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Primăvara asta e altfel, deşi Câmpia e la fel! Verde, 
cu scântei roşii la butonieră şi cu graţioasa “margineea 
drumensis”, cum o alintă prietenii, ridicându-şi 
albastrul spre a se împreuna cu cerul.

Frumuseţea atinge apogeul în Bărăgan în luna mai. 
Totul e viu, totul e mişcare, viaţă... pe pământ, în aer...

Printre ramurile copacilor plutesc vesele şoapte de 
iubire, pe pământ curg râuri de dragoste, în oameni - 
griji, nevoi, speranţe, vise...

Bătrânul râu ce mângâie Câmpia duce pe undele 
sale izvorâte din altarul Bucegilor toată frământarea 
noastră spre a o contopi în oceanul planetar.

Soare, apă, câmpie, viaţă, luptă, omenie, 
omenire...

Tărâm cu frământări adânc înfipte în istorie, 
Câmpia continuă să-şi povestească viaţa şi să-şi 
înnobileze zestrea de spiritualitate prin oamenii ei, 
răsăriţi din lutul mângâiat de Ialomiţa sfinţită de 
Sfinxul de la Cucea Caraimanului.

Deşi în general e bine să te rupi de ieri şi să priveşti 
doar înainte, se cuvine ca din când în când să faci o 
retrospectivă doar pentru a te asigura că încă sunt 
valabile coordonatele după care te mişti.

Aşa am procedat şi eu în aceasta lună nebună, în 
care totul se mişcă ameţitor şi am constatat cu mare 
satisfacţie că lumea din Câmpie e tot aici şi la fel de 
vivace.

Privesc în urmă şi, deşi nu mă pricep, fac un 
inventar, dar mai bine să-i zic o trecere în revistă.

După potolirea năvălitorilor “capitalişti” peste ea, 
Câmpia, în mod natural, se regenerează şi continuă să 
surprindă oferind oamenilor frumuseţe, stare de bine 
şi de locuire.

Cum trecerea timpului nu poate rămâne 
nemăsurată, nici trecerea oamenilor nu poate fi 
nevăzută. 

Câmpia continuă să stârnească pasiuni aprinse din 
focul cărora irumpe imaginea ei cu nuanţe de 
mărinimie, duritate, duioşie, fragilitate, bunătate, 
ariditate, etc.

Şi, pentru că era nevoie de cineva care să-i 
îngrijească imaginea, ţărâna aceasta a creat nişte 
făpturi înzestrate cu dăruire şi cu multă dragoste 
pentru Ea şi ai Ei, personaje oneste, denumite comun: 
Gheorghe, Nicolae, Constantin, Daniel, Florentina, 
Titi, Ştefan, Florin, Vasile, Veronica, Ion, Grigore, 
Marius, Marian, Codrin, Alexandru.

Căutând să-i identific vârsta după calitatea 
imaginii constat că mereu apar elemente de noutate cu 
caractere noi, care îmi încurcă foarte rău 
raţionamentul, asta nu că aş fi eu foarte priceput, dar 
Câmpia asta mereu e nouă, mereu e alta şi totuşi 
aceeaşi. 

Ca să-mi curm suferinţa determinată de 
disconfortul unor “studii aprofundate”, aleg să studiez 
doar ultimii zece ani. 

Surpriza este pe masură! Zece ani reprezintă noua 
faţă a Câmpiei denumită HELIS! De zece ani, 
Câmpia se află în zodia HELIS!

De zece ani această comunitate de spirit continuă 
să şlefuiască imaginea Câmpiei şi a oamenilor ei, 
arătând lumii că aici viaţa-şi continuă drumul firesc.

La Helis eforturile s-au materializat în cele 120 de 
numere de revistă dar şi în cele 70 de cărţi menite a sta 
mărturie asupra trecutului, prezentului şi, cine ştie, 
viitorului celor care îşi împletesc viaţa cu râul şi 
bărăganul.

 La mulţi ani, Helis!

21.05.2013
Vasile Iordache

Marian ȘTEFAN

Din când în când, îmi fac ordine prin hârtii. Printre 
altele, am găsit și această consemnare din ziua de 30 
decembrie 1996. Mi se pare și interesantă și de 
actualitate. Iată conținutul ei: „O masă rotundă, pe 
TVR 1. Participă istoricii Andrei Pippidi, Dinu C. 
Giurescu și Florin Constantiniu; moderator – Vartan 
Arachelian. Subiectul: 30 decembrie 1947. Așadar, trei 
istorici și un filolog. Doi dintre istorici și moderatorul 
sunt regaliști sau filomonarhiști, Fl. Constantiniu – 
republican. Toți vor să fie obiectivi, dar … D.C.G. 
(medievist) vorbește cu mare seninătate despre lucruri 
cărora abia de curând le-a consacrat ore de studiu prin 
arhive. Are însă un atuu: vârsta. Poate vorbi din 
amintiri, subiectiv, deci, ca orice om. Celălalt istoric, 
tot medievist, provine dintr-o familie cu vechi 
sentimente regaliste. Un caz mai aparte mi se pare 
F.C., care a debutat și el tot ca medievist, dar de câteva 
decenii s-a aplecat cu insistență asupra periodelor 
modernă și contemporană. Masa rotundă moderată 
de dl. Arachelian este, ca și emisiunile de pe alte 
posturi de televiziune, un fel de temenea la adresa ex-
regelui Mihai și a instituției monarhice. De ce aceste 
răbufniri regaliste? De ce această întoarcere paseistă 
spre o instituție ale cărei rosturi în istoria noastră 
publicul larg nu le percepe în esență, fiind hrănit, de 
regulă, cu un fel de biografii, mai mult sau mai puțin 
romanțate, ale celor patru regi? 

Regele nu-i Mesia

Nici istoricii, nici oamenii politici nu privesc cu 
suficientă atenție și responsabilitate acest fenomen, 
mulțumindu-se să promoveze atitudini pro sau contra 
monarhiei prin discursuri pline de fraze care mai de care 

mai pasionale. Mulți dintre cei care nu mai contenesc 
vorbind despre acest subiect nu știu sau nu înțeleg că 
monarhia constituțională la români a fost o creație a elitei 
politice de la mijlocul secolului XIX menită să aducă 
stabilitate vieții politice interne, prin eliminarea luptei 
pentru tron între numeroșii pretendenți din fostele familii 
domnitoare și nu numai, iar pe de altă parte, prin 
aducerea unui membru al unei dinastii occidentale, să 
facă mai lesnicioasă integrarea României în familia 
statelor europene, majoritatea lor, atunci, monarhii. În 
primul rând, marile puteri: Anglia, Franța, Rusia, 
Germania, Austro-Ungaria, Italia.

Personal, împărtășesc opinia celor care cred că nu 
există motivații obiective pentru ca România să redevină 
stat monarhic. Simpatiile față de fostul rege Mihai, omul 
greu încercat de ticăloșiile istoriei și rămas un credincios 
fiu al patriei sale, mi se par firești și un semn de respect 
meritat. Nu mi se pare însă corectă eludarea intenționată 
a momentelor „delicate“ din istoria regalității române. 
Zbuciumata domnie a regelui Carol al II-lea, cu zecile de 
afaceri oneroase și furturi din averea statului, corupția și 
amoralitatea, strangularea regimului pluripartid prin 
instituirea dictaturii personale și cutremurătoarea ciuntire 
a trupului țării în vara-toamna anului 1940, toate acestea și 
altele, speculate cu exacerbare de propaganda 
antidinastică din timpul celor aproape cinci decenii de 
comunism, au lăsat amintiri încă puternice în diferite 
straturi ale societății românești. Asa se face că, pentru 
mulți români în jur de 50 de ani, dar cu deosebire pentru 
cei cei tineri, numele lui Carol I, cu o domnie lungă și 
bogată în realizări, este doar o amintire legată de 
alungarea de pe tron a lui Alexandru Ioan Cuza, de 
capitularea lui Osman pașa la Plevna în 1877 sau de 
dramaticul Consiliu de Coroană de la Sinaia din 21 iulie 
1914. Pentru aceleași categorii de cetățeni români, 
Ferdinand I nu este în primul rând unul dintre făuritorii 
României Mari și regele marii împroprietăriri de după 
Războiul de Reîntregire, ci mai ales soțul blând și 
îngăduitor al frumoasei regine Maria. În rest, mintea lor 
este populată cu zeci de povestioare despre amorurile și 
extravaganțele unora dintre reprezentanții familiei regale.

De 60 de ani, eu sărbătoresc Moartea lui Stalin pe 
muzica lui Ceaikovski. Conducând Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice între 1922 și 1953, 
I.V. Stalin a murit la 73 de ani, în ziua de 5 martie. 

În loja centrală a Teatrului Balșoi, înaltă cât 3 
ranguri de loji, stau emoționat între I.V. Stalin și Pablo 
Neruda. Publicul a ovaționat îndelung apariția celui 
mai mare conducător al lumii, întârziind începerea 
spectacolului cu o jumătate de oră. Printre stelele lui 
Balșoi, Stalin strălucește cu o și mai tare intensitate. 
De pe coperta Revistei TIME, americanii îl lansaseră 
ca vedetă internațională încă din 1939 ca MAN OF 
THE YEAR. În 1938, OMUL ANULUI fusese Hitler. 
Lui Stalin, îi place la nebunie „LACUL 
LEBEDELOR”. Poate că-i aduce aminte de balta lui 
cu rațe de acasă, unde, într-o barcă, în culmea 
extazului, a simțit pentru prima dată ce înseamnă a fi 
cu adevărat bărbat. Vine la acest balet ori de câte ori 
vrea să-și revigoreze libidoul pe măsura satisfacției 
sale revoluționare. Pablo l-a intuit bine, cu pasionalul 
său simț latinoamerican. El este la Moskova din 
decembrie. Îi place aici, mai ales că Stalin personal l-a 
numit membru al prestigiosului juriu ce acordă 
Premiul Internațional pentru Pace. Peste câteva zile, 
la 22 ianuarie, Pablo se va reîntoarce printre ai săi, 
puternic impresionat de miracolul sovietic. Și va 
organiza Congresul Continental al Culturii, ce se va 
deschide în aprilie, la Santiago de Chile. La 20 
decembrie, i se va înmâna Premiul Stalin pentru Pace, 
alăturat Premiului Internațional Lenin "Pentru 
întărirea păcii între popoare". Stalin ține mult la Pablo 

pentru că în 30 septembrie 1942 și-a citit „Cântecul de 
dragoste pentru Stalingrad”, dar și pentru că, în 
calitate de consul la Ciudad de Mexico, l-a ajutat să 
scape de vechiul său rival Troțki, asasinat în 1940. 
Cred că exact la asta se gândea și genialul conducător 
sovietic când s-a ridicat din fotoliu aproape de sfârșitul 
primului act. Ne-a făcut semn să stăm liniștiți și a ieșit 
febril din lojă. Pablo scrie de zor direct pe caietul de 
sală și, din când în când, îmi arată versurile sale, 
desigur, încă neprelucrate: „Lecția Stalinistă ne 
obligă ferm  / demn / să fim bărbați  / virili / să 
învățăm asta temeinic / chiar de la Stalin / învăluiț  în 
sinceritatea lui / concret de clară / fiindcă / în Stalin / 
s-a adunat toată maturitatea prevăzătoare / 
înțeleaptă / a omului / a popoarelor // Deci, să fim 
staliniști / convinși / de ne-nvins...”  Pablo știe că 
„gigantului” îi place poezia, că a și scris versuri 
dedicate naturii și eroilor clasei muncitoare, care au 
învins țarismul odios. Și lupta-i dură. Sartre spune că 
omul, chiar și-n lanțuri, e liber, că singur renunță la 
drepturi. Voința de libertate naște conflict, la forțarea 
integrării individului în arealul unirii tuturor 
libertăților noastre fizice. Doctrina stalinistă are 
soliditate, mai ales când se referă la teroarea necesară 
consolidării socialiste, în folosul clasei muncitoare 
atotbiruitoare. În cartea sa - „Duhul lui Stalin'', Sartre 
cerne un așa-zis ''stalinism metafizic'' ce pândește 
pervers orice partid revoluționar când utilizează 
teroarea împotriva dușmanilor, dar și în propriile sale 
rânduri...

LECȚIA LUI STALIN: Cum să-i omori /// Lecția 
I: Cum se omoară 1 om / Lecția II: Cum se omoară 2 
oameni / Lecția III: Cum se omoară 3 oameni... / 
Lecția X: Cum se omoară 10 oameni / Lecția XXX: 
Cum se omoară 30 de oameni / Lecția C: cum se 

(continuare în pag. 13)
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Florentina Loredana Dalian, p. 1-5. 
Pornirile dumneavoastră creștine nu se ridică la 
înălțimea trăirilor laice.

Petru Botezatu; Irina Cazan, p. 1-4. Multe 
valențe pot fi descoperite în lirica lui Grigore 
Vieru și sunt sigur că cei devotați poeziei și 
memoriei lui o vor face.

Marian Ștefan, p. 6.  Domnul Ștefan, chiar 
atunci când mulțumește cuiva, o face ca și cum ar 
scrie o operă literară. Probabil că și relatările sale 
orale sunt la fel.

Ion Văduva, p. 6. Vă conservați amprenta la 
modul bun al cuvântului.

Dan Elias, p. 5. Fără comentarii.
Marius Stan, p. 5. Aștept volumul.
Nicolae Teoharie, p. 7. Cred că dumneata 

trăiești poezia intens și devorator.
Valeriu Stoica, p. 7. Eseistul Valeriu Stoica 

este mai bun decât poetul Valeriu Stoica.
Simina Grigore, p. 7. Tonul sincer pe care-l 

știam.
A. Sefciuc, p. 7. Puteţi mai mult.
Ion Roșioru, p. 9. Poezie care  ne prezintă 

adevăruri simple, știute, dar cărora nu le-am dat 
importanță. Emoția transmisă  de versurile d-lui 
Roșioru le face importante.

Ela Elam, p. 9. Este un fel de scrisoare în 
versuri, reușită dacă o luăm ca atare, puțin 
patetică.

Ioan Neșu, p. 10.  Fără comentarii.
Dan Elias, p. 13. Într-un număr anterior 

povesteam o experiență japoneză la un festival de 
haiku. Fiindcă îl pomeniți aici pe Șerban Codrin 
mă întreb de ceva timp unde este, fiindcă în 
revistă prezența domniei sale se simte  doar în 
caseta redacțională.

Valentin Tufan; Daniel Mileanu, p. 16. Doar 
gânduri înșirate pe hârtie.

Ioana Marin, p. 17. Foarte lirică prezentarea 
dumneavoastră. Continuați.

Georgian Ghiță, p. 16. Chiar faceți poezie.

Augustin Mocanu, p. 21. Încă citesc cu nesaț 
cartea.

R. A. Ilie, p. 18. Ana Mihaela Nuța, cel puțin 
din ce am citit în HELIS , este un poet valoros. 
Entuziasmul d-voastră se justifică.

Anca Teodora Butiuc, p. 19. Metoda este 
eficientă la vârstele mici.

Al.Bulandra, p. 22.  Redefiniți personalitatea 
lui Socrate într-o inedită conexiune atemporală.

Victor Nicolae, p. 23. Neconvențional, dur, 
sublim, un autor imprevizibil și manipulator.

Aurel Anghel, p. 9.  Helis-ul își va depăși 
dimensiunea regională dacă rămâne deschis. 
Esența lui este dată de câțiva scriitori valoroși, 
oameni de cultură valoroși și mai ales de filtrul 
impus de colegiul redacțional, care nu permite 
transformarea lui într-o foaie de doi bani, sau cu 
tente electorale.

Costel Bunoaica, p. 24. Sigur d-l Bunoaica nu 
realizează că profunzimea actuală a versurilor 
sale îi recalibrează universul senzorial; vede 
lumea în nuanțe pe care noi doar le bănuim.

Florin Ciocea, p. 24. Inconfundabil.
Viorica Gheorghe, p. 24. Dacă sunteți 

publicată alături de  C. Bunoaica și F. Ciocea să 
știți că meritați.

Titi Damian, p. 3-4. Este minunat că ne 
descrieţi pe larg cărți ce nu ajung sau ajung greu la 
cititor. Personalitatea d-lui Grigorescu, dacă 
judecăm numai după materialele publicate în 
revistă, face inutilă orice  prezentare.

Valentin Gheorghe, p.8; Ștefan Grigorescu, 
p. 15-16; Răzvan Ciucă, p.18. Modul 
profesionist de a face cultură!

Dan SIMIONESCU
07.05.2013 - București 

IOAN MAN
MONOGRAFIA COMUNEI   ION  

ROATĂ

Cum am mai spus, monografia este o capodoperă a 
genului. Probabil d-l Man a strâns materialele în 
decursul timpului, dar să construiești o bijuterie fără 
să ai talent de scriitor și perspectivă de istoric este 
imposibil. Atâția oameni se regăsesc în cartea asta, 
atâtea destine sunt relevate în culorile cele mai vii, 
încât este imposibil să nu rămână în conștiința 
locuitorilor comunei  ca un monument durabil .

Unde mai pui că aici am descoperit biografia unuia 
dintre scriitorii mei preferați!

NICHITA   TOMESCU
GENUNI

Un poet trăitor într-o perioadă care din punct de 
vedere literar îi era străină.Ar fi putut debuta în anii 
70-80, fiindcă aceasta este perioada pe care poezia lui 
o anticipează, devenind unul din autorii renumiți ai 
acelui timp.

Două mari neșanse l-au împiedicat să urce în prim-
planul scenei literare: războiul și primele decenii de 
întuneric comunist. Dacă citiți cartea o să remarcați 
poeme de o evidentă modernitate, minunate și o să vă 
întrebați probabil ce caută Nichita Tomescu în 1939. 
Nu toate versurile din volum au aceeași valoare, dar 
nimeni nu poate contesta spontaneitatea, nostalgia și 
lirismul lor debordant. Sunt convins că istoricii  
literari îl vor așeza pe autor acolo unde îi este locul, iar 
poeții îl vor revendica fericiţi ca precursor indubitabil 
al modernismului și, de ce nu, al așa  zisului post-
modernism. Am înțeles că d-l Damian pregătește o 
antologie a scriitorilor ialomițeni din zodia HELIS. 
Recuperat de editura HELIS, nu văd niciun 
impediment dacă Nichita Tomescu s-ar regăsi acolo.

Dan SIMIONESCU

                        ***

Scriu această poezie de dragoste
Pentru femeile care și-au epuizat dragostea
Într-o dragoste furibundă cândva,
Iar acum ucid dragostea intensă și pură
Din privirile altora.
Scriu acest poem în izmene,
Cu sufletul pervertit,
Săvârșind în sărutul alb al lunii
Orgii care nu au nicio legătură cu dragostea,
Dar știu,
Sigur știu,
Că undeva, din cotloanele nopții
Pândește EA
Și-mi va sări ca o panteră în cârcă,
Va pătrunde violent
În sângele înghețat al femeilor complexate
Și atunci
Vom lăsa inorogii roz să zburde
În visele fără vârstă pe care le trăim.
                                                              F. M. Ciocea

                         ***

 M-au rugat amicii să scriu
O poezie de dragoste,
Dar cotoroanțele din viața mea
Mi-au ucis dragostea...
Ca să iubesc iarăși ar trebui
Să adorm în rădăcinile arborilor
Și, în aprilie, cu primele flori de cais
Să cobor în sufletul pătimaș al femeilor.

Ce este dragostea, veți întreba?
Nimeni nu știe;
Doar prin lentila păcătoasă a senectuții
Înțelegem ce am pierdut:
Unii  lumina sângelui clocotitor,
Alții fiorul  sublim ce colora anotimpurile
Și cei mai mulți dorința
Care-l face pe om, uneori,
Înger sau demon,
Înghețat etern în segmentul acela fierbinte de timp.
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Titi DAMIAN(continuare în pag. 4)

Mărturisesc dintru început că propunerea lui 
Gh. Dobre de a realiza o „întâmpinare” a acestei lucrări 
am primit-o cu oarecare detaşare, chiar relaxare. „O 
cronică, ce poate să fie?”, mi-am spus eu detaşat, 
acceptând, gândindu-mă că-mi trecuseră prin mână 
zeci de monografii pe care le găsisem interesante, dar 
„uşoare.” Credeam că şi aceasta nu iese din tiparul 
obişnuit, oarecum festivist. Când am pipăit ditamai 
cartea şi am văzut cine-i autorul, m-am cam schimbat la 
faţă, bănuind că-mi va da serios de muncă, ceea ce s-a şi 
întâmplat. Era semnată de binecunoscutul profesor de 
istorie, numismatul, filatelistul şi... ardeleanul Ioan 
Man.

Pentru mine, adoptat ca şi dumnealui încă din 
tinereţe de această parte a Bărăganului ialomiţean, 
rămâne ardeleanul tipic (o iau la modul generic, pentru 
că-i originar dinspre Apuseni). Puţine s-au schimbat în 
înfăţişarea lui de când l-am cunoscut (acum vreo 
patruzeci de ani) şi până astăzi: doar părul şi mustaţa i-
au mai încărunţit. În rest, nu pare să treacă prin timp: 
acelaşi mers apăsat, dând impresia că se deplasează pe 
nişte arcuri ascunse sub genunchi, lăsând trupul plecat 
spre faţă, aceeaşi privire albastră îndreptată în jos, de 
parcă este mereu în căutarea unui gând. Mustaţa îi dă un 
aer de om prudent, serios, închis, însă vocea groasă şi 
aşezată îi susţine atitudinea. Îl trădează privirea mereu 
vie. Când ţi se adresează însă, descoperi un ins cu o 
disponibilitate nativă spre comunicare, gata oricând să 
schimbe idei, impresii, informaţii din toate domeniile 
abordate, despre care poate oricând să-ţi ţină nu o lecţie, 
ci un curs întreg. Ştiam că-i un profesor de primă mână 
şi, făcând naveta, în direcţii diferite, în autogară, 
aşteptând autobuzele, l-am abordat, având o nelămurire 
legată de formula medievală „Io, Mircea Voievod...” 
Ardeleneşte, s-a apucat să-mi explice, să-mi facă o 
întreagă istorie, trecând prin toţi domnitorii care au 
folosit-o, până când constat, precipitat că, ascultându-l, 
am pierdut amândoi autobuzul. „Nu-i bai, vine altul”, 
mi-a replicat el calm, continuându-şi expozeul. Altă 
dată, aflase dumnealui sursa unui vin alb bun, de la un 
vecin cu socrul meu şi, neavând maşină, mă ruga pe 
mine să-i aduc câte un bidon. Ştiam că vecinul cu 
pricina avea obiceiul să vândă vin de mâna a doua. 
Atunci, am hotărât, în secret, cu socrul meu, să-i punem 
în bidon un vin natural, de căpşunică, din via noastră. 
Man descoperă, desigur, calitatea superioară a vinului 
şi, satisfăcut, îmi mărturiseşte: „Cred că nea Aurică a 
început un nou butoi acum de Paşti, mi-a trimis un vin 
extra. Rugaţi-l să-mi mai trimită tot din ăsta.” Şi am 
adus, nu mai ştiu câte bidoane. Am aflat că, între timp, 
îşi gospodărise şi dumnealui o vie la Ion Roată...

Cu prilejul unei excursii organizate cu autobuzul 
înspre Tulcea, am cunoscut un alt Man: de data aceasta, 
ne-a făcut întoarcerea uşoară cântându-ne 
dumnezeieşte, cu toată fiinţa lui, doine de prin Ardeal. 
Atunci l-am invidiat pentru prima dată şi a stors şi multe 
lacrimi, cam pe ascuns, de la nişte colege....

Deseori, cred că săptămânal, îl zăream duminica 
dimineaţa în holul Casei de Cultură a Sindicatelor din 
Urziceni înconjurat de numeroşi filatelişti: copii, tineri, 
oameni în vârstă, de profesii diferite, discutând, 
explicând, istorisind cu atâta convingere, încât am 
devenit şi eu... filatelist. Aflasem că, dacă nu cel mai 
mare, era printre puţinii filatelişti ai ţării care avea serii 
complete şi foarte valoroase. Atunci mi-am explicat de 
ce profesorul Man n-a avut niciodată gând de vreo 
maşină, de ce în clasă era fermecător, de ce mi-aş fi dorit 
să-i fiu elev. O adevărată enciclopedie ambulantă, 
permanent dispus s-o reverse spre ceilalţi dornici de 
cunoaştere.

Şi-a asigurat nemurirea ca profesor, prin dăruirea 
totală. Şi-a asigurat nemurirea prin fiii săi (trei băieţi 
deştepţi, plus fata surorii sale), probabil a plantat şi un 
pom şi a făcut o casă, dar era natural să-şi asigure 
nemurirea şi printr-o carte. Este vorba de „Monografia 

comunei Ion Roată, jud. Ialomiţa” ed. Helis, 
Slobozia, (2012), 450 pg. Este o carte scrisă după toate 
rigorile ştiinţifice ale speciei şi cu harul de neegalat al 
condeiului, la temelia căreia pune onestitate, rigoare, 
temeinicie, decenţă şi hărnicie – acele calităţi ale 
ardeleanului transferate cărturarului.

Mi-au atras atenţia în „Introducere”, câteva idei 
care merită evidenţiate. 

Ioan Man îşi etalează cu mândrie originea de ţăran, 
„titlul cel mai nobil pe care l-am moştenit.” Tot acolo 
citesc o mărturisire sinceră care-i justifică truda la 
această carte: „Ştim că el (ţăranul n.n) munceşte mult şi 
câştigă puţin. Programul lui de muncă începe în zori şi 
se termină după apusul soarelui. Bucuriile îi sunt 
puţine şi scurte, iar necazurile multe şi grele. De aceea, 
e cumpătat şi precaut. Cu toate că pare viclean, în 
realitate, este mai degrabă naiv. Deseori e tras pe 
sfoară de oameni fără inimă. Întâmpină cu resemnare 
numeroase calamităţi, iar când dă de necaz, singura lui 
nădejde este bunul Dumnezeu. Uneori, pierde totul, dar 
o ia de la capăt cu o înverşunare impresionantă. 
Dorinţa lui principală este să aibă casă arătoasă şi vite 
bune. Îi place să-i fie admirate gospodăria şi relativa 
bunăstare. Nu ştie multă carte, dar înţelepciunea lui 
impune respect pentru că vine din adâncul istoriei, 
având ca izvor experienţa moşilor şi strămoşilor săi. 
Acesta este ţăranul, ale cărui mâini bătătorite stau la 
temelia întregii civilizaţii umane. De aceea, lui îi închin 
această carte cu dragoste şi recunoştinţă” (p.1). Nici 
că se putea un mai vibrant  şi mai sincer omagiu adus 
truditorului pământului!

Ceva mai încolo aflăm că nucleul acestei cărţi îl 
constituie lucrarea de gradul didactic I (1991), dar că 
„aportul creator se limita doar la câteva note şi 
comentarii. Având în vedere această situaţie, am reluat 
cercetările în arhive şi bibliotecă, treabă care a durat 
aproape zece ani.” După cum afirmă autorul, cartea se 
adresează, cu precădere, generaţiilor viitoare, pentru că 
„ceea ce azi ni se pare modern şi valoros, mâine vom 
constata că este depăşit. De pildă, tinerilor sub 
patruzeci de ani le vine greu să creadă că noi, cei mai în 
vârstă, am purtat iţari şi opinci, am învăţat la lumina 
lămpii cu gaz, am scris cu condeiul pe tăbliţe de piatră, 
iar cărţile şi caietele le purtam în traistă. Cei născuţi în 
vremea televiziunii prin satelit, a telefonului mobil şi a 
internetului sunt tentaţi să creadă că aşa a fost de când 
lumea. Acesta este motivul pentru care am tratat 
istoricul comunei într-o manieră oarecum 
didacticistă.” (p.2,3) 

Ioan Man îşi asumă, ca orice istoric serios, 
responsabilitatea actului scris: „Fiind o lucrare 
originală, selectarea informaţiilor şi interpretarea 
evenimentelor politice şi sociale îmi aparţin în 
întregime. Desigur, nu am pretenţia ca toţi cititorii să-
mi împărtăşească punctele de vedere. Îi asigur însă pe 
toţi că sunt de bună credinţă” (p.3), pentru că 
„monografia este istoria unei localităţi, nu un bilanţ 
triumfalist prezentat la o adunare festivă” (p.5)

Structural, lucrarea, alăcătuită cu probitate, conţine 
opt mari capitole, fiecare cu subcapitolele lor bine 
organizate, apoi note şi comentarii (280 la număr), un 
glosar voluminos (6p.), bibliografie impresionantă 
(109 materiale), abrevieri, indice general, anexe (copii 
după documente, scheme şi tabele). Numai simpla 
enumerare a titlurilor şi ideilor capitolelor şi a 
subcapitolelor ar acoperi câteva pagini bune, aşa că 
optez pentru soluţia de a lăsa cititorului savoarea 
lecturii şi selectarea informaţiei, limitându-mă în a 
evidenţia anumite elemente ce mi s-au părut inedite din 
puncul meu de vedere. 

Primul capitol are în vedere „Aşezarea” localităţii, 
prezentată după rigorile geografice: relief, climă, sol, 
ape, flora şi fauna (ultimelor dându-le, ca un specialist 
în domeniu, şi denumirile latineşti). În esenţă, cititorul 
află că ION ROATĂ este o comună din Câmpia 

Bărăganului aşezată pe malul stâng al Ialomiţei, pe 
şoseaua naţională Urziceni-Slobozia, alcătuită din 
satele Ion Roată şi Broşteni, iar cu 50 de ani în urmă, 
actualul sat, Ion Roată era fragmentat în alte trei sate: 
Cioara, Principesa Maria şi Broştenii Vechi. Mi-au atras 
atenţia datele privind cele şase forme deosebite de relif: 
movilele, în speciel Movila Mare, având o înălţime 61 
m. Ceea ce nu ştiu prea mulţi este că sunt morminte ale 
unor căpetenii tribale din neolitic şi epoca bronzului sau 
ale unor şefi militari pecenegi sau cumani: „În zonele de 
deal şi de munte, pentru îngroparea acestor căpetenii, 
se alegeau înălţimile care dominau teritoriul din jur. La 
câmpie însă era nevoie să se transporte mari cantităţi 
de pământ pentru a acoperi rămăşiţele pământeşti ale 
acelor importante personalităţi.” (p.30) Ceva mai 
încolo îl citează pe cronicarul francez Joinville care 
relatează povestirea unui martor ocular despre 
înmormântarea unei căpetenii cumane: „Mortul era 
aşezat în groapă pe un scaun. Împreună cu el, erau 
îngropaţi de vii calul şi cel mai bun ostaş al său. În 
chimirul defunctului se puneau monede de aur şi argint, 
apoi peste ei toată oastea arunca pământ. Până seara, 
în locul acela se ridica o movilă mare.” (p.39)

În cel de-al doilea capitol intitulat „Trecutul 
istoric”, având nu mai puţin de zece subcapitole, 
profesorul şi istoricul de vocaţie Ioan Man se găseşte în 
elementul său, urmărind cu o meticulozitate de invidiat 
şi reuşind să epuizeze practic toate informaţiile. 
Porneşte de la cele mai vechi urme ale vieţii şi ale 
activităţii umane din Antichitate şi ajunge în Evul 
Mediu românesc, oferind observaţii extrem de 
importante despre satele aparţinătoare comunei din 
secolele XVII-XVIII, cu schimbările de numire şi 
locaţie. Instructivă este şi informaţia despre hotărnicie: 
„Pământul arabil era împărţit pe neamuri care aveau 
un strămoş comun sau care se pretindeau descendenţi ai 
acestuia. Terenurile aflate în posesia neamurilor se 
numeau ocine. Moşiile (ocinile) erau delimitate de 
pietre de hotar sau răzoare. Terenurile repartizate pe 
familii sau persoane se numeau delniţe. Pentru a evita 
nemulţumirile sătenilor, delniţele erau trase la sorţi. Cu 
timpul s-a renunţat la acest procedeu. Deoarece existau 
destui săpteni lacomi care mutau pietrele de hotar în 
propriul avantaj, se făceau dese măsurători ale 
pământului de către un fel de comisii desemnate de 
obşte. Această operaţie se numea hotărnicie. Pentru a 
împiedica mutarea pietrelor, sub acestea se puneau 
cărbuni arşi parţial sau cenuşă.”(p.42) Se opreşte aici 
şi asupra unor evenimente de răsunet din Bărăganul 
ialomiţean (trecerea unor oştiri, bătălii, răscoale), apoi 
studiază satul în epoca sa modernă, în regimul comunist 
şi după Revoluţia din 1989, venind cu numeroase 
documente ca argument.

Citind acest capitol mi-am pus întrebarea dacă astăzi 
mai ştie cineva de unde vine substantivul (comun, 
propriu) Scutelnici care a dat numele satului Slujitori? 
Iată răspunsul: „Slujitorii erau oşteni domneşti sau 
boiereşti. Până la Matei Basarab, ei proveneau numai 
din moşneni, iar după aceea, erau recrutaţi şi dintre 
rumâni, care deveneau liberi. Obligaţia lor era să fie 
gata în orice moment pentru a participa la oaste. În 
schimb, erau scutiţi de unele dări, motiv pentru care 
mai sunt cunoscuţi şi sub numele de scutelnici. 
Comandantul cetelor de slujitori era iuzbaşa, iar 
ajutorul acestuia se numea ceauş. Iuzbaşa era un fel 
centurion (sutaş), sub comanda sa aflându-se o sută de 
oşteni.” (p.47) 

Generaţiile viitoare ar trebui să ştie şi cum erau 
selectaţi în regimul comunist activişti de o răutate ieşită 
din comun şi remarcându-se prin exces de zel, precum 
Nicolae Tudorache, zis Taratet: „Era un om mic de 
statură, dar inteligent şi ambiţios. Fiind apreciat pentru 
tupeul de care dădea dovadă, a fost promovat în funcţia 
de inspector raional pentru consiliile populare. Vizitele 
făcute de el la primării şi în şcoli au rămas de pomină 
prin limbajul persiflant şi ironiile de prost gust, 
adresate oricui, indifent de studii şi de vârstă.” (p.77) 
Alt activist, Dumitru Băduţă originar din Coşereni, „era 
un individ sadic şi de o ferocitate ieşită din comun. 
Arestările în miez de noapte, bătăile şi ameninţările cu 
moartea erau metode curente ale acestui sinistru 
personaj.” (p.77)

Tot aici ar trebui citate două pagini de o riguroasă şi 
onestă analiză politică a regimului Băsescu realizată, de 
data aceasta de analistul care n-a fost niciodată de 
stânga, ci, ca ardelean din tată în fiu, ţărănist – Ioan 
Man, o mare conştiinţă. Finalul excelentei analize sună 
ca un avertisment: „Constatăm cu îngrijorare că bunele 
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sau
„Nu monografie, maestre, ci enciclopedie!”    

maniere în relaţiile dintre oamenii politici au dispărut 
aproape în totalitate. Tot mai des sunt folosite insultele, 
calomniile, diversiunile şi minciunile. Iar grobianismul 
şi vulgaritatea au cuprins instituţii, care, prin natura 
lor, impun decenţă şi comportament civilizat. Toate 
acestea duc la degradarea viaţii politice româneşti.”      

Capitolul  „Organizarea administrativ-
teritorială” urmăreşte cu aceeaşi meticulozitate 
evoluţia satelor aşezării de-a lungul timpului explicând, 
pe înţelesul tuturor, de ce-şi schimbau frecvent numele 
şi poziţia în trecut: casele erau sărăcăcioase, bordeie, se 
mutau uşor, săpându-se repede. De asemenea, 
realizează, fără părtinire sau patimă, excelente 
minibiografii ale primarilor de la începuturi şi până 
astăzi. 

În capitolul „Evoluţia socio-demografică” 
realizează cea mai completă şi mai exactă analiză a 
grupelor de populaţii care s-au vânturat ori s-au 
statornicit de-a lungul timpului în acest spaţiu. De 
exemplu, personal nu ştiam că populaţia având grupa 
sangvină ABIV este specifică asiaticilor (pecenegilor, 
cumanilor, tătarilor), deşi observasem printre elevii mei 
adolescenţi bruneţi, oacheşi cu pomeţii ridicaţi şi ochii 
negri. Tot aici autorul oferă multe informaţii referitoare 
la starea sanitară, juridică, chiar infracţională şi poliţie.

Capitolul „Viaţa economică” are în vedere 
specificul satului de câmpie - agricultura, urmărindu-i 
evoluţia de-a lungul timpului şi până astăzi. Să vedem 
cam ce recomanda Ocârmuirea judeţului Ialomiţa, pe la 
1834, drept tratament pentru vitele bolnave: „Să se ia 
doi pumni dă floare de fân sau pelin într-o oca de vin şi 
două ocale apă şi puţin săpun ras înlăuntru ei, să se 
fiarbă apoi strecurându-să să să spele picioarele 
vitelor acelora de două ori pe zi, dându-le şi puţină sare 
să lingă.” (p.157) Om onest, autorul nu evită să 
realizeze câteva biografii ale unor preşedinţi destoinici 
din perioada comunistă, însoţite de fotografiile lor. 
Trece în revistă apoi: comerţul, băncile agenţia CEC, 
poşta, gara şi transportul auto.

Capitolul cel mai întins dar şi cel mai dens al cărţii 
are în vedere „Viaţa spirituală a localităţii.” Un om 
care a trăit mai bine de jumătate de secol printre sătenii 
din Ion Roată şi care a participat efectiv şi din suflet la 
viaţa comunei, are ce informaţii să transmită 
generaţiilor viitoare. Oferă toate datele posibile 
referitaore la bisericile din Slujitori (Cioara), din 
Broştenii Noi, din Broştenii Vechi. Urmează o 
riguroasă analiză a evoluţiei şcolilor din satele comunei 
începând din 14 01 1938, făcând referiri la localuri, 
dascăli, directori şi elevi, recurgând la statistici şi 
numeroase tabele. În acest capitol am numărat peste 
110 fotografii care atestă pe viu întreaga viaţă 
spirituală: formaţii artistice, activităţi turistice, 
sportive, excursii şcolare, reviste, creaţii literar-
artistice, obiceiuri de nuntă, de botez, de înmormântare, 
folclor muzical, folclor literar. Partea cea mai 
emoţionantă a capitolului, care vine după atâtea 
documente, este cea care vizează experienţa 
războaielor prin povestirile amare şi totodată fascinante 
ale veteranilor din al Doilea Război: Stoian Neagu, 
Bucur Iordache, Ion Coman, Nicolae Bratu, Gheorghe 
Radu, Nica Anghel, Andreiu Istrate.

Era cazul ca după atâta informaţie, autorul să 
descreţească fruntele cititorilor cu câteva savuroase 
anecdote locale despre unul sau despre altul dintre 
cetăţeni, precum Ion Dobre sau învăţătorul Cristache. 

În capitolul „Limba”, autorul îmbracă haina unui 
veritabil filolog, analizând particularităţile lingvistice 
(fonetice, lexicale) şi, cu precădere, onomastica, bogată 
şi savuroasă, realizând clasificările de rigoare, dar 
inventariind şi peste 400 de porecle. 

Ca un istoric care se respectă, nu-i scapă nici nici 
monumentele, siturile arheologice, crucile, troiţele, 

bisericile şi monumentele, clădirile vechi – însoţite de 
imaginile care le reaprezintă.

Un capitol interesant îl reprezintă cel referitor la 
marile personalităţi care au poposit în comună de-a 
lungul timpului: Ion Heliade Rădulescu, Dimitrie 
Bolintineanu, Alexandru Ioan Cuza, Gheorghe Cârţan, 
Mihail Sadoveanu, Corneliu Zelea-Codreanu, Ion 
Diaconescu, regele Mihai I, Emil Constantinescu, 
Victor Ciorbea. Pagini speciale sunt dedicate celei mei 
mari personalităţi ale comunei, grecului Evanghelie 
Zappa care ar putea servi ca bază pentru un extraordinar 
roman de epocă. 

În ultimul capitol, realizează biografiile a 32 de 
personalităţi pe care le-a dat ţării comuna Ion Roată: 
scriitori, avocaţi, ingineri, medici, învăţători, profesori, 
contabili, preoţi. Pentru selectarea acestora, îşi justifică 
opţiunea chiar din prefaţa cărţii, unde stabileşte trei 
criterii: calitatea de fiu al comunei, faptul de a fi 
promovat pe merit şi ţinuta morală ireproşabilă.

Aici, istoricul este dublat excelent de portretist. 
Biografiile învăţătorilor Ştefan Nicolescu, Tudor Petre, 
Paul Popovici şi Gheorghe Gheorghiu, ale poeţilor 
Nichita Tomescu, Matei Georgescu, Ion Văduva şi 
Gheorghe Dobre, ale primarului Marinică Cazacu sau 
ale inginerilor Ludovic Demeter sau Alexandru Ignat 
fac dovada capacităţii sale de esenţializare, putând fi 
oricând nuclee pentru o viitoare carte de nuvele. În 
monografie se mai întâlnesc alte multe minibiografii 
(primari, preşedinţi de C.A.P.-uri) realizate cu mare 
acurateţe, ceea ce conferă multor pagini valoare literară 
autentică.

Ca „treaba” (aşa cum îşi numeşte el cartea) să fie 
completă, prezintă şi tabelele nominale cu 
împroprietăriţii de la 1864, 1921, 1945, cu eroii căzuţi 
în cele două Războaie (225 de bărbaţi în floarea 
vârstei), situaţii şcolare de tot felul, cu absolvanţii 
învăţământului superior şi ai liceelor cu profil 
pedagogic şi sanitar (202 absolvenţi), chiar şi cu 
longevivii satului.

Încă o dată, autorul îşi dovedeşte modestia-i 
proverbială într-o „Postfaţă” – în termeni moderni 
curriculum vitae - pornind de la nobleţea vieţii de ţărani 
dintr-un sat din Alba, Meşcreac, ajungând la nobleţea 
dascălului din satul Ion Roată, Ialomiţa. Ce înseamnă 
comuna ION ROATĂ pentru Ioan Man? Să-l lăsăm tot 
pe dumnealui: „Am avut multe ocazii să mă transfer în 
oraş, nu m-am putut despărţi de şcoala în care am avut 
cele mai mari satisfacţii din viaţă. Aici am fost iubit de 
elevi şi stimat de săteni, ceea ce a fost pentru mine 
esenţial. Într-adevăr, faţă de anii adolescenţei, care au 
fost plini de peripeţii, cei patrzeci şi cinci de ani în care 
am slujit cu pasiune şcoala din localitate au fost ani de 
bucurii şi împliniri. Acum, aproape de apusul vieţii, pot 
spune că n-am greşit când am ales această comună din 
Bărăgan. Aici, alături de minunata mea soţie şi de fiii 
mei, am trăit cei mai fericiţi ani din viaţă. [...] Aceasta 
este, pe scurt, povestea vieţii mele. Am redat-o aşa cum 
a fost, fără omisiuni majore şi fără retuşuri.” (p.446) Şi 
mai este ceva, mărunt în aparenţă, dar cu semnificaţiile 
unei vieţi: peste tot unde are ocazia, scrie: comuna 
noastră, satul nostru, localitatea noastră, adică un 
stejar din Apuseni care a prins rădăcini durabile în 
Bărăgan...

Aceasta este şi povestea fascinantă a acestei cărţi, un 
model de monografie scrisă de un profesor de excepţie, 
de un istoric de vocaţie, având o familie exemplară. 
Este povestea unui om cu o minte proaspătă la intrarea 
în cel de-al 80-lea an al vieţuirii sale, la fel de proaspăt 
cum l-am cunoscut eu cu zeci de ani în urmă. Să-l 
parafrazăm pe un admirator al lui Caragiale: „Nu 
monografie, maestre, ci enciclopedie!” O capodoperă a 
genului, aş completa acum cu toată sinceritatea.

Titi Damian  

Slab nu-i cel care plânge,
Slab este cel care-și ascunde obrazu-nlăcrimat...

*
Dintre toate faptele reprobabile
Cel mai mult ura minciuna,
Atât de mult o ura,
Încât nu mai avea puterea să spună adevărul...

*
Hotărât să-mi divulg tăcerile vinovate,
Am așternut covor de gânduri curate
La picioarele Conștiinței.
– Pășește, te rog, aceasta e Calea Adevărului...
– Prea târziu, mi-a răspuns suspinând;
De-atâta nerostire cuvintele nu-și mai găsesc rostul...

*
Românii 
Și-au iubit voievozii, 
Mai ales după moartea lor;
În timpul vieții i-au ajutat să moară mai repede...

*
Am devenit cârcotaș:
Toată ziua îmi găsesc cusururi;
Și când te gândești că toată viața
Am fost mulțumit de mine...

*
Când mi se face dor
Închid ochii pe jumătate,
Încalec pe o frunză
Și dau roată pământului...
Zborul...

Succesiune

Icoana, cărțile de rugăciune,
O căldărușă de făcut aghiasma
Și candela cu pietre și rubine
Le-a dăruit surorii mele mama.

Eu am luat cu mine-n București
O traistă mare plină cu ștergare
Și vechile odăjdii preoțești
Pe care le purtase tata-mare.

Nepoților de parte bărbătească
Cerutu-lea cu glasul tremurat
Să aibă-n grijă casa bătrânească,
Să meargă cât mai des acolo-n sat...

Poetul

În ce licori ți-ai înmuiat condeiul,
Și care e formula fermecată
Prin care, lăcrimând în faguri, teiul
Ne toarnă-n cupe miera parfumată?

Prin ce minuni prefaci în mir uleiul
Ce luminează fruntea-ngândurată?
Cu ce puteri dai gândului temeiul
Și el devine faptă de durată?

Urmând porunca dată de Prea-Sfântul,
Cu firea lui lipsită de prihană,
Poetul dăltuiește-n vers cuvântul
Să izbăvească sufletul de rană.

De n-ar fi fost…

De n-ar fi fost păduri cutreierate
De gângurind izvoarele ca pruncii,
N-aş fi ştiut nici ochii tăi, adâncii,
Cu gene somnorind îngândurate
Topind cu vraja lor tăria stâncii.

De n-ar fi fost şi nopţi împovărate 
De arominda lor visare crinii
N-aş fi-nţeles puterile luminii
Şi nici siajul stelelor plecate
Spre lumea ce ne-aşteaptă după moarte.

Dar s-a-ntâmplat să fie cum a fost
Când inima îţi bate lângă tâmplă
Nemaiştiind cu tine ce se-ntâmplă…
…Şi viaţa mea şi-a căpătat alt rost.

 

Marian ŞTEFAN(urmare din pag. 3)



Marius Stan

Annabel Lee
              - după E. A. Poe

A trăit odată o fată 
cu numele Annabel Lee
A murit și apoi a fost îngropată 
nu se știe unde și nu se va ști
Aș fi putut să o iubesc chiar eu 
dacă aș fi trăit cumva pe atunci
În țara aceea de lângă mare 
zvârlită pe stânci.

Aș fi putut să o mângâi, să-i spun: 
- Ești frumoasă Annabel Lee!
Acum însă nu mă aude și cred că 
nici atunci nu m-ar fi putut auzi
Rudele ei ar fi fost poate rudele mele 
dacă n-ar fi murit deodată
Însă un prea frumos înger a furat pe acea 
cu mult prea frumoasă fată. 

În zadar am plâns așteptând la fereastră 
o noapte întreagă să vină
Pe țărmul mării s-au șters demult pașii iar stelele 
demult nu mai dau aceeași lumină 
Ultimele ei gânduri din chiar ultima ei clipă 
nu se cunosc și nu se va ști 
Nici măcar dacă a trăit vreodată o fată 
cu numele Annabel Lee.

Legenda florii de sicomor

În stânga, imaginea ei
pe cărare apare

Hăinuţa verde
fesul roşu
mănuşile albe

- Vezi tu cum eşti?
am dezvelit cu emoţia
      crezi tu că mie nu mi-e frică de tine?
      crezi tu că nu voi întoarce privirea
      către seară
      jumătatea stângă a singurei mele priviri?
      În inimă mi-a pătruns
      glontele amărui al spaimei

În faţă, imaginea ei
pe cărare coboară
    
Tristeţea ei verde
fesul roşu
mănuşile albe

- Uită-te la tine cum arzi
      uite cum se clatină
      dimineaţa aceasta în care mai credem
      tocmai acum când ziua de mâine
      ca un pui de vânt
      trece

În dreapta, imaginea ei
pe cărare abia se zăreşte

Tristeţea ei verde
răsufletul roşu
mănuşile albe

Mesaj de pe insulă

Tu, cea care ai găsit această hârtie
află că aici ziua e pe sfârșite, ploaia a încetat
zemuiesc streșinile 
și pe crengile despuiate se așează păsări

Acum pune mâna pe inimă și 
spune  
vrei tu să afli toate acestea?
apasă mâna pe inimă, zâmbește 
chinuit și
inspiră aerul putred al înserării

N-are de ce să-ți fie frică
am să-ți amintesc totul
memoria este un instrument al naturii
scopul ei este să ne înșele

Vreau să cred că îți ard obrajii
ca și cum ai fi primit o palmă
ca după un sărut în curtea liceului

Lucrurile tale sunt împrăștiate prin cameră
umbra ta e rezemată de perete
pe drum, cineva cântă:

" Fată cu inima arsă
  nimeni nu te mai caută..."

Nu știu ce să-ți mai scriu
nu te-am văzut de atâția ani dar te rog
te rog, dacă poți 
fă să înfloreasca magnoliile

Desmiardă hârtia asta
acum zece ani a fost în mâna mea
nu simți o sfâșiere?
cuvintele mele cum se nasc în creierul tău
nu e asta o minune ?
eu, care sunt atât de departe

Proviziile sunt pe sfârșite
pe crengile despuiate se așează păsări
am făcut tot ce am putut ca să te impiedic
acum vezi, încearcă si tu

  Am urcat scările de lemn din conacul lui 
Nicolae Bălcescu şi mi-au tremurat genunchii, nu 
pentru că treptele erau destul de înguste şi aparent 
nesigure, ci pentru că m-am temut să nu ajung de 
pe pământ în cer, conştient că nu sunt pregătit 
pentru aşa ceva. Urcam singur în miez de noapte, 
luminile erau aprinse în toate camerele de parcă 
aş fi nimerit la un bal, iar prin perdele se 
hârjoneau două fantome îndrăgostite. Nu râdeţi! 
Este adevărat. Nu le-am zărit decât cu coada 
ochiului, ca să nu le stingheresc, îmbrăţişate prin 
ţesătura rară pe care o mai mişca din când în când 
respiraţia unei ferestre deschise sau poate 
mângâierile lor. Teama mea era una reală. Nu ştiu 
cât credeţi din vorbele mele, dar vă pot jura că 
aveam senzaţia ciudată că o dată terminate 
treptele voi da nas în nas cu o fată în casă cu 
codiţele sprijinite pe umeri şi care îmi va spune 
plecând ochii şi ascunzându-şi palmele unele în 
altele: „Iartă-mă, conaşule! Am aprins focul şi am 
pus ştergare aşa cum mi-ai spus. Dar nu este prea 
devreme!? În salon, boierii dănţuiesc şi beau 
rachiu”. Nu i-am răspuns. O, Doamne! Vreau să 
spun că nu i-aş fi răspuns! Aş fi făcut un semn cu 
mâna de parcă aş fi ştiut tot ce îmi spune, deşi nu 
mai ştiam nimic! Probabil că aşa se întâmplă 
întodeauna atunci când ai sentimentul că ai greşit 
scara, lumea sau cerul.

  Era trecut de miezul nopţii, iar Nicu şi Marian 
erau deja în camere. (Voi face aici o precizare 
metodologică; pentru mine, prietenii au fost o 
lungă perioadă de timp „domnii.. prieteni” şi asta 
dintr-un „rău de înălţime”, dintr-o frică a 
plutitului altfel decât singur. Aici, în cer, 
constatând cât de la fel de bezmetici suntem, voi 
renunţa la orice formă de protecţie.) Florin era 
încă jos, în salon, cu Gică şi Loredana, obosit dar 
încă dispus să mai poarte o ultimă conversaţie. 
Avea să urce şi el zece minute după noi. Marian 

Dan Elias

Ştefan era aproape îmbrăcat în pijama. Am făcut 
şi eu repede acelaşi lucru, apoi ne-am aşezat pe 
marginile patului, spate în spate. Priveam în jos, 
prin transparenţa podelelor de lemn şi a zidurilor. 
Salteaua părea că ne trage în interiorul ei de abur. 
„Băi, Daniele! Eu am venit aici să vorbesc cu 
voi!” – l-am auzit pe Marian din spatele meu. Nu 
peste mult timp, sau poate chiar peste foarte mult 
timp, căci ceasurile aveau un fel băşcălios de a 
funcţiona, am auzit paşi repezi şi  un murmur 
dând uşa de perete: „Voi credeaţi că aţi venit aici 
să dormiţi!”. Părea glasul lui Florin, dar gura lui 
Nicu. Erau încă îmbrăcaţi cu redingotele de la bal, 
descheiate la primul rând de nasturi. „Nicuşor - şi 
toţi am înţeles că era vorba de gazdă – a pus caii la 
trăsură şi s-a dus pe vale, aşa că noi am urcat.” 
Văzându-i, lui Marian i-a revenit sângele în obraji 
şi s-a tras spre tăblia patului ca să le facă loc: „Dă-
le ceva să se aşeze!” – şi pentru că altceva nu mai 
era în cameră, le-am aruncat doi pui de nori 
umpluţi cu fulgi de gâscă. În tocul uşii, Ileana, 
fata pe care o întâlnisem pe scări, ţinea în palme o 
tavă subţire plină de pahare: „Mi-a poruncit 
conaşul Dobre să vi le aduc şi a spus că ştiţi 
domniile voastre de ce”. În spatele ei se umpluse 
de paşi. Gică o ţinea de mână pe Loredana de 
parcă tocmai se terminase valsul şi o conducea 
înapoi la carneţel. Aşa, înghesuiţi unul în altul, 
printre Ileana ce se chinuia să menţină echilibrul 
tăvii şi tocurile masive ale uşii, cei doi pătrunseră 
în mijlocul camerei. „Bandiţilor!!” – tună el şi 
paharele fragile intrară-n vibraţie. „M-aţi lăsat 
singur cu atâtea femei! Ştiţi că am picioarele 
fragile şi ameţesc de la polkă!  Dar cel mai grav 

este că au venit şi ceilalţi şi i-am prezentat singur. 
Acum Costel le recită, Sandu îi explică unui 
rapsod istoria „Mioriţei”, iar Codrin face vocalize 
pentru un grupaj de lied-uri!” Se făcuse o linişte 
de şcoală primară. „Hai, mă, c-am glumit!” – dar 
cum de jos tocmai se auzea glasul de bariton al lui 
Şerban atacând primele note muzicale, toţi am 
înlemnit. Doar Nicu (imperial!) s-a cocoţat cu 
picioarele pe pat, s-a descheiat la un nasture de la 
cămaşă şi despăturind o coală de hârtie a tunat: 
„Lăsaţi dracului orice altă activitate nepoetică şi 
ascultaţi! M-am pregătit special. O să vă citesc un 
poem şi vreau intervenţii, poziţii originale (!) şi 
conspecte. . . Florine, trezeşte-te!” Adevărul este 
că Florin aţipise între mine şi Marian, cu o aripă 
sub el şi cu cealaltă sprijinindu-şi capul.

   Am ascultat până dimineaţa. Am vorbit până 
dimineaţa. Ne-am contrazis până dimineaţa şi ne-
am împăcat până dimineaţa.

   Dimineaţa a venit în Valea Topologului, deşi 
nimeni nu a aşteptat-o. S-a întins peste iarba 
primăvăratică şi a avut suficientă răbdare să 
coborâm. Nicuşor nu se întorsese. Marian ne-a 
liniştit: „Omul are o revoluţie de făcut!” Fata în 
casă închidea ferestrele, nu înainte de a şterge de 
pe geamurile aburite urmele palmelor. Nicu a 
rămas minute bune într-un balcon ce dădea spre 
magnoliile de lângă bisericuţa de lemn. A coborât 
doar atunci când mirosul de cafea proaspătă a 
urcat până la el. În schimb, Florin nu a mai vrut cu 
nici un chip să iasă din cameră. Singurul argument 
la care a cedat a fost dorinţa fantomelor de a mai 
prinde şi ele măcar o oră de somn. Când a ajuns 
lângă noi, la cafea, se stingea undeva în pădurea 
de pe deal un ultim acord de pian. Era doar linişte 
şi verde şi Gigi s-a întors spre mine şi mi-a şoptit 
speriat şi revoltat în acelaşi timp: „Şi tu auzi ceva 
cum creşte în tine?” „Este doar iarba, Gică! Iarba 
dintr-un alt cer.” 

    



Desenată în peniță, spre graniță cu miniatura, pe un fond 
alb și încadrată într-un portal trilobat, mărginit de linii aurii, 
frunza de viță-de-vie imaginată de artistul plastic 
Sebastian Oprița, doctor în arte vizuale, este compusă „din 
frunze diverse, de mărimi și nuanțe diferite pentru că 
urmăream idea de a avea unitate în diversitate. Simbolul 
mare al frunzei semnifică gama ce poate cuprinde 
numeroase vinuri, fiecare cu subtilitatea și personalitatea 
specifică. Astfel, avem o imagine de ansamblu al gamei ce 
poate fi ușor recunoscută prin simbolul grafic, dar fiecare 
subdiviziune a gamei este la fel de importantă, pentru că la 
nivel vizual dacă aș scoate două sau trei frunze mai mici 
imaginea de ansamblu ar avea de suferit, pierzându-și 
integritatea, aparentă de relief.”

Același simbol îl regăsim și în Cartea de impresii a 
Domeniilor Ostrov, care îl are ca inspirator și editor pe 
Răzvan Ciucă, și grafician pe Sebastian Oprița. 

Contraeticheta este aerisită, cu înscrisuri succinte și 
necesare, reluând elemente din grafica etichetei.

De acord cu confesiunea online autorului, de acord și cu 
beneficiarul, patroana Oana Belu, care vede în simbolistica 
lui Oprița „hărnicie și noroc” (vinul intră în categoria acelor 
produse ale hărniciei umane care sunt semne evidente ale 
„civilizației”; Massimo Doná, Filosofia vinului, Ed. Art, 
București, 2010, p. 123; cf. John Locke, Eseu asupra 
intelectualului omenesc, vol. I, Ed. Științifică, București, 
1961, p. 254) și un vin care „vine la tine”, de acord cu 
clienții care cumpără sticla de vin apreciind-o ca 
„seducătoare”. Opus planului profan, îmi permiteți un alt 
registru de interpretare, pornind de la Aniela Jaffé, Omul și 
simbolurile sale, 1964: „Omul, cu predilecția sa pentru 
crearea de simboluri, transformă în mod inconștient 
obiectele sau formele în simboluri (...) atât în religie, cât și 
în arta vizuală.”

Oprița nu odihnește o frunză, închipuie un arbore, o 
reprezentare universală a existenței cosmice și a ciclului 
etern al vieții și al morții, un arbore genealogic care te duce 
cu gândul la cel al proorocului Iesei, reprezentare simbolică 
a genealogiei lui Iisus, atât în iconografia apuseană cât și în 

cea răsăriteană, ortodoxă. (Prof. Dr. Doc., E. Braniște, 
Dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase, Ed. 
Diecezană, Caransebeș, 2001, p. 46-47). De la miniatura de 
pe Evanghelierul din Praga (sec. XI), „O mlădiță va ieși din 
tulpina lui Iesei și un lăstar din rădăcinile lui va da” (Isaia 
11, 1), la Erminiile athonite și până la pictura exterioară, în 
mari panouri, de la Voroneț, Humor, Vatra Moldoviței, 
Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, tema Arborelui lui Iesei 
repetă răsărirea unei vițe, din care se desfac trei ramuri 
principale, pornind fiecare în direcții diferite. 

Ajuns aici, Oprița coboară în mitologia greco-romană, 
și obligat de canoanele oficiale de etichetare (plasarea 
siglei Domeniilor Ostrov, ea însăși o interpretare a 
artistului plastic Marcel Aciocoiței, după un opaiț roman 
descoperit pe plajă de arheologul Dan Elefterescu), 
înlocuiește „rădăcina” Iesei (Matei 1, 1-17), cu zeul vinului 
Dionysos (Dionis), auriu „ca un ban nou într-o comoară”, 
dar evident depărtat de tulpină. Principalii strămoși după 
trup ai Mântuitorului, enumerați în cartea genealogiei Sale 
– până la David, fiul lui Iesei, sunt substituiți de struguri, 
cârcei și frunze mici și mari, „Eu sunt vița, voi sunteți 
mlădițele” (Ioan,   15, 5). Simbolistic, după părerea mea, 
grafica lui Oprița rezistă. Depășește o zonă ternă și 
necuvântătoare. 

Mlădițele, grafica și Dionysos (Dionis) se înscriu într-
un binefăcător portal al tradițiilor dobrogene, pornite din 
antichitate și consacrate prin creștinism.

VINURI purtătoare de frunză:
Muscat Ottonel, DOC sec; Muscat Ottonel, IG 

demidulce; Fetească Albă, DOC sec; Fetească Regală, 
DOC sec; Riesling Italian, DOC sec; Chardonnay, DOC 
sec; Pinot Gris, IG demisec; Cabernet Sauvignon Rose, 
IG sec; Merlot Rose, DOC sec; Cabernet Sauvignon, 
DOC sec; Fetească Neagră, IG demidulce; Merlot, IG 
demisec.

   Prof. Răzvan Ciucă
    Domeniile Ostrov, martie 2013 

Priveam în lungul grădinii frumos orânduite, 
străjuită de pomi, şi farmecul zilei de început de vară 
era dublat parcă de un spirit bun al locului. 

Gândeam la cei care trebuie să fi trudit în trecut în 
grădina aceea, la cei ce trebuie să fi iubit şi la cum va fi 
fost dragostea lor. Îmi imaginam scriitorul, demult 
dus dintre noi, frământându-şi gândurile în lunecarea 
lor spre hârtie; îl vedeam umblând cu tălpile goale – 
după spusa celui care, copil fiind, îl cunoscuse – 
lepădându-şi straiele „domneşti”, de oraş, ostenit de-
atâta inutilă poleială, venind să-şi tragă seva din locul 
acela mirific, din pământul dătător de energii, din casa 
în care se născuse. Ca un magnet simţeam pământul 
sub picioare şi puţin a lipsit să nu mă descalţ şi eu 
pentru binecuvântata-i atingere. 

Lăsasem în urmă veselia celor veniţi să-l 
comemoreze, cu masa, cu poveştile şi cântecele lor. 
Câţiva copii mişunau prin grădină – copii de oraş, 
pentru care orice fir de iarbă crescut din pământ, nu 
din glastră, poartă în el mirajul cine ştie cărei minuni a 
lumii. 

Armonia deplină în care mă aflam a fost 
zdruncinată de o voce venită precum zbârnâitul 
soneriei ceasului, tocmai la timpul nepotrivit, să te 
trezească dintr-un vis frumos, care n-ai vrea să se 
termine.

Până să înţeleg ce se petrece, mi-a luat ceva vreme. 
Înţelegeam şi parcă n-aş fi vrut. Dincolo de gardul din 
plasă, o bătrână ducea războiul vieţii sale cu micuţii 
care se-aliniaseră să privească minunaţi la cireşele din 
pom. Din pomul care-şi avea rădăcina în curtea 
femeii, dar care, parcă în semn de respingere faţă de 
ea, îşi aplecase crengile peste gard, îmbiindu-te cu 
ofranda sa, ba chiar rugându-te să-l culegi. Nu-mi pot 
stăpâni un gând: şi eu, să fi fost cireş, la fel m-aş fi 
purtat. I-aş fi întors spatele cotoroanţei, aplecându-mă 
înspre cei buni, suficient de mult cât să mă poată 
gusta. 

Încercarea de-a o ignora a fost zadarnică, în ciuda 
faptului că m-am străduit. Strădanie de pomană, căci 
discursul ei, plin de ocări la adresa nevinovaţilor copii 
care doar poftiseră, fără a îndrăzni să se înfrupte, părea 
să nu se mai termine. 

Chiar înainte de-a hotărî că-i cazul să intervin, s-a 
produs declicul. Bătrâna zvârlind sudalme peste gard, 

împungând cu băţul prin ochiurile plasei, mi-a amintit 
de mine copilă şi de nea` Ghiţă, fie-i ţărâna uşoară! N-
am ştiut niciodată de ce toţi copiii de pe strada mea, 
într-un sat altfel plin de cireşi, pofteau tocmai la 
cireşele din pomul lui. Probabil fiindcă şi le-apăra cu 
străşnicie, preferând să le lase graurilor decât să ni le 
dea nouă. 

Într-una din zile, eu şi Corina, pândind momentul 
(de altfel aşteptat de mult), am escaladat gardul şi apoi 
cireşul râvnit. Mâncam şi puneam prin buzunare, ba 
încă mai aruncam şi pe jos, direct în stradă, să facem 
rezerve. Când am văzut monstrul cu ditamai bâta, 
răcnind lângă tulpină, niciuna dintre noi n-a mai 
judecat, dar am acţionat în acelaşi mod, sub impulsul 
fricii – am sărit. Evident, nu în curtea lui nea` Ghiţă 
(bag seama că o urmă de judecată tot ne mai 
rămăsese), unde ne-ar fi prins şi ne-ar fi snopit în 
bătaie, ci dincolo de gard, la drum, şi-am nimerit… pe 
marginea unei fântâni. Binecuvântat fie cel care-o 
construise; doar el ştie ce-a avut în cap când a hotărât 
să-i facă buza atât de lată. Binecuvântată fie şi 
pasiunea noastră pentru gimnastică şi exerciţiile de 
mers pe bârnă, imaginându-ne Nadia Comăneci. Ba 
nu, că doar eu eram Nadia, Corinei îi atribuiam, de 
regulă, rolurile care nu-mi conveneau. Odată s-a rugat 
de mine o zi-ntreagă: „Lasă-mă şi pe mine să fiu măcar 
astăzi Nadia!” Am lăsat-o. În schimbul unui serviciu 
care mie-mi dădea ameţeli şi cârcei în palme – să 
culeagă ea şi norma mea de muşeţel pe care trebuia să-
l ducem la şcoală. Celebritatea are un preţ.

De când cu nea` Ghiţă şi bâta lui, am făcut o 
pasiune pentru fântâni şi pentru inşi care-şi apără 
cireşii. Şi să fi vrut, n-aveam cum să nu mă-ndrept spre 
frontul de război, direct în linia-ntâi, ţinând piept 
mareşalului fără armată, pe care în gând am botezat-o 
„Ghiţa”. 

Ca orice om civilizat, am încercat să fac apel la 
toate tacticile nebeligerante de care aveam habar, 
începând cu apelul la raţiune, la sentimente (uitând că 
zgârcenia n-are nici sentimente nici raţiune) şi 
sfârşind prin a trage cu tunul. 

Dau să explic:

- Mamaie, aceştia sunt copii crescuţi la oraş, n-
au văzut în viaţa lor decât cireşe în lădiţe, la piaţă. 
Lasă-i şi pe ei să vadă cum stă cireaşa pe creangă, apoi 
dă-le voie să culeagă câte una! Îţi promit că nu vor lua 
mai multe. 

- Nu! se răţoieşte la mine, ameninţând cu băţul 
către copii. Ei, atraşi din ce în ce mai mult şi prinzând 
oarecum curaj, se tot apropiau, stârnind şi mai tare 
furia uscăciunii de dincolo de gard. 

Baba nu şi nu. Am trecut la planul B:
- Mamaie, îţi plătesc cireşele. Iau şase cireşe 

(avusesem grijă să număr copiii) şi îţi dau cât vrei pe 
ele. Cât vrei?

- Nu vreau nimic! Vreau să plece! Nu-mi trebuie 
bani.

S-o crezi tu! Scot cincizeci de mii, pe care-i întind, 
apoi o sută…

- Şase iau, nu mai mult…
- Nu, nu! Nu vreau bani! Să plece ăştia, că mănâncă 

şi rădăcinile! Nu se mai satură, arză-i-ar focu`! 
Hm... cine spunea că totul are un preţ?
Mă dau bătută. Vreau să spun în privinţa banilor. Îi 

pun la loc în poşetă şi-o mai întreb o dată: „Deci nu 
vrei bani?”, ca să-mi liniştesc conştiinţa. 

- Nu vreau! Să pleci cu banii tăi de-aici! Eu n-am 
mâncat o cireaşă şi stau şi mă uit în fiecare zi cum se 
mai coace câte una, şi voi veniţi să prăduiţi?

- Dar de ce n-ai mâncat? Uite, îţi culeg eu mai de 
sus, unde-s mai coapte.

- Nu vreeeaaauu! Nu! N-am mâncat că nu mă-
nduuur!

Bine. Atunci nu te-ndura. Eu mă-ndur. 
Le număram în timp ce le adunam de pe cracă: una, 

două,.. şase. Şi-a şaptea, că poartă noroc.
- O vrei?
- Nu.
- Atunci o mănânc eu. Bogdaproste!
- Sta-ţi-ar în gât!
Sta-ţi-ar clonţu`!
Am simţit, luând cireşele din pom, cum îi rupeam 

bucăţi din carne. De altfel a şi plecat. Bătălia fusese 
pierdută. Dar nu şi războiul. În noaptea ce-a urmat, am 
visat că-l mâncam pe nea` Ghiţă. Care, obosind să fie 
mâncat, mi s-a oprit în gât. Noroc c-a sunat ceasul. 
Uneori e bine să existe deşteptătoare prin casă.

Florentina Loredana Dalian
Iunie, 2008



Gheorghe Păun-Ialomiţeanu
(din volumul 

„Concert pentru vioară şi patru coşciuge”)

A fătat mama. Cinci. Căţei!
Am venit cu ultimul scheunat. Astfel, laptele 

mamei era pe terminate când reuşeam să găsesc 
bucata de carne din care curgea un lichid albicios. 
Laptele căţelei de mamă a  crescut patru căţei-câini şi 
pe mine, căţel-abandonat.

Sunt negru, cu păr lucios şi-o formă care este un 
amestec de maidaneză cu un câine scăpat … de 
supravegherea locatarului de la blocul alăturat.

Tata, câine de rasă fusese trecut în rezervă. Maior. 
A fost antrenat la Sibiu, şi-atunci când mirosul venea 
doar de două-trei ori pe lună la nasul descoperiotor de 
droguri, a fost predat celui care s-a ocupat de 
antrenamentul lui TATA-MAIOR…

Dar, militarul-militar! Încalecă şi fă-o să fete şi-
apoi du-te şi pe la alte fete; adică animale ca mama.

Era într-o zi de joi.
Luciul meu, bucata de trotuar care îmi ţinea loc de 

cuşcă şi-mi suporta scheunatul au atras atenţia unei 
fete ce  conducea ceva care semăna  cu arătarea care-
mi lovise mama. O chemase tata-maior şi pentru a 
ajunge la el a trebuit să traverseze strada.

Atunci maşina aceea nu a frânat…, dar aceasta a 
frânat şi, din ea, a coborât o fată.  A vorbit cu un bărbat 
care, mai târziu, am înţeles că era tatăl ei, fost militar, 
ca tata.

Creierul meu de câine nu prea m-a ajutat să înţeleg  
cine era, unde învăţa fata aceea care m-a luat în braţe.

Mama mă lua cu gura. Gura ei era ca un londou, aşa 
cum văzusem că-şi purtau oamenii copiii!

Mi-a părut rău că nu am putut să fac legătura între 
ceea ce am văzut şi ceea ce  trăiam. Nu întâmplător se 
spune că:… „are viaţă de câine”.

În maşină am simţit că urma să se întâmple ceva 
neprevăzut.

Oare câinii au o viaţă normală? Nu!
Cei care sunt crescuţi în apartament au proprietari 

cărora le lipseşte ceva şi caută linişte, partener de 
vorbă, siguranţă, suplinirea unui copil, a unei fiinţe 
dragi.

Trebuie să mănânce mâncare de câini!
Trebuie să se gudure chiar dacă nu are chef atunci 

când vin musafiri.
Trebuie, trebuie, trebuie… Numai  trebuie! 
Câinii care cresc la curte trebuie să latre, să muşte, 

să rabde câte o sudalmă sau o lovitură de la stăpânul 
supărat sau supărăcios… Uneori li se pune firmă la 
poartă: „ Câine rău” Rău? Păi atunci, spune-mi cu cine 
te însoţeşti ca să-ţi spun cine eşti!

Vă lătram (citeşte spuneam) că simţeam ceva 
neprevăzut.

S-a început cu Joică. Aşa mă striga bărbatul care 
semăna , la faţă, cu părul  meu. Mi-a zis, Joică , că m-
au găsit într-o parte din săptămână căruia oamenii îi  
spun joi.

Locul unde m-au adus are în baie ceva care 
seamănă cu bucata de trotuar unde am fost lăsat să fiu 
găsit…

Tata a plecat să continue învăţatul.
Cred că acest lucru a fost Dumnezeul meu!
Am lătrat  -Dumnezeu?!
Apoi, aveam ceva din El. Apăram, bucuram, 

suportam…
Revin.
Aveam râie.Eram murdar, slab şi slăbit.
M-am trezit spălat, uns cu nişte alifie şi am primit 

pastile care mi-au liniştit stomăcelul.
Am primit lapte. Nu era ca al mamei, dar eram 

primul.Întotdeauna. Nu aşteptam la rând.
Bărbatul care mă striga "Joică" a început să mă 

certe. Începusem să fiu din nou semi-maidanez. Îmi 
făceam nevoile unde apucam.

Camera unde locuiam îi spunea garsonieră şi din 
ea auzeai dacă vecinul are pâine, sforăie, plămădeşte 
copii      sau a uitat robinetul deschis.

Tot aici am descoperit că există şi câini-oameni.Au 
două picioare şi răutate mai mare decât firma de la 
unele porţi cu:"Câine rău".

Gazda mea nu mi-a cerut să mă gudur, să ling copii 
pe faţă sau alte fapte de câini.

În schimb vorbea întruna. Nu puteam să dorm. Mă 
striga foarte des. Uneori îmi cânta. Cred că bea şi el 
lapte … de cârciumă.Mă piteam sub pat. Dormeam. 
Sforăia şi el. Era singur. Eu eram companionul de 
discuţii. Suplineam lipsa cuiva.

Nu am lătrat să-l întreb. Nici nu aş fi înţeles! 
Şi apoi nici nu este bine să intri cu labele în sufletul 

cuiva profitând de starea omului.
Aţi fi vrut să citiţi o poveste cu propoziţii ce nu 

obligă cititorul să fie atent la unele sensuri…
Nu pot.
Gândiţi-vă că am avut tata-Maior-Mirositor cu 

zgardă unde trona o stea de maior şi care avea meniu 
cu carne.

Mama, Căţea Lovită de  Maşină a fost o lady. 
Umbla curată. Nu zăbovea oriunde şi avea mândrie să 
nu mănânce în zona tomberoanelor.

Chiar şi când ne-a fătat, atunci când laptele se 
încăpăţâna să curgă din ţâte, refuza tomberonul.

A avut noroc cu un om care lăsa, aproape zilnic, o 
pungă cu oase.Avea copii şi nu prea existau dinţi în 
casa aceea…

Norocul a fost anulat de nenorocul cu traversatul 
străzii la chemarea tatălui nostru.

Sunt sigur că a murit fericită fiindcă ce poate fi mai 
deosebit decât să mori din dragoste de câine- bărbat.

Dacă nu sunt un câine obişnuit? Nu este aşa! Sunt 
obişnuit.

Dovada?
Am fost dus cu aceeaşi maşină şi lăsat la o rudă a 

bărbatului ce semăna cu mine la culoare şi… chiar  la 
viaţa  care o duce.

Nu mai locuiesc în 12 mp. 
Locuiesc la 1200 mp. Îmi fac nevoile oriunde. Mai 

trist este că   nu prea am ce… Am crescut. Mănânc ce 
găsesc . Latru „lătrat”. Muşc. Mă gudur că simt.

Am în gură gustul ultimului săculeţ cu mâncare de 
câine.

Au trecut câteva luni. Au venit să mă vadă. Au adus 
suc la copiii rudei şi o mulţime de vorbe, de sfaturi 
pentru noii mei găzduitori.

   M-am răzbunat pe ei! Cum? 
  Când m-a strigat tatăl fetei cu  maşina ce nu a 

omorât câini  nu l-am băgat în seamă. Adică, mi-am 
văzut de treabă . Treaba însemnând pititul între 
animalele din curtea de 1200 mp.

  N-aveam mâncare de câine, dar eram Negruţu! 
Nu mai eram Joică…

   A plecat înfrânt. Cred că şi-a comandat să mă uite. 
Nici nu  mai semăna cu mine la faţă! Se făcuse galben.

   Aşa, că nu este bine să amăgeşti nici chiar un 
câine!

Dacă   procedezi aşa rişti să devii câine la rându-ţi…
Fără Tată-Maior-Mirositor.
Fără mamă lady, care nu mânca în zona 

tomberoanelor.

1. Nu se mai poate nimic. Totul e 
ireversibil. Noi, cei de acum câteva minute nu 
mai existăm, am consumat cuvinte şi gânduri 
care nu se mai întorc, am acumulat altele pe 
care le folosim ACUM, paşii noştri şi copacii 
nu vor mai fi aceiaşi oricât am încerca să 
repetăm acea mică plimbare. De aceea nu mi-
au plăcut niciodată amintirile, căci sunt 
aproximative, false până la urmă, şi stăpân sunt 
acum doar pe fiecare pas făcut, pe fiecare vorbă 
spusă sau auzită, pe prezenţa ta înaintând pe 
cărare şi pe copacii care au un anumit număr de 
frunze şi care peste o clipă vor arăta altfel, şi 
altfel, şi altfel. Alţii, mereu, cu fiecare tăcere, 
cu fiecare gest, cu fiecare gând, cu fiecare 
frunză mişcată de vânt sau de paşii noştri. Am 
ajuns să nu mai fiu disperat în momentele când 
percep acut ireversibilitatea trecerii noastre, 
mă linişteşte chiar faptul  că-n urmă rămân 
statuile mele, golite de sens, dar acolo, care se 
topesc în neant. Noi mergem înainte. Pentru că 
am din ce în ce mai tare senzaţia că neantul e-n 
spatele nostru, nu în faţă. În faţă e Timpul Fără 
Sfârşit creat simultan cu înaintarea noastră în 
el. Mâna ta rănită va şti să-şi oprească 
sângerarea în mâna mea. Ca doi proprietari şi 
producători ai timpului.

2. „ În fabrici şi în uzine s-a desfăşurat 
mişcarea stahanoviştilor pentru îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor cincinale. În toate 
ramurile industriei există muncitori care, după 

Gheorghe DOBRE

ce şi-au îndeplinit sarcinile cincinale, lucrează în 
contul viitorului plan cincinal. Astfel în industria 
carboniferă a devenit renumit, în perioada 
postbelică, mecanicul de la haveză Gherasim 
Zaporojeţ, care şi-a îndeplinit planul cincinal în 
doi ani. În construcţie s-a distins Fedos 
Şavliughin, în industria minieră minerul din 
echipa de înaintare Stepan Eremenco, în 
siderurgie furnalistul Alexandru Filipov, în 
industria textilă ţesătoarea Maria Volcova şi 
alţii... În multe alte întreprinderi au apărut 
deasemeni muncitori care, după ce şi-au însuşit 
bine tehnica, îşi depăşesc cu mult sarcinile, fac ca 
maşinile şi maşinile-unelte să funcţioneze cu o 
viteză excepţional de mare şi aplică metode 
rapide de prelucrare a metalelor. Aşa, de pildă, 
strungarul Bortchevici din Leningrad a obţinut o 
nemaintîlnită viteză de tăiere a metalului – 1.200 
de metri pe minut. Succesele obţinute de 
stahanovişti nu rămân un bun al unor indivizi 
izolaţi, ci devin baza avântului general în 
producţie.... Nicolai Rossiischi, maistru la uzina 
Calibr, a adresat un apel pentru a se ajunge la 
munca stahanovistă a unor întregi sectoare şi 
secţii. Acest apel a avut un viu răsunet în mijlocul 

muncitorilor, inginerilor şi tehnicienilor. 
Metodele lui Nicolai Rossiischi au devenit un 
bun al întregului colectiv al uzinei Calibr, şi 
actualmente întreaga uzină a devenit o uzină 
complet stahanovistă.” (Traducerea a apărut în 
1950) 

3. Silueta Lucianei se contură clar doar în 
momentul în care pătrunse în stradă. Se glumea 
în jurul ei dar n-o deranja. Nu înţelegea. Nici nu 
era nevoie şi nici n-o interesa. Gândurile ei se 
duceau cu viteză specifică spre alte direcţii. Deci 
n-avu cum să observe forfota specială şi aerul 
serii, propice mereu pentru tot felul de 
neclarităţi, care apropiaseră până la confundare 
chipurile din jur. Deodată, ca la un semnal 
invizibil, toate aceste chipuri glumeţe dispărură 
făcând loc unui pustiu, plin de încordare totuşi, 
prin care doar pasul Lucianei suna invariabil, ca 
al unei creaturi goale, dirijată din exterior. Era 
ora la care, în fiecare noapte, o altă siluetă 
cobora dintr-o casă oarecare cu o armă în mână, 
înainta fără zgomot spre Luciana, se oprea-n ea, 
deveneau o singură fiinţă, şi-şi trăgea un glonte-
n inimă. Strada se popula iarăşi, chipurile 
căpătau altă trăsătură comună, acum de groază, 
se strângeau în jurul cadvrului şi aşteptau ca un 
individ ciudat, ca sfântul Marcu, să coboare de 
pe un acoperiş apropiat şi să zboare cu corpul 
fără viaţă, fără să observe nimeni că Luciana îşi 
continua netulburată drumul spre lumina mai 
artificială, dar mai sigură, a centrului oraşului.



I

Între mamă şi Dumnezeu
              Este
              somnul meu

II

Omul prins în gheţar priveşte la soare
    Prin văzduhul de apă încremenită.
    Şi nu înţelege rostul soarelui…

III

PICTURĂ NAIVĂ

O găină trufaşă şi iscoditoare trece
prin dreptul soarelui.
Se chiorăşte la el ca la o insectă imprudentă
şi apoi,
nervoasă,
începe să ciugulească soarele.

IV

Dintr-un peşte iese o broască. Din broască iese
un şoarece. Din şoarece iese un cărăbuş. Din cărăbuş 
iese un vierme, iar din vierme -
un fluture mânjit cu toate culorile
lumii de dincolo.
Plin de bucuria vieţii, fluturele îşi fugăreşte
Umbra - curcubeu.
Pe deasupra apei nemişcate.
Din care ţâşneşte peştele
cu ochii arşi
de aceleaşi culori ale lumii de dincolo.

V

O stea curioasă se uită la mine
prin fereastra ochiului meu.
          Şi fac semn cu mâna.
          Dar ea se ruşinează şi cade.

VI

Într-o dimineaţă,
coborând printre livezile seci,
m-am întâlnit cu mine însumi.
Am trecut unul pe lângă altul
sfârtecând tăcerea dintre noi cu priviri de gheaţă.
Sunatoare.
Doar câinele meu
îl lătra furios pe…mine.

VII

Câinele roade o căpăţână de câine.
Şarpele îşi ronţăie coada,
scuipând din când în când
bronzate limbi de clopot.
Doar eu
crucificat rotund pe solzii
soarelui,
nu-mi mai găsesc sudul.

VIII

Durerea şi-a adunat lianele fierbinţi
din trupul mort.
Şi a fugit.
Călare pe ultima secundă.
Copilul ei orfan plânge acum,
îngheţâd în visul durerii de durere.

IX

Femeile-umbră calcă apa stătută
dintre dorinţe,
înecându-se una câte una.
Ultima femeie-umbră ştie plutirea.
Şi pluteşte.
Iat-o!

CONSTANTIN ANTONESCU

     

Teme-te de tristeţea mea!

Stă şi pândeşte din spatele vieţii.

X

Cum mai trec fantomele
prin flacăra lumânării,
tulburând-o…

XI

O femeie de nisip zace zidită-n clepsidră.
Trupul i se scurge în granule zgomotoase
dintr-o parte în alta a timpului.
O privesc şi-mi face semne
Să-i citesc pe buzele îngropate
în stele de cuarţ
Şi citesc:
“Orice-aşi face
sfârşesc prin a-mi pierde capul…”

XII

Pluteşte printre câmpuri de fum înspicat
Pagoda Violet.
Din vârful ei
în loc de clopote,
se aude dangătul câinelui.
Tămâie de santal pe altarul dimineţilor
de gresie
îmi e viaţa.

XIII

Trist sună tulnicul maţului gros
în valea încăperii pustii.
Doar oglinzile aud.
Şi înţepenesc în glazura lor purpurie,
coclită de ruşine.

XIV

Copilul aruncă scoica înapoi
pe plajă
de parcă ar fi aruncat cu piatra
într-un câine.
Ba, chiar făcu un pas îndărăt
de frică
Să nu cumva să-l latre nisipul.

      “Caii nu mor decât din melancolie”

    Cyrano

SĂ FII MÂNCAT DE GRÂU

Unui ţăran i-a căzut pe cap duşmănia alor săi din 
tot satul. Şi s-au hotărât aceia să-l îngroape în grâu 
până la gât, pentru nu ştiu care vină. Din când în când, 
în timpul zilei, două babe care cărau apă la morminte, 
veneau şi aruncau peste osândit două-trei găleţi. Pasă-
mi-te spre a-i potoli setea.

Nu trecu mult şi movila de grâu, în vârful căreia se 
vedea capul pleşuv al îngropatului, îşi schimbă 
culoarea. Mai întâi în verde şi apoi în verde din ce în ce 
mai  hotărât.

Nimeni nu poate spune dacă atunci când   firişoare   
subţiri  au început  să-i taie pleoapele, altele preferând 
văgăunile nărilor, sau brazdele însetate ale buzelor, 
ţăranul mai trăia sau nu.

Ce se mai ştie e că una din babe, care vorbea în 
ascuns cu plantele, fu trasă de poale de câteva firişoare 
ce se străduiau să scape de sub unghiile crăpate ale 
ţăranului. Baba îşi ciuli urechile şi auzi zeci de 
glăscioare sângeroase:

- “Bun pământ, omul!”

UN VIS

Femeia visă că este mâncată de oameni coloraţi, 
filiformi, giacomettieni. De fapt, înghiţită, mutată 
într-o burtă hrubatică, plină de panouri cu butoane, 
legate unele de altele prin cordoane ombilicale. Ea 
încercă să apese la întâmplare butoanele pentru a 
deregla homofagul. Numai că înghiţind-o, creatura îi 
înghiţise şi gândurile. Aşa că reacţionă provocându-şi 
un mic cutremur stomacal.

De fapt, era el, bărbatul ei, care o scutura uşor de 
umăr pentru a-i potoli geamătul.

Ea îi povesti visul.
- Gata cu somnul, spuse el. Altfel vei fi  probabil, 

păscută de un cal.
Tot atunci bărbatul zări, oarecum îngândurat, pe 

geam, cum se îndepărtau, pe aleea care împărţea 
grădina într-o jumătate de primăvară şi o jumătate de 
toamnă, doi oameni filiformi,, giacomettieni. Unul 
verde şi altul ruginiu, luminos.

CORTINA STRĂVEZIE

În scenă intră bătrâna actriţă, cărându-şi 
sârguincioasă beţele pentru baldachinul de plajă.  Ca 
la orice început de relaţie totul se bazează pe o 
indiferenţă bine jucată. Urmează apoi saluturile 
tăcute, urmate de micile, chinuitele fraze fără rost.

- Bună!
- Buna! Iar e cald. O să ne uscăm ca  broaştele…
- Fără doar şi poate…
Observ însă că de la o zi la alta, sub apăsarea unei 

poveri secrete, fiinţa ei pierde din înălţime. Într-o 
dimineaţă, uşor muşcată de ameninţarea unei toamne 
prea grăbite, am mai văut din ea doar nişte resturi de 
picioare, umerii, care se străduiau să fie demni şi capul 
nins, străpuns de găvanele ochilor incolori.

M-a privit cu aceeaşi faţă senină pe care se putea 
citi împăcarea definitivă şi apoi, agitând beţele 
baldachinului, mi-a spus:

- De mâine să mă cauţi pe sub pământ…

O SNOAVĂ

Într-un sătuc de humă îşi petrecea veacul un tip 
cam răpănos pe care lumea îl ştia de doctor. De cum se 
făcea ora de cuviinţă, la uşa bordeiului în care 
sălăşluia se înghesuiau, care mai de care, nevoiaşii 
acelui sat. În ziua aceea primul se nimeri să fie un ţăran 
puternic, cu ditamai gâlma răsărită în frunte.

- Mă doare, dom`doctor, se văita ţăranul  
împungându-şi gâlma cu degetul.

- Lasă-te de băut, porunci doctoral cu o voce încă 
tulbure.

Apoi dă buzna o roşcovană voinică, cu un burtoi 
cât coteţul dulăului.

- S-a răsucit copilu`-n mine, as` noapte, dom` 
doctor…

Omul, cu ochii încă plini de nori nehotărâţi, o 
măsură din cap până-n picioare, fără a se obosi să îşi 
ascundă gândurile păcătoase:

-Lasă-te de băut, încheie el consultaţia.
Printre cei mari se strecură şi un puştan care, odată 

ajuns în faţa vraciului, schelălăi şi el cum putu:
- Am căzut din nuc şi acu` am mâna  strâmbă…
- Lasă-te de băut…
Mai veni şi o babă nebună, cu părul vâlvoi.
- Măi nepoate, mă dor gingiile.
- Lasa-te de băut…
- Nu-i de la posmagi?, întrebă baba puţin      

încurcată.
- Nu.
Şi, în  sfârşit, veni şi groparul satului, cu nasul lui 

roşu, mare cât cazmaua cu care întocmea locuinţe de 
veci în buza dealului gălbui sub care se aciuiase 
aşezarea aceea fără rost.

- Pă mine, dom` doctor, mă doare-n cur…
Doctorul stătu puţin pe gânduri, pufăi pe nări nişte 

prafuri roşcate şi apoi răspunse:
- Tu…dă-i înainte.



Concursul şi Festivalul Naţional de interpretare a 
liedului „Ionel Perlea a avut loc la Slobozia,  luminată de 
soarele primăverii împlinite, în „frumoasa lună Mai” a lui 
Heine şi Schumann.  ,,O revedere dorită şi, iată, din nou 
împlinită, datorită gazdelor – Consiliul Judeţean 
Ialomiţa, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” –şi 
coorganizatorilor – Uniunea Criticilor Muzicali „Mihail 
Jora” – România”,  a apreciat președintele juriului, prof. 
univ. dr. Grigore Constantinescu. 

 Oaspeţii acestei ediţii au fost ca în fiecare an, maeştrii 
care alcătuiesc juriul, muzicienii  în  recitaluri şi, nu în 
ultimul rând, concurenţii, aflaţi acum în dialog cu propria 
lor afirmare artistică. O parte din muzicienii prezenți 
cunosc istoria acestui eveniment muzical anual, deoarece 
şi-au oferit generos colaborarea la aproape toate sau la 
multe ediţii anterioare. De fiecare dată se mai adaugă şi 
alţi artişti care au acceptat invitaţia organizatorilor, 
înţelegând semnificaţia unei asemenea manifestări 
culturale naţionale de elită. Merită renumele artistului 
ialomiţean o astfel de  dedicaţie ? Fără îndoială că 
răspunsul este afirmativ şi totodată pilduitor. Mulţi 
maeştrii ai muzicii din ţara noastră, vestiţi pe toate 
meridianele lumii, ar avea dreptul la neuitare dar, totodată, 
sunt amintiţi arareori. O benefică idee a iniţiat la Slobozia 
această întâlnire sub arcada unui destin de excepţie al 
secolului XX. Ediţiile de până acum au dovedit-o, aşa cum 
spunea George Enescu, potrivit căruia „ideea frumoasă 
dăinuie.”

Juriului concursului: soprana Maria Slătinaru Nistor, 
tenorul Ionel Voineag, prof. univ. dr. U.N.M.B., soprana 
Sorina Munteanu (Opera Națională București), Dana 
Chifu (Universitatea de Vest Timișoara), soprana Bianca 
Manoleanu (U.N.M.B.), mezzo-soprana Claudia 
Codreanu, sopana Florența Marinescu (Universitatea 
Ovidius Constanța), soprana Ana Rusu (Academia de 
Muzică din Cluj), Prpr. Cristina Soreanu (U.N.M.B), 
muzicologul Daniela Caraman Fotea, pianista 
Andreiana Roșca (U.N.M.B), compozitorul liedurilor 
obligatorii pentru această ediție, Valentin Timaru din 
Cluj și prof. univ. dr. Grigore Constantinescu.

Programul acestei luni de Florar a reunit cea mai mare  
participare din istoria festivalului: 37 tineri muzicieni 
–studenți și masteranzi din mari centre culturale şi 
universitare ale ţării (București, Cluj, Timișoara, Brașov, 
Constanța) pentru Concurs, iar recitalurile au oferit, ca de 
obicei,  prime audiţii absolute, capodopere ale literaturii 
liedului şi, totodată, ca recurs la memorie, omagierea 
marilor compozitori Robert Schumann, R. Wagner, 
Giuseppe  Verdi ,  George  Gershwin ș i  Paul  
Constantinescu.  Societatea română de Radiodifuziune a 
fost prezentă pe răstimp de patru zile pline de sonuri ce vor 
rămâne apoi în amintire, asociate unui nume mare, destinat 
să dăinuie – Ionel Perlea.

RECITALURI DE EXCEPȚIE
Și recitalurile  festivalului au fost deosebite: mezzo-

soprana Claudia Codreanu (cîștigătoarea marelui premiu 
la prima ediție a festivalului, dar și membră în juriu), cu 
piese de Francis Poulenc-in acest an comemorare 50 de 
ani, basul Marius Manyov, acompaniat la pian de Sorin 
Dogaru, cu lucrări de Camille Saint-Saens si Robert 
Schumann. In seara de 19 mai, in cinstea Anului Verdi-
Wagner, soprana Cristina Radu si pianistul Steffen 
Schlandt au interpretat Wesendonck Lieder de R. 
Wagner, iar soprana Bianca Manoleanu și pianistul 
Remus Manoleanu piese de Verdi.

Surpriza serii de 18 mai a fost recitalul Mezzo-sopranei 
Bianca Manoleanu, acompaniată la pian de Remus 
Manoleanu cu lieduri compuse de Laura Manolache pe 
versurile poetului ialomitean Ilie Comăniță (Zvon de 
primăvară) și de Theodor Grigoriu pe versurile poetului 
Șerban Codrin (Drum cu păsări).

După Gala Laureaților, la care câștigătorii au fost 
aclamați de public, tenorul clujean Stefan Korch, 
laureatul trofeului Ionel Perlea al editiei 2012, acompaniat 
la pian de Iulia Suciu, a susținut un ercital cu lucrări de G. 
Puccini, și V. Bellini.

Festivalul a fost încheiat de soprana Operei Naționale 
București, Sorina Munteanu, cu un repertoriu de G. 
Gershwin (aniversare).

De menționat prezența discretă la Festival a nepoatei lui 
Ionel Perlea, doamna Aurelia Stoian (Kleine). 

PREMIILE CONCURSULUI
Marele Premiu  “IONEL PERLEA -  EX AEQUO - 

Stanca Maria Manoleanu  (UNMB) şi Silvia Micu 
(UNMB)  - acordat de Centrul Cultural UNESCO “Ionel 
Perlea”

PREMIUL I -  EX AEQUO –  Ramona Păun (UNMB)  

MOTTO: "O Idee frumoasă dăinuie" - George Enescu

şi Augustin Hotea (UNMB) - acordat de Centrul Cultural 
UNESCO “Ionel Perlea”

PREMIUL II – EX AEQUO – Radu Ion (UNMB)  şi 
Elena Dincă (UNMB), acordat de Centrul Cultural 
UNESCO „Ionel Perlea”

PREMIUL III -EX AEQUO – Alexandru Aghenie 
(UNMB)  şi Beniamin Pop (Academia de Muzică 
Gheorghe Dima – Cluj), acordat de Centrul Cultural 
UNESCO “Ionel Perlea”

Premiul Mihaela Agachi – Tatiana Caisîn (UNMB), 
acordat de Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”

PREMII SPECIALE:
Premiul “Doina Micu”  - Ioana Vețean Muntean 

(Academia de muzică „Gheorghe Dima” – Cluj-Napoca), 
pentru acompaniament, acordat de Uniunea Criticilor 
Muzicali "Mihail Jora"

Premiul “Martha Joja” - Pavăl Olaru Aida Cătălina  
(Academia de muzică „Gheorghe Dima” – Cluj-Napoca)  şi 
Țică Elena Corina (UNMB), pentru stil cameral, acordat de 
Uniunea Criticilor Muzicali "Mihail Jora"

Premiul “Steliana Calos” – Butu Rodica Ștefania 
(UNMB), pentru interpretare vocală, acordat de Uniunea 
Criticilor Muzicali "Mihail Jora" 

Premiul “Bianca”  - Tudor Scripcariu (UNMB), 
pentru acompaniament, acordat de Fundaţia Culturală 
Bianca

Premiul pentru cel mai sensibil interpret,  oferit de 
Asociaţia Culturală „ SEMPER MUZICA” – pentru Corina 
Maier

Premiul "Victoria Ştefănescu”  - Părău Victor şi 
Valentina Verlan (Filarmonica Banatul Timișoara), pentru 
duo voce-pian, acordat de Fundaţia ACCUMM

Premiul PIANO POESIS – Victor Părău (Timisoara), 
acordat de prof. univ. dr. Viorica Rădoi

19 mai -RECITAL DE MUZICĂ LITURGICĂ- 
Mănăstirea ,,Sfinții Voievozi”

Ediția acestui an s-a încheiat cu un  Recital Excepțional 
de Muzică Liturgică, la Mănăstirea ,,Sfinții Voievozi,” din 
Slobozia, cu participarea Corului Național de Cameră        
Madrigal, sub bagheta lui Voicu Popescu și a Coralei ,, 
Sfântul Mare Mucenic Mina” a Protopopiatului 
Slobozia, dirijor Pr. Cătălin Stanciu. 

Corul Național de Cameră Madrigal
De la fondare, acum cinci decenii, Corul Naţional de 

Cameră “Madrigal”, creat şi condus de Marin Constantin, 
s-a impus, cucerindu-şi notorietatea în viaţa muzicală 
românească şi internaţională, cu peste patru mii de concerte 
pe toate meridianele, la prestigioase festivaluri, evenimente 
de rezonanţă culturală.,,Fiinţa de spirit şi artă cu care ne 
luminează viața slujind idealurile de frumusețe cu 
binecuvântată iubire, este un model de existență fericită. 
Madrigalul a însemnat la apariţie un fenomen, apoi o 
certitudine şi în toţi aceşti ani a însemnat şi înseamnă o mare 
valoare. O valoare artistică, un ansamblu ideal, un 
model…o mare împlinire pentru muzicienii aflaţi pe scenă 
şi, în final, bucurie şi mândrie pentru noi toţi, pentru vocile 
României, răsunând pe meridianele Terrei.

Corala „Sfântul Mare Mucenic Mina”
Corala „Sfântul Mare Mucenic Mina” a Protopopiatului 

Slobozia a luat fiinţă în toamna anului 2009, cu 
binecuvântarea Preasfinţitului Vincenţiu Episcopul 
Sloboziei şi Călăraşilor, la iniţiativa Pc. Pr. Dumitru 
Drăghici Protoiereul Sloboziei şi a Pc. Pr. Cătălin Stanciu 
secretar al Protoieriei şi dirijorul coralei. În prezent corala 
numără 24 membrii clerici și tineri  teologi şi abordează un 
repertoriu diversificat format, atât din piese religioase dar şi 
din piese folclorice româneşti tradiţionale scrise în notaţie 
liniară şi psaltică

Recitalul  s-a bucurat de un mare succes, cu atât mai 
mult cu cât prezența Corului ,,Madrigal” la mănăstire  s-a 
desfășurat sub semnul a două mari evenimente: împlinirea a 
50 de ani de existență a Corului ,,Madrigal” şi 
comemorarea a 50 de ani de la trecerea în neființă a 
compozitorului Paul Constantinescu.

În operele sale corale, Paul Constantinescu trăieşte 
preluarea cântărilor şi semnificaţiei muzicale a Bizanţului, 
împământenite aici,  înţelege, cunoaşte şi recreează în 
Liturghia în stil psaltic şi creațiile religioase prezentate de 
Corul național de cameră „Madrigal”, ridicarea acestei 
moşteniri spre nivelul de capodoperă de cult, a apreciat 
prof. univ. dr. Grigore Constantinescu, în deschiderea 
|Recitalului.

Recitalul Corului ,,Madrigal” cu un repertoriu de 
Paul Constantinescu inclus în ciclul ,,Mari Creatori de 
Muzică Liturgică în România” precum și al Coralei 

,,Sfântul Mare Mucenic Mina”  a atins cu succes scopul 
proiectului inițiat de Consiliul Județean Ialomița -
,,Ialomița dintotdeauna pentru totdeauna”. Este al 
treilea an de când Festivalului Național ,,Ionel Perlea” i se 
alătură secțiunea de muzică religioasă, din dorința de a 
apropia publicul larg de muzica cultă. La eveniment au 
asistat sute de persoane, iubitori ai muzicii, enoriași, în 
prezența Preasfinției Sale Vincențiu, Episcop al Sloboziei și 
Călărașilor, a clericilor, a președintelui Consiliului Județean 
Ialomița, prof. Silvian Ciupercă și a muzicienilor 
participanți la festival.

Pagină realizată de Doina Roşca



Sentimentul acut al propriului eu care se frământă 
pentru a găsi calea spre rai sau iad prin el însuşi, care 
,,devine rai sau iad prin el însuşi'', este generatorul 
unei literaturi care exprimă rătăcirea şi regăsirea, 
creând  acele experienţe echivalente cu raiul sau 
iadul, pentru ca sufletul care le trăieşte să se identifice 
cu sinele. Borges se dezintegrează pe sine, îşi 
neantizează eul aproape până la anulare, asumându-şi 
rătăcirile, eşecurile, trăind coşmarurile, pentru ca apoi 
să se replieze, să-şi exteriorizeze haosul interior într-o 
literatură construită pe ruinele sufletului pierdut, joc 
între clar şi obscur, între repere şi vid: ,,...Eram într-o 
clădire foarte mare. Era o clădire de cărămidă. Multe 
camere goale. Camere mari. Camere de cărămidă. 
Treceam dintr-una într-alta şi nu păreau să fie uşi. 
Ajungeam mereu în curţi interioare. Mult timp am 
mers în sus şi jos, am strigat, dar nu mi-a răspuns 
nimeni. Acea clădire mare şi lipsită de imaginaţie era 
goală; atunci mi-am spus: da, bineînţeles, acesta este 
visul labirintului. N-o să găsesc nici o uşă, nu-mi 
rămâne decât să mă aşez într-una din camere şi să 
aştept. Şi uneori mă trezesc. Asta s-a şi întâmplat şi 
mi-am spus: acesta este coşmarul labirintului; din 
moment ce ştiam despre ce este vorba, n-am fost 
păcălit de labirint. Pur şi simplu m-am aşezat jos pe 

2podea.''    
Sentimentele de pierdere a reperelor, de eşec şi 

speranţă, nasc multitudinea de teme şi motive 
amalgamate, contradictorii. Pe de o parte, siguranţa 
situării într-un spaţiu aparent cunoscut, cu limite 
clare, clădiri cu camere din cărămidă, având curţi 
interioare, pe de altă parte, limitele se diluează prin 
impresia de mărime, îşi pierd esenţa prin multitudine, 
şi, fiind goale, ajung să prăbuşească sufletul în vid. 

1Willis Barnstone – Borges despre Borges (Convorbiri cu 
Borges la 80 de ani), Cluj, Editura Dacia, p.12

2Ibidem, p.26

Limitele se amestecă prin trecerea dintr-un spaţiu 
în altul, dintr-o cameră în alta sau în curţile 
concentrice, derutează eul în încercarea de a se defini 
pe sine în această configurare. Reacţiile fireşti, 
născute din teama de a nu găsi drumul spre casă, 
cuprind toate dimensiunile eului, de la cea motrică, 
prin mersul în sus şi în jos, la cea a limbajului, care 
traduce, prin strigătul fără răspuns, opac, disperarea 
ajunsă la nivelul gândirii şi imaginaţiei. Situarea într-
un spaţiu lipsit de logică şi de imaginaţie reprezintă, 
pentru sufletul avid de vis, un Infern din care singura 
posibilă ieşire este visul sau conştiinţa trăirii într-un 
vis. Acesta aduce resemnarea, liniştea şi eliberarea în 
aşteptare, care odată va deveni veşnică.  

Trezirea într-un alt vis înseamnă depăşirea situaţiei 
dificile, evitarea şiretlicului labirintului. Pentru a 
parcurge noi labirinturi, dincolo de graniţele 
propriilor vise, se întâlneşte cu visele altora, cooptaţi 
în visul scriiturii sau al lecturii, parcurgând seriile 
concentrice de raiuri sau iaduri posibile. Întreaga 
literatură se creează prin atitudinea unui eu a cărui 
aventură cu sine se traduce prin stări succesive de 
visare şi trezire, de distrugere şi recreare, pentru ca 
labirinturile în care se caută pe sine să-i dea 
posibilitatea de a se mira de sine însuşi şi de ceea ce 
descoperă: ,,Labirinturile se explică prin faptul că 
trăiesc într-o lume minunată. Adică mă simt tot timpul 
uimit de ceea ce este în jurul meu […] le consider nişte 
semne esenţiale, nişte simboluri esenţiale. Nu le-am 
ales. Ele mi-au fost date. Am rămas la ele pentru că mi 
se părea că sunt simboluri potrivite cu starea mea de 
spirit. Mă simt întotdeauna descumpănit, uimit, aşa că 
labirintul este un simbol adecvat. Acestea nu sunt, cel 
puţin pentru mine, procedee literare sau artificii [...] 
Ele fac parte din destinul meu, din felul meu de a 

3
simţi, de a trăi. Nu eu le-am ales.''

 Dacă labirintul este o stare de spirit pentru Borges, 
iar sentimentele care îl animă sunt ,,descumpănirea'' şi 
,,uimirea'', destinul său de autor înseamnă 
îndeplinirea la infinit a aceluiaşi traseu, prin literatură 
şi prin vis. Dacă lumea este ,,o imensă ghicitoare”, 
după cum mărturiseşte autorul, trăirea în starea de 
mirare este generată de permanenta provocare, de 
permanenta căutare a  enigmelor din sine şi de dincolo 
de sine, labirintul fiind modul prin care autorul Borges 
se lasă ghicit, trăit şi visat la rândul său.

__________________________________
3Idem, p.41- 43

Luminiţa GAVRILUŢ

Motto : ,,Un suflet îşi găseşte calea spre rai 
sau iad sau, mai curând, devine rai sau iad prin 

1el însuşi''

 Este o relaţie în dublu sens, între autor şi lector, 
amândoi provocaţi la jocul cu labirintul propriului 
abis, dar şi cu al celuilalt, drumul către centru 
generând revelaţia, iar căutarea fiind mai importantă 
decât scopul acesteia. Se creează astfel cercuri 
concentrice, labirintul creat de autor devine labirintul 
cititorului care apoi, prin actul lecturii, poate crea noi 
labirinturi, în fiecare moment potenţând labirintul 
iniţial, ce se dedublează în reţele infinite. Dedublarea 
însă generează şi sciziunea autorului, dar şi pe a 
cititorului, care în fiecare moment îşi poate descoperi 
un alt eu, care visează şi se lasă visat de un alt labirint.

Nefiind ,,procedee literare sau artificii'', 
labirinturile se ţes firesc, între operă, scriitor şi 
receptarea ei de către cititor, alcătuind complicitatea 
unei trăiri din care rămane o imagine: ,,Este vorba 
despre un om (SCRIITORUL), care are o lume 
nesfârşită înaintea lui şi atunci începe să deseneze 
vapoare, ancore, turnuri, cai, păsări şi aşa mai departe. 
În final descoperă că a conturat imaginea propriului 
său chip. Aceasta este, bineînţeles, o metaforă a 
scriitorului; ceea ce lasă scriitorul în urmă nu este 

3opera lui, ci imaginea lui''.
Dar cum  rezultatul  obţinut nu este o operă, ci 

o imagine, încercăm să citim, printre liniile ce 
alcătuiesc chipul ,  senzaţi i le ,  percepţi i le ,  
reprezentările despre lume şi viaţă, baza pentru un 
mod de a gândi, de a memora şi de a imagina labirintul 
de vise din spatele ochilor autorului, îmbrăcat în 
straiele unei metafore: ,,Şi poate că tot ceea ce am scris 
nu este decât o metaforă, o simplă variaţie a temei 
centrale, aceea de a fi în permanenţă mirat de lucrurile 

4care mă înconjoară.'' 
Credincios visului, scriitorul se lasă purtat în 

labirintul propriului eu, aşa încât, între începutul şi 
sfârşitul fabulei, metaforă a mirării, se întreţese 
zbaterea care umple vidul creator prin împlinirea celor 
două motive închise în labirint: cosiţa şi spirala, 
,,infinitul în veşnică devenire al spiralei şi infinitul 

5veşnicei întoarceri figurat de cosiţă”. 
_____________________________________________________

3Ibidem, p.67
4Ibidem, p.21
5Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de Simboluri, 

volumul 2, Bucureşti, Editura Artemis, 1993,p.191- 193

Astfel, fiinţa creatoare îşi provoacă noi căi în jocul 
cu infinitul, visând la veşnica devenire  a viitorului, 
dar şi la trecutul format din vise şi fapte, la propria 
existenţă. Totul, trecut prin ochiul lucid deschis înspre 
sine, cercetându-şi coşmarul cu fascinaţie, tradusă în 
ficţiune. Această fascinaţie provine, pe de o parte, din 
pactul faustian pe care Borges şi-l asumă, pentru a 
crea o operă cu mijloace care depăşesc posibilităţile 
trăirii concrete, iar pe de altă parte, este un amestec de 
oroare, liant al ,,lugubrului'' şi ,,straniului'', coşmarul 
fiind o anticipare a iadului: ,,Coşmarul poate fi fabula 
nopţii  […] Sau poate fi demonul nopţii sau, de ce nu ? 
armăsarul nopţii [...] Coşmarul este o dovadă a 
existenţei iadului. În timpul unui coşmar simţim un 
anumit gen de oroare, imposibil de simţit în vreun alt 

6
fel .'' 

Amintirea  lui Borges despre iad ia forma 
labirintului-coşmar, descris de repetate ori. Acesta 
este o stare care se impune atât prin imagini, cât şi prin 
sentimente, stări, toate într-un vârtej între memorie, 
gândire şi imaginaţie, raţiunea fiind desfiinţată până la 
neantizare. Labirintul se impune prin imagini care 
exeriorizează senzaţii, stări, sentimente, acestea fiind 
imagini fără consistenţă, create doar pentru a putea fi 

negate şi desfiinţate : ,,Timpul este misterul esenţial 
[..] spaţiul este neimportant. De exemplu, ţi-ai putea 
imagina un univers lipsit de spaţiu, un univers făcut 
din muzică ... problema timpului implică şi problema 
eului căci, până la urmă, ce este eul? Eul este trecutul, 
prezentul  şi anticiparea timpului ce va să vină, a 

7
viitorului.''  

 Importante în definirea stării labirintice nefiind 
spaţiile, ci ceea ce se află îndărătul lor, dincolo de 
imagini, eul se deschide într-o altă cheie, aceea a 
timpului, căutându-şi trăsăturile sufletului prin 
concentrarea imaginilor înscrise în trecut, prezent  şi 
viitor.

 De aceea, păcăleala labirintului spaţial este învinsă 
de timp, de aşteptare şi de imaginaţie, adică de 
celelalte euri care se nasc în nişele visului  sau ale 
veşnicie.

_____________________________________
6 1Willis Barnstone – Borges despre Borges (Convorbiri cu 

Borges la 80 de ani), Cluj, Editura Dacia, p.11 - 12
7Ibidem, p.102

,,Am coşmarul labirintului. Încep întotdeauna prin 
a fi într-un loc anume din Buenos Aires. Acest loc 
poate să fie un colţ de stradă pe care-l cunosc 
bine...Ştiu că acesta e locul, însă este diferit . În coşmar 
văd de fapt mlaşini, munţi, dealuri, uneori vite şi cai. 
Ştiu însă că sunt pe acea stradă din Buenos Aires, care 
este complet diferită de ceea ce văd şi ştiu că trebuie să 
găsesc drumul spre casă, dar că nu voi izbuti. Şi atunci 
ştiu că acesta e coşmarul labirintului. Pentru că mă 
mişc şi revin mereu în acelaşi loc, revin mereu în 

8
aceeaşi cameră, din nou şi din nou.''

Conştiinţa  trăirii în coşmar suprapune în 
simultaneitate imagini şi reprezentări  ale copilăriei, 
eul infantil trăindu-şi drama prin eşecul rătăcirii  
drumului spre casă. Locul anume din Buenos Aires-ul 
copilăriei  este punctul din care eul îşi începe 
replierea, îşi strânge visele risipite în spaţiile 
memoriei, în labirintul creat din amestecul de 
cunoaştere şi recunoaştere, de ştiut şi neştiut, de 
memorie şi uitare, de asemanator şi diferit.

Scindarea eului între ceea ce ştie despre sine şi nu 
regăseşte, între ceea ce vede cu ochii schimbători şi 
imaginile înscrise pe retină,  poartă sufletul între 
labirint şi conştiinţa labirintului, între coşmar şi 
conştiinţa coşmarului.

Găsirea centrului, impusă propriei fiinţe pierdute 
până la neantizare şi neputinţa, conştiinţa acestei 
imposibilităţi, sunt echilibrate prin aflarea unui alt 
centru, din afară, din afara visului, revenirea mereu în 
acelaşi loc transformând eul într-un nucleu generator 
de labirinturi concentrice, depăşite prin conştiinţa 
trăirii unui vis.

Salvarea dintr-un labirint înseamnă rătăcirea într-
un alt labirint, mişcarea şi revenirea în acelaşi loc şi 
aceeaşi cameră şi totuşi pierdut din nou, într-un alt 
coşmar, al oglinzii, într-un alt abis, al propriei 
persoane: ,,Mă privesc în oglindă şi văd o persoană 
necunoscută, o persoană pe care nu o ştiu şi-mi dau 
seama că eu sunt acea persoană şi când se întâmplă 
acest lucru mă trezesc tremurând. Deci coşmarurile 

9
mele urmează mereu acelaşi tipar.''

__________________________________ 
8Ibidem, p.150
9Ibidem, p.15
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S-a născut la Vlădeni la 20 mai 1947. Şcoala generală o 
urmează în Vlădeni între anii 1954-1961. Rămânând orfan 
la 14 ani, ultima jumătate a clasei a VII-a o termină la 
Complexul şcolar din Siliştea-Gumeşti, judeţul Teleorman.

Urmează apoi Liceul Militar ,,Dimitrie Cantemir '' de la 
Breaza - Prahova, între anii 1961-1965.

Student în perioada 1965-1971 la Facultatea de 
Stomatologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie 
,,Carol Davila'' - Cursul de pregătire medico-militară din 
Bucuresti. Devine locotenent în Ministerul Apărarii 
Naţionale, apoi  locotenent medic stomatolog.

Este repartizat la Spitalul Militar Central din Bucureşti, 
unde şi-a profesat meseria timp de 30 de ani, până în 2001, 
când a fost trecut în rezervă.

În 1984 devine doctor în ştiinţe medicale.
În cei 30 de ani de activitate a publicat, în reviste din ţară 

şi din străinătate, aproape 100 de articole din domeniul 
medicinei. A mai scris şi publicat două monografii 
medicale.

Între anii 1990-2004 este redactor şef al Revistei de 
Medicină Militară.

În 1975 începe să publice poezii în diverse reviste şi 
ziare ale vremii şi este numit de către Dan Claudiu 
Tănăsescu ,,poetul câmpiei''.

În 1993 apare volumul de versuri ,,Lumina speranţei '', 
cuprinzând versuri scrise in diferite etape ale vieţii.

Virgil Ţuican 
despre... Virgil Ţuican

,, M-am născut la 20 mai 1947 în Vlădeni-Ialomiţa, la 
umbra zdrenţuită a vechilor salcâmi în floare. Casa 
bunicilor dinspre mamă, Teodora şi Vasile Nicolescu, 
clădită la începutul sec. XX, era străjuită frumos ca o cetate, 
de salcâmi aproape centenari. Şi niciodată nu e frumos la 
Vlădeni decât în luna mai când înfloresc salcâmii.

Acolo mi-am petrecut copilăria, săracă, de copil orfan ( 
tata avea să moară la un an după naşterea mea), crescut de o 

mamă vădana şi de o bunică extraordinară ( şi ea văduvă cu 
4 copii, de la 1918 ).

M-au învaţat să scriu şi să citesc înainte de a merge la 
şcoală, mi-au sădit o mare dragoste de lectură, de 
cunoaştere, de ţara mea.

La gradiniţă, şi ea săracă material, dar înnobilată de 
sufletul mare al educatoarei Ana Rădulescu, azi Eftimie, am 
învaţat lucruri frumoase, am recitat primele poezii pe scena 
Căminului Cultural care se afla în casa lui Pologea.

Primii ani de şcoală, începuţi în1954, mi-au fost 
îndrumaţi de Lucia Cenuşaru, soţia lui Ion Cenuşaru, o 
familie de dascăli ai satului, cu vechi tradiţii.

Cea mai luminoasa figură a copilariei mele a fost mama 
mea, Marioara Nicolescu - Ţuican, o femeie frumoasă, 
inteligentă, cu mare ambiţie, care s-a zbătut din plin sa-mi 
asigure toate condiţiile de viaţă şi învăţătură. Ţinea tare 
mult să fac studii superioare, să devin inginer agronom şi să 
vin acasă...Se stingea din viaţă la puţin peste 40 de ani, la 14 
ani ai mei...

Am beneficiat din plin la Vlădeni de grija părintească şi 
educaţia familiei preot Maria şi Nicolae lordache, o figură 
emblematică a Vlădeniului, mai bine de o jumătate de secol.

Amintirile copilariei mele sunt multe. Dar, câmpia cea 
mare, lunca Borcei, mama şi salcâmii îi port de atunci în 
inima mea care tânjeşte mereu după ,,acel limpede loc'', ,,cu 
cel mai albastru cer din lume'',  „Vlădenii copilariei 
mele''.......

Seară de seară, înainte să adorm, mă plimb în gând pe 
străzile din Vlădeni, pe sub salcâmii în floare....Acasă este 
şi la Bucureşti, lângă soţia mea, dar acasă rămâne, pentru 
mine, la Vlădeni.

Bucuresti , 5 decembrie 2003

SUNT MESAGERUL FLORII DE SALCÂM

Sunt mesagerul florii de salcâm Născut aici din liniştea 
câmpiei,
Îmi port mereu ţărâna într-un pumn
Şi-n inimă simt zborul ciocârliei.

Dor de început mi-aduce-n zori câmpia
Şi floarea de salcâm şi-nalţii plopi
 Aş vrea să-ncep din nou copilăria
Să pot să o feresc însă de gropi.

Vreau să-ndulcesc cu floarea de salcâm
 Şi viaţa mea şi albul cald al iei,
Vreau să cobor cu ciutura-n fântâni 
Să mă-nsoţesc cu setea poeziei.

Ploaie de mai să fiu peste câmpie
 Să îndulcesc chiar grâul pentru pâine, 
Din spic de mai şi tril de ciocârlie 
Să-mi fac catarg privirii către mâine
...................................................

TRANSFIGURARE

Să culegi cireşe de mai Dintr-un relief pontic 
Când fantasmele mării Tânjesc după furtunile Împietrite 
de septembrie
 În curtea lui Dionis.

NUMAI AICI
Numai aici
Pot exista ape
Care să înconjoare piatra
Din care
Trebuie să erupă
 Raza de lumină 
Din noi.

Numai aici
Poate exista o frântură de soare

 Care
Să ne cuprindă şi să ne poarte în marea de Unde venim 
din noi.

EXISTĂ UN LIMPEDE LOC

Există un limpede loc 
Ce-şi poartă tăria în sine 

Din volumul Lumina speranţei

La locul acela mă-ntorc 
Şi-ncerc să mă caut pe mine.

E satul cu flori de salcâmi,
Cu falnici flăcăi şi bătrâni
Ce poartă ţărâna în mâini
 Şi apa cleştar din fântâni.
Există un limpede loc 
Cu prispă şi lapte bătut
La locul acela mă-ntorc 
Dar este doar timpul trecut

Lumină spre viaţa de mâine Mi-a dat acest limpede loc 
Acolo, în vatra de pâine,
Sfios, eu acum mă întorc.

Îi port amintirea în mine
 Acestui prea limpede loc 
Şi plin cu smerenie-n mine
 Acolo aş vrea să mă-ntorc.

Despre Virgil Ţuican
Profilul unui poet
,,Poet al câmpiei valahe, ivit ca grâul sub cerul imens al 

Bărăganului, în miresme proaspete ale florii de 
salcâm,Virgil Ţuican este un trubadur al câmpiei, al cărei 
farmec plin de poezie ni-l dezvăluie prin surprinzătoare 
crochiuri, din truse lirice, cu muzicalitate şi prospeţime 
cromatice.

Nostalgia satului natal, a câmpiei solare unduindu-şi 
lanurile de grâu, sau a câmpiei hibernale, nostalgia 
copilăriei sunt remanenţele însufleţirii poetului în pofida 
migrării sale către oraş, a înregimentării, la propriu şi la 
figurat, în rigorile medicinii militare....''

Dr. Constantin Bogdan 
(Articol apărut în revista Săptămâna nr.24/13,

 iunie, 1997)

În 2008, în colecţia ,,Oameni ai locului'' a apărut 
volumul de versuri ,,Rădvanul cu iubire''. Redactor de 
carte şi selecţia textelor - Costel Bunoaica.

Un poet al florii de salcâm
...,, Volumul Rădvanul cu iubire este unul antologic şi 

cuprinde o selecţie de poezie din creaţia lui Virgil Ţuican ( o 
parte publicată în Lumina speranţei, 1993) - variante 
îmbogăţite sau regândite de poet, la care se adaugă alte 
poezii găsite în manuscrise.

Temele acaparatoare ale prezentei cărţi - şi- în general 
ale scrierilor lirice ale lui Virgil Ţuican sunt cele menţionate 
de poet exact în ordinea aceasta: mama, câmpia, Vlădenii, 
salcâmii.

Poeziile sale sunt ode sincere ale propriilor trăiri, 
scriitura nu este una sofisticată, ci

simplă, directă, fără prejudecăţi şi fără cenzură, nu 
urmăreşte nici un canon, a scris după modul în care a gândit 
şi mai ales după cum a simţit...''

Costel Bunoaica

Din volumul Radvanul cu iubire

Aş vrea

Aş vrea să viscolesc prin bărăganuri 
Şi stea să fiu pe pânza unei ii,
Să înfloresc salcâmul pe la geamuri,
Cu greu să mă-nfrăţesc pe sub câmpii.

În Bărăganul însetat de soare 
Să urc câmpia-n drumul ei spre spic,
Cu gâzele să mă cobor în floare...
(Şi, mai departe, n-aş mai vrea nimic).

Nod fumuriu

Ca agatul urcat din adâncurile lui, Cerul leagănă în 
întuneric
 Destine negre într-un nod fumuriu
 Cu cifrul pierdut.

Noapte de Sânziene 1

În noaptea de Sânziene 
mi-am agăţat
 singurătatea 
de spuza stelelor.
Clătinat,
Ca o trestie sinucigaşă,
Zborul ciocârliei 
Încurca inutil strigătul
Cocorilor

Noapte de Sânziene 2

De Noaptea Sânzienelor,
În bălţile din lunca Borcei,
Visez cai cu nările uscate de arşiţă
Furând gândurile haiducilor
Plecaţi să caute pecetea lumii fermecate
La lumina focului din stele,
De noaptea Sânzienelor,
Renasc din nimic speranţele mele.

Aici

În ţara Eminescu 
Sub formă de pâine 
Nimeni nu poate trece
Fără acordul câmpiei.

(2 martie 1993)

Bacovia coboară în mine

Ninge cu frunze uscate,
Ploaia prin crengi se abate 
Fumul din nori se coboară 
Ninge cu ceaţă stelară.

Nor plumburiu mă străbate,
Fum violet, mortuar
Ropot de plumb spaima împarte,
Pocnet de frunză în van.

Plumb ţintuit într-un piept- 
Ropot de ploaie căruntă 
Fum cenuşiu, violet....
Nor cu leşie lacustră.

E ceaţă. Toamna se-ntinde 
Bulgăre-nfipt în zănaticul piept- 
Fumul stelar mă surprinde- 
Nor cenuşiu, violet.

Anotimpuri la Vlădeni
Cărarea-i purtată pe tălpile goale 
Salcâmi o tivesc cu dulceaţă pe poale

La margini de sat îmi zâmbeşte câmpia 
Sub crucea de piatră doarme maica Maria

Din cerul amiezii plouă cu foc 
Ţărâna din curte încinge dans de noroc

Pe mirişte se-ntinde podeaua de fum 
Carele scârtâie grele pe drum

Salcâmu-mi rosteşte - ntâlniri din pământuri 
Când mama îşi ţese covorul de gânduri

Din grâul cel dulce framântă o pâine- 
O, dulce Mărie, e mult până mâine!

 (6 august 1989)
Pagină realizată de Mariana Alexandru



I. NEŞU(urmare din numărul trecut)

Nu fusesem eu atent şi totuşi Ioana băuse ceva 
mai mult? Sau eu băusem şi nu-mi dădusem 
seama, iar acum amplificam exteriorizarea ei? 
Sau eram suficient de conştient, iar ea ţipa cu 
adevărat pentru că ea voia să mă ridiculizeze în 
continuare şi, la mintea ei, considera că efectul 
este cu atât mai mare, cu  cât tonul ei era mai 
ridicat şi, eventual, cu cât mai mulţi martori în 
jurul nostru?

“Ioana, te rog, chiar dacă nu mai este ţipenie de 
om la ora asta, prin parc sau cel puţin aşa mi-ar 
plăcea mie să cred, noi suntem nişte intelectuali, 
nu trebuie să ţipăm unul la altul. Noi trebuie să ne 
respectăm condiţia!”

“Intelectuali sunteţi voi, tu şi ţăranca aia de 
maică-ta! Eu nu sunt o intelectuală. Eu sunt o 
curvă. Încă nu ţi-ai dat seama?” continuă ea să 
ţipe bravând.

“Cu mine ai ce ai, dar pe femeia aia de ce o 
amesteci în mocirla ta? De ce nu o laşi tu în pace? 
Ce rău ţi-a făcut ţie femeia aia?” “Te-a primit atât 
de bine de câte ori ai fost pe acolo!” 

“Am cu tot ce are legătura cu tine. Du-te la ea, 
la sălcioara şi să nu te mai văd în  viaţa mea 
niciodată! M-am săturat să te mai văd mişcându-
te mereu pe lângă mine, cu aerul ăsta al tău de bou 
bine crescut. Mai ales că ştii că te înşel pe toate 
drumurile, când ştii că nu pierd nici o ocazie! 
Chiar şi cu tine în casă te-am înşelat, să ştii! Tu 
dormeai în dormitor şi eu făceam sex cu altul în 
sufragerie!”

“Ioana, taci, te rog!”
“Ce drept ai tu asupra mea ca să-mi comanzi 

mie să tac?” Îmi dădeam seama că reţinerea mea, 
calmul meu, o enervau şi mai mult. Parcă era o 
femeie drogată. 

Mi-era din ce în ce mai greu să mă abţin. M-am 
întors spre ea. Brava în continuare, dar cred că, în 
acelaşi timp, îi era totuşi frică de mine. S-a dat 
înapoi, părăsind aleea betonată. Însă brava mai 

departe. Probabil ca să-şi facă niţel curaj, 
continuând să ţipe. Ca să ne vadă cineva şi să se 
îndrepte spre noi. Îi trebuie martori, mă gândeam.

“Ce drept ai tu asupra mea? În loc să-mi trăiesc 
viaţa, ţi-am crescut ţie doi copii. M-ai exploatat în 
timpul acesta ca pe o sclavă. Acum ce mai vrei? 
De ce te ţii după mine? Nu înţelegi că vreau să fiu 
o femeie liberă? Nu înţelegi că vreau să 
recuperez?”

“Impută-mi ce vrei, dar nu mai ţipa! Nu mai 
striga! Tu chiar vrei să atragi pe cineva să ne mai 
trezim duşi pe la poliţie… să dăm declaraţie ca 
nişte boschetari de rând…?

“Asta vreau! Sclifositule! Încornoratule! 
Impotentule! Prozatorule!”

“Ioana, te rog, opreşte-te!” Doza mea de calm 
era pe terminate. Puteam să explodez în orice 
moment.

“N-am să mă opresc! Am să mă duc la băieţii 
mei, să le povestesc şi lor ce tiran ai fost tu cu 
mine atâţia ani! Cum m-ai exploatat tu ca pe o 
femeie de serviciu. Cum te-ai ocupat tu numai de 
cărţile tale, ca şi cum n-ar fi fost şi casa ta…”

“I-ai îndoctrinat destul şi până acum!”
“Niciodată nu este destul în ceea ce te priveşte! 

Auzi tu, niciodată!”
“Dar încetează! Mai mă rog mult de tine?” şi 

m-am apropiat de ea vrând poate să fac un gest 
chiar şi de tandreţe, nu ştiu. Aş fi făcut şi un gest 
de tandreţe numai să se liniştească. Să înceteze 
odată! Mi-era milă de ea. Efectiv mi-era milă de 
ea, ca de un animal care suferă şi pe care nu poţi 
să-l ajuţi, eventual să-l mângîi.

“Nu te apropia de mine! Nu te apropia! Te 
urăsc! Nici nu ştii cât pot să te urăsc!”

Dar eu am continuat să păşesc prin liziera udă. 
Mergând cu spatele, cu ochii ţintă la mine, Ioana 
s-a împiedicat şi era să cadă.

“Linisteşte-te, i-am spus şi să meargă acasă!”
“Tu nu înţelegi că nu trebuie să pui mâna pe 

mine? Năpârcă  ce eşti! Nenorocitule! 
Scriitorule!”

Am reuşit s-o iau de după umeri scoţând-o în 
alee, pe un teren mai sigur.

“Cum poţi să-mi spui mie năpârcă? eu care ţi-
am dat un nume,  eu care însemn ceva…

“Mă şterg undeva cu numele tău! Asta fac eu 
cu numele tău! Pentru mine n-ai nici o valoare!”

“Ioana, te rog!”
“Tu pe mine să nu mă rogi nimic! Tu n-ai nici 

un drept să mă rogi pe mine ceva!”
“Taci odată! Cu adevărat începusem să mă 

enervez. De acum, doza mea de calm chiar se 
epuizase. Tot veninul adunat în mine de-a lungul 
timpului mi se urcase acum în cap. Doamne, şi 
cum aş fi vrut să mă eliberez! Să fug undeva şi să 
uit totul!”

“Nu  tac!”
Căţeaua din ea continua să latre.
“Taci!” i-am spus atunci imperativ şi am vrut 

să-i dau o palmă. Am ridicat mâna, dar n-am avut 
timp. Cu o iuţeală pe care nu i-o bănuiam, mi-a dat 
ea un pumn în plină figură, reuşind să mă şi zgârie 
şi a fugit.

Am rămas pe loc surprins. Nu-mi venea să 
cred. Ba aş fi şi râs puţin. Era comică situaţia. 
Adică nu-mi ajunseseră până atunci toate 
necazurile pe care mi le provocase, trebuia să mă 
mai şi lovească?

Nici măcar n-am strigat-o. dar nici Ioana nu s-a 
uitat în urmă să vadă ce reacţie am. Aproape că era 
sigură ca n-am s-o urmăresc. Dar am urmărit-o cu 
privirea până când întunericul a înghiţit-o 
complet.

Zi de sâmbătă (11 mai 2013), cu mult soare. O 
primăvară spre vară care te îmbie la ieşit din casă, 
nicidecum la stat în ea. Încercam să-mi iau porţia de 
natură, privind prin geamurile balconului. Ce 
Dumnezeu, parc-aş fi un bolnav pe un pat de spital! 
Nefericiţii ăia ar da orice să se poată târî până afară, 
uneori o fac, suportând chinuri groaznice. Eu, pe care 
nu mă doare niciun fir de păr, stau dincolo de 
geamuri, interpun fereastra între mine şi viaţă. Am 
vis-a-vis un parc superb, pe care mă mulţumesc să-l 
contemplu din confortul apartamentului de la etajul1. 
Într-un astfel de moment, a sunat telefonul, 
întrerupându-mi contemplarea. „Ce faci? Nu treci azi 
pe aici? Te aşteptăm la un grătar cu scrumbie. Băieţii 
sunt la pescuit, vino şi tu mai pe seară, când se întorc 
ei!”

Ăsta era amicul meu (nostru) Florin care, în 
calitatea sa de mamă a tuturor răniţilor, se îngrijeşte 
până şi de singurătăţile noastre. Adună oameni, îi pune 
laolaltă, îi leagă cu firele nevăzute ale prieteniei. 
Încasează fără un cuvânt beştelelile noastre, privindu-
ne de parcă ar întreba: „Voi chiar nu aveţi altă treabă, 
decât să zvârliţi cu vorbe-n mine?” Apoi îşi vede de 
ale lui, fără să se sinchisească de nimeni şi de nimic. 
N-am stat pe gânduri, mi-am luat calul (marca Opel) şi 
căpăstrul şi mi-am făcut vânt spre Maltezi. Drumul 
care leagă Drajna de Feteşti înflorise de-o parte şi de 
alta, „înnebuniseră” – vorba poetului – toţi salcâmii. 

         Când am ajuns, erau toţi trei în curte: Florin, 
Radu şi Horia. „Băieţii”-  nişte exemplare la suta de 
kile, Horia şi Radu Bogdan Ghelu, fiii lui Ion Ghelu 
Destelnica, personalitate a culturii româneşti, fiu şi 
cetăţean de onoare (post mortem) al comunei Stelnica, 
actor, dramaturg, scriitor, regizor, profesor de teatru. 
Fusese omagiat, cu o zi înainte, la Biblioteca din 
Stelnica, instituţie care îi poartă numele. Acesta fiind 
şi motivul pentru care „băieţii”, Radu, actor şi 
manager cultural în Bacău, şi Horia, artist plastic şi 
pictor de biserici, se aflau pe meleagurile noastre, mai 

exact în curtea lui Florin. Distracţie mare cu făcutul 
scrumbiei la disc! Horia şi cu mine, încercând să fim 
de folos, ne-am scos ochii cu nişte crăci pe care Florin 
ne comandase să le aprovizionăm din maldărul din 
curte. Radu, cu o lene aristocratică (ce, la drept 
vorbind, ne caracteriza pe toţi trei), ne studia de sus, 
văitându-se ce grea i-a fost misiunea de a supraveghea 
muncitorii de la casa din Vama. 

  Am stat la poveşti până târziu în noapte când eu 
m-am urcat iar pe cal şi-am pornit spre casă. Ne-am 
contrazis pe tema culturii, unii arătându-se mai 
pesimişti decât alţii (adică decât mine). Încerc să-mi 
păstrez optimismul şi să-i mai molipsesc şi pe alţii. 
Dar, la câte văd, aud, trăiesc în ultima vreme, mă tem 
că mi-l voi pierde şi eu în curând. Cine are nevoie de 
cultură? Da, ştim că-i o treabă elitistă. Dar, spunând 
asta la masă, după ce tocmai ieşise unul din ciobanii 
lui Florin, încărcat cu de toate, inclusiv băutură (îl 
întrebase şi dacă nu i-a găsit încălţări, „Că uite, n-am 
decât şoşonii ăştia!”), Horia a conchis, cu un aplomb 
şi umor teribil: „Ce cultură elitistă? Uită-te la ăştia! 
Pentru ei nu există decât cultura etilistă!” Memorabilă 
asociere! Chiar dacă termenul chemically correct ar fi 
fost etilică (de la denumirea alcoolului omonim). 
„Asta e cultura, dragă! Etilistă! Nu te mai iluziona!” 
Am plecat, de teamă să nu ajung cu acul 
„optimismometrului” la zero. Horia, cu sau fără 
ştiinţă, a apăsat o vânătaie pe suflet. Din păcate, nu 
doar cultura ciobanilor e etilistă, ci şi a altora cu 
pretenţii mai mari. Dovada: avem festivaluri ale berii, 
ale ţuicii, ale slăninei cu ceapă, ale fasolei cu cârnaţi. 

Orice, numai festivaluri culturale nu. Cel puţin, nu la 
noi! Să facă alţii, noi avem nevoie de culturi de grâu şi 
de porumb (că nu degeaba suntem judeţ agricol), din 
care, prin metoda distilării, putem obţine tot alcool. Să 
fie! O vreme, mi-am creat şi eu iluzia că aş putea pune 
umărul la propăşirea culturii. De curând, am decis că 
ar fi mai bine să-mi iau o sapă, să pun umărul la 
creşterea culturii de cartofi la hectar. 

Radu mă vede fugind de mine, nu ştiu de ce. Aşa m-
a-ntrebat: „De ce fugi de tine?” Eu nu mă văd fugind 
de mine, mă văd numai fugind de urâţenia din jur. Îmi 
astup urechile, ochii, încerc să-mi anihilez toate 
simţurile în faţa a tot ce-i murdar, vulgar, în faţa 
trădărilor şi a sentimentelor de vânzare. Uneori pot, 
alteori nu. 

Acasă, am apelat la prietenul internet să aflu mai 
mult despre personalităţile domniilor lor, Radu şi 
Horia, despre tatăl acestora, despre care vorbeau cu 
drag şi prea multă modestie. Radu conduce, pe lângă 
trupa de teatru, o fundaţie în memoria lui Ion Ghelu 
Destelnica, Horia este un pictor de marcă a cărui 
pictură – din ce am putut vedea pe site – m-a 
impresionat http://www.horiaghelu.ro/). Aflând mai 
în amănunt cu cine am avut onoarea, mi-am zis că e 
mai bine că n-am fost documentată de la început, 
probabil mi-ar fi rămas scrumbia în gât de emoţie. Încă 
o dată mi s-a confirmat că oamenii mari sunt modeşti. 
Gomoşenia e pentru mărunţei, pentru pigmeii care, 
simţind că nu vor ajunge niciodată sus, încearcă să se 
înalţe prin alte metode. Să fie la dânşii! Dar să ne 
ferească Domnul de unii ca ăştia ajunşi în vârf! 

Pentru că nu găsesc o încheiere cumsecade acestui 
text, voi termina cu întrebarea: Între cultura elitistă şi 
cea etilistă, noi... cu cine votăm?

Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 12, 25 mai 2013

1)
 Titlu inspirat de Pictorul Horia Ghelu



Regele veghează, sfetnicii guvernează

Toate acestea sunt gânduri așternute pe hârtie în urmă cu 17 
ani. Urmărind evenimentele organizate anul acesta de 10 mai, 
Ziua Regalității, constat că nu s-au schimbat prea multe în 
modul cum este percepută istoria regalității în zilele noastre.

În primul rând, cred că majoritatea regaliștilor de azi nu 
sunt oameni cu convingeri regaliste, ci nemulțumiți de stările 
de lucruri provocate de guvernările republicane post-
comuniste; ei privesc monarhia ca pe un panaceu vindecător al 
tuturor răutăților din țară. Dar experiența istorică ne arată că, 
hotărâtoare, în toate timpurile, a fost elita politică chemată să 
conducă țara. Iată, de pildă, cazul regelui Ferdinand. O elită 
politică de mare calitate, în primul rând Ion I.C. Brătianu și 
colaboratorii săi, dar și reprezentanți ai altor partide politice, a 
știut să cizeleze personalitatea unui rege nou, ca și țara care 
avea să se nască după 1918. Ferdinand a fost un rege de cu totul 
altă factură decât unchiul său Carol I, un rege rece, rigid și 
temător în fața noului. Drumul lui Carol I de la prinț la rege 
fusese presărat cu destule experiențe care îi dăduseră satisfacția 
Independenței și Regatului – două momente cheie în evoluția 
României moderne – , ambele gândite însă și înfăptuite de, 
poate, cel mai tenace și realist om de stat roman din acel timp – 
Ion C. Brătianu – , la care Carol fusese chemat să joace rolul de 
beneficiar. E drept, și-a jucat rolul cu demnitate și ținută morală 
ireproșabile! Și cu toate acestea, dar firesc mi se pare, Țara doar 
l-a respectat, nu l-a iubit. O mărturisește un contemporan: „I-a 
trebuit timp să se orienteze, s-a așezat pe rând de partea care îi 
oferea mai multă stabilitate și nu a avut să se căiască. Străin, 
într-un mediu fără tradiții bine stabilite și care nu îi erau 
favorabile, a ocolit răspunderile mari spre binele lui. Într-o țară 
mult timp pradă luptelor interne, intrigilor străine și 
nesfârșitelor schimbări, a priceput că ceea ce nu făceai era mai 
însemnat decât ceea ce făceai și această atitudine a fost unul din 
elementele succesului său. Nu se poate nega că succesul a fost 
total. El refuzase – susțin liberalii – să intre în război în 1877. 
Ușor de crezut. Ce importanță avea pentru el faptul că Ion 
Brătianu luase asupra sa toată răspunderea? În caz de izbândă, 
gloria revenea suveranului, în caz de înfrângere, ministrul 
român rămânea singurul responsabil […] A fost un rege supus 
datoriei ca puțini alți suverani. Totuși nu l-am iubit. El, din 
partea lui, nu ne iubea deloc, dar a iubit Statul Român și l-a 
servit cu răbdare, abnegație și lipsă de geniu, cu o mare 
pricepere“ (Elisa Brătianu).

Cu Ferdinand, lucrurile au stat cu totul altfel. A preluat 
tronul într-un moment extrem de dificil. Unchiul său se aflase 
în contradicție evidentă cu sentimentele opiniei publice. Carol I 
nu reușise încă să fie regele sentimentului național al 
românilor, ci al statului român. Este exact ceea ce a făcut din 
primul moment Ferdinand (sfătuit de un alt mare Brătianu, 
Ionel); în jurământul depus la urcarea sa pe tron, spre satisfacția 
tuturor, Ferdinand a declarat în mod expres că vrea să fie în 
primul rând „un bun român“. Asumarea intrării țării în război și 
întreaga sa comportare în toamna-iarna lui 1916, prezența în 
sânul armatei în vara de foc a lui 1917, au dat consistență 
relației dintre monarh și popor. Împotriva țării sale de baștină și 
a familiei sale, Ferdinand a contribuit cu toate puterile sale la 
împlinirea visului românilor de a fi un tot ca neam și țară. Carol 
I a fost respectat, Ferdinand iubit, iar Carol al II-lea, adulat și 
urât în aceeași măsură, a fost considerat de majoritatea 
românilor „creanga putredă a dinastiei“, „capul tuturor 
răutăților“. Cu regele Mihai lucrurile au stat altfel, vremurile 
fiindu-i total potrivnice. În prima domnie, copil fiind, nu avea 
cum să se remarce, în cea de a doua, date fiind împrejurările, s-a 
trezit rege într-o țară furată, în care atotputernic devenise 
ocupantul străin.

Aceste pagini prefațează într-un fel textele extrase din 
jurnalul inedit al lui IANCU CERKEZ, intelectual român de la 
sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul celui următor. Sunt 
trei fragmente despre serbările organizate în ziua de 10 Mai, în 
anii 1891, 1892 și 1906. Sper ca lectura lor să aducă un strop de 
calm și înțelegere într-o problemă atât de delicată.

 
10 MAI ALTĂDATĂ

“Vineri, 10 mai [1891]. Un fapt rar și care în frământata 
noastră țară nu s-a întâmplat poate de mai multe secole. Regele 
nostru, Carol, a împlinit 25 de ani de domnie. Prin câte 
dificultăți a trecut săracul om, câte critice și atacuri violente a 
trebuit să auză, e mirare că nu s-a desperat. Cu toate acestea și-a 
urmat calea înainte printre sfâșierile partidelor. Și pentru orice 
spirit nepărtinitor nu i se poate tăgădui marele merit și marea 
propășire economică ce a luat țara în acești ani de domnie. 
Numai un exemplu: când a venit nu era deschisă nici linia 
drumului de fier de la Giurgiu, astăzi toate orașele sunt legate 
cu căi ferate de o întindere de aproape 3 000 de kilometri.

Azi de dimineață s-a celebrat ca de obicei un Te Deum la 
Mitropolie; lume oficială, câteva dame ale miniștrilor; după 
serviciu, președintele Consiliului [de Ministri] a citit un fel de 
proclamație a regelui scrisă pe pergament, ornat cu desenuri de 
pictorii noștri și în care face, într-un stil frumos românesc, 
istoria timpului său de lungă domnie. Acest pergament, semnat 
de toți consilierii care l-au ajutat în opera sa se va păstra la 
arhive și un al doilea exemplar la arhiva din Iași; după 
ceremonie și vizita la mitropolitul, regele a încălecat, împreună 
cu prințul moștenitor [Ferdinand] și cu nepotul său, prințul 
Wilhelm, și, urmat de trăsura reginei, cu doamnele de onoare, 

au pornit spre Bulevard, în fața Academiei, înconjurat de 
generali, aghiotanți și atașații militari, francez, englez, german, 
austriac, turc, bulgar. Acolo a primit defilarea: școalele, 
corporațiile, între altele, și o procesie ridiculă de femei și 
jupânese (muncitoare) care cu pălării, care cu testemel, care cu 
capul gol, care groase, care bătrâne, care în costum național, 
care în rochii cu talie etc. Lume peste lume în toate tribune. 
Trupele au defilat în număr, spun jurnalele, de 16 000; erau bine 
echipate și cu bună ținută, erau de toate armele. Infanterie, 
dorobanți (oameni solizi), vânători, geniu, trupe cu fes din 
Dobrogea, trupă de flotilă, roșiori, călărași. Artilerie, cu niște 
cai minunați, și jandarmi călări. Întâi au trecut drapelurile 
zdrențuite din timpul rezbelului [de independență].

După-amiază a început primirea corpurilor constituite și a 
autorităților la Palat. Regina a cam slăbit și a cam îmbătrânit; 
purta o domnească toaletă de stofă de brocart aurie prea 
frumoasă și, pe cap, o frumoasă diademă de pietre nestimate și 
rubine. Prințul moștenitor, cu mustața mică blondă, în uniformă 
de vânător de munte cu gradul de căpitan acum obținut. Alături 
de frumoasa sală a tronului, într-un alt salon, se vedeau mai 
multe daruri primite de Maiestățile Lor: un prea frumos ecran 
cu armele țării prea fin și artistic cusute de Societatea 
doamnelor „Furnica“, într-un bogat cadru reprezentând o 
coroană de lauri aurită. Un album reprezentând toate carurile 
alegorice de la procesiunea ce s-a făcut acum 11 ani când cu 
încoronarea; un alt album, oferit nu știu de cine; o medalie 
pentru serviciu ostășesc de 25 de ani, așezată într-un scrin și 
înconjurată de o coroană de laur de argint oferită de ofițerii de 
rezervă. Un bogat serviciu de argint oferit de d-na Sofia Luther, 
milionara proprietară a unei berării. O față de masă și șervete, 
lucrate mi se pare de damele de la „Furnica“ și reprezentând 
trecerea unei reviste de soldați, admirabil reprezentată prin 
cusături cu acul. O mare și frumoasă coroană de laur și stejar în 
argint masiv, admirabil lucrată și oferită de argintarii și 
ceasornicarii noștri. O frumoasă cutie cu portretul reginei, 
oferită de cofetarul la modă Capșa și altele.

În zilele acestea, pe strade, o lume ca la bâlciu. Nu întâlnești 
decât primari curat îmbrăcați în costumul lor țărănesc, încinși 
cu eșarfa tricoloră și cu tricolor la pălării, primărese în 
costumele lor cele mai frumoase. Sunt aduși toți primarii (3 
600) pentru un banchet ce li s-a dat sâmbătă în aleea principală 
de la Cișmigiu. În seara de sâmbătă am văzut iluminația și 
artificiile din Cișmigiu și un spectacol nou la noi în țară, 
fântânile luminoase, colorate în toate fețele. De la intrarea 
Slater se vedeau foarte bine; primarii și țăranii de prin fundul 
țării au ce să povestească.

Duminică 11 mai s-au încheiat serbările cu alergări de cai la 
Șosea și seara mare artifiție la locul curselor, lângă Băneasa. O 
lume nemaipomenită, mii și mii de trăsuri și vehicule; figura a 
mai frumoasă a fost reprezentarea în focuri a luării unei redute.

În aceste zile se zice că s-au distribuit în gări ca la 50 000 
bilete; o servitoare a noastră, care se întorcea de la Brașov, 
spunea că și de acolo pleca trenul înțesat de lume pentru 
sărbători; și eu am văzut prin mulțime mai mulți popi 
transilvăneni.

Regele, bine inspirat, a făcut mai multe discursuri 
frumoase, printre care cel pronunțat la primirea senatorilor și a 
deputaților. Trupele mi s-a spus că au defilat admirabil. Timpul 
a fost foarte favorabil acestor serbări[…]. 

10 mai [1892]. Am asistat la defilarea trupelor pe Bulevard, 
înaintea Academiei [Universității]; prințul și prințesa de Saxa 
Mainingen vin din Constantinopol. El se zice că e cunoscător al 
limbii elene; ea e soacra actualului împărat al Germaniei, de 
aceea li s-au făcut, se vede, mari onoruri de regale nostru; i-a 
dus la Sinaia, la salina de la Slănic, la fabrica de țigări a Regiei 
tutunurilor, la fortificațiile de la Chitila și de la Focșani, care 
sunt aproape terminate. Joi seara a fost concert la Palat, în sala 
tronului. Mi s-a spus că a fost foarte bine. Au cântat numai 
artiști de aici. D-na Leria, d-ra Miclescu, bune pianiste, un artist 
pe violoncel (dar țigan) Dinicu, care a făcut, mi se pare, 
conservatorul de la Viena. A fost, asemenea, o primire în 
grădină, sau mai bine zis, parcul caselor d-lui G.C. Filipescu 
din strada Dionisie. Perechea princiară [de Saxa Mainingen] a 
stat vreo 10 zile; azi după prânz a plecat. I-am văzut când au 
trecut să primească defilarea. El, călare, în uniformă prusiană, 
cu cască cu panaș, mustață castanie. Ea, în trăsură, cu dama ei 
de onoare alături, și doamna Bengescu, dama de onoare a 
Palatului, dinainte. Prințul nostru moștenitor, în uniformă de 
căpitan de vânători, cu marele cordon al Stelei, a defilat pe jos 
în capul companiei sale. Se zice că [perechea princiară de Saxa 
Mainingen] au venit să mijlocească o căsătorie [a prințului 
moștenitor Ferdinand] cu o prințesă de Hesse […].

10 mai, miercuri [1906]. Se serbează jubileul de patruzeci 
ani de domnie a regelui, fapt aproape unic în istoria bietelor 
țărilor noastre. Cu această ocazie s-a înființat Ordinul „Carol“, 
care prevede numai maximum optzeci membri, începând de la 
comandor și sfârșind cu colanul care are numai 5. Membrii 
Camerelor, convocate cu această ocaziune, au votat crearea a 
32 spitale rurale și iertarea a unui sfert din datoriile contractate 
de țărani pentru porumbul furnizat de stat în anul de criză 1904 

 

[…]
Am asistat la defilarea trupelor pe dinaintea statuii lui 

Michai Viteazul. Regele a venit călare la Mitropolie, însoțit de 
aclamări. S-a dat jos la tribuna reginei și s-a apropiat să vază 
defilarea școlarilor instruiți de curând în exerciții militare. Întâi 
batalioanele copiilor de la sate; cu bluza, opincile și căciula la o 
parte de dorobanți, cu ranița pe spate și cu pușca în banduliere 
mărșăluiau apăsat, ca vechi soldați, apoi veneau detașamente de 
liceeni, școlile de poduri, de agricultură etc. Când s-a apropiat 
oștirea, regele a încălecat din nou, dar a trebuit să i se aducă un 
scaun ca să suie în șea. Trecerea drapelelor sdrențuite din timpul 
războiului și a batalionului de veterani, cu figuri destul de 
marțiale, a fost mișcătoare. Bateriile noi de tunuri cu tragere 
repede și cu pavăză pentru garantarea [apărarea] servanților, a 
interesat mult pe M.S. Regimentul de roșiori era cel comandat 
de frate-meu [Alexandru Cerkez (1857-1922)] și avea 
excelentă înfățișare. În capul trupelor era prințul moștenitor 
[Ferdinand], comandant al Corpului II, îmbrăcat în uniformă de 
general de cavalerie. În fruntea regimentului de dorobanți s-a 
pus fratele său mai mare, prințul Wilhelm de Hohenzollern, 
sosit pentru serbări și îmbrăcat în uniformă de colonel de 
imfanterie română. Regina era îmbrăcată în alb și roșie-roșie la 
față. Prințesa moștenitoare [Maria] într-o găteală și o pălărie de 
nuanță dominant verde, bătând în fața paiului, care se armoniza 
de minune cu frumusețea ei blondă.

Regele s-a întors călare la Palat. În suita sa, pe lângă prințul 
Wilhelm, se mai distingeau prințul de Wied, nepotul reginei, în 
uniformă albă, cu cască, și ducele de Teck, în uniformă de 
cuirasieri roșie.

12 mai, vineri. A fost la Palat, în sala tronului, primirea 
magistraturii. La toate scările, la toate intrările – lachei muiați în 
fir. Policandrele electrice, aprinse toate, pentru mai multă 
strălucire. Fotelurile regale, așezate pe o estradă, fără 
baldachin, dar masive, bogate, de velur roșu, cu lemnăria aurită 
și încrustată cu pietre; lângă jețul regelui, pe pernă de catifea, 
faimoasa coroană de oțel și lângă al reginei, coroana ei de aur. 
Două taburete pentru prinții moștenitori. Am avut onoarea a 
schimba câteva cuvinte cu principesa moștenitoare. Spunea, 
din vorbă în vorbă, că bunică-sa, regina Victoria [a Angliei], era 
foarte mică de talie și că nu-i prea plăcea să meargă în trăsură cu 
nepoată-sa, căci aceasta o domina cu talia. I-am spus că „la 
regne d'une femme a èté un des plus glorieux“, mi-a răspuns: 
„les regnes de toutes les femme ont èté  remarcables“. Purta o 
roche albă decoltată, cu fire de argint; pe cap, o diademă de 
peruzele. Trebuie să cobori ca dânsa dintr-o serie de regi de la 
nord ca să ai acea finețe a pieliții pe sub care se zărea rețeaua 
albastră a vinelor. Mișcări libere, armonioase, inteligență vie, 
vorbire dulce și lesnicios. Bărbatul său este mult mai jenat. În 
ajun fusese la Cișmigiu, în costum țărănesc, să asiste la 
banchetul dat celor trei mii de primari și băuse în sănătatea lor 
[…]

20 mai. Numeroasele banchete date de ministere s-au 
încheiat și digerat. Iar ploaia de toasturi și discursuri pentru 
preamărirea regelui, marelui căpitan etc., etc. a contenit în fine; 
vor reîncepe, probabil, cu ocazia deschiderii expoziției jubiliare 
[…]

Camerele au votat în unanimitate un credit pentru ridicarea 
unui monument regelui și al comemorării Independenței. 
Asemenea s-a votat înființarea, pentru întâiași dată la noi, a unei 
loterii de stat, din ale cărei venituri să se poată îmbunătăți starea 
sanitară a populației rurale […]

Duminică [4 iunie] trebuia să fie, la ora 10 dimineața, 
deschiderea Expoziţiei. O ploaie însă cu găleata n-a vrut să ție 
socoteala de program, așa că s-a amânat pentru marți […] În 
fine, marți dimineață, la ora 10, pe un timp splendid, s-a făcut 
deschiderea solemnă a Expoziției. Când a ajuns trăsura regelui 
deschisă la poartă, ministrul Domeniilor, Lahovari, a prezentat 
reginei, pe o pernă de catifea, niște foarfece de aur cu care a tăiat 
ghirlanda de roze ce doi tineri și patru tinere în port țărănesc 
țineau întinsă de-a curmezișul intrării.

Ca membru la Curtea de Casație, am fost și eu împreună cu 
Sofia [soția], invitat și am putut vedea ceremonia de la Arenele 
Romane.

Când au sosit suveranii cu principii moștenitori și-au luat 
loc pe estrada acoperită care închidea amfiteatrul arenelor, 
șapte muzici militare de toate armele, sub conducerea șefului 
lor, maior Mărgăritescu, au executat cu preciziune un frumos 
imn de ocaziune compus de acesta. Apoi ambii mitropoliți, cu 
toți episcopii și arhiereii, și asistați de corurile cele mai bune au 
oficiat rugăciuni și un Te-Deum. Apoi ministrul Lahovari a 
rostit un frumos discurs și comisarul general al Expoziției, d-rul 
[C.I.] Istrati, un altul, la care regele a răspuns cu voce clară. 
Cuvintele sale erau acoperite la pasagiile importante de urale și 
aplaudări. În timpul discursurilor, micului prinț Carol, strâns în 
uniforma de elev al Școlii militare, i-a venit rău și a căzut pe 
fotel. I s-a adus apă, d-rul Theodori i-a dat ceva eter, maică-sa l-
a mângâiat și și-a mai revenit în fire. După discuirsuri, tot 
ministrul [Lahovari] a citit un pergament care s-a semnat de toți 
invitații oficiali după estradă și se va păstra pentru comemorare 
în Arhivele Statului. Apoi a urmat o cantată și Imnul regal 
intonat de vreo 500 de elevi și eleve sub direcția profesorului 
Ștefănescu. În fine, suveranii au urcat în trăsuri și-au făcut 
înconjurul Expoziției […]

Cu ocazia deschiderii Expoziției a sosit la Cotroceni marele 
duce Chiril al Rusiei, cu soția sa, Victoria Melita, sora prințesei 
noastre [Maria], care fusese întâi măritată cu marele duce de 
Hessa; n-au asistat însă la inaugurare. Erau și opt studenți 
bucovineni în vestă și caschetă roșie, doi în mare ținută, cu 
cizme lungi de lac și rapiera la șold.”

(urmare din pag. 1)



Ieşită învingătoare în primul război balcanic şi 
extinsă teritorial poate într-un mod exagerat, cu 
mult peste ce fusese sau peste ceea ce putea 
revendica pe considerente etnice, Bulgaria nu a 
fost mulţumită. Cercurile militare de la Sofia 
visau deja la ceea ce numeau ,,refacerea Bulgariei 
Mari”, adică Imperiul Asăneştilor, din urmă cu 
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şapte secole . Cert este că bulgarii au manifestat 
pretenţii teritoriale în Macedonia şi la Marea 
Egee, peste ceea ce primiseră deja şi în 
defavoarea foştilor aliaţi, Serbia şi Grecia. Din 
partea lor, acestea au căutat să atragă 
Muntenegru, România neutră şi chiar fostul 
inamic, Imperiul Otoman. Pentru a păstra 
aparenţele, Bulgaria a cerut medierea Rusiei, 
impunând însă un termen de o săptămână, pentru 
medierea conflictului, ceea ce a nemulţumit 
Sankt Petersburgul şi a lăsat Sofia fără singurul 
sprijin extern.

Al doilea război balcanic a izbucnit la 16-17 
iunie (29-30 iunie s.n.) 1913, prin atacarea 
Serbiei şi Greciei de către armatele bulgare şi 
avea să se încheie după o lună, prin armistiţiul de 
la Niş, la 18 (31) iulie 1913. Operaţiunile militare 
s-au desfăşurat iniţial la graniţele bulgaro-sârbă 
şi bulgaro-greacă, adică spre vest, sud-vest şi sud. 
Ulterior, au început operaţiunile în nord-est şi 
nord, prin intrarea armatei române în conflict şi în 
sud-est, prin intrarea armatei turce în zona 
Adrianopol. Principalele bătălii, care au opus 
zeci de mii de ostaşi, s-au desfăşurat la Kilkis-
Lachanas (între 19-21 iunie 1913), Bregalnica 
(între 17-25 iunie 1913), Kalimanci (15-18 iulie 
1913) etc., ultimele confruntări având loc la 
Kresna şi Adrianopole. Spre deosebire de 
conflictul anterior, bulgarii au pierdut pe linie, 
fiind înfrânţi atât de foştii aliaţi sârbi şi greci, cât 
şi de către turci.

În cursul lunii mai 1913, guvernul României, 
prin ataşaţii săi diplomatici, a avertizat în repetate 
rânduri mai ales reprezentanţii marilor puteri 
europene, că în cazul unui nou conflict în Balcani, 
România intenţiona să renunţe la starea de 
neutralitate. Motivele erau clare: statul român nu 
putea accepta constituirea unei Bulgarii Mari în 
Balcani, cu ruperea totală a echilibrului 
geopolitic, iar pe de altă parte, date fiind 
caracteristicile agresive ale Bulgariei, care nu-şi 
respecta angajamentele nici faţă de aliaţii săi şi 
ţinând cont de faptul că sudul Dobrogei (mai 
important strategic, în aceste condiţii) ar fi trebuit 
dat statului român încă din 1878 şi rămăsese la 
Bulgaria (autonomă) doar prin decizia Rusiei, 
Bucureştiul era interesat în extinderea graniţei cu 
rectificările cuvenite. Premierul Titu Maiorescu, 
care deţinea atunci şi portofoliul afacerilor 
străine şi care, după cum fusese o mare 
personalitate culturală, avea să rămână şi un mare 
lider politic şi diplomat al României, a gestionat 
implicarea statului român într-un mod deosebit. 
În luna mai 1913, Maiorescu comunicase în 
capitalele europene că, dacă Bulgaria provoca ,,o 
agravare eventuală a situaţiei în Balcani, nu va 

20lăsa România indiferentă” . Separat, Regele 

Carol I anunţase la Constanţa intenţia sa, în 
calitate de cap al oştirii române, de a ordona 
mobilizarea unei părţi de rezerva militară a 
statului român, din necesitatea de ,,a ne apăra 
interesele faţă de pericolul unui conflict între 
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aliaţii balcanici” .Măsura a fost amânată 
temporar, ca urmare a intervenţiei Rusiei drept 
mediator. Izbucnind al doilea război balcanic, 
presiunile asupra guvernului de la Bucureşti, 
pentru o intrare a României în război, au fost 
enorme, atât din partea statelor balcanice, cât mai 
ales din partea opiniei publice româneşti şi a 
cercurilor politice, atât conservatoare (aflate la 
putere), cât şi liberale (aflate în opoziţie). Au avut 
loc numeroase manifestaţii în capitală, iar 
campania din presă a susţinut intrarea în conflict 
de partea sârbilor şi a grecilor, atitudinea 
antibulgară fiind susţinută tocmai de agresiunile 
militare şi diplomatice ale Sofiei împotriva 
vecinilor săi. Cu titlu general, atât opinia publică 
românească, cât şi cercurile politice (şi militare!) 
au susţinut extinderea graniţei dobrogene la sud 
de linia Turtucaia-Balcic, adică peste ce se 
obţinuse prin Protocolul de la Sankt Petersburg, 
tocmai pentru că putea oferi mai bune garanţii de 
securitate pentru viitor.

Decretul pentru mobilizarea armatei române a 
22fost semnat la 20 iunie (3 iulie) 1913 , în paralel 

cu ultimele încercări diplomatice de a convinge 
Bulgaria să dea satisfacţie României. Sofia nici 
măcar nu a mai răspuns solicitărilor venite de la 
Bucureşti. La 27 iunie (10 iulie) 1913, prin 
ministrul român în capitala bulgară, Dimitrie 
I.Ghica, guvernul de la Bucureşti a notificat 
intrarea României în război şi faptul că armata 
română, conform ordinelor primite, urma să 
pătrundă în Bulgaria, pentru a contribui la 
încheierea ostilităţilor între aramata bulgară şi 
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adversarele sale . În urma mobilizării armatei, 
România avea sub arme peste 500 000 de militari, 
dintre care 417 729 militari în armata de operaţii, 
50 000 pentru partea sedentară şi 36 000 pentru 
trupele teritoriale sau aşa-numitele ,,miliţii”, 
formate exclusiv din rezervişti. Aflat la o vârstă 
venerabilă şi pentru a  oferi ,,botezul focului” 
urmaşului său la tron, Regele Carol I l-a numit 
generalissim al armatei române în campania din 
Bulgaria pe principele moştenitor Ferdinand  I, 
care trei ani mai târziu  avea să fie comandantul 
suprem al armatei române în războiul de întregire. 
Şef al Marelui Stat Major  a fost numit 
gen.Alexandru Averescu, iar armata română a 
fost organizată în cinci corpuri de armată, 
comandate astfel: Corpul 1 armată, de 
gen.Dumitru Cotescu; Corpul 2 armată, de 
gen.Grigore Crăiniceanu; Corpul 3 armată,  de 
gen. Alexandru Iarca; Corpul 4 armată, de 
gen.Alexandru Lambrino şi Corpul 5 armată, de 

24gen.Ioan Culcer .
Primele au intrat în acţiune trupe de infanterie 

şi cavalerie ale Corpului 5 armată, comandate de 
gen.Culcer, trupe care, în dimineaţa zile de 28 
iunie (11 iulie) 1913, acţionând dinspre Ostrov 
către Silistra, au capturat garnizoana bulgară de 
acolo, cu cca.400 militari. În paralel, trupe din 

Regimentul Ialomiţa au trecut Dunărea, dinspre 
Călăraşi şi au sud-vest şi vest, ajungând la 
Turtucaia; dinspre Mangalia, un detaşament de 
grăniceri a înaintat, la rândul său, câţiva km, 
ocupând pichetele de grăniceri bulgăreşti. 
Practic, într-o singură zi, trupele române au atins 
linia Turtucaia- Kadichioi (Dobrici)-Balcic,  
adică tocmai linia teritorială şi strategică cerută de 
România, fără nici o pierdere. Acţiunea principală 
a armatei române, menită să fie cea mai 
importantă din punct de vedere strategic pentru 
încheierea ostilităţilor, a vizat trecerea Dunării şi 
înaintarea către sud, spre capitala Bulgariei. 
Astfel, în zilele următoare armata română a 
înaintat pe trei linii de campanie, respectiv una 
venită din Dobrogea şi alte două trecând Dunărea, 
pe la Bechet-Şiştov. Deja la 3 (16) iulie 1913, 
după ce trecuseră fluviul pe două poduri de vase, 
pe la Corabia şi Bechet, trupele române au ocupat 
Nicopole, Şiştov, Lom-Palanka şi alte localităţi 
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dunărene .

Regele Carol I însuşi, venit cu trenul de la 
Bucureşti, a asistat la defilarea trupelor şi la 
trecerea fluviului pe la Bechet, trecând el însuşi 
Dunărea în Bulgaria, la 36 de ani după ce 
condusese victorioasa armată română în Războiul 

26de independenţă .

NOTE.
 19.Care imperiu fusese oricum vlaho (româno)-bulgar 

şi nu pur bulgăresc. Trebuie subliniată şi viziunea nerealistă 
a cercurilor politice şi militare de la Sofia, care parcă uitau 
că Bulgaria abia era independentă de 5 ani, după ce fusese 
paşalâc turcesc aproape cinci secole.
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1912-1 august 1913,p.104, doc.136.
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Revoluția de la 1848 și realizarea Unirii de la 1859 a 
Țării Românești cu Moldova au reprezentat două 
evenimente majore în evoluția spațiului românesc în 
secolul XIX și ulterior. La aceste evenimente au luat 
parte activ și locuitorii ținuturilor ialomițene. Dacă la 
1848 implicarea ialomițenilor nu a fost una importantă, 
la realizarea actului Unirii de sub Alexandru Ioan Cuza 
județul Ialomița a avut un aport însemnat prin 
reprezentanții locali care au luat parte la eveniment și 
prin rolul pe care l-au jucat ulterior în viața politică a 
țării. Dintre reprezentanții județului care au luat parte 
la realizarea Unirii de la 1859 îi amintim pe Barbu 
Catargiu – proprietar al moșiilor ialomițene Maia și 
Bordușani – și Alexandru Florescu, care au deținut 
funcții importante în cadrul statului român după 1859. 
Barbu Catargiu a fost prim ministru al primului guvern 
unic, iar Alexandru Florescu a ocupat funcția de 
ministru în mai multe legislaturi și a deținut și 
președinția Adunării Deputaților în sesiunea 1864-
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1865 .

La nivel național, aceste transformări au 
reprezentat piatra de temelie a constituirii 
formațiunilor politice. Uniți în jurul lui Cuza, 
pașoptiștii și unioniștii și-au creat viziuni politice 
proprii care i-au despărțit în timp, fiecare tabără 
constituindu-se într-un partid politic. Prin adoptarea 
unor idei privitoare la conducerea și organizarea 
statului au luat ființă curentele politice în spațiul 
românesc. Conștiința  și apartenența la o ideologie 
politică au pătruns și în rândul ialomițenilor, care au 
luat parte activ la viața politică a țării.

Constituirea partidelor politice la nivel național s-a 
realizat în a doua jumătatea a secolului al XIX-lea. 
Prima formațiune constituită a fost Partidul Național 
Liberal, la 24 mai 1875. În teritoriu, organizațiile 
politice s-au constituit mai greu, deoarece numărul 
alegătorilor era mic, dar şi datorită existenței votului 
cenzitar.

Urmând exemplul de la nivel național, liberalii au 
fost prima formațiune care și-au constituit organizație 
în Ialomița. De fapt, primele organizații din teritoriu 
ale PNL au fost numite comitete de acțiune și aveau ca 
principal scop fixarea candidaturilor pentru alegerile 

2parlamentare și locale . Cu timpul, aceste comitete de 
acțiune s-au transformat în cluburi cu caracter 
permanent, din care făceau parte fruntașii politici locali 
acceptați după reguli precise. Cluburile au fost entități 
premergătoare constituirii comitetelor de conducere la 
nivelul județelor, care cuprindeau membri 
organizațiilor locale. Componența restrânsă a 
cluburilor politice înainte de primul război mondial a 
fost determinată de numărul mic al cetățenilor care se 
bucurau de drepturi politice. Atâta timp cât dreptul de 
vot era limitat de situația financiară a cetățenilor, era 
normal ca și numărul partizanilor politici să fie 
restrâns.

De la înființarea PNL în anul 1875, în primele patru 
decenii ale evoluției formațiunii în Ialomița, în fruntea 
acesteia s-a aflat Ion Poenaru Bordea, alături de care au 
luat parte activ la viața politică locală Athanase 
Stoenescu, Petre Enescu, Nicolae Mănescu, frații 
Nicolae și Constantin Maltezeanu și alți fruntași 

3locali . Ion Poenaru Bordea a fost și primul fruntaș 
liberal ialomițean ales deputat în Parlamentul țării, care 
a făcut parte din toate legislaturile până la începutul 
secolului XX. Ca reprezentant al județului în forul 
legislativ al României moderne, Poenaru – Bordea a 
avut o activitate parlamentară bogată, implicându-se în 
adoptarea legislației privitoare la situația țăranilor și a 
condițiilor acestora. Dintre inițiativele legislative la 
care și a adus contribuția amintim: înființarea 
sindicatelor agricole în județe, legea repaosului 
duminical, înființarea Casei Rurale, proiectul pentru 

4mărginirea dreptului de a ține în arendă moșii etc.
Până în anul 1890, atât datorită procesului de 

organizare internă a partidului cât și evenimentelor 
social-politice cu care s-a confruntat statul român – 
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guvernarea conservatoare, Războiul de Independență -
, informațiile despre activitatea clubului liberal din 
Ialomița sunt doar din preajma campaniilor electorale. 
De asemenea, știri despre comitete sau cluburi liberale 
în județ nu sunt, în afară de prezentarea unor fruntași 
din diferite localități stabiliți în orașul de reședință 
Călărași. Lipsa unor structuri în localitățile ialomițene 
s-a datorat și faptului că, la majoritatea  alegerilor 
parlamentare, pe listele electorale figurau candidați 
„străini de problemele județului”, impuși de 
conducerea centrală a partidului. De exemplu, la 
alegerile generale desfășurate în anul 1895 din cele 4 
locuri obținute de liberalii ialomițeni, pe lângă 
„localnicii” I. Poenaru-Bordea și C.C. Maltezeanu, de 
la centru au fost impuși pe liste Constantin Lecca și 

5Nicolae Iulian . Situația s-a menținut și în alte 
scrutinuri electorale, diferența fiind că erau propuse de 
la centru alte nume de candidați. În aceste condiții era 
greu să existe un consens între fruntașii locali, din 
moment ce ei făceau propagandă printre partizanii 
liberali din județ pentru candidați impuși, străini de 
problemele reale ale Ialomiței.

Din anul 1890 informațiile despre fruntașii liberali 
din județ sunt prezente din ce în ce mai des în presa 
locală și cea națională de partid. La 22 aprilie 1890 
membri PNL din Ialomița s-au întrunit în Călărași 
pentru a înființa un comitet local „care să stea în 
legătură directă cu comitetul central și de comun acord 
să lucreze în toate actele cerute de împrejurările 

6politice” . Membri ai acestui comitet au fost desemnați: 
G.I. Periețeanu, Nicolae Mănescu, Athanase 
Stoenescu, G. Nicolidi, G.C. Gheorghiu, Constantin 
din Ciochina și Savu Constantinescu.

Consolidarea liberalilor în teritoriu era necesară din 
moment ce la conducerea țării se afla Partidul 
Conservator, care în Ialomița încerca „timid” să-și 
organizeze un club, impedimentul fiind dezinteresul 
fruntașilor locali față de formațiunea conservatoare. În 
toamna anului 1890, ziarul Națiunea prezenta fruntașii 
locali, membri ai clubului liberal din Ialomița, care au 
participat la întrunirea organizației centrale de la 
București, fiind amintiți G.I. Periețeanu, Athanase 

7Stoenescu și Constantin Maltezeanu . Prezența 
membrilor clubului liberal din județ a fost cu scopul de 
a primi indicații în privința organizării alegerilor 
comunale. La întrunirea liberalilor din ziua de 7 
octombrie 1890, ținută la sediul central al partidului, 

8numărul delegaților din Ialomița a crescut . Numărul 
mare de membri ai clubului din Ialomița prezenți la 
acțiunile partidului din capitală ne îndreptățește să 
afirmăm că fruntașii locali și-au concentrat puterile 
pentru constituirea unei organizații puternice în județ.

O primă mențiune despre organizarea liberalilor 
ialomițeni o avem în anul 1895, când este prezentată 
structura „comitetului electoral”. Comitetul s-a 
constituit în vederea organizării activităților pentru 
desfășurarea campaniei electorale generale din anul 
amintit mai sus. Componența comitetului era 
următoarea: I. Poenaru-Bordea – președinte activ, 
Petre Grădișteanu – președinte onorific (fruntaș de la 
centru al PNL care a reprezentat în mai multe 
legislaturi județul Ialomița în Parlament s.n.), Nicolae 
Maltezeanu și Nicolae Mănescu – vice președinți, 

9Petre Enescu - secretar . Pe lângă conducători, 
comitetul electoral mai avea în componența sa 72 de 
membri din diferite localități ale județului. Chiar dacă 
titulatura structurii era „comitet electoral”, putem 
afirma că aceasta reprezenta comitetul de conducere al 
organizației liberale din Ialomița. Prezența printre 
membru comitetului a unui număr însemnat de 
reprezentanți din teritoriu demonstrează că, la nivelul 
anului 1895, liberalii ialomițeni reușiseră să 
consolideze clubul din Călărași, transformându-l într-o 
organizație solidă. Interesantă este coincidența primei 
mențiuni a unei structuri organizatorice a liberalilor 
ialomițeni în aceeași perioadă cu constituirea unui sfat 
conservator în Călărași! Apariția clubului conservator 

în județ i-a determinat pe fruntașii liberali să cadă de 
acord asupra împărțirii sarcinilor de conducere în 
structura județeană.

Începutul secolului XX găsește organizația liberală 
din Ialomița cu membri marcanți deținători ai funcțiilor 
cheie în administrația locală, dar și cu nemulțumiri 
între ei. Între Ion Poenaru-Bordea și Athanase 
Stoenescu a pornit o luptă pentru putere în interiorul 
organizației județene pe fondul nemulțumirilor 
numirilor în administrație, în funcțiile de conducere din 
partid, dar și prezenței din ce în ce mai rare a primului în 

10
Ialomița . Conflictului dintre cei doi fruntași 
ialomițeni a fost aplanat de Ion I. C. Brătianu, care a 
propus organizației locale proclamarea ca șef a 
profesorului Constantin Banu din București, fost 
redactor șef al gazetei oficiale a PNL Viitorul. Prin 
intervenția lui Brătianu situația a revenit la normal în 
cadrul organizației județene a PNL, Athanase 

11Stoenescu renunțând la ideea de a părăsi formațiunea .  
O dată cu acceptarea lui Constantin Banu la șefia 

organizației liberale din Ialomița, viața politică locală a 
cunoscut o nouă etapă în evoluția sa. Noul conducător 
avea „trecere la centru” fiind membru în comitetul 
consultativ al partidului și unul din fruntașii „cei mai 

12apreciați și mai iubiți ai partidului liberal” . Sub 
conducerea lui Constantin Banu, organizația PNL din 
Ialomița se reîmprospătează cu cadre noi prin 
afirmarea unor fruntași locali, între care amintim pe 
Atanase Popescu Ulmu, avocații Mihail Negreanu, 
Ștefan Șerbănescu și Sima Niculescu, învățătorul Ilie 
Lupu. Alături de aceștia, în organizația județeană au 
fost cooptați membri impuși de la centru, Vladimir 
Atanasovici și Mihail Berceanu, care au activat în 
Ialomița până în primii ani de după război.

Până la primul război mondial, organizația PNL din 
Ialomița a editat ziare prin care prezenta acțiunile 
întreprinse în județ. Cele mai importante gazete 
liberale, în perioada amintită, au fost: Ialomițeanul, 
Liberalul, Gazeta Ialomiței, Vocea Ialomiței și Viitorul 
Ialomiței, care au cunoscut perioade relativ mari de 

13apariție.
Organizația Partidului Național Liberal a avut 

activitatea cea mai îndelungată și constantă în care, pe 
lângă liderii trimiși de la centru să candideze în 
alegerile parlamentare, s-a format un grup important de 
fruntași locali. Ca în orice formațiune politică cu 
ambiții și între fruntașii ialomițeni au izbucnit lupte 
pentru putere și supremație, curmate de intervenția 
șefului partidului, Ion I. C. Brătianu. Neînțelegerile 
interne au fost calmate prin „acceptarea” la conducerea 
organizației județene a lui Constantin Banu, membru 
marcant al PNL la nivel național. Acesta va deține șefia 
organizației liberale din Ialomița până în anul 1931, 
când s-a alăturat „ca șef în județ” dizidenței lui 
Gheorghe I. Brătianu.

În perioada interbelică, liberali ialomițeni s-au 
reorganizat în concordanță cu noile cerințe impuse de 
adoptarea reformelor electorală și agrară, devenind cea 
mai activă formațiune politică din județ.



Vineri, 26 aprilie 2013, poeţii din zodia Helis – 
Dan Elias, Nicolae Teoharie, Florin Ciocea, 
Florentina Loredana Dalian, Gheorghe Dobre 
şi Marian Ştefan – împreună cu solista de muzică 
populară Ioana Marin, au parcurs drumul (dar nu 
al Crucii) până la Râmnicu Vâlcea unde, la 
Galeriile de Artă – Artex, curatorul Valeriu 
Stoica, împreună cu alţi pictori, pregăteau 
expoziţia care a fost vernisată a doua zi, sub 
genericul „Drumul Crucii”, eveniment 
acompaniat de muzică şi poezie sacră, dedicat 
Patimilor şi Învierii Domnului Iisus Hristos. 
Evenimentul a fost organizat de Memorialul 
Nicolae Bălcescu şi Filiala Râmnicu Vâlcea a 
Uniunii Artiştilor Plastici din România. 

Participanţii au fost cazaţi într-un loc absolut 
superb, încărcat de istorie şi spiritualitate: 
Conacul Nicolae Bălcescu din localitatea 
vâlceană omonimă, aflată puţin lateral de drumul 
care leagă Piteşti de Râmnicu Vâlcea. Este un 
obiectiv obligatoriu de vizitat pentru aceia care îşi 
iubesc partia, neamul şi istoria. Dar şi pentru cei 
care vor să găsească o oază de linişte, să se 
oprească o clipă din zbuciumul cotidian. 
Construcţia este o bijuterie arhitectonică, 
înconjurată de o grădină imensă şi de câteva 
hectare de pădure. O explozie de verdeaţă şi de 
flori, care răsar de unde nu te aştepţi. Două 
superbe magnolii înforite. În muzeu, piese rare de 
mobilier, ceramică şi covoare olteneşti, cărţi, 
picturi, obiecte care au aparţinut Bălceştilor. 
Cineva ţine toate acestea „în viaţă”, punând 
suflet, mult suflet. Este vorba de domnul Director 
Nicolae Bănică Ologu, pe care l-am perceput ca 
pe un mare erudit şi îndrăgostit de munca sa. 
Conacul găzduieşte diverse evenimente 
culturale, printre care tabere şi expoziţii de 
pictură.  Construcţia sa a început în forma actuală 
în anul 1824. De-a lungul timpului, a aparţinut 
mai multor membri ai familiei, în anul 1948 fiind 
donat Statului de către unul din strănepoţii lui 
Nicolae Bălcescu, urmând a fi folosit ca loc de 
reculegere şi studiu pentru artişti. Din 1968, 
devine muzeu memorial. În curtea conacului, se 
află o bisericuţă din lemn, foarte veche (datată se 
pare tot pe la anii 1800).

Seara am ajuns când lumina se ascundea 
treptat, astfel că un anume mister se făcea simţit 
în aer. Am stat la lumina focului, am cântat, 
împreună cu doamna Marin, l-am ascultat pe 
domnul Nicolae, am mers la masă şi, în final, la 
somn, pentru a fi odihniţi la evenimentul de a 
doua zi. În lumina dimineţii, grădina arăta 
mirific. Mi-am spus că, dacă Raiul ar fi aşa cum 

ni-l imaginăm cu mintea noastră limitată, cam aşa 
ar trebui să arate. Ne-am băut cafeaua, am respirat 
aerul dimineţii, ne-am bucurat de magnolii şi 
arbuşti ornamentali, de veveriţele care alergau 
neliniştite prin copaci, de cântecul păsărilor. Am 
vizitat şi ne-am închinat în biserica mică, a cărei 
pictură interioară se mai păstrează doar în 
proporţie de 20-25%. Scrisul de pe pereţii 
bisericii, atât cât se mai vede, este românesc, însă 
cu litere chirilice. Ne-am descurcat cu cititul, cu 
ce mai ştiam noi, cu ce ne-a mai desluşit pictorul-
iconar Nestor Nicolae, de la sora Basarabia, fost 
prieten de copilărie al helisianului Vitalie Buzu. 
Ce mică-i lumea! Şi ce frumoasă! În cele câteva 
ore petrecute la conac, am simţit cum întinerim 
(cred că nu greşesc vorbind şi în numele 
confraţilor mei, eu aşa i-am perceput şi pe ei). Cu 
părere de rău ne-am despărţit de „raiul în 
miniatură”, pentru că aveam de mers în cu totul 
altă parte: pe Drumul Crucii. 

Evenimentul a debutat cu un spectacol al 
formatiei de dansuri şi fluieraşi de la Şcoala din 
Ţepeşti, care s-a desfăşurat în „stradă”, în faţa 
Galeriei. Copiii s-au bucurat de aplauze din 
partea spectatorilor prezenţi la eveniment, dar şi a 
trecătorilor ocazionali. Se pare că există o intenţie 
de viitor, aceea de a scoate arta în stradă, de a o 
duce la public, dacă publicul nu vine la ea. A 
urmat deschiderea oficială făcută de domnul 
Gheorghe Dican, Preşedinte al UAP filiala 
Vâlcea. Au fost prezenţi cu lucrări (icoane pe 
lemn şi pe sticlă) pictori-iconari din Bucureşti, 
Vâlcea şi alte zone ale ţării. Expoziţia „Drumul 
Crucii” se află deja la a patra ediţie. Despre 
Patimile şi Învierea Domnului Iisus Hristos a 
vorbit Părintele Sorin Părăuşanu, totodată 
pictor-iconar prezent şi cu lucrări în cadrul 
expoziţiei. Am reţinut de la Părintele Sorin 
îndemnul de a avea întotdeauna „două mâini”: 
smerenia şi dragostea. A urmat recitalul susţinut 
de poeţii zodiei Helis, poeziile fiind intercalate cu 
melodii dedicate momentului, interpretate cu 
multă simţire şi măiestrie de doamna Ioana 
Marin. Poeţilor de la Helis li s-a alăturat şi 
doamna Valeria Tănase, de la televiziunea 
Vâlcea 1 (post TV care a difuzat on-line 
înregistrarea integrală a evenimentului, vineri 03 
mai 2013, începând cu orele 19:30). La final, am 
fost invitaţi să achiziţionăm ouă încondeiate, 
oferite de elevii Şcolii din Ioneşti. 

Adresăm felicitări pentru organizarea unui 
astfel de moment artistic de înaltă ţinută, o altfel 
de cinstire a Sfintei Sărbători a Învierii, 
Memorialului Nicolae Bălcescu (Director 
Nicolae Baciu-Ologu), Filialei Rm. Vâlcea a 
UAP din România (Preşedinte Gheorghe Dican), 
Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, 
curatorului expoziţiei – pictorul Valeriu Stoica şi 
tuturor celor prezenţi la eveniment, fie în calitate 
de protagonişti, fie ca spectatori. Mulţumiri celor 
care ne-au fost gazde bune şi nădăjduim să 
revenim anul viitor!

„Hristos cel Sfânt te va cunoaşte/ Nu după 
numele ce-ţi spui/ Ci după ranele-ndurate/ Sub 
crucea ta şi Crucea Lui!” (Traian Dorz)

Florentina Loredana DALIAN Slobozia, 
03/ 04 mai  2013



VICTOR NICOLAE 

omoară 100 de oameni / Lecția D: Cum se omoară 
500 de oameni / Lecția M: Cum se omoară 1.000 de 
oameni... /// Lecțiile lui Stalin continuă până la 
MMMCMXCIX : Cum se omoară 3.999 de oameni 
/// „Moartea unui om e o tragedie / moartea a 
milioane de oameni e doar o statistică” /așa i-a dat 
Stalin ultima lecție / lui Churchill /  în timpul 
Conferinței de la Ialta / 1945.

Stalin întârzie. Conducerea lui Balșoi a tot 
prelungit pauzele dintre actele baletului. Ca să nu ne 
plictisim, am fost invitați într-un salon special cu un 
bufet plin de băuturi și gustări apetisante. În acea zi, 
mărețul Stalin primise concluziile Anchetei în cazul 
doctorilor complotiști. El îl desemnase la șefia 
cercetărilor pe M.D. Riumin, cel mai dur specialist al 
interogatoriilor (la sfârșitul lui 1951, colonelul 
Riumin devenise ministru adjunct al securității de 
stat). El a obținut repede tot ceea ce i se ordonase: 
majoritatea medicilor și-au recunoscut crimele. Sigur, 
temutul anchetator a folosit cea mai cumplită tortură, 
cu care, de altfel, și Sartre e de acord dacă ajută la 
temeinicia socialismului, în beneficiul muncitorimii 
atotbiruitoare. Ce a aflat mai îngrozitor, Riumin a 
păstrat numai pentru sine până dincolo de mormânt. 
Câțiva dintre așa-zișii medici complotiști 
recunoscuseră că însuși Stalin îi obligase să lichideze 
discret mulți dintre liderii rivali. Dar cea mai crudă 
mărturie i-a dezvăluit lui Riumin neputința tot mai 
persistentă a lui Stalin de a se deda sexual. El voia să 
f...  și își forța medicii să inventeze ceva, să 
perfecționeze acțiunea afrodiziacelor. Așa se explică 
și interesul lui pentru unele performanțe în biologie, 
lovite catastrofal de consecințele incalculabile pentru 
genetica sovietică, acaparată de Trofim Lisenko, un 
escroc ordinar, asemănat pe nemerit cu Darwin. Când 
Pablo mi-a arătat versurile lui brute, l-am întrebat ce 
înseamnă „Lecția stalinistă a bărbăției”? Dacă Stalin 
va considera că asta-i o bătaie de joc la adresa potenței 
sale, vai de tine, Pablo, vei simți pe pielea ta ce 
înseamnă să fii un stalinist dizgrațiat! În seara aceea, 
când noi eram în loja oficială și ne uitam fermecați la 
lebede, Stalin a ieșit din teatru și a dat o fugă până în 
vecinătate, la închisoarea Lubianka. Statisticile i-au 
arătat că în Rusia Sovietică, la fel ca și în cea țaristă, 
oamenii nu se pricep nici măcar să-și împuște în mod 
demn confrații. Conform a numeroase exemple 
recente, asta se petrece și în subsolurile CEKA, și la 
Ekaterinburg și-n buncărul Marelui Stat Major... Așa 
că, în acea seară, la Lubianka, Stalin a împușcat cu 
demnitate direct în sexul lor vinovat 7 „sobotoare din 
rândul muncitoarelor medicale complotiste” - în 
cadrul unei ceremonii selecte, numită de el cu intenții 
lirice: „execuție erotică”. Și, descărcat de toată ura cu 
care îi iubește pe toți, s-a întors ușurat pentru ultima 
scenă din „LACUL LEBEDELOR”. Însoțit de o soră 
de caritate, Stalin i-a arătat balerina cea mai frumoasă 
din ansamblu, deși părea puțin cam durdulie, și i-a 

ordonat sorei s-o ia cu mașina așa cum era ea 
îmbrăcată pe scenă. După lăsarea cortinei, ne-am 
aliniat pentru rămas bun. Marele conducător trece pe 
lângă mine, pe lângă Pablo și alți câțiva, dă mâna cu 
ceilalți și pleacă. Încep să tremur de frică, dar Pablo 
mă ia de braț și mă urcă într-una din mașinile oficiale, 
spunând: „Dacă n-a dat mâna, nu și-a luat rămas bun. 
Deci, suntem invitații lui undeva, la vreo recepție!”  
Stalin nu se atinge de mâncare. Dintr-o sticlă de vin 
roșu, și-a umplut de două ori paharul. Se ridică și ne 
face semn să ne continuăm masa și-n lipsa lui. Pablo 
știe de acest obicei bărbătesc și surâde pofticios la 
gândul că nu departe de noi, geniul și lebăda se 
contopesc voluptuos pe superba muzică a lui 
Ceaikovski, dominată de tema destinului..  

Oficial, decesul lui Stalin a survenit în urma unei 
masive hemoragii cerebrale. Neoficial, a intervenit 
otrava. Pe cât de tare „stalin” înseamnă „omul de 
oțel” în limba rusă, pe atât de convins sunt eu că 
acest uriaș părinte al popoarelor, de numai 1 metru 
și jumătate înălțime, a fost omorât tandru de o... 
lebădă. 

Ca să-și justifice epurările de la Congresul XIX al 
PCUS, Stalin îi mărturisea lui Hrușciov: „Sunt 
terminat! Nu mai am deloc încredere în nimeni! Nici 
măcar în mine!”  Pe 13 ianuarie 1952, „PRAVDA” a 
descoperit „Spioni și asasini sub masca de medici 
titrați” și denunța „complotul halatelor albe”. 
Acuzați de otrăvirea unor  lideri sovietici, medicii-
sabotori ai Kremlinului au fost arestați. Atunci, cine 
să-l mai fi otrăvit pe Stalin cu warfarină? Chiar să fi 
recurs restul elitei complotiste la banala otravă pentru 
șoareci? Comunicatul din 4 martie stabilea: „Stalin a 
fost grav bolnav, mai ales din cauza anilor dramatici ai 
Celui de- al Doilea Război Mondial”. Un raport 
medical, întocmit după o baie a lui Stalin, constata la 
el o tensiune de 13,8 cu 7,5 și un puls de 68. Era 
zdravăn. „Stalin a suferit o comoție cerebrală, în 
apartamentul său din Moscova, în noaptea de 2 
martie...” se comunica în 4 martie de la Kremlin. Altă 
minciună. Încă de vineri, Stalin plecase din Moscova 
la vila lui din afara capitalei. Chiar dacă i s-a aplicat un 
tratament specific în caz de otrăvire, cu carbogen, el 
tot a intrat în comă profundă. La ora 21:40 medicii i-au 
făcut respirație artificială. La 21:50 s-a consemnat 
decesul. Câteva rapoarte păstrează numele 
Moiseievei. Iscălitura ei confirmă administrarea de 
calciu glucomat, deși lui Stalin nu i se prescrisese 
niciodată așa ceva, nici injectarea cu camfor și 
adrenalină, strict interzisă unuia cu simptomele lui 
Stalin. Ciudat, pe directorul Laboratorului de 
Toxicologie din Moscova îl chema Grigori 
Moiseievici Maironovski. Numita Moiseieva și prof. 
Moiseievici au dispărut fără urme. 

...teroarea atinge sublimul / când rezultă / din 
inversarea iubirii fizice //  torționarul trebuie să-și 
iubească victima / victima trebuie să-și iubească 
torționarul / până la moarte // nimic / împotriva 
celuilalt // reciprocitate / cooperare / altfel / teroarea 
politică / se dovedeşte a fi / total neproductivă...

Lui Stalin, îi plăceau chefurile prelungi, sub clar de 
lună. Dormea din plin ziua următoare, liniștit că 
tovarășii săi de petrecere rămâneau treji, vigilenți, 
conducând țara după cum el i-a învățat. La 1 martie, a 
pus de un dineu nocturn alături de ministrul de interne 
Lavrenti Beria și de viitorii săi premieri Gheorghi 
Malenkov, Nicolai Bulganin și Nikita Hrușciov. 
Vineri seara, Stalin trecuse pe la Lubianka, se excitase 
demn la o nouă „execuție erotică”, trecuse apoi pe la 
Balșoi, și-a luat o lebădă... și-o adusese în vila lui din 
Kuntevo, la 70 km depărtare de Moskova. A băut două 
pahare dintr-o sticlă cu vin negru, împreună cu 
invitații săi. Apoi, s-a retras fără o vorbă, a făcut o baie 
fierbinte alături de balerină, a mai băut două pahare de 
vin și... i-a recitat lebedei sale din celebrele lui poezii 
de tinerețe. Câtă gingășie în bine-cunoscuta sa 
“Dimineață” georgiană: “Bobocul rozaliu a-nflorit / 
tot fugind / după violeta albastră (...) O, Georgia, 
floare a mea! / Fie ca pacea să domnească pe 
pământul meu natal! / Și fie ca voi / prieteni / să 
faceți / prin studiu / țara renumită"! Vremea trecea 
liric, platonician... și Stalin a trezit-o din somn pe sora 
Moiseieva. Era excitat, disperat, neputincios. Ordinul 
său a sunat de parcă ar fi comandat foc unui întreg 
pluton de execuție: Mărește-mi doza, idioato! 

Asociația culturală “Redescoperind Ialomița”, 
prin profesorii Buzu Vitalie și Gheorghe Valentin, a 
reușit să întreprindă un act cultural deosebit, 
organizând în județul Ialomița vizita istoricului 
Florin Marinescu.

Florin Marinescu este cercetător la Institutul de 
Studii Neoelene din Atena și este specializat în 
studierea documentelor românești de la Muntele 
Athos. În cei 30 de ani de activitate științifică, 
Domnia sa a publicat 7 volume de documente 
descoperite la Muntele Sfânt, 150 de studii și 
articole, 70 de comunicări la sesiuni științifice 
internaționale. În 2009, Florin Marinescu a publicat 
în Grecia un volum de documente descoperite la 
Mănăstirea Dochiariu. Este bine știut că timp de 
câteva sute de ani Mănăstirea Sfinții Voievozi din 
Slobozia a fost închinată la Mănăstirea Dochiariu, 
ceea ce explică de ce 80% din documentele 
volumului provin sau sunt dedicate mănăstirii de la 
Slobozia. Interesul pentru acest volum ne-a  
determinat să luăm legătura cu autorul și să 
organizăm vizita Domniei sale în județul Ialomița.

Vizita domnului Fl. Marinescu s-a desfășurat în 
zilele de 18-19 mai și a cuprins mai multe întâlniri cu 
responsabili ai autorităților județene și locale, după 
cum urmează:

· Sâmbătă, 18 mai, orele 16,00-19,00, la 
Orașul de Floci, ilustrul istoric a fost întâmpinat de 
dl. Vasile Silvian Ciupercă, președintele CJI, dl Dinu 
Valere, primarul com. Giurgeni și dl Florin Vlad, 
directorul MJI. Oaspetele județului a vizitat 
Rezervația arheologică Orașul de Floci, apreciind 
drept o “revelație”  atât monumentele găsite la fața 
locului, cât și, în special, entuziasmul și implicarea 
autorităților județene în promovarea sitului. În urma 
discuțiilor, dl Fl. Marinescu a acceptat provocarea 
de a începe cercetarea arhivelor athonite cu scopul 
identificării și valorificării documentelor de la 
Orașul de Floci și Mănăstirea Flămânda.

· Între orele 20-21, la Mănăstirea “Sfinții 
Voievozi” a avut loc întâlnirea cu protopopul 
Sloboziei, părintele Dumitru Drăghici,  delegatul 
Preasfințitului părinte Vincențiu, episcopul 
Sloboziei și Călărașilor, care a transmis 
binecuvântarea Preasfinției sale pentru activitatea 
științifică a dlui prof. Florin Marinescu, atât de 
importantă și pentru centrul nostru eparhial.

· Duminică, 19 mai, ora 10,00, dl Marinescu 
Florin s-a întâlnit cu dl Alexandru Stoica, primarul 
mun. Slobozia, și dl Valentin Băcanu, viceprimarul 
mun. Slobozia. S-a convenit tipărirea în țară a 
volumului de documente de la Mănăstirea Dochiariu 
și lansarea acestuia în cadrul unui simpozion 
științific organizat de Zilele Sloboziei 2014, atunci 
când aniversăm 400 de ani de la prima atestare 
documentară a localității. De asemenea, dl. 
Alexandru Stoica a lansat prin dl. Marinescu Fl. o 
invitație egumenului Mănăstirii Dochiariu de a 
participa, la Slobozia, la lansarea volumului.

Întâlnirea cu dl Fl. Marinescu și-a atins toate 
obiectivele. S-au pus bazele unei colaborări, sperăm 
noi, de durată, care cu siguranță își va arăta roadele 
în viitorul apropiat. Toate acestea nu ar fi fost 
posibile fără implicarea sinceră a autorităților 
județene și locale amintite mai sus, cărora le 
mulțumim pe această cale.

Prof. Buzu Vitalie



V. Noua înţelepciune socratică
                         

C.  Taina lui Socrate

1. Mi-au atras atenţia, prin conţinut şi succesiune,  două 
dialoguri platoniciene: primul, “Protagoras”, unde  apare 
problema “omului fără cusur” -  pe care-l consider  frate 
bun cu „omul curat” din poemul lui Iov -, şi al doilea,  
dialogul “Alcibiade”,  unde  Platon prezintă calea lui 
Socrate către desăvârşire. Mi s-a părut că  în intervalul de 
timp  convenţional dintre cele două dialoguri s-a produs  o 
mutaţie  profundă  în conştiinţa lui Socrate, în urma căreia 
el  a devenit  mai sigur pe capacitatea  sa  de a decoda şi 
valorifica într-o relaţie interumană  neobişnuita lui relaţie 
cu daimonul. Poate nu întâmplător Alcibiade, pe care 
înţeleptul  îl iubea nespus, este beneficiarul  Noului  
Socrate. Acest adevărat salt în biografia  lui spirituală s-ar fi 
petrecut, dacă luăm ca reper  cronologic timpul care 
circumscrie  acţiunea celor două dialoguri,  în  jurul anului 
430 î.Hr., când Socrate avea 40 de ani.  Tot  în această 
perioadă  are loc, întâmplător sau nu,  episodul, aşa-zicând, 
atestat istoric, al transei de la Potideea –  cu trupul  lui 
Socrate devenit, pentru prima şi ultima dată în ochii miraţi 
ai  semenilor,   martor tăcut, credem noi,  al efortului 
conştiinţei lui Socrate de a recepta, cunoaşte şi evalua felul 
de a fi al daimonului din el.

2.   Am putea privi  acum  avizele transmise de daimon  
pentru intenţiile de manifestare verbală şi comportamentală 
ale purtătorului său  uman şi ca posibile dovezi ale unei 
preocupări divine având ca scop nedeclarat, dar din ce în ce 
mai evident, transformarea lui Socrate într-un om bun. Cu 
alte cuvinte: ghidându-l numai spre gândirea şi făptuirea 
binelui, daimonul îl determină  pe Socrate, pas cu pas, să 
devină el însuşi om bun, adică  să  făptuiască  din proprie 
iniţiativă, de la început până la sfârşit, numai binele. Iar 
rolul de tutore al daimonului să nu mai fie în prim-plan,  ci  
retras,  asemenea unui maestru care-şi urmăreşte din umbră   
fostul elev,  pe deplin  format.

3. Şi-a pus Socrate, într-adevăr,   această problemă 
sugerată oarecum de daimon ?  Ce ar fi trebuit să  facă  el  
pentru a ajunge la acest  nou statut  de fiinţă  morală ?  Un 
început de răspuns îl găsim în  primul  dialog platonician  
semnalat, „Protagoras”.   Când marele sofist  cu acest 
nume  mută „discuţia pe  tărâmul poeziei” , el  îl provoacă 
pe Socrate la  lectura  unei ode  a poetului Simonide, unde 
apar versurile: „e greu desigur să devii cu adevărat om de 
ispravă...”  Ele sunt   urmate de altele, care vor reaprinde 
dezbaterea: „Nici spusa lui Pittacos nu-mi sună bine,/ deşi 
vine de la un om înţelept;/ căci, zice el, e greu să fii bun.”  
Protagoras  consideră că poetul  greşeşte  spunând că nu e 
de acord cu Pittacos,  întrucât şi unul şi celălalt spun de fapt 
acelaşi lucru.  Socrate însă,  care-i dezvăluie  lui Protagoras 
că „întâmplător studiasem foarte serios acea odă”, are un 
alt punct de vedere,  pe care şi-l face cunoscut.

  4. Mai întâi, el îl atenţionează pe marele sofist  că „nu e 
acelaşi lucru, Protagoras, a fi şi a deveni”,  adică „e greu să 
fii bun” şi „e greu să devii bun” au înţelesuri  diferite, prin 
urmare „nici Simonide nu se contrazice singur.” Apoi, 
Socrate lămureşte sensul cuvântului „greu”, pe care 
Protagoras îl lua cu înţelesul de „rău”: „o bună dovadă că 
Simonide nu foloseşte cuvântul greu în loc de rău este versul 
următor, care zice că <<numai un zeu ar avea acest 
privilegiu. >>” Prin urmare, „greu” înseamnă  la 
Simonide „ceea ce nu e uşor de făcut şi se face cu multă 
osteneală.” Pentru a clarifica  mesajul odei, Socrate  îşi 
propune „Să examinăm însă caracterul său în ansamblu şi 
intenţia, care este în primul rând aceea de a combate în tot 
poemul afirmaţia lui Pittacos.”  Înaintând  pe liniamentul 
acestei ipoteze de lucru,  Socrate aude  cum Simonide  
„parcă ar spune că <<e greu cu adevărat să devii om de 
ispravă, totuşi se poate pentru câtva timp; dar odată ajuns, 
a te menţine în această stare şi a fi om de ispravă, aşa cum 
zici tu Pittacos, e cu neputinţă şi nu e pe măsura puterilor 
omeneşti, ci numai un zeu ar putea avea acest 
privilegiu>>”, şi citează versurile:  „nu există om care să 
nu fie rău,/ când îl loveşte năpasta  fără leac.”

5. Şi tot aşa, urmându-l  pas cu pas pe poetul care-l 
combate pe înţelept, Socrate  vorbeşte despre fapta bună 
„care îl face pe medic să fie bun”, anume ”învăţarea felului 
în care se îngrijesc bolnavii” şi, răspunzând la întrebarea 
„cine ar putea deci deveni un medic rău ?” tot el spune: „cel 
care e medic şi apoi cel care e medic bun”.  Prin analogie, 
„şi omul de ispravă ar putea deveni cândva şi om de nimic 
fie din pricina timpului, fie a ostenelii, fie a bolii, fie a altei 
împrejurări; iar singurul lucru rău în sine este pierderea 
ştiinţei.”    Încheierea  acestui excurs este aceeaşi cu 
presupoziţia  de început: “nu e cu  putinţă să fii om de 
ispravă şi să rămâi aşa, însă este cu putinţă să devii om de 
ispravă, iar acesta din urmă poate deveni şi om de nimic; 
cel mai mult durează şi sunt foarte de ispravă cei pe care 

zeii îi îndrăgesc.”  Cum este Socrate – îmi vine să spun.
6. Socrate avea, prin convieţuirea cu daimonul său,  

dovada clară că zeii îl iubesc „mai mult decât pe ceilalţi 
oameni”. Deci el putea intra în categoria oamenilor care pot 
deveni „fără cusur”. Dacă divinitatea te iubeşte şi te 
ocroteşte, - şi-ar fi putut spune sieşi -,  atunci,  respectând 
această grijă venită de dincolo de tine,  nu va trebui, oare, 
ca  tu  însuţi, construindu-te pe tine,  să te iubeşti la fel de 
mult pentru a te realiza ca operă desăvârşită ?  În acest caz,  
cred că numai efortul divin, oricât ar fi de generos, nu este 
suficient.  

7. Ipoteza interpretativă  dezvoltată de Socrate  în 
lectura odei lui Simonide lămureşte şi  atitudinea poetului 
faţă de această notă definitorie pentru natura umană: „de 
aceea  eu nu voi irosi niciodată o parte a vieţii pentru o 
speranţă deşartă, căutând un om fără cusur, ceea ce nu 
poate fi printre noi cei ce culegem roadele pământului 
întins; dar găsindu-l vă voi vesti şi vouă.” (339a-345d) (14, 
pp.454-461).  Socrate îşi dă acordul, mi se pare,   pentru 
punctul de vedere al poetului analizat.

8. În memoriile sale, Xenofon confirmă, cred,  această 
lectură şi preocuparea mentorului său pentru problema 
apărută.  Argumentând, în faţa sofistului Antifon, de ce nu 
ia bani de la învăţăceii săi,  printre care  se afla  şi viitorul 
istoric, Socrate spune: „...îmi plac prietenii de treabă; pe 
aceştia îi îndrumez, cât pot eu de bine şi-mi place să stau în 
preajma celor cărora  cred că le pot fi de folos pe calea 
virtuţii.” Apoi adaugă ceea ce ne interesează: „Şi 
învăţăturile de mare preţ din cărţile scrise de oamenii 
înţelepţi din vechime le citesc adesea împreună cu ei; 
culegem din ele tot ce-i bun şi socotim că-i un mare câştig 
când prietenii se cunosc şi se ajută între ei.” (5,p.26) Aşa a 
făcut, desigur, şi cu oda lui Simonide.

9. După  trecerea anilor,  iată că i-a venit  rândul lui 
Xenofon să-l ajute pe Socrate, acuzat că „întreţinea relaţii 
cu Critias şi Alcibiade care au adus atâtea nenorociri 
cetăţii.” Cei doi fuseseră discipolii lui Socrate, iar 
Alcibiade chiar discipolul favorit. De aceea, duşmanilor lui 
Socrate li se părea firesc să-l învinovăţească de răul  
săvârşit de aceştia. Xenofon, însă,  le răspunde prin trei 
afirmaţii succesive care nu puteau fi contestate de nimeni: 
„Ştiu însă că cine învaţă pe alţii, trebuie să se ia pe sine ca 
exemplu, astfel încât sfaturile ce le dă să se asemene 
faptelor şi vorbele lui să-i călăuzească.” Această regulă 
generală a fost respectată întocmai de Socrate: „Mai ştim că 
şi Socrate s-a arătat discipolilor a fi un om brav şi că 
vorbea numai frumos despre virtute şi despre alte îndatoriri 
ale oamenilor.” 

10.  A treia  afirmaţie este  mărturia lui Xenofon 
privitoare la cei doi predecesori ai săi  în rolul de discipoli ai 
lui Socrate: „ Şi mai ştiu că Alcibiade şi Critias erau 
cumpătaţi, cât timp au fost lângă Socrate, nu că se temeau 
să fie pedepsiţi, chiar bătuţi de el, ci crezând atunci că e mai 
bine să facă astfel.”  Mai apoi,  „datorită firii lor, printre 
cei mai ambiţioşi oameni din Atena, vrând să facă toate 
numai ei şi numele lor să fie cele mai cunoscute”,  când s-au 
crezut mai capabili decât tovarăşii lor „s-au depărtat de 
Socrate, s-au apucat de politică, motiv pentru care, din 
dorinţa de reclamă, ei căutau să fie în preajma lui” - dar 
fără să mai fie sub autoritatea  formativă a lui Socrate. 
Astfel a  ajuns  Critias „cel mai hrăpăreţ şi cel mai 
sângeros” dintre toţi şefii oligarhiei, şi Alcibiade  „cel mai 
neînfrânat,  cel mai arogant şi cel mai înclinat spre 
violenţe” dintre partizanii democraţiei ateniene.

11. Acum  Xenofon  atacă  problema de principiu din 
dezbaterea grecească privindu-l pe omul bun – iscusit, fără 
cusur: „Mulţi dintre cei care se pretind filosofi mi-ar 
răspunde că omul drept nu poate să devină contrariul, nici 
cel mai modest, insolent şi, cu atât mai puţin, în ce priveşte 
cunoaşterea, ca un ştiutor să se transforme în neştiutor.”  
Urmându-l pe Socrate care-l urmase  pe Simonide în oda 
unde combătea  spusa lui  Pittacos „e greu să fii bun” , 
înlocuind-o cu formula „e cu neputinţă să fii om bun şi să 
rămâi aşa”,  Xenofon argumentează: „Eu însă nu gândesc 

aşa, ci socot că cei care nu-şi mai exersează puterile, atât 
cele ale corpului cât şi ale spiritului şi le pierd cu timpul, 
ajungând să nu mai fie în stare nici să facă ceea ce trebuie, 
nici să se stăpânească.”  Şi citează, asemeni maestrului  
dispărut,  versuri în sprijinul ideilor sale; aici, din Teognis 
din Megara: „De la destoinici înveţi cele bune, însă cu răii/ 
De te amesteci, să ştii – chiar şi virtutea ţi-o strici”.  
Concluzia nu poate fi decât aceasta: „Prin urmare, eu cred 
că toate acţiunile bune şi frumoase pot fi exersate şi cu atât 
mai mult cumpătarea. Născute odată cu noi, în acelaşi corp 
şi suflet,  plăcerile îl împing pe acesta din urmă la 
necumpătare, astfel ca sufletul să ajungă cât mai degrabă 
supus slăbiciunilor trupului.” (5,pp.6-12) Exemplaritatea   
lui Alcibiade,  al cărui suflet a devenit  victimă a plăcerilor 
nemăsurate, nu mai trebuie amintită.

12.  Formula „e cu neputinţă  să fii om bun şi să rămâi 
aşa” este adaosul grec la problema  pusă de gânditorii  
orientali, părinţii lui Iov,  privind posibilitatea existenţei 
omului curat, astfel că lanţul meditativ  ivit  la începutul 
civilizaţiei omeneşti în Sumer ar putea avea următoarele 
verigi: mai întâi se naşte  întrebarea   dacă poate fi curat 
născutul din femeie ? Adică: poate fi el fără de păcat, 
îndeplinind întocmai poruncile divinităţii sale ?  Primul 
Iov,  tânărul înţelept sumerian,  nu a fost de acord cu 
răspunsul negativ la această întrebare, pătimind pentru 
viziunea sa.  Dar dacă da, cum ?  Ultimul şi adevăratul Iov,  
cel ebraic, învăţat de părintele său, profetul Al Doilea Isaia, 
a răspuns:  Doar  împreună cu Răscumpărătorul său care-i 
va şterge păcatele pe pământ şi în cer.  A treia verigă îşi sună  
interogaţia  elenă aşa: Şi dacă da într-un anume fel, pentru 
cât timp ?  În cer, ar fi putut răspunde Iov din dreapta Tatălui 
său,  pentru totdeauna. Pe pământ, însă... Cu alte cuvinte: 
condiţia curăţeniei  -  a bunătăţii  fără cusur,  în termeni 
greceşti -,  poate fi  obţinută şi susţinută  timp îndelungat  şi 
de  natura umană  însăşi ? Simonide era sceptic, dar nu 
excludea excepţia pe care ar fi salutat-o ca pe o bunăvestire. 
Dar Socrate ?

13.  Revenind la punctul de plecare: Socrate  ştia, prin 
urmare,   cum se pune problema omului bun,  şi  cred  că  ea 
l-a preocupat  într-atâta încât  a devenit  scop al vieţii sale pe 
care-l împlineşte ascultând vocea daimonului. Care să fi 
fost firul gândurilor lui Socrate în această problemă ? Ca să  
pot  răspunde,   îmi aduc în minte două afirmaţii făcute de el  
în timpul discuţiilor  cu sofistul Protagoras. Una, după 
prima rundă a dialogului: „Mai înainte eu nu crezusem că 
există o preocupare omenească prin care cei buni devin 
buni; acum m-am convins.”  Altfel spus: problema  
formării omului bun este una reală, socială, oarecum în firea 
omului.   A doua afirmaţie, definitorie pentru socratism,   
apare după analiza de text a odei lui Simonide: „Eu însă 
cred cam aşa, că nici unul dintre învăţaţi nu socoteşte că 
există vreun om  care să greşească de bună voie sau să facă 
cele urâte cu bună ştiinţă, ci ei ştiu bine că toţi cei care 
săvârşesc fapte urâte şi rele, le fac fără voia lor.”

14. În continuare presupun că,  atunci când Socrate  
susţine ideea ignoranţei drept cauză a   săvârşirii  răului de 
către om, el se referă de fapt  la  prezenţa daimonului  în sine 
însuşi şi  la absenţa lui în ceilalţi oameni.  Adică: el ştie 
întotdeauna calea spre bine de la daimon, pe când ceilalţi 
oameni, nu. De aici  ar fi putut  urma  ideea  conform căreia,  
pentru a fi morală – curată, fără cusur -, fiecare fiinţă 
umană ar  fi trebuit să aibă ca tutore un daimon cum era  al 
său  şi pe care să-l asculte necondiţionat.   Cred  că acesta 
este tipul de divinitate pe care Socrate îl vedea ca şansă 
pentru omul bun – curat, fără cusur-,  şi el chiar 
experimentează  pe propria lui viaţă  această ipoteză. Cu o 
astfel de divinitate „la purtător”, omul poate deveni  fără 
cusur chiar în timpul vieţii.  A  devenit Socrate om  bun ? Şi 
dacă da, a fost el atât de puternic încât să  rămână aşa până 
la moarte ? 

15.   În momentul culminant al vieţii lui Socrate  a ieşit  
la lumină, cu toată strălucirea, doar pentru prieteni şi pentru 
cititorii de mai târziu ai lui Platon şi Xenofon, relaţia pe care 
o avea cu daimonul său: o relaţie filială, am putea spune.  
Când Socrate respinge  verdictul de învinuit dat de tribunal,  
logica  acestei neacceptări  – pe care el nu o dezvăluie 
judecătorilor - ,  este  următoarea: dacă eu aş fi intenţionat 
să fac lucrurile de care voi mă învinuiţi, daimonul s-ar fi 
opus şi eu cu certitudine nu le-aş fi făcut.  Deci eu nu am 
greşit cu nimic iar voi mă invinuiţi pe nedrept.  Socrate 
moare “senin, voios şi împăcat cu sine” ca un copil care şi-a 
ascultat până în ultima clipă a vieţii, acum cu chiar preţul 
vieţii, părintele  iubit.  Dar viaţa lui însăşi nu fusese  oare 
numai o înflorire a sufletului său sub raza paternă a vocii 
divine ? 

(urmare în numărul viitor)
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Tata, ţăran român din Ardeal, prea puţin umblat în 
lume, după ce a trecut dincolo de Nistru, a rămas 
descumpănit. A realizat că se află în altă lume. La noi, 
peisajul e total diferit. Toată Ţara e încreţită ca o pânză 
mare; oriunde te duci dai peste dealuri şi văi, tot dealuri 
şi văi. Dacă toamna, într-o amiază senină de octombrie, 
eşti sus pe Straja Popii, la Cigaştău, pe Ciolt, lângă 
Aiton, pe Straja Mare de la Hodăi ori numai La Făgădău 
în Deal, lângă Porodicu', de-aici, din mijlocul Ţării 
Ardealului se vede până departe, neînchipuit de departe. 
Ca nişte enorme valuri de mare, de la picioarele noastre 
şi până la marginile orizontului se văd dealuri şi văi, 
dealuri şi văi, care, învăluite şi îmbrăţişate de lumina 
blândă a clipei, strălucesc sub soarele zilei în culorile 
dulci, dar vii ale toamnei. Privirile se lăfăiesc într-o 
adevărată baie de frumuseţi: păşuni întinse pe dealuri 
arse de soare, luncile verzi cu otăvuri mustoase unde 
pasc în voie ciurzi de bivoli negri ca mocirla, de vite albe 
mai ales vaci de lapte, turme de oi, care ,în mişcarea lor 
imperceptibilă de la distanţă par când grămăjoare de 
miţi, când viermi de mătase învelindu-se în gogoşii lor. 
Ici-colo, biserici albe înalţă spre cer turnuri roşii 
terminate în cruci sclipitoare de argint, jucând în lumină 
ca nişte oglinzi. Tocmai în fund, cu frunţile lor veşnic 
albe de omăt, Munţii Rodnei, rezemându-se de cer, 
închid depărtările.

Tata spunea că, priviţi de pe malul Nistrului, cam în 
acelaşi fel se văd şi Munţii Moldovei cu Ceahlăul şi 
Rarăul, atârnând de cer.

Altceva e dincolo de Nistru. Ţara aceea e dreaptă ca 
masa. Dacă e senin, privirile zboară în necunoscute şi 
nemărginite depărtări. Nu e deal, nu e vale, nu e pădure, 
nu e nimic. Undeva departe, nu se poate bănui unde, 
cerul îşi sloboade pânzele sale albastre şi gata, acolo ţi s-
a oprit vederea. E un capăt de lume fugător, căci 
niciodată nu-l vezi mai departe sau mai aproape. Dacă 
fugi către el ţi se pare că stai pe loc, fiindcă de la tine până 
la el a rămas aceeaşi depărtare. La noi, în fiecare 
scobitură de deal, în fiecare vale e câte un sat, ba două 
aproape legate între ele. Acolo trebuie să-ţi baţi caii o zi 
pentru a merge dintr-un sat în altul. Rare satele, rare 
drumurile, pustie ţara şi mereu te prinde frica neştiind 
unde te afli, încotro să apuci, cât mai ai de mers pentru a 
da de case şi de oameni.

La "Trăznita"
Deşi a trecut Nistrul pe lângă Tiraspol şi a străbătut 

Transnistria, ajungând la Bug,, tata nu ne-a spus nimic 
despre ţiganii strămutaţi acolo. Poate că aceia au ajuns 
mai târziu, în cursul anului 1942, când tata se întorsese 
acasă. Câte ceva ştiam noi despre povestea ţiganilor duşi 
peste Nistru. Nu toţi cei luaţi cu forţa au rămas acolo să 
piară.. Mulţi s-au întors acasă pe jos imediat ce au fost 
lăsaţi să se aşeze, să muncească şi să trăiască unde n-au 
dorit. În Boj nu erau ţigani, însă veneau destul de des din 
Cara şi din Cojocna, unde se zicea că trăiau mulţi. 
Lucrau ei ce lucrau, dar mai mult cerşeau în timpul 
marilor sărbători de Crăciun şi de Paşti. La jocul 
tineretului din Boj cântau nişte ţigani din Cara. Unul 
zdravăn, negru ca bivolul,înalt şi frumos, cu barbă 
căruntă, îmbrăcat bine, încins cu un şerpar lat la brâu, în 
care avea tot felul de scule mici, căuta prin Boj porci 
morţi să le ieie pielea ca să facă din ea ciure. Cred că era 
din Banabic (azi Vâlcele ).Într-o vreme n-a apărut în sat 
vreo şase luni. Întrebat, a zis că l-a dus domnu' 
Antonescu la Trăznita ş-a vinit de-acolo tot pe jos ca să 
nu-l prindă şi trimeată înapoi. Îl chema Boca. S-a nimerit 
ca Ica Lencii să aibă un copil tare negru. Bojenii l-au 
apropiat de ţiganul-ciurar, l-au ciufulit Boca şi aşa i-a 
rămas porecla. Era ceva mai mic decât mine. Venise pe 
lume după fratele său Vasile zis Vasâlia Ichii, cu care 
eram leat şi umblam deoadată la şcoală. Din 1947, când 
m-am dus în Cluj la şcoală nu i-am întâlnit şi nu mai ştiu 
nimic despre ei în afară de faptul că au trăit drama 
rămânerii orfani, căci tata lor, Şipoş Vasile nu s-a întors 
niciodată din Rusia, deşi Ica şi copiii l-au aşteptat ani 
mulţi cu răbdare şi nădejde în suflete.

*
Azi se spun şi multe minciuni privitor la Transnistria. 

Un repoter care nu cunoaşte nici istoria şi nici geografia 
României primeşte şi publică prin radio o informaţie 
despre drama unui ţigan din Huedin pe care jandarmii 
români l-ar fi dus în Transnistria. E fals! E total fals, căci 
din septembrie 1940 până în octombrie 1944 orăşelul 
Huedin se afla în Ungaria, nu în România. Aceeaşi 
falsificare a adevărului istoric se face adesea, nu fără 
intenţie denigratoare la adresa noastră, când se afirmă că 
jidanii din Transilvania au fost duşi în lagărele morţii 

administrate de hitlerişti, neprecizându-se că acei 
nefericiţi proveneau din nord-estul Transilvaniei, deci ei 
erau cetăţeni ai Ungariei.. Evreii din România au suferit 
şi ei multe, dar n-au fost duşi în lagărele de exterminare 
naziste.

Evreii, tata şi drenul
După ce tata s-a întors de pe front, a avut statutul de 

soldat mobilizat pe loc, fiind obligat să lucreze la calea 
ferată într-un program de zece ore pe zi, căci ţara se afla 
în stare de război. Atunci căile ferate constituiau 
principalul mijloc de transport. Armata noastră precum 
şi cea germană au folosit din plin avantajele oferite de 
Căile Ferate Române. Tata a lucrat permanent într-o 
echipă de întreţinere a căii ferate. În anii războiului a 
muncit la construirea unor drenuri pentru prevenirea 
alunecărilor de teren dintr-o zonă unde acest fenomen 
era frecvent. Să ne explicăm. Pe tronsonul de cale ferată 
Apahida - Războieni se face trecerea din Valea 
Someşului în Valea Mureşului şi, pentru a se realiza 
aceasta, trebuia surmontate dealurile pe vârfurile cărora 
se află cumpăna apelor dintre bazinele celor două râuri. 
Văi sau defileuri naturale de trecere nu există. S-a apelat 
la soluţia construirii a patru tunele: două lângă staţia 
Tunel, în hotarul Cojocnei,şi două aproape de staţia 
Boju,în hotarul acestui sat, unde se află punctul cu cea 
mai mare înălţime. Din cauza structurii straturilor de 
pământ, a ploilor îndelungate din primăvara şi vara 
anului 1941 şi din pricina unei circulaţii rapide, intense şi 
cu încărcături foarte mari, căci o mare parte din armata 
germană care a acţionat în Grecia şi apoi în URSS a 
utilizat acea linie modernizată şi dublată în anii 1937-
1939, începând cu anul 1941 alunecările de teren care 
puneau în pericol circulaţia s-au extins, mărit şi 
permanentizat.

Ce este un dren şi cum se construiau atunci drenurile 
în preajma staţiei Boju ? 

Drenurile de la Boju sunt nişte şanţuri late de cel mult 
un metru şi adânci până la peste zece metri, umplute cu 
bolovani de piatră tare având mărimea unor bostani sau 
pepeni galbeni, printre care se scurge apa din terenul 
respectiv, ajunge pe fundul şanţului şi de acolo iese afară. 
În acest fel, straturile de argilă rămân tari şi nu mai 
alunecă. La construirea drenurilor lucrau ţărani săraci ca 
tata, mulţi bojeni şi hodăieşi îndrumaţi de maistrul-
miner Canta din Boj. Lucrările de drenaj începeau de la 
poalele dealului, urcau ce urcau şi treceau pe sub calea 
ferată să prindă şi izvoarele de suprafaţă existente acolo. 
După câte mi-a explicat tata, în adâncime se intra până se 
ajungea la un strat format din rocă tare şi impermeabilă, 
ceea ce asigura stabilitatea terenului.

Alături de ţărani lucrau şi câteva zeci de jidani. 
Aceştia alcătuiau un fel de colonie de muncă silnică 
făcută în interesul statului. Duceau o viaţă semiliberă. 
Lucrau sub supraveghere, locuiau în nişte bărăci anume 
ridicate, nu puteau părăsi şantierul. De sâmbătă la amiaz 
şi până luni dimineaţă aveau învoire să plece la familiile 
lor pentru a se aproviziona cu alimente şi a se spăla. Erau 
oameni de treabă, practicând fel de fel de meserii. Se 
înţelegeau bine cu bojenii, care, pe bani, le aduceau 
lapte, ouă, smântână, brânză, verdeţuri din grădină şi 
prune, multe prune. Cred că prin iulie 1942 le-am făcut 
evreilor o vizită. Aveam zece ani. Tata luase suveica 
maşinii de cusut a tătăişii Marie a lui Lombar şi sâmbătă 
o dase unui evreu s-o ducă cu el şi s-o repare. Omul a 
adus piesa luni dimineaţă, tata sosea doar spre seară 
acasă cu ea. Tătăişa m-a rugat să merg la bărăci şi s-o 
aduc eu să poată reîncepe mai devreme lucrul întrerupt 
de câteva zile. M-am dus. Atunci i-am văzut singura dată 
pe acei evrei şi tata m-a dus până lângă un dren să mă uit 
şi să văd şi eu cum e, unde şi cum lucrează oaminii. 
Mulţumesc lui Dumnezeu că acuma, la şaptezeci de ani 
de atunci, ştiu ce am văzut acolo, aproape tot îmi 
amintesc şi scriu exact aşa cum a fost. Am intrat în băracă 
la meşterul acela (îmi pare nespus de rău că n-am auzit 
nume şi nu ştiu nici unul cel puţin). Era un bărbat 
zdravăn, frumos şi sănătos, curat, îmbrăcat sumar 
fiindcă era vară şi dânşii se aflau în pauză de lucru. În 
băracă era ordine. Paturile, cam înghesuite, erau aranjate 
milităreşte, iar duşumeaua de pământ, ca la casele 

bojenilor, era curată, bine măturată şi fără gropi. Mi-a dat 
suveica învelită într-o cârpuţă de olandă, eu i-am dat 
banii şi, drept mulţumire, şi o oiagă de-o litără plină cu 
lapte de vacă de la tătăişa.

Pentru mine drenul era ceva de speriat. Şi atunci 
când eram un şcolar de clasa a doua vederea drenului m-a 
îngrozit. Era un şanţ adânc, adânc, cu pereţii de argilă 
galbenă, bine şpraiţuiţi, din care curgea încet apă, un fel 
de mocirlă vâscoasă, care se prelingea până la fund unde 
băltea. Lucrătorul de jos era dotat cu un hârleţ bine 
ascuţit, o lopată încăpătoare, un târnăcop cu codă scurtă, 
o vadră cu cârlig şi o cană . Când ajungea la locul de 
muncă, folosind găleata cu cârlig şi cana de pleu, lua apa 
şi deodată cu el acţionau la fel toţi cei de la fund, umpleau 
vedrele, dădeau cârligul celui de deasupra sa şi aşa mai 
departe până într-a zecea mână, cea aflată chiar sus. 
Găleţile se clătinau, se loveau de pereţii drenului sau de 
şpraiţuri, apa cădea peste muncitori. După vreo oră de 
chin, treceau la săpat. Cu uneltele date, săpau argila 
cleioasă, o luau cu lopeţile grele, încărcate de tină şi o 
aruncau în sus de pe un pod pe altul până ajungea, poate, 
pentru prima dată de-o veşnicie, s-o vadă soarele. De 
acolo, oameni norocoşi, o cărau cu tărgi sau cu roabe şi 
ridicau mormane de noroi steril distrugând pământurile 
arătoare din jur.

În iadul umezelii şi noroiului cleios din dren au lucrat 
bojenii săraci, tata şi evreii luaţi cu forţa.

O  minciună
Prin iulie 1943, un nebun, crezând că glumeşte, a 

strigat de pe Păpuşel peste sat să meargă lumea repede la 
gara Boj că s-a închis drenul peste oamini. Înnebuniţi de 
frică, din cauza necunoaşterii situaţiei concrete, şi, 
presaţi de valuri de reprezentări apocaliptice iscate în 
închipuire, care se perindau cu iuţeala gândului în 
minţile lor aprinse, oamenii, care au pornit la drum 
împinşi de forţa neiertătoare a Sorţii, s-au strâns laolaltă 
pe cale, urcând către Hodăi, de unde trebuia să se 
îndrepte spre bărăcile jidoveşti şi spre drenuri. În marea 
lor vânzoleală, ei, dintr-odată, au devenit o gloată 
asemănându-se cu o turmă de animale cuprinse de 
senzaţia morţii, căci şi-au pierdut simţul oricărei puteri 
de orientare. Pe când au ajuns la Făgădău în Deal, cei mai 
mulţi erau istoviţi, gata să cadă jos. S-au oprit la fântâna 
Porodoaii să se răcorească. Tocmai atunci, a sosit călare 
un fecior de-a lui Mihai din Boj-Cătun, care le-a spus că 
vine de la gara Boju, unde nu s-a întâmplat nimic. 
Feciorul ala a lui Bolboacă a minţit, vrând să râdă de 
muieri şi de nişte fete, ştiute de el, care au drăguţii la 
lucru în drenuri.

Horthyştii nu dorm
Aşa cum era, urât şi greu ca lumea acelor ani, timpul 

trecea încărcat mereu de întâmplări pe care nimeni nu le 
dorea. Veşti despre atrocităţi cu scene de groază circulau 
din gură în gură, fiind relatate cu vorbă joasă şi ochi 
umezi, lipiţi în pământ, cu vaiete îndreptate spre Cel de 
Sus, rugat să pedepsească pe vinovaţi, ştiind că odată şi-
odată aşa va fi, numai să aibă oamenii răbdare, că la toate 
le soseşte vremea şi să înţeleagă şi ei că Dumnezeu nu 
bate cu bota. 

O refugiată care a trecut într-o noape întunecoasă prin 
lanul de trestie de la Astupătură şi a ajuns în sat udă şi 
plină de tină ca un goţoi, zgâriată rău pe obraz, pe mânuri 
şi pe picioare, povestea că într-un sat de lângă Hogin, 
nişte horthyşti l-au prins pe popa românesc, l-au bătut şi 
l-au alungat din parohie, dar omul a crezut că creştinii 
sunt tot creştini şi a făcut plângere unde se cădea s-o facă, 
după care aceiaşi techerghei, l-au atacat din nou şi l-au 
omorât apoi, în văzul şi spre înfricoşarea sătenilor, i-au 
băgat un cârlig pe sub barbă şi i l-au scos prin gură. Aşa l-
au târât de câteva ori de-a lungul satului şi nimeni n-a 
îndrăznit a spune ceva de teamă că s-ar putea să păţească 
la fel.

Un cărean a trecut dincoace să nu-l ieie ungurii 
cătană, că pe români nu-i îmbrăcau milităreşte şi nu-i 
puneau la instrucţie, ci din ei făceau nişte detaşamente 
civile numite: hadimunka sau munkaegysèg pe care le 
foloseau la orice fel de lucrări, dar nu le asigurau condiţii 
de viaţă, motivându-se că aceia nu sunt militari. El a adus 
în sat Povestea gâştelor ungureşti  care ar fi trecut 
clandestin în România. Când s-au întors acasă la Morişti, 
zicea căreanul, gazda le-ar fi întrebat:

Unde-aţi fost, gâştele mele?
- Bună zua, gazda nost!
Noi în România-am fost
Şi vinim în pielea goală,
Sora noastă fierbe-n oală.
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