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Saloanele de carte au devenit, pe parcursul vremurilor,
modalitãþi de prezentare a activitãþii unei biblioteci publice,
de recomandare a serviciilor publice specifice unei astfel
de instituþii de culturã, de etalare parþialã a achiziþiilor de
carte, de dialog între autori, editori, ºi publicul utilizator.

Organism viu, în permanentã miºcare, completare,
organizare ºi relaþie, Biblioteca Judeþeanã ªtefan
Bãnulescu organizeazã Saloane de Carte, cu o frecvenþã
anualã, prilej de evaluare a activitãþii recente ºi de meditaþie
asupra perspectivelor.

ªaptesprezece ediþii deja încheiate au însemnat pentru
instituþia noastrã tot atâtea prilejuri de a invita personalitãþi
culturale de primã mãrime, scriitori, profesori universitari,
academicieni, directori de biblioteci cu activitate
prodigioasã. Astfel, au fost oaspeþii bibliotecii noastre:
Mircea Dinescu, Aureliu Goci, Anatol Ciobanu, Simona
Popescu, Ligia Naum, Fãnuº Bãileºteanu, Fãnuº Neagu,
Aurel M. Buricea, C. Chifane-Drãguºani, George
Burlacu, Ovidiu Dunãreanu, Constantin Novac, Nicolae
Motoc, Dan Perºa, Ion Papuc, Radu Cârneci, Constantin
Þoiu, Aurelia Marinescu, Nicolae Þone, George Þãrnea,
Claudiu Komartin, Bogdan Ghiu, Samuel Tastet, Grigore
Constantinescu, Theodor Grigoriu, Mihaela Marinescu,
Gheorghe Zarafu, Lidia Constantinescu, Crina Bocsan
Decusara, Razvan Theodorescu, Octavian Mândruþ,
George Pruteanu, Passionaria Stoicescu, Alexandru
Mironov, Ion Hobana, Dan Sociu, Cosmin Perþa, Tia
ªerbãnescu, George Genoiu, Aurora Liiceanu, Alice
Nãstase,Iuliu Raþiu, Maria ªoimu, Nicolae Rotaru,
Cãlin Vlasie, Ion Bogdan Lefter, Ioan Enescu, etc.

Întotdeauna au fost prezenþi, în calitate de autori,
membrii Uniunii Scriitorilor din România care locuiesc în
judeþul Ialomiþa: Nicolae Stan, Ion Neºu, ªerban Codrin,
cãrora li s-au dedicat lansãri de carte. De asemenea alþi
autori ialomiþeni ne-au onorat în calitate de oaspeþi: Emil
Strãinu, Gheorghe Dobre, Anghel Macedon, Virgil
Dascãlu, Alexandru Bulandra, Titi Damian, ªtefan
Grigorescu, Aurel David, Adria Bãnescu, Livia
Dobrinescu, Mihai Viºoiu, Ioan Man, Grigore
Spermezan, Dan Elias, Tudor Amza, Costel Bunoaica,
Florin Ciocea, Ion Ianole, Nicolae Puiu Iliescu, Dorina
Ene, Marian Stefan, George Stoian, Jipa Rotaru, George
Cãlin.

Prilejuri de dialog ºi informare, saloanele de carte ale
Bibliotecii Judeþene s-au dovedit de fiecare datã
interesante ºi atractive, un loc unde iubitorii paginilor
tipãrite s-au întâlnit, au discutat pe drumul, de multe ori
accidentat  între autor, editor, cititor...
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Pe ordinea de zi a ºedinþei Consiliului local al municipiului Slobozia, care a avut loc în data de 27 august 2009,
a figurat ºi proiectul de hotãrâre privind conferirea titlului de CETÃÞEAN DE ONOARE al municipiului Slobozia
omului de ºtiinþã, medic ºi  profesor, Mircea Constantin Popescu. Acordarea acestui titlu a îmbogãþit galeria de
modele, pe care le putem admira ºi, de ce nu, urma ?

MIRCEA CONSTANTIN
POPESCU,

UN SLOBOZEAN CARE
SALVEAZÃ ZECI DE MII
DE VIEÞI ÎN FIECARE AN

Lecturând, doar, biografia lui Mircea Constantin
Popescu, trãieºti un sentiment de realã satisfacþie pentru
ca eºti slobozean. Într-un mic oraº de câmpie, unde aparent
nu se întâmplã nimic, iatã, descoperim cã, pe la anul 1937,
venea pe lume, într-o familie cu stare, un copil care va
duce faima Sloboziei ºi a României în lume.

De ce n-am ºtiut nimic pânã acum despre Mircea
Constantin Popescu? Oare este important sã mai spunem
cã dictatura comunistã a determinat plecarea în pribegie
a unuia dintre cei mai de seamã oameni de ºtiinþã
slobozeni? Sau amintirile legate de adolescenþã ºi tinereþe
i-au trezit atâtea resentimente încât nici nu l-a mai interesat
dacã la Slobozia cineva-i mai rosteºte numele?

Un om de o rarã modestie, aºa l-am perceput pe Mircea
Constantin Popescu. În timp ce încercam un dialog, pentru
a afla direct de la ,,sursã’’ despre viaþa ºi realizãrile domniei
sale, ne vorbea despre descoperiri ºtiinþifice, ale cãror
autor a fost, ca despre niºte banale fapte de viaþã.
Cunoscându-l, am realizat cã am fi fost mai saraci dacã
vremurile nu i-ar fi purtat, din nou, paºii pe meleagurile
unde a copilãrit. Aºa, avem încã un motiv de bucurie ºi
satisfacþie sã spunem cã suntem slobozeni, contemporani
ºi cu Mircea Constantin Popescu, omul care prin calitãþile

cu care l-a hãrãzit Dumnezeu, dar ºi printr-o muncã asiduã,
a reuºit sã lase în urma sa o operã ºtiinþificã ºi umanitarã
de prima linie.

Acum, important este cã l-am redescoperit, cã este
din nou al nostru ºi ne putem mândri cu el. Pânã la urmã,
poate cã ceea ce se întâmplã acum se constituie într-o
reparaþie moralã faþã de toate câte a îndurat pânã a pãrãsit
România. Dar suferinþele, mai ales cele provocate de dorul
de þarã, l-au urmãrit toatã viaþa. El nu a uitat nici o clipã cã
este român, cã este slobozean.

 Mircea Constantin Popescu s-a nãscut la Slobozia,
la 18 martie 1937. Tatãl sãu, Vasile Popescu, a fost de
douã ori primar al Sloboziei (1929-1931 ºi 1938-1939 ) ºi
senator de Ialomiþa (1932-1933). Bunicul dinspre mamã,
Constantin Copoiu, a fost, de asemenea, primar al
Sloboziei, în perioada 1932-1933. ªcoala primarã ºi ºcoala
secundarã le-a urmat la Slobozia, ca de altfel ºi fraþii sãi,
ªtefan ºi Dragoº, care vor deveni inginer ºi, respectiv,
arhitect.

În perioada de început a dictaturii comuniste, familia
i-a fost persecutatã, tatãl fiind exclus din Colegiul
Avocaþilor ºi arestat temporar, proprietãþile ºi locuinþa  i-
au fost confiscate. Mama( Elena Copoiu) ºi cei  trei copii

s-au refugiat  într-un mic garaj  în Bucureºti.  Copiii au
fost adoptaþi, între timp, de rude cu origine socialã
acceptabilã acelor timpuri,  putând, astfel, sã-ºi continue
studiile. De aici înainte, biografia lui Mircea Constantin
Popescu devine una excepþionalã.

În anul 1961 obþine diploma de medic, în cadrul
Institutului de Medicinã ºi Farmacie ,,Carol Davila’’,
Facultatea de Medicinã Generalã. Dupa ani de muncã
obþine titlul de Doctor în ªtiinþe Medicale, acordat de
Academia Românã, Secþia ªtiinþe Medicale, Institutul de
Virusologie ,,S. Nicolau’’,1968. ªi-a continuat studiile
postdoctorale la Universitatea Ebraicã ,,Albert Einstein’’,
Ierusalim, Israel.

În România, ºi-a desfãºurat activitatea ca medic ºi
cercetãtor, în perioada 1961-1973. Între anii 1973-1977 este
cercetãtor ºtiinþific în cadrul Institutului pentru Virusologie
Experimentalã ºi Imunologie Clinicã ,,Heinrich Pette’’,
Hamburg, Germania. În anul 1976 îºi echivaleazã Diploma
de Medic sub patronajul Ministerului Sãnãtãþii Publice
din Germania.

Începând cu anul 1978, Mircea Constantin Popescu
este profesor la Departamentul de Microbiologie ºi
Imunologie, Colegiul de Medicinã, ªcoala pentru Licenþe,
Universitatea Illinois, Chicago, Illinois, SUA. Prin studiile,
cercetãrile ºi realizãrile obþinute în SUA, Mircea
Constantin Popescu a cunoscut cu adevãrat consacrarea:

1981-1991 :  Fondator ºi Director Executiv : The
Liposome Company Inc (TLC), Princeton, New Jersey ,
USA (activitatea didacticã continuatã pânã în 1987);

1992-1993 : « Research Fellow » : Wyeth-Ayerst,
Departamentul de Biotehnologie ºi Microbiologie.
Specializare în vaccinuri de tip nou.

1993-1994 : Vicepreºedinte Cercetare ºi Dezvoltare ºi
apoi Preºedinte la Oncotherapeutics Inc, Cranbury, NJ ;

1995-2001 :  Manager General : Biomira USA Inc.
2002 :  Expert ºi Consultant la diferite instituþii ºi

companii din SUA, inclusiv Asociaþia de Biotehnologie
ºi Curtea de Litigii din Washington DC.

2005 :  Fondator ºi Preºedinte : XEME Biopharma Inc.

Ionel Constantin

1. Descoperiri fundamentale în domeniul
virusologiei ºi imunologiei, publicate în jurnale pentru
ºtiinþã din SUA , Germania, România ºi alte þãri.

2.   Cursuri de virusologie (generalã sau avansatã)
la Universitatea Illinois din        Chicago, SUA,
coordonator de lucrãri ºi  cercetãri pentru Teza de
Doctor sau de Master în ºtiinþe medicale.

3. Fondator ºtiintific al primei companii de
Biotehnologie din statul New Jersey:   “The Liposome
Company Inc” (TLC)., în Princeton ( aproximativ a VI-
a din SUA ºi probabil din lume).

4. Programe de cercetare pentru tratamente anti-
cancer cu instituþii de renume mondial: National Can-
cer Institute (NCI) ºi MD Anderson Cancer Center.

5. Colaborãri ºtiinþifice cu companii farmaceutice
de prestigiu : Merck, Bristol-Mayer-Squib, Sanofi /
Connought, Sandoz , Wyeth –Ayerst,  Ortho J&J,
Takeda, Hoffman La Roche, Smith- Kline Beacham.

6. Medicamente aprobate pentru utilizare ºi
vânzare sau în curs de dezvoltare :

a) Liposom Amphotericina B (Abelcet, ), medica-
ment anti-infecþios ( fungi) care salveazã pâna la 10.000
vieþi anual(conform analizei fãcute de TLC);

 b) Liposom Deoxyrubicina, medicament anti-
tumoral, aprobat;

c) Vaccin terapeutic împotriva cancerului pulmonar,
în faza III clinicã (ultima pentru aprobarea necesarã
comercializãrii), dirijatã de Copania Merck AG;

d) Vaccin terapeutic personalizat pentru Limfoma
( NHL) ºi Leucemie (CLL)  testat cu succes în douã
faze I clinice( iniþiale) de NCI ;

e) Vaccin antigripal, în curs de dezvoltare în
vederea testãrii.

Pentru prodigioasa sa activitate ºtiinþificã, Mircea
Constantin Popescu a primit numeroase onoruri ºi
distincþii:

 - Medalia « ªtefan Nicolau »   din partea
Academiei Române, oferitã pentru cercetãri

excepþionale la institutul cu acelaºi nume de catre  ªtefan
Nicolau, cu ocazia susþinerii Tezei de Doctorat sub
conducerea lui Nicolae Cajal.

- Invitat pentru cercetãri avansate  de virusologie de
cãtre oameni de ºtiinþã  renumiþi:  Fritz Lehman-Grube, de la
Institutul Heinrich-Pette, Universitatea Hamburg,
Germania; Josef Melnick, dela Baylor Collage,
Universitatea Texas, USA ºi Michael Oldston, de la Fundaþia
Scrips, Universitatea Californiei de Sud, USA ºi alþii.

- Invitat  de Universitatea Illinois,Chicago, USA, ca
profesor, pe baza cercetãrilor efectuate în Germania.

- Ales în Consilii de conducere ºi Comitete de examinare
a tezelor de doctorat ºi master la Universitatea Illinois.

- Invitat la numeroase simpozioane, conferinþe ºi
congrese  în SUA, Europa, Israel, China ºi alte þãri.

- Ales în «Medical Advisory Board » al societãþii
,,Leukemia Research Foundation” (Illinois).

- Ales în Comisii de examinare a propunerilor de
cercetãri medicale depuse la Institutul Naþional de
Sãnãtate (NIH) din SUA.

- Recipient al alocaþiilor competitive (« granturi »)
pentru cercetare, oferite de NIH ºi alte Instituþii cu profil
medical (NIH-NAID 1RO1-AI-15138 ; Arthritis Founda-
tion 123178 ;U of I GRSG 243-3836-550 ºi SBIR grants ).

- Editor (“Reviewer”) pentru jurnale în domeniul bio-
medical (J. Infectious Diseases; J. Pharm. Sciences ; J.
Gen. Virology; Rev. Roum. Virology; J. Liposome Res.;
Bioph. Bioch. Acta, ºi altele).

Alte onoruri :

 - Încetãþenit ca « om de ºtiintã necesar pentru SUA » ;
  -Membru Fondator al Societãþii Ellis Island, având,

ca urmare, numele înregistrat pe panoul emigranþilor de la
Statuia Libertãþii;

  - Ales în Comitetul Societãþii de Biotehnologie
pentru relaþii cu Congresul SUA( în 2000 ) ;

  - Invitat la vizitele în Statul New Jersey a doi
Preºedinþi ai SUA (Bush #1 si Bush#2 );

  - Consultant pentru antreprenoriat ºtiintific  cãtre
Comitetul Naþional Congresional Republican (2008).

MEMBRU AL UNOR SOCIETÃÞI ªTIINÞIFICE
INTERNAÞIONALE

• The New York Academy of Science
• American Association for Advancement
of Science
• American Society for Microbiology
• Biotechnology Society of NJ
• Leukemia and Lymphoma Society of Illinois
• International Society for Antiviral Research
• Pharmaceutical Manufacturing  Association

 REALIZÃRI PROFESIONALE
ÎN COLABORARE
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      COPIII VÂNTULUI

Aruncau vântului
suliþi de cucutã.Vroiau
departe ºi adesea nu le
mai gãseau. Le fura
vântul, le ascundea în
nori, în gãrdurariþã.

     Aducea mirosuri grele,
de sãlbãticiune ascunsã
în crivaie, pândind,
de sãrãturã de ape galbene
ºi ochi plânºi, miros iute
de ºarpe ºi de fân plouat,
jilav, de boalã, de câini
turbaþi, de stele, de pãmânt
    rãscolit, de laptele movilelor,
de florile lor de lemn
violete ºi mov ºi
 albe, de ierburi uscate,
    de duhuri ieºind din gãuri
ºi înãlþându-se
în vazduh, trâmbe de
praf, rãsucindu-se
în joc halucinant de iele,
de balaur somnind
în lacuri limpezi cu papuri
ºi stuhuri cu moþ cafeniu,
de arman alb pustiu,
coºcovit, în care locuiesc
vânturile ºi umbrele ºi
spaimele tuºind.

     Erau zdrenþãroºi ºi
 lihniþi, cu zulufi galbeni
prãfuiþi ºi pãr negru
de lup, cu piele de ºarpe
scorojindu-se, cu ochi
deºtepþi scormonind zarea
ºi vorbind cu îngerii
ºi cu ciurlanii, cu turmele lor,
cu soarele roºu cu dinþi
însângeraþi, mâncând ierburile
ºi jivinele ºi crivãile ºi
pamântul  cu ai lor
mai bãtrâni care n-au
apucat ºi cu împãratul
împietrit cu braþele pe
coasã ºi cu cel înfipt
în þelinã cu trupul sãu
ca un plug ºi cu cel
al movilelor, cãlãreþ de oase.

    Îi mâncau mamele lor
înghiþindu-i ºi regurgitându-i
astfel deveneau stãpâni,
îºi þineau în mâini zilele
ºi codiriºtea ºi haturile ºi
puteau fi singuri lângã
Dumnezeu în câmp ºi în
zãri, în motâlve ºi timpuri.

     Fetele se despleteau ºi
îºi puneau basmale ºi
broboade, nãºteau ºi
începeau sã plângã.

     Bãrbaþii ajungeau
aproape niºte strãini,
plecau în rãzboaie ºi
mureau ºi ele aduceau
în case alþi bãrbaþi sau
rãmâneau cu umbrele.

    Copiii se rãtãceau,
li se furau drumurile ºi
îºi pierdeau minþile ºi
rãmâneau muþi ºi ochii lor
încremeneau ºi zâmbetul
lor strâmb.

    Erau vânturi în case
pustii, uºi vraiºte ºi cucuvele
în dãrãpãnãturi, el plângea
singur într-un colþ de
prispã ºi a plâns cu

ªerban Codrin
*

În chefuri grele, cu-arme de rãzboi,
Cartuºul în duºman dupã cartuº,
Sta scris cum au cãzut ca niºte-eroi,
Graºi sub centurã, generalii ruºi,
ªi-un colonel ucis de-un caporal…
…Juca pe mese, beatã, cazacioc,
De fierbinþeala votcii de Urali,
Praf, tropãindu-ºi cizmele cu toc,
Jaf, ridicãndu-ºi poalele în cap,
De-nnebuneau chefliii dupã grad
ªi-i sãrutau piciorul prin ciorap,
ªi gloanþe-n geamuri, ca la Stalingrad…
         Ruina babei mai zãcea, amar,
         În zdrenþe, ieri, pe-un colþ de trotuar…

                                  *
Oricum,bãga-mi-aº dis-de-dimineaþã
Picioarele în scroambii de pantofi
Murdari de câte-au lepãdat cu greaþã
Supremã niºte minþi de filozofi,
Un Platon, savurându-ºi utopia
Ca pe-o smochinã dulce, poate prea,
“Sã fie-exterminatã poezia,
Deci infamia din Cetatea mea!”,
Sau Marx, cu degetele-n farfurie
ªi gura plinã, are-un mare crez,
“ De mâine, piarã-abjecta burghezie,
Azi chefu-mi place, pentru cã- burghez!”
         Nici lustragii, nici perie de ghete,
         În ce nelume eºuãm, poete…

                                  *
N-a fost o precupeaþã oarecare.
Prin ºcoli, prea câºtigase premiu-ntâi
ªi-aproape-era sã-ajungã-nvãþãtoare.
Din coº, o viaþã-a vândut lãmâi,
Atât, miezosul paradis exotic.
Pãstra pe-ascuns ediþii liliput
În buzunare ºi, privind hipnotic,
Îþi recita la-alegere, sehr gut,
Din Faust ºi Divina Comedie,
Ba chiar Sonetele cãtre Orfeu,
ªi surâdea cu-acea nebucurie
A ochilor înlãcrimaþi mereu…
         Când a plecat, un burg de catedrale
         A plâns tãcut, ºi clopote de jale…

sughiþuri pânã a adormit ºi
a visat îngerii ºi pe
Dumnezeu
ºi a visat fraþii ºi surorile,
tatãl ºi mama ºi s-a sculat
încurajat ca sã plece.

    Vânturile veneau cu el
ºi îl ascultau ca niºte
câini blânzi ºi îl apãrau
ºi îl duceau înspre lume,
s-a umplut de lume ºi
s-a întors.

    A dat drumul vânturilor,
a ars paragina ºi a lãsat
curtea la jaf, a arat
 pãmântul ºi l-a lãsat
zãrii iar el s-a ascuns.

Nasol moment,
miºto colivã…

Fusesem invitat sã particip la un fel de inaugurare.
Era vorba, de fapt, de inaugurarea unor lucrãri ce
urmau sã ducã la realizarea unui obiectiv ce, într-
adevãr, merita sã fie inaugurat. Inaugurat în
momentul dãrii lui în folosinþã, desigur.

Invitaþia era, aºadar, pentru a participa la un fel
de preinaugurare. De ce a fost nevoie ºi de aceastã
preinaugurare nu am mai întrebat. Era vreme de
campanie electoralã ºi în campania electoralã
lucrurile  lucrurile, nu lucrãrile  se desfãºoarã altfel.
Au o altã logicã. Logica, fireºte, campaniei
electorale, aºa cã întrebãrile nu-ºi mai aveau nici
mãcar rostul.

Important pentru mine, ca locuitor al acelei urbe
de provincie în care sunt perceput ca ziarist în viaþã,
era cã mi se oferea drept subiect un eveniment ºi
nu unul oarecare, fiind vorba de amenajarea ºi
extinderea unei unitãþi de primire urgenþe a unui spital
de urgenþã. Am dat curs, aºadar, invitaþiei,
strãduindu-mã sã fiu acolo, la faþa locului, cum se
zice, chiar printre primii. Cupa unui escavator
înfuleca lacom pietriºul din jur, spre rãsfãþul unei
basculante ce urma sã-l deºerte eventual altundeva,
in timp ce proiectantul ºi constructorul  mã rog,
reprezentanþi ai acestora  îºi gâdilau cu satisfacþie
bãrbia prin rãsfirarea degetelor ce pãreau sã arate,
în rotirea lor, una ºi aceeaºi direcþie. ªi chiar arãtau
spre aceeaºi direcþie. Arãtau cãtre un panou sau,
mã rog, cãtre o machetã, recurgând la un cuvânt
cât de cât mai adecvat, unde se vizualiza ceea ce
urma sã fie construit. Satisfacþie îndreptãþitã la
urma-urmei, pentru cã imaginile de acolo te purtau
cu gândul cãtre Occident  lume visatã, sã
recunoaºtem, de noi toþi , obligându-te chiar sã te
întrebi ºi sã întrebi: chiar vom avea aºa ceva în târgul
nostru prãfuit de provincie? Frumos, foarte frumos!
admirau privitorii. Unii chiar erau entuziasmaþi. Între
aceºtia, ca sã fiu sincer, mã numãram ºi eu.

Rând pe rând, apar, venind pe jos,  confraþii din
presã, apar bliz-urile, aparatele de filmat, apoi apar,
cu maºinile, fireºte, oficialitãþile. Urbea nu e mare,
e chiar o palmã de loc, dar eticheta e etichetã ºi,
mai ales, în astfel de situaþii, dã bine momentului.

Cum soborul de preoþi era ºi el prezent,
evenimentul întrunea toate condiþiile sã fie declarat
deschis. Ceea ce s-a ºi întâmplat.

Cupa escavatorului se miºcã demonstrativ în
continuare, bliz-urile scapãrã, un coleg constatã cã
nu are baterii la reportofon, oficialii rostesc
discursuri…

Eu, nu am de lucru, ºi-l întreb pe domnul direc-
tor al spitalului câþi medici lucreazã aici ºi câti, con-
form normelor, dar ºi clipei de faþã, ar trebui sã
lucreze.

- Unul, rãspunde domnul director, lãsându-mã
sã înþeleg cã de lucrat ar trebuie sã lucreze vreo
zece mãcar…

- Nasol moment! m-am trezit oftând, precum
revoluþionarul Dide la parastasul generalului Guºã…

Dar am ºi plecat, fãrã sã mã mai intereseze coliva.
Oricât de miºto ar fi fost…

Ion Alecu

ANGHEL   MACEDON
din volumul antologic, în curs de apariþie - BOBOTE”

Tãmâie ºi otravã
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Pilula de greaþã
O istorie în care geografia sã nu mai fie actul de

proprietate al neamurilor ºi peste care sã nu se mai
suprapunã un simulacru de trecut! Cum ar fi putut
suna o istorie a Banatului, scrisã atunci când Atila
îºi avea aici tabãra principalã? „Râul ºi ramul” ar fi
fost glorificate ca prelungiri anatomice ale cãlãreþilor
huni? Mã gândesc, acum, cã acest exemplu luat la
întâmplare te poate pune pe gânduri. Arborii
genealogici ai comandanþilor huni sunt plini de nume
româneºti! ªi atunci?

   Hegel a deschis o poartã pe care noi toþi nu
mai putem sã o închidem! „Raþiunea guverneazã
lumea, prin urmare Istoria s-a derulat în mod
raþional”- spune Hegel. O frazã ºi douã sentinþe
greºite. Sigur, la nivel speculativ, sintagmele sunt
valorizabile. Poþi merge cu ele într-o aulã de
universitate sau la cafenea, pentru schimbul de fluid
gânditor. Dar aveþi curajul sã ieºiþi în stradã ºi sã
postulaþi raþionalitatea lumii? „Raþionalitatea este
o proprietate informaþionalã, proprie omului,
capabilitatea unui sistem dotat cu percepþie,
interactivitate dinamicã ºi lingvisticã, de a
construi un model structural, procesual ºi cauzal
al spaþiului în care se aflã, de a se situa conºtient
în model ºi a îºi identifica, rezolva si valoriza
dependenþele de modelul ambiental, prin acþiuni
transformante ºi evaluante ale acestuia.” Am
transcris aici una din definiþiile, de altfel nici greu de
aproximat, pentru cel mai important instrument
al filosofiei. Haida de!!  Am deosebita plãcere de
a prezenta domnilor Kant ºi Hegel raþiunea umanã
în plinã acþiune, în original, adicã „la mama ei” -
cum spune românul.

  Anul 1568: Inchiziþia spaniolã exterminã peste
trei milioane de locuitori de pe teritoriul de astãzi al
Olandei, acuzându-i de revoltã împotriva Bisericii.

  Anul 390: împãratul roman Teodosie, din
acelaºi motiv, al rãzvrãtirii, ucide pe hipodromul din
Thesalonic, 7.000 de greci nevinovaþi.

  În ziua de 13 februarie 1945, aviaþia anglo-
americanã bombardeazã Dresda, deºi fuseserã
informaþi cã în oraº nu mai erau decât bãtrâni, femei
ºi copii. Rezultatul a fost peste aºteptãri: 500.000
de victime. („Naþiunile cele mai civilizate fac
rãzboaiele ca niºte animale sãlbatice.”)

  Doar puþin mai târziu, la 6 august 1945, „Little
Boy” este aruncatã deasupra Hiroshimei. Între
120.000 ºi 140.000 de oameni mor instantaneu.

   Din 1789, pânã în vara anului 1794, sunt uciºi
de Revoluþia francezã peste 40.000 de „duºmani”,
dintre care 17.000 sunt ghilotinaþi. (Doctorul
Guillotin cere, la 10 octombrie 1789, sã fie aprobat
un mecanism prin care execuþiile sã fie mult mai
„umane”, iar în 20 martie 1792 acest lucru se
întâmplã. Cetãþenii numeau noul instrument de
distracþie „raþionalã”: briciul naþiunii !!).

   Anul 1252: Papa Inocenþiu al IV-lea emite bula
papalã ad exstirpanda, prin care autorizeazã
tortura ereticilor. Fusese deschis sezonul creºtin de
vânãtoare! Ca urmare, marele inchizitor
Torquemada moare la 16 septembrie 1498 în
Ávila, având „înregistrate” 10.220 de victime.

   La 24 martie 1999, forþele aeriene ale S.U.A
au declanºat bombardamentele asupra Serbiei. Au
fost 78 de zile de teroare. Au murit 89 de copii,
2500 de civili ºi peste 1000 de militari. Pentru

americani au fost 78 de zile de ruºine. Acþiunea lor
este tot mai des asemãnatã cu aruncarea de pietre
peste gard (adicã, din înaltul cerului). Au evitat
„plãcerea” de a da nas în nas cu sârbii, despre care
au fost informaþi (sau au vãzut un film!), cã nu prea
i-a învins nimeni.

   Din martie 2003, G.W. Bush, supãrat pe toatã
lumea, declanºeazã ostilitãþile în Irak. Astãzi (2009),
analiºtii occidentali îl deplâng ca pe un naiv ce s-a
jucat în mijlocul casei cu un obuz neexplodat, în
ciuda (dispreþul) celor care îi tot spuneau sã nu o
facã. Statistica neagrã a anului 2009 spune: 4.400
soldaþi americani morþi, alte sute din rândul trupelor
aliate ºi 121.000 de irakieni. Dintre aceºtia, mulþi,
foarte mulþi (prea mulþi!), au fost copii. Sunt cele-
bre (!!) acþiunile „antiteroriste” de bombardament
asupra.. ºcolilor, nunþilor ºi cartierelor rezidenþiale.
Aici ia naºtere o sintagmã lingvisticã ce va face
carierã: victime colaterale. Pagubele materiale se
ridicã la peste 30 miliarde de dolari, iar cele pe
care le-a suferit mersul istorie nu pot fi încã
mãsurate. Muzeul de Istorie din Bagdad a fost
distrus ºi nimeni nu ºtie ce s-a întâmplat cu acele
comori ale începutului de lume, cum credea Kramer.

    Despre Afganistan redau aici numai o ºtire,
de pe AFP. Informaþia apãrutã în mai 2009, a trecut
neobservatã.

„O fetiþã afganã în vârstã de 12 ani a murit
în timpul unui atac al soldaþilor NATO asupra
maºinii cu care se deplasa, împreunã cu alte
douã persoane ºi cu mama sa, la o nuntã.
Incidentul s-a petrecut în districtul Guzara,
în provincia Herat. Un purtãtor de cuvânt al
poliþiei afgane a declarat cã soldaþii strãini au
deschis focul asupra autovehiculului civil,
omorând o fetiþã de 12 ani ºi rãnind încã douã
persoane, între care o femeie. Unchiul fetiþei,
supravieþuitor al atacului a povestit cã
jumãtate din craniul fetiþei.. dispãruse, mama
acesteia era rãnitã în zona inimii, iar faþa lui
ºi parbrizul erau pline de sânge. Purtãtorul
de cuvânt NATO a declarat cã autovehiculul
nu .. a încetinit la semnele militarilor italieni,
care ulterior au deschis focul.”

   Dupã cum puteþi observa, lupta cu terorismul
este în plinã desfãºurare. Un preºedinte român,
nu-i spun numele, persoanã importantã, declara:
„Soldaþii români plãtesc cu sânge libertatea
Afganistanului!”  La aºa afirmaþie, nu-mi mai
gãsesc cuvintele! Mi-e atâta ruºine de ruºinea lui,
încât le cer scuze domnilor Kant ºi Hegel, cãrora
le promisesem sã le vorbesc despre cum se vede
raþiunea umanã din stradã. Dacã este nevoie, o
sã revin. Acum fac o micã pauzã, timp în care
încerc sã înghit toate pilulele de greaþã gãsite la
farmacia din colþ. ( Ashley Montagu spunea
undeva: „Oamenii sunt singurele creaturi ce se
comportã iraþional, în numele raþiunii!”)

   (Când vorbeam despre un manual al
sentimentelor, pe care sã-l studieze copiii în ºcoala
primarã, mã gândeam la o primã paginã pe care sã
se afle Ruºinea, în faþa Planetei ºi a lui Dumnezeu!)

Repetarea repetãrii

Sfânta treime a lumii moderne, adicã naþiunea,
statul ºi banul, reuºeºte sã-ºi apropie, subliminal,
o zonã ce pãrea a revoluþionarilor de profesie:
intelectualitatea. (O discuþie pe definirea termenilor
ar scoate la ivealã o „umflare” artificialã a acestei
categorii. Cauzele sunt multiple. Cineva spunea cã
suntem atât de docþi încât nu ar strica acum sã
urmãm ºi liceul. Dintodeauna, puterea a folosit
creaþia dar nu a stimulat-o, dintr-o fricã visceralã,
coerentã numai în raport cu propria esenþã. Peri-
odic, teama de schimbare, de nou, de invenþie
spiritualã a cãpãtat accente patologice ºi astfel a
luat naºtere un fenomen curios al societãþilor umane;
arderea cãrþilor. O istorie a arderilor, ar trebui sã
includã ºi un astfel de capitol, definitoriu pentru o
specie ce îºi spune sapiens-sapiens!) Modernitatea
a nãscut o categorie aparte de intelectuali: puteriºtii.
Aceºtia au o capacitate peste medie în a fi de acord.
Folosirea lor de cãtre putere este justificativã ºi nu
creativã, de unde inadvertenþa cu propriul statut.
Adevãrul este încã departe. Mã tem cã ne-am creat
ierarhii ce ne produc satisfacþii facile prin cumularea
unor trepte spirituale. Pãrem tot mai gânditori.  Mase
de filosofi, sociologi, filologi ºi alþi logi sau preoþi
ai Sofiei, profesioniºti, dar nu intelectuali. Aproape
toþi suntem într-un fel sau altul prizonieri în
mediocritatea acestei lumi, în care ºtim câte ceva
din fiecare, fãrã sã ºtim cu adevãrat nimic pânã
la capãt.

   Istoricii nu pot face corp separat. Nu pot fi
despãrþiþi de lumea în care trãiesc ºi de obligaþiile
sociale faþã de ea. Involuntar, ei satisfac nevoia de
certitudini a statului ºi, implicit, a naþiunii. ªcoala,
de orice fel ar fi, îi face parte indisolubilã dintr-o
mare fantezie spiritualã, fantezie la care ulterior se
simt datori sã contribuie. Numai cã demersul lor
este tautologic prin definiþie: repetarea inutilã a
aceluiaºi gând, formulat prin aceleaºi cuvinte.
În fapt, întreaga noastrã educaþie instituþionalã este
grevatã de maladia tautologiei, unde cuvântul
esenþial este: inutil.  ªcoala, aºa cum aratã ea astãzi
aproape peste tot, este o instituþie a trecutului. Nu
spun eu asta, o fac sociologii pe care i-am amintit
mai sus. Cineva ar putea spune cã repetarea, ca
formã perpetuã de existenþã a trecutului, este miezul
Universului. Foarte adevãrat, numai cã Dumnezeu
a stabilit regula repetãrii ca parte a unui univers
moral. O analizã sumarã ar evidenþia singurul ele-
ment imoral din aceastã ecuaþie, adicã pe noi.

     Sper sã fiu bine înþeles (de parcã ar avea
vreo importanþã sã fie altfel!), atunci când vorbesc
despre istorici, mã refer la instituþia istoricilor, nu la
oameni. Cum educaþia noastrã se face prin trecut,
rolul lor în formarea caracterelor umane este
hotãrâtor. În demonstrarea  importanþei ºcolii ºi a
profesorilor de tot felul vã dau exemplul copiilor
mei, pe care nu-i pot convinge sã anuleze o
informaþie greºitã, oricâte argumente aº aduce.
Dacã informaþia vine de la un profesor, de la
televizor sau din ziar, adevãrul este garantat!!  (Aici
ar fi trebuit sã încep un discurs despre
responsabilitate, dar cum n-am nici un chef de glume,
mã opresc. Raþiunea ºi responsabilitatea existã atât
de profund, încât ajunsul la ele este aproape
imposibil. De aceea, unii ar putea spune cã lipsesc
cu desãvârºire.)

Dan Elias
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Existã ticãloºi ºi „ticãloºi”. Ticãloºii ºi „ticãloºii”. Mai
mici sau mai mari. Au început sã aparã ºi grade de
comparaþie, iar expresii precum „mare ticãlos” ºi „mare
ticãloºie” sunt frecvent auzite fie printre oamenii de rând,
care dau neputincioºi din umeri, buimãciþi, dar mai ales
printre jurnaliºtii din presa scrisã, radio sau TV. Sunt atât
de frecvent folosite, încât ticãloºii au devenit imuni.
Interesant este cã adjectivul acesta, la început masculin,
„ticãlos” a primit ºi un feminin „ticãloasã”. Peste toate,
este vizibilã schimbarea clasei morfologice,  devenind
substantiv.

ªi sã vedeþi de ce.
Tocmai mã pregãteam sã dau la ivealã în urbea noastrã

un fapt care m-a ºocat, de fapt o micã ticãloºie. Zic „micã”
în comparaþie cu cele mari la nivel naþional.

 Zilele trecute mã întâlnesc cu o cunoºtinþã pe care o
întreb de una, de alta, începând bineînþeles, cu românescul
„ce mai faci?”. La care îmi rãspunde cu subînþeles, când
este vorba de fiul sãu, elev de liceu. „Ce sã facem? Ne
pregãtim intens pentru corigenþã, ca în fiecare an. Trebuie
sã ne dãm tributul”. Cum nu prea înþelegeam chestia cu
„tributul”, am insistat. „Pãi nu ºtiþi cã fi-miu rãmâne în
fiecare an corigent? Imediat ce sfârºeºte anul ºcolar ºi
intrã în vacanþã, noi facem meditaþie, ºapte-opt ºedinþe
acolo... Plus suma fixã pentru corigenþã.” „Bãnuiesc cã
faceþi cu altcineva, sã aprofundeze materia mai bine. În
definitiv, corigenþa are ºi ea partea plinã a paharului. E o
pregãtire excelentã pentru Bacalaureat sau Facultate.” „Ne
ducem la cine l-a lãsat corigent, facem subiectele înainte,
iar la corigenþã nu-s probleme. Altfel... Vedeþi sã nu ne
spuneþi cumva, doamne fereºte, intrãm în bucluc. Scãpãm
ºi în vara aceasta, la anul într-a XII-a nu va mai repeta
figura din cei trei ani anteriori”. „O fi vreun accident, vreo
întâmplare, poate nici bãiatul nu-i uºã de bisericã”. „Nu,
cã mai sunt ºi alþii. ªase din aceeaºi clasã. Toþi cu cheag.
Ne crede proºti? Ehei, mult a fost, puþin a rãmas. Ãsta-i
un nãrav vechi, nu se mai dezvaþã. Pe cine pune ochii...”

 „Prostituþie intelectualã!” exclam eu revoltat. „Aºa-
i”, îmi rãspunde cu scârbã prietenul, dar pe lângã ce se
întâmplã în þara asta... Nu vezi în Parlament? Schimbã el
vorba dând-o pe politicã. Cine mai are ochi pentru o
ticãloºie aºa mãruntã, când, iatã, se naºte o comisie de
anchetã, cucoana nici nu vrea sã audã, ba îi mai ºi
înregistreazã sã-i discrediteze, bineînþeles cu complicitatea
colegei de partid, preºedinta Parlamentului. Uitã-te la ei,
sunt solidari ca o haitã de hiene din Savana Africii. O
astfel de haitã are forþa sã alunge o familie de lei care
tocmai a doborât un bivol. Vezi cum hienele alea cu cozile
între picioare se înfruptã, iar leii se uitã prostiþi la ei,
nemaiîndrãznind sã-ºi revendice prada. „De ce nu i-o fi
înfruntând”, întreb eu curios ºi bãnuitor. „O fi având ei ºi
alt motiv.” „Vezi cã ºtii? Au hienele o duhoare în ele...”
„Crezi cã hienele alea, între ele, n-au o ierarhie? Ia uitã-te
bine! Una conduce din umbrã toatã acþiunea. Nu se bagã
înainte decât la mâncare. ªi acolo dã semnalul. Ea începe,
celelalte nu cârtesc!”

 Parcã ºi acum îmi vine în urechi rãgetul ei victorian,
în timp ce-i îndeamnã: „Sã trãiþi...”, constatã prietenul meu
cu amãrãciune, strângându-mi mâna complice la
despãrþire.

N.B. Povestea despre corigenþã trece în derizoriu, dacã
nu chiar în normalitate. Nimeni nu mai ia în serios mutilarea
sufleteascã a cine ºtie câtor adolescenþi care trebuie sã
înghitã ºi sã-ºi reprime reacþia la nedreptate, dar ºi a
pãrinþilor sãi, stresaþi o varã întreagã. Nenorocirea este
cã ºi într-un caz, ºi-n celãlalt, ticãloºiile se vor perpetua ºi
se vor accentua, vor apãrea alþi ºi alþi ticãloºi, pânã când
totul va deveni „normalitate.”

Nu ºtiu ce titlu sã-i dau pamfletului meu. În timp ce
scriam cu radioul deschis, un caricaturist din Petrila tocmai
vorbea despre „Þara caricaturilor politice” Când te
gândeºti cã, pe lângã „politicienii” noºtri, hienele par niºte
sãrmane caricaturi...

                                                                                      DIAMANT

Tableta  ticãloºiilor sau
Duhoarea hienelorHelis. Slobozia, nr. 8 (76), august 2009. Cã noii

stãpâni s-au înhãitat azi cu jefuitorii, cã iatã!: gâfâie pe
Dunãre remorcherele ce trag de ºlepuri încãrcate cu prostie
importatã de aiurea, e un fapt de-acum banal. Doar poetul,
cu îndoiala ºi neliniºtea poeziei în firida sufletului sãu,
mai are o speranþã (ne transmite Diamant în tableta de pe
pag. întâi): „Maestrul Arghezi … veghind cu un ochi sever,
la demascarea lor”. Stãm liniºtiþi. Dar totuºi!  Mã
sfredeleºte o întrebare: Cui i-o fi înmânat maestrul ºtafeta,
de hore ºi hore de bãieþi, azi nu se mai scriu?. „Ce-ar fi sã
destupãm iepurele cum destupãm sticla/sã turnãm în
pahare iepurele roºu?”  mi-ar fi rãspuns Nichita. Într-un
„sonet” gingaº, Dan Elias, îmi transmite (mie cititor ºi
poftitor de imagini astrale) senzaþia cã tuturor le curge
cerul pe deasupra mâinilor, mai ales, când în fiecare sticlã
(de-un albastru nichitian  de ce nu? „ªi-am zis verde de
albastru,/Mã doare un cal mãiastru”…”), pluteºte, „din
fiecare altã galaxie” tristeþea iubirilor trecute. Ion Alecu
are de-acum colþul sãu, dobândit în pagina unde tableta
de atitudine trebuie sã-ºi aibã „tãmâia ºi otrava ei”. Asta
pentru cã trãim în þara „care ne ocupã tot timpul” ºi în
care un ministru îºi bagã  picioarele în ea de Marea Neagrã,
invitând ºi turiºtii strãini sã facã la fel. „Ce-ai de gând cu
tine, fã,/subþire ºi galbinã…”- aud doar câteva strigãturi
aruncate de Nichita. Moº Covalciuc e  uncheaºul din
colþul sãu de lume care n-a supãrat ºi nu a bucurat pe
nimeni. De aia ºi-a zis stãpânirea cã, decât sã facã umbrã
pãmântului, mai bine i-ar sta o zeghe nouã. Sã înþelegem:
justiþia din zilele noastre a luat notã de cazul moºului, cã
prea ni se prezintã mulþi la porþile puºcãriei, dar de intrat,
nu intrã decât cei care nu au cu ei tesla, rindeaua ºi
propteaua, mult necesare în noua democraþie originalã.
Dan Elias, în eseul sãu intitulat „Malpraxis-ul istoric”,
crede cã în curând va trebui sã rescriem preistoria.
Documentat ºi captivant material. Mai ales cã ºi nouã „ne
plac poveºtile, misterele ºi tainele într-atât, încât ne ºi
bucurã un strop de falsitate, mai ales dacã ea pare
inofensivã”. În încheierea articolului sãu, autorul ne lasã
sã apreciem ºi singuri ce se poate ascunde sub expresia
„falsuri geniale” fãcute asupra descoperirilor epocale
amintite. Nu striviþi corola de minuni a lumii!  parcã ne
îndemna cu tãrie L. Blaga cel mut ca o lebãdã. I-ar fi
ripostat peste mulþi ani Nichita: „Am întrebat o caprã de
ce este caprã/iar ea de mirare/era cât pe ce sã moarã,/ºi a
început sã scoatã fum din ea” Aºa sã fie?  Aurel Anghel
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are o întreagã paginã de poezie în revistã. Un nou început,
ca substanþã ori formã, în poezia sa? O nouã credinþã
poeticã? Încercând sã descifrãm chipul cuvintelor din
matricea sa poeticã, nu descoperim deocamdatã decât
„un sobor de idei/înºirând ultimii neuroni/ca pe aþã/luând
la rost/Filosofia vieþii”. E mult, e puþin?  într-o „lume fãrã
început/ºi fãrã margine”… (- Aici ne ajutã lumina!) ne
avertizeazã sub noul chip al cuvintelor, poetul. Doar cã
suntem nedumeriþi  nu ºi derutaþi  cum adicã? … „chiar ºi
cei fãrã minte/vor trece prin cetatea tãcerii/ajungând
acolo/unde cred cã existã/strãlucirea de o clipã?” Dar la
ce bun cei înþelepþi înãlþarã lumina? Sperãm cã vom afla
amãnunte… nu! nu de la Nichita cel care-mi tot suflã în
Foamea de cuvinte:  „Nu pot sã mãnânc decât forme,/
scoarþe, înveliºuri ºi atât…” Din colþul catedrei, Titi
Damian, pe umãrul vremurilor apuse cândva ºi batjocorite
azi îºi pune umãrul ºi plânge. Auzim cum se zdrobesc
amintirile în tava de jeratic a bidiviului ce trebuia a paºte
cerurile în locul gloabelor de azi. Urechiaþi-ne don profesor,
cã meritãm! „Eºti trist astã-searã, îi spuse pasãrea,/vãd
eu cã eºti trist…”. Gheorghe Dobre îºi continuã „istoria
localã” (partea a IV-a ), înþelegând cã „pentru un scriitor,
nu construirea unui pod e importantã, ci viaþa unui paznic
de noapte care s-a nimerit sã-ºi asigure existenþa prin
acea zonã”. Vieþile ºi întâmplãrile descrise (sau promise
prin declaraþia fãcutã mai sus), cu eroii lui Gheorghe Dobre,
au ceva din zugrãveala sfinþilor din bisericile trecute cu
pensula de Pârvu Mutu cel hãituit ca un cerb împãrãtesc
la mânãstirea lui Negru Vodã. Revin la Nichita din: La
calul bãlan, cârciumã ºi han: „Cântai, cântai, dar vezi,
cântarea/mi-a încãlzit doar beregata”. Sã trecem ºi la
recenzia cãrþilor:”Stau cu o lopatã în mânã, între douã
gropi,/ºi nu pot, în ploaia mãruntã,/sã aleg prima pe care
voi astupa-o”, cum ar fi zis Nichita.  „Cãrþile, ca ºi
poveºtile, nu au început ºi nici sfârºit”  ne mãrturiseºte
Tudor Cicu, rãsfoind cele douã cãrþi scrise cândva de
Ovidiu Dunãreanu, prozatorul care „se veºniceºte recu-
perator într-o carte de care spiritualitatea dobrogeanã avea
cu adevãrat nevoie”. Încheiem aceste rânduri despre o
revistã apãrutã în luna august ce apare lunar la Slobozia,
cât o „cãlãtorie într-o bibliotecã”  cum fericit ºi-a ales
titlul un alt autor  „ºi cinstirea þi se da/dupã talpã ºi pingea”,
vorba maestrului Arghezi.

         Gânduri schiþate,cu gândul la Nichita,
de Tudor Cicu
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La naºterea fiecãrui om, Cel
de Sus îi strecoarã ºi o picãturã
de dumnezeire care, în timpul
vieþii, se va transforma în vocaþie,
în pasiune ori în talent. Aºa cã

un cântãreþ are vocaþie, un hoþ expert are vocaþie pe care
ºi-o exerseazã spre disperarea semenilor; un aviator are
nu numai curaj, ci ºi vocaþie; un profesor, dacã nu are
vocaþie, se chinuie o viaþã, dar îºi chinuie ºi elevii, ºi tot
aºa pânã se epuizeazã toate meseriile cu vocaþiile,
pasiunile ºi talentele lor din lume.

În cazul lui Aurel Anghel, lui Dumnezeu i-a tremurat
pipeta în mânã, cãci i-a scãpat mai multe picãturi de care
nu i-a pãrut rãu. Trecând prin ªcoala Pedagogicã din
Buzãu, a descoperit cã poate fi un îndrãgostit de regina
instrumentelor, vioara. A devenit, mai întâi, un învãþãtor,
apoi un profesor de vocaþie. Ca sã citeascã în original pe
Dostoievski, pe Cehov sau pe Gogol, s-a pus pe treabã ºi
a învãþat limba rusã. Tocmai în pragul pensionãrii, Aurel
Anghel a descoperit cã poate sã ºi scrie frumos ºi sincer,
mai întâi poezii pentru copii. ªi-a început aventura
scrisului cu astfel de cãrþi unde pune talent ºi o imensã
dragoste: Coºul cu jucãrii, Jucãriile vorbesc, Crângul
cu pitici ºi cu bunici, O carte de poezii cu bunicul Auricã
ºi probabil vor mai urma ºi altele. ªi-a adus aminte ºi de
ºcolile prin care a trecut ºi a scris Modelul meu. A fãcut
cãlãtorii în China, în urma cãrora a scris admirabila O clipã
în cer, urmatã în curând de altele. Condeiul i-a alunecat
spre marea poezie, dând la ivealã volumul,  La umbra
firului de grâu, câteva poezii de aici rezistând celor mai
selecte antologii (Mama), dar s-a gândit cã n-ar fi rãu
dacã ar scrie Cartea psalmilor în rime. Când nimeni nu
se aºtepta, a publicat ºi cãrþi de prozã liricã: Casa din vis,
Întoarcerea cocorului, Galeria cu ploºniþe, etc.

Neastâmpãratul Aurel Anghel nu se opreºte aici ºi
ºocheazã lumea literarã cu douã cãrþi, sã zicem de criticã
literarã, dar greu introduse în categoria genului. Mai întâi,
Exerciþii de dragoste cu zeii lui Gheorghe Dobre despre
cartea Exerciþii de libertate  nimic forþat, dacã noi înºine
o considerãm o carte reper - fundamentalã pentru poezia
primului deceniu al acestui secol.

Întemeierea Textului, editura CEEA CE, Pogoanele,
2007, cartea la care vom face referire în continuare, are ca
demers eseistic textele sciitorului Gheorghe Iova, autor
aparþinând generaþiei postmoderne, de la gruparea NOII.
Dupã cum observã în prefaþa cãrþii editorul Gheorghe Ene,
ºi el aparþinând acestei grupãri, „textele de pornire (cãrþile
lui Iova) îi servesc drept suport nu numai pentru ex-
punerea ºi interpretarea problematicii pe care acestea
(crede cã) le ridicã, ci ºi pentru confesiunile ori incursiunile
în istoria recentã sau în propria viaþã (de-acum biografie!)
pe care i le declanºeazã, provocându-l la scrierea unor
texte originale de incontestabilã valoare literarã, unele
putând fi citite ca ºi texte autonome estetic.” Cartea
domniei sale poate fi trecutã în categoria aventurii unei
lecturi în care, citindu-l ºi citându-l pe Iova, se
redescoperã permanent, ca Scriitor ºi ca Cititor, pe sine,
dar totodatã îl antreneazã ºi-l metaforzeazã ºi pe cititor,
acesta savurând bucuria lecturii. Aceastã fascinantã
aventurã are punctul de plecare în sintagma încãrcatã de
sensuri a lui Iova, „rãtãcirea întemeiazã.”

De aici încolo, Aurel Anghel procedeazã metodic. Se
entuziasmeazã ºi descoperã pentru sine ºi pentru cititor
cãrþile lui Iova, mai întâi „Texteiova”, Ed. Cartea
Româneascã 1992, „Acþiunea textualã. Bunul simþ
vizionar”  o carte rarã, la propriu ºi la figurat  apoi ale
celorlalte, precum Ordinea în care el plânge, Toate se
întâmplã numai acum, De câþi oameni e nevoie pentru
sfârºitul lumii, etc, toate având ca suport pre-textual
sintagma integratoare „cãlare pe muºcãturã”. Metoda
de lucru este simplã ºi fireascã: descoperã într-un text o
sintagmã cheie, o idee, o metaforã, un vers sau un frag-
ment de text sau de poezie, o întoarce pe toate feþele
descoperind coincidenþe între scrisul lui Iova ºi
memorialistica sa. Când spunem „memorialisticã”, avem
în vedere nu numai idei, ci un întreg conglomerat, plasat
în text cu bunã ºtiinþã, de texte literare, dicþionare de
cuvinte, bancuri cu substrat, glume cu subînþeles, analize
de text, chiar ºi bibligrafii, unele complete. De exemplu,
pentru „crimã” (are în vedere Decembrie 1989) citeazã nu

TITI  DAMIAN

Întemeierea textului sau
Sã întemeiezi „rãtãcind” frumos

mai puþin de 78 de lucrãri pe aceastã temã. Prilej pentru
autor sã facã ºi o lungã incursiune înspre marile crime din
istoria omenirii, pornind de la crima mitologicã a lui Oedi-
pus, ajungând apoi la Stalin, Hitler, Mao ºi Pol Pot,
neocolind ºi crimele cu motivaþie religioasã. Un element
care conferã cãrþii strãlucire îl reprezintã propriile texte
literare inserate între eseuri, pe diverse teme.

Pornind de la ideea lenei intelectualului sau a
cititorului, scotoceºte, cu meticulozitate, harnic, în
dicþionare, definiþii ale unor cuvinte ºi familii de cuvinte
precum: scris, text, context, limbaj, metalimbaj, limbã,
structurã, fictiv, tainã, etc.

Cartea este organizatã pe 27 de capitole, având o
prefaþã a editorului, „Vom sfârºi prin a fi scriºi?”, ºi un
Epilog unde-i realizeazã un admirabil portret literar zeului
cãrþii, Gheorghe Iova. Cartea debuteazã cu dezvãluirea
sincerã a ºocului pe care i l-a produs întâlnirea absolut
întâmplãtoare cu fascinanta carte „Acþiunea textualã.
Bunul simþ vizionar” de Gheorghe Iova. Capitolele
celelalte urmeazã un drum ascendent, analizând, într-un
demers eseistic consistent având ca fir conducãtor
sintagma lui Iova „rãtãcirea întemeiazã,” culminând cu
aceastã formidabilã sintagmã, „întemeierea textului” ce
va deceni titlul cãrþii lui Aurel Anghel.

Cititorul avizat descoperã ºi savureazã profunzimi
nebãnuite despre textul în sine adicã despre lucruri pe
care credea cã le ºtie:

„Pentru Gheorghe Iova, textul nu este o adunare de
semne, ci o reuniune de vieþi ºi de trãiri.” (p.145)

„Textul dã valoare de întrebuinþare în acea literaturã
în care scriitorul are o motivaþie superioarã pentru faptul
cã scrie.” (p.131)

„Textul este un orizont închis în sine, un labirint luat
pe pãrþi din care ieºi în anumite condiþii.”(p.134)

„Sunt cu ochiul centrat pe o lamelã numitã text, celulele
sunt cuvinte, cuvintele se grupeazã pe sensuri ºi rostiri.”
(p.98)

„Relaþia cu textul: Închiderea gurii, deschiderea
capului.” (p.103)

„Textul – un fluid compus din particule, din sunete,
din cuvinte, din sintagme de comunicare, expresii ºi
construcþii. Toate au o singurã motivaþie. Sã comunici
cât mai mult în cuvinte cât mai puþine. Textul este ca un
selector de cuvinte, le spulberã pe cele inutile ºi stricate.
În limbaj agricol, goaze.” (p.117)

Cu subtilitate ºi cu ºtiinþã, Anghel strecoarã discret
sintagme, propoziþii, fraze, texte care conduc la admiraþia
totalã a autorului pe care-l comenteazã:

„În zilele când citesc Iova e primãvarã dupã o iarnã
fãrã zãpadã, fãrã ninsori, fãrã vânt, e o primãvarã tristã ºi
beteagã, a venit pe nepusã masã […] am descoperit ºi eu
textul, m-am îmbolnãvit, textul e molipsitor, e ca o molimã
care vine pe cãldurã.” (p.55)

„În toate cãrþile lui Iova (textele!), ideile fluturã ca
batistele, sunt multe, atât de multe încât te simþi acoperit,
dar fiind idei ºi nu obiecte fizice, mãcar poþi sã-þi iei pauze
de respiraþie ºi de gândire.”(p.87)

„Gheorghe Iova trãieºte mult mai mult decât alþi
scriitori, odatã cu lumea cuvintelor lui […] construieºte
structuri, poeme, fabule, nuvele, drame, o lume de cuvinte
care moare odatã cu ultimul punct pe care îl aºazã sã fie
scris ºi sã rãmânã acolo ca piatrã de hotar din Câmpia
Bãrãganului unde gãseam câte un bolovan uriaº.” (p.129)

În final, cititorul descoperã cã se aflã în faþa unei
mobilitãþi intelectuale care trimite la o culturã solidã, la o
informaþie exactã, culminând cu comentariul unor opere
ale literaturii universale: „Ghepardul” de Lampedusa,
„Crimã ºi pedeapsã” de Dostoievschi, „O zi mai lungã
decât veacul”de Aitmatov, mergând pânã la Sofocle. Peste
toate, pagini personale de autenticã literaturã
româneascã. Episodul întâlnirii naive a celor doi copii,
bãiat ºi fatã, la bostãnãrie, realizat printr-o strãlucitã artã
a dialogului, poate intra în orice mare roman românesc.

Ca sã-l citeºti pe Iova, trebuie mai întâi sã-l citeºti pe
Anghel. Ca sã-l citeºti pe Anghel, trebuie sã fii tu însuþi
citit. Sã ai vioiciune ºi mobilitate spiritualã. Prin Anghel
descoperi cheia textelor lui Iova. Descoperi textul, te
redescoperi pe tine ca cititor.

Anghel mi-e prieten. Pe Iova nu-l cunosc. Acum ºi
Iova mi-e prieten  de spirit.

De-a râsu’ plânsu’

Maria se trezi foarte
devreme în dimineaþa aceea.
Visase ceva învãlmãºit! Nãicã
al ei o îndemna insistent în holul
garsonierei sã se grãbeascã.

Auzea motorul maºinii, parcatã în faþa blocului.
Strigãtele lui sunau din ce în ce mai sumbru,
precum un plâns de cucuvea, nodul din gât, care-
i creºtea începând sã semene cu o caracatiþã
încolãcitã ºi hidoasã, toate cãpãtarã în vis o
amploare ciudatã, cu aer de groazã. Se pipãi
sub bãrbie cu degetele tremurânde. Deschise
ochii. Vãzu încãperea micã, scundã, cãptuºitã
cu dulapuri ºi cãrþi. Realitatea asprã ºi
rãzbunãtoare îi rãbufni în inimã, dureros, mai
ceva ca un pumnal Gândurile îi cutreierau de
capul lor tot capul, ca ºi cum mintea ei ar fi fost
un câmp de luptã pe care alerga o herghelie de
cai speriaþi, sãlbãticiþi, aproape nebuni, de pe care
cãzuserã cãlãreþii. Întinse mâna spre noptiera
din apropiere. Din reflex prinse cu degetele-i
lungi, de intelectualã rasatã, douã obiecte
materiale cunoscute atât de bine de Maria.
Derma palmelor sale le pipãi prelung. Pentru o
încadrare cât mai obiectivã în timp, Maria
reciteºte, oare a câta oarã, dovada de restituire
acelor douã obiecte. „Sunt doi ani de atunci.
Doamne, parcã a trecut o veºnicie!” Sãpunul
„Cheia”, folosit de Nãicã pentru culisarea cât
mai rapidã a laþului de sugrumare, s-a volatilizat.
Maria îºi ocroteºte mâinile de frigul din camerã
cu pijamaua groasã de monton, fãcutã cadou la
ziua ei de bunul sãu Nãicã. Fãcu o pauzã ca sã-
ºi stãpâneascã gândurile, cãutând sã fie cât mai
coerentã în monologul sãu interior. „Nici Nãicã,
nici eu nu am fost nedrepþi cu nimeni. Ce vinã
avem noi dacã privatizarea, restructurarea ºi
nenorocita asta de crizã au trecut ca un tãvãlug
peste economia naþionalã? Nãicã, un apreciat
cercetãtor în domeniul agricol, iar eu absolventã
a facultãþii de limbi strãine, ne-am trezit într-o
bunã zi pe drumuri.”

În odaie era frig. S-ar fi cuvenit sã coboare
din pat sã aprindã focul. Dar dacã-ºi stricã
somnul? Mai bine rãmâne în pat, în aºternut, în
aºteptarea somnului, singura plãcere care i-a mai
rãmas. Reciteºte dovada întocmitã de poliþiºtii
judiciariºti la momentul când când i s-au restituit
cele douã obiecte, care se odihnesc acum pe o
perinã alãturatã. „Consiliul de resurse umane al
Poliþiei a hotãrât în plen ca toate mijloacele
materiale ce au folosit ºi vor folosi la comiterea
unor infracþiuni sã fie restituite familiilor, în scop
educaþional ºi, în final, preventiv. Mãsura vi se
pare poate bizarã dar, vedeþi dumneavoastrã, ºi
aºa, cauzele trimise instanþelor sunt perioade
foarte lungi tãrãgãnate, probele se degradeazã
sau se ºi pierd, cum s-au ºi consemnat cazuri.”
În final, dactilografa angajatã la organul legii
foloseºte un scris definit în litere ºi culoare mai
aparte: „La data preuentãrii Dumneavoastrã  în
baza citãrii de cãtre un organ judiciar  aveþi
obligaþia de a fi însoþitã ºi de aceste douã probe
materiale:

a) Funia de ºtrangulare a soþului;
b) Biletul de adio, scris de aceeaºi persoanã.
Semneazã ºeful compartimentului resurse

umane”
Începe sã-i fie foame. Se cuvine sã se scoale

ºi sã-ºi pregãteascã un ceai. „Dar ce ceai?

DRAGÃ NÃICÃ

Vasile Panã

(continuare în pag. 11)
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Gheorghe Dobre

ISTORIE LOCALÃ
(V)

Criza-n care intrase-l
alarmã destul de tare, aºa cã-
ºi gãsi de lucru ºi se apucã
sã-ºi revizuiascã Opera
literarã, o epopee mãreaþã,
alcãtuitã din zecemii-
d o u ã s u t e c i n c i z e c i -
ºiºase(10.256) de versuri, cu
un titlu provizoriu pe mãsurã:

„Ce viaþã amãrâtã am”. Se opri la el, adicã la titlu, ºi
câteva zile bune  pendulã-n nesiguranþa dacã sã-l
lase aºa sau sã-l schimbe, sã-i zicã „Amãrâtã viaþã
am” sau „Am viaþã amãrâtã” sau „Viaþã amãrâtã
am”, care dintre ele era mai clar, mai sugestiv, mai
mlãdios, mai sã le aibã pe toate, adicã sã fie rezumatul
estetic al celor zecemii-douãsutecincizeciºiºase de
versuri impecabile de dedesubtul lui. Te afundai în
ele ca-n niºte peºteri care duceau în fundul
pãmântului. Cred cã reuºeai sã mori pe la cota mi-
nus douã mii, bântuit de nostalgia tuturor sorilor din
univers. Zac aici toate comorile lumii, de la origini
pânã-n prezent, ºi mai departe,-mi explica el patetic,
în timp ce-l prindeam cu un pul afarã ºi-mi închideam
toatã casa, deci trebuia sã aºtepte resemnat sã joc
singur ducându-l spre marþuri nimicitoare, umilitoare,
prizonierii analfabeþi n-or sã priceapã niciodatã nimic,
tu mã pricepi, nu? nu eºti  ranchiunos, sã nu mã
micºorezi când þi-o veni vremea, sã te faci critic ºi
sã arãþi lumii tale cât de mare sunt, ºi sã nu crezi cã-
s grandoman, ãsta-i adevãrul cel mai adevãrat, ºi eu
ziceam da, fãrã sã ºtiu atunci ce-o sã fac, nici acum
nu ºtiu, amintirile vechi eºti tentat sã le vezi roze,
dar, ce dracu, eu nu-s bãtrân, nu le chem ca pe-o a
douã cârjã invizibilã, nici ca pe prima, mi-am dat o
direcþie ºi le-ademenesc, mã folosesc de ele ºi scriu
aceste pagini, cu ajutorul lor, pentru a fixa o altã
memorie, tot a mea, nu vreau sã mã delimitez de
univers, vreau sã fiu imanent lui, el sã depindã de
mine, eu sã fiu cârja lui vizibilã ºi nici nu trebuie sã fii
neapãrat critic pentru a vorbi de ceva sau cineva de
bine sau de rãu, trebuie doar sã fii, ºi asta o fac din
plin ºi-n afara scrisului, ºtiu cã fãrã el nu pot, dar nici
celelalte nu trebuie uitate, cunoaºterea þi-o poþi
exercita firesc în orice clipã ºi-n orice loc te-ai afla
ca om care, da, ºtie cã nu ºtie nimic ºi cunoscându-
te pe tine însuþi îi poþi cunoaºte mai bine pe ceilalþi,
poþi afla cu adevãrat pe ce lume trãieºti, deci mã
aºteptam la cuvintele lui Redea, gafã grosolanã, cât
era el de filosof, poet, inventator ºi toate celelalte,
sau poate tocmai de-aia, opera lui era Opera lui,
treaba lui, eu ºtiam cã-s doar câteva cãrþi fãrã de
care nu se poate, celorlalte nerãmânându-le decât
înnecul în amãnunte, ºansa milimetrilor, cãrþi care,
dacã le ºtii sau nu, nu te schimbã aproape deloc, ele
rãmânând la dispoziþia mãrimii timpului tãu de pierdut.
Cã se scrie-n continuare, lucru pe care-l fac ºi eu
acum, e altã treabã, lãmuritã relativ bine, poate, cine
ºtie, va mai apare, la noroc, o paginã din prima
categorie.

Folfãiþi ca niºte muºte pe zer, spuse Valode, îºi
puse pãlãria pe masã, ceru o þuicã ºi-ºi salutã prietenii
ºi duºmanii împrãºtiaþi pe la mesele cârciumii de lângã
podul peste Ialomiþa, or sã se-nece toþi bãrbaþii din
satul  ãsta dacã or sã mai bea aici, continuã ºi aºteptã
rãspunsul, care nu-ntârzie prea mult, începe tu, zise
unul de la o masã aglomeratã, ºi tot neamul tãu, poate
scãpãm de voi, râserã toþi, râse ºi cârciumarul care,
contrar schemelor, era slab ºi iute ca argintul viu,
urechea lui Zipa de la graniþa lichidã, ureche-nfiptã-
ntr-o cãpãþânã de chinþã, speriatã ºi veselã-n acelaºi
timp, creaþã ºi pe-afarã ºi pe dinlãuntru, om de
treabã-n definitiv, condamnat la existenþã fãrã sã aibã

vreo vinã ºi, dacã tot se-ntâmplase una ca asta,
trebuia sã facã ceva, nu? râdea ºi-ºi servea clienþii
cu o vitezã pe care numai obiectele din secolul
urmãtor o vor mai putea atinge, clienþi sãraci, se-
adunau mai mult sã discute decât sã bea, sã bârfeascã
ºi sã schimbe-ntre ei glume de genul celei dinainte,
aproape desbrãcaþi, cu niºte gioarse pe ei, sãtui de
muncã fãrã scop, dar nesãtui de viaþã ºi-n general
de toate lucrurile mãrunte ºi puþine care le puteau
face o cât de câtã plãcere creierelor lor inteligente
dar sãlbãticite; dipare satul, continuã Valode gluma,
ºi cui îi convine? vouã, nu, trebuie sã vã mutaþi, cã
sunteþi puþini, lui Zipa, nici atât, aºa cã sã-ncepem
cu cârciumarul! ºi din nou toatã lumea râse, chiar ºi
cel care urma sã fie-necat, da ce, mã, ãsta-i bãrbat?
zise altul, pãi, sã ne-arate, ºi dacã e, îl înnecãm, se-
adãugã o nouã voce.

De data asta chiar jucam singur, nimerisem
printre ei fãrã sã vreau ºi fãrã ºtirea Absolutului din
cotineaþa-n ruinã. Pe comeseanul meu îl cheamã
Cuþubercu, e cam beat, are treizeci de ani ºi existã
pentru a mulge vacile grecului. Dar el îmi explicã
greoi cã se rãzbunã zilnic pe binefãcãtorul lui bãtându-
i vacile, adicã reþeta standard, apã, paie ºi bãtaie,
zicalã nouã care, pusã-n aplicare, poate pune jos ºi-
un balaur, ce sã mai vorbim de niºte biete vaci. (Aºa
vor proceda ºi urmaºii urmaºilor lui cu vacile de la
zootehnia c.a.p.-urilor viitoare.) Alãturi erau Coleaºã,
Mirmilic ºi Pãsãricã, trei apostoli în aºteptarea unui
al patrulea ºi-a tradiþionalei þuici. Ei erau doar ceea
ce erau ºi fãceau ceea ce fãceau, fiii faptelor lor,
fapte înfiorãtor de banale pentru un privitor din afarã,
dar de o importanþã absolutã pentru ei. ªi pentru mine.
Mi se pãreau toate cam nefireºti, ca datare istoricã,
dar realitatea unei perioade e mult mai complexã
decât reuºesc sã ne-o prezinte istoricii, câte bordeie,
tot atâtea stiluri arhitectonice, s-ar putea zice, fiecare
zonã cu realitatea reþelelor ei de realitãþi mai mici.
Generalizarea apare din ce în ce mai riscantã. Îmi
beam þuica ºi mã simþeam bine acolo printre ei, cu
toate eforturile prelungite pe care le fãceam
abstrãgându-mã timpului meu normal, cu eforturi la
fel de grele pentru recuperarea lui, pentru cã nu-mi
place sã pierd din el nici mãcar o secundã.

Probabil cã Swift se rãtãcise cu mult, datoritã ºi
hãrþilor neclare din vremea lui ºi dorinþei exagerate
de exotism misterios, atunci când a plasat þara
Luggnagg în apropierea Japoniei, pentru cã ea era
cu mult mai aproape de Anglia sau, oricum, mult mai
aproape de ea decât Japonia ºi, de fapt, aducând
cuvenitele rectificãri  aceastã þarã nu era nici mãcar
o þarã sau un oraº, ci un biet sat din Europa, în care,
e adevãrat, se vorbeau mai multe limbi, era condus
de-un rege local pe cât de crud, pe-atât de fricos ºi
unde a trãit, trãieºte ºi va trãi în veac unicul struldbrug
veritabil de pe aceastã lume cunoscut de mine ºi de
la care sunt sigur cã s-a inspirat ºi ilustrul autor; chiar
cu modificãrile nimicitoarei ºi nedreptei sale ironii,
adevãrul fiind cu totul altul, putându-þi  da seama cã
e vorba de Redea, care avea ºi el faimoasa ºi
multdorita de proaspeþii pãrinþi patã neagrã din frunte,
era extraordinar de bãtrân ºi înþelept, dar nu era nici
melancolic( decât în foarte rare cazuri ), nici pleºuv,
nici nu dãdea semne sã fie vizitat de aºa zisa dare în
mintea copiilor, boalã aproape normalã de la o
anumitã vârstã încolo. Sper cã aceste lãmuriri, plus

cele ce le voi da mai departe, vor repune în drepturi
satul Broºteni, care în englezã se traduce( aþi ghicit
) Luggnagg ºi care  la ora de faþã  e teatrul lucrãrilor
de care luaþi cunoºtinþã în cartea aceasta; repunere-
n drepturi mult mai necesarã decât  sã zicem
stabilirea paternitãþii scrierilor pseudo-platonice sau
orice altceva, ºi de mare folos pentru demascarea
celui care, chiar bârfindu-i pe englezi, crede cã tot
ce-atinge el devine bun al coroanei din Velico
Britania. ªi asta doar în ceea ce priveºte Broºteniul,
la restul neadevãrurilor nu mã mai bag, gãsind de
cuviinþã aici sã-i avertizez pe ceilalþi nedreptãþiþi sã
cerceteze ºi sã arate cu mult curaj toate nedreptãþile
fãcute de Englez pe spinarea lor. Cã nemuritorul
Redea e al meu, sper cã s-a convins toatã lumea; ºi
cã el nu numai cã nu cerºeºte, cu toatã sãrãcia lui,
dar are o memorie perfectã, e un conducãtor discret
ºi-l intereseazã în egalã mãsurã ºi artele, ºi ºtiinþele
tuturor vremurilor, putând cita din memorie ºi din I.
H. Rãdulescu, Homer, Plaut, Lucreþiu, Augustin sau
Occam, dar ºi din Pitagora, Democrit, alchimiºti,
Bacon, Newton sau  mai târziu  Freud ºi ceilalþi, cu
care mã bucur cã i-am fãcut cunoºtinþã mai din
timp, deci, în privinþa celor de mai sus, iarãºi sper
cã nu mai are nimeni nici un fel de îndoialã. De
altfel, el nu uitã sã-mi aminteascã foarte des
versurile unui mare poet din vechime pe care, eu,
sincer sã fiu, nu-l cunosc, aºa, ca sã-mi
demonstreze pofta lui de viaþã ºi de cunoaºtere,
care versuri sunã astfel: „Puteþi sã vã daþi liniºtea
la spãlare/ Eu nu”, ºi care  drept sã fiu  mã umplu
totdeauna de o mare emoþie ºi admiraþie, atât pentru
mesajul lor înãlþãtor, cât ºi pentru consecvenþa cu
care Redea le aplicã în felul lui de a fi.

Aici, autorul, adicã eu, se poate opri ºi-ºi poate
aminti, cãci nimeni nu-l bruiazã, cu toate cã n-are
nici un fel de importanþã, cum invers pretind unii
scriitori de azi, deci, îºi poate aminti la secundã ce a
fãcut alaltãieri, un fel de anamnezã, „cãci nimic nu
valoreazã mai mult decât þinerea de minte”(
Aristoxenos  Sentenþe dupã Iamblicos, 1, 165 ).
Cum s-a trezit la 6,30, cum ºi-a amintit ce-a fãcut cu
o zi în urmã, cum s-a spãlat pe faþã, pe dinþi ºi-n
urechi, cum ºi-a bãut ceaiul, cum a fost sunat de X,
ce-a vorbit cu el ºi ce se desprinde din convorbire,
cum s-a gândit la ce-o sã gândeascã mâine despre
ce gândeºte acum, în sfârºit, la tot ce-a fãcut, adicã
la nimic. Asta nu mã-mpiedicã sã stãrui de ani de
zile, poate totuºi se va întâmpla ceva. Cum ºi-a amintit
ce-a fãcut alaltãieri ºi a rãmas dezamãgit. Cum s-a
încãpãþânat ºi a rememorat, inutil dealtfel, secundele
unei zile de-acum ºapte luni, alta de acum cinci ani,
descoperind cã nu rãmânea nimic în alambic. Cum,
sãtul de sensurile evenimentelor, sensuri bãgate de
el cu sula cizmarului, ca niºte aþe de tutun în însãilãrile
faptelor, s-a sãturat de sensuri ºi ºi-a lãsat zilnicele
lucrãri fãrã tatã. Cum îl bãtea gândul sã se-ntoarcã
mai des în þinutul Broºteniului din secolul trecut dar
îi era ruºine, cãci a stat ºi-aºa prea mult în el ºi criticii
îl vor acuza cã habar n-are sã scrie o carte modernã,
de parcã pe el asta-l interesa. Cum totuºi fãcea asta,
dar nu mai consemna decât din cinci în cinci vizitele
lui. Cum simþea cã e-ntr-un impas prelungit. Cum se
simþea derutat, dezorientat. ªi cum cãuta acel punct
de fugã, relansatorul textual, bibilul, ºpilul,
descoperirea noilor prozatori, un fel de ºut în fund
care sã te facã vesel ºi ferice, sã-þi deschidã pofta
de mers, de vorbã ºi de privit, sã-þi mãreascã viteza
pe derdeluº prin mãrirea unghiului pantei, prin
lustruirea suprafeþei de alunecare. ªi totul doar pentru
umplerea cu spor a paginilor din faþã.
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- Ce vrei sã zici Marine?
- Cã eºti prost… asta vroiam sã zic!
Nae l-a fulgerat cu o privire otrãvitoare
dar l-a tachinat elegant:
- Dar poate cã tu nu eºti aºa de explicit
sau poate ambiguitatea ta ascunde
superfi cialitatea gândirii tale !
- Nu-i adevarat!..tu ori nu te poþi concentra
la ceea ce îþi spun, ori eºti un egoist
care vrei sã-þi expui doar problemele tale !
- Sã ºtii cã egoistul este preferabil
ipocritului, deoarece este ... un cinstit...
deplorabil dar, corect!
- Dar ºi exigentul este preferat tolerantului
pentru cã nu permite afi rmarea
nonvalorii! Nae ii arunca din nou o privire
rea, incitantã;
- Tu chiar crezi ce spui?
A fost rândul lui Marin sã devinã ironic:
- Nimic nu apare fãrã motiv!... uneori
ghicim cauza, alteori suportãm doar
efectul, dar sã ºtii Nae cã cine umblã pe
cai mari, trebuie sã aibã ºaua înaltã!
- Aºa este! ... dar ºi mirajul (ca ºi orizontul)
sunt întotdeauna acolo unde nu
eºti, dar ai dori sa fi i!
Marin a zâmbit cu placere ºi a devenit
curios:
- ªi?
- Dacã alergi dupã ele nu vei fi mai
aproape, ci mai obosit si decepþionat!
- De ce?
- Vei afl a mai repede adevãrul... nemilos!
- ªi dacã mergi încet? l-a provocat
Marin.
- Nu pierzi competiþia, ci farmecul vitezei
în primul rând! a zâmbit îngãduitor
Nae.
- ªi în al doilea rând? l-a agasat Marin
în continuare.
- Vei fi mai rezistent pentru cã vei fi
mai odihnit ºi mai tenace pentru cã n -ai
afl at adevarul,
la timp, a rãspuns Nae cu nonºalanþã,
ca un elev care s-a pregãtit sã împuºte o
notã mare.
Marin însã era un capsoman sau un
hapsân: vroia întotdeauna mai mult.
- Timpul?!... vindecã, dar ºi distruge!
Nae s-a îndârjit ºi el:
- Timpul e mãsura tuturor, iar timpul
biologic este cea mai corectã mãsurã
pentru noi! a zis apoteotic Nae ºi a turnat
în pahare.
Era o atmosferã liniºtitã în grãdina de
varã ºi seara se strecura pe nesimþite. Teii
înfl oriþi te îmbiau la reverie, dar clinchetul
paharelor te aduceau la realitate. Deodatã
Marin a oftat grav:
- Da ! ... Curgerea timpului înseamnã
viaþã !... Lipsa timpului, adicã ne naºterea
ºi eternitatea, adicã moartea sunt noþiuni
nebiologice!
Nae l-a privit cu uimire ºi ar fi rãmas
poate mult timp aºa dacã Marin nu ar fi
continuat. Concretul e rudã cu viaþa, iar

DISIPAREA abstractul cu moartea!
Din nou Nae a rãmas bulversat ºi
dupã cum spunea Ilie mai târziu nu ºi-a
revenit decât atunci când i-a cãzut o frunzã
în pahar.
- ªtii ceva Nae?! a continuat Marin visãtor.
Dar Nae îI privea fi x, fãrã reacþie.
- Oare timpul trecut înseamnã o probã
de viitor pentru prezent? ºi a continuat
fãrã sã aºtepte un rãspuns de la Nae:
- Prezentul e califi cativul pentru trecut
si admiterea pentru viitor?
Nae îºi revenise oarecum ºi bea pahar
dupã pahar, privindu-l chiorâº pe Marin,
care vazându-l cã-i mai vioi i-a pus o întrebare
interesantã:
- Prezentul desparte realitatea de vis?
S-a lãsat din nou o liniºte forþatã,
enervantã. Atunci s-a auzit rãspunsul:
-Da!
Era Ilie, binedispus si oportun. Pentru
cã toþi se intorseserã spre el pentru a-l vedea
mai bine a continuat smechereºte:
- Sunt eu, mai real ca niciodatã! Linistiþi-
vã cã nu visaþi!
S-a întors apoi cu un gest protector
spre Nae ºi a întrebat prieteneºte:
- Ce faceþi aici? Despre ce discutaþi?
... Se poate ?! ... Filozofi e ... ?! ... Aici ºi
la ora asta?
- Dar despre ce ar fi trebuit sã discutãm?
a murmurat Nae.
- Cum adicã despre ce ? despre fotbal,
muzicã ... integrare ... ?
Marin însã rãmãsese cuplat la ideea
lui ºi l-a întrebat tranºant; - Oare timpul
viitor este o probã de prezent pentru trecut?
Nae însã n-a mai ascultat sfarºitul întrebãrii
ºi a fugit la toaletã. Ilie era jovial
ºi conciliant ºi a contracarat zâmbind:
Nu ºtiu Marine ! .... Dar despre integrare
ce zici?
Marin s-a oprit decepþionat ºi a sorbit
cu patimã din pahar apoi a privit in sus,
adunându-si gandurile.
- Dar nu e nevoie stringentã, putem
vorbi despre fotbal! ªtii cã mâine televizeazã
…Marin insã deja se cuplase pe
subiect:

- Viaþa modernã. este invadatã de tehnicã,
adicã ... multe aparate,... unelte, dar
ºi idei, cunoºtinþe, reguli ...
- Da !... ªi?
- Omul modern, invadat ºi bulversat
din toate pãrþile de multitudinea algoritmelor
tehnice ºi cunostinþelor teoretice
va încerca sã se integreze cu fi ecare pãrticicã
în compartimentul adecvat…
- Adicã?
- Adicã trebuie sã se disipeze într-o
multitudine de pãrþi pentru a putea ocupa
compartimentele necesare!
- Si care-i necazul? Ce dacã , se fragrnenteazã?
- Aceasta disipare poate duce la pierderea
... entitaþii !
A fost rândul lui Ilie sã deschidã ochii
mari ºi sã amuþeascã. Pentru a-l face sã
înþeleaga mai bine Marin i-a explicat mai
detaliat:
-Dacã disiparea e mai puternicã, mai
multiplã. poate duce la alunecarea în neant !
Ilie rãmãsese blocat într-o poziþie în
care pãrea cã cere ajutor, dar nu era auzit
de nimeni. Vãzându-1 cã se forþeazã sã
înþeleagã, Marin i-a zis cu gingãºie:
- Pierderea în mãrunþiºuri poate duce
la deraierea de la integritate! Ai înþeles?
Când l-a privit însã pe Ilie care devenise
palid. s-a ridicat nervos de la masa ºi
a ieºit din grãdina de varã trântind poarta.
În strada întunecoasã s-a auzit imediat un
zgomot de tomber îmbraþiºat. Dupã cãteva
clipe a apãrut Nae proaspãt spalat
pe faþã ºi însetat. Fãrã sã observe ridurile
proaspete de pe fruntea lui Ilie, l-a întrebat
surprins:
-Unde-i Marin?
-A…a… alunecat…!
Neînþelegand bine l-a mai întrebat
odatã:
-Ce-a fãcut? Unde e ?
-S-a disipat! A rãspuns Ilie timorat.
Nae l-a privit cruciº ºi a încercat sã
schimbe subiectul.
-Dar ce a zis de integrare ?
-Sã nu deraiem!

Traºcã PUªCHIN

Apãrute de curând la Editura Oscar Print,
cãrþile istoricului Marian ªtefan („Calmul
tristeþii”- poezie ºi „Nucul de la vie”- amintiri)
sunt încã o dovadã de existenþã a unei triade magice:
spirit, talent ºi suflet. M-am simþit onorat sã le vãd
ºi sã le citesc printre primii. Ele sunt (cum altfel!?)
cãrþi de autor. Textul, ilustraþiile ºi nu în ultimul rând
coperþile fac din cele douã cãrþi, repere pentru
bibliofili. O spun cu evidentã invidie.

Douã declaraþii
de dragoste

Mi se confirmã un gând mai vechi ºi fãrã conotaþie metaforicã: istoria trebuie scrisã de poeþi. (Tot aºa
cum literatura este o istorie a sufletelor.)

Nu o sã spun nimic despre texte, nu pentru cã nu aº vrea sã fac asta, ci pentru cã ele îmi par douã
declaraþii de dragoste fãcute locurilor ºi oamenilor. Fericite locuri ºi fericiþi oameni!

                                                                                             Dan Elias
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1. Parcurgând mai multe colecþii de folclor po-
etic care conþin ºi creaþii din spaþiul de azi al judeþului
Ialomiþa am dat ºi peste câteva ce þin de marea zestre
a Mioriþei.

2. Deoarece ele sunt structuri literare diferite,
mã voi opri câte puþin asupra fiecãreia.

[Textul din Bueºti]
1. Aceastã variantã, culeasã în 1930 ºi publicatã

abia în 1992 ( 4, p. 165) este un text de numai 17
versuri, structurat în douã mici episoade asemenea
colindelor despre pãcurãrei din regiunile
intracarpatice ale teritoriului românesc.

2. Primul episod prezintã locul întâmplãrii - Pe
cea vale latã -,  ciobanii cu oile, o - Turmã cu nouã
ciobani - , relaþiile dintre ei, - Opt din ei îs veri
primari, / Dar cel unu-i strãinel -, ceea ce va da
naºtere conflictului, sfatul ºi hotãrârea celor opt veri
de a-l decapita pe strãin ºi a-i  “bea” sângele.

3. Episodul al doilea este testamentul, celebrul
testament mioritic pe care cel ameninþat cu moartea,
strãinelul, îl pronunþã printr-un ultim cuvânt cerând
ucigaºilor sã-l înmormânteze respectând ritualul spe-
cific ciecumstanþelor existente departe de
comunitatea satului: sã-l îngroape în târla oilor, unde
joacã mieii, la cap sã-i punã Fluieraº de sârmã,
adicã de aur, la zicerea cãruia oile se vor strânge ºi-
l vor plânge.

4. Personalitatea textului se evidenþiazã prin
câteva note caracteristice:

a.Varianta este de o mare concentrare, dar cu
toate acestea ea posedã, în esenþã, conþinutul tematic
al Mioriþei, lãsând la o parte numai anumite detalii.

b.Miºcarea celor nouã ciobani cu turma lor de oi
are loc Pe cea vale latã, ceea ce ne permite a o
localiza oriunde în relieful variat al spaþiului românesc,
nu neapãrat într-o zonã montanã ca în variantele
tipului Alecsandri.

c.Versurile: Capul lui ca sã mi-l ieie / ªi
sângele sã-l beie nu trebuie înþelese cuvânt de
cuvânt. Ele ne comunicã doar cã cei opt veri primari
îl vor decapita pe strãinel ºi el va muri, deoarece
sângele i se va scurge din trup. În acest sens, e bine
a se avea în vedere ºi expresia  îi beau sângele
sau  îi sorb sângele, spusã în momente de mare
nervozitate, adicã îl tai sã i se scurgã sângele ºi sã
moarã, dar nu cã, în mod real, cineva vrea sã bea
sânge de om.

d.Fluierele cerute de cioban sã i se punã la cap
sau în alt loc sunt instrumente muzicale purtate de
pãstori pentru  mângâiere sufleteascã, dar, de altfel,
ele sunt obiecte obiºnuite: de fag, de os, de soc.
Excepþie face un text din Þara Codrului, jud.
Maramureº ( 6, p. 30-31), unde fluierul este de metal
preþios cum e cel fermecat din basme: Am un
fluieraº de-argint, / Sã mi-l puneþi la mormânt /
Cu vrãnuþa cãtã vânt. În textul nostru din Bueºti
apare Fluieraº de sârmã / La cap sã mi-l puie,
adicã de aur.

Colind pentru un cioban mort
1. Aceasta e a doua variantã, care, deºi provine

din spaþiul extracarpatic, îndeplineºte funcþia de
colindã. A fost culeasã în 1951 din Brazii, jud. Ialomiþa,
ºi a apãrut doar în 1992 . (4, p. 147-148)

2. Textul are o structurã total diferitã de cel clasic
al lui Alecsandri cu care posedã un singur vers
comun: Cu trei ciobãnei. Probabil avem în faþã un
tip local interesant.

3.  Începutul brusc prin  Urcã ºi coboarã / Turme
de oi / Cu trei ciobãnei face dificilã încercarea de
a afla vremea calendaristicã a miºcãrii oilor, adicã a
preciza dacã e primãvarã sau e toamnã.

Note pe marginea unor texte mioritice
4. Ciobãneii sunt trei ca mai în toate textele

mioritice indiferent cã e vorba de balade sau de
colinde. Ei nu posedã nume precise ca cele de origine
provincialã - Vrâncean, Ungurean, Moldovean - din
tipul Alecsandri ºi nici nu sunt fraþi buni, fârtaþi sau
veri ca în colindele din Ardeal.

5. Cei trei merg cu turmele spre nicãieri, cãci
mereu urcã ºi coboarã, cum se întâmplã ºi în viaþã,
în relieful românesc ondulat de alternanþa deal-vale,
cãruia Lucian Blaga i-a acordat un rol determinant
în definirea matricei stilistice a culturii ºi spiritualitãþii
româneºti.

6. Ca în basme ºi, în general, în creaþia ºi concepþia
popularã, unul din trei, de regulã cel mai altfel, este
un ins deosebit - Fãt-Frumos din colindã: Unu-i
mititel / ªi mai voinicel, cu un destin aparte, pe
care Moartea-l aºtepta / ªi el o simþea.

7. Avertizat de oaia nãzdrãvanã sã-ºi cheme toþi
câinii fiindcã vin duºmanii sã-l omoare, voinicul  nu
se gândeºte la moarte, ci la  respectarea ritualului
îngropãrii ºi la suferinþele  bãtrânei sale mame, care
îl va cãuta îngrijoratã.

8. În testamentul, care este adresat când
duºmanilor, când mioarei, sunt prezente motive
poetice specifice ºi binecunoscute nouã: locul
îngropãrii, mãicuþa bãtrânã, ritualul înmormântãrii
preschimbat în ceremonial de nuntã, la care joacã
Soarele ºi Luna. Însã cadrul natural al nunþii nu mai
este unul montan, ci unul de ºes: Sã-i spui aºa: /
Cã m-am însurat / ªi la nunta mea au jucat /
Soarele ºi Luna, / Tulpãnei ºi brebenei,/ Pe
câmpul cu flori, / Cãlcat de miori.

9. Cele patru versuri din încheiere, un fel de urare
neobiºnuitã, dezvãluie clar funcþia de colindã-bocet
a cântecului performat: Sã fie de pomenire /
Pãstorului Vasile - / Sã mã pomeneascã-n sat, /
Sã nu fiu uitat !

10. Titlul dat de culegãtor sintetizeazã bine
conþinutul ºi funcþia acestei variante.

Balada Mioriþa
1. Piesa a fost culeasã din Sudiþi fãrã a i se preciza

data ºi s-a publicat în culegerea de folclor Cântece
de pe Ialomiþa, 1971, p. 87-88. Aceastã creaþie
neobiºnuitã în Bãrãgan este o variantã a unei colinde
mioritice originare din Þara Haþegului. Va fi ajuns
aici prin pãcurarii din Ardeal care au trecut cu turmele
peste câmpie ca sã ierneze în Dobrogea.

2. Date mai multe ºi mai amãnunþite despre
aceastã piesã, inclusiv textul, am prezentat în numãrul
anterior al revistei Helis.

“Mioriþa”
1. Aceastã creaþie este o baladã mioriticã

aparþinând tipului Alecsandri, a fost culeasã din
comuna Scânteia, fãrã notarea datei, ºi a apãrut în
1977 ( 3, p.88-90).

2. Varianta îºi are originea în cea publicatã de
Vasile Alecsandri pe la mijlocul secolului al XIX-
lea.

3. Comparând textul din Scânteia cu cel al
poetului din Mirceºti, se pot observa uºor
asemãnãrile ºi deosebirile piesei ialomiþene faþã de
cea din care a luat naºtere.

4. Asemãnãri:
a. Ambele trateazã aceeaºi temã de mare interes

pentru OM - despre viaþã ºi moarte.
b. Piesa din Scânteia urmeazã aproape pas cu

pas structura compoziþionalã a primei.
c. Dezvoltã cele patru nuclee tematice identificate

de Adrian Fochi în Mioriþa, 1964, fiecare fiind
susþinut de motive specifice viziunii mioritice asupra
lumii, vieþii ºi morþii.

d. Din totalul de 81 de versuri, 47 sunt identice
sau aproape identice cu cele din varianta clasicã a
lui Alecsandri.

5. Deosebiri:
a. Ca întindere, varianta din Scânteia este simþitor

mai scurtã, având 81 de versuri faþã de 122, ceea ce
este egal cu douã treimi din întreg.

b. Motivele tematice: cauzele ameninþãrii cu
moartea ºi plângerea (bocitul) oilor lipsesc în
întregime iar portretele mãicuþei bãtrâne ºi ciobanului
precum ºi nunta mortului sunt prezentate lacunar.

c. În varianta Alecsandri, versurile pentasilabice
sunt preponderente, 78 din 122, iar în cea ialomiþeanã
s-au produs schimbãri însemnate: abia o treime, 26
din 81, sunt versuri de cinci silabe, dominã cele de
ºase silabe care trec peste jumãtate, 46 din 81, ºi, ca
urmare a iutãrii ºi a nepriceperii performerului, au
apãrut versuri aritmice de ºapte silabe, 5, de opt ºi
chiar de nouã silabe, 4, ceea ce aratã existenþa unei
stãri de degradare a textului. Uneori din douã versuri
de 5-6 silabe ale variantei Alecsandri apare câte unul
lung de 8-9 silabe, aducând mai degrabã a prozã
decât a poezie. Din versurile: Ca sã mã îngroape /
În dosul stânii ia naºtere  Sã mã-ngroape-n dosul
stânii; din La cap sã-mi pui / Fluieraº de fag apare
Sã-mi puie fluieraº de fagu;  versul Sã-mi aud
cânii creºte ºi dã  Sã-mi mai aud odat’ câinii. În
câteva cazuri, versurile se lungesc cu câte o silabã
seacã, adicã fãrã aport semantic, pentru a se
acomoda cerinþelor melodiei: în loc de  Mioriþã laie
apare Pãi, mioriþã laie, pentru Mãri, se vorbirã
gãsim Pãi, mãri, se vorbirã.

Concluzii
1. Am considerat necesare aceste note fie ºi

numai pentru a comunica unele informaþii despre
circulaþia Mioriþei în judeþul Ialomiþa. Acuma se ºtie
cã în acest spaþiu s-au identificat patru variante foarte
diferite între ele, originare din: Bueºti, Brazii, Sudiþi
ºi Scânteia.

2. În 1964, când publica monumentala sa
monografie Mioriþa.Tipologie, circulaþie, genezã,
texte, Adrian Fochi cunoºtea 60 de variante din
întreg cuprinsul Munteniei, care proveneau mai ales
din regiunea dealurilor subcarpatice ºi din jurul
capitalei.

3. Într-un vast teritoriu al Câmpiei Române,
mãrginit de liniile: Lacu Sãrat (BR) - Mizil ( PH), la
nord, Mizil - Urziceni ( IL) - Olteniþa ( CL), la vest
ºi cursul Dunãrii de la Olteniþa pânã la Brãila, la sud
ºi est, Harta culegerilor mioritice publicatã de
Adrian Fochi era albã în mod absolut.

4. Dupã 1964, în 1971, 1977 ºi 1992 au fost
publicate cele patru variante ialomiþene ºi alte trei
de pe malul Dunãrii, la est de Cãlãraºi: una din
Coslogeni (CL), culeasã în 1932 ºi publicatã abia în
1969 (7) ºi douã din Pietroiu-Borcea (CL), una alãturi
de cea din Coslogeni ºi alta în 1977 ( 3).
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Slobozia, 1971.
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(continuare în pagina 9)
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 Ceea ce demonstreazã cã libertatea omului
putea în continuare sã aleagã ºi binele, nu numai
rãul, este tocmai existenþa drepþilor Vechiului Tes-
tament: Noe, Avraam, Isaac, Iacov, Moise,
Judecãtorii, Profeþii, ºi ceilalþi drepþi amintiþi în
canonul Vechiului Testament.

Petre Þuþea, cel mai mare filozof-creºtin român,
aratã din ce cauzã libertatea omului a fost adeseori
orientatã spre rãu ºi arareori spre bine: „Relativitatea
libertãþii omului istoric este rezultatul tulburãrilor
acestui cãutãtor, tulburãri produse de înclinãrile lui
naturale, de interese, în experienþa lui deschisã
oglindindu-se: informaþia incompletã, observaþia,
metodele neducãtoare la esenþe, imperfecþiunile
conºtiinþei teoretice ºi practice, intuitive ºi raþionale;
acest om istoric miºcându-se, în jocul dintre el ºi
lume, când antropocentric, când cosmocentric,
când combinat, deci, când ancorând în eu, când
livrându-se infinitului-presupus pozitiv -, când
închipuindu-ºi cã se salveazã prin acordul dintre el
ºi lume, ignorând însã faptul cã adevãrul, care este
definitoriu pentru libertatea ºi fericirea lui, nu are
sediul aici, nici în el, nici în lume, nici în acordul lor,
nici în stãpânirea ei iluzorie prin cunoaºtere”. Vedem
din spusele lui Þuþea, cã principala preocupare a
omului pe pãmânt a fost aflarea adevãrului. Numai
cã, din cauza faptului cã raþiunea i-a fost întunecatã
de pãcat, omul nu a mai þinut sub controlul sãu
cunoaºterea despre Alfa ºi Omega existenþei sale,
ºi deci nu a realizat cã adevãrul pe care îl cautã , nu
se aflã în lumea aceasta, aºa cum preciza filozoful
român. De altfel, acesta traseazã în continuarea celor
menþionate mai sus, adresa libertãþii care aduce
cunoaºterea adevãrului: „Fixez sediul libertãþii reale
în triunghiul: Dumnezeu  naturã - om, în care,
Dumnezeu, perfect, face posibilã imitarea lui,
realizatã perfect de sfinþi ºi imperfect de credincioºii
obiºnuiþi, a cãror existenþã este încãrcatã de lumesc”.
Vedem aici cã Petre Þuþea deosebeºte între
libertatea realã, care nu este altceva decât libertatea
duhovniceascã pe care omul a pierdut-o prin
cãderea în pãcat, ºi libertatea irealã, care este de
fapt capacitatea omului de a alege în orice moment
între ceva ºi altceva, altfel spus, liberul arbitru al
omului încãrcat de lumesc. Eu prefer sã numesc
libertatea irealã ca fiind o libertate aparentã sau
formalã, iar pe cea real-duhovniceascã, ca fiind
libertatea fundamentalã sau esenþialã.

Un verdict foarte reuºit la problema libertãþii, îl
dã filosoful Kierkegaard, care apreciazã pertinent:
„Contrariul pãcatului nu este virtutea, contrariul
pãcatului este libertatea”. De aici se înþelege atât
faptul cã,fiinþa pãcatul a constat în autoprivarea
omului de libertatea esenþialã, cât ºi faptul cã omul
nu se poate considera liber, atâta timp cât se aflã
sub robia vreunui pãcat. Dar, este o realitate
obiectivã faptul cã nu existã om fãrã de pãcat, în
afara Mântuitorului Iisus Hristos, aºa cã, omul
trebuie sã înþeleagã cã nu îi rãmâne decât libertatea
aparentã, care însã nu este de neglijat, întru-cât,
aºa cum aratã Petre Þuþea, chiar ºi prin aceasta,
omul poate ajunge sã îl imite pe Dumnezeu, fireºte,
prin progresarea în virtute, ºi prin înlãturarea pe cât
posibil a pãcatului, sau altfel spus, printr-o sforþare
de a nu se încãrca de lumesc.

ROMEO AURELIAN ILIE

Omul, fiinþã raþionalã ºi spiritualã
IV. Concluzii

În încheierea acestei lucrãri, principala concluzie
care se poate trage este cã, indiferent de starea în
care s-a aflat, primordialã, cãzutã sau restauratã,
omul nu a încetat niciodatã sã fie o fiinþã raþionalã ºi
spiritualã, chiar dacã în unele perioade duhovniceºti
nu s-a împãrtãºit de adevãr, sau, chiar dacã s-a
împãrtãºit, nu într-o formã deplinã.

Raþiunea lui a lucrat neîncetat, fie doar ºi pentru
a pune nume obiectelor; dar ºi pentru a cugeta la
existenþa lui dumnezeu, ca Alfa, ºi uneori ºi ca
Omega al existenþei sale. Dorirea dupã Mântuitorul
promis nu încetat sã lucreze în om, pânã la împlinirea
protoevangheliei, iar dupã înviere ºi înãlþare, cea
care s-a manifestat neîncetat a fost tânjirea cãtre
Hristos. Cât priveºte libertatea, am vãzut cã, nici
aceasta formalã pe care încã o mai avem, nu este
de lepãdat, pentru cã ºi ea ne poate aduce
mântuirea, atunci când ajungem la imitarea lui
Dumnezeu, atât cât este posibil.
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(urmare din numãrul trecut)

Note pe marginea
unor texte mioritice

(urmare din pag. 9)

[Textul din Bueºti]

Pe cea vale latã,
O turmã de oi s-aratã,
Turmã cu nouã ciobani,
Opt din ei îs veri primari,
Dar cel unu-i strãinel.
ªi cei opt se sfãtuiesc,
Se sfãtuiesc, se hotãrãsc,
Capul lui ca sã mi-l ieie
ªi sângele sã-l beie.
- Voi sã mã-ngropaþi
În târla oilor,
În jocul mieilor;
Fluieraº de sârmã
La cap sã mi-l puie:
Când fluierul a zice,
Oile s-or strânge,
Pe mine m-or plânge.

- Originea:  Bueºti, jud. Ialomiþa
- Informator: Eugen Vicol, 45 ani, 1930
- Apãrut  în Mioriþa la dacoromâni ºi aromâni,
Bucureºti 1992, p.165

     Colind pentru un cioban mort

Urcã ºi coboarã
Turme de oi,
Cu trei ciobãnei:
Unu-i mititel
ªi mai voinicel.
Moartea-l aºtepta,
ªi el o simþea
ªi oaia-i spunea:
- Cheamã-þi toþi câinii,
Cã vin duºmanii,
Cã, la apus de soare,
Vor sã te omoare,
Cam pe la chindie,
De Sfântul Ilie.
Pe munþi neguri se lãsa,
Vântul mai rar bãtea
ªi apa grai avea.
- De veþi hotãrî
ªi mi-þi omorî,
Sã mã îngropaþi
În stâna bãtrânã,
Sã-mi aud oile ºi câinii.
Iar pe mama de-þi vedea,
Pe câmp alergând,
De mine-ntrebând,
Nimeni rãspunzând,
Tu, mioara mea,
Sã-i spui aºa:
Cã m-am însurat.
ªi la nunta mea au jucat
Soarele ºi Luna,
Tulpãnei ºi brebenei,
Pe câmpul cu flori,
Cãlcat de miori.
Sã fie de pomenire
Pãstorului Vasile -
Sã mã pomeneascã-n sat,
Sã nu fiu uitat!

-  Originea:  Brazii, jud. Ialomiþa
-   Informator: Ion Axinte, 79 ani, 1951
-  Apãrut  în  Mioriþa la dacoromâni ºi aromâni,

Bucureºti, 1992, p.147-148
       Augustin Mocanu
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Noi succese ale elevilor
Colegiului Naþional “Mihai Viteazul “Slobozia

În luna mai 2009 Clubul Kiwanis Bucureºti, mebru al Kiwanis International a organizat un concurs de
eseuri cu tema: Mai avem nevoie de cãrþi? Elevii Suhai Dãnuþ (clasa a XI-a C), sub îndrumarea prof. Stan
Loredana ºi Teodorescu Maria (clasa a XI-a F), sub îndrumarea prof. Roman Alina, au câºtigat premiul I
ºi o excursie în Franþa. Kiwanis International este cea mai mare organizaþie mondialã de servicii pe bazã
de voluntariat care are în centrul preocupãrilor sale grija pentru bunãstarea, sãnãtatea ºi educaþia copiilor.

Vã prezentãm eseul lui Suhai Dãnuþ, care a fost apreciat pentru originalitate ºi acurateþea ideilor:

Mai avem nevoie de
cãrþi?

Trebuie sã recunosc cã aceastã
întrebare este extrem de dificilã. Nu
atât din pricina rãspunsului, care
poate fi un laconic ” Cine ºtie? ” sau
un adevãrat ”roman” cu ipotezã,
demonstraþie ºi concluzie, cât din
pricina folosirii pluralului în
formularea întrebãrii.

Din cauza spectrului cultural
deosebit de pitoresc existent în societatea noastrã, o sã
fiu pe rând, ” purtãtor de cuvânt” pentru mai multe
categorii reprezentative ale ”gândirii sãnãtoase
româneºti”.

Primul rãspuns, din partea crescãtorilor de ovine: ”
Mã fraþilor, noi ne creºtem mioarele pe plaiurile astea de
douã mii de ani ºi neam de neamul nostru n-a pus mâna în
viaþa lui pe o carte. Cum sã mai pãzeºti oile dacã citeºti?
Te furã subiectul ºi pierzi oile pe miriºte. NU, mãi, oameni
buni, noi nu avem nevoie de cãrþi pentru cã nu ne-ar ajuta
cu nimic, ba dimpotrivã, mai multe buclucuri ne-ar aduce
cãrþile”.

Urmãtorii care au binevoit sã rãspundã au fost membrii
”Asociaþiei Plângãreþilor dupã Comunism”: ”Tovarãºi, noi
am supus la vot ºi am luat în unanimitate decizia de  a ne
supune directivelor Comitetului Central al Partidului
Comunist. Prin urmare, avem nevoie de cãrþi, cu condiþia
ca ºi conþinutul lor sã fie în conformitate cu ideologia
Partidului iubit. În caz contrar, cãrþile câinilor capitaliºti
vor fi arse, iar scriitorii trimiºi la reeducare pentru a înþelege
mai bine scopul luptei de clasã. Luptãm pentru pace!”

Rãspunsul primit de la membrii Clanului ºmecherilor a
fost unul destul de expresiv: ”Ce, fratele meu? Cãrþi? L-ai
vãzut tu vreodatã pe Vali Tornadã sau pe Florin Parizer cu
vreo carte în mânã? Faci miºto de noi?”

Asociaþia Cartoforilor: “ Bineînþeles , vrem cãrþi. Cu
ce altceva am putea sã jucãm? Ah, cãrþi de citit? Ce se
joacã cu ele?

Federaþia ” Jucãtorilor cu Mingea”: ” Noi suntem prea
ocupaþi cu antrenamentele ºi nu avem timp sã citim cãrþi.
Din când în când ne mai uitãm la poze prin reviste sã
vedem ce am mai fãcut, dar de citit nu avem timp. Poate
arbitrii sã aibã nevoie de cãrþi, cã ei mai citesc
regulamentele o datã la 6-7 ani. ”

Purtãtorul de cuvânt al ” Ecologiºtilor Convinºi ”: ”În
condiþiile actuale, în care pericolul încãlzirii globale este
tot mai greu resimþit, trebuie sã fii sinucigaº ca sã spui cã
ai nevoi de cãrþi. Sã tai copacii ca sã faci din ei hârtie ºi pe
hârtia aia sã tipãreºti niºte lucruri pe care nu le înþelege
nimeni? Hotãrât lucru: omenirea nu are nevoie de cãrþi.”

Din partea cenaclului ”Ultimii Filosofi” am primit: ”
Dacã avem nevoie de cãrþi? Mda…a avea nevoie sau a
nu avea nevoie? … Asta-i întrebarea! Cum de nu am
realizat pânã acum?”

Rãspunsul celei mai importante categorii sociale ºi
culturale din universul meu, propriul rãspuns este acesta:
Cred cã avem nevoi de cãrþi, de cãrþi bine scrise, dar am
impresia cã se resimte mai acut nevoia de scriitori autentici.
Zilele trecute o damã de companie îºi lansa cu surle ºi
trâmbiþe o aºa zisã carte care dacã ar face din iubire o artã,
ar însemna ceva. Înþeleg cã aceasta e literaturã de consum,
eu o numesc, simplu, maculaturã.

Eu, unul, cred cã mai sunt destui oameni talentaþi în
þara asta care ar putea produce literaturã adevãratã, dar
(ce pãcat!) nimeni nu-ºi dã silinþa sã descopere noi talente.
Suntem niºte snobi prin excelenþã cãrora le ajung cele
câteva genii recunoscute de alþii (gen Cioran, Eugen
Ionesco, Mircea Eliade) ºi care cred cã tot ce strãluceºte
este din aur. E de ajuns ca dizeuze, coafeze, muncitori
agricoli sã tipãreascã niºte elucubraþii pentru ca aceºtia
sã fie consideraþi scriitori.Dacã s-ar hotârî ºi Ginger Devil
sau sexi-bunicuþa sã-ºi publice memoriile, aº cere azil

cultural pe altã planetã unde sã gãsesc mãcar bun simþ,
mãcar o autocenzurã. Înainte de 1989 cenzura era o
instituþie care punea opreliºti dramatice în realizarea unei
opere autentice. Scriitorii fãceau eforturi mari pentru a-ºi
putea tipãri operele, unii recurgeau chiar la compromisuri
ideologice pentru a putea vedea lumina tiparului opinii
autentice.Fiecare rând era scris cu trudã, chiar cu  preþul
propriei libertãþi. Astãzi cenzura s-a autodizolvat, dar câtã
nevoie e de cenzura bunului simþ! Tragedia e cã numãrul
mare al editurilor nu simbolizeazã neapãrat ºi
valoarea.Tinerii care aspirã la statutul de scriitor au
serioase dificultãþi în a se impune. Mulþi sfârºesc prin a fi
niºte iluºtri anonimi, mai ales cei care au principii morale
ºi nu bani ºi nu aleg sã se umileascã, ploconindu-se pe la
uºile directorilor de edituri sau ale mai marilor culturii.

Apoi chiar dacã aspirantul la categoria de scriitor
reuºeºte sã publice cartea, numãrul mic de volume difuzat
pe piaþã, lipsa de mediatizare fac din acest obiect cu
coperte o operã inexistentã.

Probabil cã în zilele noastre Jacques Vingtras (personaj
principal al trilogiei omonime a lui Jules Valles; tipul
rãzvrãtitului) ar muri de foame ºi ar fi incinerat (costã mai
puþin decât o înmormântare propriu-zisã), iar Paddy Mc
Gam ( personaj principal al romanului Paddy Mc Gam sau
Diavolul buºtean de William Gilmore Simms; vãnãtor
cãruia îi plãcea whisky-ul) ar sfârºi într-un centru de
dezalcoolizare, fãrã nici un suflet care sã-i asculte
peripeþiile. Care tânãr ar urma exemplul lui Emil Cioran ºi
ar mânca la vârsta de 40 de ani la cantina studenþeascã
pentru a trãi doar din scris? Nu mai bine s-ar apuca de
scris ” versuri” pentru muzicã de toate felurile? E mult
mai profitabil din toate punctele de vedere, ca sã nu mai
vorbim de condiþia socialã oferitã ºi de statutul de vedetã
pe care nu l-ai obþine dacã ai scrie poezie adevãratã.
Literatura autenticã nu a fost niciodatã consideratã ca
fiind generatoare de profit, aºa cã îi înþeleg chiar pe unii
profesori (bine intenþionaþi, de altfel) care îºi sfãtuiesc
elevii sã lase beletristica ºi sã se apuce de ceva lucrativ
pentru cã vor muri de foame.

Deci, nu de cãrþi oarecare avem nevoie, ci de CÃRÞI
adevãrate. Nu avem nevoie de literaturã ” rãsuflatã ” creatã
de vedete ale momentului, avem nevoie de LITERATURÃ.
Vrem un nou Paler, încã un Nedelciu, vrem scriitori care
au într-adevãr ceva de spus, care sã ne lase cu rãsuflarea
tãiatã la fiecare atingere a cãrþii, care sã ne facã sã meditãm
încã vreo 20 de ani dupã ce am închis copertele volumului
apreciat. Aº citi la nesfârºit  ” Viaþa pe un peron ” a lui
Octavian Paler , m-aº muta în acþiunea cãrþii ca în realitatea
mea. Avem nevoie de cãrþi care þi-ai dori sã nu se termine
niciodatã, pe care sã le citeºti cu înfrigurare ca ºi când ai
fi parte din acþiune, ca ºi când ai respira acelaºi aer cu
personajele.

Avem nevoie de scriitori care sã scape de stigmatul
consumismului, care sã nu se ghideze dupã deviza : ”
literaturã= circ = bani ”. Cartea nu trebuie sã fie un lux,
nici o pomanã datã alãturi de un ziar imposibil de îngurgitat
(deºi cu ocazia acestor campanii ale ziarelor am vãzut ºi
eu coadã ºi intervenþii pentru a cumpãra cãrþi). Omul
trebuie sã fie educat în cultul cãrþii, sã adulmece mirosul
cernelii tipografice ca pe un parfum inconfundabil.

Daþi-ne ” Puterea prezentului ” (scrisã de Eckhart
Tolle, lucrare spiritualã care nu se încadreazã în nicio
religie) sau ” Poziþii sexuale secrete ”sau ” Bãrbaþi la
feminin” ºi o sã ne dezgustãm dupã primele douãzeci de
silabe citite, fiind la fel de proºti, chiar mai îndobitociþi
decât în momentul deschiderii acelor obiecte care numai
cãrþi nu pot fi numite.

SUHAI DÃNUÞ, clasa a XII-a  C
COLEGIUL NAÞIONAL “ MIHAI VITEAZUL “-

SLOBOZIA
Prof. îndrumãtor STAN LOREDANA

De cozi de cireºe, pentru rinichi? De foi de
pãtlaginã, pentru plãmâni? Coada ºoricelului, pentru
întãrire? De sunãtoare, pentru ficat? De tei, pentru
nervi? Doamne, oare sã fiu atât de debilã ºi
susceptibilã de boalã?” În mintea Mariei gândurile
fug într-un ritm ameþitor. O prevestire a timpului care
nu mai poate aºtepta, o sufocã. Pipãie în alint scrisul
lui Nãicã ºi reciteºte  a câta oarã  biletul de adio:
„Dragã Maria, A-þi accepta libertatea îngrãditã, a-þi
accepta izolarea, a-þi accepta responsabilitatea, a-þi
cunoaºte puterile, iar apoi sã le foloseºti pentru a
umaniza întregul. Ce altceva mai bun ai putea face?”
Cu ajutorul telecomenzii, Maria butoneazã
televizorul. Ecranul bãlteºte în imagini greu de
digerat. Episcopi puºi sub învinuire penalã, poliþiºti
dormind pe perine matlasate în casele interlopilor,
judecãtori intrând în sãlile de judecatã fãrã robe,
îmbrãcaþi cât mai sumar, dacã e posibil chiar ºi în
izmene etc,, etc. „Sunt convinsã cã Nãicã a fost un
idealist, un romantic irecuperabil. De câte ori nu mã
dezmierda în idei profunde, emanate din marii clasici:

a) Dacã, în cele din urmã, binele se va pierde în
lumea rãului, aceasta va asigura doar supravieþuirea
materiei, nu a umanitãþii;

b) Suntem membrii egali în cadrul speciei
umane, nu rivali. Avem inteligenþa ºi libertatea de a
contracara ºi controla efectele hazardului care stau
la baza existenþei noastre;

c) A avea ºi a nu fi guverneazã timpul nostru.”
Ce bine i-ar cãdea o baie! Frigul nu-i dã pace.

Apã caldã, nici în vise! Un gând de umanizare,
amestecat cu sentimente de rezolvare a crizei ºi chiar
de patriotism, pune stãpânire pe mintea Mariei:
„Oare de ce nu ar folosi ºi ea acelaºi mijloc de
strangulare întrebuinþat ºi de Nãicã al ei? Bilet de
adio nu mai e cazul sã lase. ªi aºa, cauzele care au
determinat-o sã facã acest gest se vor subînþelege.”

Poliþia a intrat în alertã nu mult timp dupã aceea.
Investigaþiile efectuate, atât prin surse proprii, cât
ºi cu ajutorul surselor de informare, nu au reuºit sã
identifice vreun urmaº al Mariei cãruia sã i se dea
spre pãstrare laþul de strangulare. Compartimentul
resure umane credem cã a gãsit, în final, soluþia
salvatoare.

De-a râsu’ plânsu’

DRAGÃ NÃICÃ
(urmare din pag. 6)

Adria Bãnescu

Chip alungit cu-nalþi pomeþi
În rotunjimi cãdere;
Surâs ironic în durere
ªi-n ochi amari-sãgeþi.
Un nas ce patru vânturi strânge
La fruntea lin arcatã
Felinã boare asiatã
ªi-un gram de zbor în sânge.

Robustã lege-n ascuþimi:
Revers de foc ºi gheaþã
Pãmânt de flori ºi dimineaþã
În roabe subþirimi
ªi-ades fluid ceresc strãpunge
Materia-n strâmtoare:
Implora carnea îndurare
ªi-un gram de zbor în sânge.

Himera dorului de dor
Din dor de Mila-adâncã
Smerit plecatã în Poruncã
Pe þipãt de condor
Oglinda-patimei rãsfrânge
Iubirii chip de moarte
Ca tremur sacrul joc sã poarte
ªi-un gram de zbor în sânge.

AUTOPORTRET
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Barbu Catargiu

(urmare din numarul trecut)

III. Asasinarea primului-ministru
Barbu Catargiu

prof. Dinu Daniel

Aºadar, principalul suspect de asasinarea primului-
ministru al Româ-niei iese din acest eveniment ºef al
silviculturii pe þarã, trimis în nordul þãrii - e adevãrat -
, dar îmbogãþit peste noapte, în timpul ãsta, domnitorul
îl desãrcineazã pe procurorul I. Deºliu (omul lui
Catargiu) în momentul când voia sã-l interogheze pe
ºeful Poliþiei ºi sã facã o confruntare a martorilor cu
suspectul Gheorghe Bogati. Despre procurorul Deºliu
se ºtie ca era omul lui Barbu Catargiu pe care acesta ,
atunci când a fost numit prim-ministru , l-a numit
procuror in Bucureºti adus fiind din Craiova. Este de
presupus cã loan Deºliu ar fi dus ancheta pânã la capãt
pentru descoperirea asasinului protectorului sãu.

Mai aflãm cã Bogati a pãrãsit subit funcþia datã ºi
s-a refugiat în Transilvania în momentul cãderii lui
Cuza, ceea ce este un indiciu cã nu se simþea în
siguranþã.

Un argument incriminant pentru domnitorul
Alexandru Ioan Cuza provine din mãrturia lui Scarlat
Palã, care a afirmat cã trei sãptãmâni înainte de atentat
a surprins o discuþie între Eugen Carada, Cezar Bolliac
ºi generalul Christian Tell, care semãna a întrunire
pregãtitoare asasinatului: „Plecând de la C. A. Rosetti,
(Eugeniu Carada) întâlneºte pe Cezar Bolliac pe care-
l invitã sã ia ceaiul împreunã cu generalul Cristian Tell.
Discuþia a lunecat uºor ºi pe panta politicei interne ºi
la afirmaþia generalului cã domnitorul nu ar putea
«înfãptui re-formele democratice ce i se pretind» fãrã
suprimarea lui Barbu Catargiu, Eugeniu Carada se ridicã
hotãrât contra asasinatelor politice pentru orice fel de
reforme utile. Generalul a dat din cap nedumirit fãcând
o apreciere asupra amfitrionului: «Domnul Carada e
încã prea tânãr»... ºi abãtând discuþia asupra altor
probleme la ordinea zilei”18.

Într-un paragraf pasager din studiul lui Dimitrie
Bolintineanu, susþinãtor al lui Cuza, gãsim ºi
urmãtoarea însemnare: „Când se vindeau de creditori
moºiile boierilor prin tribunale, [Cuza - n.a.] intervenea
adeseaoare în favoarea debitorilor, spre a se amîna
vînzarea, crezînd cã era totdauna o înºelãtorie din
partea cãmãtarilor la aceste vînzâri sforþate. Colonelului
Bibescu de trei ori îi scãpã moºia din vînzare”19.
Aºadar, prefectul Poliþiei îi era îndatorat lui Cuza pânã
peste cap. Nu s-a gãsit pânã astãzi o explicaþie pentru
decizia domnitoru-lui Alexandru Ioan Cuza de a-l
însãrcina pe acelaºi Nicolae Bibescu - în prezenþa
cãruia a fost asasinat primul-ministru al þãrii - cu
organizarea Serviciului de Informaþii al României în
acelaºi an, 1862, în care Barbu Catargiu murea cu
þeasta stri-vita de glonþ!20 Dar informaþia cea mai
ºocantã vine de la C. A. Rosetti, care la 28 martie/ 8
aprilie 1865 îi scria soþiei sale cã domnitorul îºi
pregãteºte abdicarea ºi cã doreºte sã-l punã pe tronul
Þârii Româneºti pe Nicolae Bibescu, numit Bibescu-
fiul pentru cã Nicolae era fiul lui ªtefan Bibescu, fratele
domnito-rului Gheorghe Bibescu21.

În sfârºit, ca ultim argument, prezumtivul asasin,
Bogati, era militar, adicã o persoanã capabilã ºi de
sângele rece cu care s-a înfãptuit crima ºi de precizia
necesarã executãrii focului din miºcare.

Dar ce motive ar fi avut Alexandru Ioan Cuza sã
scape prin atentat de Barbu Catargiu? Se cunoaºte
mai puþin cã Barbu Catargiu era o personalitate foarte
puternicã ºi stãpânã pe instrumentele puterii. Acest
om domina Adunarea Deputaþilor, adicã puterea
legislativã, ºi prin numirea ca ºef al Executivului avea
în mânã toata puterea statului. Prin venirea unui bãrbat
de stat ca Barbu Catargiu la conducerea Guvernului
ºi Parlamentului în acelaºi timp, Cuza pierdea accesul
la putere, redevenind ceea ce fu-sese în 24 ianuarie
1859: o soluþie pasagerã, de compromis, fãrã linie

dinasticã ºi fãrã viitor. Cuza, ataºat prin Convenþia de
la Paris puterii executive, nu-ºi putea impune
programul politic în faþa unui lider care îl mai
înfruntase o datã, dur ºi fãrã menajamente, în prima
guvernare Barbu Catargiu din Þara Româneascã, în
pe-rioada 30 aprilie - 12 mai 1861, când primul-
ministru „trebui sã pãrãseascã puterea din cauza unui
grav conflict de atribuþiuni cu Domnul”.

În ce îl privea, Barbu Catargiu se considera mult
mai pu-ternic decât „colonelul” de la Palat. Spre
sfârºitul lui mai 1861, într-o întrevedere cu
ambasadorul Franþei la Constantinopol, A. Baligot de
Beyne afirma: „Domnul Catargiu ºi colegii sãi dispun
de o majoritate atât de compactã încât ei pot foarte
bine sã gândeascã altfel decât Alteþa Voastrã [Cuza -
n.a.], ºi sa aibã în vedere de-a face sã se accepte de
cãtre un parlament docil mãsuri favorabile principiilor
pe care ei le reprezintã”22. De data asta, conflictul este
mult mai profund, Catargiu având ºi mijloacele ex-
ecutive la dispoziþie pentru a pune în aplicare proiectul
sãu legislativ, dând legile lui în problema agrarã, în
cea electoralã ºi în administraþia statului. În ochii lui
Cuza , Barbu Catargiu devenise periculos pentru stat,
pentru unitatea lui abia dobânditã. În plus de puterea
executivã ºi legislativã, Catargiu mai avea în mânã ºi
puterea economicã.

   Un alt argument este calitatea lui Barbu Catargiu
de „om de partid”. Primul-ministru avea în spate o
formaþiune poli-ticã extrem de coerentã, unitã prin
interese comune precise. În timp ce liberalii formau
fracþiuni - fie cu Ion C. Brãtianu ºi C. A. Rosetti, fie
cu Mihail Kogãlniceanu ºi moderaþii moldo-veni, fie
cu susþinãtorii tronului lui Cuza, conservatorii se
prezentau monobloc.

   Concluzia la care ajunge Alexandru Lapedatu în
studiul sãu bine argumentat, cã iminenta votare a legii
rurale în vari-antã conservatoare a generat asasinatul,
este doar o privire asupra unei roþi a mecanismului
prin care Barbu Catargiu pre-lua de facto conducerea
statului. Imediat dupã moartea adver-sarului, Cuza a
anulat decizia Adunãrii de a-ºi aroga puteri speciale, a
refuzat sa sancþioneze legea ruralã votatã în grabã ºi
cu urã de majoritatea conservatoare ºi a numit un
guvern de camarilã condus de un favorit al sau: Nicolae
Kretzulescu, gu-vern compus din miniºtri devotaþi
persoanei domnitorului ºi dublaþi de câþiva generali.
Dupã doi ani, Cuza dãdea ºi lovitura de stat imposibilã
sub Barbu Catargiu23. Fie cã a comandat asa-sinatul,
fie cã a cunoscut opera camarilei sale, Cuza nu poate
fi scos din ecuaþia acestei crime. În raportul trimis de
consulul Franþei cãtre ministrul de externe de la Paris,
Drouyn de Lluys, la 12 martie 1866, se afirmã cã
„omul de încredere al lui Cuza ºi cel mai scîrbos
membru al camarilei domneºti, e bãnuit a fi autorul -
desigur moral - al asasinatului”24.

EPILOG TRAGIC
Dupã asasinarea lui Barbu Catargiu, Apostol

Arsache a fost însãrcinat ad-interim cu Ministerul de
Interne si cu Preºedinþia Consiliului de Miniºtri.

În ºedinþa extraordinarã a Adunãrii Deputaþilor din
data de 9 iunie 1862 acesta a dat citire urmãtoarei
comunicãri adresate Adunãrii:

„Domnilor,
Nu viu sã vã arãt cît faptul de ieri este

condamnabil dupã toate legile, ºi cele Dumnezeieºti,
ºi cele omeneºti; nu viu sã vã descriu mãrimea
pierderii ce a suferit România în persoana omului de
stat, ce acel fapt a rãpit din mijlocul nostru. Aceastã
pierdere se simte, nu se descrie. Domnilor, aceastã
pierdere o simþim cu toþi deopotrivã, o va simþi þara

18 Ibidem.
19 Dimitrie Bolintineanu, Opere IX. Biografii istorice, Editura

Minerva, 1987, pag.406
20 Cristian Troncota, Istoria Serviciilor Secrete romanesti.

De la Cuza la Ceausescu, Editura “Ion Cristoiu”, Bucuresti, 1999,
pag.27

21 Marin Bucur, C.A.Rosetti catre Maria Rosetti.
Corespondenta, Editura Minerva, Bucuresti, 1988, vol.1, pag.219

22 Arthur Baligot de Beyne, Corespondenta cu Alexandru
Ioan Cuza si Costache Negri, Editura Junimea, Iasi, 1986,pag.103

23 Alex. Stoenescu,op. cit., pag.157
24 Emanoil Hagi-Moscu, Bucuresti. Amintirile unui oras,

Editura Fundatiei Culturale Romane, Bucuresti, 1995, pag.198
25 Stelian Neagoe,op. Cit.,pag.205
26 Supliment la „Monitorul Oficial al României” nr. 124  din

1862

întreagã, pentru al cãrei serviciu el s-a sacrificat;
cãci nu pe el, domnilor - pentru dînsul faptul de ieri
a fost o apoteozã -, nu pe partidul pe care el reprezintã,
ci pe societatea românã întreagã a voit sã loveascã
acel rãufãcãtor, care i-a luat pe înfocatul apãrãtor al
drepturilor, al liniºtei sale.

Acest fapt, domnilor, trebuie sã o recunoaºtem,
trebuie sã o mãrturisim toþi, acest fapt nu are un
caracter nici singuratic, nici personal, nici din
întîmplare.

În faþa acestor împrejurãri, viu a chema cea mai
de aproape luare aminte a Onor. Adunãri asupra
mijloacelor, prin care li s-ar putea pune o stavilã mai
activã, mai puternicã, decît pînã acum, ºi aºtept de
la încrederea d-voastrã, a ne pune în poziþiune de a
nu lãsa sã se compromitã ordinea publicã.

Guvernul a luat spre menþinerea liniºtii toate
mijloacele de care dispune, între mijloacele ce Poliþia
a socotit cã o pot conduce la descoperirea
fãptuitorului, pe care ea îl urmãreºte, este ºi acela de
a supune la o închisoare preventivã pe subsemnãtorii
hîrtiei, ce a provocat discuþiunea de ieri; ºi fiindcã
între dînºii se aflã ºi domni membri ai acestei Onor.
Adunãri, viu a vã ruga, domnilor, sã binevoiþi a-i
preda în mîinile Poliþiei.

Subsemnat Arsache, preºedintele ad-interim al
Consiliului de Miniºtri”25

   La finalul acestei ºedinþe Adunarea Deputaþilor a
votat urmãtoarele propuneri:

1. A generalului I. E. Florescu, în cuprinderea:
„Pãtrunºi de dureroasa pierdere a d-lui Barbu

Catargiu, colegul nostru ºi eminentul patriot, hotãrîm
sã luãm doliu pentru douãzeci de zile, ºi Adunarea
autori-zeazã pe Guvern a lua dispoziþiile cuvenite ºi a
face cheltuielile necesarii pentru înmormîntarea
ilustrului bãrbat, la care vom asista în corp”.

2. A principelui Gr. B. Brâncoveanu, în cuprinderea:
   „Considerînd cã prin asasinatul d-lui Barbu

Catargiu, naþiunea noastrã a pierdut pe apãrãtorul cel
mai eminent al temeliilor existenþei sale, societatea,
familia, proprie-tatea; considerînd cã Ministrul Primar
al Principatelor Unite, a cãrui devizã era «tot pentru
þarã, nimic pentru noi», a fost victima curajului sãu
politic, Camera îndeplineºte o datorie sacrã deschizînd
Ministeriului un credit spre a ridica acestui mare bãrbat
de stat un monument pe piaþa Teatrului, cu înscripþia:
«Apãrãtorului societãþii, familiei ºi proprietãþii, Þara
plinã de recunoºtiinþã ºi adînc mîhnitã».

Va urma nemuritoarea frazã a discursului fostului
orator din ºedinþa de la 8 iunie 1862, în cuprinderea:

«Pacea ºi odihna e scãparea Þãrii ºi voi prefera a
fi zdrobit decît a îngãdui slãbirea liniºtii; voi prefera
moartea, mai înainte de a cãlca sau a lãsa sã se calce
vreuna din instituþiile þãrii!»26

Acest monument, realizat de sculptorul italian
Raffaello Romanelli, a fost amplasat iniþial la poalele
Dealului Mitropoliei, apoi, în urma sistematizãrii
Bucureºtiului din anii 80, a fost reamplasatã în Piaþa
Unirii acolo unde se aflã ºi astãzi spre aducerea aminte
a trecãtorilor asupra celui care a fost întâiul Prim-
ministru al României Unite.
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Introducere

Soarta ingratã a localitãþilor din mediul rural face ca,
oricât de glorios ar fi fost trecutul respectivei localitãþi,
prezentul sã fie tern, iar viitorul, acoperit de ignoranþã.
Comuna Drajna se încadreazã în aceastã categorie a
locurilor uitate de vreme, care meritã totuºi sã fie readuse
în prim plan, pentru resursele impresionante de care dau
dovadã. Aceasta e motivaþia  principalã ce m-a determinat
sã aleg a analiza câteva aspecte de geografie umanã
aplicate pe localitatea în cauzã.

Conceptualizarea noþiunilor de geografie umanã la
scarã redusã, pe baza informaþiilor de la nivel local, s-a
fãcut în vederea descoperirii datelor referitoare la toate
aspectele vieþii în aceastã localitate, pe un parcurs de mai
bine de 100 de ani. În acest interval au fost urmãriþi
numeroºi indicatori privind caracteristicile demografice,
structura economicã ºi socialã. S-a realizat  o trecere în
revistã a unor documente  importante datoritã vechimii ºi
a modului în care se reflectã imaginea actualã a localitãþii
în imaginea trecutã a acesteia, tocmai pentru a compara
influenþele pe care trecerea timpului le-a avut asupra
spaþiului ºi populaþiei.

S-au urmãrit principalele tendinþe în ceea ce priveºte
demografia, economia, educaþia, sãnãtatea, cultura, cu un
accent final pe patrimoniul turistic al comunei ºi pe gradul
ºi modul de valorificare a acestuia. Numeroase aspecte
interesante precum îmbãtrânirea demograficã, fenomen
generalizat la nivel naþional, împroprietãrirea din anul 1921
ºi urmãrile ei, dezvoltarea economicã bazatã pe amploarea
pe care o ia industria de mic mobilier ºi prelucrarea
lemnului, starea agriculturii, cultura ºi per total, dezvoltarea
socio-economicã a localitãþii, sunt dezbãtute în cuprinsul
lucrãrii de faþã.

Necesitatea unui astfel de studiu aplicat pe aceastã
localitate este evidentã, pledoaria pentru un studiu com-
plex de geografie umanã fiind îndreptãþitã  în genere, cu
atât mai mult când vine vorba de o regiune lipsitã de
documentaþie recentã. Deºi existentã, monografia Drajnei
are nevoie de multe completãri, în special în partea extrem
de sensibilã a geografiei umane. Abordarea mea vine sã
completeze viziunea înaintaºilor prin informaþii analizate
coerent, prin mijloace didactice geografice, disecând
problemele ºi tarele comunitãþii drãjnene fãrã vreo notã
de subiectivitate.

Prin intermediul unor instrumente profesionale, atât
teoretice cât ºi practice, în forma graficelor ºi tabelelor
bine documentate, se doreºte constituirea imaginii de
ansamblu asupra localitãþii Drajna, cel puþin în privinþa
aspectelor cu accent pe geografie umanã.

2.4 Mãrturii documentare
Colecþia “Documente de pe Valea Teleajenului”

reuneºte o serie întreagã de documente redactate între
secolele XVII ºi XIX, care ajutã cititorul sã îºi întregeascã
imaginea cu privire la atmosfera timpurilor respective. În
ceea ce priveºte comuna Drajna, documentele variazã ca
tipologie de la zapise1, jalbe2, pitace3, diate4 la vechilate5,
foi de zestre ºi þidule6 pe un interval temporal cuprins
între anii 1673 ºi 1868.

Din Zapisul din 5 iulie 1673 al lui chir Topuz cãtre Stan
Dãrãbanþul, spre exemplu, se pot afla informaþii cu privire
la stadiul comunei în acea perioadã: “Adicã eu, chir Topuz,
dat-am zapisul meu ca sã fie de bunã credinþã la mâna d-
lui, lui Stan Dãrãbanþul, precum sã se ºtie câ i-am vândut
partea mea de moºie dela Stãneºti, câtã se va afla ºi câtã
se va alege, ºi în câmp ºi în apã ºi în pãdure ºi în siliºtea
satului ºi în munte ºi peste tot hotarul Stãneºtilor.[...]Sã
fie volnic d-lui cu acest zapis al meu[…] ºi sã le fie
dumnealor ohamnicã în veci”, cum ar fi faptul cã satul
Stãneºti încã mai exista la acea vreme, ulterior acest sat
fiind desfiinþat în urma cumpãrãrii de cãtre familia Filipescu
din Drajna. De asemenea, sunt interesante arhaismele ce
redau spiritul epocii: siliºtea-vatra satului, volnic-
împuternicit, ohamnicã-pentru totdeauna.

Din “Jalba cãtre Domn” din 25 februarie 1815 reies
detalii cu privire la apartenenþa comunei Drajna la regiunea
Sud Saac, înainte de apariþia judeþului Saac: “Prea înãlþate
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Doamne, jãluesc milostivirii Mãriei Tale, pentru un
Zamfirache sin Andrei, de la Vãlenii de Munte, cã numitul,
cumpãrând o moºie de la un unchi al meu anume Popa
Stan, ot Drajna de Sus, în Sud Saac, de sânt acum ani
cinci, ºi mie nu mi-a fãcut ºtire la aceastã cumpãrãtoare,
care cumpãrãtoare este prin tainã.” Structuri arhaice
precum “sin”, însemnând „fiul lui” ºi “ot”, cu semnificaþia
de “din, de la” se regãsesc în toate documentele de acest
gen, ºi desemneazã o identitate lingvisticã temporalã.

 Diata datatã 8 mai 1810 redã testamentul preotesei
Dobra, soþia rãposatului popã Cernat ot Drajna de Sus.
Având în vedere numãrul mare de documente în care
numele preotesei Dobra apare, aceasta pare un personaj
pragmatic, femeie puternicã pentru vremea respectivã,
persoanã implicatã în probleme comerciale, juridice ºi de
administrare a moºiilor. Astfel numele ei se regãseºte în
documente din anii 1780, 1797, 1800, testamentul din 1810
ºi un zapis din 1819. Se poate deduce faptul cã diata din
anul 1810 a fost rezultatul unei întâmplãri nefericite în
viaþa preotesei, unei boli care probabil a creat sentimentul
de nesiguranþã ce a condus la scrierea testamentului
înainte de vreme. Introducerea este revelatoare în acest
sens: “De vreme ce întâmplarea cea viitoare este nevãzutã
ºi însuºi îngerilor necunoscutã, pentru cã numai la
Dumnezeu toate sînt cunoscute, drept aceia ºi eu Dobra
preoteasa, soþia rãposatului popii Cernat, ot Drajna de
Sus, am socotit, pânã a nu mã cuprinde sfârºitul vieþii
mele, ºi pânã încã sînt în minþile întregi ºi sãnãtoase, sã-
mi fac diata ºi sã-mi dovedesc gândul meu cãtre
moºtenitorii mei cei adevãraþi, care voesc sã
chiverniseascã averea mea cea miºcãtoare ºi
nemiºcãtoare, dupã petrecerea mea din viaþa aceasta.”.
Credinþa în Dumnezeu ºi în omniscienþa acestuia este
vãditã încã din prima frazã, luând în considerare ºi statutul
Dobrei, vãduvã a preotului Cernat.

Vechilatul din 2 mai 1838 este nimic altceva decât
împuternicirea pe care 3 persoane, anume Dinu Arnãutu,
Ioniþã Bratu ºi Gheorghe Bolânu, o primesc pentru a
reprezenta în pricina de judecatã împotriva lui Enache
Andrei ot Vãleni pe Iordache sin Ana preoteasa ºi Ene
Brat Iordache. Un alt vechilat datând din aceeaºi zi
împuterniceºte pe aceiaºi trei în favoarea moºnenilor, tot
în pricina de judecatã cu logofãtul Enache Andreescu.

Într-o þidulã redactatã pe data de 2 august 1841 se
remarcã din nou unitatea administrativã de care aparþinea
comuna Drajna ºi anume judeþul Saac. În aceastã þidulã
se hotãrãºte împãrþirea moºiei Drajna de Sus “ce-i zice ºi
Cãtunul”. Iatã cã actualul sat Cãtun a pornit de la statutul
de moºie. Este de precizat faptul cã extinderea vetrei
satului se fãcea din necesitatea oferirii tinerilor cãsãtoriþi
spaþii pentru construirea caselor ºi întemeierea familiilor.
Vatra iniþialã compactã a satului se mãreºte prin
construirea de noi locuinþe, astfel apãrînd satele de
dimensiuni mici, care însumeazã câteva generaþii ale
aceleiaºi familii. Un argument în favoarea acestei ipoteze
este ºi preponderenþa actualã a anumitor nume de familie,
spre exemplu Anton în satul Cãtun, nume des întâlnit în
satul Ogretin, aflat în imediata apropiere; Rãdulescu,
Burduºel, Stoica în satul Fãget, ca ºi în Drajna de Sus. În
continuare, în þidula amintitã se enumerã o serie de “locuri
în Siliºte i în islaz ºi pãdure”, clironomie (moºtenire) a lui
Dinul Arnãutu ot Teiºani din Stoica Sterpul, moment în
care se observã modalitatea de mãsurã a terenurilor:
stânjeni-palme, fãlci-ciosvârþi, pogoane. Pogonul
echivala cu 5011,79 mp, fiind unitate de mãsurã pentru
suprafaþã, spre deosebire de stânjen, unitate de mãsurã
a lungimii, variind între 1,96 m ºi 2,23 m, în funcþie de
perioadã ºi regiune, sau de palmã, tot unitate de mãsurã
pentru lungime, reprezentând 25-28 cm. Termenul de
ciosvârtã defineºte ideea de sfert dintr-un întreg, a patra
parte. Cât pentru semnificaþia exactã a noþiunii de „falce”,
plural fãlci, aceasta este de unitate de mãsurã a
suprafeþelor agricole, egalã cu aproximativ un hectar ºi
jumãtate. De remarcat la acest arhaism este faptul cã se
folosea cu precãdere în Moldova.

  Pitacul datat 2 iunie 1800 are drept obiectiv princi-
pal împuternicirea preotesei Dobra în privinþa
administrãrii unei dârste7 pe apa Teleajenului, în favoarea

ginerelui sãu Stavãr care îºi atribuise drepturi în mod
nelegitim asupra dârstei menþionate. Pitacele au în gen-
eral valoare de hotãrâre, fiind eliberate de cãtre persoane
cu drept de decizie pentru a fi utilizate în rezolvarea
disputelor ºi conflictelor.

Un aspect extrem de important de analizat în viaþa
satului este modul de desfãºurare al pregãtirilor pentru
cãsãtoria tinerilor. Se punea accent pe pregãtirea fetei
pentru noua viaþã, un rol esenþial jucându-l zestrea primitã
de la pãrinþi. În acest scop se întocmeau foi de zestre, prin
care se putea þine evidenþa produselor ( ºi nu numai ), pe
care fata le lua cu ea în casa soþului. Exemplul analizat în
cele ce urmeazã este unul fericit, al unei fete provenind
dintr-o familie înstãritã: Pãuna, “fiica lui Ilie Pântea,
cãsãtoritã cu Ilie D. Arnãutu din Teiºani ( a doua soþie )”,
20 ianuarie 1842. Încã din titulaturã se pot întrevedea
interese materiale. Se adaugã aici ºi faptul cã mama fetei
este vãduvã (Eu Ioana, soþia rãposatului Ilie Pântea,
dinpreunã cu feciorii mei adeverez..). Cãsãtoria unei tinere
cu un bãrbat înaintat în vârstã, vãduv, era la momentul
respectiv o modalitate prin care averea familiei nu se
risipea, ba dimpotrivã, avînd în vedere statutul acestuia.
Tânãra primeºte de la pãrinþi un clãcaº (þãran aºezat pe o
moºie domneascã, boiereascã sau mãnãstireascã, cu
obligaþii faþã de proprietar sub formã de dijmã sau clacã,
de pe a cãrui proprietate nu se putea muta), un laz de fân,
o vie, jumãtate din produsele din pivniþã, douã tocitori
pentru fabricarea þuicii, patru boi de jug, 2 vaci cu viþei,
numeroase obiecte vestimentare, perne, talere de cositor,
la care se adaugã ºi 3000 de lei, “cu salba ce este la gâtul
fetii cu tot”.

Numeroase alte documente de valoare stau drept
dovadã pentru ceea ce înseamnã vremuri apuse în istoria
drãjneanã. Redarea fragmentarã a acestor frânturi de istorie
nu face altceva decât sã cuprindã într-o privire de
ansamblu modul de viaþã specific acelei perioade,
problemele cu care se confruntau drãjnenii, situaþia
administrativã, parametrii în care se desfãºura traiul. Nu
putem sã nu observãm importanþa extremã pe care
pãmântul ºi stãpânirea acestuia o aveau. Pentru cã a
stãpâni terenuri, livezi, întinderi cu fâneþe era echivalent
cu bunãstarea, cu statutul, nu doar din perspectivã
materialã, ci ºi la nivel subliminal, al legãturii primare a
þãranului cu pãmântul. Vorbind despre Drajna, o comunã
de moºneni, þãrani liberi încã de la atestarea comunei în
sine din punct de vedere documentar, aceastã valoare
este cu atât mai pregnantã. ªi spiritul a rãmas acelaºi pânã
astãzi, vãdit în personalitatea celor ce îºi au rãdãcinile
adânc împlântate în evoluþia aºezãrii. Bãtrânii înþelepþi ai
comunei preþuiesc fiecare palmã de pãmânt, fie ea oricât
de îndepãrtatã, ascunsã în pãduri, pe coaste abrupte, poate
imposibil de utilizat din cauza lipsei infrastructurii,
terenului accidentat, pentru simplul fapt cã e moºtenitã
de generaþii. ªi cã trebuie sã se pãstreze în familie. Într-un
ciclu în care constanta e pãmântul, iar  variabilele sunt
oamenii.

1 Zapis=act de vânzare sau cumpãrare, document,
dovadã scrisã, act
2 Jalbã=reclamaþie, plângere
3 Pitac=autorizaþie, decret, dispoziþie
4 Diatã=testament
5 Vechilat=împuternicire
6 Þidulã=comunicare scurtã, bilet ce serveºte ca permis,
dovadã, chitanþã
7 Dârstã=piuã rudimentarã pentru dimie ºi postav
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EVOLUÞIA  JUDEÞULUI  IALOMIÞA
     ÎN SECOLUL AL XIX-lea

(urmare din numãrul trecut)

           LOCUITORII. PROPRIETATEA FUNCIARÃ

 Stratificarea socialã. Boieri, preoþi ºi diaconi.
Date despre componenþa socialã a judeþului la

începutul secolului al XIX-lea reies succint din actele
Isprãvniciei judeþului, precum ºi din Catagrafia Eparhiei
Ungrovlahiei (1810). Catagrafiile vremii erau realizate doar
cu scop fiscal, pentru o evaluare cât mai precisã a populaþiei
plãtitoare de taxe, iar în cele care priveau în întregime
Muntenia apar ºi date generale despre judeþul Ialomiþa.

În anul 1815, Dionisie Fotino menþiona cã judeþul avea
6 256 de familii, dintre care: 2 835 birnici, 38 postelnicei, 35
neamuri, 1 ,,companisti”, 75 mazili, 59 ruptaºi, 701
scutelnici, 546 postelnici, 269 slujitori, 168 preoþi, 21
diaconi, 366 ungureni, 899 bulgari, 243 surugii55.Cu privire
la categoriile mazililor ºi patentarilor, o statisticã întocmitã
de Visteria Munteniei, intitulatã ,,Matcã de numele tuturor
mazililor, breslaºilor þãrei, alcãtuitã pe giudeþe, cu banii
respunderii lor pe urmãtoarea tetraminie ot Septembrie-
Octomvrie-Noemvrie ºi Decemvrie, cum înãuntru se aflã,
1820, No.1 Septemvrie”,  arãta pentru judeþul Ialomiþa un
numãr de 118 mazili ºi 8 breslaºi, care plãteau ,,peste totu”
2 196 lei56. Erau mai mulþi mazili decât în alte 10 judeþe ale
þãrii, între care Slam Râmnic, Prahova, Ilfov, Dâmboviþa,
Vlaºca, Muscel, Argeº etc. La breslaºi, Ialomiþa întrecea
doar douã judeþe din totalul de 17, anume Vlaºca ºi Slam
Râmnic. Patentarii (meseriaºii) judeþului apar numeric într-
un tabel din 4 ianuarie 1834, înaintat de Ocârmuirea
judeþului cãtre Departamentul Vistieriei, precizându-se cã
erau: 50 la numãr în târgul Cãlãraºi , din care 3 la ,,clasul
întâiul”, 4 la ,,clasul al doilea”, 27 la ,,clasul al treilea”, 1 la
,,clasul al patrulea” ºi 15 la ,,clasul al cincilea”; 76 la numãr
prin sate, din care 2 la ,,clasul al doilea”, 68 la ,,clasul al
treilea” ºi 6 la ,,clasul al cincilea”; 80 la numãr în târgul
Urziceni, din care 2 de ,,clasul al doilea”, 53 la ,,clasul al
treilea” ºi 25 la ,,clasul al cincilea”; alþi 46 de prin sate, din
care 39 patentari la ,,clasul al treilea” ºi 7 la ,,clasul al
cincilea”. În total erau înregistraþi 352 de patentari, care
plãtiserã în anul 1834 taxã însumatã la 3 910 lei57.

O altã catagrafie, relizatã în judeþ în anul 1840, dãdea
urmãtoarele date statistice: totalul locuitorilor în Ialomiþa
45 202; case 10 075; tot atâtea familii; perechi (cãsãtoriþi)
9 354; vãduvi 523; vãduve 838; flãcãi 219; bãieþi 12 799;
fete 12 115; 309 ungureni, 140 sârbi, 75 greci, 11 ovrei, 80
sudiþi; 26 boieri, 155 mazili, 245 neamuri, 34 osebit caracter,
759 scutiþi, 7560 birnici, 199 þigani ai statului, 1290 þigani
mânãstireºti, 926 þigani boiereºti58; 527 patentari, 38
logofeþi, 163 dorobanþi, 570 slugi, 756 meºteri, 168 preoþi,
10 diaconi, 117 þârcovnici; 51 orbi, 68 chiori, 41 surzi, 19
muþi-surzi, 154 ºchiopi-ologi, 75 ciolaci-ciungi, 234 surpaþi,
29 epileptici, 80 neputincioºi, 95 deosebite vãtãmãri”59.

Catastihul din 25 august 1843, cuprinzând numãrul de
sate, împãrþirea populaþiei pe categorii sociale, precum ºi
numãrul de vite, oferea o imagine precisã pentru fiecare
dintre plãºile judeþului. Astfel, plasa Balta avea 24 de
sate, cu: 27 preoþi în slujbã, 2 preoþi fãrã slujbã, 21 de
diaconi, 1 paracliser, 2 familii de boieri caftanlîi, 9 feciori
de boieri, 8 boieri de neam, 3 postelnici, 28 iertaþi de
stãpânire, 47 de vãduve, 48 veniþi din alte pãrþi (bãjenari),
77 familii de patentari, 1 121 familii cu rãspundere de
capitaþie, 24 de poichetari (cu serviciul la pichete), 16
familii de sudiþi, 9 fii de neam ºi postelnici, 16 familii cu
deosebit caracter. Plasa Câmpului avea 28 de sate, cu: 43
preoþi, 1 diacon, 7 familii boieri caftanlâi, 2 familii feciori
de boieri, 40 familii de postelnici, 5 familii de mazili, 117
vãduve, 2 493 familii cu rãspunderi de capitaþie, 89 familii
de dorobanþi, 13 familii sudiþi, 7 fii de scutiþi. Plasa Ialomiþa
avea 45 de sate, cu: 59 preoþi în slujbã, 1 preot fãrã slujbã,
4 diaconi, 12 familii de boieri caftanlîi, 12 familii de boieri,
12 familii boieri de neam, 102 familii de postelnici, 15 iertaþi
de stãpânire, 135 familii de vãduve, 2 142 familii cu
rãspunderi de capitaþie, 4 familii de mazili, 136 familii de
dorobanþi, 40 familii de sudiþi. Plasa Borcea avea 35 de
sate, cu: 44 preoþi în slujbã, 2 preoþi fãrã slujbã, 1 familie
boieri caftanlâi, 9 familii feciori de boieri, 3 familii boieri de
neam, 3 familii de postelnici, 1 familie iertatã de stãpânire,
103 familii iertaþi de sate, 237 vãduve, 12 familii de mazili,

106 familii de patentari, 2 267 familii cu rãspunderi de
capitaþie, 95 familii spusnici, 24 familii de dorobanþi, 17
familii de pichetari, 1 975 familii însãrcinate cu paza
cordonului de graniþã, 19 familii de sudiþi, 11 familii fãrã
nici o stare60. Târgul Cãlãraºi, reºedinþa de judeþ, avea: 2
familii de preoþi în slujbã, 1 familie de preot fãrã slujbã, 9
familii de boieri caftanlâi, 5 feciori de boieri, 1 familie de
postelnici, 2 familii iertaþi de stãpânire, 15 familii iertaþi de
sate, 22 vãduve, 2 familii de mazili, 74 familii de patentari,
8 familii de dorobanþi, 23 familii de sudiþi61.

Cu privire la stãrile sociale, un raport al ocârmuitorului
judeþului Ialomiþa, înaintat domnitorului Munteniei,
Gheorghe Bibescu, prezenta urmãtoarea situaþie, la 28
octombrie 1844: boieri caftanlii -31, boieri de neam -229,
postelnici -43, persoane cu caracter deosebit -29, supuºii
þãrilor strãine (sudiþi) -210, preoþi ºi diaconi -181, þârcovnici
ºi paracliseri -131, luaþi de stãpânire (slujitori) -10, iertaþi
de sate -700, bãjenari cu sorocul neîmplinit -52, mazili -
347, patentari -465, dajnici de vãtãºie -168, birnici -7591,
,,toatã suma familiilor” judeþului fiind de  9 22762.

În ceea ce priveºte categoria boierimii, cea mai
importantã din punct de vedere social ºi economic, aceasta
cuprindea proprietari de domenii funciare, care în prima
jumãtate a secolului proveneau fie din rândul marilor familii
muntene, fie erau ridicaþi chiar din judeþ, uneori din rândul
moºnenilor ialomiþeni. Intrau în aceastã categorie boierii
caftanlii, boierii de neam, postelnicii ºi mazilii (urmaºii
boierilor de neam). Primul tabloul al celor mai de seamã
boieri ialomiþeni este dat de Catagrafia oficialã de toþi
boierii Þãrii Româneºti la 1829, care pentru judeþul
Ialomiþa menþioneazã un numãr de 22 de boieri, întâlniþi în
mod obiºnuit în actele vremii, ca fiind implicaþi în
principalele decizii privind buna administrare a judeþului.
Acest tabloul privind boierii ialomiþeni îi menþioneazã cu
nume, locul naºterii, vârsta, dregãtoria, filiaþia, domiciliul,
precum ºi starea materialã la momentul realizãrii
catagrafiei:

,,Matei Colceag, n.Bucureºti, 35 ani, paharnic, al
cãminarului Alexandru, ºade în Bucureºti ºi la Uleºti moºia
d-sale, stare proastã.

Gheorghe Lehliu, n.Bucureºti, 58 ani, stolnic, ºade în
Bucureºti, stare proastã.

Matei Filiºanu, n.Bucureºti, 65 ani, vel serdar, ºade în
satu Poiana, plasa Slobozia, stare bunã.

Ioan Rodeanul, n.Bucureºti, 61 ani, serdar, ºade în
Urziceni, plasa Câmpul, stare de mijloc, jumãtate moºia
Urziceni.

Nicolae Giurescu, n.Giureºti, 55 ani, serdar, al lui treti
logofãt Matei Giurescu, ºade în Giureºti, stare proastã.

Dumitraºcu Doicescu, n.Slobozia, 70 ani, vel sluger,
al lui Constandin Doicescu, ºade în Slobozia, plasa
Slobozia, stare proastã.

Niþul Piteºteanu, n.Piteºti, 65 ani, clucer za arie, ºade
în satul Odãiasa, plasa Slobozia, stare bunã.

Dumitrache Crucescu, n.Ivãneºti, 60 ani, clucer za arie,
al lui Savin Crup Mehala, ºade în Panduri, stare proastã.

Oprea Bulgarul, n.Satu Stelnica, 60 ani, cãpitan za
lefegii, al lui Tudorache Bulgaru, ºade în satu Stelnica,
plasa Stelnicii, stare proastã.

Mitul David Cegãneanu, n.Ghizdãreºti, 60 ani, baº
bulibaº, al lui David, ºade în Cegani, plasa Stelnicii, stare
proastã.

Stan Pisculescu, n.Pisculeºti, 50 ani, cãpitan za lefegii,
al lui Vasile, ºade în Berleºti, plasa Hagienilor, stare bunã,
400 stânjeni moºie ºi 2 vii ºi case în Ploieºti.

Mihai Ghimbãºanu, n.Ghimbãºani, 50 ani, treti logofãt,
al lui Tatul, ºade în Ghimbãºani, plasa Hagienilor, stare
proastã.

Iancul Pisculescul, n.Pisculeºti, 65 ani, polcovnic za
Craiova, al lui Gheorghe, ºade în  Pisculeºti, plasa
Hagienilor, stare proastã.

Dinul Perieþeanu, n.Perieþi, 60 ani, vtori vistier, al lui
Constandin, ºade în Perieþi, plasa Slobozia, stare bunã.

Matei Perieþeanu, n.Buc., 50 ani, polcovnic za poliþie,
ºade în Perieþi, plasa Slobozia, stare proastã.

Tudor Cucul, n.Gimbãºani, 50 ani, cãpitan za lefegii,
al lui Stan Ghimbãºanu, ºade în Slobozia, stare bunã.

Ispas Fãgãrãºanu, n.Buc., 33 ani, vãtaf za vistierie, ºade
în Buc. ºi la moºia sa Grindu, plasa Slobozia, stare bunã.

Gheorghe Bolintineanul, n.Satu Bolintinu, 45 ani, treti
logofãt, al lui Mihai Bolintineanu, ºade în Urziceni, plasa

Câmpului, stare proastã.
Crãciun, n.Buc., 50 ani, treti vistier, al lui Ion, ºade în

Jilava, plasa Jilava, stare proastã.
Iacov Grecul, n.Buc., 40 ani, treti logofãt, al lui

Popovici, ºade în Jilava, plasa Jilava, stare proastã.
Ioniþã Poenaru, n.Jilava, 35 ani, polcovnic za Craiova,

al lui popa Dima, ºade în Jilava, plasa Jilava, stare proastã.
Enache Roºca, n.Buc. 50 ani, polcovnic za poliþie, al

serdarului Nicolae Roºca, ºade în Stoeneºti, sãrac
desãvârºit”63.

Celor din catagrafie, cu toþii având origini ialomiþene,
li se adãugau pânã la mijlocul secolului al XIX-lea ºi alþii,
fie ridicaþi din rândurile moºnenilor locali (precum
Cruþescu, Piersiceanu, Maltezeanu º.a.), fie provenind
din mari familii munteneºti sau balcanice. Cei mai
cunoscuþi erau:

Iordache Arion, care provenea din cunoscuta familie
Arion, cu origini greceºti; cãminar, a fost ocârmuitor al
judeþului în 1831. A fost proprietar al moºiei Bãrbuleºti,
unde a refãcut biserica parohialã.

Dimitrie Atanasiu, pitar de la 4 septembrie 1842, era
proprietarul moºiei Sinteºti de lângã Borãneºti, de la care
ºi-a zis ,,ªintescul”. A ridicat biserica parohialã, unde
este înmormântat.

Alexandru Brãtãºanu, nãscut în anul 1798, a încetat
din viaþã la 9 martie 1873. Cãpitan de la 3 aprilie 1838, era
proprietar al moºiei Murgeanca, unde în 1849 a ridicat
biserica parohialã, lângã care este înmormântat.

Alecu Cruþescu, fiul lui Dumitrache Cruþescu, nãscut
la Ivãneºti, era proprietar în Frumuºica. A devenit pitar
de la 30 august 1838.

Dimitrie Fochiadis, grec de origine, era proprietar la
Bãrcãneºti. A fost sluger, de la 31 decembrie 1836.

Dimitrie Nãdãianu, era serdar în anul 1837, iar de la 1
ianuarie 1841 a devenit paharnic. A fost proprietar al
moºiei Brãtia, unde a ctitorit biserica parohialã.

Nicolae Piersiceanu, fiul lui Matache Piersiceanu, fost
paharnic, ridicat dintre moºnenii Piersiceni, era menþionat
,,conþepist” de la 30 august 1837, la 1 ianuarie 1841
devenind pitar. La 23 aprilie 1846 a devenit serdar, iar la
10 decembrie 1851 a devenit paharnic. A fost proprietar
de moºie la Piersica.

Costache Maltezeanu, nãscut în anul 1815, într-o
familie de moºneni din pãrþile Borcei. Proprietar al moºiei
Maltezi, deputat, a încetat din viaþã în anul 1880. A fost
înmormântat în curtea bisericii din Maltezi, ctitoria sa.

Dumitrache Sorescu, ºetrar în anul 1829, serdar de la
30 august 1837, din anul 1841 a devenit paharnic. A fost
proprietar al moºiei Slãtioarele, unde a ridicat biserica
parohialã.

Miltiade Mãrculescu, nãscut în anul 1802, într-o
familie boiereascã de rang inferior ºi a fost cãsãtorit cu
Maria Iancopulo (1818-1882). Ofiþer în miliþia pãmânteanã,
era la 26 octombrie 1837 ,,cãpitan la ostafcã”, iar la 12
septembrie 1839 a devenit paharnic. La 29 ianuarie 1851
era cãpitan, iar la 10 octombrie 1853 a devenit clucer. A
fost proprietar al unei pãrþi din moºia Stoeneºti (Pisica),
unde a întemeiat satul cãruia i s-a zis Eliza, dupã numele
fiicei sale. A încetat din viaþã în anul 1882 ºi a fost
înmormântat în apropierea bisericii Sfântul Ierarh Nicolae
din Eliza-Stoeneºti64.

PROF. DR. ªTEFAN GRIGORESCU
(continuare în numãrul viitor)

55Dionisiu Fotino,Istoria generalã a Daciei, sau a
Transilvaniei, Þerei Muntenesci ºi a Moldovei. Traducere de George
Sion. Tomulu III. Bucuresci, Imprimeria Naþionalã a lui Iosef
Romanov et Companie, 1859, p.163.

56V.A.Urechiã,O statisticã a Þãrei Romãneºci, din 1820. În
,,Analele Academiei Române”, Seria II, Tomulu IX, 1886-1887,
Memoriile Secþiunei Istorice,  Bucuresci, Tipografia Academiei
Române (Laboratorii Români), 1887, p.42.

57 D.J.A.N.Ialomiþa, Fond Prefectura Judeþului, dosar 56/1834,
f.43.

58Analele parlamentare ale României, Tomul IX, Partea I,
Obicinuita Obºteascã Adunare a Þãrei Româneºti, Legislatura
II, Sesiunea II (VII !) 1839-1840, Bucuresci, Imprimeria Statului,
1898, p.1162-1164.)

59 Analele parlamentare, Vol.IX, partea I, p.1165-1166.
60 D.J.A.N.Ialomiþa, Fond Prefectura Judeþului Ialomiþa, dosar

nr.54/1843, f.1, 5 ºi 7.
61 Ibidem, f.20.
62 T.D.I., p.166, doc.126.
63 Ioan C.Filitti, Catagrafia oficialã de toþi boierii Þãrii

Româneºti la 1829,Bucureºti, 1929, p.30-31.
64Vezi la ªt.Grigorescu, Personalitãþi ialomiþene.Miltiade

Mãrculescu. În ,,Ialomiþa”, anul III, nr.208, vineri 22 decembrie
2006, p.6. De asemenea, Paul Cernovodeanu, Irina
Gavrilã,Arhondologiile Þãrii Româneºti de la 1837. Muzeul
Brãilei-Editura Istros, Brãila 2002, p.119.
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Cuvântul sezonal propus concursului pentru luna
septembrie este alcãtuit din familia substantivului
CULES ( culegãtor/toare, a culege, cules/culeasã).

Dacã acesta este KIGO propus de organizatori ºi
acceptat de toþi participanþii, din punct de vedere
teoretic este interzis, în haiku, sã se repete alte KIGO,
care denumesc direct anotimpul, în cazul nostru
cuvintele sezonale TOAMNA, SEPTEMBRIE,
OCTOMBRIE, NOIEMBRIE. Situaþia este consideratã
pleonasticã ºi a devenit, din pãcate, o inepuizabilã ºi
bogatã sursã pentru aceastã figura de stil acceptatã în
alte contexte, vezi creaþiile lui I.L.Caragiale, unde
pleonasmul este folosit tocmai pentru a caricaturiza
personajele, ceea ce nu este, nici pe departe, cazul în
poezie.

O altã problemã: deoarece KIGO este obligatoriu,
pentru cã indicã anotimpul, el nu trebuie sã
stânjeneascã în nici un fel comunicarea, pentru a lãsa
loc liber cuvintelor purtãtoare de sens ale poemului,
deci cuvântul sezonal nu trebuie repetat, în nici un
caz. Avem situaþia “a culege via/viþa-de-vie”, unde apar
douã KIGO. Cazul poate fi o excepþie, via se culege,
totuºi, toamna, dar este bine sã nu exagerãm în aceastã
direcþie ºi multe texte înscrise în concurs suferã de
aceastã anomalie. Haiku-ul, se afirmã des, dar nu se
respectã avertismentul, este o poezie foarte dificil de
redactat, tocmai datoritã acestor apeluri la o perfectã
curãþenie stilisticã, repet, greu de realizat.

Sã analizãm stilistic poemele premiate.

PREMIUL ÎNTÂI:
Tot ce-a rãmas
din grãdina culeasã
secera lunii

(Livia Ciupav)
Cliºeul textului (tot ce-a rãmas) repetã un vers mai

vechi (vezi mai multe poeme de Dumitru Radu, printre
care “Tot ce-a rãmas/din visele verii”).În haiku se reiau
unele cliºee, precum searã de varã, vânturi de iarnã,
apus de soare, dar totul rãmâne la acest nivel. În altã
ordine de idei, în contextul nostru, “secera lunii” nu
este metaforã creatã special, pentru cã deja a intrat în
uzul limbii curente, aºadar versul trebuie acceptat. În
afara umbrei unei influenþe, probabil involuntare, de
falsã memorie, textul are valoare de haiku, mai ales
pentru faptul cã nu repetã o asociaþie de cuvinte devenitã
cliºeu,”via culeasã”, preferindu-se soluþia aleasã de
autoare.

PREMIUL AL DOILEA:
Capãtul zilei
bãtrânul culegãtor
de coºuri goale
                 (Doina Bogdan Wurm)
Textul este frumos, redactat în mod îngrijit. Ceea

ce aº reproºa, nu acestui poem, ci unui mod de a
scrie haiku, este suprapunerea prea mecanicã a douã
fragmente de propoziþie, cu deplasarea totalã a sensului
pe KIREGI, aºadar numai pe sugestie. Procedeul se
devalorizeazã prin repetarea prea insistentã.

PREMIUL AL TREILEA:
Toamna nimãnui
via în sat a rãmas
iar neculeasã
                   (Petruþ Pârvescu)
Am avut multe discuþii cu prietenul meu Petruþ

Pârvescu, spunându-i-o în mod direct sã fie foarte
atent la redactare. ªtiu cã îi place neglijenþa, se
potriveºte unei anumite poezii,  dar nu în haiku, pentru
cã este prea scumpã. Avem “toamna” ºi “via culeasã”
În haiku ajunge un singur kigo, dar în orice caz, sã nu
se anuleze pleonastic. Via nu se culege vara. Aº vrea
sã creeze cineva un paradox cu culegerea, vara, a
strugurilor acri! Este o bunã idee! Apoi”satul” este
cam mult, satul îºi culege singur via, pe când, în textul

ROMANIAN  KUKAI,
comentarii asupra concursului de
creaþie pe luna septembrie 2009

poetului nostru, acest “nimeni” rãmâne cu via
neculeasã. Dacã am modifica,

Casa nimãnui
via (în sat) rãmâne
iar neculeasã
rezolvarea ar fi mai bunã, inclusiv aducerea verbului

la timpul prezent, singurul timp verbal acceptat în
haiku. Rãmâne de vãzut cum înlocuim “în sat”, absolut
nelalocul lui în acest context, ºi totul s-ar clarifica.

Acelaºi premiu al doilea:
Cules de vie –
bãiatul paznicului
cu lacrimi în ochi
                    (Petru Ioan Gârda)
Nu înþeleg de ce are bãiatul lacrimi în ochi, nu este

nici un paradox, care sã-mi sugereze alte sensuri, dar,
oricum, textul nu spune mare lucru. Se putea apela la
sensurile simbolice ale “paznicului”, atunci am fi
discutat cu totul altfel.

 Alt premiu al treilea:
Bolta cu stele –
vin de-mpãrtãºanie
cules bob cu bob
                  (Dina Bãrãgan)
Pentru a fi maliþios, observ cã toamna româneascã

oferã de cules numai struguri! Textul este frumos,
scris cu oarece ºtiinþã a esteticii specifice haiku-ului.
Nota bene: autoarea nu dubleazã kigo, îi ajunge unul ºi
poemul are numai de câºtigat.

PREMIUL AL PATRULEA:
Între doi struguri
o plasã de pãianjeni -
cules de rouã
                     (          )
Las la o parte maliþia de mai sus, dar trei kigo sunt

prea mult: struguri, plasã de pãianjeni/pãianjen, cules.
Unde a dispãrut sensul?  A fost lãsat numai în seama
bietului kiregi? ªi atunci, unde mai este rostul gândirii
poetului? Haiku este o poeticã a “negândirii”, haiku
“nu are nici un sens”, spun maeºtrii, spun teoreticienii
ºi filozofii? De acord, dar numai poeþii mari ajung la
astfel de înalte performanþe. Noi, poeþii de rând, sã
fim mai modeºti ºi sã ne vedem de sensul poeziei,
adcã sã lãsãm subtilitãþile pentru superiori.

PREMIUL AL CINCILEA:
În aºteptare
printre ºtiuleþi culeºi
un biet ºoricel
                         (Graþiela Genþiana Groza)
ªtiu cã autoarea de la Cluj are mare experienþã în

haiku, dar în cazul de faþã nu o foloseºte. “În aºteptare”
este un cliºeu (introdus, cred, de Valentin I. Busuioc),
deci, greutatea textului trece spre urmãtoarele douã
versuri, unde apar douã kigo: ºtiuleþi/ culeºi,(în sfârºit,
se mai culege altceva în þara asta!).  Apoi, “biet
ºoricel”.De ce? În primul rând, un diminutiv, procedeu
naiv, nu potenþeazã poezia, din contra. “Biet” este un
cuvânt de umpluturã. Poeta avea nevoie de un para-
dox ºi totul ar fi fost o loviturã de maestru. O aºteptãm
cu altã ocazie.

PREMIUL AL ªASELEA:
Crengi gârbovite –
culegãtor solitar
vântul de searã
                       (Sorin Toma Boc)
Epitetele gârbovite/solitar sunt figuri de stil inutile

în context. De ce gârbovite, de ce sugestia de
bãtrâneþe, când este vorba de bogãþie? Apoi, dupã

versul al doilea, apare,
nenotat, un alt kiregi,
cam mult. Textul, în
formã liberã, ar fi fost
mai reuºit:

Crengi –
culegãtor
vântul de searã
Propun unei analize câteva poeme nepremiate:
Ultimul cules –
cu o zi mai devreme
fãceam planuri mari (6)
Poemul cuprinde un paradoxal ºi este oricând

antologabil. Îl voi pãstra în mod special, pentru a-l
folosi de exemplu ce înseamnã un haiku scris corect
stilistic ºi încãrcat de sens (ca o vie neculeasã!!!!)

Dimineaþã furtunoasã
culeg cu grijã
ultimul mãr (23)
Poemul, în formã liberã, cuprinde, de asemenea,

un paradox, dar a trecut neobservat.
Via culeasã
în coliba (sãracã)
întâiul scâncet (44)
Am pus în parantezã un epitet inutil, ba chiar pleo-

nastic (colibã înseamnã sãrãcie). În golul de dupã
culesul viei (las maliþia la o parte), apare plinul vieþii.
Iatã un paradox neexploatat pânã la capãt de autor,
dar poemul este voloros.

Concediatã
la vremea culesului –
sperietoarea (  )
“Sperietoarea”,  kigo de toamnã, acceptat ca atare

inclusiv în poezia românã, devine al doilea cuvânt
sezonal dupã “cules”. Nu ºtiu cum s-ar repara aceastã
repetiþie, dar paradoxul este puternic, aºadar textul
capãtã valoare ºi îl felicit pe autor. Mã gândesc la
celebrul poem al Laurei Vãceanu, premiat, în 1998, în
“Cele mai frumoase 10 haiku româneºi”:

Zori în livadã
sperietoarea pãzind
via culeasã
Având în vedere acest precedent, cred cã “haiku-

ul concedierii” n-ar mai trebui corectat, ci acceptat ca
atare. Cine este autorul?

Am mai gãsit texte parþial reuºite, am gãsit texte
pastiºate, am gãsit texte ilogice sau numai prost scrise.
Dar cu acest poem ce s-ar putea face? Se repetã kigo,
culesul viei (iarãºi!) ºi stolul de grauri (kigo clasic
pentru toamnã), dar paradoxul este puternic, iar sensul
poemului - aproape dureros. Dacã poemul ar fi scris
de un maestru, am trece cu vederea, dar în altã situaþie,
inabilitatea este evidentã:

Bâtrânul bolnav –
via lui o culege
un stol de grauri
Probabil sunt înþeles de ce un haiku este foarte

dificil de compus, iatã, apar astfel de situaþii, de
repetiþii de kigo, de pleonasm, de lipsã de paradox, de
ratare a unui simbol, de redactare incorectã din punct
de vedere filologic ºi de editare neunitarã. Un haiku
începe cu majusculã ºi are un singur semn de
punctuaþie, liniuþa pentru kiregi. Tot ce este în plus
duce spre ratarea mai mult sau mai puþin completã a
întregului micropoem. Am fãcut eu corecturile acolo
unde autorii nu respectã normele filologice.Cred cã se
observã, toate textele de mai sus sunt unitare din acest
punct de vedere.

ªerban Codrin
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Din când în când cade peste urbea noastrã câte o
veste ucigãtoare ca un trãsnet ivit din senin. Descoperi
în privirea celui care þi-o dã o imensã umbrã, iar pe
buze o ºoaptã dureroasã care-þi taie rãsuflarea. Apoi
trista ºtire se multiplicã în progresie geometricã: „Ai
auzit? A murit Domnul  Profesor Mihai Pavunev .”,
ºoptesc cei care i-au trecut prin mânã timp de patruzeci
de ani ca elevi de liceu. „Ai aflat?  S-a dus dintre noi
nea Miºu,” îºi spun din priviri prietenii ºi colegii.

S-a dus dintre noi un Spirit, poate cel mai mare pe
care l-a avut oraºul Urziceni. Un Model de cinste,
modestie, corectitudine, rigoare, tenacitate, inteligenþã,
seriozitaze, pasiune, înþelepciune, dãruire ºi echilibru,
un Profesor desãvârºit, un familist de excepþie. Pentru
elevi era un zeu, iar pentru colegi - un înþelept. Pentru
întregul oraº, un reper moral. Îl admirau ºi corigenþii,
dar îl regretã chiar ºi repetenþii. Pãrinþii îºi scoteau
pãlãria de departe...

În jurul matematicii lui s-a creat Spiritul Liceului.
În jurul Liceului s-a format spiritul oraºului. Modelul
sãu moral ºi profesional a fost preluat de cãtre elevii
sãi care, la rândul lor, ºi-au trimis copiii sã-i înveþe
carte mai departe, sã ajungã Oameni mari...

A dispãrut un Om pe care oraºul îl regretã, a plecat
dintre colegi un Profesor de la care mereu învãþai câte
ceva, s-a dus dintre noi un pasionat matematician.Cine
lua ºapte la el era student. Puþini ºtiu cã a pus bazele
informaticii în liceu. ªi mai puþini ºtiu cã era un
pasionat cititor de bunã literaturã. Nu întâmplãtor îl
însoþeºte în eternitate un manual de matematicã ºi
cartea lui de suflet, „Tevi lãptarul” a lui ªalom Alehem.
Putea oricând face de ruºine un profesor de literaturã,
dar din bun simþ, n-o arãta. Între prieteni, vorbea în
pilde, toate cu substrat moral, cu þintã. Era greu sã-i
þii piept. Obiºnuisem, într-un timp, sã-mi notez ce
spunea. „Nea Miºu rãmâne nea Miºu, orice-ai zice!”,
scãpau admirativ prietenii la o bere, când devenea
bonom. Elevilor le vorbea totdeauna serios. Dacã-i
ameninþa cu vreo pedeapsã, se þinea de cuvânt. Era
temut, dar respectat. Un coleg îl surprinde lucrând
minuþios, cu ceasul în mânã, la niºte exerciþii ºi
probleme. „Sã vãd cât timp îi ia celui mai bun elev
teza aceasta”, îi rãspunde privirilor iscoditoare.

          În acest început de septembrie, când trebuia
sã fie alãturi de noi la deschiderea ºcolii, parcã ºi natura
este mai tristã, cerul îºi picurã ºi el lacrimile
împreunându-le cu ale noastre, într-un regret etern...

A plecat dintre noi Domnul Profesor Mihai
Pavunev, dar a rãmas Legenda...N-a lãsat în urmã
avere sau lucrãri ºtiinþifice, dar a lãsat Oameni. Care
îl plâng... Sincer...

Prof. TITI DAMIAN

Toamna, blândã, lungã ºi bogatã datoritã Lui,
ne-a învãluit pe toþi determinând reacþii
diversificate. Se nasc speranþe, nostalgii, nevralgii,
insomnii, precipitãri, greºeli…

Liderii societãþii româneºti n-au fost iertaþi nici
ei. Ba, rãcirea vremii le-a permis creºterea
temperaturii de lucru, ceea ce a dus la un melanj
aiuritor legislativ menit sã nãuceascã, sã bulverseze
legislaþia, societatea ºi sã creascã vrajba socialã.

Instituþiile statului, asemeni porþilor suzerane,
ne aduc în actualitate scenarii legislative pe care
le credeam trecute în cartea de istorie la capitolul
„exemple negative”.

Guvernul bicefal, asemenea balaurului din
poveºtile copilãriei, îºi trage seva legislativã din
istorie, compromiþând definitiv ºi iremediabil
speranþele nãscute în decembrie 1989.

Un amestec de feudalism ºi capitalism sãlbatic,
condimentat din abundenþã cu apucãturi totalitariste,
unele cu vãditã sorginte esticã, au creat haos în
structura statalã româneascã punând în pericol grav
existenþa, stabilitatea ºi evoluþia statalã, printr-o
continuã disoluþie a autoritãþii ºi subordonãrii acestei
intereselor meschine de grup, cu scop mediat.

O analizã asupra situaþiei actuale din România
(ineficacitatea Parlamentului, subrogarea
Executivului în atributul de legiferare al
Parlamentului, cãlcarea în picioare a prevederilor
constituþionale, vrajba socialã, greve în derulare,
greve în aºteptare) ne conduce la concluzia afectãrii
grave a prevederilor art. 1 din Legea nr. 51/1991,
în care este definitã siguranþa naþionalã ca
„starea de legalitate, de echilibru ºi de
stabilitate socialã, economicã ºi politicã
necesarã existenþei ºi dezvoltãrii statului
naþional român, ca stat  suveran, unitar, inde-
pendent ºi indivizibil, menþinerii ordinii de
drept, precum ºi climatului de exercitare
neîngrãditã a drepturilor, libertãþilor ºi
îndatoririlor fundamentale ale cetãþenilor,
potrivit principiilor ºi normelor democratice
statornicite prin Constituþie”.

În contextul social, politic ºi economic actual
consider inutil orice comentariu pentru a demonstra
stãrile de pericol ce manifestã asupra României.

Perpetua campanie electoralã în care se aflã
toate instituþiile statului (Preºedinþia, Parlamentul,
Guvernul ºi sateliþii lor) a determinat o politicã de
cumetrie, precum ºi falsuri grosolane în declaraþiile
unor politicieni uninominali, în flagrantã contradicþie
cu realitatea, de cele mai multe ori jenante (vezi

Vasile Iordache

Sã  laºi în urmã
Oameni…

GÂNDURI declaraþiile referitoare
la activitatea comisiilor
parlamentare de
cercetare a activitãþii
unor miniºtri), de naturã
a amplifica starea de
dispreþ a populaþiei faþã
de clasa politicã,
generând dezinteres
faþã de vot, un vot care
nu-i reprezintã.

O privire cât de cât
avizatã asupra tendinþelor sociale ºi politice mã
trimite cu gândul la scenarii ale cãror finalizãri
nu au putut fi anticipate ºi reglementate de
Constituþie.

Am putea ajunge în situaþia expirãrii
mandatului preºedintelui, despre a cãrui
prelungire Constituþia nu face nici o referire,
ceea ce va ascuþi lupta pentru putere cu efecte
nebãnuite pentru România de mâine.

Profund mâhnit ºi nemulþumit asist cum
politicienii cocoþaþi în fotoliile de conducere
reacþioneazã la critici solicitând soluþii. Pãi, mãi,
neicã, de ce aþi mai luat puterea ºi o þineþi ca
„gaia maþu‘“ dacã nu sunteþi capabili sã gãsiþi
soluþii? Plecaþi singuri, cu demnitate, dacã vreþi
ca istoria sã consemneze gesturi de bãrbãþie
politicã ºi lãsaþi tinerii sã acceadã la conducere
ºi sã construiascã o societate nouã.
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