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„Clientul meu
nu se grãbeste!“
,
Se spune cã aceasta a fost replica lui
Gaudi atunci când criticii proiectului sãu au
remarcat faptul cã lucrãrile la „Sagrada familia” vor dura mai multe generaþii. Nu ºtiu
dacã între cei doi a existat un contract, poate
semnat pe vreun nor rãtãcit, ori pe o ploaie
de varã în Catalunia, dar relaþia lor a fost în
mod evident.. dumnezeiascã!
Turnul central al catedralei a fost proiectat
sã aibã înãlþimea de 170 de metri, adicã nu
mai mult decât un deal ce se ridicã în
apropierea Barcelonei, pentru cã; „Lucrarea
mea nu poate niciodatã sã o întreacã pe a
Lui!” – ar fi spus Gaudi.
Antonio Gaudi nu a fost nici mãcar o clipã
arhitect de case ºi biserici, ci un poet al
formelor nedesãvârºite ºi neterminate, adicã
exact cum îi stã bine unui om. Teoreticienii
arhitecturii nu au reuºit sã-i cuprindã opera
în nici un stil cunoscut ºi atunci au fost nevoiþi
sã inventeze unul, ce-i poartã numele ºi are
un singur reprezentant.

CATEDRALA „SAGRADA FAMILIA“
DIN BARCELONA
Se spune cã în anul 2026, „Sagrada
familia” va fi terminatã. Poate cã da sau
poatã cã este numai o dorinþã a celor care
vor sã facã asta la împlinirea a 100 de ani
de la moartea sa (10 iulie 1926). Care
moarte? – mã întreb eu.
Dan Elias

POPÃ
– CUVÂNT INTERZIS
# Marian ªTEFAN
Prin decembrie 1985 aflasem cã regretatul poet Lucian Valea pregãtea un volum
despre George Coºbuc pentru colecþia Pe urmele lui… a Editurii Sport-Turism. În
1986 se împlineau 120 de ani de la naºterea lui Coºbuc ºi Lucian Valea se gândise
cã astfel putea omagia pe marele înaintaº.
Am putut consulta manuscrisul ºi am extras un fragment pe care Magazin
istoric l-a publicat ca avanpremierã editorialã (nr. 3/1986). Cartea însã avea sã
treacã prin grele încercãri pânã la apariþie.
Exact în acel an 1986 se luaserã noi mãsuri pentru a pãzi „puritatea ideologicã“
ºi a asigura condiþiile propice educãrii tinerei generaþii în spirit ateist. Aºa s-a
ajuns, cum vom vedea din scrisoarea pe care mi-a trimis-o autorul, dupã apariþia
cãrþii, la situaþii de-a dreptul absurde.
„Bistriþa, 13 martie 1987
Dragul meu,
Greu de explicat inhibiþia care a pus
stãpânire pe toate cele din lãuntrul meu.
Desigur, vinovat e finalul care a dus la
hãrtãnirea lui Coºbuc [chiar] ºi dupã ce fusese
trimis cu toate binecuvântãrile pe calea
tiparului. Absenþa hârtiei însã a provocat
întârzierea, iar întârzierea a constituit un bun
prilej de nãpustire asupra cãrþii. Supãraþi pe
faptul cã pe fiecare creangã a arborelui
genealogic [al lui Coºbuc] se vedea un popã
– vai, ce ameninþare la adresa orânduirii
noastre! – au tãiat copacul ºi l-au azvârlit. Au
început [apoi] sã vâneze expresiile
ecleziastice: copilului i se spunea Georgicã
a popii – hârºti! a popii. La înmormântarea lui
Sebastian, tatãl poetului, iarãºi o mulþime de
popi – eveniment patriotic în Transilvania de
atunci – afarã cu ei! S-a mers pânã acolo cã,
de la Bibliografie, s-au eliminat cuvinte sau
titluri. De exemplu: Documente bisericeºti
devine Documente…, iar Protopopii

Nãsãudului
se
scoate complet
ºi rãmâne vezi
A r h i v a
someºeanã…
etc., etc.
Am retras
cartea ºi-a
început, mai
mult
la
telefon,
þigãnia unui
târg penibil.
Apoi, salvând ce
s-a mai putut salva,
biruit-au gândul ºi…
prietenii ºi cartea a apãrut. Dupã ce cã forma
care a fost încredinþatã tiparului era destul
de rãvãºitã, nici mãcar la acest stadiu n-a
fost opritã ticãloºia. Sã ai ocazia sã tipãreºti
o biografie, fie ea ºi deghizatã, la 120 de ani
de la naºterea poetului ºi sã te lase inima so rãvãºeºti ca la incendiu!
Restul într-o discuþie bucureºteanã…“

Baclavale cu sirop de miere

„T

ãbliþa” este o „tabuliþa”, adicã o
„tabula” mai micã, scrisã cu
semnele grafice ale limbii noastre.
„Tabulele” originare se pierd în negura
timpului ca sens ºi în procesele chimice ca
fizic. Ele puteau fi din piatrã, din metale, lemn
sau din lut (de fapt „ardezie”, o gresie
argiloasã cu granulaþie finã, ce se desface
uºor în foi subþiri). Acest fizic al „tabulelor”
voia sã împace efemeritatea vorbelor cu
dorinþa de eternitate a cuvintelor. Deosebirea
o fãcea „stilul”, adicã un obiect asemãnãtor
creionului de astãzi, ascuþit la un capãt ºi
turtit la celãlalt, din os sau metal, cu care
erau scrijelite semnele sunetelor. Astfel,
„stilul” devine el însuºi sinonim de
fundamentare esteticã.
„Tãbliþele” poartã cu sine ºi conotaþia
refolosirii, ceea ce nu se petrece cu
„tabulele”. De aceea, invenþia lingvisticã a
lui Aristotel, respectiv „tabula rasa”, a fãcut
atâta carierã filosoficã. Sã spui despre o
„tabulã” cã este.. „ºtearsã” era cel puþin o
impietate. Empiriºtii au furat ideea de la

scolastici; “Nu existã nimic în intelect care
nu a fost mai întâi în simþuri” Adicã (vezi
Doamne!) intelectul este „tabula” ºi simþurile
„stilul”. Mai târziu se inventeazã
„palimpsestul”, rãzuirea (rasul-rasa!)
pergamentului, nimic altceva decât „tabula”
din piele de oaie a Pergamului.
Nici tabulariile, arhivele Romei antice ºi
nici tabernaculul, cortul evreilor în care se
pãstrau tablele sfinte, nu au nici o legãturã
cu „taburetul”, vechi scaun fãrã spãtar.
Francezii au inventat „tablatura”- sistem de
notaþie muzicalã, cu ajutorul literelor
alfabetului, al cifrelor ºi al altor semne
aºezate pe linii paralele ºi care între timp a
dispãrut. Tablierul este cu totul ºi cu totul
altceva! El se referã la formele spaþiale ºi la
anumite planuri de rezistenþã. La fel, tabletamedicament, ori tabla-tavã („tavla”) pe care
îºi aºezau comercianþii turci baclavalele,
rahatul ºi plãcintele. Tabloul este o „tablã”
de privit ºi nu de citit, aºa cum tabloidul este
o sumã de tãbliþe din hârtie… greu de citit!

continuare în pag. 2

DOMNISOARA JANETTA DANSEAZÃ…DIN BURIC
În 1924, avocatul Virgil Z. Soare din Galaþi
a scos revista lunarã politicã ºi socialã Sic
cogito, cu articole critice la adresa situaþiei
economice ºi politice a vremii. Proprietarul
publicaþiei a fost acuzat de ultraj contra
moralei publice, revista fiind confiscatã de
autoritãþi.
Dar nu articolele foarte critice la adresa
situaþiei
economico-politice
determinaserã autoritãþile sã confiºte
publicaþia, ci comentariile acide la adresa
„elitei“ gãlãþene. ªi iatã cum:
În fiecare an, în oraº se organiza un bal
în folosul orfelinatului marinei militare, la
care putea participa oricine dorea. De data
aceasta, amiralul Gavrilescu a hotãrât sã
se þinã ºi un al doilea bal, numai pentru
„lumea bunã“. Mai mult, în program a fost
inclusã o noutate: dansul din buric!
Domniºoara Janette Giurgea, nepoata
procurorului Racoviþã de la Curtea de Apel
Galaþi, a imaginat o pantomimã. Subiectul:
un sultan, sãtul de soþiile sale, a cerut sã i
se aducã o þigãncuºã pentru a dansa
goalã în faþa lui. Rolul þigãncuºei a fost
interpretat chiar de domniºoara Giurgea,
în compania unui cãpitan de marinã, a doi
elevi de liceu ºi a patru domniºoare „din
lumea bunã.“
Aici a greºit ziaristul Virgil Z. Soare, care
în douã articole ridiculizase reprezentaþia
respectivã. Costumul þigãncuºei i se
pãruse „atât de destrãbãlat ºi de transparent“, încât publicul putuse vedea ºi acea
„parte a corpului pe care cãþelele ºi-o
ascund cu coada“ ºi încheiase cu nãduf:
„ºi, domniºoarã Janetta Giurgea – credemã –, cu scârbã þi-am vãzut-o!“ Indignarea
lui era cu atât mai mare, cu cât prefectul
poliþiei, vezi Doamne, pentru apãrarea
bunelor moravuri, impusese dansatoarelor
profesioniste de la Braseria Palace sã

„Femeie în verde ºezând“
Pablo Picasso – 1901
danseze numai… în costum-taior ºi cu
pãlãrie!
Reacþia ziaristului a fost promptã: i-a
chemat în judecatã penalã pe Voicu N.
Bosie – prim-procuror pe lângã Tribunalul
Covurlui, pe Ion D. Popescu – judecãtor
de instrucþie. „Mã constitui parte civilã cu
suma de 1.000.000 lei. Cer sã fie citat în
acest proces ºi Ministerul de justiþie, pe
care-l þin rãspunzãtor solidar cu pãrþile de
mai sus pentru plata sumei de 1.000.000
ca daune materiale ºi morale…“
Care va fi fost rezultatul final? Nu ºtiu,
dar parcã nici nu mai conteazã… Sfânta
fãþãrnicie!...
Marian ªtefan

„Autoritatea moralã a unui om politic nu se câºtigã decât printr-un singur mijloc. În viaþa ta privatã
sã fii totdeauna corect, în viaþa ta publicã sã fii totdeauna dezinteresat“. (Petre P. Carp)
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PICÃTURI PENTRU ALUNGAT...

Baclavale cu VECHI MONOGRAFII SATEªTI
sirop de miere
urmare din pag.1
Tãbliþele au propria istorie, aproape independentã de
a noastrã. Despre tãbliþele asiriene, akadiene sau
sumeriene este suficient de greu sã crezi cã sunt creaþia
… oamenilor. Într-una din ele se spune: „Nimic nu existã
înainte de a fi trecut aici sub forma sfântã a cuvintelor!”
Descoperirea acestui înscris a elucidat misterul a mii
de tãbliþe de lut pe care erau trecute „nume” de lucruri
ºi oameni, într-o înºiruire aparent întâmplãtoare. Ele le
fãceau sã existe! Tãbliþele de la Tãrtãria fac ºi ele o
demonstraþie de neomenesc, tot aºa cum cele de plumb
(sau de aur?) de la Sinaia fac revoluþii ºi rãzboaie.. de
orgolii.
M-am pierdut prin iarba acestor cuvinte. Nu este o
metaforã gratuitã. Nu simþiþi rãcoarea lor, raiul de umbrã
ºi liniºte pe care îl produc aºezate unele lângã altele,
sau singure-cuc? Aveam de gând sã scriu o justificare
a acestor pagini. Era în mod evident o prostie! Ele ne
justificã pe noi! Pe unii dintre noi! Nu noi pe ele!
Atât eu, cât ºi istoricul ºi scriitorul Marian ªtefan,
semnatarii (de astãzi) ai acestui îndrumar sentimental,
nu prea ºtim exact nici „ce” ºi nici „dacã” urmãrim ceva
prin „alergatul” pe aceste tãbliþe din cea mai ieftinã hârtie.
Un pic de aici, un pic de acolo, amintiri, oameni ºi
sentimente ce ne revin în memorie. „Scrieri de duminicã”
putea sã fie un titlu. Nici nu are importanþã. Vom
încerca, o datã pe lunã, sã ne spunem unii altora
gândurile. Dacã acest simplu fapt vã va trezi ºi numai
o singurã amintire, atunci înseamnã cã nu a fost în
zadar.
Dan Elias

UNCHIUL
BÃLCESCULUI
LA…
MICªUNEªTI

Î

n perioada interbelicã numeroºi
dascãli de þarã întocmeau monografii
de localitãþi pe care le prezentau la
examenele pentru obþinerea gradelor
didactice. Douã astfel de monografii
referitoare la sate care compun astãzi
oraºul Fierbinþi-Târg am depistat ºi noi în
Arhivele Naþionale, Arhiva Istoricã Centralã,
Fond Ministerul Culturii Naþionale ºi
Cultelor. Ele au fost întocmite de
învãþãtoarele Elena Negulescu (pentru
comuna Fierbinþii de Sus-Stroeºti) ºi
Filoteia B. Pascu (pentru satul Grecii de
Jos). Dacã lucrãrile nu exceleazã în privinþa
documentãrii istorice, ambele reþin atenþia
prin informaþiile de naturã oralã (culese de
la persoane vârstnice), dar mai ales prin
observaþiile personale ale autorilor. Aceste
din urmã informaþii au cãpãtat, odatã cu
trecerea timpului, o valoare deosebitã.
Tocmai din acest motiv, ne-am propus sã
publicãm aici câteva extrase.

Din monografia
Din monografia
semnatã
satului Grecii de Jos:
de Elena Negulescu
Negulescu:
„În Fierbinþii de Sus sunt câteva familii cu vechime de
aproape un secol, cari au în sat zeci de membrii: Furnicã,
Balabanii, Negrea, Bucherii etc.
În afarã de aceste familii ºi ceilalþi locuitori, mai sunt,
în Fierbinþii de Sus, þiganii, care au rãmas neasimilaþi ºi
la primele lor ocupaþii: lãutãria ºi fierãria, având ca
proprietate singure casele de locuit. Þiganii rugari [rudari]
au fost transportaþi [deportaþi] din satul Stroeºti în
Transnistria în vara anului 1942. Populaþia noastrã
regretã aceastã transportare forþatã, deoarece ei
singuri se ocupau cu facerea lingurilor de lemn,
fuselor, albiilor etc. [sublinierea noastrã].

Biserica din Micºuneºtii Mari (comuna Nuci, judeþul
Ilfov) a fost ctitoritã de Iordache mare stolnic, cel despre
care ªtefan D. Grecianu, în Genealogiile documentate
ale familiilor boiereºti, vol. I, p.54, nota 2 din subsolul
paginii, ne dã importante detalii:
„Acest Iordache mare stolnic, fiu al cãmãraºului Asan
din vremea lui Constantin vodã Brâncoveanu, a
schimbat numele sãu cel pãrintesc [Asan] ºi s-a numit
Micºunescu [,] cu ocaziunea ridicãrii bisericii de la
satul de zestre, Micºuneºti, al soþiei sale Smaragda,
fiica lui ªerban vel spãtar Grecianu“.
Urmaºii lui Iordache au creat, printr-o fiicã ºi zestrea
acesteia, familia Polizu Micºuneºti.
Pictura bisericii din Micºuneºti a fost executatã de
„popa Dima zugravul“, strãbunicul lui Nicolae Bãlcescu
( Cornelia Pillat, Popa Dima zugravul, în Studia et acta
Musei Nicolae Bãlcescu, 1969, pp. 354-363).

„Se spune cã Jupan Papa [Grecianu], marele vornic [,]
care a fost ucenic [oºtean] al lui Mihai Viteazul, a fost
îndemnat chiar de marele voievod de a ridica aceastã
mãnãstire [Balamuci]. Tradiþia spune cã pe movila pe care
Jupan Papa Grecianu a ridicat mãnãstirea Balamuci a
fost o culã bãtrânã de piatrã uitatã de toþi, care servea, la
nevoie, ca punct de sprijin ºi apãrare contra nãvãlitorilor
strãini“.
„Se pare cã la un moment dat, satele Grecii de Jos ºi
Micºuneºtii formau unul singur. În 1654, Constantin ªerban
[vodã] dã un hrisov lui Dumutraºco postelnic, fiul lui
Nicolae vistier, ca sã-i fie lui satul Micºuneºti ot sud Elhov
[din judeþul Ilfov], cãci aceºti [locuitorii satului] au fost
megieºi la moºia lor, iar în zilele lui
Mihai voievod ei s-au vândut rumâni
domneºti lui Mihai voievod. Apoi Mihai
voievod au fost miluit cu acest sat
Micºuneºti ºi cu rumânii pe Lecca vel
comis. Apoi Lecca comisul i-au
cumpãrat de rumâni ºi au rãmas ei iar
megieºi“.
„Pe la 1848, moºia Grecii Micºuneºti
intrã în posesia lui Vasile Polizu. Pe la
1860 este împãrþitã între cei doi fii ai
acestuia: Grecii de Jos revin lui Grigore
V. Polizu, iar Micºuneºtii lui Ioan V.
Polizu, primul fiind magistrat, iar cel
de-al doilea ofiþer“.

Dintre þiganii împroprietãriþi în urma Primului Rãzboi
Mondial, azi numai unul îºi pãstreazã proprietatea de un
hectar (Vasile Vasilca), ceilalþi au vândut totul localnicilor“.
„Pânã în anul 1940 au fost trei veterani de la 1877:
Grigore Rada, Andrei Marinescu ºi Niculae Ilie, ultimul
trãieºte ºi astãzi [1943], în vârstã de 99 de ani“.
„Pânã în anul 1942 erau circa 20 de bordeie în pãmânt,
în satul Stroeºti, locuite de þiganii rudari, transferaþi în
Transnistria. Cu plecarea lor au pierit ºi ultimele bordeie
care se mai aflau prin pãrþile noastre“.
„Moºia generalului Arion a fost în suprafaþã de 1623 ha, însã,
în urma împroprietãririi din 1921, a fost redusã la 168 ha“.

„Mulþi, foarte mulþi, dupã ce terminau
5 clase primare – cãci atâtea erau pe
atunci – luau drumul Bucureºtilor,
unde învãþa fiecare meseria ce-i plãcea. ªi, lucru ciudat,
din câþi au plecat din sat, puþini s-au mai înapoiat la vetrele
pãrinteºti. Cei mai mulþi au rãmas în oraº, practicând
meseria învãþatã, unde fac cinste meseriei, familiei ºi
societãþii în care trãiesc. Peste 60 de tineri din Grecii de
Jos sunt cetãþeni de cinste ai Capitalei: meseriaºi,
negustori, funcþionari STB, poliþiºti etc.
Fetele, atrase ºi ele de mirajul oraºului, au lat ºi ele
drumul urmat de bãieþi: unele ca ucenice de meserie, altele
– cele mai multe – trecând direct prin cãsãtorie, fie cu
bãieþi tot din satul Grecii de Jos, fie cu alþii“.

„În societatea modernã se câºtigã banii numai prin bani. Prin muncã se câºtigã pâinea“. (Nicolae Iorga)
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...URÂTUL SI
, PLICTISEALA
DAN ELIAS

DUELURI

ELIDE

* * *
Eu sunt smochin ºi tu smochinã!
Prin tine lemnul meu suspinã

* * *
M-am încercat, cum face un olar
Ulciorului din ape un cuibar,

În forme dulci, de miez suspecte. Cu chipul tãu pictat într-un apus.
Ai chipul sferelor perfecte
ªi n-a rãmas nimic din ce am pus,
Pe care le dezbracã ochii
Prin frunzele a mii de rochii,

De parcã nici n-a fost ceva!
Doar gust de frunze ºi vopsea

Neputincioase sã te-ascundã
În altã formã, mai rotundã.

Între pereþii arºi, din lut,
Cu-n foc ce nu l-am priceput.

* * *
Ne-ai dat extazul mâinilor vecin
Cât sã-l ajungem toþi; femei ºi vin!

* * *
Eu mã înger, tu te îngeri
ªi de pene n-o sã sângeri!

Ca nu cumva, trãgând de un mâner
Sã-þi dezvelim obloanele-n eter

Pun un tei sã þi le creascã
Într-o limbã pãsãreascã

Sub care huzureºti pe cAatifele
Din cel mai pur cleºtar de micºunele.
În amintirea bolþilor eterne
Zidim alt cer, din cupe ºi din perne.

De ºtiut doar eu cu tine.
Sub cãmãºi de pianine,
Prea miratã cã foºneºti,
Poþi ninsori sã porunceºti.

A

u existat ºi la
români. Aflãm
dintr-o consem-nare a
memorialistului Iancu
Cerkez, datatã 29
noiembrie 1897, pe care
o reproducem aici:
„George Em. Lahovari,
directorul ºi proprietarul
jurnalului L’Indépendance
roumaine, fost deputat în
camera conservatoare,
om tânãr, cu avere,
foarte instruit ºi foarte
moderat, care cel dintâi
dãduse exemplu în trista
noastrã ziaristicã de ton
cuviincios ºi moderat,
aprobând ce e de
aprobat, criticând ce e de
criticat, la dus pãcatul sã
scrie un articol foarte
anodin în L’Indépendance
… de vineri, 28
noiembrie, în care, pe
tonul unei simple polemici de jurnal foarte
mãsurat, criticã atitudinea lui Nicu Filipescu în
jurnalul acestuia Epoca ºi zicea cã patima prea
înfocatã politicã îl duce uneori la neconsecvenþã,
cã, de exemplu, Epoca cea dintâi a atacat pe
fostul mitropolit [Ghenadie Petrescu] ºi tot Epoca
l-a apãrat cu cea mai mare înverºunare, cã, de
asemenea, întâi pãrea a aproba excesele contra
ovreilor ºi apoi a început sã atace guvernul cã
le-ar fi autorizat. De aici provocare. Martorii
Filipescului au refuzat orice mijloc de conciliere,
orice declaraþii din partea lui Lahovari cã n-a avut
nici un gând sã facã altceva decât un simplu
articol de polemicã. Întâlnirea a avut loc în noua
clãdire de pe chei a Societãþii de Dare la Semn,
pe la 11 ore dimineaþa. Strãpuns în pântec la a
doua reprizã, peste câteva minute bietul Lahovari
era mort.
Senzaþia a fost foarte mare în oraº. Toatã lumea
e contra lui Filipescu ºi în contra pãcãtoºilor de
martori, care pentru lucru de nimic s-au arãtat aºa
intransigenþi.
Moda duelurilor cu spada, cu sabia, mai adesea
cu pistolul, nu cred sã existe la noi decât dupã
1835- 1840 încoace, de când a început generaþia
tânãrã sã frecventeze ºcolile din strãinãtate. Or
fi fost mai înainte lupte singulare sau lupte drepte
dupã cum pomeneºte ºi un cântec din colecþia
Alecsandri numit Pãunaºul codrilor, dar lupte cu
martori ºi dupã regulile admise în Occident nu
cred sã fi existat în timpurile vechi, deoarece nam citit nicãieri sã fi existat la noi acele

jugements de Dieu sau
acele moravuri ale
cavalerilor din Evul Mediu.
Din atâtea mii ºi mii de
dueluri întâmplate zic de
pe la anul 1840 sau 1850
încoace, nu se cunosc
decât vreo 7-8 cu sfârºit
tragic sau rãniri grave. Cel
dintâi
care
se
menþioneazã prin jurnale a
fost a l lui Costicã Balº la
Iaºi cu un colonel
austriac, Stolberg sau
Sternberg, pe timpul
ocupaþiei [din 1854].
Cauza – frumoasa
domniþã Natalia, soþia lui
Balº. Se zice cã neamþul
trãgea la sigur; Balº a
rãmas pe loc.
Duelul dintre Barbu
Bellu cu un militar numit
Spiru, îndatã dupã Unire.
Bellu pãlmuise pe ofiþer la
o ieºire din teatru. Vodã insistase sã se facã lupta.
Spiru, atins de glonþ, a murit dupã câteva ore.
Un duel al prinþului Grig. Sturdza, mi se pare cu
un Vârnav, care a fost rãnit.
Un duel al prinþului Dimitrie Ghica (beizadea
Miticã) cu [loc liber în text]. Prinþul Ghica a avut
ambele picioare strãbãtute de glonþ.
Un duel petrecut în Franþa între un tânãr
moldovean Nicu Ghica Bragadir, frate cu actualul
nostru ministru la Paris, ºi un grec, Costache
Sutzu. Arma – pistolul. Ghica omorât, Sutzu
condamnat de tribunalul francez la 4 ani
închisoare.
Duelul cu sabia dintre locotenentul Moldoveanu
A. Vidraºcu cu nãbãdãiosul cãpitan Drugãnescu,
pentru cear tã ºi pãlmuire la joc de cãrþi.
Drugãnescu omorât, Vidraºcu condamnat, dupã
noua dispoziþie a Codului penal, la un an
închisoare.
Lupta cu pistolul, la Iaºi, pe un timp groaznic
de ninsoare, între Scarlat Vârnav cu un Leon
Ghica, care, lovit la tâmplã, a rãmas pe loc.
Înaintea acestora, pe la 67-68, un duel grav cu
sabia între fostul mareºal al Palatului, Th.
Vãcãrescu, cu un militar Cristodorescu, care îl
lovise cu biciul; acesta a fost grav tãiat la gât.
Asemenea vãru-meu Jacques Lahovari a rãnit
grav cu pistolul pe un Darvari, care a trebuit sã
se caute [trateze] luni de zile.
În fine, acum douã lumni, tot Jacques a fost
grav rãnit cu spada într-un duel cu un oarecare
locotenent Niculascu, pentru polemicã prin presã.“
M.A.ª.
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Casa pãrinteascã

ªi om ai fost…
Lui Ion Albeºteanu

O vãd ca-n vis, printre gutui ºi viþã,
Cu prispa rezematã-n parmaluc,
La colþ, spre drum, portiþa cu lãnþuc
ªi geamul mare de la odãiþã.

ªi om ai fost ºi altceva
Prin ce-ai lãsat în urma ta…

În bãtãturã strãjuia un nuc –
Izvor de umbrã-n zile cu arºiþã –
ªi-n vârful lui, mieros, un guguºtiuc
Ademenea spre cuib o ºtrengãriþã.

Când vremea prinde sã ne doarã,
Ca la un semn, de undeva,
Cu sfiiciuni de catifea
Arcuºul plânge-ntr-o vioarã.

Mi-e dor de tot ce-a fost ºi, dintr-odatã,
Din amintirea mea înmiresmatã,
Se nasc statui de marmurã curatã:

ªi muzica ºoptind abia
Prin tresãrirea unor strune
Se-nalþã ca o rugãciune,
Sunt toþi cei dragi chemaþi de mult la Domnul;
Ioane-n amintirea ta.
Ei vin sã-mi populeze panteonul…
Pãºesc încet sã nu le tulbur somnul!

Primãvarã la Gr
eci
Greci
Se furiºeazã pânã-n prispã nalba,
La streºini mugureºte iarãºi via,
Lãstunii sãgeteazã veºnicia
ªi-n jocul lor nebun de-a baba-oarba
Oºtiri de cuci cutreierã Vlãsia…
Mã simt aºa uºor pãºind prin iarba
Ce mi-a înseninat copilãria!

Inscripþie
De parc-aºi fi un port. În rada mea
Corãbiile vremii se adunã
Precum izvoarele-n fântânã…

„Filosofia este meditaþia poeticã a nefericirii“. (Emil Cioran)
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Caracterul la insecte
A

þi cumpãrat acest ziar dupã ce
aþi aruncat o privire ºi asupra
celorlalte. Sã zicem cã au
trecut 15 secunde ºi asta în situaþia
în care vânzãtorul a fost prompt ºi fãrã
chef de vorbã. Aþi fãcut câþiva paºi ºi
v-aþi aºezat la o masã într-o cofetãrie,
într-un bar sau pur ºi simplu pe fotoliul
din faþa televizorului din sufragerie. În
cel mai bun caz, putem aprecia încã
o perioadã de 7-8 minute. Aþi rãsfoit
paginile citind în vitezã titlurile mai
importante la prima vedere. Încã 30
de secunde. În sfârºit, aþi ajuns la
acest articol ºi aþi parcurs primele
rânduri. Sã
spunem cã
nu
v-au
trebuit mai
mult de 15
secunde. ªi
acum
sã
f a c e m
calculele. Din
clipa în care
v-aþi aºezat
în faþa standului de ziare ºi pânã la
acest cuvânt au trecut 540 de
secunde. O nimica toatã! ªi totuºi,
trebuie sã vã spun cã a fost timp
suficient pentru ca 90 de copii sã
moarã de foame în jurul nostru.
Nu, nu vã opriþi! Sorbiþi din cafea sau
muºcaþi în continuare din sandwichul suculent. Nu noi suntem de vinã, ci
ascendentul nefast al lui Saturn, ori
influenþa razelor de lunã din nopþile
tropicale! La fel de uºor ne va fi dacã

vom spune cã aºa a vrut Dumnezeu,
reperul permanent al neputinþelor
noastre.
Da, este un fapt cert. La fiecare 6
secunde, în aceastã lume largã un
copil moare de foame. Adicã, moaremoare! Nu este vorba de o ºtire de
presã, de o „manea” siropoasã sau de
un trucaj cinematografic! Nu pot sã
vã prezint fotografiile acestor viitori
îngeri. Legea îmi interzice sã vã
oripilez cu imagini ºocante. Poate cã
aþi avea o cãdere psihica ºi în locul
îngheþatei cu zmeurã ºi fistic aþi alege
una simplã de vanilie. Sau, ceea ce
ar fi cu adevãrat
tragic, în semn
de protest aº
renunþa la sosul
din shaorma ºi
mai ales la
ceapã. Nu vreau
ca din întâmplare sã-mi cadã
douã lacrimi pe
obraz! Suntem
oameni în toata firea, ce dracu’!
Problema noastrã nu este cã suntem
mulþi, insectele sunt infinit mai
numeroase dar au alt tip de caracter,
ci lipsa desãvârºitã a solidaritãþii. Un
scriitor antic, acum douã mii ºi ceva
de ani, punea o întrebare ce poate
sta oricând pe frontispiciul retoricii:
„Noaptea, într-o pãdure, cu cine v-ar
fi teamã sã vã întâlniþi? Cu un lup sau
cu un om?”
Dan Elias

OBICEIURI, NÃRAVURI
„Mai mulþi prieteni poþi câºtiga cu un singur
pãcat, decât cu toate virtuþile“ (Nicolae Iorga)

„Administraþia era ºi ea fãrã
stabilitate. Îndatã ce se
schimba guvernul, se schimba
ºi personalul administrativ. Iatã,
de
pildã,
în
poliþia
Bucureºtiului. În 1903 avea
271 de funcþionari. Când au
venit liberalii la putere, la 14
februarie 1901, au gãsit
funcþionând 247. Imediat au
schimbat 230. În 1899, când
veniserã conservatorii la
guvern, din 271 schimbaserã
250. Iatã ºi un exemplu mai
general. În februarie 1901, din
483 funcþionari ai poliþiei, câþi
erau în toatã þara, liberalii
schimbaserã îndatã 327. În
1899, conservatorii, din 578
înlocuiserã 339“.
*
„Consumul de alcool în 1895,
de pildã, era de aproximativ 9
litri pe cap de locuitor, la fel ca
în Austro-Ungaria sau Olanda.
În acelaºi an în Franþa era de
13 litri, în Belgia de 12, în
Anglia de 11, în Danemarca de
10, dar în Bulgaria de 3 litri.
Consumul de vin în 1893 era de
56,4 litri, în vreme ce în Spania

era de 115, în Italia de 94, în
Franþa de 94, în Bulgaria vecinã
de 104“ (Ion Bulei, Lumea
româneascã la 1900, vol.II,
p.16)
*
În primãvara anului 1924, în
România existau 53.500
cârciumi, adicã 3-4 la mia de
locuitori.
În
1932
se
consumaserã 26.000 vagoane
de spirt ºi 3 milioane litri de
þuicã.
*
În 1919 Bucureºtii aveau
389.078 locuitori. Oraºul se
dezvoltã mult, apãrând noi
cartiere: Militar i – pentru
subofiþeri, Giuleºti – pentru
ceferiºti, muncitori ºi slujbaºi la
Regie. În 1924, de-a lungul
ºoselei ce ducea spre Fierbinþi
s-a format o nouã aglomeraþie
numitã Andronache, ce s-a unit
treptat cu oraºul.
(Tatu Emilena, Contribuþii la
viaþa cotidianã a anului 1924,
lucrare prezentatã la cursul
de studii aprofundate – master – în cadrul Facultãþii de
istorie din Bucureºti)
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Democraþia geografiei

mi vin in minte cuvintele unui preot
budist, luptãtor pentru independenþa
Tibetului: „Dacã am fi avut petrol, eram de mult
liberi!” Nu judec ironia evidentã a frazei, dar
nu pot sã nu remarc importanþa geografiei în
strãduinþa unora de a impune democraþia. Ultima sintagmã este antagonicã în sens. Cu
toate acestea, ea face parte din viaþa noastrã.
De foarte puþin timp, Departamentul Apãrãrii
al SUA a anunþat descoperirea unor zãcãminte
de minereuri rare pe tot cuprinsul
Afganistanului, inclusiv în est ºi sud, acolo
unde rezistenþa talibanã este mai înverºunatã.
Depozitele de minerale au fost necunoscute
pânã acum ºi au putut fi puse în evidenþã cu
sprijinul… „geologilor” americani. Ele cuprind
fier, cupru, cobalt, aur ºi nu în ultimul rând,
litiu. Un responsabil american a declarat cã
Afganistanul poate deveni o „Arabie Sauditã”
a litiului, afirmaþie în legãturã evidentã cu
petrolul.
Înainte de orice, trebuie sã remarc legãtura
indisolubilã dintre cercetarea geologicã ºi lupta
împotriva terorismului internaþional. Este
foarte probabil ca în cãutãrile lor prin peºterile
din munþi, acolo unde îi luaserã urma lui Bin
Laden, câþiva soldaþi americani sã fi descoperit
absolut întâmplãtor filoanele de aur ºi litiu.
Sunt convins cã nici nu le trecuse prin minte
cã vor da peste aºa ceva, dar dacã tot erau
prin preajmã, mintea lor iscusitã a gãsit o
posibilitate de a le identifica… cu
instrumentarul din dotare. Soldatul american
l-a bãtut încã o datã la fund pe soldatul
sovietic, care în mod sigur trecuse ºi el pe
acolo dar nu descoperise nimic.
În altã ordine de idei, trebuie sã spun cã
litiu este o substanþã extrem de importantã în
fabricarea bateriilor de laptop ºi în telefonia

mobilã. Adicã exact de ce aveau nevoie
triburile din Afganistan pentru a-ºi consolida
economia ºi în special industria extractivã. Iar
dacã experienþa afganilor în sãpatul de fântâni
nu va fi suficientã pentru dezvoltarea unui sector minier, atunci sunt convins cã se vor gãsi
destui milostivi care sã se ofere spre ajutor.
Sã nu mã întrebaþi ce naþionalitate vor avea!
Este foarte greu de presupus. Aproape
imposibil!
Dacã dupã ce le „implementãm” democraþia,
le dezvoltãm ºi o înfloritoare industrie a
laptop-urilor, atunci chiar cã putem dormi
liniºtiþi. Am mai salvat o naþiune!
Dan Elias

Azi ca ieri

Repartizarea funcþionarilor
pe ministere în anul 1934:
Ministerul Instrucþiunii Publice, Cultelor ºi Artelor….....….80.181
„
Publice ºi Comunicaþiilor…………...........……43.582
„
Naþionale……………………….................… ..34. 989
„
de Interne…………………………………….......30.812
„
de Finanþe…………………………………....…..22.765
„
de Justiþie………………………………………...13.689
„
Agriculturii ºi Domeniilor…………………….....12.076
„
Muncii, Sãnãtãþii ºi Ocrotirilor Sociale…………7.765
„
Industriei ºi Comerþului ……………………….…1.682
„
Afacerilor Strãine………………………………..…..467
Consiliul de Miniºtri………………………………………....……..43
* * *

Salarii de bugetari în 1934-1935 (tabel selectiv):
• Ministru: 30.400 lei
• Prefect de judeþ: 17.250 lei – 16.750
• General de divizie: 25.400
• Colonel: 18.050
• Mareºal : 35.100
• Patriarh: 31.500
• Profesor universitar: 29.550

• Inginer : 19.500
• Învãþãtor cu trei gradaþii : 4.700 – 3.700
• Medic: 11.900 – 8.500
• Judecãtor: 19.150 – 9.250
• Lãcãtuº: 2.650 – 2.600
• ªofer: 5.350 – 1.900
• Grãdinar: 2.750 – 1.300

(Ioan Scurtu, Istoria civilizaþiei româneºti. Perioada interbelicã.1918-1940,
Bucureºti, 2009, p.73; 102)
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