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Nostradamus

N

ostradamus sau Michel de
Nostredame publicã în 1555
culegerea de catrene intitulatã „Centurii”.
Numãrul acestora va creºte pânã la 1557
aproape de 2000. Medic, farmacist, dar
ºi cabalist, Nostradamus a rãmas în
conºtiinþa doritorilor de senzaþional ca un
magician al prevestirilor, iar în cea a
contemporanilor sãi ca un ºarlatan.
Catrenele scrise de el sunt un amestec
diform de cuvinte din francezã, italianã,
spaniolã, greacã, latinã ºi chiar ebraicã.
Limbajul este voit obscur, fãrã nici o
legãturã cu poezia, astfel încât sã parã

rezultatul unor profeþii transmise pe cale
divinã.
Dau un singur exemplu cu privire la
modul în care se joacã „specialiºtii” în
nostradamism cu rãbdarea noastrã.
Atunci când au descoperit sintagmele
„cerul în flãcãrii” ºi „doi fraþi rãpuºi”, întrunul din catrenele sale, am fost anunþaþi
în mod solemn cã Nostradamus a prevãzut
evenimentele de la 11 septembrie! Noi,
românii, avem ºi un mare cercetãtor al
„operei ºi vieþii” acestui cititor în viitor. Se
numeºte Vlaicu Ionescu ºi a descoperit în
„centurii” multe referinþe la România ºi
evenimentele de pe aceste meleaguri. Mã
întreb, fãrã sã bagatelizez munca acestui
om, dacã Nostradamus a prevãzut ºi
reducerea cu 25 la sutã a salariilor
bugetarilor, sau aceasta este pur ºi simplu
o licenþã poeticã a mai marilor noºtri. Sã
auzim… de bine!
Dan Elias

O PROFETIE
,

„Generaþia intelectualã care se ridicã dupã rãzboi [din 1916-1918] se gãseºte
într-o situaþie excepþionalã. N-aº putea spune: numai în bine, n-aº putea spune:
numai în rãu. Accentuarea pãrþii din urmã mi se pare obligatorie. Aceastã generaþie
abia isprãvise jocul de-a soldaþii, când soldaþii mureau cu sutele de mii pe câmpul
de luptã; aceastã generaþie îºi ridica încã zmeie de hârtie când aeroplanele
duºmanului, ca niºte zmei aevea, au surprins-o vãrsând asuprã-i foc ucigaº din
vãzduh. Crescutã în teroarea luptei, ea respirã azi în lumina victoriei. Victorie
naþionalã, victorie democratã, dar teamã mi-e cã victoria e ca vinul nou ºi încã
tulbure, care îmbatã prea repede, ca în urmã sã dea loc unei mahmureli fãrã leac.
Teamã mi-e de orgoliul victoriei, teamã mi-e de saþiul victoriei, teamã mi-e de
dezgustul victoriei. Adicã nu: tot ceea ce doresc generaþiei care se ridicã e ca ea
sã aibã dezgustul victoriei înainte de a fi avut orgoliul ei. Într-adevãr, generaþia
nouã e moºtenitoarea directã ºi imediatã a gloriei. Ea gãseºte mese întinse ºi
fãclii aprinse. Ea vine la un ospãþ gata. ªi cine vine la ospãþ, nu se mai întreabã
nici cum a fost pregãtit, nici cu câtã trudã s-a alcãtuit moºtenirea… Nu vi se pare
ºi vouã cã anii aceºtia câþi au trecut de la rãzboi au mirosul greu al unor sãli de
banchet? Nu vi se pare ºi vouã cã viaþa publicã a României seamãnã cu o petrecere,
cu chiote nebune ºi dansuri sãlbatice peste mormintele abia închise?...”
(Lamura, nr.10-11, din iulie-august 1924, p.433)

Arborii sofora si
, un strop de istorie

P

e trunchiurile arborilor sofora din curtea Bisericii Barbu Catargiu din Maia sunt prinse
cu grijã douã plãcuþe care vor sã ateste faptul cã arborii sunt monumente ale naturii
ºi pe de altã parte anul în care au fost plantaþi, respectiv 1862. Aceste douã informaþii,
împreunã cu cea de pe Wikipedia conform cãreia arborii sofora din Maia sunt singurii din
România, m-au determinat sã caut cu mai multã atenþie, suspectându-le de inexactitate.

Sophora japonica sau salcâmul
japonez aparþine familiei fabaceae,
genul sophora ºi este reprezentat
de 22 de specii. Ele sunt cultivate
mai mult pentru ornament, în parcuri
ºi grãdini. Dimensiunile arborilor
variazã de la o specie la alta. De
regulã înãlþimea lor este medie sau
înaltã, scoarþa netedã, cenuºie, cu
ramurile lipsite de spini. Chiar dacã
se numeºte salcâm, este diferit de
cel românesc. Are foliolele mai
mici, iar florile lui sunt grupate în
inflorescenþe piramidale, ramificate,
lungi de 15-30 cm. Florile de sofora
sunt aºezate în vârful ramurilor ºi
îndreptate în sus. Fructele sunt ca
niºte pãstãi cãrnoase,care prezintã
strangulaþii între seminþe. Salcâmul japonez înfloreºte în lunile iulie-august.
Lemnul de sofora se foloseºte pentru mobilã, fiind de esenþã tare. Bobocii florali au un
conþinut mare de rutinã, substanþã cu rol important în tratarea edemelor cardiace, a
glaucomului sau a hemoragiei retiniene.
Arborelui de sofora românii îi mai spun acatie boiereascã sau salcâm boieresc. Englezii îi
spun pagoda, iar spaniolii acacia. Una dintre cele mai rãspândite specii o constituie sophora
japonica pendula ºi aceasta datoritã aspectului sãu ornamental deosebit. Astfel de arbori
sunt cei doi sofora din curtea bisericii din Maia. Sunt ei singurii din România? Evident nu. La
numai câþiva kilometri, în Fierbinþi-Târg, în curtea fostului conac al generalului Arion putem
vedea un sofora pendula aproape identic ca înfãþiºare cu cei din Maia. Tot un sofora întâlnim
în curtea unui alt fost conac, astãzi ºcoala din Brazii. Doi sofora, dar dintr-o specie cu talie
mai înaltã ºi diferiþi ca înfãþiºare de pendula îi putem gãsi în curtea fostului spital din FierbinþiTârg. ªtim cã în Focºani existã o stradã întreagã cu sofora, dar ºi în Bucureºti pe strada
Popa Soare ºi în Parcul Ciºmigiu. Probabil cã sunt alte multe locuri în care aceºti arbori
frumoºi ºi utili ne bucurã privirea. Existã chiar ºi pepiniere silvice care produc ºi comercializeazã
arbori sofora pendula pentru capacitatea ornamentalã deosebitã.
Despre vechimea arborilor din curtea bisericii Barbu Catargiu din Maia nu existã nici o
informaþie lãmuritoare în vreun document al vremii. Vârsta lor nu poate fi decât presupusã.
Cred cã tot astfel s-au petrecut lucrurile ºi în ceea ce priveºte anul 1862, an înscris pe
plãcuþa amintitã mai sus. Cineva a alãturat asasinarea lui Barbu Catargiu cu evenimentul
plantãrii celor doi arbori sofora în sens comemorativ. Lucru posibil din perspectiva noastrã
dar puþin probabil din cea a mijlocului de secol XIX. ªtiind faptul cã pe la 1850-1854 parcul
conacului de la Maia fusese terminat ºi cã Mayer, peisagistul care a realizat ºi Parcul
Ciºmigiu, a adus în zonã o serie de arbori exotici, putem mai repede presupune cã cei doi
sofora existau în momentul tragicului asasinat.
continuare în pag. 2

Un amorez incurabil

Cu câþiva ani în urmã, revista
Magazin istoric (nr. 10/1994) a
publicat o evocare ineditã
semnatã de genealogistul
Emanoil Hagi-Mosco ºi dedicatã
unui „personaj pitoresc care se
visa rege al Albaniei“. Un tânãr

D

din „ramura moldoveneascã a
Ghiculeºtilor, mai puþin ilustrã,
zisã «Kefal»...“
Sosit la Roma în 1904,
„pretendentul“ era „însoþit de a
treia soþie, o irlandezã frumoasã,
tânãrã ºi de talie impunãtoare. Se

espre isprãvile lui vorbeºte ºi A.C. Cuza, în
însemnãrile memorialistice din care am publicat
câteva fragmente, apãrute în paginile aceleiaºi reviste
Magazin istoric, nr. 12/1994 ºi 1-8/1995.
În dreptul zilei de 20 mai 1890, el consemna: „Ieri,
fiind o serbare publicã datã de Comitetul pentru
învãþãtura poporului român, tânãrul Albert C. Ghyca,
un bãiat de vreo 20 de ani, a profitat de aceastã ocazie
pentru a fugi cu domniºoara Sturdza, fiica de 17 ani
abia a lui Dimitrie Sturdza-ªcheianu, directorul

numea Margaret Dowling of
Kildar, zicând cã se scobora din
regii Irlandei”.
ªi dacã Roma nu ºtia nimic
despre existenþa lui, ne mai spune
Hagi-Mosco, tânãrul Ghyca „era
prea cunoscut de români“.

Creditului urban de aice. Fata e milionarã ºi pãrinþii
îºi fãceau iluzii asupra unei viitoare cãsãtorii pentru
care nu gãseau pe nime bun aice în Iaºi“.
Se vorbea în oraº cã Eduard, fratele mai mare al
lui Albert, i-ar fi stat aproape în acea întreprindere,
conducând el însuºi caii trãsurii cu care tinerii
îndrãgostiþi fugiserã la una din moºii, iar tatãl fetei ar
fi vrut sã se împuºte la aflarea veºtii. Pânã la urmã,
cu greu, au obþinut acordul pãrinþilor ºi s-au cãsãtorit.
continuare în pag. 2

Democrat înseamnã cineva care vrea sã înalþe poporul pe umerii sãi, nu cineva care vrea sã se
înalþe el pe umerii poporului. – Nicolae Iorga
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În ceea ce priveºte protejarea arborilor cu valoare deosebitã, lucrurile
sunt mai simple pentru cã avem o legislaþie care precizeazã modul în
care trebuie fãcut acest lucru, dar ºi mai complicate datoritã implicãrii
consiliilor locale. Spun asta pentru cã primul ºi cel mai greu mi se
pare a fi conºtientizarea locului ce trebuie sã-l ocupe protejarea mediului
în viaþa unei comunitãþi. Suntem încã departe de înþelegerea rolului
pe care îl are natura în viaþa noastrã. Nu dãm doi bani pe un copac
atunci când acesta stã în calea intenþiilor noastre, oricât de frumos ºi
de în vârstã ar fi el. Nici noi ,nici ºcoala ºi nici familia nu facem destul
în ai învãþa mãcar pe cei tineri sã priveascã altfel lumea în care trãim.
Ce ar trebui sã facem pentru protecþia arborilor? În primul rând ar trebui
sã-i inventariem pe cei care din diverse motive dorim sã-i apãrãm. Sã
elaborãm o hartã a amplasamentului ºi sã-i cuprindem în PUG-urile
localitãþilor pentru a beneficia de restricþii corespunzãtoare. Sã le
monitorizãm starea de sãnãtate ºi întreþinerea avizatã. Sã-i inscripþionãm
ºi sã-i evidenþiem în registre speciale. Nu spun eu asta, ci legea; OUG
nr 195/2005, legea 265/2006, OUG nr 236/2000, legea 462/2001 ºi legea
345/2006. Prin hotãrâri ale consiliilor locale putem pune ordine în acest
domeniu guvernat de prea multã vreme de drujbe ºi de topoare.
Dan Elias

Un amorez incurabil

Dupã o scurtã ºedere la Paris, au revenit la Iaºi, fãcându-se remarcaþi
pentru cheltuielile nesãbuite. „Între altele – nota A.C. Cuza, la 1 august 1890 –, au adus un fecior de la Paris, cãruia îi plãtesc o sutã de
lei pe lunã, au cumpãrat o pereche de cercei de briliant pe care au
plãtit opt mii de lei, doi câini pe care au dat patru sute de lei, dar pe
care i-au pierdut nu mult dupã aceea, cheltuind încã pe atâta pentru
a-i cãuta. Pentru a întâmpina toate cheltuielile au scontat venitul lor
deja pe un an înainte ºi acum de curând au mai fãcut un împrumut de
treizeci de mii de lei, iar fata deja se pregãteºte sã facã proces tatãsãu, lui Sturdza, pentru venitul ce i se cuvine ºi pe care acesta nu i-l
dã întreg, fiind încã nevârstnicã [minorã]”.
Nu a trecut multã vreme ºi între cei doi soþi au izbucnit certuri
violente. La începutul anului urmãtor, 1891, Albert Ghyca a fost
implicat într-un scandal cu „douã franceze de la café-chantant“, pe
care le întreþinea. Sosind la Iaºi o altã strãinã, foarte frumoasã, Ghyca
le-a pãrãsit pe cele douã franþuzoaice, fãcând o curte asiduã celei
nou-venite, preluând asupra sa toate cheltuielile de întreþinere de la
hotelul Traian. Cheltuitor peste mãsurã, îndrãgostitul a ajuns sã
semneze o poliþã pe numele lui Blumenfeld, ober-chelner la hotelul
Traian, fãrã a specifica suma. Poliþa (contrasemnatã ºi de soþia lui,
pe care o somase, spunându-i cã dacã refuzã sã semneze, va rãmâne
dezonorat pentru o sumã pierdutã la cãrþi) a predat-o celor douã
franþuzoaice, dar acestea n-au reuºit sã obþinã decât o sumã infimã
pentru ea, cãci tot oraºul îl ºtia pe Ghyca plin de UNCHIULdatorii.
Cele douã femei ameninþau cu scandalul.
„Ghyca, vãzându-se constrâns – noteazã A.C. Cuza, la 28 ianuarie
1891–, aleargã în toate pãrþile fãrã nici un rezultat, pânã când,
adresându-se moºu-sãu Alecu Negruzzi, acesta-l sfãtui sã meargã
pe altã cale ºi sã facã sã intervie poliþia, pentru ca sã puie mâna pe
poliþã. Prefectul de poliþie fãgãdui sprijinul sãu ºi astfel, nu pot ºti
prin ce manopere anume, poliþa intrã în mâinile comisarului Nicºoi,
care spuse doamnelor în chestiune cã va pãstra-o la dânsul pânã
când va putea afla cum a intrat acea poliþã pe numele lui Blumenfeld
pe mâinile lor. Dupã aceasta, azi dimineaþã, ordin se dãdu doamnelor
în chestie sã aibã a pãrãsi imediat oraºul, ºi cu trenul de 12 ele au ºi
plecat la Odessa, dimpreunã cu Albert Ghyca, care le-a acompaniat
pânã la Ungheni. Prefectul Gogu Catargiu mi-a arãtat astãzi poliþa ºi
mi-a spus cã, drept compensaþie, a dat doamnelor în chestie suma
de 1.000 de lei, cu care au rãmas prea mulþumite“.
Dupã un asemenea episod, cãsnicia celor doi a devenit ºi mai agitatã,
mama soacrã plângându-se cã a trebuit sã schimbe de trei ori vesela
din casã din cauza obiceiului nurorii de a se calma spãrgând tot ce-i
cãdea în mânã. Soluþia nu putea fi decât divorþul.
Albert Ghyca a plecat în Maroc. Pe drumul de întoarcere, în Monaco, a cunoscut-o pe cea de a doua soþie, despre care se spunea în
Iaºi cã ar fi nepoata fostului ministru de Rãzboi francez, generalul
Jules-Léon Loizillon (1829-1896). A.C. Cuza încheie astfel portretul
tânãrului aventurier, citând ºi pãrerea Elenei Cuza Doamna, cu care
avusese o convorbire în 31 octombrie 1893: „Fãrã nici o culturã se
înþelege, dar frumuºel ºi destul de inteligent pentru a arunca praf în
ochii oamenilor. «Et que voulez-vous faire avec une pareille société –
îmi zise prinþesa – et malheureusement ils sont prèsque tous comme
celà dans la génération actuelle»“ (ªi ce poþi face cu o asemenea
societate; din nenorocire, aproape toþi sunt la fel în generaþia de azi).
Marian ªtefan
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n perioada 1976-1982 sa desfãºurat o amplã
campanie de identificare,
cercetare ºi protejare a
siturilor arheologice de pe
cursul râului Ialomiþa, între
localitãþile Gruiu (judeþul
Ilfov) ºi Dridu (judeþul
Ialomiþa), unde urma sã se
desfãºoare ample lucrãri
de hidroamelioraþie. Ne-au
reþinut atenþia în mod
deosebit
rezultatele
cercetãrilor efectuate pe
teritoriul oraºului de azi
Fierbinþi-Târg. Raportul de
sãpãturã de la Malul Roºu,
apãrut în Cercetãri arheologice, 1983, vol.
VI, publicaþie editatã de Muzeul Naþional
de Istorie al României, pp.129-135, se
încheie cu urmãtoarea concluzie:
„…Campania din anul 1981 a pus în
evidenþã faptul cã locuirea popinei
[dealului] s-a întins pe toatã suprafaþa ei
încã din epoca bronzului […] Grosul
depozitului arheologic îl constituie orizontul
corespunzãtor epocii feudale. Analiza
complexelor arheologice ºi a materialului
mobil, întreg sau fragmentar, ne determinã
sã presupunem la Malu Roºu o aºezare
ruralã, fortificatã natural, care în perioada
feudalismului a avut probabil o existenþã
continuã, încheiatã în zorii epocii moderne,
când a fost pãrãsitã. În valorificarea
depozitului arheologic de la Malu RoºuFierbinþi cercetarea de teren va trebui sã
fie dublatã, pe viitor, de o cercetare de
istorie localã, care sã identifice în primul
rând numele istoric al localitãþii ºi posibil
statutul juridic al locuitorilor sãi“.
În 2002, regretatul profesor Florian
Popescu a publicat lucrarea Comuna
Fierbinþi-Târg. Monografie. Cum precizeazã
autorul însuºi, în redactarea paginilor
referitoare la trecutul comunei a utilizat ºi
rezultatele obþinute de nepotul domniei sale
„regretatul profesor Nicolae Popescu“, cel
care, „antrenând elevi de liceu din clasele
superioare ºi în colaborare cu muzeografii
de la muzeul judeþean de istorie a efectuat,
în anii 1970, sãpãturi ºi cercetãri
arheologice pe malurile Ialomiþei ºi pe
teritoriul comunei“. Monografia apãrutã în
2002 are meritul de a fi identificat pentru
prima datã numele purtat în cursul vremii
de localitãþile din arealul fierbinþean, în
majoritatea cazurilor propunând ºi
localizarea geograficã corectã a acestora.
A continua demersul fostului meu
profesor a devenit o datorie de onoare ºi
în anul 2007 am publicat lucrarea FierbinþiTârg. Oraºul dintre rãzoare, cu dorinþa de

a pune la îndemâna celor interesaþi ºi principalele
documente de arhivã pe care le-am putut depista
referitoare la satele fierbinþene în Evul Mediu. Astfel, sa confirmat cu certitudine cã pe Malul Roºu a existat un
sat menþionat în documente cu numele de Stãneºti.
Despre acest sat se vorbeºte ºi în rãvaºul din 14 mai
1627, prin care locuitorii sãi îl rugau pe marele vornic
Jupan Papa Greciau din comuna Grãdiºtea, judeþul Ilfov,
sã cerceteze o neînþelegere ivitã între ei: „Adicã noi
satul Stãneºti avut-am ceartã pentru cã amu avut o
cheltuialã,însã cheltuiala ughi9 [monedã ungureascã de
aur bãtutã de regele Ferdinand de Habsburg]. Deci noi
am avut gâlceavã unul cu altul ºi nu ne-am putut tocmi
[înþelege]. Deci ne-am învoit toþi împreunã, anume Nan
i [ºi] Finat i Stoica i Neagul i Smârceanul i Vãlescul i
Costeºtii i Dobri sînu [fiul] Muºat i Necula sinu Ivan, de
am luat migiiaº [vecini] di împrejurul nostru, anume: de
la Stroeºti, Dârjãlã i Grozea i Radul i Dobri, ot [din]
Topolovenii [Fierbinþi-Târg], Stan Scurtulescul i Oancea
i Drãgan ot Tãtarul [satul dispãrut, existent altã datã
între Bonþeºti (Fundul Danciului) ºi Topoloveni], Vãsii
pârcãlabul i Fãtul ºi mulþi megiiaº de în sus ºi de în jos.
ªi i-am tocmit sã împartã toatã ocina satului, însã pre
stânjeni, cine cum va þinea, însã dã în apa Ialomiþa pânã
în Conceac [Colceag] ºi pristi [peste] Conceacu, cât
vor avea loc. ªi i-am întocmit noi megiiaº de sântu mai
sus-scriº ºi di bunãvoia a lor se-au tocmit ºi se-au
înfrãþit, sã fii fraþ cum le scrii ºi rãvaºul nostru[...].
ªi au fost ºi Tudor de Topoloveni la aceastã tocmealã
ce-i mai sus-scrisã.“
Iatã ºi alte precizãri cuprinse în porunca marelui vornic
Jupan Papa Grecianu datatã 15 iulie 1627, ce ne ajutã
sã stabilim poziþia geograficã a satului Stãneºti: „Jupan
Papa vel vornic. Ca sã sã ºtie megiaºii [vecinii] satului
Stãneºtilor, anume: ot Stroeºti Drãjilã i Danciul, i ot
Topoloveni Stan Scurtulescul i ot Bãiceºti [Fierbinþii de
Sus] ªerban i ot Topoloveni Borcea i ot Micºãneºti
[Micºuneºti] Vâlsan, ca sã caute ºi sã adevereze pentru
9 galbeni ce-au cheltuit pentru ocinele lor ºi de la sat
[Stãneºti] ºi de la Colceac ºi de peste tot hotarul […]
Sã caute ºi sã-i tocmeascã, cum vor afla cu dreptul, cu
sufletul lor“.
Aºadar, satul Stãneºti cuprindea atunci cel puþin zece
gospodãrii, iar proprietãþile sãtenilor se întindeau de la
Ialomiþa pânã la Colceag „ºi pristi“, iar cei chemaþi
sã medieze conflictul erau din satele „di
împrejurul nostro“, adicã: Micºuneºti,
Tãtaru, Topoloveni, Bãiceºti ºi Stroeºti.
Pe la jumãtatea secolului al
XVIII-lea, sub presiunea
factorilor naturali, procesul de
erodare a dealului s-a accelerat;
acesta s-a aplatizat „topindu-se“
tot mai mult în lunca din jurul
sãu, devenind uºor inundabil. Cei
care îl locuiau s-au retras în
satele din jur, mai ales în
Bonþeºti (Fundu Danciului), iar
fosta vatrã a satului a fost redatã
agriculturii.

Când un om omoarã un tigru, se numeºte sport; când tigrul vrea sã omoare omul,
se cheamã sãlbãticie. - Bernard Show
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• Pentru stoici existã doar douã categorii de
oameni: înþelepþi ºi nebuni. Ori eºti înþelept, ori eºti
nebun, altceva nimic. ªi ºtim cã înþelepþi sunt destul
de puþini. Seneca propaga astfel de idei la curtea lui
Nero! Avea exemplele aproape. De aceea nu-i
înþeleg pe cei care-l acuzã cã a rãmas toatã viaþa
sclavul acelui Nebun. El mai credea, ca ºi Zenon
din Kitton, cã înþeleptul este singurul om liber.
Oriunde s-ar afla. Ce vreþi demonstraþie mai clarã?
• Oare din egoism fiecare se afirmã pe sine,
afiºând doar propria-i pãrere? Circulaþia ideilor se
reduce alarmant ºi paradoxal. Fiecare se crede doar
pe sine. ªi atunci, unde-i comunicarea? Poate cã
lipsesc ideile mari ºi personalitãþile puternice cu
adevãrat, care sã anuleze sau sã uneascã ºi sã
dea un sens puzderiei de pãreri existente. Socrate
nu supor ta „pãrerea”(doxa), acest termen
producãtor de haos, el iubea „ºtiinþa”, dupã ea
umblând cât a trãit. Dar, ca sã ajungi sã posezi
„ºtiinþa” despre un lucru trebuie sã faci un efort prea
mare. ªi e cald.
• Educaþie rigidã = supunere la o tradiþie rigidã.
Fixitatea manualelor de literaturã apare ca dogmaticã
atâta timp cât elevului(inteligenþã în formare) îi sunt
servite doar scheme interpretative de-a gata. În loc
sã fie stimulatã imaginaþia, fantezia speculativã
proprie, el se trezeºte pus în faþa unor lucruri

definitive pe care, oricât de bine ºi le-ar însuºi, ºi
presupunând cã el chiar ºi le însuºeºte, nu le mai
poate depãºi, rigiditatea schemelor înlãnþuindu-i
gândirea. ªi chiar dacã vrea sã gândeascã, el nu
va gândi decât în interiorul lor. Reevaluarea
continuã a teritoriului cultural, reinterpretarea
clasicilor, de la alt nivel, aducerea lor „la zi”, asigurã
viaþa adevãratã, prosperã, a unei culturi permiþând,
printre altele, ºi evaluarea mai exactã a ºantierului
literar ºi reacþia mai corectã a acestuia vis-a-vis
de tradiþie. Adicã exact acea „înaintare organicã”
pe care o cerea Cãlinescu.
• Spunea Antistene: „... statele pier atunci când
nu pot deosebi oamenii buni de cei rãi”. Simplu, clar,
pe înþelesul tuturor. Lipsa scãrilor valorice, lipsa
modelelor pozitive(sau ignorarea lor), legi multe ºi
stufoase(sau dacã sunt bune, dezinteresul în a le
aplica), nu blocheazã un stat, îl trag înapoi, aºa cum
zice Antistene, ducându-l la pieire. Oameni buni ºi
oameni rãi, cum poþi sã-i deosebeºti? Cum poþi sãi separi? Ce trebuie sã facã un om ca sã-i spui cãi bun sau rãu. Cu ce-l mãsori? Rãspunsurile la
aceste întrebãri ar rezolva problema României,
pentru cã despre ea este vorba.
• Despre Diogene cinicul. O persoanã spuse cã
a trãi este un rãu. Diogene rãspunde: „Nu a trãi
este un rãu, ci a trãi prost.” E valabil ºi astãzi. Sau
mai ales astãzi.

• O parantezã: numãrul învinge întotdeauna. ªi-n
democraþie, bineînþeles. Mult mai repede te va omorî
o liotã de viruºi decât un tigru, sã zicem.
• O gândire corectã nu înseamnã neapãrat o
gândire adevãratã. Existã concepte, cuvinte
capitale, care n-au fost lãmurite nici acum: materie,
substanþã, electricitate, energie. Cuvinte cu care
lucrãm, dar le postulãm, oricât am încerca sã le
explicãm. Pentru cã le sesizãm indirect, mijlocit, prin
efectele lor, prin aºa zisele accidente care
acþioneazã asupra simþurilor, intelectului, raþiunii
noastre. Ori asupra celor mai sofisticate aparate.
Ce sunt ele, cu adevãrat, nu ºtim. Ironia filosofului
antic, ce ºtia lucruri mai importante decât noi, care
avea curajul sã-ºi înceapã lucrarea cu cuvintele:
„Omul este ceea ce ºtim cu toþii”, este valabilã ºi
acum. Pentru cã nu prea ºtim ce este omul!
Depãºind mereu, nebãgând în seamã acea esenþã
importantã, postulând, cu alte cuvinte, construim
castele pe nisip. Pentru cã avem de lãmurit
începutul, pe care-l luãm de bun, fie cã nu-l putem
lãmuri, fie cã, aºa cum am mai zis, nu-l bãgãm în
seamã tocmai pentru cã nu-l putem lãmuri; sau e
mai tentantã, mai aproape de puterea noastrã de
înþelegere, alergarea pe un drum decât motivul care
ne-a fãcut sã alergãm.
(Texte extrase din carte „Minciuna din literã”,
Editura HELIS 2010)

Cu desãvârºitã tristeþe
P

rivind Pieta, un exeget al operei plastice a lui Michelangelo Buonarroti a
spus: „Aºtept în orice clipã sã se miºte!” Nu ºtiu sã existe o marmurã mai
aproape de condiþia umanã. Imaginaþi-vã în bazilica „Sfântul Petru”, cãlãtori ºi
privitori, în ºirurile nesfârºite de turiºti ajunºi acolo sã o priveascã, ºi dintr-o
datã Maria sã-ºi ridice capul, sã vã clipeascã de sub faldurile de piatrã ca
mãtasea ºi pieptul sã-i tresare de o respiraþie mai aproape de un oftat. Nu vi sar pãrea nimic nefiresc. În arºiþa smirnei, obiectele au altã consistenþã. Poate
cã Michelangelo nu a cioplit, ci a distilat marmura, lãsând-o într-o permanentã
stare de abur.
Din 1499, Pieta trãieºte ca dovadã a unei umilinþe pe care nu am înþeles-o
niciodatã. Nu a ei, ci a noastrã. Dincolo de senzaþii ºi gânduri, te cuprinde ºi te
însoþeºte multã vreme toatã tristeþea acestei lumi.
Dan Elias

NICOLAE TEOHARIE • NICOLAE TEOHARIE • NICOLAE TEOHARIE • NICOLAE TEOHARIE

Protecþie
Am ºapte capete.

De vom vorbi ne vom ieºi din minte.
Ne vom târî sub cuvinte.

Pentru a nu deranja

Mai târziu domnilor mâinile ceasornicului

ele consumã aceastã lume în beþia sãrutului.
Entuziasmul lor se naºte în ziua de sâmbãtã
indiferent dacã ziua aceea picã într-o baltã.
Unul dintre ele te-a zãrit într-o haltã.
Un tren cu rãniþi, bandaje, ger.
Chiciurã murdarã de sânge ºi cer.
Strãino, sã vorbim mai încet.
E un transfer riscant

vor refuzã sã ne arate nimicul.
Disperarea susþine cã-i merge bine acolo,
în ringul remuºcãrii
ne învoim cu proprietarul iluziei
ca sã luãm cu noi ºi câinele.
Ne-am înþeles deja cã moartea e amanta
care l-a condus la vapor
într-o bucurie a neºtiutului

atâta neant

ºi apoi chipul ei aplecat sã-ºi întoarcã profilul spre

lângã inima ta pãrãsitã.

geam

Ninse.

ºi porumbelul coborând pe un jgheab dat în putregai,

ªi ochii mei toþi

vestindu-i pe oameni ºi cai :

se aþin cu braþele deschise
sã nu intre frigul.

Ar
ca
Arca

- Fiþi rãbdãtori ! Aºteptaþi sã treacã mâinile
în posesia plopilor.

N-am e
xistat
existat
N-am existat
Mi-ar pãrea mie cã alte lumi mã strãbat.
Pe aceastã stradã ceasurile vor arãta,
cu un mic bacºiº,
exact timpul pe care þi-l doreºti.
S-a þinut seama de beneficiile aduse de înger.
ªtiu cã-þi datorez o parte din suflet
încã de pe vremea când frecventam alte înserãri,
învins de umbra unei întrebãri.
Aºteptaþi-mã ! Pânã mai ieri aveam copilãria intactã.
Remuºcarea sângereazã ºi-i tânãrã, pãcatul perfect.
Când îþi va fi greu,
voi împãrþi cu tine rãmãºiþele inimii mele murdare.
Sunt ipocrit de ocazie. Preferatele mele:
sinucidere în serie ºi filmele lacrimogene.
Mi-aduc aminte cã eram grãbit.
Sfârºitul lumii pica în ziua unei vrãbii.
Cerul era zgribulit,
salutat de sãbii.
Pentru lipsa de calciu nu gãsesc explicaþii.
Vinovatã pare a fi singurãtatea.
Ca sã fiu liber îmi rup mâinile.
Îmi scot ochii ºi lumina nu mai face zgomot.
Concret: dupã exemplul inimii,
care face ocolul trupului în zero secunde,
n-am existat.

Nu am lãsat niciodatã ºcoala sã-mi afecteze educaþia. – Mark Twain
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C A R C A L E T E
Sensuri uitate
TATÃL DIN PISANIE

Î

n anul 2008, Fundaþia Culturalã Gheorghe
Marin Speteanu a publicat volumul Primii
istoriografi ai Bucureºtilor. Între autorii selectaþi
se aflã ºi Ion P. Licheardopol. Lucrarea sa
Bucureºtii îmi era cunoscutã mai de mult, ceea
ce nu ºtiam ºi am aflat din mica biografie
semnatã de Viorel Gh. Speteanu este cã I.P.
Licheardopol s-a nãscut la 21 septembrie 1842
în comuna Fierbinþi, judeþul Ilfov, ºi-a fãcut
primele clase în comuna Sãlcii ºi la Ploieºti,
iar liceul în Grecia. A absolvit cursurile
Facultãþii de ªtiinþe din Bucureºti, fiind numit
profesor de ºtiinþele naturii ºi matematicã la
Azilul Elena Doamna. Între 1875-1880 a fost
preparator la laboratorul de chimie al
Universitãþii din Bucureºti, din 1879 fiind numit
ºi profesor la catedra de ºtiinþe fizico-chimice
de la ªcoala de Comerþ din Bucureºti, al cãrei
director a ºi devenit în 1885. Cu câþiva ani
înainte de 1894, a ocupat ºi postul de ajutor
de conservator la Muzeul de ªtiinþe Naturale

(viitorul Muzeu Antipa).În 1900 a ieºit la pensie
ºi a decedat la 9 decembrie 1908.
Spirit enciclopedist, a lãsat lucrãri valoroase
în diverse domenii. În lucrãrile publicate
citeazã în repetate rânduri opere de
specialitate redactate în peste 10 limbi strãine.
Una dintre lucrãrile sale privitoare la moluºte
a fost premiatã în 1895 de Academia Românã.
Autor de manuale ºi note de cãlãtorie, pasionat
colecþionar, a lãsat o bogatã colecþie de melci,
scoici ºi roci.
Sunt bucuros sã aduc o micã, dar necesarã
precizare la biografia acestui fierbinþean. În
pisania bisericii din fostul sat Fierbinþii de Sus
se spune cã sfântul locaº s-a ridicat în 1842
„prin silinþa ºi osteneala marelui vornic
Alexandru Scarlat [Ghica] “, ce era
„proprietarul acestii moºii Herbiþi“, moºie
administratã de „kir Panait Licherdopol”,
nimeni altul decât pãrintele istoriografului
nostru.
Marian ªtefan

PROVERBE • PROVERBE • PROVERBE
• Adevãrul într-un cuvânt, iar minciuna în mii ºi sute.
• Beþia înmulþeºte mânia, împuþineazã virtutea, micºoreazã
mintea ºi la urmã gol te lasã.
• Nu e beþiv cel ce bea, ci cel ce se îmbatã.
• Cel ce nu munceºte, la furtiºag gândeºte, cã de aici trãieºte.
• Cel ce spune multe, spune mai puþin decât cel ce tace.
• Gãina vecinului totdeauna-i curcã.
• Ginerii ºi nurorile sunt saci fãrã fund.
• Numele bun e mai scump decât aurul.
• Beþia tinereþii întrece pe a vinului.
• Cei ce se potrivesc, des se întâlnesc.

N

u se poate sã nu vã fi gândit la o tipologie nedreaptã a
educaþiei în raport cu natura. Raporturile noastre cu
spaþiul viu sunt ale masculului alfa, de dominaþie ºi
supunere. Lumea ce ne înconjoarã existã pentru a fi cu noi
sau împotriva noastrã. Altfel, adicã în afara interesului
uman, nimic nu existã. ªcolile sunt ale oamenilor ºi
învãþãtura lor se referã numai la ei. Cum altfel sã-þi explici
sintagmele de genul „plante folositoare” sau „nefolositoare”,
„animale de companie”, „ciuperci comestibile”…!?
Aºa sã fie? Chiar trebuie sã ne reproducem obsesiile
legate de confortul propriilor burtici în educaþia copiilor
noºtri? Chiar nu se poate altfel?
Voltaire spunea cu mai bine de douã sute de ani în urmã:
„Sã torturãm natura! Sã-i smulgem toate secretele!” Era
metafora unui spirit, pe care am aplicat-o cuvânt cu cuvânt.
În marile abatoare de pãsãri, o bandã rulantã le poartã
agãþate de picioare prin faþa unui dispozitiv prin care li se
taie gâtul. Tehnica nu este perfectã ºi unele rãmân vii în
momentul când intrã în procesele de opãrire, curãþare ºi
spãlare, procese ce le pregãtesc sã ajungã pe mesele
noastre. Racii ºi homarii se aruncã în apa clocotitã, în viaþã
fiind, altfel îºi pierd din gustul ce i-au fãcut cunoscuþi.
Porumbeilor (da, porumbeilor!) li se smulge capul, cuþitul
fiind un moft. Viþeii sau vacile se lovesc cu un ciocan greu
în frunte înainte de sacrificare, pentru a uºura înjunghierea
lor. Animalele pe care le creºtem pentru blanã sunt omorâte
cu un ac lung ce li se înfige în ceafã. Astfel, blãniþele lor pot
fi valorificate în totalitate. În Asia, tigrilor vânaþi li se aruncã
trupul, fiind pãstrat numai … penisul lor. Uscat ºi
transformat într-o pulbere finã, acesta se vinde cu preþuri
astronomice pentru ipotetice calitãþi afrodisiace.
Sigur cã trebuie sã mâncãm! Numai cã nimeni nu ne
opreºte sã o facem decent. Întreaga naþie s-a prãpãdit de
râs la auzul legilor europene cu privire la sacrificarea
animalelor. Televiziunile prezentau tot felul de oameni, de
bunã credinþa altfel, care pozau vânãtoreºte lângã porci ºi
viþei cu cuþitul în mânã: „Aºa am fãcut-o din tatã-n fiu!”
Exact despre acest lucru am vrut sã vã spun. Termenul
de „sacrificare” are în sine o mare dozã de regret, umilinþã
ºi iertare divinã. Sensuri pe care le-am uitat.
Dan Elias

Michelangelo

Tare mult m-am bucurat
(Sunt o fire emotivã):
Premiul acesta þi-a picat
Ca… bomboana pe colivã!

*
Mã bucur cã te-au premiat,
Da-n sinea mea am cugetat:
Ori tu eºti bun cu-adevãrat,
Ori juriul acela a fost beat.

*
Când þi-ai lepãdat sutana
ªi te-ai apucat de scris,
Fãrã sã ezit mi-am zis:
Precis
ªi-a vârât coada Satana!

VÂRSTELE OMULUI
Citez aici o însemnare de la sfârºitul
secolului al XVIII-lea privitoare la
vârstele omului: cocon – pânã la 4 ani;
copil – pânã la 15; cãtãrig
(copilandru) – pânã la 20; voinic sau
june – pânã la 42; bãrbat – între 42 ºi
56; bãtrân – pânã la 70 de ani ºi martor
pânã la 80; dupã aceea, urmau „mai
multã neputinþã ºi dureri ºi boalã“. O
altã etapizare era aceea care enumera
anecdotic etapele vieþii: când este
omul de 20 de ani îi sunt dragi femeile,
la 30 de ani îi este a merge la oaste; la 40 de ani este tare ca leul, la 50 de ani e în
cumpãna vieþii (agoniseºte experienþã ºi respect), la 60 de ani începe sã fie lacom,
la 70 de ani „îi cade mintea”, dupã 80 de ani ajunge de râsul nepoþilor, iar dupã 100
de ani se ceartã rudele pe averea lui.
M.ª.

ECOURI

(În viaþa de toate zilele Rafael e slujitor al Domnului;
în clipe de rãgaz cocheteazã cu muza Clio, având
plãcuta surprizã sã fie premiat la un revelion al
epigramiºtilor din Urziceni.)
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