa de servitor al bisericii. Cu c ât nive lul moral ºi inte lectua l al societãþii s-a ridicat c u
atât cle rul trebuie sã îndoiascã silinþele sale  de a  se arãta demn sã stea în capul poporului, ca sã fie ºi în viitor
precum a fost ºi în trecut un c ler na þional ºi sã de a bisericii ortodoxe poz iþiunea domnitoare ce i s-a reze rvat de
Constituþiune ca principiu legal.

Sã se silea sc ã dar  a se distinge prin blândeþea  sa, prin cucernicia sa, prin desinteresarea sa, prin  c urãþenia sa
sufleteascã, prin devotamentul sã u cãtre patr ie, prin luminile  sale , sã f ie o adevãratã ce atã de pãstori care suflã
pacea între noi, ºi sã se fereascã de politica  profanã , pasionatã ºi inte resatã c are mohorãºte veºmintele pre otului ºi
depãrteazã ve neraþia de la dânsul�.

C. N. Brãiloiu.

(urmare d in nr. trecut)

izbutit sã-i dea o definiþie, ºi pânã la oarecare punct
este mai  mult o expresiune geograficã decât un
principiu polit ic.

Ideea de naþionalitate pânã acum n-a fost decât o
idee negat ivã,  o protestare împotriva puterii
cotropitoare ºi  absolute; de aceea nici a putut fonda
pânã acum ceva stabil  ºi definitiv. Când va veni un
principiu, atunci va putea fonda societatea nouã.

Ceea ce dovedeº te cu  ev idenþã cã ideea
naþ ionalitãþii n-a ajuns pânã acum la înãlþ imea unui
principiu social , este cã vedem popoare purtând
acelaºi nume, vorbind aceeaºi limbã, având aceeaºi
credinþã religioasã, cã se luptã crâncen între dânsele
ºi refuzã a se contopi. Aºa vãzurãm ieri chiar pe
germani sub nume de Prusiani, Austriaci, Bavarezi,
Sacsoni, Hanovrian i, etc.  Izbindu-se pe câmpul
bãtãliei ºi Prusia victorioasã, în neputinþa de a-ºi
asimila, de bunã voia lor, populaþiunile învinse, ci
sili tã a proceda prin anexiuni violente. Asemenea
vedem ºi pe italieni cã deºi scãpaþi de influenþa ºi  de
cotropirea strãinã, se frãmântã în diviziuni intestine,
fãrã sã poatã izbuti a menþine unitatea de exemplu
între Neapole ºi cealaltã parte a Ital iei decât cu forþa
mili tarã. Din contrã vedem în Elveþia populaþiuni
diferite de origine etnograficã, de limbã ºi de credinþe
religioase cã formeazã o unitate naþionalã energicã
ºi forte.

Cea mai mare confiziune ºi anomalie! Un cuvânt
inventat ca sã exp rime raporturi sociale noi  de
armonie ºi de pace, de fusiune între poporaþiuni de
aceeaºi seminþie sã fie cauza unor lupte crâncene,
unor vãrsãri de sânge barbare!

Neologiºtii  politici au avut presimþirea unei stãri
sociale noi, au inventat  o vorbã, dar n-au ajuns a se
dezbrãca de deprinderi vech i ºi  a renun þa la
procedura forþei , astfel  încât vedem fenomenul
straniu al proclamãrii  unor idei care presupun un
concurs liber ºi inteligent al populaþ iunilor însoþ itã
cu practica unei  acþiuni silnice numai în vederea ºi
în cãutarea unei puteri  materiale.

Aceste reflecþ iuni putem sã ni le aplicãm ºi  nouã
înºine în ceea ce priveºte chest ia unirii care es te o
chestie de emitent naþionalã.

De ce mai sunt la noi separatiºti pe când am luptat
cu atâta stãruinþã ºi  energie pentru unire, ºi  pe când
mulþi din noi  nu cutezau sã loveascã guvernul lui

Cuza de fricã sã nu cadã unirea odatã cu dânsu? ªi
de ce separatiºtii atribuie unirei toate suferinþele prin
care am trecut? Pentru cã nu ne-am fãcut o idee înaltã
despre unire. Pentru cã Cuza a t ransformat unirea
într-un principiu de forþã a puterii sale, într-un
principiu de autoritate nelimitatã, a contat numai a
concentra în mâinile sale puterile publice, în loc sã
lase a se dezvolta autonomia liberã a þãrii;  ºi  pentru
cã rãtãcindu-ne cu toþi i, am contribuit a exagera
principiul autoritãþii în loc de a cul tiva principiul
justiþ iei care este ºi al naþional itãþi i, ºi prin urmare
al  unirii; am fost nedrepþi  unii  cu alþi i în raporturi le
noastre de indivizi , de clase, de interese ºi de partide.

Ideea naþionali tãþ ii nu va deveni un adevãrat
principiu capabil de a const itui o forþã socialã ºi de
a transforma dreptul public internaþ ional, decât
atunci când vom renunþa la obiceiurile de urã ºi la
deprinderile de inju st iþ ie contractate în lupta
emancipãri i.

Mulþi cred cã unitatea guvernului este singura
expresiune a naþioanli tãþii . Negreºit  cã acesta este
un element foarte activ ºi puternic, dar la a noastrã
pãrere sterilã când nu este întemeiatã pe identificarea
ºi armonia intereselor, pe respectul dreptului ºi  pe
pract ica justiþ iei.

Cel  mai  mare inamic al naþioanli tãþ ii  este
dezbinarea intereselor, dispreþul dreptului ºi
injusti þia. Sã nu ne plângem de inamici strãini ai
naþ ionalitãþii noastre; cãci acei inamici, acei strãini
suntem noi înºine, cu obiceiurile ºi cu deprinderi le
cele rele, care unele facem ºi altele zicem, care venim
cu vorbe frumoase ºi  cu fapte detestabile, care trãim
într-o adevãratã confusiune, pt . cã suntem cuprinºi
de patimi.

Confusiunea între idei ºi fapte pentru noi este
mult mai primejdioasã ºi mai teribi lã în consecinþe
decât pentru alte populaþiuni  ºi  mai umilitoare,
pentru cã avem un rol activ în chestiunea Orientului
care se dezvoltã din ce în ce mai mult, ºi dacã prin
obiceiurile noastre, prin deprinderi le noastre polit ice,
prin moravurile publice, prin legãtura intereselor nu
ne vom prepara pentru situaþ iunea eminente ce
implica ideea naþ ionalitãþii, cu cât am fãcut mai mult
zgomot cu aceastã vorbã, cu atât vom cãdea mai jos.

Sã ne silim dar cu toþii a evita confuziunile care
ne duc la neînþelegeri ºi  la lupte. Sã cãutãm a
cunoaºte ºi a mãrturisi într-o credinþã luminatã cauza
relelor de care am suferit ca sã putem ajunge a gãsi
adevãratele principii  ºi elemente ce ne pot da pacea
între noi ºi care vor putea întemeia naþionali tatea
noastrã.

Sã nu ne facem ilusiuni, ci sã fim bine încredinþaþi
de un lucru, cã întemeierea naþionalitãþii noastre
depinde cu totul de organizaþ ia ºi  de conduita noastrã
politicã interioarã. De vom trãi în confusiuni de idei
ºi în dezordinea materialã care este un rezultat al
confusiunii ideilor, naþional iatea noastrã va pieri, ºi
vom fi  fatalmente striviþ i º i confundaþi  în alte
naþionalitãþi mai mari care vor înfãþiºa condiþiuni
de tãrie ºi de duratã.

Sã fim dar cu luare aminte. Momentul este
suprem. Situaþiunea nouã creatã Europei prin ultimul
resbel  german are sã se desfãºoare în proporþiuni
uriaºe la a noastrã pãrere; ºi  fericiþi numai acei  care
vor sã se pregãteascã pentru era nouã.�

BR.
*am incercat, pe c ât posibil, sã nu intervin în modul

de exprimare specific se c. XIX ºi din ace st motiv textele
pãstreazã în m are parte forma de exprimare gramaticalã
ºi literarã specificã ace stei perioade.
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Constantin Matei

(urmare din numãrul trecut)

DOCUMENTAR  CU  PRIVIRE  LA  ACTIVITATEA  COMISIEI  DE
MEMORIALISTICÃ  A  FILIALEI  A.N.V.R.  IALOMIÞA  -II-

În studiul  monografic �Protoieria Urziceni �
de la începu t  º i pânã astãzi�, alcãtu i tã de
Constantin Matei, colonel( r), Ion Barbu , maior
(r) º i preot  protoiereu Stel ian Bãducu, se dau
relaþi i  d esp re p reoþ i i con feso ri  d in  aceas tã
circumscripþie b isericeascã.

Marele nos tru is toric Nicolae Iorga, apreci ind
eroii  neamului, a afirmat  cã �neamul dev ine
etern prin  cu ltu l eroilor�.

Fil iala A .N .V.R.  a judeþulu i Ialomiþa a
în tocmit o lucrare de proporþii , cu  un bogat ma-
terial documentar º i cu multe fotog rafii , realizat
de preºed in tele David Costache, general  de
brigadã( r) ºi  de vicepreºedin tele Ion Slu jitoru,
general  de brigadã( r). Acest  studiu este in titulat
�Ca rtea  cimit i relo r,  mormin telo r º i
monumen telo r, t ro i þe , obel iscu ri  ºi  p lã ci
comemorative, ridicate pe terito riul  judeþului
Ialomiþa în  cin stea eroi lor part icipan þi la primul
ºi  al do ilea rãzbo i mond ial�, Slobozia, 1999.

Pentru  cin st i rea memoriei celo r ce ºi-au
da t  v iaþa  pen t ru  r ea l iz ar ea  Rom ân ie i
reîn tr egi te ºi  r efacer ea g ran i þe lo r statu lu i
nostru uni tar, s fârtecate de pe pozi þi i d e fo rþã
º i  d icta t , p e teri to riu l  þã ri i  º i d ec i º i  al
judeþulu i Ialomiþa, s-au înãlþat monumen te
is to rice în cins tea eroi lor neamulu i, obel iscuri,
plãci  comemorative, tro iþe,  etc.

În unele local itãþ i au fost  amenajate cimiti re
ale er oi lo r, exemp le : Slobozia , Coco ra,
Fierb inþi-T ârg, satul Stroieºti , comuna Fierbin þi,
Valea Mãcriºu lui , Grindaº i, etc.

În judeþul  Ialomiþa au fos t ridicate peste o
su tã de monumente în memoria eroi lor din cele
douã rãzboaie mond iale.  A ces te monumente
is tor ic e au  f o st  rid icate p rin  c on tribu þ ia
familii lor, veteranilor de rãzboi, a vãduvelo r, a
personali tãþi lor d in locali tãþ i º i a p rimãri ilo r.
Aproape fiecare monumen t funerar es te în soþ it
de fotografiile celor decedaþi,  cât  ºi  de numele
eroi lo r. Existã preocuparea de a se constru i
monumen te istorice un ice pen tr u e roi i din
rãzboiul  pen tru independen þã, din  cele douã
rãzboaie mond iale º i  d in  t impul  revolu þiei
române din decembrie 1989. As tfel, la Þãndãrei
s-a ridicat  Monumen tul E ro ilo r din Þ ãndãrei  ºi
fostele sate învecinate Hagieni ºi  Piua Pietri i,
în  Parcul  eroilor º i veterani lor de rãzboi ºi  a fo st
sus þinu tã de locuito ri i o raºului. Pentru realizarea
aces tui  ob ie ctiv  s -a for ma t un  comitet de
in iþ iativã, condus  de domnul pro fesor Vas ile
Silv ian Ciupercã, pe atunci  d irector al Liceului
teoretic.  Din  acest  colectiv au fãcut  parte prof.
Ios if T ãtãreanu,  mais trul  Ioan  Constan tin º i
veteranii de rãzboi  colonel( r) Augustin F. Popa,
Ion Ciupercã, Cornel iu Marinescu º i Istudor P.
ªtefan . Proiectu l monumen tulu i a fost  realizat
de specialiºt ii de la Fabrica de marmurã d in
Bucureºti . Scheletu l a fost  construi t din  beton
armat ºi  p lacat  cu marmurã albã. Are o  înãlþ ime
de ºap te metri º i este încon jurat de un postament
cu  o  ja rd inie rã.  Pe ce le  pa tru  la tur i  a le
obel iscului sunt  încrus tate în marmurã numele

ero ilor din Þãndãrei ºi din  fostele sate învecinate
Hagien i º i Piua Pietri i, part icipan þi la rãzboiul
pentru independen þã ºi  la cele douã rãzboaie
mondiale. Pe latura de sud este scris  urmãtorul
moto:  �Spuneþi generaþi ilor vi itoare cã noi am
fãcu t suprema jertfã pe câmpul de luptã pentru
independenþa ºi  întregirea neamului. Þãndãrei
1995�. În urma sugestiei  veterani lor de rãzboi
s-a luat  hotãrârea sã fi aduse douã tunuri. Cu
contribuþ ia M. M. Pr. ( r) Aurel Vasi lache s -a
în tocmit documen taþia necesarã º i s-au  procurat
douã tunuri  de calibru 57 mm, care s trãjuiesc
lângã monumen t. Monumentul a fo st constru it
p rin  c on tribu þ ia  vete ran i lor  de rã zboi ,  a
locu itori lor oraºului  º i a Unitãþii  Mil itare 01445
Þãndãrei, cât  º i a primãriei ºi a consil iului lo -
cal. La fet ivi tatea de inaugurare au participat,
pe lângã o ficiali tãþi le primãriei  ºi  cons il iului
local,  domnul general de armatã ( r) Marin
Dragnea, preºedintele A.N .V.R., o ficial itãþ ile
fil ialei, numeroº i cetãþeni ºi elevi  din  oraº.

În monografia comunei  J ilavele, apãrutã în
1997 , profesorul Ion Alexandrescu, mu ltã v reme
directorul  ºco li i g enerale de aici, v eteran de
rãzboi cu gradul  de mais tru mili tar clasa a III-a
(r ),  înc he ie as tfel  po rtre tul  a via to r ulu i
Constantin M.  Cantacuzino (Bâzu), la pagina
212 : �Întrebarea care se pune, pe când la Ji lavele
ridicarea unui monument, fie el  ºi  bust, pentru
cinst irea memoriei celui  care a fost cãp itan av ia-
to r Constan tin  M.  Cantacuzino (Bâzu), prinþ,
aviator º i foarte bun pilot  ?�.  Pro fesorul  Ion
Alexandrescu , veteran de rãzboi, a acþionat cu
multã perseveren þã ºi  a reuºi t sã îndeplineascã
ob iectivul : ridicarea unui  bust  al av iatorului
Bâzu Cantacuzino . Cons il iul local  al comunei
Ji lavele, în ºedinþa din 2  octombrie 2003, a
hotãrât ridicarea monumentului pentru cinst irea
memoriei  celu i care a fos t  cãp itan  av iato r
Constantin M. Cantacuzino-Bâzu , p recum º i ca
o stradã d in comunã sã-i poarte numele. S-a
const itu it un comitet de in iþiat ivã, în urmãtoarea
componen þã: Nico lae Stoene, pr imar;  Ene
Miloevici , viceprimar;  Vasil ica Pascu , consi lier;
Victo r Simion , directorul  cãminului cu ltural;
Victor Drãgana, comandor aviator; Ion Dobran,
membru de onoare,  general  av iator, camarad  ºi
coechipier de zbor cu  Bâzu.  De remarcat cã
su fletul  aces tu i comitet a fos t p rofesorul  Ion
Alexandrescu , veteran de rãzbo i care în copilãrie
ºi  tinereþe l -a cunoscut pe Bâzu Can tacuzino,  a
cãrei  familie deþinea întinse proprietãþ i de teren
arab il la Jilavele,  ºi  dupã aceea, ca elev al ªcolii
tehnice aeronautice d in  Med iaº (1938-1946),
prestigioasã unitate de învãþãmânt  d in domeniul
aviaþ iei, unde i-a admirat  acrobaþii le aviatice.
Aces t bust al aviatorului , aºezat în faþa Primãriei,
este opera scu lp toru lui  Dumitru George, d in
Ploieº ti.  Valoarea bustu lui  a fo st de 75 milioane
lei ºi  reprezin tã contribuþ ia unitãþi lor militare de
aviaþ ie, a locu itorilor º i pãrinþ ilo r elevi lo r, a
ºcol ii din local itate,  a foº tilor elev i care astãzi
sunt  personal itãþ i de renume în viaþa patriei
noas tre, a primãriei. Fest ivi tatea de inaugurare

a avut  loc în  ziua de 11 noiembrie 2005 , cu
participarea unitãþi lor de resort, a oficial itãþi lor
judeþene ºi  locale, a unui  numeros public º i
bineînþeles, a elevilor.

Pen tru cinst irea memoriei  eroi lor neamului
din cele douã rãzboaie mondiale º i din v remea
evenimentelo r din  decembrie 1989, s -a ridicat,
lângã Cated rala din  Urziceni,  un impresionant
monumen t,  unde sunt  scrise pentru  neu itare
numele celo r care s -au  jertfi t p en tru patrie. L a
iniþiativa ºi sugestiile domnului Ion Barbu, veteran
de rãzbo i cu gradul de maior( r), preºedintele
subfilialei A.N.V.R. din  zona Urziceni,  domnul
primar Cons tant in  Sava, domnu l v iceprimar
Nico lae Diculescu  ºi consi liu l local , au fos t de
ac or d cu  rid icar ea monume ntu lu i  E ro i i
Neamului ºi au  aprobat ca toate cheltuiel ile cu
cons trucþia aces tuia sã fie suportate din bugetul
primãriei.  Componenþa consi liului  local era
urmãtoarea : Gheorghe Babageanu, Nelu Badea,
Nico lae Balcã, A urica Biþi , Valen tin  Bodeanu,
Marian  Dobre, Gheorghe Giolea, Marin  Gonþ,
Ilie Stavãr,Ion Ionescu, Marian Nedelcu, Sabin
Neidon i, Ion Nunu, Petre Pieleanu, Vas ile Radu,
Valent in Laurenþiu  Rãducanu, Mihãiþã Sburlan.
Proiectul  aces tui  frumos º i o riginal  monument
a fo st în tocmit de conferen þiarul  doctor arh itect
Marian  August in Ioan , cel  care a câºtigat, cu
pro iectul  sãu ºi  concursul  pen tru  Catedrala
Neamulu i d in Bucureºti.  Monumentul se în tinde
pe o suprafaþã de 120  metri pãtraþ i ºi  are o
înãl þime maximã de 4 ,5  metri . Construcþ ia
monumentalã este din  cãrãmidã, are formã de
altar, iar în  partea superioarã a lucrãrii  vor fi
scrise cu  majusc ule �SL AVÃ  ERO IL O R
NEAMULUI DIN URZICE NI�. Tot în  partea
superioarã se aflã o cruce care va fi  i luminatã
electric în cursu l nop þii . În  partea de mijloc a
monumentului sunt  scrise pe plãci  de marmurã
albã numele eroi lo r din cele douã rãzboaie
mondiale ºi din vremea revoluþiei  din decembrie
1989 . La propunerea domnulu i Ion Barbu au fost
aduse de la Unitatea Militarã 01369 Someºeni
douã tunuri , cu anul  de fabricaþie 1943, folos ite
ca armament pe frontul de est ºi de vest. Tunurile
au fo st aºezate de o parte ºi  de alta a aleii  d in
faþa monumentului, iar costul lor a fost  suportat,
de a semenea , d in  fondu ri le p rimãr iei
mun icip iu lu i Urziceni . Slu jba r eligioasã º i
festivitãþ ile inaugurãri i monumen tului au avut
loc în ziua de 9  iunie 2005, sãrbãtoarea Înãl þãrii
Domnului ºi Ziua Eroi lor, în p rezenþa autoritãþilo r
municipale º i judeþene, cât  ºi a unui numeros
public.

De ziua naþionalã a României ºi de Z iua
Înãlþãri i, în oraºele ºi  satele judeþu lui  Ialomiþa,
ca de al tfel  în toatã þara, la monumente se
oficiazã slujbe rel igioase, se depun coroane de
flori , veteranii  de rãzboi , preoþi i, oficialitãþ ile
evocã vi tejia ºi  patriotismu l eroi lor, sacrificiul
lo r suprem. Versurile sublocotenentului ( r) erou
Dionis ie Nicoarã strãbat pes te vremuri  :

�Nu mor eroii  niciodatã
Eroii sunt de-a puru ri  vii  !�
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Sâmbãtã , 12 ma i, în ca drul ma nife stã rii � Se ara
muzeului Vasile Alecsandri� -  Mirceºti, organiz atã de
Muzeul Literaturii Române  din Iaºi, a fost lansatã cartea
lui Alexandru Bulandra �Va sile  Alecsandri ºi ca zul
Mioriþa - o anche tã literarã�  editura �Helis�, 2006. La
eveniment a u pa rticipat, împreunã cu autorul, domnii
ªerban Codrin, Gheorghe Dobre, Anghel Papa cioc,
Jean Cheptea, Vasile Iorda che ºi Gabriel Vasilie v.

Cu acest prilej, în spaþiul generos oferit de curtea ºi
ca sa-port re t a ba rdului de  la Mirce ºti,  me mbrii
Asociaþie i cul turale �H elis� au prezentat ce lorlalþi
invita þi ºi publicului spectator, tradiþiile ºi personalitãþile
culturale ialomiþene, activitatea lite rarã  ºi public isticã ,
împãrþind exe mplare  din revista �H elis� ºi cãrþi cu
aut ogra f.  Dia logul purtat  cu sc ri itorii  ieº eni ºi
re alizatorii reviste lor � Poesia�, �Convorbiri literare� ,
�Hyperion� ºi �D acia literarã� au sc hiþat proiecte de
colaborare di ntre care, pe ntru toamnã, o întâlnire ,
tut el at ã de c el ebra  ba la dã a  lui  Al ec sa ndri , a
ce rce tãtoril or  fenome nului mioritic din Bucovi na ,
Moldova  ºi Ialomiþa.

Cartea lui Alexandru Bulandra ºi punctele de vedere
exprimate de reprezentanþii judeþului nostru ve niþi la
Mirceºti sã-l omagiez e pe Vasile Alecsandri, au trezit
interes ºi simpatie. La rândul lor, ialomiþenii a u apreciat
cu deosebire grija purtatã de moldoveni patr imoniului
cultural de exce pþi e pe  care-l de þin ºi a u urmã rit
spectacolul �De la Barbu Lãuta ru la Chiriþa� ºi recitalul
din opera lui Vasile Alecsandri susþinute de ta le ntaþii
actori ai Tea trului Naþional din Iaºi. (  Ion Alecu)

La iniþiativa doamnei Mihaela Racoviþeanu, directorul
Bibli ot ec ii Judeþe ne Ialomiþa  �ªt efan Bãnule scu�,
proz atorul Nic olae Sta n ºi poetul G heorghe D obre, ambii
membri ai Asoc iaþiei Culturale HELIS, au fost oaspeþii
municipiului Curtea de  Argeº, miercuri, 16 mai. Alã turi
de niºte gaz de extraordinar de ospitaliere, ei au participat
la douã întâ lniri cu oameni de culturã din z onã, cititori ºi
elevi. S-au lansat cãrþi, a fost prezenta tã revista  H ELIS,
cât ºi activita tea asociaþiei cu acelaºi nume, s-a  dialogat
cu folos. Întâlnir ile s-au de sfãºura t la Muzeul Municipal
ºi la Casa de Culturã �G eorge Topârceanu�. Alãturi de
oa speþi, a u fost prezenþi ºi au partic ipat la discuþii : Viviana
Ilea, Dumitru Enache, Marian Ghiþã(dire ctorul Bibliotecii
municipale) , Florin Scã rlãtescu(directorul Muze ului mu-
nicipal) , Cristian Mitrofa n (directorul Casei de culturã
�George Topârceanu� ), Nicolae Ure che, I leana Gârjoabã,
Aurel G ârjoabã, G heorghe Pãun Ulmu, Tudor Mihãilã,
A ure li a Corbe anu, D a niel  Gl igore , Maria -Di ana
Popescu(ºi-a la nsa t volumul de versuri �Cursuri  de
ºantaj �), Valeriu Ion G ãgiul escu, Dumitru August in
Doman, Al. Th. Ionesc u, Ruxandra Soc aciu,  Elena Stoica,
Gheorghe Piele, Gheorghe Ungureanu,  Tudor Mihãilã,
Constantin Voiculesc u, N icolae La zãr, Ion Va silescu.

N. Tache

Cu  � MIORIÞA�  la Mirceºti
SCRIITORII NICOLAE
STAN ªI GHEORGHE
DOBRE, INVITAÞI LA
CURTEA DE ARGEª
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Supliment
mai 2007

Slobozia gã zdu ieº te, anual,  în  pr ima
sãptãmânã a luni i mai, una dintre cele mai
prestigioase manifestãri  muzicale camerale din
Român ia,  un  fes t ival  º i  un concu rs  de
interp retare a l iedulu i.  Cuvân tul  german
�Lied� ( ci tit  �l iid�) a intrat  în toate l imbile
eu ropene º i  are  se nsu l  de  � cân tec � cu
acompa niamen t  de p ian , în totdeauna pe
versurile cât mai  expresive ale unu i mare poet.
Compozito rii german i au  creat aceastã specie
muzicalã aflatã la hotarul  între muzica vocalã
ºi  muzica in strumentalã. Inves tind talent ºi
inven tiv itate melod ic ã egalatã de pu þin i
compozitori francezi  sau ruºi,  W. A. Mozart,
L udvig  van Beethoven,  F ranz  Schubert ,
Robert Schuman, Richard Wagner, Johannes
Brahms, Hugo Wolf, Richard Strauss,  Gustav
Mah ler au creat  marele repertoriu mondial de
l ied . D in tre compozito rii  români , G eorge
Enescu  deþ ine o în tâietate abso lutã,  inclus iv
în  l iedul  simfonic( faimoasa Simfonie V, pe
versu ri  de Mihai  E minescu ). Reperto riu l
românesc de lied numãrã pes te 10.000  de
creaþ ii , unele devenite roman þe populare.
Probabil nu existã compozito r strãin sau  român
din secolele X IX ºi X X sã nu-º i fi încercat
forþele creatoare în aceas tã specie muzicalã,
care are inclu siv un pro fund  ro l didact ic,
învãþându-i  pe studenþii claselo r de operã sã
cân te expr es iv  º i sã sc oa tã  în  e viden þã

CENTRUL CULCENTRUL CULCENTRUL CULCENTRUL CULCENTRUL CULTURAL UNESCO �Ionel Perlea� IALOMITTURAL UNESCO �Ionel Perlea� IALOMITTURAL UNESCO �Ionel Perlea� IALOMITTURAL UNESCO �Ionel Perlea� IALOMITTURAL UNESCO �Ionel Perlea� IALOMITAAAAA
FESTIVALUL ªI CONCURSUL NAÞIONAL DE

INTERPRETARE A LIEDULUI �IONEL PERLEA�
Ediþia a XVI-a, Slobozia, 4-5-6 mai 2007

fr umuseþea tex tu lu i poe tic , pr in fra zare a
nuanþatã, clarã, încãrcatã de sugestivitate.

Concursu l de la Slobozia reuneºte s tuden þi
de înal tã pe rfo rm an þã ar t ist icã , pia niº t i
acompan iatori, oricând capab ili  sã urce pe o rice
scenã muzicalã, ºi p ro fesori de canto,  la rândul
lor sol iºti  cu strãlucitoare cariere în marile teatre
de operã ale lumii,  unde repertoriul  es te ocupat
de aceiaº i zece sau cincisprezece compozitori
recunoscu þi ca t itani  ai artei , de la Mozart la
George Enescu sau Dimitri  ªostakovici.

În mod  trad iþional , d e la p rima ediþ ie d in

1992, preºedinte al juriului  a fo st prof. un iv.
dr. Grigore Constant inescu.  Membrii  juriului ,
repet, nume de rezonanþã în  arta interp retãri i
muzicii clasice, academice, s-au numit Maria
Slãt inaru  Nis tor,  I onel  Vo ine ag , Bianca
Manoleanu, Adela Burlui, Ana Rusu, Claudia
Codreanu , Flo reanþa Marinescu, Adriana Bera,
crit icu l muzical  Dan iela Caraman  Fotea º i
compozitorul  Romeo Cosma, au torul lieduri lor
obligatorii d in concu rs .

    În acest  an, palmaresul concursu lui , dupã
douã seri încãrcate de muzicã, a fos t deja tipãri t

,
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în  presã,  dar meritã sã fie amintit , cel puþ in
parþial  : Tro feu l �Ionel Perlea� �  sop rana Iulia
SURDU( Un iversi tatea N aþionalã de Muzicã
Bucure º ti ) ;  Pre miul  I  �  sop ra na Mire la
BU NO AI CA (U nivers i ta te a N aþionalã de
Muzicã Bucu reº ti), cu  toate fel icitãrile noastre
pentru tânãra interpretã, fi icã a municipiului
Slobozia. Celelalte premii au fo st câº tigate de
A dr iana FE ªT E U,  Fatyo l  LU IZ A (Clu j),
Lãcrãmioara PL ATO N(Bucu reºt i).  Premii le
speciale �Martha Joja�,  �Stel iana Calos�,
�Doina Micu�, Premiu l �Fundaþia Bianca� au
fost decernate lui  Cãlin DIMA ºi Andrei BIVOL,
lu i Dan POPESCU( so lis t al Teatrului de operã
din Braºov ), care a lãsat o foarte frumoasã
impres ie,  º i D eliei  I O NE SCU ,  Andre ei
BUZATU, G eorgianei  COSTEA º i, din nou,
sopranei  L uiza FATYOL( Academia de Muzicã
�Gheo rghe Dima�, Cluj), interp reta l iedulu i
�Þiganca� de Ede Terenyi , un maestru al  muzicii
contemporane.

   Pentru  prima oarã s-a aco rdat Premiul
�Mihaela A gach i� teno ru lui  Nico lae LUPU de
cãtre compozitorul ºi  p ianis tul  Dan Voicu lescu.
Membrã a juriului  în câteva d in tre ed iþ ii le
preceden te, mezzosoprana Mihaela Agachi  este
membrã fondatoare a concursu lui  ºi  festivalului
�Ionel Perlea�. Solistã a Operei  Române, cu un
repertoriu vas t, cuprinzând creaþii  de G luck(
Orfeu ºi E uridice), Mozart(N unta lui Figaro),
Ross ini(Bãrb ierul  din Sev il la), Ver di(Don
Carlo s, Trubadurul), Saint-Saens(Samson º i
Dalila), Bizet(Carmen), George Enescu(Oedip),
Mihaela Agachi va rãmâne, p rin înregistrãri , una
dintre vocile legendare. Mare interp retã de l ied,
alãturi de soþul ei , a susþinut la Slobozia concerte
memorabile.

   Recitalurile fest ivalu lui  au fo st întotdeauna
exemple perfecte de profesional ism( în alegerea
repertoriulu i, p rin reluarea marilor creaþi i ºi prin
descoperir ea de lucr ãri  no i , ma i  pu þ in
in terpretate, unele în primã audiþie mondialã) ºi
de artã a inte rp retã ri i . Sop rana  Bianca
Manoleanu ºi  pianistu l Remus  Manoleanu ºi-
au dedicat recitalul aniversãri i a 80 de ani de la
naºterea compozito rului  Pascal  Bentoiu( l ieduri
pe versu ri  de Mihai Eminescu) ºi  comemorãrii
a 100 de ani de la moartea maes trulu i norvegian

Edw ard Grieg (lieduri pe versuri de Bjo rson,
Ibsen,  Andersen).

Mezzosoprana Claud ia Cod reanu  º i pianista
Inna Oncescu au  in terpretat  ciclu l de lieduri
�Oglinda buchinis tului� de Richard Strauss ( pe
versurile compozitorului), pentru  ca prima searã
sã fie încheiatã de soprana Adela Bu rlu i º i
pianis ta Vas il ica Sto iciu  Frunzã cu songuri de
K ur t  Weil l  (pe versu ri  de Brec h t,  Er ich
Kas tner,  Jean Cocteau), o  adevãratã sintezã a
muzici i  germane d in al III-lea º i al IV-lea
deceniu d in seco lul XX.

Recitalurile celei de-a doua seri au fo st dedi-
cate, de sop rana Ana Rusu ºi pianista Iulia Suciu,
comemorãrii a 180 de ani  de la moartea marelui
compozitor german Franz Schubert(1799-1827),
p robab il  creato rul  celor  mai  c unoscu te º i
numer oase l ie du ri  d in între gu l  re per to riu
universal(peste 800 de p iese).

În sfârºit , dar nu în cele din  urmã, tenorul
Cezar D ima (Viena) ºi  pianis ta Cezara Petrescu
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au sãrbãtorit  80 de ani  de la naºterea maestrului
Theodor  Grigoriu,  p reºed in te de onoare al
Fundaþiei �Ionel Perlea�. Au to r de l iedur i,
quartete de coarde, 5 concerte pentru  vioarã,
s imfon ii , simfon ii , su ite, rapsodii , o rato ri i,
muzicã de film(Dacii, Valurile Dunãrii , Pãdurea
spânzuraþ ilor), Theodor Grigoriu este unul dintre
cei  mai  mari  compoz ito ri  conte mpora ni ,
recunoscu t pe p lan  mondial . S-a in terp retat
�Integrala Haikai� (1999-2001) pe versuri de
ªerban  Codrin, cuprinzând ciclurile �Iisus�(9
haikai), �Duhul câmp iei�(11  haikai), �Drum cu
pãsãri�(7 haikai). Concertul avea sã se repete în
Aula Palatu lui  Cantacuzino( Muzeul  George
Enescu, Bucureº ti), în seara zi lei de 9 mai  2007.

   Duminicã,  6 mai 2007, Gala decernãri i
premiilo r s -a desch is cu un  moment solemn :
domnu l primar al  municipiului Slobozia, ing.
Gabriel Ionaºcu, drapat cu însemnele s imbolice
de ale al  comunitãþ ii , a con ferit  t it lu rile de
Cetãþeni  de onoare ai  Sloboziei maes tru lu i

Theodor G rigoriu º i pro f. univ. d r.  Grigo re
Constantinescu.

Dupã G ala lau reaþ ilo r, reci ta lu ri le  bas-
bari tonulu i Iu ri  Þ iple(U craina, s tudent  al
Universitãþ ii Naþionale de Muzicã Bucureºti ) a
comemorat 70 de an i de la moartea marelui
compozitor francez Maurice Ravel,  cu ciclul  de
lieduri �Don Quijote cãtre Dulcineea�, pentru
ca apoi sã ne demonstreze ce frumos sunã în
limba rusã câteva cântece compuse de Glinka,
Musso rgki, Ceaicovsk i, Rachmaninov.

În încheierea celo r douã dupã-amieze ºi  o
dimineaþã de muzicã, teno rul Tiberiu Simu  ºi
pian ista Silv ia Sbârciu(Cluj) au interpretat , cu
urale ºi  aplauze, ciclul  de lieduri  de Robert
Schuman  pe versu ri  de N ico laus  L enau  º i
impresionan telo r �Cântecele copiilo r morþi�(
Kindertotenlieder) de Gustav Mahler, una din tre
ca podope rele  compozito ru lui  a u str iac.
Fest ivalu l se încheia în fo rþã,  cu un final e
oratoriu de J. S. Bach, cu o muzicã unde pianul
º i sol istul  înlocu iau  cu dramatism sunetele
profunde ale co ru lui  ºi o rches trei.

Sâmbãtã dimineaþa, la Casa memorialã �Ionel
Perlea� de la Ograda s-a consemnat  ritualul
anual al  fes tivalulu i : un pelerinaj sp re locurile
unde a vãzu t lumina zilei  º i a învãþat limba
românã Ionel Perlea, la mica ºcoalã din sat,
construi tã de pãrinþi. În b isericã, Maria Slãtinaru
Nis tor  fãcut  sfinþi i din fresce sã se cu tremure,
cântând �Ave Maria� de Bach,  aºa cum numai
marea cân tãreaþã º tie sã dea viaþã unui  portat iv
cu câteva note într-o o rd ine pe care numai ti tanul
de la Leipzig a avut  iluminarea sã le aºeze,  acum
aproape 300 de ani� În mica salã de concert,
unde pãtrundea zgomotul  maºin ilor în fugã pe
ºoseaua naþionalã, s-au lansat douã cãrþi  de
muzicolog ie, �Tehnica º i virtuozitatea solisticã,
condiþ i i  n ece sa re inter pr etãri i  vocale� º i
�Cu loare ºi expresivitate în genu l de operã ºi
lied a secolului XX �, de prof. univ. dr. Ana Rusu,
membrã a juriu lui . Toþi s tuden þi i prezenþi au
p rimit  ca dou câte un  exemplar,  pentru  c ã
experien þa unui  dascãl trebuie sã ajungã la
discipo li pe toate cãile in iþieri i.

Oaspete permanen t al festivalului, doamna
Aurelia Sto ian Perlea, nepoata compozitorului,
împreunã cu fiul , au onorat întâlniri le muzicale
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de la Slobozia, organizate perfect  de Centrul
Cultural  U NESCO �Ionel Perlea� Ialomiþa ºi
U niunea Cri t ici lo r,  Re da cto ri lo r º i
Rea lizato ri lo r M uz ic al i  � Miha il  Jo r a�
Bucureºti . Doamna d irectoare D oina Roºca ºi
to þi colaborato rii au  avut , în cu lise,  zile grele
ºi  încãrcate, iar în  sala de spectacol , numai
zâmbete, pentru cã aºa scrie pe soarta gazdelor.
Partenerii  med ia, Radio Român ia Muzical
�George Enescu�, Radio România Muzical,
Canalul TVR Cultural, An tena 1 Slobozia º i-
au fãcut  datoria de a în reg istra to t ce a sunat în
fes tival, inclus iv interviurile filmate de doamna
Ivona Cristescu.

   Devenit  o adevãratã ins tituþie cu act ivitate
anualã, dar cu p regãtire ziln icã, în sãlile de curs ,
în faþa clav iatu ri i p ianulu i,  în  b ib l io teci ,
Fes t ivalul  º i  Concursu l de  interp retare a
liedulu i gãzduit de municipiu l Slobozia, sub
patronaju l spiritual al  unui român  cu des tin
glorios, Ionel Perlea, se adaugã,  încet dar sigur,
unei  t radi þii  locale, de recunoaºtere a marilor
valori  ale culturi i româneºt i,  în general,  ºi
ialomiþene, de-ar fi  sã ne gândim la râul  nostru
tu telar ºi la câmpia împreju itoare�

ªerban Codrin

Din discursul maestrului Theodor Grigoriu,
impresionat de tot ce a trãit la Slobozia :

�Cei ce sunt mai în vârstã, af laþi acum
prin tre  noi, îºi amintesc  cã regimurile
comuniste, de inspiraþie marxistã, îºi
revendicau ideea cã omul este  creatorul
propri ei sale  istorii.  Af irmaþia nu le
aparþine în exclusivitate, fiindcã omul, de

mii de ani, este  creatorul
prop rie i sale  istor ii,
deasupra tuturor doctrinelor
politice. Cel mai evident
exemplu îl avem aici, la
Slobozia, când, în anii grei
de  dupã  Revoluþie , un
mãnunchi d e oa meni
lucizi ºi hotãrâþi, animaþi
de un adevãrat patriotism,
au reuºit sã confere un re-
lief cultural minunatului
spaþiu  pe care îl numim
Câmpia Românã � Sfânta
Câmpie Românã � care
nu e numai sublimã, dar

ne dãruieºte, atât de generoasã, roadele
sale.

ª tim cã spiritul c ivic  al jude þului
Ialomiþa e viu ºi pasionat, cã el genereazã
lupte politice aprige, dar iubirea de acest
spaþiu mirific  îi uneºte  pe  toþi într-o
singurã voinþã � mai binele  þãrii noastre.

ªi vãzând cum un om din  Ograda a
devenit, prin  harul sãu, unul din cei mai
mari muzicieni ai secolului XX, slujind cu
bagheta sa de magician în marile temple
muzicale ale lumii, dintre care aº aminti
doar Scala din Milano ºi Metropolitan
Opera din New York, s-au gândit sã-l facã
mentorul spiritual al acestui spaþiu ºi al
Capitalei Câmpiei Române, Slobozia.

Îl admirãm ºi îl iubim, deopotrivã cu
locul unde ne aflãm astãzi, iar numele sãu
va fi perpetuat în veci.

Dincolo de scurta noastrã viaþã pe pãmânt,
cei care vor veni dupã noi, sã pãstreze cu
sfinþenie aceastã tainã, a destinului glorios
al unui român : IONEL PERLEA!�


