„... nu trebuie sã ne îndoim cã ºi cuvintele, la fel cu imaginaþia, pot fi cauzã de multe ºi mari erori, dacã nu ne pãzim bine de ele“
Spinoza

Editori:
•Asociaþia culturalã
HELIS
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• Biblioteca Judeþeanã
„ªtefan Bãnulescu“

Congresul Asociaþiei Internaþionale
a Muzeelor de Agriculturã
ediþia a XV-a
Echipa MNA participantã la congres:
Rãzvan Ciucã (director, membru în Prezidiul AIMA),
Viorica Croitoru-Capbun (muzeograf, ºef secþie ColecþiiDocumentare-Relaþii cu publicul, membru AIMA), Marina
Ilie (muzeograf), Sebastian Opriþa (artist plastic, colaborator).
Obiective:
I. Participare la lucrãrile Congresului Asociaþiei
Internaþionale a Muzeelor de Agriculturã, ediþia a XVa (CIMA XV), având ca temã „Agricultural Museums:
A Rich Past, A Living Future” („Muzeele de
agriculturã: un trecut bogat, un viitor luminos”).
Lucrãrile Congresului s-au desfãºurat la Novi Sad, în
amfiteatrul Hotelului Park, având ca moderatori pe domnul
Jan Kišgeci - preºedintele AIMA ºi pe doamna Michelle
Dondo-Tardiff (Canada, Otawa) - vicepreºedinte AIMA.
Au participat reprezentanþi din: Anglia, Bulgaria,
Canada, Republica Cehã, Estonia, Franþa, Germania,
Polonia, România, Serbia, Slovacia, SUA, Ungaria.
(continuare în pag. 5)

PRIVINDU-NE ÎN OCHI ...
PRIN EUROPA
Problemele serioase care mã sâcâiau destul de des ºi
de accentuat în ultimul timp la coloana vertebralã, dupã
eºecul cu tratamentul medicamentos mai bine de un an
de zile, m-au determinat sã ascult de îndemnul uºor ezitant
al medicului de familie. Ezitant nu în sensul strict medical,
ci al disponibilitãþilor mele de a înþelege ºi de a accepta
un tratament la Amara. „Încercaþi ºi la Amara” „Eu? Cu
nãmol? La Amara?” O întâlnire cu unul dintre renumiþii
balneologi m-a convins: „Vino la varã, la mine, la Amara!”
m-a invitat dupã ce mi-a studiat destul de îndelungat
niºte filme ºi niºte analize fãcute la un laborator
specializat la Bucureºti. Ajunsesem sã nu mã mai privesc
în nicio vitrinã sau oglindã, de teama de a nu-mi mai
privi chipul înconvoiat de permanentele dureri. Era o
siguranþã, aproape o certitudine, pentru mine, care
pierdusem orice speranþã, în glasul, în privirea ºi în
gesturile acestuia, încât pofta de muncã ºi de viaþã îmi
revenise ºi aº fi vrut ca timpul sã se comprime, sã vinã
vara mai repede...
Un bilet de tratament prin sindicat – bineînþeles prin
„amabilitatea” unei cunoºtinþe m-a „proiectat”, pe la
jumãtatea lui august, în staþiune. Fusesem pe acolo, de
mult, în tinereþe, când se organizau diverse ºedinþe de
instruire...
Aºadar, iatã-mã virând, cu maºina, la intrarea în
staþiune, mai întâi la dreapta, din ºoseaua naþionalã, scurt
- la stânga, ºi iar la dreapta, apoi „tot înainte printre
vile”, dupã cum îmi indicase un localnic, pe o ºosea de
vreo doi km, fãcând niºte slalomuri printre gropi destul
de mãriºoare, ca sã folosesc un diminutiv. Ajunsesem
odatã cu autobuzul de Amara, sosit de la Slobozia,
burduºit cu mulþi „turiºti”, cu multe bagaje pe care-i
deºertase la câteva sute de metri de intrarea în hotel,
cãci acolo era ultima staþie a autobuzului. De la staþie ºi
pânã la hotel, aveam priveliºtea halucinantã a unor inºi
abandonaþi întâmplãrii care-ºi târau geamantanele pe
rotile, într-un uruit exasperant, privind când în urmã sã
vadã cât au mai parcurs, mai mult târându-ºi bagajele,
dar mai ales lungindu-ºi ochii înainte, sã mãsoare din
privire spaþiul rãmas de parcurs. Un fel de Golgotã
orizontalã pentru niºte inºi care, într-o mânã târau
geamantane, iar în cealaltã se sprijineau în cârje,
bastoane, beþe, orice le putea oferi un cât de mic punct
de sprijin, mai ales cã un soare ucigãtor le proiecta niºte

umbre uriaºe care, nu ºtiu cum se fãcea, se întindeau
parcã numai spre mine, ca o ameninþare...Intram într-o
competiþie fãrã sã-mi dau seama ºi fãrã sã ºtiu precis de
ce, poate cã trebuia sã ajung primul la recepþie sau la
doctorul care îmi recomanda „procedurile.” Urmãream
pe chipurile lor îngrijorare, nedumerire, neliniºte, teamã,
dar mai ales oboseala care le îmbrobona feþele aprinse
de soarele înºurubat într-un cer fierbinte de Bãrãgan,
ºtergându-se de sudoare, fãcându-le mai obosite, mai
lipsite de vlagã, mai iritate, pe mãsurã ce se apropiau,
gâfâind tot mai ameninþãtor, de intrarea în hotel. Aveam
sã aflu cã cei mai mulþi fãcuserã drum lung, cu trenul,
spre Slobozia, dinspre Piatra Neamþ, Alba Iulia, Satu
Mare, Rm. Vâlcea, Craiova, Focºani, mulþi din Bucureºti,
atraºi de mirajul nãmolului din balta aceasta din câmpie,
dar mai ales de miracolul unor ameliorãri sau chiar
vindecãri spectaculoase de reumatism. Mai târziu aveam
sã aflu cã nici cãlãtoria cu trenul atâta distanþã n-a fost
prea uºoarã pentru mulþi: înghesuieli, mers în picioare
pe culoarele vagoanelor, în curent, în mizerie, îmbrânciþi,
gãlãgie, schimbãri de trenuri, aºteptãri exasperante,
legãturi pierdute...Abia atunci am înþeles de ce parcarea
de pe platoul din faþa hotelului nu era niciodatã plinã cu
maºini. Priveam resemnat balta din dreapta mea, ºi din
stânga hotelului, cu stuf mult, cu o plajã minusculã din
care se auzea clipocitul apei stãtute ºi fierte parcã de un
soare nãucitor, de Bãrãgan. O muzicã exasperant de tare
din niºte boxe ce încadrau un grãtar cu mici sfredelea
creierii câtorva întârziaþi ai staþiunii, ale cãror bilete încã nu
expiraserã. Schimbul de serie se planifica în câteva zile.
Îmi fac loc cu greu cu micuþa mea maºinã printre
hurducãielile ºi zdrãngãnelele atâtor rotiþe care se tot
învârteau parcã dinadins în juru-mi, apoi se spãrgeau în
vârful plopilor, al pinilor ºi al salcâmilor alineaþi pe
marginea ºoselei ca niºte soldaþi ce strãjuiau ºoseaua
care se termina brusc pe treptele hotelului. Un hotel de
o culoare roºu-viºiniu aprins în care, sub ferestrele
câtorva camere atârnau obosite, din loc în loc, niºte
aparate de aer condiþionat, salvatoare pentru niºte inºi
toropiþi ce atâta cãldurã cât înduraserã în aceastã varã
toridã ºi lungã. Mai jos, la intrare, o inscripþie care m-a
încurajat: trei stele. Parchez maºina undeva la umbrã,
apoi îmi iau geamantanul, începând ºi eu zdrãngãnitul
care intrã în acord cu al zecilor de inºi care se apropiau
ameninþãtor de puþinele trepte ale hotelului, pentru un
asalt decisiv asupra recepþiei.
prof. Titi Damian
(continuare în pag. 17)

***
Un bãboi gonea cu
motocicleta
De parcã se închideau
Florin CIOCEA
porþile raiului,
Iar ea urma sã prindã ultima cursã.
Dar, la prima curbã
O aºtepta dracul cu fanfara...
ªi a luat-o!
Uite aºa se încheie carierele:
Alergi ca nebunul dupã bani
ªi poziþie socialã
Iar când le ai
Constaþi cã nu meritã efortul.
Numai dracul iese câºtigat
Din afacerea asta
Deoarece îºi lungeºte lista dezamãgiþilor.
Mai trece o varã,
Toamna iarãºi decoloreazã verdele
Iar noi aºteptãm o fericire
La fel de iluzorie ca o beþie
Din care îþi revii mahmur
ªi dezorientat.

***
Astãzi e sâmbãtã ºi eu am fost numit
Paznicul iubirilor interzise,
Adicã moºul acela care þine de ºase
Când alþii fac prostioare,
Un fel de codoº omniprezent ºi discret
Fãrã de care lumea ar fi mai sumbrã,
Mai tristã.
Sarcina mea e grea, dar plãcutã
ªi mã distrez...
Iatã de pildã azi
Trebuie sã pun coarne pe fruntea
Curvelor din politicã;
Micuþe, de þap, pentru cei de rând
ªi ditamai pomul de cerb lopãtar
Pentru grangurii de la vârf.
În rest, doar adultere fãrã importanþã
ªi mici nebunii erotice
Sau câteva meschinãrii
Care deja au început sã mã plictiseascã.
Dar vã ºtiu gândurile, iepuraºilor
ªi pânã la sfârºitul zilei
Sigur vã prind
Galopând spre extaz
Cu sufletul la vedere
ªi chiloþeii în vine!

Festivalul concurs naþional al tinerilor interpreþi

„Ion Albeºteanu“

Ediþia a V-a • 9-10 octombrie 2008, Slobozia

În perioada 9-10 octombrie 2008 s-a desfãºurat
la Slobozia cea de-a V-a ediþie a Festivalului
concurs naþional al tinerilor interpreþi „Ion
Albeºteanu“. Organizatorii acestui eveniment artistic
de anvergurã naþionalã au fost Consiliul Judeþean
Ialomiþa, Consiliul Local Slobozia, Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Ialomiþa ºi Centrul Cultural UNESCO
„Ionel Perlea“.
Evocarea lui Ion Albeºteanu, personalitate
binecunoscutã în lumea muzicii româneºti, a cãrui
activitate a marcat viaþa artisticã a oraºului Slobozia
ºi a judeþului Ialomiþa este de fiecare datã un prilej
de întâlnire cu cunoscute personalitãþi ale vieþii
muzicale româneºti, folcloriºti, dirijori, interpreþi
vocali ºi instrumentiºti de muzicã popularã,
realizatori radio-tv, colaboratori, prieteni ºi rude ale
artistului. Din anul 2002, la iniþiativa Centrului
Creaþiei Populare Ialomiþa în memoria artistului se
organizeazã la Slobozia un festival naþional al tinerilor
interpreþi de muzicã popularã, festival care este în
acest an la cea de-a V-a ediþie.
Scopul acestui festival este de a contribui la
descoperirea ºi promovarea celor mai valoroºi
interpreþi de muzicã popularã, la stimularea
interesului publicului pentru receptarea creaþiilor
folclorice autentice, la valorificarea comorilor
cântecului ºi portului popular românesc ºi
introducerea sa în circuitul valorilor spirituale.
Preselecþia concurenþilor a avut loc în data de 8
octombrie la Slobozia, în urma acestei preselecþii
evoluând în festival 15 concurenþi.

Concurenþii:
Ionuþ Apãtãchioaie – Hunedoara
Viorica Lupu – Chiºinãu
Bogdan Cioranu – Vâlcea
Romina Nemeº – Bihor
Zina Ghiþulescu – Argeº
Teodora Licã – Gorj
Loredana Streche – Olt
Alin Trocan – Teleorman
Adriana Diaconu – Prahova
Mihaela Chiriþescu – Argeº
Maria Beatrice Bãndoiu – Gorj
Gheorghe Ana – Ialomiþa
Sofia Pleºu – Mehedinþi
Ionel Coca – Suceava
Mihaela Precup – Prahova

Alãturi de concurenþi - reprezentanþi ai tuturor
zonelor folclorice ale þãrii - au evoluat în recital nume
de marcã ale muzicii populare româneºti.
Prima searã de festival a fost dedicatã
concursului tinerilor interpreþi, aceºtia fiind
acompaniaþi de orchestra „Doina Bãrãganului“.
Partea a doua a serii a revenit recitalurilor susþinute
de soliºtii vocali ialomiþeni Nicolae Rotaru, Adrian
Mãcianu, Elena Gârbacia, Nicoleta Rãdinciuc,
ansamblului folcloric „Doina Bãrãganului“ ºi
ansamblului folcloric „Doina Armatei“ ºi soliºtilor
sãi: Elisabeta Turcu, Ilie Roºu, Ioana Cornea,
Norica Enache, Dorela Istrate, Diana Matei.
A doua searã de festival a fost cea a Galei
laureaþilor. Dupã festivitatea de premiere a

câºtigãtorilor au urmat recitalurile susþinute de Tiþa
Stefan, Valentin Albeºteanu, Maria Loga, Dinu
Iancu Sãlãjanu, Nineta Popa, Marius Ciprian Pop
ºi câºtigãtorii ediþiilor precedente (Nicoleta
Rãdinciuc, Simona Cetãþeanu, Georgeta Chiþoran,
Elena Lupu). Gala laureaþilor a fost acompaniatã
de Orchestra naþionalã de muzicã popularã a
Radiodifuziunii Române – dirijor Adrian Grigoraº.
Festivalul a fost prezentat de solistul ºi
realizatorul de emisiuni TV Marius Ciprian Pop.
Un juriu de prestigiu format din personalitãþi de
marcã ale vieþii muzicale româneºti a girat valoarea
acestui eveniment artistic de importanþã naþionalã:
Juriul:
- Prof. univ. dr. Gheorghe Oprea – Academia
de muzicã Bucureºti – preºedintele juriului
- Eugenia Florea - redactor Societatea Românã
de Radiodifuziune
- Vasilica Ghiþã Ene – redactor Radio Antena
Satelor
- Lucian Iordãchescu – redactor Radio Craiova
- Valentin Albeºteanu – violonist
- Cristian Obrejan – director Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Ialomiþa
- Virgil Iaru – profesor muzicã – Liceul de artã
„Ionel Perlea“ – Slobozia

Spectacolele au avut loc la Casa de Culturã a
Sindicatelor din Slobozia, începând cu orele 18.00,
în prezenþa unui numeros public iubitor de folclor,
care a umplut pânã la refuz sala de spectacol.
Dincolo de prestigiul dobândit câºtigãtorii au fost
recompensaþi de organizatori cu diplome ºi premii.
Câºtigãtorii:
Trofeul „Ion Albeºteanu“ – Maria Beatrice
Bãndoiu – Gorj
Premiul I – Bogdan Cioranu – Vâlcea
Premiul al II-lea – Loredana Streche – Olt
Premiul al III-lea – Teodora Licã – Gorj
Menþiune: Alin Trocan – Teleorman
Menþiune: Romina Nemeº – Bihor
Menþiune: Viorica Lupu – Chiºinãu
Partenerul media al acestui eveniment artistic a
fost postul naþional Romantica Tv care va transmite
ulterior festivalul. De asemenea, organizatorii îºi
propun realizarea unui nou CD ce va cuprinde
melodiile câºtigãtorilor ºi vedetelor acestei ediþii.
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GHEORGHE DOBRE

SÃRIND DIN PIATRÃ ÎN
PIATRÃ
Puþini sunt, printre oameni, cei care ating malul celãlalt; restul,
mulþimea, doar aleargã de colo-colo pe malul acesta.(Dhammapada)
***

Gheorghe Dobre

Cã nu pot sã mã tem de ceva
ce stã agãþat de mine
ºi mã ajutã sã merg,
chiar dacã împiedicat,
chiar dacã doar în mintea mea merg,
chiar dacã doar în mintea ta merg,
sãrind din piatrã în piatrã,
atent sã nu mã ud,
sã nu mã tem
de acel ceva
care m-a trecut în el
ºi-acum se uitã la mine

***
e o tainã
în mersul tãu
vezi cum alerg
sã mã despart
de tine
ca sã te pot admira
ca sã te pot copia
ca sã ne putem
anula

ºi nu înþelege
ce mai vreau de la el

***

dacã tot am ajuns pe malul celãlalt.
***
ªi dacã tot am ajuns pe malul
celãlalt
de ce nu-mi recunosc
vecinii
care tot pleacã,
tot vin,
au mâini, picioare, adicã le folosesc,
mãnâncã, adicã trãiesc.
Îi vãd,
îi aud,
cã malul celãlalt e aproape,
e chiar aici,
în mintea mea,
un râu cu un singur mal,
pe care aleargã,
besmetice,
stafiile realitãþii
încercând sã scape
de mine.
***
apoi
ce de sunete
ºi nici o mânã
care sã le mângâie
ºi nici o muzicã

dar
aºa de grea e piatra
pe care o duc în braþe
cã braþele nu pot
sã facã altceva
decât sã þinã piatra în balans,
uimite
sã nu o scape
sã nu te striveascã
înainte de a adormi
la picioarele mele
dupã ce te-ai întors
de pe malul celãlalt.
***
Sãrind din piatrã în piatrã
nu mai ridici privirea
sã vezi ce de spectatori
aºteaptã sã aluneci
în râu
sã te uzi
sã plângi
sã te plângi
sã ceri ajutor
ºi el sã vinã tocmai de la cine nu te aºtepþi
de la râu
în timp ce amintirile tale
plutesc la vale
salvate
ca efemeridele
aºteptând pãstrãvii.

Rãtãcirea,
ca un pãcat asumat
“Întoarcerea cocorului”, sintagmã metaforicã
fericit aleasã de Aurel Anghel pentru noua sa carte.
Spun asta deoarece acum e mult mai liric, descrierile
naturale au expresivitate, iar Cocora, satul natal, e
bântuit de “liniºtea începutului de lume”.
Aurel Anghel nu este nicidecum lacrimogen,
tonul redãrii unor stãri devine curat prin energia cu
care încarcã expresia narativã. Ideea de întoarcere,
reîntoarcere nu e altceva decât cercul vicios al
rãtãcirii. Contraplanul atemporal te îndemnã uneori
spre ispita solemnului. Totul devine prea calm în
unele secvenþe, încât te încearcã sentimentul cã
naratorul nu mai poate sancþiona ºi þine sub control
propriile derapaje. În schimb memoria afectivã a
copilului e atât de puternicã, încât atunci când descrie
, spre exemplu, cocorul cu pene albastre ºi picioarele
de flãcãri, ai senzaþia carnalului, a unei realitãþi a
trãirilor pe care le poþi sesiza fizic într-un relief ce
se încadreazã perfect întregului corpus al naraþiunii.
Dintr-o serie de fragmente reies multe din
intenþiile secrete ale autorului. El e doar naratorul
implicat ºi nu doreºte ca vreun gând necurat sã cadã
asupra altuia.(“Dacã am trãit real sau am pãcãlit
propria viaþã”, se întreabã la un moment dat, ceea
ce nu e altceva decât o rãsturnare voluntarã a
maniheismului tradiþional, ca dupã alte câteva pagini
sã constate cu sinceritate cã” am învãþat cã binele
meu poate însemna rãul altuia”. Din nou o
spovedanie sau doar reacþia intelectualului-cãrturar
care este?!
“rãtãcirea întemeiazã„, zice Gheorghe Iova,
îndemnându-l pe Aurel Anghel într-o aventurã
riscantã, þinând cont de celelalte cãrþi publicate de
Domnia Sa. Parcã toate aluviunile, acele”mine
antipersonal„ pe acre autorul le camufleazã sub
interludii cu divinitatea, nu pot salva, survola textul
pur din contextul devorat. Iova e cabotin, hiperlucid,
ºi de o inteligenþã sfredelitoare .Poate dansa pe ºine
de cale feratã ºi, în acelaºi timp, poate fi uimitor de
fermecãtor într-un dialog al degustãrilor
gastronomice. Când vorbeºte de textul lui Aurel
Anghel, Gheorghe Iova nu-ºi dezminte
“drãgãlãºeniile studiate„, reacþiile „uniforme„
,pãcatele bunului simþ. Poate trage singur o caravanã
de vagoane, dar de cele mai multe ori se împiedicã
în firele de nisip dintre paralelele de metal. iatã numai
câteva exemple. Citez din Aurel Anghel:”raiul din
casa acoperitã complet de zãpadã…”o descriere
succesivã a timpurilor revolute pigmentatã de
nenumãrate ori cu “poveºti „despre oameni fioroºi,
comuniºtii. E, dacã vreþi, o rãzvrãtire nu împotriva
a ceea ce este astãzi, cu toate cã nici acestea nu
lipsesc, ci mai mult un psalm al omului îngenunchiat,
dar neînvins prin credinþa lui.
Implozia amintirilor are ceva de deja vu, ca un
adagio ce încarcã nefiresc edificiul de cuvinte. De
altfel, Iova atenþioneazã într-un stil specific cãderea
autorului…în amintire, refuzând verdictul …din
predoslovenie cãtre cititor.
”întoarcere cocorului„, o carte incitantã, bine
scrisã, pentru care mã alãturi de Gheorghe Iova ºimi asum la rândul meu rolul de vector cãtre cititor.
Dumitru Ion Dincã,
membru al Uniunii Scriitorilor
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Proºtii
Câþi dintre noi, când am citit titlul nuvelei lui
Rebreanu, nu am cãzut în plasã, crezând cã în
aceastã operã nu vom gãsi ceva reconfortant, care
sã ne facã sã ne deconectãm, chiar sã râdem, pentru
ca, mai apoi, dupã ce am citit-o cu atenþie sã ne
simþim ruºinaþi cã am putut gândi cã un titan al
literaturii române sã fie atât de previzibil.
ªi totuºi, pentru ce li se întâmplã acum profesorilor
din România, eu cel puþin nu pot sã gãsesc alt titlu;
merg pe stradã ºi, ca profesor, simt cum trecãtorii
îmi aruncã priviri în care ura, dispreþul ºi revoltul se
combinã, unii refuzând sã-mi mai primeascã salutul,
alþii vociferând scrâºnit, “nu vã mai saturaþi”, iar alþii,
mai blânzi, preferând ca dupã ce ºi-au murdãrit
privirea pe mine, sã ºi-o limpezeascã în policromia
vitrinelor. ªi asta datoritã cui? Datoritã faptului cã
douã cârduri de circari, parlamentarii ºi liderii
sindicali, fiecare încercând cu o încrâncenare
carnivorã, sã-ºi pãstreze scaunele, au oferit în direct,
pe faþã, cel mai de prost gust spectacol politic vãzut
la televizor, de cãtre privitorul neutru, mãrirea cu
50% a salariilor în învãþãmânt.
Comentariile ulterioare, talk-show-urile,
interpretãrile jurnalistice, acrediteazã fãrã echivoc
faptul cã, indiscutabil, “ãºtia, cu patru ore pe zi ºi
care toatã vara stau cu burta la soare, torpileazã
economia naþionalã cu foamea lor bolnavã dupã salarii
mari”. Dacã pânã ºi mari personalitãþi, ale vieþii
politice, specialiºti în ale economiei, i-am numit aici
pe domnii Ilie ªerbãnescu ºi Daniel Daianu, susþin
acest lucru, înseamnã cã pentru profesori nu mai e
nimic de fãcut.
ªi totuºi, de ce “Proºtii”? Pentru cã numai dacã
eºti prost patentat, poþi crede cã, simulacrul acela
de plen parlamentar, unde jumãtate din participanþi
s-au dovedit duplicitari, ar putea mãcar sã igienizeze
puþin imaginea dascãlilor, dar sã o mai ºi înnobileze!
Dar sã rãspund pe rând tuturor categoriilor implicate,
cu menþiunea cã, în atitudinile vehiculate, se regãsesc
de-a valma, culþi ºi semidocþi, persoane acreditate ºi
nesimþiþi.
UNU: PENTRU PROFESORI, colegii mei;
stimaþi colegi, probabil ca ºi mine, aþi intuit cã, de
mult timp liderii federaþiilor sindicale naþionale din
învãþãmânt, au pactizat, pe faþã sau tacit, cu
structurile politice aflate pe rând la putere ºi în
consecinþã, pentru comoditatea ºi confortul propriu,
ies la rampã doar sub oblãduirea acestor structuri.
Deºi, tot mai mulþi reprezentanþi ai ºcolii, cer în mod
constant fuziunea într-o singurã federaþie naþionalã
a celor trei subdiviziuni din preuniversitar, vârfurile,
se încãpãþâneazã sã conserve situaþia actualã,
pãstrându-ºi aparatele administrative pe care le
conduc. Pe de altã parte dacã domnul Croitoru
musteºte de PD-L-ism, domnul Cornea de PSD-ism,
iar domnul Izvoranu de... numai dumnealui ºtie, nu
credeþi cã ar mai trebui ºi ei scoºi de sub povara “
asinuã “ a luptei sindicale?
DOI: PENTRU O PARTE DIN ACÞIONARII
SECTORULUI PRIVAT ºi care considerã cã,
prin impozitul pe profitul distribuit la bugetul de stat,
þin în cârcã, printre alþii ºi pe profesori, artizani ai
evaziunilor fiscale, prin mecanismul meditaþiilor.
Despre faptul cã, oferta de meditaþii se preteazã doar
pentru câteva obiecte de studiu, cã prin dezvoltarea
în “regim de daciadã” a învãþãmântului privat, se
anuleazã astfel examenele de admitere ºi implicit
nevoia de meditaþii, s-a mai vorbit, toatã lumea de
bunã credinþã, realizeazã cã aceasta este o falsã
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problemã. Dar, domnilor patroni, când
dumneavoastrã umflaþi cheltuielile de circulaþie ale
firmei prin diverse tertipuri financiare diminuând
astfel profitul impozabil ºi realizând evaziuni fiscale
incalculabile, noi am zis ceva?
Când, ºtiind cã, aºa cum specificã legea, profitul
reinvestit este scutit de impozit, iar pentru cei mai
mulþi dintre dumneavoastrã conceptul de “profit
reinvestit” înseamnã: maºini pe firmã ºi de firmã
pentru soþie, copii ºi garsoniere pentru amante,
precum ºi alte dotãri în interes neproductiv, a
protestat vreun profesor?
Când, casedii de firmã, mânã în mânã cu primarii
ºi consilieri locali, aþi primit teren, v-aþi ridicat cãsoaie
cât Kremlinul, plantând ca element de protecþie, pe
o dugheanã încadrabilã în peisaj, inscripþia A.F. “ICS”
sau S.C. “Cocolica” SRL ca sã nu cumva sã fiþi în
afara legii, s-a arãtat vreun profesor sufocat de
nãduf?
Bineînþeles întrebãrile sunt retorice.
TREI: PENTRU DOMNII MINIªTRII C.P.
TÃRICEANU ªI V. VOSGANIAN: domnilor, în
calitate de licenþiat în ºtiinþe economice ºi ca profesor
practicant - este adevãrat, la nivel liceal - cred cã
deduceþi cã între noi vocabularul economic se
fluidizeazã mai uºor iar conceptele de “câºtig
nominal”, “câºtig real”, “dobânda real – pozitivã”
etc. pot avea conotaþii ceva mai profunde.
Deci, s-o luãm cu începutul: asa-zis-a mãrire
hiperinflaþionistã a salariilor din învãþãmânt de peste
50% este de fapt, creºterea valorii coeficientului de
multiplicare 1 de la 291,678 lei la 400 lei, adicã cu
37% ÎN EXPRESIE NOMINALÃ.
Dacã avem în vedere cã de aceastã mãrire,
personalul didactic ºi didactic auxiliar, ar beneficia
pentru anul în curs, doar pentru perioada rãmasã de
3 luni, rezultã cã pe întregul an, creºterea prin salariu
a nivelului mediu de trai a personalului menþionat,
este de 9,25%, compensându-se parþial privaþiunile
lunilor anterioare.
Reþinem cã suntem încã în sfera procentelor
nominale stimaþi colegi ºi administratori iar pentru
determinarea procentului real, INDICELE
NOMINAL DE CREªTERE TREBUIE
CORECTAT CU RATA INFLAÞIEI care, trasã
serios de pãr de cãtre socotitorii guvernamentali, sã
zicem cã va rãmâne la 7,5%, deºi probabilitatea sã
depãºeascã 10% este foarte mare.
Deci în EXPRESIE REALÃ mãrirea salariilor
din învãþãmânt pe anul 2008 este de: 9,25% - 7,5%
= 1,75%, adicã nici 2% stimaþi concetãþeni iar
aceastã “imensã” mãrire, se
v-a topi ca zãpada sub primele raze ale lunii martie
datoritã avalanºei spiralei inflaþioniste. Pe de altã
parte, cu tot respectul pentru probitatea profesionalã
ºi moralã, a personalitãþilor menþionate, vã rog sã
studiaþi comparativ, evoluþia salariilor tuturor
categoriilor bugetare, mãcar pe orizontul de timp
2000 - 2008 ºi, pentru cã sunt sigur cã aveþi acces la
acele date, considerate confidenþiale, afiºaþi-le în
orice ziar de circulaþie naþionalã, sã zicem, în
urmãtoarea ordine: administraþie, justiþie, servicii
speciale, sãnãtate, învãþãmânt, etc. iar eu promit cã,
dacã creºterile salariale din învãþãmânt se dovedesc
în disonanþã cu celelalte, în numele colegilor mei
profesori, voi iniþia o campanie de mãsuri anticrizã
conform preceptelor ºtiinþei economice
contemporane: J.M. Keynes, M. Didier, Amartya Sen
etc. pânã atunci cu cel mai onest respect, daþi-mi
voie sã am rezerve cu privire la opiniile
dumneavoastrã.
M. EZEANU
SLOBOZIA

Costel Bunoaica

nimicuri semnificative
mereu câte ceva îmi aminteºte de tine chiar ºi umbra aceasta suspendatã de
sufletul meu ca un lacãt chinezesc,
încrâncenarea verii,
apa,
canicula,
drumul la þarã printre bãlãrii indecente
ºi crizantema galbenã, olandezã,
din vaza improvizatã ad-hoc;
aerul rãmas dupã plecarea ta,
eternitatea unui sãrut sinucigaº
ºi o serie de nimicuri semnificative,
dar mai ales otrava cernelii
cu care pângãresc perfect conºtient
intimitatea colii de scris

ºi-n somn te caut
ceva ca o dumnezeire
ar trebui sã se întâmple
unde erai?
te cãutam în somn ºi mâna mea
rãnea adânc orizontul

împãrãþire
ai nopþile tale în care te ascunzi
ºi, pe deasupra,
un împãrat bizantin care te împãrãþeºte
dupã reguli primare,
eu –
doar gândurile cu care mã machiez,
pentru orice eventualitate,
dimineaþa,
întotdeauna la aceeaºi orã,
sã pot avea, din când în când,
liberã trecere înspre un vis care
ar trebui sã fie numai al meu

încercare abstractã
tãlpile goale bãtãtorind zorii
ºi tu într-o încercare abstractã de a
ucide întunericul
e târziu !
numele meu fumegã deasupra
unei cruci imateriale ca un semn
de întrebare zãdãrnicit între lacrimi

naºtere atemporalã
ce cauþi tu pe tãrâmul acesta
unde nimeni nu dã un ºfanþ pe
iubiri adevãrate
ºi, unde,
ah, unde însãºi viaþa
e târâtã de lanþ spre abatoare galante,
ori poate nu ºtii câtã inimã îi trebuie
dansatorului
sã preþuiascã aerul hãmesit de un
pas cadenþat ?

(urmare din pag. 1)

Delegaþia Muzeului Naþional al Agriculturii a
prezentat cinci comunicãri însoþite de filme
documentare, video.
1. „Muzeul Naþional al Agriculturii - O
Cãmarã în Casa Pâinii” (Rãzvan Ciucã).
2. „Muzeul Naþional al Agriculturii ºi ªcoala”
(Viorica Croitoru-Capbun).
3. „Muzeul Naþional al Agriculturii dincolo
de propriul spaþiu. Expuneri neconvenþionale”
(Marina Ilie).
4. „Muzeul Naþional al Agriculturii ºi
Biserica” (Viorica Croitoru-Capbun, Andreea
Panait).
5. „Mix-media în expoziþiile Muzeului Naþional
al Agriculturii din 2008” (Sebastian Opriþa).
Lucrãrile au fost publicate în Iz istorije
poljoprivrede ICOM – AIMA CIMA XV, vol. I, Ed.
Stojkov 2008, pag. 49-72.
De asemenea, am organizat un stand cu
materiale promoþionale privind activitatea MNA:
pliante (bilingv: românã-englezã), postere (alb-negru
ºi color), cãrþi poºtale (24 modele).
*
În cadrul Adunãrii Generale AIMA au fost
discutate urmãtoarele:
- modificãri aduse statutului AIMA;
- probleme administrative (cotizaþii ale membrilor
AIMA, publicaþii etc.);
- noi proiecte (extinderea asociaþiei cu noi
membri, parteneriate inter-muzeale etc.);
De asemenea, s-au fãcut alegerile pentru noul
prezidiu, preºedinte ºi vicepreºedinþi.
În unanimitate au fost aleºi în prezidiu noi membri
din: România (Viorica Croitoru-Capbun - Muzeul
Naþional al Agriculturii din România), Estonia
ºi Franþa.
Pentru funcþia de preºedinte, a fost, ales prin
vot unanim, Rãzvan Ciucã (director Muzeul
Naþional al Agriculturii din România), iar ca
vicepreºedinþi: Jan Kišgeci (ex-preºedinte AIMA),
Jan Mackoviak (director Muzeului Naþional al
Agriculturii din Szreniawa - Polonia) ºi Zdravka
Mihajlova (director Muzeul Naþional din Sofia,
Bulgaria).
S-a stabilit ca viitorul congres sã se desfãºoare
în România, în anul 2010, sub organizarea MNA.
Domnul Rãzvan Ciucã a propus ca temã, pentru
viitorul congres: „Pâinea ºi Vinul Corespondenþe etnologice, tehnologice ºi
teologice”.
S-a propus ca urmãtoarea reuniune a prezidiului
AIMA sã aibã loc în septembrie 2009, în Polonia, la
Poznan, cu ocazia Conferinþei Naþionale organizate
de Muzeul Naþional al Agriculturii din Szreniawa, pe
tema „Misiuni ºi opþiuni pentru dezvoltarea muzeelor
de agriculturã în lumea contemporanã”.
II. Excursii documentare
- PRIMÃRIA ORAªULUI NOVI SAD –
monument de arhitecturã. (Recepþie organizatã
de cãtre Primarul oraºului.)
- Tur panoramic al oraºului Novi Sad – centru
administrativ, cultural ºi universitar al
Provinciei Vojvodina. Vizitarea zonei vechi a
oraºului.
- THE MUSEUM OF VOJVODINA,
Dunavska 35, Phone: 420 566.MUZEUL
VOJVODINEI – prezintã viaþa comunitãþilor din
Provincia Vojvodina, pe modulele: Arheologie,
Perioada romanã, Evul Mediul, Etnologie. Între altele,
se remarcã, în mod special, colecþia de cãrþi vechi
de la Mãnãstirea Ortodoxã Fruska Gora ºi colecþiile
de textile ce vorbesc despre migraþiile din Serbia în

Congresul Asociaþiei Internaþionale
a Muzeelor de Agriculturã, ediþia a XV-a

secolul al XII-lea, precum ºi colecþia de costume
populare reprezentând 11 comunitãþi naþionale
diferite.
- FORTÃREAÞA PETROVARADIN - cea
mai veche fortificaþie conservatã, de pe malul
Dunãrii, construitã în timpul domniei împãrãtesei
Maria Teresa (care gãzduieºte: MUZEUL
ORAªULUI NOVI SAD, ateliere de lucru ºi
expoziþii cu vânzare ale celor mai renumiþi artiºtilor
plastici contemporani, Hotelul Leopold I).Visit to
Studio - ”Gallery 61”, one of three unique art tapestry
workshops in Europe.
- MUZEUL PÂINII din sãtucul Peæinci,
districtul Srem, muzeu privat, proprietatea familiei
unui celebru pictor al locului.
- Sixteen orthodox monasteries have been
united in a space 40 km long, so to say, there
has
been
an
impressive
cultural
offer.MÃNÃSTIRE DIN FRUSKA GORA, una
din cele ºaisprezece mãnãstiri ortodoxe construite
în secolele XV - XVI într-un munte masiv, acolo
unde cãlugãrii s-au adãpostit împotriva violenþei
turceºti, important obiectiv cultural ºi religios, care
impresioneazã prin amestecul de stil bizantin ºi de
arhitecturã barocã. All monasteries had been
constructed between XV and XVI centuries in a
mountain massive, and the monks had found a
protection from the Turkish violence.
- MUZEUL DE APICULTURÃ din Sremski
Karlovici, centru cultural ºi spiritual al sârbilor,
în care predominã stilul baroc.
- ORAªUL BAÈKI PETROVAC, centru de
culturã slovacã, reºedinþã a districtului Baèka de Sud,
Vojvodina.
- INSTITUTUL DE CULTURI DE CÂMP
ªI LEGUME din Novi Sad - Departamentul
pentru hamei, sorg ºi plante aromate.
Prezentare ºtiinþificã privind cultura plantelor
din familia cucurbitacee.
- GALERIILE DE ARTÃ URBANCEK ºi
AHOJ (lucrãri de artã ºi antichitãþi specifice culturii
slovace).
- CASTELUL din KULPIN (construit la
mijlocul sec. al XIX-lea) în incinta cãruia este
amenajat ºi MUZEUL AGRICULTURII DIN
SERBIA.

- „TERZIKA AVLIJA” – gospodãrie-muzeu
de meºter popular ceramist, în satul Zlakusa.
Demonstraþie practicã de modelat ceramicã la roatã.
- „STARO SELO” – Muzeu în aer liber, situat
în Sirogojno, reprezentând viaþa tradiþionalã din
regiunea Zlatibor.
De menþionat cã anumite construcþii tradiþionale
sunt amenajate cu funcþiuni moderne de cazare a
vizitatorilor. De asemenea, muzeul are în dotare un
han tradiþional, în administraþie proprie, veniturile
financiare fiind folosite în beneficiul muzeului.
- Tur cu tren de epocã, în regiunea muntoasã
Zlatibor (pe traseul Mokra Gora – Jatarice).
- MECAVNIC – Orãºel de lemn, fondat de
faimosul regizor de film Emir Kusturica, constituit
din construcþii din lemn, tradiþionale, strãmutate din
diverse zone, amenajate cu funcþiuni de turism
cultural (cazare, masã, salã de spectacol ºi film,
galerie de artã, comerþ cu artizanat ºi obiecte de
artã). În mijlocul orãºelului, se ridicã o bisericã
ortodoxã, din lemn.
Am vizionat, aici, filmul documentar „Dog‘s
Life”realizat de regizorul Emir Kusturica.
*
Pe parcursul întregului sejur am colectat o serie
de materiale documentare (din Serbia ºi de la colegii
din alte þãri) pe diverse teme: muzee, galerii de artã,
lãcaºuri de cult, turism cultural, materiale
promoþionale s.a. (60 de cãrþi, pliante, CD-uri).
De asemenea, am realizat reportaje foto ºi video
(6 ore de filmare ºi 300 fotografii).
*
Cheltuielile implicate de participarea la CIMA XV
au fost acoperite din:
- Buget
- Ministerul Culturii ºi Cultelor - Fondul de
mobilitate (grant de cãlãtorie pentru dl. Rãzvan
Ciucã)
- S.C. Agriromex AD SRL - Bucureºti
- SC Concivic SRL - Slobozia
- SC Lunca SRL - Slobozia
- S.C.Tritipan SRL - Slobozia
Nu aºa un sprijin preþios l-am primit de la:
- Forumul Democrat German - Timiºoara
- Muzeul Banatului - Timiºoara.
Director,
Rãzvan Ciucã - Preºedinte AIMA
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TIMP ªI DESTIN
Titlul acestei cronici aparþine unei cãrþi a lui C-tin
Rãdulescu – Motru despre care mi-a amintit noua
apariþie a lui Titi Damian („Umbra”, Ed. Omega, Buzãu,
2008), un roman aflat în înrudire tematicã parþialã cu
prima sa scriere – „Fagul”, Ed. Bizantinã, Buc., 2005.
Reperele spaþiale sunt cam aceleaºi (satul Muscelul
Cãrãmãnesc din Munþii Buzãului ºi oraºele Buzãu,
Urziceni, Ploieºti, Oradea ºi Bucureºti), cele temporale
aduse pânã aproape de noi – copilãria, tinereþea ºi
maturitatea lui Florin Mândruþã (autorul). Contextul
spaþio-temporal îl descifrãm mai bine chiar cu ajutorul
scriitorului, „ialomiþean prin adopþie, trãind cu nostalgia
muntelui, dar ºi cu a adolescenþei ºcolare buzoiene”,
cum se autocaracteriza într-o cronicã. Alãturi de
vechile personaje – familia Mândruþã, vecini, rude,
consãteni, Fagul cel Mare –, apar altele noi: foºti colegi
normaliºti, profesori, surorile Tonia ºi Sonia, soldaþi,
medici ºi alt personal spitalicesc etc.
Se începe cu un nostalgic preambul introductiv
intitulat „Drumul întoarcerii…”, al cãrui conþinut se
deduce din moto: „Cu aripile lor de cer/ ºi copitele lor
de iarbã/ mi-au bãtut în fereastrã/ caii, venind de
demult/ caii pe drumul stingher// nu voiau apã ºi nici
popas/ m-au întrebat de-un bãiat,/ de-un râu, de-un
izlaz, de-o casã/ ºi de-un sat în mine rãmas/ ºi-aproape
uitat// în goanã prin noaptea pustie ºi grea/ caii duceau
copilãria mea” (Fl. Popescu, „Elegia cailor pierduþi”).
Este deci vorba despre întoarcerea la matcã, în
copilãrie, ab ovo, este mitul eternei întoarceri, dupã
expresia unui român deja celebru. Capitolul „În mai,
când înfloresc castanii” dezvãluie tema de bazã a cãrþii
– o neobiºnuitã poveste de dragoste. Urmeazã clasica
rememorare a anilor de armatã, iar capitolul final,
„Telefonul de la ora ºase”, completeazã povestea cu
faþete sugerate iarãºi de moto: „Mã rog la tine, ploaie,/
Acum când mama-i lut,/ Fã stropul cât mai mare,/
Transformã-l în sãrut.// Adunã stropii roatã/ ªi fã-i un
lung ºuvoi./ De-i va fi sete mamei,/ Va bea ºi ea din
ploi…// La tine mã rog, soare,/Trimite-i raza ta/ ªi
încãlzeºte-i trupul/ Nici nu va tremura…// La tine mã
rog, Doamne,/Aºaz-o-n dreapta Ta/ ªi iartã ei pãcatul/
C-a fost ºi mama mea” (Aurel Anghel, „Rugãciune”).
Din punct de vedere tematic, ne aflãm deci în faþa
unei cãrþi moderne, un roman care conþine in nuce
alte patru-cinci romane. În manierã personalã, tot atât
de modernã, autorul rememoreazã întâmplãri legate
de despãrþirea de copilãrie prin plecarea la Petagogicã,
despre prima iubire, pãþaniile din armatã, gãsirea
drumului propriu în meseria didacticã, relaþiile de
familie, boala ºi apusul celor dragi. Carte autobiograficã
prin excelenþã, „Umbra” este în principal un roman de
dragoste, al împlinirii îndelung cãutate ºi dureroase a
individului prin iubire, cãci, nu e aºa?, „dacã dragoste
nu e, nimic nu e”. Umbra enigmaticã a primei iubiri
adolescentine, pierderea ei definitivã ºi regãsirea în
persoana geamãnei, fãrã ca protagonistul sã ºtie,
descoperirea ºocantã a unei a treia umbre, propriul
copil, tot acest ºir de întâmplãri formeazã intriga,
luminatã caleidoscopic spre întregire de celelalte
întâmplãri ºi teme.
Observãm, faþã de prima carte, o trecere de la
drama colectivã a unei comunitãþi sãteºti la drama
individualã. Existenþa individului are douã repere mai
importante: dragostea ºi sãnãtatea. La ele se referã
cartea lui Titi Damian, la iubirea nefericitã a lui Florin
ºi la trupul asaltat de boalã ºi neputinþã al Stelei
Mândruþã, mama sa. Din acest unghi, cartea prilejuieºte
un popas reflexiv asupra destinului. Viaþa fiecãruia este
un ºir neîntrerupt de cãutãri ºi alegeri în care un privitor
din afarã poate descifra un sens ca o înaintare
poticnitã, dar continuã spre o þintã, spre împlinire, spre
ideal. „Numai cã, în aceastã obositoare opþiune ºi
perpetuã cãutare, duce cu el ºi o fãrâmã de dumnezeire.
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Destinul este ºi el pe aproape ºi-i picurã un strop de
îndoialã. Devine, fãrã sã ºtie ºi fãrã sã vrea, o picãturã
de ploaie pe o frunzã, în pericol sã alunece ºi sã se
sfarme la o simplã adiere de vânt care se joacã,
pendulând-o într-o parte si-n alta. Jocul îl face numai
Destinul. Dumnezeu doar compãtimeºte…” Aºa se face
cã, dacã autorul s-a învrednicit din nou sã scrie, acesta
e destinul lui. „Dacã n-aº fi scris, tot ce s-a întâmplat
ar fi rãmas un roman uitat, adicã o umbrã. Am fãcut
ca umbra sã fie vie, pentru cã Dumnezeu se gãseºte
într-un bob de chihlimbar din Pãdurea Samarului, în
picãturile de rouã de pe frunzele Fagului cel Mare, dar
ºi într-o paginã de carte. Fiecare cu Umbra sa…” Sa învrednicit sã scrie pentru cã „Acum ieºeau toate
din umbra vremii ºi mã chemau într-o vrajã a
amintirilor…” Întâmplãrile, îngropate sau dezgropate
în/din negura timpului de memorie, sunt cauzate sau
potenþate de naturã, ca la grecii antici, care ºi ei credeau
în fatalitatea destinului (moira): „Munþii din depãrtare,
ce înconjurau satul ca într-o horã imensã, se mirau ºi
ei cât de grea sau de uºoarã poate fi mâna destinului
care transformã, într-o clipã, bucuria cea mai mare
într-o imensã disperare, sau converteºte, tot atât de
repede, suferinþa cea mai cruntã într-o neaºteptatã ºi
binefãcãtoare speranþã. N-ai nici mãcar cui sã te plângi
sau sã te bucuri. Dumnezeu tace ºi destinul lucreazã”.
De greci aminteºte autorul într-un alt context: „Grecii
ºi zeii lor, când au desenat ºi au modelat amforele în
care sã-ºi punã vinurile … au avut, desigur, la
îndemânã, model desãvârºit, corpul femeii: buzele ºi
braþele amforei aidoma umerilor, corpul amforei
asemãnãtor mijlocului ºi ºoldurilor, ca apoi sã se
prelungeascã spre tãlpi, într-o simetrie pe care numai
ei puteau s-o vadã, s-o deseneze ºi s-o modeleze”.
Preocupat ca cititorul sã înþeleagã implacabilitatea
destinului, cã „ce þi-e scrie, în frunte þi-e pus”, dupã
câteva consideraþii generale de bun simþ („Destinul nu
iartã, e mai ascuns chiar decât Dumnezeu. Nimeni nu
l-a vãzut, nimeni nu l-a pipãit. Nimeni nu l-a auzit.
Unii ºi-l închipuie ca un abur având douã braþe … Te
gãseºte imediat ºi oriunde, când nu vrei, sau când nu
te aºtepþi, dar exact când trebuie…”), scriitorul
apeleazã la o comparaþie extraordinar de plasticã:
„Exact ca ºi cum te-ai fi nimerit singur în mijlocul
unei pãduri, te plimbi liniºtit pe o potecã ascultând
cântecele pãsãrilor ºi deodatã, o fiarã sãlbaticã, sã zicem
râsul pãdurii, aflat undeva deasupra ta între crengile
unui copac, te avertizeazã cu o fracþiune de secundã
despre iminenþa atacului prin râsu-i neaºteptat, apoi îi
simþi umbra planând spre tine, gata sã-þi înfigã ghearelei de felinã în ceafã, sã-þi secþioneze jugulara. Eºti
paralizat ºi aºtepþi. Nici mãcar nu mai poþi schiþa vreun
gest, cât de mic, de apãrare”.
Un personaj ne avertizeazã cã tendinþa oamenilor
de a evada din timpul concret în cel afectiv are un
scop terapeutic: „Câþi oameni, tot atâtea destine (…)
Fiecare îºi poartã cu sine romanul lui, numai puþini au
curajul sã-l scrie, dar toþi vor sã-l povesteascã ºi sã-i
asculte cineva. ªi asta nu pentru a-ºi omorî timpul,
cum s-ar pãrea la prima vedere, ci, mai degrabã,
provocând pe interlocutor, ca sã-ºi compare
experienþele. În felul acesta, încearcã o ieºire din timpul
concret al cãlãtoriei, ca sã-l înlocuiascã cu cel afectiv,
sã meargã împreunã, sã le împace cu sinele rãvãºit”.
Remarca ne face a înþelege cã într-o carte de amintiri,
de rememorãri, ordinea faptelor nu este cea realã,
cronologicã. Fluxul memoriei este prin excelenþã unul
subiectiv, iar el îºi inventeazã tehnici adecvate. Întreaga
carte este o terapie prin mãrturisire. Dacã în primul
capitol plecarea lui Florin la petagogica buzoianã,
amintind cititorului – mutatis mutandis – de plecarea
silnicã a lui Nicã la seminar, este redatã la persoana a
III-a, în paginile urmãtoare, prima lui dragoste este

prezentatã la persoana I, sub forma unui dialog purtat
în tren cu un fost coleg. Peste tot este prezentã aceastã
„gâlceavã” a persoanelor ºi personalitãþii auctoriale ca
un reflex al invadãrii obiectivului de subiectiv.
Orchestrarea vocilor narative secundare care o
însoþesc pe cea principalã (a lui Florin) este dublatã
de o tehnicã a amalgamãrii timpilor narativi, astfel cã
cele trei feþe cunoscute ale vremii, prezent, trecut ºi
viitor, se amestecã într-un continuum narativ cu timpi
proprii. Cititorul care reflectã la destinul personajelor
ºi la sensul întâmplãrilor trãite de ele va înþelege nu
numai dimensiunea curativã a timpului („timpul este
cel mai bun vindecãtor, dar, din pãcate, tace, trece ºi
te sancþioneazã”, zice autorul), ci ºi sensul taumaturgic
al acestuia, el nefiind altceva decât „intervalul care
dureazã între chemarea lui Dumnezeu adresatã iubirii
noastre ºi rãspunsul nostru la iubirea lui Dumnezeu”
(D-tru Stãniloae).
De felul propriu ºi inconfundabil de a povesti þine
ºi reluarea, repetarea unor întâmplãri, cuvinte sau
imagini-cheie: furtuna, Fagul cel Mare, trenul, cântecul
etc. Efectul procedeului este demn de luat în seamã ºi
îmbracã cel puþin douã aspecte: tematic, se reþine de
cãtre lector cele considerate de autor ca demne de
reþinut. Scriind despre ce cunoaºte cel mai bine –
propria sa viaþã - , autorul creioneazã prin tuºe groase
esenþa. Iar ca scriiturã, el izbuteºte o polifonie bine
regizatã ºi transpusã artistic.
Nici descrierile (sentiment, personaj, peisaj) nu sunt
mai prejos în carte ºi ele conferã unicitate stilului.
Remarcãm delicata ºi convingãtoarea prezentare a
instalãrii sentimentului iubirii, de la fiorul primului sãrut
pânã la împlinirea deplinã a unei iubiri romantice,
predestinate ºi dãruite de Cel de Sus cuiva care o
prezintã poematic. O expoziþie de portrete avem în
capitolul dedicat armatei. Chipuri de soldaþi ºi
comandanþi se reþin prin trãsãturile lor esenþiale, unele
redate caricatural (Dãnilã Mãrginean, Peter Anton,
George Þoþan, caporalul Vlãdescu, cãpitanul ªtefãnescu
º. a., fiecare dintr-o altã zonã a þãrii, ducând cu sine
„zestrea” psiho-socialã a locuitorilor de acolo). Iatã-l,
de exemplu, pe soldatul Schuller Heinz, „înalt ca o
prãjinã, avea peste 1,80, slab, cu niºte muºchi rahitici,
cu un mers de domniºoarã, sas de fel, de prin pãrþile
Cisnãdiei. N-avea nimic soldãþesc în el, cum ar fi trebuit
sã fie un neamþ adevãrat, scãpase de le spusese cã
luase lecþii de pian, ba chiar se dusese vorba printre
soldaþi cã mai ºi picta, de aici era þinta aluziilor ºi
ironiilor celorlalþi”. Era „cel mai nefericit soldat din
pluton” cãci, de fiecare datã când îi scria prietena,
caporalul comanda ºi el „fãcea, cu un corp curbat,
subþire, salturile, iar pe chip i se citea o suferinþã ºi un
dispreþ însoþite de-o scârbã imensã”. Plasatã de regulã
la început de „acþiune”, descrierea ocupã un loc egal
cu naraþiunea, poate ºi fiindcã omul de la þarã e integrat
pânã la inseparabilitate în peisaj. Scriitorul rãmâne un
mare zugrav al muntelui, dupã cum probeazã paginile
care redau furtuna din Pãdurea Samarului. De-a dreptul
antologicã este descrierea înaintãrii trenului de la
începutul capitolului al II-lea, reluatã pe parcurs. Lipsa
de spaþiu mã împiedicã sã o redau, aºa cã las întreagã
plãcerea cititorului de a o savura. Dialogurile, în deplin
acord cu „starea” socialã ºi intelectualã a personajelor,
sunt presãrate cu expresii plastice, proverbe, aforisme
ºi „ziceri” care rezumã o bogatã experienþã de viaþã,
dar ºi cu comparaþii relevante, unele mai ample, pentru
care se manifestã o disponibilitate aparte.
Cartea reprezintã un succes al prozei actuale, o
dovadã în plus despre potenþele artistice ale provinciei.
Meleagurile buzoiene ºi ialomiþene dau prin Titi Damian
un scriitor matur, deplin format la ºcoala prozei clasice
ºi moderne, conºtient ºi stãpân pe mijloacele ºi
posibilitãþile sale. „Umbra” este o confirmare ºi împlinire
a debutului din 2005, un volum interesant ºi bine scris.
Aceste impresii te stãpânesc de la prima pânã la ultima
paginã, dublând plãcerea lecturii ºi justificând interesul
pentru viitorul sãu parcurs.
Ilie Mândricel

fragment de roman

Labirintica fire a Ioanei
(urmare din numarul trecut)

Cãruþa tocmitã de el era una obositã rãu, la fel ºi
cãluþul care o trãgea, mai bãtrân parca decât propriul
stãpân. Nu era loc de duioºenie acum. Mã simþeam
mai rupt de vlagã ca oricând dar îmi gÎsesc totuºi
forþa sã sãr în cãruþa bãtrânului.
- Eºti de-al nostru, taicã? mã luã în primire
cãruþaºul.
Simþeam cum oasele mi se destind ºi cã pot
deveni un pic mai amabil, cã picioarele se odihnesc
ºi cã plãmânii inspirã mireasma câmpului umezit de
picÎturile ceþei. Adulmecam izul câmpurilor, al satului
care se apropia ºi în care-mi lãsasem pentru
totdeauna copilãria, înfiptã ca o cruce de piatrã în
pãmântul secular.
- Da, moºule, al lui Rotaru, îi dau un rãspuns scurt.
- Rotaru?... Al lu’ Costicã, dom’ învãþãtor? întrebã
nedumerit în dreapta lui cãruþaºul.
- Nuu!...Rotaru Neculai bre! Cel ce stã la
Rotãriþa care a þinut pe Fane Budiºteanu, trãsnit în
câmp, acum trei ani, lãmuri doct, cu amãnunte
precise învãþãtorul, cu toate cã figura cãruþaºului
rãmase la fel de nedumeritã.
- Ai mei s-au mutat la mãtuºã-mea acum trei
ani, când a murit unchiul, mã simþii eu obligat sã
continui explicaþia. Au stat la Bucureºti pânã atunci.
- Aaa!...ªtiu! Gata! Da, flãcãu, îl ºtiu pe taicã-tu!
Pãi nu a stat în sat ºi înainte?
- Da, e nãscut aici însã au plecat acum vreo 20
de ani. Tata a lucrat la Curtea Domneascã ca dulgher.
- Da, da, da...fãcu moºul mulþumit chiar fericit
de rezolvarea dilemei. Dom’ învãþãtor! strigã brusc
spre dascãl. Mi-a venit zapisul pentru cai!
- Nu mai spune! se minunã cu adevãrat
învãþãtorul. De trei ani aºteaptã dreptul de întâietate
pentru doi cai cumpãraþi de o rudã, mã lãmuri apoi
pe mine.
- Daaa!...O sã stea ºi ghietul aist animal la
bãtrâneþi, bre! vorbi moºul mângâind cu biciul
spinarea tocitã a cãluþului. Sã vezi ce murgã þintatã
în frunte o sã am! ªi un tretin, mamã, mamã! De
mai mare frumuseþea, auzi!?
- Ei, nu mai spune! zise învãþãtorul. Mã faci curios.
Cu tot frigul începutului de toamnã, între cei doi
bãtrânei de pe caprã, se încinsese o discuþie veselã,
cãlduroasã. ªi aveau ºi de ce! Cãruþaºul, dupã trei
ani va avea pe bãtãturã o pereche de cai viguroºi ºi
frumoºi, iar învãþãtorul, apropiindu-se de casã simþea
aburul unei þuici fierte, trosnetul lemnului în sobã
alãturi de o nevastã blândã ºi iubitoare. Mã
detaºasem de discuþia lor strângându-mi paltonul în
jurul gâtului ºi chircindu-mi genunchii la gurã.
Priveam ceaþa necruþãtoare care învãluia
misterioasã cãruþa, accentuând liniºtea mormântalã,
statuaritatea recunoscutã a câmpurilor nesfârºite din
apropierea luncii Dunãrii.
Flecãreala celor doi se sfârºise ºi ea, fiecare
bãgându-ºi nasul în sumane, urmãrind cum drumul
spre sat este înghiþit în liniºte de copitele calului.
Doar un scarþâit subþire, pornit din inima unei osii,
rupea liniºtea periodic.
“Ce o fi vrut sã spunã învãþãtorul despre fata
aceea? Ioana...”Ioana nebuna”, îmi lucrã iute
mintea...Aici? În calmitatea asta?...”Dar de ce nu?
Fiecare sat îºi are nebunul sãu!” Apoi gândul îmi
zburã involuntar la Manole. Ce fericit era el pe atunci
cand a rostit pentru prima datã numele meu: Petricã.
De fapt, întreaga lui viaþã de-atunci era ca o lungãã,
interminabilã bucurie. La fiecare clipã, un cuvânt
nou, o descoperire nouã, pronunþat stâlcit, greºit, dar
pronunþat. Toate acele momente îl înãlþau sufleteºte,
moraliceºte ca pe nimeni altul sau ca în nicio altã

situaþie. Mi-amintesc exuberanþa aproape
demenþialã, încât mi-era teamã sã nu capete vreun
blocaj, ceva, atunci când m-a anunþat cã se însoarã.
Nu gãsea cuvintele, bucuria era atât de mare încât
nici primele cuvinte însuºite nu le mai putea articula.
Gesticula, bîiguia, se îneca, saliva îi curgeau, transpira
- însã cuvintele nu voiau sã iasã, formând parcã un
dop în gâtlejul bãÎiatului. L-am liniºtit cu greu. Nu
înþelesesem nimic. Apoi calm, l-am întrebat prin semne
ce vroia sã-mi spunã. S-a supãrat puþin de ofensa
adusã, ºi apoi, mai liniºtit, mi-a spus cã e mândru de
el, cã a cunoscut o fatã, cã o iubeºte, ºi ea îl iubeºte.
Intensitatea vorbelor creºtea din nou. Din nou salivã,
din nou lacrimi, gesturi, gâfâieli. L-am prins de mâini...
se înroºise tot, era ca un damblagit, ca unul lovit de
boala copiilor. Urla, se zbãtea, totul, absolut totul,
numai pentru a mã anunþa cã se însoarã. ªi apoi,
deodatã se liniºti ca la un semn divin ºi spuse
“Mãããã...mã-nnn....mã-nsooor!” ºi rãsuflã uºurat ºi
lung, fleaºcã de transpiraþie. Ne uitam unul la
altul...Totul statuar, fãrã adiere de vânt, fãrã clipit
de pleoape. Era ca un vulcan istovit de erupþie. Pieptul
îi sãlta puternic sub zdrenþele care acum erau foarte
curate ºi peste tot cârpite, semn al unei mâini de
femeie...
“Neînchipuitã bucurie, unicã clipã!” îmi zic
zâmbind, în timp ce un cârd de ciori spãrgea liniºtea
cu croncãnituri ascuþite.
Greu, se vedeau primele case. Ceaþa nu le lãsa
deloc sã aparã în voie, motiv pentru care aveau un
aer sterp, mohorât, de ruinã. În dreapta, o
dãrãpãnãturã venise mai aproape. Pãrea pãrãsitã,
nãpãditã de buruieni ºi de dudãu. Undeva un câine
lãtra întãrâtat.
- Domn învãþãtor, zic spre bãtrânul care moþãia
pe caprã, mergi pe la noi?
- Cum?...Aaa! Nu, puiule, trec mâine sã mai stau
de vorbã cu taicã-tãu. Îs cam obosit ºi chiar asa,
m-aºteaptã un sac cu porumb sã-l curãþ. De când
i-a cãzut oloagã o mânã femeii mele, alerg pe bãtãturã
peste puterile mele. Trec mâine, Petricã. Hai noroc,
Antoane! aruncã învãþãtorul cãruþaºului, ºi sãri
sprinten de pe caprã luând-o pe o uliþã, în timp ce
brusc ceaþa necruþãtoare îl înghiþi pe datã.
- Întreab-o pe mã-ta de Ioana, se mai auzi din
negurã glasul dogit al bãtrânului.
“Ioana...,da” Ciudat...În general, nu dãdeam
atenþie diferitelor zvonuri, poveºti ce se vehiculau
printre oamenii simpli. Chiar dacã riscam sã pic de
magaruº, ca în primii ani de meserie, numele ãsta
din povestea învãþãtorului, Ioana, mã atrãgea în mod
surprinzãtor. Nu era ceva nou pentru mine, dar
totdeauna incitant... Ioana, Ioana, nebun, nebunie,
nebunã....Magic cuvânt! De fapt, rupt din
superioritatea existenþialã. Un prieten de Ciºmigiu,
filosof, spunea cã orice lucru neînþeles, inexplicabil,
mai presus de orice judecata a creierului nostru este
nebunie...Filosofia este plinã de nebuni, care,
paradoxal, þintuiau prin teoriile lor, pânza care ducea
spre mal corabia vieþii, smulgând-o dintre valuri.
Nebunia, la urma urmei, e o formã de filosofare
complet neînþeleasã de norod. Parisul, ºederea mea
acolo, m-a fãcut sã înþeleg bine acest lucru.
- Bãiete, o iei pe uliþã pe la Strâmbeanu? zise
cãruþaºul.
- Da, lasã-mã aici. Mai trãieºte bãtrânul
Strâmbeanu? Fiu-sãu a fost la ºcoalã cu mine, suntem
leat.
-Nu, moºul s-a prãpãdit de multicel. Trãia singur
prin luncã, pe la Argeº...S-a dus...Oho! Dumnezeu
sã-l odihneascã. De golanul de fi-su habar nu mai
am...O fii...Pe la Giurgiu, pe la Olteniþa? O fi murit,
o mai trãi? Cine poate ºtii ce i-a dat Dumnezeu?

Sãrisem din mers fãrã sã-l mai întreb ceva. Strada
era pustie cu toate cã se apropia miezul zilei.
Unde-or fi cu toþii? Ce munci sã mai ai la câmp
acum, când se apropia lapoviþa sfârºitului de
noiembrie? Undeva se auzea totuºi o secure cãzând
ritmic pe un buºtean. “Ei da! îmi zic...Lumea toatã o
fi la pãdure, poate”. Iarna bãtea la uºã ºi ploile
toamnei anunþa iarnã lungã ºi grea. E un moment
prielnic pentru tãiatul lemnelor din pãdure.
Ajuns în poarta noastrã, observ cã era o animaþie
ca la nuntã pe bãtãturã, contrar pustietãþii parcurse
pânã acolo. Pe prispã, în jurul unei mese joase, vreo
7-8 inºi se sfãtuiau mormãind ºi pufãind tutun.
În ºopron, mama cu vreo trei femei se chinuiau
cu un sul de dimie, probabil sã-l împartã, la cât de
uriaº era. Prin curte, câþiva þânci se alergau cu bice
ºi cu hãþuri, ca-ntr-o herghelie de armãsari
neîmblânziþi.
- Bunã ziua, oameni buni! strig bãrbaþilor.
- Bunã ziua! Sã trãieºti dom’ doctor, aud
respectuoase vocile oamenilor, foarte serioase ºi
îngândurate, semn cã sigur au fost întrerupþi de la o
discuþie aprinsã ºi dureroasã legatã de boieri, de
pãmânt sau de animale.
Tata sãri însã iute dintre ei, mã îmbrãþiºã strigând
cãtre mama:
- Ilinco! Parcã spunea-i cã þi-e dor de fi-tu!
Mama trase basmaua pe ceafã ºi sãri ºi ea spre
mine, bucurându-se sã mã vadã.
- Of! Dragul meu, dupã scrisoarea din primãvarã,
sa nu mai dai tu un semn de viaþã? Hai...Bine ai
venit sãnãtos! spuse mama cu lacrimi în ochii ei verzi,
frumoºi.
- Dom’ doctor, ºezi colea lângã noi, mã invitã
timid un bãrbat scund, pe nume Ene Ion. Bine-ai
venit! ªtim cã eºti obosit dar suntem tare bucuroºi
de a te avea printre noi, aºa om de seamã cum te
ºtim. Ajutã-ne puþin, te rugãm...
- Da, bãiatu’ tatii, spuse ºi tata grav. Vrem sã-i
trimitem zapis subprefectului, sã ne cerem dreptate
ºi el sã o facã, fãcea-l-ar praf Dumnezeu! Conul
Zaniadi, boierul nostru, ne face mizerie în sat,
umblând cu ºuºãneaua. Citeºte ce-am scris noi aici,
cu clasele noastre amãrâte, ºi vezi de-i bine întocmit.
- Cu plãcere, tatã! zic, numai dã-mi o canã cu
apã cã mi-e cam uscat gâtul.
- Cum sã nu! Uite zapisu’ aci.
Hârtia, veche, þinutã printr-un catastif, undeva,
era atât de îngãlbenitã de parcã documentul fusese
scris de zeci de ani. Mâna tremurândã a tatei lãsase
litere mici, rotunde ºi frumos ordonate pe rânduri.
Brãniºtari, octombrie 1913.
Subsemnaþii locuitori din cãtunul Braniºte,
comuna Cãlugãreni, cu respect supunem la
cunoºtinþele Dumneavoastrã, cele urmãtoare:
Încã din anul 1912, decând am fãcut învoialã
cu Domnul Zaniadi, arendaºul moºiei noastre,
pe fiecare an când ne socotea, numitul nu avea
în vedere cuvenitul act de învoialã ºi ne încãrca
la suma banilor, dupã cum Domnia Sa avea
plãcere, ca vara, în loc sã ne dea pogoanele
legiuite, ce eram angajaþi a i le face pe seama
sa, numitul ni le da îndoite, ca în actul de
învoialã, vedeam tocmai la isprãvitul contractului
unde urmeazã semnãturile noastre cã este trecut
a-i da câte cinci oca de fasole ºi Domnia Lui ne-a
luat câte zece oca, pentru pogonul de pepeni
învoiala zice sã dãm de fiecare pogon câte un
galben, iar altceva nimic, ºi în urmã dupã luarea
pepenilor sã i-l arãm cu grâu, pentru Domnia
Sa, lãsându-i-l aºa, iar Domnia Lui ne-a luat în
loc de un galben câte un napoleon pe fiecare
om, câte trei pui de gãinã, cinci ouã, ºi ne-a
obligat de i-am mai secerat ºi câte un pogon de
grâu aduc-ându-i-l la arie, ceea ce învoiala nu
zice, cã tot zisa învoialã zice cã Domnia Sa sã
ne dea pe fiecare om câte 2 care zonar, ceeace
din acest articol nu ne-a dat nimic...
Mihai Ghinea

(continuare în numãrul viitor)

7

Nicolae Teoharie

ªi oamenii, oamenii,
de ce pot fi împuºcaþi cu vorbele înserãrii mele?

Dezertor
Viaþa ca o afacere
Ochii m-au minþit, mâinile m-au înºelat.
Viteza de deplasare a iubirii
pe distanþa inimã-creier
este de o tonã de disperãri pe secundã.
Profesorul de chimie,
un mitocan,
îmi spusese în urmã cu un an
cã viaþa este o afacere serioasã.
La ora de filozofie,
colega mea de bancã, Liuba, se întreabã:
- De unde vin eu? Din iarbã?
Ce este viaþa? Ce sunt eu?
- O curvã! îi rãspunde din fundul clasei Gabriel
ºi este exilat o sãptãmânã pe cometa Halley.
Fiind o afacere serioasã,
înainte de a înfia rãul,
acest adolescent ce ajunge la cina cerºetorilor
cu motocicleta viitorului,
am adus, pe un mãgar, un alt vânturã-lume
sã-i punã zilei rãutãþi ºi iubire de nume.
Costurile? Mai nimic:
o leucemie, un ochi scos, moartea celui drag.
Beneficiile?
Prefãcuto, ºtiai.
Un orizont
luat pe copite de cai .

Nedumeriri
Prin gunoaie, un pantof roºu,
de dans.
Dansatoarea unde o fi?
Pe asfalt, o panã de vultur
strivitã de camioane.
Unde o fi pasãrea?
Sunt fericit sã vãd cum îºi ia zborul
o gãrgãriþã.
Norocul cui l-a ratat?
O inimã frântã pe patul unui hotel.
Unde îmi este pistolul?

Unde ai fost ?
Mama mea nu mai este,
dar eu încã îi mai fac promisiuni
în numele unui înger
pe care nu l-am vãzut niciodatã.
În þinutul nostru lupii au dispãrut,
dar eu încã folosesc urletul lor
ca sã-mi adun haita de instincte.

E prima datã când povestesc.
Nimeni nu a ºtiut
cã eu am fugit din primul rãzboi mondial.
N-am avut aripi, opinci, sau bocanci,
ori drum,
dar am alergat 42 de kilometri.
Când am ajuns la ai mei
m-am aºternut pe pãmânt trudit ºi învins
ºi am strigat :
Am nins!

Corbii
Mizez întotdeauna
pe dispariþia chipului meu.
Întotdeauna, când mã privesc în oglinda de pe hol,
pe umerii mei poposesc niºte corbi
ºi în oglindã este o dezordine grea,
sau poate în carnea mea.
Am dependenþã de înserare.
Nu pot trãi fãrã toamnã,
fãrã o dozã de apus de soare.
Un individ aruncã pietre în cãpãþâna serii
ºi o umple pânã la întuneric.
Mãcar ºtie cã face o treabã sub povara îndoielii.
Pisica mã criticã pentru certitudinile mele.
Apoi ies pe uºa apartamentului rece,
înjurând.
De aceeaºi amploare cu ninsoarea,
corbii se mutã pe gând.

Convenþia de armistiþiu
Înainte de despãrþire,
vorbindu-i despre o rânduialã a sãlbãticiei mele,
ea mi-a întors spatele.
Nu-mi mai rãspunde la telefon
ºi gândul cã m-a pãrãsit în bucãtãrie,
fãrã maniere,
m-a smuls din tãcere, din turn,
ºi m-am rãnit în þipãtul scos de absenþa
ce a vãzut intenþia mea
de a o locui ºi nocturn.

Convenþia de armistiþiu
în scrierea surâsului

cuprinde 20 de articole,
plus anexele plânsului.
Au început sã se evapore din trupul meu
La acest eveniment au participat:
zilele ce vor veni.
De ce m-ai pierdut în nisipul prelins printre degete? inima,
Unde aþi fost când mi-am pierdut câmpiile ºi vântul? ochii
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ºi mâinile.
A absentat ultimul pãcat.
Creierul ºi gura au simþit noul popor de sãruturi
ºi alergau dupã fluturi.
Se recunoºtea acordul dintre inimi
ºi se pretindea achitarea unor despãgubiri
singurãtãþii.
Se înapoiazã fetei
un litru de sânge de ºacal
turnat prin spãrtura aceea de glont.
Dupã care, cusut ºi trimis înapoi pe front.
Ea îºi va lua revanºa pentru cãldura coapselor,
iluminând cu un litru de sânge
strãzile inimii oferite mulþimii.
Prevederile acestui acord îmi îngãduie
sã fiu cât mai departe de mine.
Mint cei care spun
cã m-am lovit de stele.
Vinovate sunt doar ninsorile mele.

Ultimul cal
Înainte de a muri, poetul
împarte luna sãracilor. În vacanþe
câþiva adolescenþi,
mai sensibili ºi suficient de triºti,
vor beneficia ºi ei de cina sãrãcãcioasã.
Înainte de a muri, asirul
împarte petrolul unor fundaþii nonprofit,
care se ocupã cu ocrotirea sinuciderii.
Câteva tone de gaz
vor ajunge în lãmpile unor scribi
care vor comenta umbra acestui sentiment,
deja dat în urmãrire de îngeri.
Indiferent de climã, sau azimut,
asirul împarte femeilor toatã lumina de lut.
Viitorul rãmâne domeniul unui surâs regal.
Absenþa renunþã la ultimul cal
ºi pleacã acasã cãlcând pe fluturii
pe care luna, fiindu-i cald,
i-a dat jos de pe partea ei nevãzutã.

Strãinul
Înainte de a intra în casã ne scuturãm de cântece
ºi rãmânem în tãcerea curatã.
Ne þinem urechile lipite direct pe toamnã.
Deºi frunzele luminau în culorile trufiei,
în ploconire îl aºteptãm pe strãin,
pe dupã gardul de nuiele
ºi cu decoraþii în piept,
cu sare ºi vin.
Deºi are maºinã la scarã
o vreme îl duc în spate,
vreme de-o searã.
Exagerarea este meseria mea de bazã
ºi înainte de a intra în casã,
înalt cum este el,
îl punem sã-ºi scuture tãcerea
ºi sã rãmânã în spaima curatã.

Lumina unei cãlãtorii

Trei zile am trãit o bucurie fãrã margini, într-o
cãlãtorie pe plaiurile Olteniei de sub munte, paºii
purtându-ne pe aceste locuri unde se pãstreazã,
de veacuri, atâtea monumente religioase ce se
constituie într-o istorie a spiritualitãþii noastre.
Gândul de a ne întâlni ºi noi cu strãvechi
aºezãmine de credinþã ºi spiritualitate ortodoxã –
Curtea de Argeº, Murezi, Arnota, Bistriþa – a fos
al preotului paroh Doru Mihai Manea de la
Ciochina.
Trei zile cãlãtori – un grup format din oameni
mai în vârstã ºi copii de la Ciochina ºi Munteni Buzãu
– ziua întâi: Curtea de Argeº, Schitul Ostrov,
Mãnãstirea Cozia, Mãnãstirea Turnu, Mãnãstirea
Bistriþa; ziua a doua: Mãnãstirea Polovragi, Horezu,
Arnota; ziua a treia: Mãnãstirea Surpatele,
Mãnãstirea dintr-un Lemn. Bucuriile se trãiesc mai
intens împreunã.
Primul popas – la Râmnicul Vâlcea. Am primit
binecuvântarea P.S.Gherasim, Episcopul Vâlcei,
originar din Munteni Buzãu. Impresionantã grija
ierarhului pentru cei din mijlocul cãrora s-a ridicat:
„A plouat acolo?” ne-a întrebat. ªtia cã vara fusese
secetoasã. Impresionantã ºi structura spiritualã a
înaltului ierarh, la cei nouãzeci ºi unu de ani.
Ne-am minunat trei zile – 12, 13, 14 septembrie
– pãºind pe locuri unde au trãit domnitori iubitori
Emisiunea sãptãmânalã „Tãnase ºi Dinescu”, pe
care o puteþi viziona pe un post de televiziune ce se
autodefineºte ca fiind de informaþii, ne bucurã în
continuare auzul ºi în dese rânduri chiar uzul raþiunii.
Conceputã probabil ca un dialog de cafenea boemã,
în aburi de bere blondã ºi fum dulceag de narghilea,
acest tip de e-misiune face deliciul bãºcãlioºilor ºi
coprofililor. Nimic nou în aceastã afirmaþie, veþi spune
dumneavoastrã, de vreme ce aceste douã categorii
sociale pot deveni la o adicã chiar asociaþii
profesionale cu statut, purtãtori de cuvânt ºi case de
vacanþã. T-ul ºi D-ul se completeazã reciproc întrun dialog ce nici mãcar declarativ nu se vrea serios.
Bãieþii sunt haioºi ºi bine dispuºi. Au ºtiinþa hlizitului
de orice, oricând ºi oricum, în stilul inconfundabil al
golãnaºilor de cartier. Pentru ei nimic nu pare
suficient de important pentru a le atrage atenþia la
modul serios. De fapt, singura lor seriozitate e
neseriozitatea ºi asta îi face dulci, buni de supt ca
douã acadele.

de neam ºi de þarã: Negoe Basarab, Matei Basarab,
Constantin Brâncoveanu, cei care ºi-au înscris
numele pentru veºnicie în istoria neamului, zidind
biserici, tipãrind cãrþi, jertfindu-ºi viaþa lor ºi a fiilor
pentru pãstrarea credinþei strãmoºeºti.
„Ce þi-a plãcut mai mult?” am întrebat. „Totul”.
Ne-am minunat de zidurile bisericii Curtea de Argeº,
dãinuind de peste cinci sute de ani (1512) ºi ale
Mãnãstirii Bistriþa – Vâlcea, din 1490. în bisericile
Mãnãstirilor Arnota, Hurezi, Surpatele – monumente
de arhitecturã brâncoveneascã – se pãstreazã
pictura originalã, neretuºatã, realizatã cu sute de ani
în urmã, expresie a geniului artistic al zugravilor,
meºteri desãvârºiþi, hãrãziþi cu ceva în plus în
meºteºugul lor.
La Mãnãstirea Hurezi, cel mai reprezentativ
monument al stilului brâncovenesc de arhitecturã,
ghidul a fãcut sã ne cutremurãm de jertfa
domnitorului – martir Brâncoveanu, dar mai ales a
mezinului care, trezit din frica îngrozitoare de
cuvintele tatãlui – „mai bine sã mori de o mie de ori,
decât sã-þi renegi credinþa strãmoºeascã” – a
exclamat: „Vreau sã mor creºtin!” Ne-am întrebat
cum a fost posibil ca Mateiaº, în vârstã de 11 ani,
sã preþuiascã valoarea sufletului, jertfindu-ºi
trecãtoarea existenþã. Constantin Brâncoveanu,
mãrturisea mai târziu secretarul sãu, Del Chiaro, l-a
îndemnat: „Am pierdut tot, sã nu ne pierdem sufletul.”
Jertfa lui Mateiaº a fost curajul dobândit prin felul în
care a fost crescut de pãrinþii sãi.
La Hurezi, doamna Maria, soþia lui
Brâncoveanu, avea un paraclis unde se ruga. Tot
aici, mormântul pe care domnitorul – martir l-a
pregãtit în timpul vieþii a rãmas gol, dar sufletul lui a
devenit nemuritor. Osemintele sale odihnesc în
biserica Sf. Gheorghe Nou din Bucureºti, „ca sfinte
moaºte de martir”. (Proloage, mai, 21) Complexul
muzeal pãstra, lângã cancelaria domneascã, o salã
de bibliotecã, pisania definind-o: „aceastã casã cu
hranã sufleteascã (ce) oferã iubitorilor masa prea
înþeleaptã a cãrþilor.” Cãrþile donate de domnitor
bibliotecii – spun cercetãtorii – aveau autori pe
Herodot, Hesiod, Euripide, Aristofan, Arhimede,
Ana Comeana, Constantin Manasses – cãrþi de
istorie, filozofie, literaturã, drept (Lucian Roºu –
Mãnãstirea Hurez, Mic îndreptar de monumente
istorice – Ed. Meridiane, 1968)

Pamflet cu pamfletiºti
Îi privesc de fiecare datã ºi îi ascult tot mai rar.
Nu am înþeles niciodatã ce mã face sã îi iubesc aºa
cum sunt. Sã fie rãdãcinile sloboziene ale poetului
sau faptul cã mã regãsesc în felul lor de a fi fãrã sã
fie, expresie a vocaþiei de miºtocari pe care o purtãm
în sânge? Îmi recunosc invidia pentru putinþa unora
de a-ºi da cu pãrerea despre orice, habar neavând
de nimic. La urma urmei, se dau în spectacol pentru
cã noi le cerem asta. Ne plac cârcotelile ºi cârcotaºii.
Ne justificã propria bãºcãlie ºi ne oferã iluzia cã
suntem la fel.
Ceea ce însã m-a fãcut sã-i aduc în discuþie pe
cei doi, nu a fost statutul lor de circari. E treaba lor
cum îºi câºtigã pâinea. Mai mult decât atât. De
curând l-am urmãrit pe Dinescu pregãtind o reþetã
culinarã ºi mai apoi cântând. Cel puþin aparent, ºi-ar
fi dorit sã-l iau în serios. Prea târziu însã! Adevãratul

În a treia zi a cãlãtoriei am participat la slujba
Sfintei Liturghii la Mãnãstirea Arnota. Ne-am rugat
în toate bisericile, fiecare cum am ºtiut, cum putut,
cum am crezut. Picturile narative din naosul bisericii
Arnota – „Rugãciunea din Grãdina Ghetsimani” ºi
„Sãrutul lui Iuda” – mi-au rãmas neºterse în minte.
Am aflat pictatã ca niciunde starea de smerenie,
smerenia plinã de mãreþie a lui Iisus ºi cãderea lui
Iuda, sugerate nu doar prin stãri fizice, ci ºi prin
intense trãiri interioare. Am trãit în toate cele trei
zile starea de pioºenie. Tot grupul a pãstrat o liniºte
tainicã. Nimeni n-a îndemnat „Pãstraþi liniºtea”. ªi,
tainã ce mintea n-o poate pricepe, am auzit un
bãrbat mãrturisind în grup: „De-acum ºtiu sã trãiesc
altfel” Era dimineaþã, ziua a doua, dupã ce
sãrutasem moaºtele Sf. Grigore Decapolitul, la
Mãnãstirea Bistriþa – Vâlcea. Revelaþie?!
Restaurare a fiinþei?! Nu cred cã amãgire.
ªi la Surpatele grupul a trãit o stare de
transcendenþã, la Icoana fãcãtoare de minuni a
Maicii Domnului.
Trei zile pe calea rugãciunii, a nãdejdii, a iubirii,
a împãcãrii... a minunilor nesfârºite.
În urmã cu patru decenii, în vara anului 1967,
într-o excursie organizatã de ONT, am ajuns la
Putna, unde lumineazã de cinci veacuri Candela pa
lespedea de piatrã unde odihnesc rãmãºiþele
pãmânteºti ale Soarelui Moldovei, ªtefan cel Mare,
excursie când am privit cu ochii trupului lãcaºurile
ctitorite de voievod pe pãmânturile Moldovei.
Atunci ne-am mirat, acum ne-am minunat. În
septembrie 2008 am privit cu ochii sufletului chipurile
sfinþilor din icoane, ascultând ºoaptele zidirilor
seculare ale bisericilor.
Atunci turiºti, acum cãlãtori pe cale.

Candela credinþei a rãmas aprinsã ºi la Putna, ºi
la Hurezi, ºi la Bistriþa – Vâlcea, ºi în Maramureº,
ºi în Dobrogea ºi în sufletul românesc. ªi sperãm
cã va rãmâne aprinsã în veac.
Elena Cârjan
motiv este cuvântul c…t ºi felul melodios ºi lipsit
de complexe în care este pronunþat de Dinescu .
Din ce în ce mai des ºi mai rotund. Necunoscând
reþinerea, poet pânã în colon, cu miºcãri ale buzelor
de o graþie aproape desãvârºitã, bardul oferã
bietului cuvânt c…t rezonanþe nebãnuite.
Recunosc cã talentul joacã aici un rol esenþial. Din
nou spun cã putem ºi noi ºi chiar o facem, dar nu
ne iese (doamne fereºte!) cum îi iese lui pe „sticlã”,
la orã de maximã audienþã, în faþa femeilor, bunicilor
ºi copiilor. Cele douã silabe au în gura lui Dinescu
complexitatea unui întreg univers, iar repetarea lor
obsesiv-schizoidã, neînfricatã ºi neruºinatã, face
din poet un adevãrat erou civilizator. Conotaþiile
culturale ale cuvântului c…t nu pot fi cu uºurinþã
desluºite fãrã intervenþiile lãmuritoare ale autorului.
ªi atunci te întrebi buimãcit dacã este vorba numai
de talent, de inspiraþie creatoare ºi orizont cultural,
sau de tainice miºcãri sfincteroide. Oricum ar fi,
sã fie la ei acolo!
Dan Elias
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FILOSOFIA PRACTICÃ A
UNEI CÃRÞI DE
REFERINÞÃ:

,,ETICA NICOMAHICÃ”
Grigore Spermezan

A LUI ARISTOTEL

,,Încãpute pe mâna cititorului, cãrþile îºi au soarta
lor”, intuia Terentianus Maurus cu milenii în urmã,
aforismul acestuia, devenit de notorietate, fiind atribuit
pe nedrept altor autori latini1. Dacã acceptãm
sâmburele de adevãr conþinut în observaþia lui
Terentianus, atunci trebuie sã admitem cã bunã parte
din opera lui Aristotel – care a lãsat posteritãþii 145
de cãrþi, dupã lista lui Diogene Laertios – a avut un
destin aparte, lucrãri precum Metafizica, Organon,
Despre suflet, Politica, Etica nicomahica, Etica
eudemicã, Retorica ºi încã multe altele constituind
cãrþi de cãpãtâi ale ºtiinþei ºi culturii universale. Cel
care era numit cu veneraþie în Evul Mediu doar
,,Filosoful”, nemaiavând nevoie de vreo altã referinþã,
a lãsat posteritãþii o moºtenire culturalã cu adevãrat
impresionantã, Stagiritul fiind ,,un întemeietor aproape
universal, stând la începutul mai tuturor ºtiinþelor”
nu atât în sens istoric, cât sistematic, fiind
concomitent nu doar un mare ºi profund cercetãtor
al naturii, ci ºi un teoretician al retoricii, al poeticii, al
moralei, al economiei, cãruia logica ºi filosofia îi
rãmân mereu îndatorate2.
Iniþiator de sistem, Aristotel traseazã prima
elaborare eticã coerentã din filosofia greacã, la care
se vor raporta inevitabil toate eticile de mai târziu.
Dintre cele trei tratate de moralã atribuite acestuia
de tradiþia manuscrisã (Etica nicomahicã, Etica
eudemicã ºi Marea Eticã, ultima cunoscutã ºi sub
titulatura latineascã de Magna Moralia), singurul
al cãrui autenticitate nu a fost niciodatã pusã la
îndoialã este Etica nicomahicã, poziþie susþinutã ºi
de Werner Jaeger în docta sa lucrare Aristoteles
(Berlin, 1923), aratã Stella Petecel, una dintre
traducãtoarele în limba românã a acestei lucrãri de
referinþã3. Dar dacã despre etica Stagiritului s-a scris
enorm de mult în lume, acest teren a rãmas aproape
neexplorat în România, observa recent universitarul
bucureºtean Valentin Mureºan, autorul primei
tentative româneºti de comentariu la Etica
nicomahicã a lui Aristotel, lucrare de temelie a
culturii europene. ,,În opinia majoritãþii savanþilor –
aratã Valentin Mureºan – ea este cea mai importantã
lucrare de eticã a filosofului nãscut la Stagira ºi e
consideratã de unii contemporani drept <<cel mai
influent tratat de filosofie moralã scris vreodatã>>
(Terence Irwing). E o lucrare ce a dat substanþã
eticii medievale ºi a marcat începutul unui lung ºir
de opere, grupate în ceea se astãzi se cheamã <<etica
virtuþii>> sau <<etica neoaristotelicã>>”4.
Problema centralã, abordatã de la începutul Eticii
nicomahice, este aceea a realizãrii Binelui: ,,Orice
artã ºi orice investigaþie, ca ºi orice acþiune ºi orice
decizie, par sã tindã spre un anume bine; de aceea,
pe bunã dreptate s-a afirmat cã binele este este cel
spre care aspirã toate”5. Putem observa cã Aristotel
are înþelepciunea îndoielii filosofice, aceea de a nu fi
tranºant într-o problemã atât de spinoasã, notând cã
acþiunile umane doar par a tinde spre un anume bine,
fãrã a susþine cu certitudine cã realmente aºa stau
lucrurile, dar în realitate acceptând tacit punctul de
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vedere cã toate acþiunile noastre urmãresc
dobândirea binelui. Metafizica lui este, în acest sens,
teleologicã sau finalistã, Aristotel considerând cã
în lume nici un proces nu decurge mecanic, ci numai
în vederea unui anumit scop (télos) ori funcþie de de
îndeplinit. Conform viziunii sale, orice lucru îºi are
un télos al sãu, de pildã, într-o sãmânþã este
prefiguratã dezvoltarea pânã la o anumitã formã de
plantã6. Prin înzestarea sa intelectualã, omul este ºi
el ,,programat” pentru a se realiza ca fiinþã raþionalã.
La întrebarea care este binele pentru om, spre ce
tinde el, Stagiritul rãspunde: este ceea ce omul cautã
prin însãºi natura sa: fericirea (eudaimonia)7,
rãspuns pe care l-ar fi dat, aproape cu siguranþã,
orice grec din epoca sa.
Platon, la rândul sãu, se întreba care este binele
spre care tinde comportamentul oricãrui om,
rãspunsul sãu fiind acela cã omul tinde spre
cunoaºterea Ideii de Bine. Pentru autorul dialogului
Republica, acest principiu al Binelui este separat
de de lumea experienþei noastre ºi de oamenii
individuali, la el ajungându-se doar prin ascensiunea
minþii din lumea vizibilã în lumea inteligibilã. Pentru
Aristotel însã, principiul binelui ºi dreptãþii sunt
înscrise în fiecare om, acest principiu putând fi
descoperit studiind esenþa naturii umane ºi fiind
accesibil prin comportamentul de fapt din fiecare zi8.
Binele pe care-l reclamã morala aristotelicã este
astfel deposedat de orice aureolã metafizicã de tip
platonician, Aristotel respingând punctul de vedere
al transcendenþei pentru a-l substitui cu acela al
imanenþei. ,,Binele nu mai reprezintã în acest caz un
principiu absolut ºi abstract, ci unul relativ, cãci atunci
când se referã la om, nu poate concepe un alt Bine
decât Binele uman. Originea ºi finalitatea acestui
Bine care se confundã cu fericirea nu trebuie
cãutate, aºadar, într-o lume transcendentã, ci în limitele
Cetãþii (…)”9.
La mare distanþã în timp ºi în cu totul alte spaþii
culturale, Spinoza lãsa posteritãþii o Ehtica more
geometrico demonstrata, eticã deductivã inspiratã
de geniul lui Descartes, având ca model certitudinea
de tip matematic. Cu greu însã am putea sã-l acuzãm
pe Stagirit cã, la vremea sa, ar fi lãsat o eticã
deductivã ºi pur a priori. În privinþa arãtãrii a ceea
ce este binele pentru om, o astfel de problemã nu
poate fi rezolvatã cu exactitatea cu care poate fi
rezolvatã o problemã de matematicã, obiectul eticii
având o naturã aparte întrucât e alcãtuit de acþiunile
umane, care nu pot fi determinatã cu precizie
matematicã. ,,Aºadar, omul instruit cautã în fiecare
gen doar gradul de precizie implicat de natura
subiectului; cãci a pretinde unui matematician
argumente persuasive ar fi ca ºi când ai pretinde
demonstraþii abstracte unui orator”10. Cunoaºterea
descrisã în Etica nicomahicã e doar una
aproximativã, ,,inexactã”, dar utilã pentru atingerea
scopului de educare a caracterelor cetãþenilor. O
cetate bunã se ocupã de formarea caracterelor, una
rea nu, subliniazã Valentin Mureºan11. Desigur, nu

ne situãm într-o perioadã a Atenei în care fascinaþia
matematicii sã-i subjuge pe toþi filosofii, precum pe
Platon, de aceea observaþia universitarului britanic
contemporan Frederick Copleston ni se pare
pertinentã: ,, (...) Etica lui Aristotel e în cea mai mare
parte una a bunului simþ, bazatã pe judecãþile morale
ale ale omului vãzut ca fiind bun ºi virtuos. Aristotel
ºi-a conceput etica drept justificare ºi adaos la
judecãþile morale ale unui asemenea om, cel mai în
mãsurã, spune el, sã hotãrascã în asemenea
probleme”12. Ironic, Bertrand Russell nota, la rândul
sãu, cã Etica nicomahicã poate avea succes la
nivelul unor ,,cetãþeni cumsecade ºi binecrescuþi”,
care cred cã pot afla în lucrarea Stagiritului principiile
care sã le reglementeze conduita, dar cã aceia care
,,aspirã la mai mult vor fi dezamãgiþi”13.
Mai mult, acest bine omenesc poate fi individual
sau al societãþii în ansamblul ei. Cu toate cã binele
este acelaºi pentru individ ºi societate, a înfãptui ºi
apãra binele cetãþii este un lucru mai înalt ºi mai
lãudabil, de unde reiese cã morala nu poate fi
despãrþitã de politicã. Amândouã disciplinele intrã în
categoria înþelepciunii practice (phronesis), dar
politica este superioarã eticii, pe care o subordoneazã,
aceasta pentru cã vizeazã dobândirea binelui social,
pe când etica este legatã de binele individual.
Orientarea generalã a epocii clasice greceºti era
faptul cã nu concepea individul decât integrat în
colectivitatea reprezentatã de Polis, cetatea-stat.
Afirmarea acestui punct de vedere constituie
laitmotivul ºi perspectiva fundamentalã din care sunt
abordate problemele moralei aristotelice în privinþa
scopului ºi mijloacelor conduitei morale14. Dacã în
India nu erau rare cazurile în care acela care voia
sã se desãvârºeascã – dupã ce ºi-a fãcut datoria
faþã de familie ºi societate - se retrãgea în solitudine,
în Grecia nu existã aceastã idee de a pãrãsi cetatea,
filosofii greci desfãºurându-ºi întreaga activitate în
cetate ºi sub imperiul legilor ei. Acestora le este
strãinã ideea retragerii într-o pustie iluzorie, unde sã
se desãvârºeascã independent de concetãþenii lor,
ei simþindu-se ataºaþi de Polis, cetatea greceascã ºi
oamenii ei, al cãror bine ºi perfecþionare le urmãreau
continuu. ,,Polis andra didaskei” (Cetatea face pe
om), scrie poetul Simonide (fr. 53), Sophos-ul grec
fiind omul care trãieºte prin Polis ºi pentru Polis, iar
mentalitatea cã numai viaþa în cetate îl poate forma
pe om cu adevãrat este o trãsãturã distinctivã a
democraþiei greceºti15. Aceastã concepþie nu-i
aparþine doar lui Aristotel, ci tuturor înþelepþilor ºi
filosofilor greci de dinaintea lui ºi o bunã parte de
dupã el, dar Stagiritul este acela care a subliniat cã
,,întovãrãºirea în societate” nu este numai naturã a
omului, ci condiþia absolutã a umanitãþii sale, individual
sporind ontologic doar în cadru social: ,,Din toate
acestea se vede cã statul este o instituþie naturalã ºi
cã omul este prin natura sa o fiinþã socialã, pe când
antisocialul prin naturã, nu datoritã unor împrejurãri
ocazionale, este ori un supraom, ori o fiarã, ca acela
batjocorit de Homer”16. Omul nu este nici zeu, nici
fiarã, dar cu toate acestea poate deveni asemenea
fiarelor atunci când îºi întrebuinþeazã greºit proprietãþi
precum inteligenþa ºi voinþa fermã, omul fiind fiinþa
cea mai nelegiuitã atunci când este lipsit de lege ºi
dreptate. Or, statul garanteazã legea ºi asigurã
dreptatea pentru toþi, deci statul este necesar ºi
anterior individului, argumenteazã Aristotel. A-þi iubi
cetatea ºi a te simþi implicat în toate problemele ei
este o dovadã de virtute. Dar un atare ,,patriotism
local” va apãrea ca desuet atunci când stoicii vor
considera cã, în faþa raþiunii, trebuie sã disparã
(continuare în pag. 11)
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deosebirile dintre oameni, dintre neamuri ºi popoare.
Patria nu se limiteazã la zidurile unei cetãþi, ea este
lumea, maxima lui Seneca ,,Patria înþeleptului este
pretutindeni” fiind prima manifestare doctrinalã a
cosmopolitismului17.
Dar dacã orice formã de cunoaºtere ºi orice
opþiune tind spre un bine oarecare, crede Aristotel,
atunci trebuie arãtat care este binele pe care-l vizeazã
viaþa politicã ºi care este binele cel mai înalt dintre
toate în domeniul vieþii practice. ,,Asupra numelui,
desigur, aproape toþi sunt de acord, cãci ºi mulþimea,
ºi spiritele elevate, îl numesc fericire ºi sunt de pãrere
cã a trãi bine ºi a te bucura de succes sunt acelaºi
lucru cu a fi fericit; dar în legãturã cu ce anume este
fericirea pãrerile sunt contradictorii ºi mulþimea nu o
explicã la fel cu învãþaþii”18. Universitarul britanic
Cristopher Kirwan arãta cã întrebarea ,,Cum s-ar
cuveni sã trãim?” sau ,,Ce face dintr-o viaþã de om o
viaþã care meritã sã fie trãitã?” surprinde problema
fundamentalã a filosofiei antice a moralei, lãsatã
moºtenire tuturor urmaºilor de cãtre Socrate ºi Platon,
urmaºi care – ca ºi Socrate – nu au deosebit-o de
întrebarea ,, Care este cel mai mare bine pentru fiinþa
umanã?”19
Dacã însã acceptãm, alãturi de Aristotel ºi
conaþionalii sãi, cã fericirea este scopul vieþii
oamenilor, constatãm cã o atare concepþie nu ne duce
prea departe, aceasta pentru cã oameni diferiþi au
concepþii foarte diferite asupra fericirii. Unii o
identificã cu plãcerea, alþii cu bogãþia, alþii cu onoarea
etc., în atare împrejurãri fiind greu de gãsit un numitor
comun a ceea ce se considerã fericirea. Ca ºi cum
n-ar fi fost destul cã oameni diferiþi au opinii diferite
asupra acestui subiect, acelaºi om poate înþelege prin
fericire diferite lucruri în diferite momente ale vieþii.
Dacã el este bolnav, fericirea poate însemna sãnãtate,
la fel cum pentru omul sãrac fericirea ia chipul
bogãþiei, spre care el aspirã sã acceadã. Cum poþi
cãuta fericirea, dacã nu ºtii ce este aceasta ºi nici
unde sã o cauþi pentru a o afla ºi dobândi? Este greu
ce crezut astãzi cã poþi fi fericit ducând o viaþã plinã
de privaþiuni, dar plãcerea este un scop mai degrabã
pentru sclavi decât pentru oamenii liberi. Oricum, dacã
fericirea este scopul vieþii ºi este ceea ce cautã toþi,
neexistând nimic mai de preþ pe pãmânt, atunci ea
trebuie sã constea în acþiune ºi sã excludã suferinþa.
Fericirea este scop pentru cã este cãutatã pentru sine
ºi nu pentru altceva sau în vederea a altceva, ea e
doritã ,,pentru sine”, fiind consideratã superioarã
acelor lucruri care sunt dorite în vederea al altceva.
Ne dorim sã avem inteligenþã, plãcere, onoare etc.,
dar aceste lucruri sunt dorite atât pentru sine, cât ºi
pentru cã, prin mijlocirea lor, am putea dobândi
fericirea. Lucruri precum bogãþia, flautele sau
instrumentele în general ne intereseazã doar de dragul
altora, nefiind scopuri perfecte, dar binele suprem este
un asemenea de scop. ,,Astfel încât, dacã existã un
singur scop perfect, acesta trebuie sã fie cel cãutat
de noi; iar dacã existã mai multe, atunci el este cel
mai desãvârºit dintre toate. Or, noi considerãm cã
ceea ce este dorit pentru sine reprezintã un scop mai
desãvârºit decât ceea ce este dorit pentru altceva ºi
ceea ce niciodatã nu este dorit pentru altceva este
mai desãvârºit decât ceea ce este dorit pentru sine ºi
pentru altceva.. Rezultã deci cã desãvârºit în mod
absolut este scopul urmãrit întotdeauna pentru sine ºi

niciodatã pentru altceva. Un asemenea scop pare
sã fie fericirea: pe ea o dorim întotdeauna pentru
sine ºi niciodatã pentru altceva (…)20. Fericirea se
numãrã printre bunurile demne de onoare ºi
desãvârºite, fiind un principiu, cãci în vederea
principiului îndeplinim cu toþii toate celelalte lucruri,
iar principiul ºi cauza binelui le considerãm demne
a fi onorate ºi divine21.
Admiþând, împreunã cu Aristotel, cã fericirea este
o activitate a fiinþei umane în determinarea ei
concret-istoricã, trebuie sã ne întrebãm care este
acea activitate specificã numai omului. A trãi nu
este specific doar omului (ºi plantele trãiesc), la fel
cum a te hrãni sau a te înmulþi sunt proprii ºi altor
animale, câinii sau caii nefiind strãini de aceste
activitãþi. Fãrã a intra amãnunþit în problemele
psihologice abordate de Stagirit, dar precizând cã
etica sa pleacã de la structura sufletului ºi a
intelectului uman, vom arãta cã pentru el existã trei
funcþii ale sufletului: vegetativã, senzitivã ºi
intelectivã, ultima fiind proprie doar omului, iar cea
senzitivã tuturor fiinþelor vii. Omul posedã ºi funcþiile
vegetativã ºi senzitivã, dar ceea ce îl diferenþiazã
pe acesta de plante ºi de fiinþele vii este funcþia
intelectivã. La limitã, pentru Aristotel existã douã
fenomene psihice esenþiale: sufletul senzitiv
(senzaþii, percepþii, reprezentãri) ºi sufletul intelectiv
(intelectul). Sufletul intelectiv opereazã cu formele
inteligibile, având rolul de a judeca, de a proba sau
de a respinge imaginile pe care le primeºte de la
simþuri. El este acela care deosebeºte binele de rãu,
plãcutul de neplãcut, evitã ceva ºi alege altceva,
dar ºi ceea ce nu þine de acþiune (nu e practic),
adicã distinge adevãrul de fals. Intelectul este gândire
intuitivã ºi gândire discursivã, ambele forme
constituind cunoaºterea teoreticã. Intelectul ºi dorinþa
determinã împreunã acþiunea moralã sau, altfel spus,
sunt surse (temeiuri) ale acþiunii (practicii) morale,
viaþa practicã diferind de ,,viaþa inteligibilã” sau de
cunoaºterea speculativã22.
Concepând fericirea ca o activitate a omului,
Aristotel se întreabã care este acea activitate
specificã doar omului. Dacã am spune cã aceasta
se referã la dobândirea senzaþiilor, la creºtere sau
la reproducere, devine evident cã rãspunsul este
eronat, astfel de manifestãri aparþinând – aºa cum
am arãtat - ºi altor fãpturi inferioare omului. Existã
însã o activitate specificã numai omului, anume
activitatea raþiunii sau activitatea conformã cu
raþiunea ºi trebuie sã admitem cã aceasta este o
activitate virtuoasã. Prin filierã latinã, termenul
grecesc de areté a fost tradus prin ,,virtus”, el
însumând trãsãturile ce desemneazã valoarea
intrinsecã a individului, capacitatea sa de a excela
în orice domeniu. O caracteristicã a tuturor acþiunilor
bune este aceea cã ele au o anumitã ordine ºi
mãsurã, în viziunea lui Aristotel virtutea fiind
conceputã ca o cale de mijloc dintre extremele
considerate vicii, unul fiind viciul prin exces, celãlalt
viciul prin lipsã. Dar gãsirea acelei ,,cãi mediane”
între extreme nu este deloc o treabã simplã, concede
vestitul filosof grec.
Înþeleasã drept cel mai mare bine pentru om,
fericirea nu poate fi decât exercitarea ºi îndeplinirea
funcþiei de om, aceea de fiinþã raþionalã. Dacã
fericirea constã în a fi virtuos, aceasta înseamnã
,,activitatea sufletului conformã virtuþii” sau
activitatea virtuoasã, termenul de virtute (arete)
trebuind luat în sens larg, ce cuprinde atât virtutea

intelectualã (dianoeticã), cât ºi virtutea moralã
(eticã). Virtutea moralã, spune Aristotel, constã în
controlul raþional al al dorinþelor ºi poftelor iraþionale
ale sufletului. Virtuþi precum curajul, moderaþia,
dreptatea, respectul de sine, generozitatea etc. sunt
dezvoltate prin practicã pânã la transformarea lor în
obiºnuinþe, cãci - noteazã el cu înþelepciune ,,devenim drepþi fãcând acte de dreptate”. Stagiritul
mai precizeazã cã, pentru a-ºi merita numele de
fericire, aceasta trebuie sã fie prezentã pe parcursul
întregii noastre vieþi, nu doar pentru câteva scurte
momente ale vieþii. La fel cum ,,cu o rândunicã nu
se face primãvarã”, o zi sau un scurt rãstimp de
activitate plãcutã nu pot face pe cineva cu adevãrat
fericit. Sociologul român Petre Andrei arãta cã
filosofii ºi eticienii din antichitate au considerat
fericirea ca un fenomen individual ºi dependent
numai de individ, pe când în timpurile mai noi fericirea
a fost pusã în legãturã cu societatea23.
În eruditul sãu Comentariu la Etica Nicomahicã,
Valentin Mureºan aratã cã noþiunea aristotelicã de
,,bine” poate fi mai bine înþeleasã dacã apelãm la
noþiunea de ,,funcþie” (ergon) sau activitate
caracteristicã, termen sistematic ambiguu înþeles
diferit de aceia care au abordat lucrãrile Stagiritului,
tradus cu ,,act”, ,,activitate”, ,,lucrare” de Stella
Petecel, Roger Crisp îl traduce cu ,,activitate
caracteristicã”, D. Ross, T. Irwing ºi C. Mezzarelli,
C. Kirwan cu ,,sarcinã” (task), iar S. Bezdechi cu
,,operã”. Valentin Mureºan opineazã cã este dificil
de gãsit cuvântul românesc echivalent al grecescului
,,ergon”, care poate însemna în contexte diferite
producþie sau sarcinã, produs, acþiune, activitate,
funcþie sau activitate caracteristicã, dar opteazã
pentru termenul de ,,funcþie”. Lucrând pe textele
Stagiritului, cercetãtorul român aratã cã noþiunea de
funcþie nu e independentã de aceea de cauzã finalã:
,,Cauza finalã a unui lucru este funcþia pe care o
îndeplineºte” (Metafizica, III, 4) sau ,,Funcþia
fiecãrui lucru este scopul sãu” (Etica eudemicã, 1219
a, 8). Aristotel considerã cã toate lucrurile au o
funcþie specificã (ergon). Funcþia sau activitatea
caracteristicã a unui flautist este aceea de a cânta
din flaut, cea a ochiului de a vedea. Aceastã funcþie
caracteristicã este chiar cauza finalã a lucrurilor,
un anume scop esenþial, care aratã în vederea a ce
existã lucrul respectiv. Dacã auzul este funcþia
urechii, el este ºi cauza sa finalã pentru cã rãspunde
la întrebarea în vederea a ce existã urechea24.
Cum omul este fiinþã raþionalã, într-un anume
fel o fãrâmã de divinitate, una dintre funcþiile sale
este aceea de a-ºi exercita raþiunea., expresie a
binelui suprem pe care-l poate dobândi. Dacã
fericirea este activitatea conformã cu virtutea, este
normal sã fie conformã cu virtutea cea mai înaltã,
iar aceasta trebuie sã fie a pãrþii celei mai înalte din
noi. Intelectul (nous) are capacitatea de a înþelege a
realitãþilor frumoase ºi divine, de unde reiese cã
activitatea intelectului – el însuºi divin sau ce avem
mai divin în noi – în conformitate cu virtutea proprie
trebuie sã reprezinte fericirea perfectã. Or, conformã
cu virtutea este o viaþã serioasã ºi nu una petrecutã
în joc, lucrurile serioase fiind superioare celor vesele
ºi amuzante, iar activitatea cea mai serioasã aparþine
pãrþii celei mai elevate din om ºi a omului cel mai
elevat. Fericirea perfectã este activitate
(continuare în pagina 12)
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contemplativã (theoria), Aristotel considerând cã zeii
înºiºi pot fi închipuiþi doar ca fiinþe vii ºi active care
se bucurã de activitatea contemplativã, prin
excelenþã fericitã. De aceea, dintre activitãþile
umane, aceea care care se înrudeºte cel mai mult
cu activitatea divinã prin naturã ºi origine este sursa
celei mai mari fericiri, filosoful fiind în acest sens
privilegiat.. Cum celelalte vieþuitoare, înafarã de om,
nu participã la nici un fel de contemplare, rezultã în
mod firesc cã ele nu cunosc fericirea. Filosoful însã
este cel mai independent ºi mai fericit dintre oameni,
înþelepciunea sa speculativã sau filosoficã (sophia)
constituind virtutea perfectã, a cãrei activitate
constituie treapta cea mai înaltã a fericirii. Dacã
eudaimonia peºtelui constã în posibilitatea de a înota
nestingherit în apã, cea pãsãrii de a putea zbura liber
în vãzduh, eudaimonia specific umanã constã în
utilizarea la maximum a capacitãþilor intelectuale,
aceste daruri divine de care se bucurã fiecare om.
Spre deosebire de virtuþile morale, virtuþile
intelectuale constau în contemplarea adevãrului
ºtiinþei, artei, filosofiei, raþiunii intuitive sau eticii. Dacã
fericirea constã în împlinirea propriei naturi, cea mai
mare fericire constã în îndeplinirea celui mai nobil
aspect al naturii umane: contemplarea adevãrului.
Viaþa contemplativã este ultimul bun ºi cea mai cea
mai mare fericire a omului, în aceastã privinþã,
Aristotel fiind de acord cu maestrul sãu, Platon.
Idealul vieþii contemplative a devenit unul dintre cele
mai importate influenþe avute de Stagirit asuprea vieþii
intelectuale a Bisericii, pentru care contemplarea lui
Dumnezeu este suprema fericire a omului25. Dar
marele gânditor grec se întreba dacã o viaþã precum
aceea conceputã pentru filosofi nu ar depãºi condiþia
umanã, aceea de fiinþã dualã, trãitoare în orizont
pãmântean dar aspirând la transcendent.
Viitorul omului e mereu deschis ºi constã în a
imita divinitatea, substituindu-se atât cât e posibil,
perfecþionându-se pe sine ºi lumea înconjurãtoare.
Omul este nãscut pentru a acþiona în viaþa ºi în lumea
pãmânteanã. ,,Idealul aristotelic din Etici nu este nici
cel al vieþii contemplative, nici cel al vieþii active, ci,
cum s-ar spune, un <<ideal al vieþii mixte>>,
contemplativã ºi totodatã activã , acelaºi tip uman
întrunind în el filosoful ºi omul integrat în societate.
Moralã a spiritului, morala lui nu este mai puþin moralã
a omului, privit în totalitatea aptitudinilor sale”26.
Într-o epocã grãbitã ºi bulversantã precum aceea
pe care o parcurge societatea româneascã de azi, în
care s-a produs o rãsturnare a tablei de valori ºi nu
regãsim sensul vieþii, s-ar pãrea cã evocarea Eticii
nicomahice este inutilã. Ce ne-ar putea spune nouã,
oameni ai zilelor noastre, o carte conceputã în urmã
cu aproape 2400 de ani? Trãim vremuri tulburi ºi
preocupãrile noastre prioritare sunt de naturã
materialã, parcã pentru a-i da dreptate lui Aristotel
cã oamenii trebuie mai întâi sã trãiascã ºi abia apoi
sã trãiascã frumos. Prinºi în vârtejul existenþei
cotidiene, suntem antrenaþi într-un ritm de viaþã
stresant ºi încercãm sã ne adaptãm într-o lume lume
trepidantã, tot mai greu de înþeles. În aceastã periodã
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de profunde transformãri sociale se resimte cu
acuitate nevoia de repere care sã ne ghideze existenþa
cotidianã. Dar aceastã carte veche ºi atât de celebrã
a Stagiritului ni se adreseazã ºi nouã, contemporanilor,
oferindu-ne un mod de viaþã demn de trãit, asupra
cãruia trebuie sã reflectãm, aratã Valentin Mureºan:
,,viaþa care meritã într-adevãr sã fie trãitã e viaþa în
care omul aspirã sã-ºi dezvolte ºi sã-ºi dezvolte
calitãþile distinctive ca fiinþã umanã, adicã acelea
care-l leagã mai degrabã de divinitate decât de
animalitate, ºi acestea sunt cele intelectuale; în viaþã
meritã sã aspiri în ultimã instanþã spre cunoaºtere,
spre creaþia intelectualã ºi artisticã, sã fii, pe cât poþi,
un <<om instruit>> (1094 b, 24). Cãci floarea unei
societãþi civilizate – vedetele sale veritabile – au fost
întotdeauna campionii creaþiei intelectuale (de la
filosofie ºi artã ºi pânã la inginerie); numai graþie lor
a progresat omenirea. ªi chiar dacã nu reuºeºti sã
te ridici mai mult, meritã sã aspiri!”27
Terentianus Maurus: ,,Pro captu lectoris, habent sua fata
libelli” (apud Mic dicþionar enciclopedic,ediþia a II-a, Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1978, p. XIII).
2
Gheorghe Vlãduþescu, Filosofia în vechea Grecie, 1984,
Editura Albatros, Bucureºti, pp. 304-305.
3
Apud Stella Petecel, ,,Datoria” de a fi fericit, Introducere
la Aristotel, Etica nicomahicã, Introducere, comentarii ºi index
de Stella Petecel, Ediþia a II-a, Editura IRI, Bucureºti, 1998, p. 9.
4
Valentin Mureºan, Comentariu la Etica nicomahicã, Ediþia
a doua revizuitã, Bucureºti, Humanitas, 2007, p. 9.
5
Aristotel, Etica nicomahicã, op. cit., I, 1094 a.
6
,,Aristotel pleca de la premisa cã cã orice lucru, de la cel mai
mic fir de praf pânã la cerul înstelat, conþine în sine un fel de cip
de computer programat, care îi dirijeazã dezvoltarea spre un anumit
scop” (Robert Zimmer, Filosofia – De la Iluminism pânã azi,
Editura All Educaþional, Bucureºti, 2003, p. 13)
7
T. Z. Lavine, From Socrate to Sartre –The Philosophic
Quest, Bantam Books, New York * Toronto * London * Sydney
* Aukland, 1989, p. 73
8
Samuel Enoch Stumpf, Philosophy– History & Problems,
Third Edition, McGraw – Hill Book Company, 1983, p. 96.
9
Ernest Stere, Din istoria doctrinelor morale, Editura
Polirom, Iaºi, 1998, p. 93.
10
Aristotel, Etica nicomahicã, op.cit., 1094 b, 24 – 27
(trad. rom. p. 31).
11
Valentin Mureºan, Comentariu..., op. cit., pp. 346-348.
12
Frederick Copleston, Istoria filosofiei, vol. I, Grecia ºi
Roma, Bucureºti, Editura All, 2008, p. 300.
13
Betrand Russell, Istoria filozofiei occidentale, vol. I, Editura
Humanitas, Bucureºti, 2005, p. 192.
14
Ernest Stere, Din istoria doctrinelor morale, op.cit., p. 93
15
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16
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20
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21
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22
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ADRIA BÃNESCU

Baladã cãtre þara
verdelui intens
Sã treci hotarul ce se pierde
Din ceardaº spre albastrul vals
Zãreºti tãrâmul fãrã fals
Al Împãratului cl Verde;
Când fraþii Grimm dãdurã sens
Poveºtii: adevãr de piatrã
Puþin au spus pe cât se-aratã
În þara verdelui intens.
De-aici s-au ridicat titanii
Precum pãdurile ce-i cer
Cu vârfurile pâ’n la cer
Din munþii ce-nvechirã anii.
Prin org ace respirã dens
Cu Bach adânc-rãscolitorul
Înalt s-a rânduit izvorul
În þara verdelui intens.
Cum uriaºului din Bonn
Vioara-i sãgetã auzul
În Wagner s-a nãscut refuzul
De cântec fãrã aºtrii-n ton;
Misterele rostesc imens
Prin Goethe, Steiner, când închinã
Iniþierea în Luminã
În þara verdelui intens.
Ar fi adaos de nonsens
Sã-ncerci sã dai sine putere
Unui popor de-albine miere
În þara verdelui intens.

Balada minciunii
Cã fiecare-i face curte
Deºi cu uºurinþã-o sameni,
E cunoscutã printer oameni
În sprijin pe picioare scurte.
Din depãrtare majestuoasã
Salveazã-nsemnele regale
Preavicios-imperiale
ªi regele cu ea la masã!
De actualitate,-n vogã,
Clãdeºte-averi, conturi rotunde,
Cu Belial pãºind-pãtrunde‘N bisericã ºi sinagogã;
Sunt mulþi cei ce ºi-o fac mireasã
ªi-o duc cu-alaiul la altar
Cu dracu-n frunte-lãutar
ªi regele cu ea la masã!
Politica-îi e sorã bunã
Cu proxeneþii ei de-o seamã
Ce-mproºcã sus-numita zeamã
De cum îi tunã ºi-I adunã.
Asceþi fãr’ de odihnã lasã
Sub biciul sãu ca miei sã piarã
Dar arvunit de crunta-i ghearã
ªi regele cu ea la masã!
Pe-al sãu fundal perdeaua trasã:
Chiar poezia – pot sã zic –
Implicã un scenariu mic –
ªi regele cu ea la masã!

AUGUSTIN MOCANU

CÂTEVA CUVINTE DESPRE COLINDAT
ªI COLINDE ÎN SPAÞIUL
JUDEÞULUI IALOMIÞA*
I. Date generale
Prin întindere geograficã, cuprinzând toate teritoriile
locuite de români, prin rezistenþã în timp din preistorie
pânã în zilele noastre, prin bogãþie, varietate ºi
frumuseþe, colindatul a fost ºi mai este încã în unele
zone datina agrarã româneascã cea mai importantã.
În aºezãrile rurale tradiþionale, la colindat – veritabil
spectacol teatral, muzical, literar ºi coregrafic cu funcþii
magico-rituale ºi ceremoniale – participa toatã suflarea
localitãþii: De la cel cu þâþa-n gurã/ Pân’ la cel cu
barba surã.
Colindatul românesc a cunoscut trei forme:
colindatul cu mãºti, care conþine aspectele cele mai
arhaice ale datinei, colindatul copiilor sau Moº-Ajunul
ºi colindatul adulþilor, reprezentat cel mai bine de cetele
de feciori. Fiecare formã de colindat ºi segment de
vârstã care se implica avea rolul ºi locul bine definite
de normele nescrise ale tradiþiei ºi se manifesta de o
manierã specificã.
Colindatul propriu-zis, în cadrul cãruia se respectau
cu sfinþenie toate prescripþiile privitoare la organizarea,
pregãtirea, desfãºurarea ºi încheierea datinei, întregul
ei ritual, repertoriul de colinde ºi urãri, constituia
apanajul cetelor de feciori, una sau mai multe în fiecare
localitate, în funcþie de mãrimea comunitãþii ºi de
obiºnuinþa locului, cerutã de tradiþie.
ªi în spaþiul de azi al judeþului Ialomiþa, ca peste tot
la români, flãcãii colindau în cete dinainte constituite.
Fiecare ceatã avea un casier. El organiza colindãtorii,
programa repetiþiile, încasa darurile în bani oferite de
gazde, ºi rãspundea de împãrþirea corectã a acestora.
Un cetaº numit “iapa” aduna, ducea ºi depozita la o
casã stabilitã din vreme celelalte daruri primite: colaci,
carne, brânzã, vin etc., care urma sã fie consumate în
comun la petrecerea ce urma sã aibã loc la încheierea
colindatului.
George Burlacu /3/, vorbind de anii adolescenþei
petrecuþi la sat, descrie viu ºi colorat cum decurgea
colindatul: “Mi-amintesc cã urãtorii, la sosirea în faþa
casei uratului, întrebau mai întâi câþi copii sunt în casã
ºi numele acestora. Astfel, dupã ce “ziceau” colindul
casei, colindau pe fiecare copil, atribuindu-i una din
poveºtile-colinde, în chip fie de vânãtor, fie de cerbi,
fie de lei, fie de zimbri, pentru bãieþi, ºi de fecioare
neprihãnite, pentru fete, colindãtorii amuzându-se sã
împerecheze bãieþii ºi fetele din vecini dupã imaginaþia
lor.”(1)
Autorii cãrþii Cântece de pe Ialomiþa /4/, referinduse la colinde ºi colindat, observau cã numai în zona
Cãlãraºii Vechi (azi în judeþul Cãlãraºi), datina se mai
pãstreazã. “În rest obiceiul a dispãrut sau textul s-a
redus considerabil, oamenii susþinând cã nu mai
importã conþinutul celor spuse ºi cã trebuie terminat
cât mai repede cântecul.
Emoþia veche a dispãrut ºi ea, fiind doar una de
noutate pentru copii, cãci pe seama lor a fost lãsat
colindul.” /4,p.V/ Este foarte clar. Obiceiul ºi-a pierdut
funcþia magico-ritualã ºi ceremonialã care i-a dat
naºtere odinioarã, poate, cu milenii în urmã. Flãcãii ºi
maturii l-au pãrãsit ºi-l mai pãstreazã numai copiii.
Bineînþeles cã o exprimare atât de durã ºi de tranºantã
nu redã adevãrul despre un fenomen de culturã
popularã atât de vechi ºi de complex cum e colindatul.
În unele zone ºi localitãþi, preluând modelul transmis
prin radio ºi televiziune, datina îºi schimbã funcþia,
devenind obiect de spectacol ºi ocazie de distracþie.
Foºtii oficianþi ºi adresanþi ai colindului, ascultã ºi
privesc, nu participã direct cum se întâmpla pânã dupã
ultimul rãzboi. În Vlãdeni, de pildã, în urmã cu treizeci

de ani exista un grup de colindãtori care a participat
la Festivalul de Datini ºi Obiceiuri de Iarnã din Sighetul
Marmaþiei, la 21-24 dec. 1978. În 1995, colindãtorii
din Giurgeni au luat parte la Festivalul “Colinda” din
Republica Moldova.
Aceiaºi autori sunt de pãrere cã: “Dacã obiceiul
se retrage în timp, rãmâne textul /în mãsura în care
existã înregistrãri ºi cãrþi, zicem noi/ care pune la
dispoziþie o bogãþie de idei ºi sentimente.” /4, p.V/
În continuare, prezentãm sumar colindatul în
comuna Scânteia, dupã o relatare recentã, care se
referã la anii 1968-1975.(2)
La Scânteia se constituiau mai multe cete de flãcãi,
prieteni de 18-19 ani. Fiecare ceatã era compusã din
câte nouã inºi, care se numeau colindãtori, simplu,
nu ceatã sau grupã. Învãþarea colindelor avea loc în
ultimele trei sãptãmâni de dinainte de Crãciun. Tinerii
învãþau individual textele care fuseserã scrise de cãtre
un bãtrân cunoscãtor. Deoarece colindele sunt cam
lungi, fiecare colindãtor învãþa numai versetele pe care
urma sã le cânte el. Flãcãii se întâlneau searã de searã
pentru repetiþii. Nu exista o casã anume pentru
aceasta, ci se adunau pe rând la fiecare. Repetau între
orele 20 ºi 23 în toatã seara ca sã poatã cânta frumos
ºi sã le placã celor colindaþi. Gazda casei îi ospãta
bine pe flãcãi cu fripturã ºi alte preparate de porc,
cãci era perioada sacrificãrii tradiþionale a acestor
animale crescute anume pentru sãrbãtorile de iarnã,
ºi, de asemenea, cu vin roºu, aºa cã pe lângã repetiþie
se desfãºura ºi un chef mic pe plãcerea tinerilor.
Repetiþiile se fãceau exact cum urma sã cânte în timpul
colindatului: fiecare ins cânta partea lui apoi toatã ceata
interpreta refrenul în cor.
Funcþia de conducãtor al cetei, fãrã ca aceasta
sã fie oficializatã de tradiþie, era îndeplinitã de un flãcãu
desigur, cunoscãtor al obiceiului, priceput, autoritar,
respectat, cãruia i se zicea “casierul” .
Desfãºurarea colindatului începea cu Moº-Ajunul.
În noaptea de Crãciun – 24-25 decembrie – cetele de
flãcãi treceau pe la toate casele cu fete de mãritat. Se
aºezau la fereastrã ºi strigau: Bunã dimineaþa la MoºAjun! Tatãl fetei, respectiv gazda casei ieºea în
întâmpinarea colindãtorilor ºi le oferea în dar 5-10
litri de vin, pe care flãcãii îl strângeau în damigene ºi
îl duceau la casa unuia dintre ei.
Cetele umblau cu colindul, adicã se duceau de
cântau, în prima ºi în a doua zi de Crãciun, de pe la
orele 9 pânã pe la orele 17. Se cântau colinde la toate
casele. Ceata de colindãtori era dãruitã cu bani pe
care îi aduna casierul ºi erau împãrþiþi între membrii
cetei în fiecare searã dupã ce se lãsau de colindat.
Încheierea sãrbãtoreascã a datinei se fãcea prin
petreceri organizate seara, în prima ºi a doua zi de
Crãciun, dupã ce nu se mai mergea cu colindatul pe
la case. În prima searã se petrecea cu vinul adunat de
Moº-Ajun. În a doua zi de Crãciun, tot seara,
petrecerea era mai bogatã. Se mânca, se bea vin. Dupã
ce chefuiau, tinerii se duceau la “Ziua intimã”, un bal
organizat de cetele de flãcãi la cãminul cultural. Aici
erau invitate sã participe ºi fetele, des însoþite de mame.
La bal numai se dansa, nu se mai consuma nimic.
Cu banii adunaþi la colindat, flãcãii organizau balul,
plãtind muzicanþii, taxa de spectacol la primãrie ºi
chiria cãminului cultural.
Atras de colinde ºi stârnit de curiozitate, cunoscând
din lecturi cã repertoriul colindelor din Ialomiþa este
unul dintre cele mai interesante din toatã Muntenia ºi
posedând oarecare cunoºtinþe despre acest gen de
creaþii folclorice, am alcãtuit volumul de faþã în care
m-am strãduit sã adun cât mai multe colinde din spaþiul

de astãzi al judeþului Ialomiþa al cãrui locuitor am devenit
la inceputul lunii septembrie 1998.
Cãutând, am aflat cã s-au cules ºi publicat, destul
de des, colinde din judeþul Ialomiþa. Au apãrut în
volume la intervale de unul, douã, trei decenii de-a
lungul întregului secol al XX-lea (în 1910, 1934, 1946,
1969, 1971, 1977, 1979) ºi în primii ani ai secolului
nostru (2006 – nu mai puþin de patru cãrþi). Este sigur
cã ºi presa localã a tipãrit astfel de creaþii. Avem date
certe cã în judeþ existã persoane care posedã colecþii
particulare de folclor în care se gãsesc ºi colinde. Noi
am intrat ºi am adus date de acolo de unde am avut
acces.
În urma investigaþiilor întreprinse, am descoperit
201 cântece de colindat înregistrate ca originare din
localitãþi ale judeþului nostru. În condiþiile în care am
lucrat, pânã în prezent au ajuns în posesia noastrã
178 de creaþii: 166 colinde, 7 pluguºoare, 4 sorcove ºi
un text dramatic – toate provenind din surse tipãrite.
Nu am avut acces la 23 de piese despre a cãror
existenþã avem date certe. Din acestea: 17 se gãsesc
în Arhiva Institutului de Etnografie ºi Folclor
“Constantin Brãiloiu” din Bucureºti ºi 6 sunt în tipãrituri
la care nu am avut acces.
Socotim cã, pentru a uºura orientarea în interiorul
cãrþii, o prezentare sumarã a datelor tehnice ale ei este
necesarã.
Orice colecþie de folclor, în special una de gen cum
este cea de faþã, e bine sã fie structuratã pe baza
cercetãrilor privitoare la clasificarea tipologicã a genului
în cauzã. Pornind de la aceastã cerinþã, am organizat
cartea noastrã pe categorii, tipuri ºi subtipuri de colinde,
urmând modelul dat de Monica Brãtulescu în Colinda
româneascã, 1981, partea a doua cu titlul: Index
tipologic ºi bibliografic al colindei (p.159-318),
singura lucrare de acest fel despre existenþa cãreia
ºtim. În corpul cãrþii, categoriile de colinde sunt
numerotate cu cifrele romane utilizate de autoare,
denumirile s-au scris cu litere majuscule aldine, tipurile
ºi subtipurile au fost însemnate cu cifre arabe iar
numele lor au fost scrise cu litere mici grase. Toate
piesele poartã numere de ordine (1-178). “Buletinul
de identitate” al fiecãrei creaþii incluse în carte a fost
constituit sub forma unei casete de facturã tehnicã,
aºezatã sub textul în cauzã. O astfel de casetã trebuie
sã conþinã: originea (localitatea de provenienþã);
informatorul (numele, prenumele ºi vârsta celui de la
care s-a fãcut înregistrarea); culegãtorul ºi data
culegerii; apariþia (unde s-a publicat); reproduceri
(unde s-a republicat); sursa (din ce izvor bibliografic
se reproduce); observaþii (explicaþii sumare pentru
lãmurirea unor aspecte privind piesa în cauzã).
Gânditã în felul arãtat, structura cãrþii este
urmãtoarea:
I. COLINDE DESPRE COLINDAT - 4 tipuri
(1, 9, 10, 17) care sunt reprezentate prin 11 creaþii.
II. COLINDE COSMOGONICE - 1 tip (24)
cu o singurã piesã.
III. DESPRE OCUPAÞIILE TRADIÞIONALE 10 tipuri (36, 45, 48, 49, 52, 55, 58, 64, 65, 67)
reprezentate de 36 de colinde.
IV. COLINDE LA FATÃ ªI LA FLÃCÃU 21 de tipuri (70, 71, 72, 76, 77, 78, 80, 86, 93, 96,
98, 104, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117,
118)având un total de 70 de piese.
V. FAMILIALE - 6 tipuri (121, 122, 126, 127,
131, 133) reprezentate de 19 colinde.
VI. DESPRE CURTEA DOMNEASCÃ - 1 tip
(143) cu o singura piesã.
VII. EDIFICATOARE ªI MORALIZATOARE
- 5 tipuri (153, 154, 160, 162, 165) cu 14 colinde.
VIII. BIBLICE ªI APOCRIFE - 6 tipuri (167,
173, 174, 178, 179, 187) cu un numãr de 11 creaþii.
COLINDE NEÎNCADRATE TIPOLOGIC - 3 piese.
În spaþiul judeþului Ialomiþa, nu am descoperit
colinde din categoriile:
IX. COLINDE-BALADE, X.COLINDECÂNTEC ºi XI. COLINDE DE CÃTÃNIE ªI
RÃZBOI, grupe care sunt specifice Transilvaniei.
(continuare în pagina 14)
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CÂTEVA CUVINTE DESPRE COLINDAT
ªI COLINDE ÎN SPAÞIUL
JUDEÞULUI IALOMIÞA*
Sintetic vorbind, Ialomiþa se prezintã astãzi cu 8
categorii de colinde faþã de 11 existente la nivel naþional
ºi cu 54 de tipuri raportate la cele 217 ale þãrii, ceea ce
reprezinta aproximativ 25%.
Scrierea tuturor pieselor, text si melodie, am fãcuto cu multã grijã direct din sursele bibliografice indicate.
La redarea unor morfeme din textele publicate
înainte de 1954 am aplicat tacit normele ortografiei
actuale fãrã a altera formele locale care conferã
creaþiilor un anumit timbru coloristic, frumuseþe ºi
originalitate.
Colindul este, în mare mãsurã, un gen de poezie
pietrificatã ºi refractarã înnoirilor. Atât poezia cât ºi
muzica se preiau de la înaintaºi ca un dat imuabil, se
învaþã ºi se executã mecanic. Ca urmare a acestei
situaþii reale, în unele texte apar forme corupte, unele
chiar absurde, care pot îngreuna sau denatura
înþelegerea acelor piese. Dãm câteva exemple
edificatoare de aceastã naturã:
-Aleºi cai moldoveneºti (n.1) în loc de Lãscãi
moldoveneºti (pl. de la lãscaie, monedã de aramã din
sec. al XVIII-lea);
-Cu cãrþi vãlmãºeºti (n.21) în loc de Cu cãrþi
vãmãºeºti;
-Chip cã-i tãneºte (n.34) pentru Chip gãitãneºte;
-Fapta-n pãhãrele,/ Ce-ºi numeau cu ele (n.34) în
loc de Fapt-am pãhãrele,/ Ce-ºi nuneau cu ele;
-Vodã taicã vodã maicã (n.78) pentru Vo-dã, taicã,
v-o dã, maicã!
-Chelnãriþa banilor (n.63) in loc de Chelãriþa
banilor;
-La Sfântu Lionu (n.142) pentru La Sfântul Ionu.
Acolo unde am avut siguranþa cã nu am greºit am dat
lãmuririle necesare în caseta tehnicã a textului
respectiv.
Pentru economie de spaþiu tipografic ºi aliniere la
normele de aºezare a textelor folclorice în paginã, în
cazul unor piese am renunþat la strofe, structurã
nespecificã creaþiei folclorice ca text, dar cerutã de
melodie. Refrenele au fost redate o singurã datã, la
prima apariþie.Unele lãmuriri legate de aceste aspecte
am dat, dupã caz, în observaþiile din caseta tehnicã.
Versul-refren dintr-un apreciabil numãr de colinde
conþine forma Doamnele, singurã sau împreunã cu o
variantã a lui Ler. Nu reþinem exemple, fiindcã se
gãsesc la tot pasul. Aceastã formã este, de fapt,
vocativul arhaic Doamne, care din motive metrice a
fost lungit cu silaba buclucaºã -le. Ea nu reprezintã
art. fem. pl. , ci este o silabã complementarã ca –rã
sau –re, des întâlnite în poezia oralã. Întâmplãtor, în
acest caz –le poate produce confuzie de sens. Un
argument forte în favoarea interpretãrii date de noi
este faptul simplu cã peste tot forma bizarã Doamnele
se poate înlocui cu Doamne (vocativ, masculin,
singular, arhaic) ºi, ca urmare, înþelesul versului-refren
se limpezeºte devenind logic.
Creaþiile folclorice mai mult nu au decât au titluri.
La nevoie, pentru a da nume unui text folcloric în
versuri, de orice fel se pronunþã primul vers care aduce
în memorie altele ºi altele ºi astfel versul de început
capãtã valoare de titlu. Titlurile reprezintã o anumitã
importanþã pentru cei interesaþi de colinde. Existã
titluri tematice, care sugereazã sau rezumã conþinutul
piesei respective, ºi titluri ceremoniale, impuse de
prescripþiile desfãºurãrii datinei. O categorie de titluri
tematice redau conþinutul în formulãri scurte, simple
ºi clare: Sus, boieri! (n.4), Leul (n.30, 32), Cerbul
(n.35, 36), Ciuta (n.47), ªoimu’ (n.51). Uneori acest
fel de titluri sunt nume de personaje: Onea (n.85),
Negru’ (n.95), Rãducu voinicu (n.117). Când titlurile
sunt identice cu primul vers al colindei, ele sugereazã
vag ideea de bazã a subiectului: Ca la mari boieri (n.1),
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Mãrului, meriºor de aur (n.27), Prunduleþu Mãrii
Negre (n.157), Ferice, Doamne, ‘cest domn bun
(n.111), Coborât-ar cerb din munte (n.37). Titlurile
ceremoniale rãspund la întrebãrile când? unde? cui?
se cântã dupã obicei o anumitã colindã. Aceste titluri
redau:
a. Momentele temporale ale performãrii prin
cântare a colindelor: searã, noapte, zori, zi – Asta-i
seara (n.9), Bunã searã (n.11), Colind de ziuã (n.108) ;
b. Locul în care se cântã: De fereastrã (n.6), De
familie, de casã (n.119), Colind de casã (n.143);
c. Persoanelor de diferite vârste cãrora le sunt
adresate colindele: Colind de copil (n.152), Colind de
bãiat (foarte multe), Colind de voinic (n.78), Colind
de fetiþã, de fatã, de fatã mare, de logodnicã, de
mireasã, de tineri cãsãtoriþi etc;
d. Adresanþi de diferite ocupaþii: Colind de
gospodar (n.21), Colind de negustor (n.23), Colind
de mocan (n.137), Colind de cioban (n.85), Colind
de popã (n.158) etc;
e.Aratã diferenþa socialã dintre indivizi: Colind de
boier (n.1), Colind de sãrac (n.8).
Pentru uniformizarea aspectului tipografic al cãrþii,
toate titlurile au fost incluse în caseta tehnicã ºi nu sau scris înaintea textelor cum e obiºnuinþa generalã.
II. Despre lumea colindelor
Utilitatea unei cãrþi se susþine prin cuvântul pe care
îl comunicã ºi prin rolul cultural-ºtiinþific pe care îl
poate îndeplini.
Colindele, gen cãruia îi este dedicatã lucrarea
aceasta, asemenea basmelor ºi descântecelor, sunt
creaþii orale care aduc în faþa noastrã imaginea unei
lumi stãvechi ale cãrei rãdãcini urcã în timp departe
pânã în preistorie. De acolo ajung la noi credinþe,
obiceiuri, ritualuri, subiecte ºi personaje mitice,
concepþii, mentalitãþi ºi sentimente, viziunea acelor
trãitori despre Univers, despre Timp ºi Spaþiu, despre
OM, vãzut în raport cu Cosmosul, cu lumea de aici ºi
cu cea de dincolo.
Colindele sunt creaþii poetice veritabile. Lumea din
colinde este un produs al imaginaþiei ºi exprimã
dorinþele celor colindaþi de a-ºi vedea împlinite
speranþele cãtre care aspirã în perioada sãrbãtorilor
de iarnã (25 dec.- 6 ian.) care marcheazã trecerea de
la un an vechi, încheiat, la unul nou, care începe. În
aceste cântece augurale, viaþa este înfãþiºatã aºa cum
ºi-o doresc oamenii: bunã, frumoasã, luminoasã, cu
eroi deosebiþi care trãiesc fericiþi într-o lume a
abundenþei de bunuri, a fericirii ºi bucuriei generale
unde sunt ocrotiþi de Bunul Dumnezeu, de Bãtrânul
Crãciun ºi de sfinþi care au coborât la oameni, discutã
cu ei, le rãspund la înttrebãri, se scaldã, beau ºi
mãnâncã împreunã cu cei buni, despart dreptatea de
strâmbãtate ºi rãsplãtesc pe fiecare dupã faptele lui.
Într-o atmosferã de sãrbãtoare care cuprinde
deopotrivã Cerul ºi Pãmântul sunt practicate rituri
specifice: colindãtorii apar la orizont ca un stol de vineþi
porumbei; la gazde, se purificã locul prin mãturarea
curþilor, se aprind luminile, se întind mese încãrcate
cu tot felul de bucate. Gazdele îºi aºteaptã ºi primesc
colindãtorii cum o cere tradiþia datinei, cu darurile
pregãtite: bani numãraþi, colaci de grâu curat, clondir
plin cu rachiu însoþit de pãhãrele, o vadrã de vin,
nãfrãmi sau batiste de in pentru ºtersul buzelor etc.
Conduita sãrbãtoreascã a oficianþilor ºi adresanþilor
datinei se caracterizeazã prin politeþe: gesturi de
bunãvoinþã, vorbe adresate într-un stil ales,
ceremonios, frumos, chiar delicat.
Fiinþe realiste, imaginare, fantastice ºi chiar
miraculoase, actanþi ai colindelor constituie o lume

interesantã, bogatã ºi variatã, simboluri prin care ni se
dezvãluie un întreg sistem de valori morale ºi estetice,
credinþe, concepþii, idealuri ºi speranþe ale omului
simplu trãitor în satul patriarhal de odinioarã.
Printr-o enumerare fugarã vom arãta cã în colinde,
inclusiv în cele din Ialomiþa pe baza cãrora formulãm
aceste sumare observaþii, trãiesc ºi acþioneazã:
a. Actanþii datinei, colindãtorii ºi gazdele colindate,
chipuri realiste de oameni: copii, flãcãi, fete, tineri
cãsãtoriþi, maturi, bãtrâni, oficialitãþi etc, care, în
contextul obiceiului ºi al subiectelor augurale cântate,
sunt proiectaþi în lumea idealã a aspiraþiilor cãtre care
tind în perioada sãrbãtorilor, o lume a fericirii visate ºi
atinse în circumstanþele date.
b.Fiinþe ale miraculosului popular:
-animale care vorbesc, simt omeneºte ºi cugetã =
calul, ºoimul, leul, cerbul, ciuta, oaia, pasãrea etc;
-plãsmuiri fantastice ca cele din basme = FãtFrumos, zâne, dulful etc:
-elemente umanizate ale naturii = marea vorbitoare,
negura- o fatã metamorfozatã;
-astre cu chipuri ºi comportamente umane =
soarele, sora soarelui.
c.Personaje din mitologia creºtinã: Bãtrânul
Crãciun, Bunul Dumnezeu, Maica Domnului, Iisus
Hristos, mai mulþi sfinþi populari.
Caracterul strãvechi al vremurilor la care trimit
subiectele colindelor este susþinut ºi de faptul cã
singurele arme utilizate atunci sunt mãciuca, arcul ºi
sãgeata. Puºca din colindele ardelene lipseºte. În acele
timpuri dominau ocupaþiile arhaice – vânãtoarea ºi
pãstoritul.
În colindele din Ialomiþa, flãcãul ºi fata, perechea
folcloricã de îndrãgostiþi care aspirã sã intre în rândul
lumii, cãsãtorindu-se, dominã repertoriul. Lor le sunt
dedicate 70 de piese din totalul de 166 identificate de
noi, adicã 42%. Ca fiinþe sociale concrete cãrora le
sunt adresate cântãrile prin introducerea numelor reale
ale lor în texte, nu apar cu înfãþiºãrile ºi caracterele
lor individuale, ci sunt asimilate cu eroii textelor
respective. Flãcãul, ajuns la vârsta cãsãtoriei, este
voinic – notã genericã ce-l însoþeºte mereu. În destule
piese calificativul voinic devine nume propriu, Voinea,
adicã Fãt-Frumos cel visat ºi mult aºteptat de fete.
Fata mare, pregãtitã de mãritat, este frumoasã.
Perechea idealã de îndrãgostiþi este formatã din flãcãul
voinic ºi fata frumoasã
- Voinea ºi Frumoasa nume generice care spun totul despre ei.
Voinea este fecior de boier (moºnean), adicã þãran
liber, mândru de starea sa. Are grajd cu cai dintre care
ºi-l alege pe cel mai bun ºi mai blajin. Umblã numai
cãlare pe murgul preferat, însoþit pe sus de un ºoim ºi
pe jos de ogari. E îmbrãcat frumos ca un pãun ºi
strãluceºte ca soarele. E viteaz, curajos ºi iscusit ca
eroii din balade. Se ia de piept cu turcii ºi cu frâncii
care au invadat þara ºi o pradã; urmãreºte leul, îl prinde
ºi aduce acasã legat spre bucuria mamei sale ºi spre
uimirea fetelor care-l laudã; pândeºte, scotoceºte,
cautã ºi gãseºte cerbul cel lãudãros pe care-l vâneazã;
salveazã mãrul cu mere de aur de ameninþarea dulfului;
pentru a se cãsãtori cu Frumoasa renunþã la zestre ºi
ia fata:
Care e mai naltã
ªi mai sprâncenatã,
Cu sprânceana deasã,
Cu geana sumeasã,
Chip de jupâneasã. (n.84)
pe care o duce sã-ºi ocupe locul cuvenit în familia
lui:
Doamna curþilor sã fii,
Stãpâna d-argaþilor,
Chelãriþa banilor,
Nuror’ bun’ pãrinþilor,
Cumnãþica fraþilor,
Leicuþa surorilor. (n.101)
(continuare în numãrul viitor)

(urmare din numãrul trecut)

CONSTANTIN XENI: EVOCÃRI LITERARE
Tot pe atunci apãruse România pitoreascã, carte
comandatã de ministrul Spiru Haret. Ea a dat poetului
prilejul sã scrie pagini de o admirabilã putere de
evocaþiune a þinuturilor pitoreºti din vechea Românie.
Limba era de o puritate româneascã desãvârºitã,
iar ºtiinþa stilisticã, rafinãria frazei, migãlos alcãtuitã,
atingeau perfecþiunea. O mai fi cititã azi?
Ce diferit de ceilalþi era George Coºbuc! Figurã
maladivã ºi tãcutã, timid ca o fatã de altãdatã,
concentrat ºi visãtor, el era cu 12 ani mai tânãr decât
Delavrancea ºi Vlahuþã. ªi el bãiat de preot sãtesc,
venise dincoace de Carpaþi de vreo zece ani ºi
debutase la Convorbiri literare. Tradusese în
versuri pe Don Carlos al lui Schiller, pe Byron ºi
mai târziu Eneida ºi Odiseea. Când venea la
prânzurile lui Vlahuþã avea deja celebritatea, cãci
cu ºapte ani înainte apãruserã acele Balade ºi idile
care dintr-odatã i-au cucerit admiraþia. Era în aceastã
colecþie de versuri atâta optimism, atâta iubire
bucolicã a naturii, atâta farmec ºi sãnãtoasã bucurie,
completate cu atâta frumuseþe de limbã, încât
Coºbuc lãsase aproape în umbrã pe toþi contemporanii
sãi. ªi asta de la o zi la alta! Era ceva nou, ceva
neaºteptat.
Când i-am fost prezentat pentru întâia oarã, am
rãmas foarte mirat: „Cum, acest om trist ºi aproape
mut, cu pãrul roºcat ºi bãrbuþã neglijatã, e seninul
Coºbuc, poetul plin de viaþã ºi de sãnãtoasã bucurie
din Balade ºi idile? Acesta e poetul care a scris
Nunta Zamfirei, La oglindã, Cântecul fusului?
Acest timid, acest blajin e cel care scrisese în 1895,
cu o profeticã viziune, rãzboinicul Noi vrem pãmânt!,

strigãt încãrcat de atavicã revoltã, precum ºi acele
versuri încãrcate de urã din Cântec barbar?“
Desigur cã în mulþi poeþi sânt douã fiinþe! Corneille
ºi La Fontaine nu erau oamenii cei mai plicticoºi?
Octavian Goga nu se stabilise încã în þarã atunci
la 1901. Dar începuse a publica dincolo de Carpaþi.
Când venea în Bucureºti, îl gãseam ºi pe el la masã.
Dar cine îl vedea, cu ochii aceia albaºtri, mari, plini
de viaþã, cu firea lui caldã din care izvorau energia
ºi neastâmpãrul, n-ar fi fost mirat sã afle cã se
gãseºte în faþa unui luptãtor-poet. Fiu de preot din
Rãºinari (de lângã Sibiu) el studiase la Pesta ºi la
Viena. Dar idealurile românimei împilate îi aprind în
suflet elanul luptei. Poezii apar în 1905. Accentele lui
patriotice fac repede din debutantul „Ion Otavã“ poetul
naþional, poetul revendicãrilor neamului, iar proza lui
coloratã, discursurile lui pline de elocinþã ºi gustul sãu
pentru acþiune îl furã literaturii ºi îl aºeazã, peste alþi
zece ani, în rândul zbuciumatelor figuri politice.
ªi nu vreau sã uit pe prietenul ªt.O. Iosif, pe
blândul autor al cântecului La arme, acea caldã
inspiraþie în ale cãrei accente am vãzut de atâtea ori
defilând tineretul în patriotice cortegii. Iosif era tãcut
ºi de o timiditate maladivã. Un pãr frumos îi cãdea
uneori pe frunte, umbrind doi ochi mari negri, doi
ochi blânzi ºi triºti din cale-afarã. Palid nu era
totdeauna. Îi plãcea vinul, care-l roºea uneori. Era
mereu distrat ºi când vorbea parcã ºoptea... S-a
afirmat mai întâi cu minunate traduceri din poeþii
germani. Apoi a vibrat în versurile lui, impecabile ca
formã, o caldã notã naþionalistã, ca la toþi poeþii de
origine ardeleanã. Visul liberãrii Ardealului nu luase

Târgul de pâine

La câteva zile dupã cel de-al XV-lea Congres
al Asociaþiei Internaþionale a Muzeelor de
Agriculturã (AIMA-ICOM-UNESCO) din Serbia
ºi o campanie de cercetãri în judeþul Sibiu (Turnu
Roºu), Muzeul Naþional al Agriculturii a fost
prezent ºi la cea de-a VIII-a ediþie a Târgului
de Pâine de la Bucureºti. Organizat în zilele de 4 ºi
5 octombrie 2008, de Primãria Sectorului 2 ºi
Centrul Cultural „Mihai Eminescu” în Parcul
Naþional, Târgul a devenit o tradiþie a Capitalei,
având ca motto „Pâinea de Neamul Românesc”
(titlul cãrþii scrisã de Viorica Croitoru-Capbun ºi
Rãzvan Ciucã în anul 2002, apãrutã la Editura Star
Tipp Slobozia, în Colecþia HISTORIAE
AGRICULTURAE ROMANIAE, Seria
„Etnologie”).
În deschiderea evenimentului, d-l Rãzvan Ciucã
a evidenþiat preocuparea organizatorilor de a
prezenta simbolistica ºi rolul pâinii în viaþa de zi cu
zi, dar ºi cea spiritualã a românilor: „Sã ne
reamintim doar un verset din rugãciunea
Domneascã: Pâinea noastrã cea de toate zilele,
dã-ne-o, nouã, astãzi. Este, de fapt, provocarea,
este tema pe care organizatorii au abordat-o ºi,

iatã, cu multã tenacitate, încearcã sã o dezvolte
de la ediþie la ediþie”.
La actuala ediþie s-au reunit 9 dintre cele mai
importante firme din domeniul panificaþiei, gospodari
din Berbeºti ºi Botiza (judeþul Maramureº), Feregi
(judeþul Hunedoara), din judeþele Braºov, Harghita
ºi Olt, meºteri populari ºi rapsozi ai folclorului
românesc din toate zonele þãrii.
Grupul de la MNA, condus de Rãzvan Ciucã –
directorul instituþiei ºi preºedinte al AIMA, a
participat cu expoziþia „Povestea þestului”, însoþitã
de demonstraþii practice de copt pâine la þest.

încã fiinþã. O notã de
constantã melancolie îl
fãcea mai puþin viguros
ca Goga, care era cu 10
ani mai tânãr. În 1913
m-am pomenit cu el în
biroul meu, intrând
MARIAN ªTEFAN
brusc, fãrã sã batã la
uºã. Avea figura
congestionatã ºi ochii rãtãciþi. Divaga, spunândumi cã vrea sã plece numaidecât în rãzboi [România
intrase în cel de al doilea rãzboi balcanic]! Peste
câteva luni a murit nebun.
ªi mai venea la prânzurile maestrului ºi criticul
Ilarie Chendi, temperament pasionat de luptãtor.
Figurã finã, tãioasã, din care strãluceau doi ochi
poruncitori. Purta o pãlãrie „calabrezã“ ºi lavalierã
neagrã. Vorbea puþin, dar scria violent. Verva lui,
alimentatã de o bogatã culturã germanã, se
exercitase mai întâi în polemici la Tribuna din Sibiu,
înainte de a descinde în coloanele literare ale
Capitalei. Chendi avea asupra lui ªt.O. Iosif un
ascendent despotic. Recenziile sale literare oglindeau
un simþ critic ascuþit ºi o clarã judecatã, însã ºi o
tendinþã agresivã cãtre sarcasm ºi cãtre atac
personal. A murit ºi el tânãr, la Pantelimon, de aceeaºi
tristã boalã ca ºi blândul sãu amic Iosif.
ªi în aceastã atmosferã, în care simþeai cum
fiecare punea pasiunea celor frumoase ºi eterne
deasupra celor materiale ºi deºarte, am trãit cu aceste
umbre pe care le simt parcã în jurul meu ºi acum,
când cu melancolie le evoc.

Interesul ºi curiozitatea publicului vizitator au fost
atât de mari încât sute de oameni – copii, tineri,
adulþi bãtrâni - aºteptau cu rãbdare sã se coacã
aluatul ºi sã guste mãcar o bucatã din pâinea fierbinte
abia scoasã de sub þest. Printre aceºtia s-au aflat ºi
perticipanþii la o nuntã, mirele ºi mireasa dorind sã
rãmânã cu amintirea focului arzând sub þesturi.
Ploaia torenþialã ºi frigul de a doua zi, care i-au
alungat pe cei mai mulþi dintre participanþii la Târg,
nu i-au împiedicat însã pe bucureºteni sã ia din nou
cu asalt standul MNA, cerând pâine coaptã la þest.
Astfel cã echipa muzeului a rãmas pe poziþii,
rãspunzând dorinþei publicului de a privi, de sub
umbrelele ude, cum se frãmântã aluatul, cum se pune
pâinea pe vatra încinsã ºi se acoperã cu þestul. Au
aºteptat apoi cu rãbdare sã guste din pâinea coaptã.
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EVOLUÞIA JUDEÞULUI IALOMIÞA
ÎN PERIOADA FANARIOTÃ
(urmare din numãrul trecut)

II.AªEZÃRILE IALOMIÞENE ÎN
SECOLUL AL XVIII-LEA.
Dâlga, sat mic.
Bueºti, sat ºi moºie cu douã biserici.
Perieþi, sat ºi moºie cu douã biserici.
Pribegi, ,,mic sat pe Ialomiþa, în opoziþie cu care e
aºezat”.
Schit, sat cu o bisericã ºi siliºte.
Slobozia, ,,un oraº cu o curte de piatrã, pe Ialomiþa,
unde are un pod”.
Popeºti, sat mic cu moºie.
Cosâmbeºti, sat cu bisericã pe Ialomiþa.
Pisculeºti, sat cu bisericã.
Angileºti, sat mic.
,,Budgella”, sat mic.
Bucu la Iezer, sat cu o bisericã.
Berleºti, sat cu bisericã.
Buciumeni, sat mic.
Vaduchel, sat pe Ialomiþa, cu un pod.
Ograda, sat mic, în dreptul celui precedent.
Pãpeni, sat.
Borduºani,
Fãcãeni, Frãþileºti, sat cu o bisericã ºi pãdure.
Câineºti, sat ºi moºie.
Oraºul Nou,
Hagieni, ,,douã sate situate pe Ialomiþa, unul faþã de altul”.
Berteºti, sat cu o bisericã.
Sãrata,
Iarbã Dulce,
Tãtarul,
Crucea, ,,patru sate situate la vest, pe frontiera districtului”.
Oraºul Vechi,
Gâdiliþa,
Flãmânda, ,,biserici ruinate, situate de o parte ºi alta
pe Dunãre, în faþa oraºului Hârºova. Acestea sunt
singurele urme ale vechiului Oraº sau Floci, situat la
vãrsarea Ialomiþei, faimos prin înflorirea comerþului sãu;
el a fost ruinat în urmã cu patruzeci ºi cinci de ani”.
Lãteni,
Borduºani, sat cu biserici, pe Dunãre.
Maltezi, sat mic.
Cegani, sat cu o bisericã.
Stelnica, sat cu o bisericã ºi o cãpitãnie.
Dudeºti, sat cu o bisericã.
Tâmbureºti, sat cu o bisericã, douã bãlþi ºi pod.
Piatra, sat cu o bisericã.
Brânceni, sat cu o bisericã.
Beilicu, sat legat de precedentul, sat cu o bisericã, o
... numitã Jegãlia ºi douã ostroave.
ªocariciu, sat.
Carabãþ sau Dichiseni, sat cu o bisericã.
Mestiteni, sat mic.
Hotaru, sat cu o bisericã.
Trânºani, sat cu o bisericã.
Cãlãraºi sau Lichireºti, sat cu o cãpitãnie ºi o bisericã.
Satu Nou, sat mic.
Cuneºti, sat cu o bisericã.
Lãzureºti, sat mic situat pe Dunãre, la graniþa care
separã districtul Ialomiþa de cel al Ilfovului. De la Hotar la
Lãzureºti, se face menþiunea cã toate se aflau în faþa
Silistrei11.
O altã sursã importantã, deºi nu atât de amãnunþitã
precum Memoriile lui Bauer, este harta austriacã din anul
1788, cu titlul Harta Valahiei, Moldovei ºi Basarabiei...,
având drept editori pe I.F.Schmidt ºi F.A.Schraemol.
,,Distr.Ialomitza” apare prezentat cu limitele cunoscute ºi
mai târziu, vecin cu judeþele Râmnic, Buzãu, Prahova, Ilfov,
precum ºi cu Dunãrea. Faþã de limitele cunoscute din
surse dupã anul 1800, este de menþionat întinderea
judeþului spre nord, pânã la râul Cãlmãþui, fiind incluse ºi
aºezãri recunoscute istoric (precum Larga ºi Ruºeþu) ca
aparþinând judeþelor Râmnic ºi Brãila. Ca ape sunt
menþionate Dunãrea, Ialomiþa (,,Jalomnitza”) ºi Cãlmãþui
(,,Kalmaschu”), arãtându-se ºi cursurile inferioare ale
apelor Lata-Sãrata (Valea Strachina), Cotorca, Sãrata ºi
Cricov, fãrã menþionarea numelui lor. Aºezãrile amintite
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pe hartã sunt în numãr de 40, anume:Dridu (,,Dridowa”),
Moldoveni (,,Moldowany”), Alexeni (,,Aleksin”), Urziceni
(,,Orsitscheny”), Axintele (,,Aksint”), Raºi (,,Rasch”),
Orezu (,,Oresi”), Dâlga (,,Dylga”), Cãzãneºti
(,,Kosanescht”), Perieþi (,,Piriezu”), Slobozia (,,Slobozie”),
Popeºti (,,Potescht”), Berleºti (,,Berlescht”), Ialomiþa
(,,Ialomitza”), Buciumeni (,,Butschumen”), Ograda
(,,Gradu”), Bãrcãneºti (,,Bercenescht”), Hagieni
(,,Adschul”), Larga (,,Larga”), Ruºeþu (,,Ruschtschetul”),
Cotu Bulgarului (,,Kodubulgan”), Iarbã Dulce (,,Erba
Dultschi”), Sãrata (,,Sarata”), Malaia (,,Moloja”), Gâlmele
(,,Ghilimele”), Lãzureºti (,,Lasuresti”), Gâbnicu de Jos
(,,Gibnic deschos”), Berteºti (,,Bertescht”), Oraºu Vechi
(,,Orasweka”), Fãcãeni (,,Fakoeni”), Lãteni (,,Lateny”),
Boldureºti (,,Baldurescht”), Cegani (,,Tegani”), Piatra
(,,Pitra”), Beilicu (,,Beilip”), Brânceni (,,Brintschany”),
Carabãþ (,,Karobat”), Hotaru (,,Chotar”), Mãciuci
(,,Matschulci) ºi Cutunov (,,Kutunow”)12. Cu unele
excepþii, localizarea acestora apare destul de precisã. Pe
lângã menþiunea localitãþii ,,Ialomitza”, situatã între
Slobozia ºi Buciumeni ºi care pare sã fie indicatã drept
târg reºedinþã de judeþ, Bãrcãneºti apare localizat mult
mai spre est, aproape în dreptul Hagienilor ºi nu în est,
unde era. Nu sunt indicate, deºi Bauer le aminteºte, precum
ºi alte surse ulterioare, aºezãri care existau sigur la sfârºitul
secolului al XVIII-lea, precum Grindu, Jilava, Armãºeºti,
Crãsani, Bucu, Borduºani etc. Datatã pe la anul 1790, harta
Principatul Valahiei, realizatã de un cartograf german,
indicã în spaþiul ialomiþean peste 25 de aºezãri, unele
precizate eronat13. Mai precis, textul grecesc Katiliki tis
Ialomitzas ehi epta plases (1789), inspirat de Memoriile
lui Bauer, dã aºezãrile componente ale celor ºapte plãºi:
,,Plasa Lichireºtilor
Cuneºti, Canþuleºti Lichireºti, Mãgureni, Tonea, Hotar
de Sus, Hotar de Jos, Dichiseni, ªocariciu, Jegãlia.
Plasa Stelnicii
Gâldãu, Piatra, Plumbuita Tâmbureºti, Gârliþa, Sturzeni,
Dudeºti, Futeºti, Stelnica, Maltezi, Cegani, Borduºanii
Mari, Borduºanii Mici, Fãcãeni, Strãinii Slobozii, Strãinii
Sf. Ioan-Vlãdeni, Adunaþi de Borduºanii Mici.
Plasa Oraºului
Berteºti, Oraº, Movila lui Bar Tastaman, Coada Badii,
Brãiliþa, Salcea, Cãþeni Cãrãreni, Ghizdãreºti, Frãþileºti,
Ograda, Smeul, Pisculeºti, Cosâmbeºti, Bucul Adunaþi,
Cioroeni, Berleºti.
Plasa Slobozia
Slobozia, Slobozia de Sus, Sioni, Perieþi, Tãtãrãi,
Posluºnicii comisoaiei, Risiva mintica, Crunþi, Mirceºti,
Orboeºti, Cãzãneºti, Ivãneºti, Ciulniþa, Poiana, Buieºti,
Dâlga, Obidiþi, Piersica, Orezi, Piscu Cãdbanului, Raºi,
Adunaþi de Doiceºti.
Plasa Gârbovilor
Fundu Crãsanilor, Alexeni, Rãcoreºti, Cotorca,
Glodeanu, Cepãºoaia, Meteleu, Grindu Fãgãraºului,
Urzicenii de Sus, Adunaþii ot târg Urziceni, Posluºnicii de
Berileºti, Posluºnici, Posluºnici de Uluiþi, Gârbovi scutiþi.
Plasa Jilava
Moldoveni, Sârbi, Colacu, Patru Fraþi, Slãtioarele,
Rãduleºti, Armãºeºti, Scutiþi, Berileºti Posluºnici, Odaia
Protopopului, Posluºnici sau Jilava, Posluºnici ,,ot Siltzi”.
Plasa Dridului
Coºãreni, Borãneºti, Bãrcãneºti, Stoeneºti, Panduri,
Crãsani, Logot Sasul, Uleºti de Sus, Uleºti de Jos,
Voiculeºti, Sinteºti, ªtefãneºti, Adunaþi”14.
O altã sursã importantã pentru cunoaºterea aºezãrilor
judeþului dateazã din anul 1790, fiind vorba de o descriere
a Þãrii Româneºti, realizatã de ofiþeri austrieci. Sunt
menþionate peste 60 de aºezãri, distanþa (în ceasuri) pânã
la cea mai apropiatã localitate, construcþiile importante,
ape, cãi de comunicaþie cu anexe (inclusiv poduri ºi staþii
de poºtã) etc. Între localitãþi, sunt descrise Urziceni (lângã
confluenþa apelor Glodeanu ºi Sãrata), Jilava (cu staþie
de poºtã pe drumul Bucureºti-Focºani), Moldoveni (cu
pod de vase ºi staþie de poºtã), Grindu Fãgãraº (în
câmpie), Pupezeni (pe malul Ialomiþei, într-o zonã cu
crânguri), Alexeni (la fel), Cosâmbeºti (într-o zonã cu

smârcuri), Slobozia (cu mãnãstirea, bisericã de lemn ºi
case de zid), Bucu de Sus (cu bisericã de lemn) º.a.15
Harta austriacã Specht (1791), mai precisã, aratã numeroase
aºezãri (cca.100), multe dintre ele neindicate pe vreo altã
sursã mai devreme, precum Rãcoreºti, Sinteºti º.a.

Localitãþi din zona Urziceni (Uluiþi, Manasia,
Coºereni), pe un fragment din Harta Specht (1791)
Sate ºi domenii. Satele de câmpie, aºa cum aratã
litografiile de epocã, descrierile strãinilor, descrierile
cãrturarilor români, precum ºi cercetãrile arheologice ºi
etnografice cuprindeau locuinþe modeste. Acestea erau
ridicate la câmpie mai rar din lemn ºi în mod obiºnuit din
paiantã, cu o singurã încãpere sãrãcãcioasã ºi acoperiºul
din stuf sau paie. Specifice câmpiei erau bordeele, ridicate
la nivelul solului sau semiîngropate. Surse de epocã,
precum Memoriile lui Bauer, aratã ºi existenþa unor case
boiereºti ridicate din piatrã. Anton Maria Del Chiaro,
fostul secretar al lui Constantin Brâncoveanu, menþiona
cã ,,fiecare odaie are câte un cãmin, care se numeºte în
limba valahã sobã, cu o portiþã ovalã prin care se bagã
lemnele ºi o ieºire pentru fum, iar partea inferioarã
transmite cãldura prin una sau douã coloane pãtrate sau
rotunde, lucrate cu stuh, ºi care încãlzesc odaia. Tapiserii
sau alte ornamente nu se vãd în casele din Valahia, decât
doar vre-o icoanã încadratã ºi atârnatã într-un loc
înalt”16.La Lichireºti, apoi Cãlãraºi, documente din jurul
anului 1800 amintesc existenþa caselor acoperite cu stuf
sau nuiele, abia în perioada regulamentarã fiind amintite
case învelite cu olane. Tot acolo, o întãrire a unei donaþii
cãtre mãnãstirea Colþea, fãcutã de serdarul Scordeli
Criteanul, aratã cuprinderea unei gospodãrii17. Într-un târg
ialomiþean, cãtre anul 1800, o casã ,,cu toate tacâmurile ei,
cu uºi, cu ferestre ºi curtea dinaintea ei”, se vindea pentru
suma de 18 taleri, iar o chirie pentru un an ajungea la 32
de parale18.
Dr.Samarian Gh.Pompei,op.cit.,pp.218-220.
Titlul original este Karte von der Walachei, Moldau und
Bessarabien, nach geometrischen Messungen und astronomischen
Beobachtungen verfast von Herrn I.F.Schimdt neu herausgegeben
von Herrn F.A.Schraemol. M.N.I.R., inv.57446.
13
Harta are titlul original Das Fursterthum Walachey ºi aratã
localitãþile: Urziceni, Alexeni, Andrãºeºti, Cocora,Comana,
Clãcari, Uleºti, Bãrcãneºti, Speteni, Slobozia, Oraºul de Floci
(,,Orazelesci”), Bãdeni, Cojeºti, Stelnica, Lãteni, Boldureºti,
Cegani etc. Alexeni este localizat spre nord, iar în sudul sãu
Andrãºeºti, Speteni este la sud-est de Slobozia, în largul câmpiei.
Erorile continuã cu menþiunea râului Ialomiþa ca ,,Praova Fl.”,la
est de Slobozia, precum ºi cu pãduri arãtate între râul Ialomiþa ºi
Dunãre, în largul stepei Bãrãganului. Vezi Atlas istoric. Reproduceri
de hãrþi originale explicate de Dinu C.Giurescu. Editura Sigma,
Bucureºti, 2006, p.13.
14
Dr.Samarian Gh.Pompei,op.cit, p.217-218.
15
Dr.Constantin ªerban,Judeþul Ialomiþa într-o descriere
germanã de la sfârºitul secolului al XVIII-lea. În
,,Ialomiþa”.III.Studii ºi comunicãri de istorie, arheologie,
etnografie. Slobozia, 2000, pp.176-180.
16
Anton Maria Del Chiaro,Revoluþiile Valahiei. Cu o
introducere de N.Iorga. Editura Viaþa Româneascã, Iaºi, p.13.
17
Dr.Samarian Gh.Pompei,op.cit, p.222, doc.XXI.Gospodãria
cuprindea ,,6 case mari cu mici, tot subt un înveliº, cu grajd ºi cu
coºar deosebit ºi curtea caselor cu grãdina îngrãditã ºi cu alte
nãmestii împrejurul casei”.
18
Ibidem, p.222-223, doc.XXXII ºi XXXIII.
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prof. dr. ªtefan Grigorescu

PRIVINDU-NE ÎN OCHI ...
PRIN EUROPA
(urmare din pag. 1)

Arunc niºte priviri îngrijorate
înainte, înapoi, în stânga, în
TITI DAMIAN
dreapta, aceleaºi zornãituri,
lãsându-mi impresia cã parcã se
învârt în jurul meu ºi devin din ce în ce mai multe ºi
ameninþãtoare. Am timp sã mã uit la chipurile lor obosite,
dupã zeci de ore nedormite, venite în tren în cine ºtie ce
condiþii. Mulþi bãtrâni cu pãlãrii de paie pe cap, dar ºi
mai multe femei în vârstã, privind spre recepþie ca spre o
unicã salvare. Opriri dese.
Priviri rugãtoare de ajutorare. Chipuri epuizate.
Obosite. Ajunse la capãtul puterilor. ªi cârjele, ºi beþele,
cu bocãnitul lot ritmic pe asfaltul de pe platoul din faþa
hotelului! ªi spatele lor încovoiat, ºi mersul lor legãnat!
ªi rãsuflarea lor ºuieratã! ªi chiputile lor asudate! Priveam
femeile: bãtrâne, grase, obosite, cu picioarele în obezi,
câlcând greoi spre exterior, miºcându-ºi ritmic ºoldurile
prea pline de grãsime, ridicând ºi coborând umerii în
ritmul paºilor prea obosiþi ºi prea apãsaþi. ªi bãtrânii parcã se vorbiserã toþi: cu pãlãrii de paie pleoºtite, unele
cu boruri largi, altele þuguiate, provocatoare, mulþi
subþirei, niºte þâri, agitaþi, dar ºi mai mulþi mãtãhãloºi,
miºcându-se precum niºte elefanþi ieºiþi din nãmol.
Aceleaºi chipuri obosite, suflând din ce în ce mai greu,
cãutând odihna, venite de departe, pentru un iluzoriu
dram de sãnãtate...
Am descoperit cã e ziua când se schimbã seria. Stau
în mijlocul lor ºi mã întreb ce-i cu mine? Pur ºi simplu,
fascinat de aceastã priveliºte umanã, uitasem de mine,
nu mai vãzusem niciodatã aºa densitate de bãtrâni –
femei ºi bãrbaþi – pe câteva zeci de metri pãtraþi. Aveam
senzaþia cã sunt un extraterestru aterizat forþat pe platou,
mai ales cã aveam impresia cã nici nu le înþeleg graiul.
„Ce Dumnezeu, chiar toatã România este bolnavã?” Mai
mult tãceau decât vorbeau, cãutau recepþia cu niºte
gâturi întinse, uitând parcã sã mai vorbeascã, de teamã
ca nu cumva iluzia sã disparã. Priveliºtea mã uimea, mã
fascina, mã intriga. Mi se pãrea cã întorc timpul înapoi,
undeva prin anii’75, în staþiunea Sovata. Mersesem trei
ani la rând împreunã cu soþia. Ajusesem aproape sã
blestem acea staþiune, nu pentru medic sau pentru
tratament – fãceau ºi ei ce puteau - ci pentru faptul cã
intrarea în sala de mese se fãcea pe niºte scãri care urcau
la un etaj, iar pãtrunderea în salã, unde masa se servea
în trei schimburi, era o provocare pentru toþi, asta
însemnând îmbrânceli, înghionteli, înjurãturi, feþe
înroºite de furie ºi de neputinþã. Pur ºi simplu mã exaspera
acea „coadã”absurdã la masã. Nici atunci ºi nici dupã
mai bine dupã treizeci de ani, aici la Amara, n-am înþeles
de ce se produceau acele îmbrânceli inutile, la ora
deschiderii uºii pentru masã, din moment ce fiecare îºi
avea locul lui la, porþia lui, tacâmul lui. ªi asta în fiecare
zi, câte optsprezece zile, ani la rând. ªi asta în fiecare zi,
ºi la proceduri, trei sute ºaizeci ºi cinci de zile pe an!
Cred cã era o plãcere sadicã a personalului de a savura
asemenea înghesuieli, plãcere care s-a perpetuat pânã
azi, în aceastã parte a þãrii...
Parcã nimic nu se schimbase. Acea Sovatã fusese
adusã aici în Bãrãgan, doar cã nu mai urcai, în îmbrânceli
cumplite acele trepte. Am rãmas stupefiat crezând cã timpul
a luat-o din loc înapoi, când am vãzut cã, la douãsprezece
treizeci fix, holul hotelului de trei stele din Amara era plin
ochi de inºi ºi de inse, îmbujoraþi, graºi, aduºi de spate,
mergând legãnat cu picioarele lor metehãinde de atâta
greutate, nerãbdãtori sã ia cu asalt intrarea în sala de mese,
unde îi aºteptau cuminþi porþiile la mesele rezervate. „De ce
s-or mai fi înghesuind?” mã întrebam nedumerit. Mâncarea
era bunã, fiecare îºi avea locul stabilit la masã, doar cã se
intra pe serii. Sã se fi pãstrat, prin tradiþie acest obicei al
înghesuielii la masã? Sau o reminiscenþã a „cozilor”,
devenite reflexe, din anii 80?
Urmeazã repartizarea camerei la recepþie. Scot o
bancnotã, aºa cum mã învãþase cineva cu experienþã, io arãt discret fetei ºi mã pomenesc la etajul unu, camera
117. „Bine, mi-am zis e un început promiþãtor, nu urc
prea mult, „fata a fost sensibilã la gestul meu”. Ajung în
camerã. Cam înghesuialã, orientare rãsãrit. Pentru

început, sã zicem, mulþumit. Nu bate soarele decât
dimineaþa. Îi compãtimesc pe cei cu orientare vest. „Dupã
masã, sã-i coacã soarele ºi pe alþii!”, zic eu în sine-mi
rãutãcios. Cercetez cu de-amãnuntul camera: trei paturi.
Apare un semn al întrebãrii. „De ce nu douã, aºa cum este
civilizat?” O las mai moale când vãd cã am duº, apã caldã,
apã rece, un televizor mititel care chiar merge, un frigider
la fel de minuscul unde nu încap decât o sticlã de apã, un
pacheþel, ceva fructe, obiecte mãrunte, dar este frigider,
încã mai ºi bâzâie discret. Mai - mai sã accept cele trei
stele ale hotelului, ce-i drept, cam palide. Vecinii de pat
întârzie. „Precis sunt la proceduri” mi-am zis.
Aºteptând lângã geamantan în camerã, observ cã uºa
se deschide brusc ºi doi angajaþi ai hotelului intrã trântind
uºa de perete, cãrând din greu încã un pat, de-a
curmeziºul. Ordin. Patru persoane. Ei doar executã. Naud protestele mele. Mutã ici, mutã dincolo, înghesuie
noptierele. Dau sã protestez din nou. „Cum, sã ne
înghesuim în cãmãruþa asta minusculã patru inºi? N-avem
aer, ne sufocãm!” Surzi. Ei doar executã un ordin. Ameninþ
cã mã duc la recepþie, dacã nu la „ºeful” lor. „Care ºef? E
privatizat. ªeful cel mare a dat ordin. Acum e plecat.” N-ai
cui te plânge. Cred cã am sã plec: „Ducã-se dracului de
proceduri!” îmi zic furios. Apare ºi bãrbatul repartizat aici
ultimul: un ins strâmb, în mânã cu un bãþ înalt cât el, în
care s-arunca atunci când înainta, un ins care îmi spune
cã-l cheamã Petre, e de pe lângã Ciocãneºti de Cãlãraºi,
are ºaizeci ºi ºapte de ani de ani: „Nu-i el de vinã” gândesc.
Parcã mi-a înþeles gândurile: „Aici m-au trimis de la
recepþie. Eu ce sã fac, am vreo putere? De-abia am fãcut
rost de bilet!”, îmi spune mai mult din priviri. Iatã cã intrã
pe uºã un ins, tot în vârstã, cu un prosop pe cap, roºu la
faþã. Tocmai ieºise din baia mineralizantã. Am aflat cã-l
cheamã nea Sandu Dabija ºi e viticultor vestit din Fitioneºtii
Vrancei, de pe lângã Panciu, ins cu ºtate vechi prin staþiune,
cunoaºte ca-n palmã toate potecile parcului acestuia imens,
dar în paraginã, fiecare piatrã. În sfârºit, apare ºi nea Todea,
macedonean din Slobozia, venit cu un bilet procurat de
nepoata sa, asistentã. Când aflu cã are optzeci de ani bãtuþi
pe muchie mã îngrijorez. Stau în cumpãnã. „Sã rãmân? Sã
plec? O noapte dormitã aici n-oi muri.”
Seara, se culcã nea Todea cu faþa în sus, aºa cum l-a
învãþat doctorul de familie, pentru cã are ºi o bronºitã
astmatiformã. Sforãituri cumplite. Dau sã-l întorc într-o
parte. Se trezeºte repede, argumentându-mi: „Nu, aºa mia spus doctorul sã dorm, cu perna ridicatã ºi cu faþa în
sus.” „Nea Todea, îi zic a doua zi, mai în glumã mai în
serios; te duc eu seara acasã cu maºina ºi te aduc înapoi
mâine dimineaþa, ºapte km dus ºi ºapte întors pânã la
Slobozia, nu-i un capãt de þarã pentru mine, mai puþin de
un litru de benzinã. Nu mã mai chinui cu sforãiturile!”
Mult timp n-a zis nimic, l-am simþit îmbufnat, mai mult îmi
mormãia, urmãrindu-mã cu o privire oblicã, aproape
duºmãnoasã, decât sã-mi vorbeascã. Refuz categoric din
partea lui. Mã resemnez. Se culcã tovarãºii mei de camerã
cam pe la nouã. Eu? Noctambul. Ora de culcare – 12. Pe la
unu noaptea încep peregrinãrile lor spre baie. Întâi – nea
Petricã, apoi nea Sandu, apoi nea Todea. Mã frige patul.
Apã trasã zgomotos. Cineva se împiedicã. În sfârºit,
adorm dupã ce numãr pânã la nu ºtiu cât. Nea Petricã se
scoalã. Face patul. Bâjbâie. Pãrãseºte camera – e trei ºi
treizeci. Dupã un timp, nea Sandu, ca o pãsãricã, doar
umbra proiectatã de lunã pe un perete, se vede. Iese ºi el
biniºor pe uºã. E 5,30. „Ce-o fi fãcând?” mã întreb. Adorm
împreunã cu nea Gicã. Sforãiturile îi rãmân în urmã.
Dimineaþa îl gãsesec dormind într-o parte, cum îl
învãþasem. Fãcuse compromisul. „Unde s-au dus, mãi nea
Gicã?”. „Unde sã se ducã – la Mama Dracului, stau la
rând la proceduri. Asistentele vin cam pe la ºapte. „Ce fac
ei acolo?” „Aºteaptã”. Îs obiºnuiþi sã se scoale dimineaþa,
ce ºtii dumitale...!”
„Vãd cum e ºi cu procedurile ºi cred c-am sã renunþ.
Nu se poate în halul acesta!” îmi zic hotãrât sã-mi fac
bagajele. Dimineaþa, îmi iau inima-n dinþi ºi mã duc ºi eu la
proceduri. Mai întâi micul dejun, aveam sã aflu, mâncare
standard: douã cubuleþe de unt, gem, trei feliuþe de salam,
trei de parizer, ceai, pâine cât pofteºti(ca la români!) Nimeni

nu s-a plâns c-ar fi fost puþinã, dar – standard. Urmeazã
programarea la „proceduri”. Camera cutare, ora cutare.
„Interstiþialele”. „Bãi cu nãmol”. „Ventuze”. „Bãi
mineralizante”. „Trebãr”. „Masaj”... Muncã ºi
alergãturã, nu glumã! ªi pe mine, ºi pe asistente!
Încerc sã mã þin de programare. Dau sã intru la un
cabinet unde eram programat la ora 8,30. „Care 8,30,
tovarãºe, (chiar aºa mi-a zis), la rând!”, mã pune cineva
la respect. „Îmi cer scuze, cine-i ultimul?”. „Vezi cã
înveþi repede?” îmi zice o bãtrânicã ale cãrei cãrnuri se
revarsã pe un scaun, acoperindu-i genunchii, la intrarea
cabinetului. „E clar!” îmi spun. „Rãbdare. Virtutea
esenþialã a românului!” Termin procedurile pânã pe la
masa de prânz, aproape mâniat ºi speriat. „Trei
sãptãmâni tot aºa? De-aia se sculau cu noaptea –n
cap colegii mei de camerã?” Ia sã încerc mâine sã vin
cam pe la ora 10,30! Nu s-or mai rãri?”. Gândisem bine.
Ochesc dintr-o privire unde sunt mai puþini. Ne
socializãm. Începem sã ne cunoaºtem pe zi ce trece,
aºezaþi cuminþi pe bãncile din faþa cabinetelor. Chiar ºi
metehnele, necazurile, bucuriile. Oamenii, aºteptând,
la coadã, se destãinuie. Afli, fãrã sã forþezi, fel ºi fel de
întâmplãri ºi destine. Nenea de pe bancã, având burta
atârnând pânã spre genunchi e din Craiova. Îngropase
trei soþii pânã acum. Suflã greu. Mãnâncã dimineaþa,
c-o poftã nebunã cu untul, singur aproape toatã pâinea
din coº. Suntem nevoiþi sã mai cerem. Apoi ia
conºtiincios medicamentele de diabet. Se scoalã uºurat
de la masã. Râgâie. Nenea din Piatra Neamþ nu e lãsat
deloc din ochi de soþie. Trage cu ochiul spre o tânãrã
ceva mai slãbuþã, de vreo cincizeci de ani, din Bistriþa.
Un picior pe sub masã îl aduce la realitate.
Curios, aici nu-i nici un tânãr, nicio tânãrã. Mint.
Dupã masa de seara zãresc un cãrucior împins de o
mamã în care era un înger de fatã – de vreo ºaisprezece
ani. Paralizatã de la ºold în jos. Accident de maºinã.
Când te gândeºti cã la ora actualã sunt peste 15000 de
inºi paralizaþi în cãrucioare din cauza accidentelor!
Mamã-sa o suie într-un leagãn din apropiere. O ajut.
Împinge leagãnul. Clipe de tandreþe. Pãreau fericite.
Un ins subþirel de vreo ºaptezeci ºi cinci de ani, cu o
alurã de intelectual, cu-n trening ºi un fes pe cap trece
strâmb. Privirile-mi sunt atrase de degetele-i de la
picioare încolãcite rãu din cauza reumatismului.O
descopãr ºi pe decana de vârstã a staþiunii, are nouãzeci
de ani. E din Bistriþa. Vine aici de vreo douãzeci ºi cinci
de ani. Cunoaºte pe mulþi. Pe mine nu, cã-s venit prima
datã, mi-a ºi spus-o. Douã femei, dupã ce au fãcut un
schimb de reþete, sporovãiesc, în spatele meu, pe o
bancã. Trag cu urechea: „ªtii cum am scãpat eu de un
purice de la hotel? Mi-am scos chiloþii, i-am scuturat
de la balcon. Stã, al focului, numai în betelie. Numai
aºa scapi de el. Poþi sã dai cu toate prafurile!” Atunci
am fãcut legãtura cã, de fapt, pe paturile unde se fãceau
procedurile nu se schimbau niciodatã cearceafurile.
Puricii din Craiova se puteau împerechea în voie cu
cei din Botoºani. Am ºi simþit pe loc o uºoarã
furnicãturã la betelie. „Ãsta-i ori din Ciocãneºti, ori
din Fitioneºti, ori din Slobozia. Dar dacã l-am luat la
proceduri? Pe acelaºi pat se perindã cel puþin vreo
douãzeci de inºi într-o zi, dar într-o sãptãmânã? Dar
într-o lunã? Dar într-o varã? Dar într-un an? Socotealã
greu de fãcut!” Dar la nemþi, la Baden-Baden, cum o
fi? Mi-am adus aminte cã am fost, cu vreo câþiva ani în
urmã, la Covasna: altã lume, nu erai la ora fixatã la
cabinet, adio! Îþi trecea rândul pe ziua aceea. Ca surpriza
sã fie totalã, de ziua noastrã de naºtere, am gãsit o
felicitare la masã. Mai mult, felicitarea am primit-o acasã
ºi anul urmãtor, sã ne amintim c-am fost la Covasna.
În unele cabinete, cearceafurile ajunseserã cenuºii.
Curând aveam sã constat cã nici la pat, timp de trei
sãptãmâni n-a umblat nimeni. Discut problema cu un
vecin la procedurã. „Dã-le ceva, sã vezi ce grijulii sunt!”
Era prea târziu. Mai aveam doar douã zile...
Dupã amiazã, dupã masã ºi dupã proceduri, mã
odihnesc împreunã cu colegii de camerã. Ne facem
siesta, mulþumiþi, toþi patru. Încep poveºtile. Aflã ei cã
nu-s chiar de-al lor „Eºti telectual?” remarcã nea Petricã.
Nea Sandu din Fitioneºtii Panciului gâlgâie la toþi câte
un pahar de Feteascã de la el din beci. Nea Gicã din
Slobozia scoate (continuare
niºte struguri
ºi câte
în 1001
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ce sã le scot? Aveam niºte reviste ºi o carte tipãritã
recent. Le arãt. Le dau pe sub nas revista. Observ cã
se cam încurcã chiar la citirea titlului. O retrag înapoi
biniºor, schimbând vorba.
Se apucã nea Gicã „machedonul” de povestit:
Cadrilater, Tulcea, Banat, Ciocãneºti, Fundata,
Slobozia. Tot mereu mutaþi de statul român. Îl
compãtimesc dar, în sinea mea, îi admir, prin el, pe toþi
„machedonii”, pentru cã s-au descurcat, au
supravueþuit prin solidaritate. Ne gãsim ºi câteva
cunoºtinþe comune. Soþia mea fusese colegã de camerã
la facultate cu una de-a lor. Ne-am dus ºi la nunta ei.
Precis ne-am întâlnit acolo. Când îi laud pe Becali, pe
Hagi ºi pe Steaua, se însufleþeºte. Aproape cã ne
împãcãm. Noaptea urmãtoare a dormit cu capul într-o
parte. N-a mai sforãit.
Nerãbdãtor, intrã în scenã, aºezat într-un cot, pe
pat, nea Sandu: „Eu, domnu’Titi, nu pot trãi fãrã muncã.
Am doi cai, un ha de vie, alte cinci cu livezi de pruni,
lucernã, pãdure. Mi-i dragã munca. Fãrã ea nu pot trãi,
crede-mã. Dimineaþa, la cinci, sunt la grajd, în curte.
Rezolv animalele, ele nu pot rãbda de foame, de sete,
apoi îi dau cu o þuicã, o ºuncã, uite aºa tãiatã mãrunt,
pe la zece. ªtii ce bune-s cu-n pãhãrel de þuicã sau de
vin? Iau ºi o cafea, apoi iar la treabã. Prima datã, când
mã trezesc, pe la cinci, îmi fac planul ce-am de fãcut pe
ziua respectivã. Nu de-cu-searã, cã-ntre timp se poate
schimba vremea. Am ºi acum un vin, uite ºi mata ce
curat este, n-am pus nimic în el, doar niºte sulf... mai ia
un pahar! Sã-þi mai spun un secret: eu pun în butoi ºi
o creangã de busuioc. Preotul în bisericã, ce pune la
aghiasmã? Mi-a spus mie cineva cã busuiocu-i
antiseptic. Eu, când mã deranjez la stomac, iau în gurã
ºi mestec un ghem de busuioc, fac pãianjeni, ºtii mata
unde...Sã vii la mine la toamnã sã vezi beciul cu
butoaiele...”
Nea Petricã, ascultând, scapã bãþul nelipsit printre
paturi. Profitã de pauza nostalgiei lui nea Sandu: „Eu,
domnu Titi, nu râde, fãrã purcele nu pot trãi. De când
mã ºtiu, încã de pe timpul „Împuºcatului” eu cresc
purcele. Câte ºase. Îmi fac mereu, fiecare, câte
paisprezece purcei. Le programez fãtarea când se cautã
purceii. Am ºi vierul meu de prãsilã. ªtii care-i secretul?
Nu-þi vine sã crezi: vierul! Îi duc, când se fac, aºa, de
ºase sãptãmâni, în târg, cu remorca, cu camionul, la
Ploieºti, la Buzãu, la Cãlãraºi, am eu locurile mele. câºtig
bani buni. Le-am luat celor trei copii câte o maºinã. Leam fãcut câte o casã. Ei mã iubeºte mult”. N-apucã sã
rosteascã toatã fraza, cã se ºi aude mobilul. Îl suna un
nepoþel. Continuã apoi: „Sã vezi cum sug purceii, cum
se încalecã unul pe altu, cum se înghesuie calici, cum
scapã laptele din gurã, iar ele grohãie mulþumite! Îþi
vine ºi þie, sã sugi, nu alta!” „Da’cu piciorul ãsta beteag
ce s-a întâmplat?” „O poveste urâtã, eu am fost de
vinã. Sã ºtii de la mine cã niciun cal nu suportã omul
beat lângã el. Dacã-l ºi mai atingi, te pedepseºte!” Nam mai insistat. Oftatul lui spunea mai mult decât o
lungã spovedanie. „Dar pe timpul împuºcatului cum îi
zici mata, cum fãceai rost de mâncare pentru ele?” îl
provoc eu. Precaut, omul se uitã într-o parte ºi în alta,
sã fie sigur cã nu-l aude ºi altcineva: „Rãmâneau tarlale
de porumb întregi, neculese, la iaseu, tractoriºtii arau
peste ele, sã raporteze recoltatul ºi aratul încheiate.
Noi ne duceam iarna, cu furcoaie, cu biciclete ºi
adunam. Sã putrezeascã bunãtate de porumb sub
brazdã, nu era pãcat? ªefii se fãceau cã nu ne vãd. Le
mai scãpam ºi lor câte un purceluº. Altãdatã am sã vã
povestesc ce chefuri fãceau ei, cu femei din sat, la
cantonul meu:bãrbaþii lor credeau cã-s la ºedinþã la
Cãlãraºi...Am uitat sã vã spun cã eu eram angajat
paznic la pompele de irigaþii. Am vãzut multe...Dacã þiaº povesti, ai mai scrie o carte!”
O tãcere lungã se lãsã în camerã, urmatã de
sforãituri uºoare ale celor trei. Era somnul de dupãamiazã.
Nu mi-am mai pus problema plecãrii, a renunþãrii.
„Cum dracu’ de-i tot dau ãºtia cu dispariþia þãranului?
Tãranul, înainte de toate, se schimbã el însuºi, se
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transformã, îi rãmâne spiritul, ºi-l transmite mai departe.
Aveam sã aflu niºte poveºti de viaþã fascinante. În fiecare
zi, altã pãrticicã de viaþã, alta decât mi-o imaginam eu.
Fascinantã prin simplitatea, dar mai ale prin sinceritatea
ei. N-am auzit niciodatã, pe niciunul plângându-se, nici
de „înainte”, nici de „dupã”. Erau, pur ºi simplu, niºte
oameni mulþumiþi de munca lor. N-am auzit cuvintele „neam descurcat”, ci doar „am muncit ºi am avut ºi avem”
Cum sã plec? Cum sã-i pãrãsesc? Mã aflam în România
realã...
A doua zi am reluat procedurile. Nimic din tentativele
de ciondãnealã „la rând” din primele zile. Deveniserãm
toþi mai înþelepþi, mai politicoºi, mai toleranþi, ne salutam,
ne recunoºteam. Trei sãptãmâni înseamnã mult. Spre final,
parcã nu mi se mai pãreau aºa hâzi, strâmbi, uscaþi, graºi,
cu caltaboºi în jurul burþii, cu ºunci pe ºolduri, ºchiopi,
mergând într-o parte. Parcã nici beþele ºi cârjele ce-i
însoþeau nu mai pocãneau aºa de tare...
Nea Sandu avea ceva de detectiv în el. Vine la mine co voce ºoptitã: „Fii atent, domnu’Titi, tipul ãla de colo a
luat-o de mânã, pe sub masã pe cãlugãriþa aia, vezi? E
ceva!”Am luat seama cã seara, dupã cinã cam dispare din
preajmã. Dupã câteva zile, vine triumfãtor – discret la
mine: „A cãzut. ªtiam eu! I-am tot urmãrit. Ieºeau pe sub
searã unul pe o alee, altul pe alta ºi se întâlneau prin
tufiºurile astea. I-a cãzut în plasã” „De unde ºtii?”. „Ia
uitaþi-vã, cãlugãriþa nu mai are la gât cruciuliþa de care era
nedespãrþitã. I-a fost teamã sã n-o vadã Maica Domnului.
Sã vã uitaþi cum umblã mai mult cu capul plecat. Vinovatã.
Ce sã-i faci, e ºi ea tânãrã. Chemarea sângelui. Se întâlnesc
în fiecare searã.Dupã aia, post un an întreg.”
Un nor de ciori se lasã în înserare pe vârfurile plopilor
din apropiere, cu croncãnituri ce-þi râcâiau creierii pânã
ce se aºezau într-un târziu în cuiburile ce le aºteptau acolo,
printre crengi, de ani ºi ani. Se apropia toamna, iar eu a
doua zi aveam ultimele proceduri. Parcã-mi pãrea rãu. Eu,
care fusesem pe la Covasna ºi intram la proceduri dupã o
planificare riguroasã, nemþeascã, ungureascã, cine mai
ºtie cum. Eu, care tocmai aterizasem în Amara dupã un
voiaj, prin Italia, unde vãzusem Florenþa, Roma, Vaticanul,
San Marino, Veneþia. Eu, care vãzusem Ermitajul, Luvrul,
Atena, Salonicul, Parisul, Berlinul, Viena, Karlovy Vary,
nu vãzusem Amara. Nu trãisem aºa de intens, pe unde am
fost, ca-n Amara.
Cu câteva zile în urmã simþeam cã acel „cui” nenorocit
din spate începe sã cedeze. „Mi-am recãpãtat
<<verticalitatea>>, domnule doctor”, i-am spus medicului
balneolog mulþumindu-i. Despãrþirea de prietenii mei n-a
fost deloc duioasã. Nu ne-am promis cã ne vom mai întâlni.
Doar nea Sandu mi-a spus cã, dacã am ocazia, în toamna
asta, sã trec ºi pe la via lui, iar în ºoaptã, la ureche, „Þi-am
spus eu? Cãlugãriþa avea broboane de lacrimi la coada
ochiului.Tipul i-a plecat azi spre Constanþa. N-am dibuit
de la ce mãnãstire este ea. Precis mai vine ºi la anul!”
Tot în serii, grupuri-grupuri reiau traseul în sens
invers, cu huruitul rotiþelor de la geamantane, cele câteva
sute de metri pânã la autobuz, intersectându-se cu alte
chipuri nedumerite de acest spectacol al roþilor de
geamantane, hârjâind asfaltul ºi creierii într-un du-te-vino
fãrã sfârºit, atâta timp cât nãmolul sapropelic al Amarei
va fi scos din adâncuri, cu barca lui de cãtre nea Ticã,
barcagiul, care nu lipseºte niciodatã de la serviciu, fie
iarnã, fie varã...Singurul care-ºi mai permite sã mai dea
peste cap câte o duºcã în timpul serviciului, totdeauna
dupã ce ºi-a fãcut treaba...
N.B. Am schimbat în ultimul moment adresele cu
„tovarãºii” mei de camerã de care m-am despãrþit regretând
cã uneori am fost cam aspru. Regretam cã n-am avut
suficient la dispoziþie sã-i cunosc mai îndeaproape. O idee
clarã mi se conturase deja: descoperisem, prin ei, România
realã. Am înþeles atunci cã nu eu i-am tolerat pe ei, ci ei mau adoptat pe mine. Tocmai venisem dintr-o excursie din
Italia, adicã din Europa. Tot atunci mi-am dat seama, uluit,
cã staþiunea Amara, cu toate ale ei, bune sau rele, era tot
în Europa. Doar dacã la „proceduri” s-ar fi fãcut o minimã
programare, dar mai ales dacã ar fi fost respectatã. Doar
dacã n-ar mai fi existat acele cozi de la intrãrile cabinetelor
de proceduri. Doar dacã nimeni nu s-ar mai fi înghesuit la
uºa sãlii de mese. Doar dacã cearceafurile ar fi fost
schimbate la timp...Doar dacã toate camerele ar fi avut aer
condiþionat. Doar dacã turiºtii ar fi fost cazaþi câte doi în
cameã. Cum noi, românii, nu ne subordonãm nici unei
reguli...Trãim, aºa cum se vede, ne place în sucul nostru.
Cine nu ºtie cum este „dincolo”, crede cã aºa-i normal...
P.S. L-am vizitat pe nea Dabija(nume de vodã!) din
Fitioneºti. Tot ce mi-a povestit, s-a adeverit. Harnic om!
Gospodãrie frumoasã! Nevastã agerã. ªi mai are de anul
trecut o Feteascã, nu vinde nimãnui...secretul...

Cãlãuzã
între exotism
ºi desperare
Întâlnirea cu Constantin
Carbarãu mi-a amintit de un cunoscut poem (,,Roll”) al
poetului Gheorghe Tomozei: ,,Bãtrânul poet Ghiþã –
Stephan Roll/s-a aºezat, nãpârlit, în faþa hoardei frumoºilor
/ poeþi tineri ºi i-a interpelat cam aºa : Bã / puºlamalelor,
ºtiþi voi ce e poezia? /Nu, nea Ghiþã, nu ºtim.”
Pe ,, Nea Costicã “, aºa cum îl apelau poeþii Gheorghe
Dobre ºi ªerban Codrin pe Constantin Carbarãu, l-am
cunoscut la Târgul de carte, Bucuresti 2008. ,,Mãi
piºicherilor, ne-a spus, lãsaþi cãrþile ºi haideþi sã citim o
bere ºi sã vã spun eu cu ce se mãnâncã iluziile. ªtiþi voi
mã închisnovaþilor ce-i aceea artã?” Pentru cã invitaþia
nu admitea refuzul, am rãspuns: ,, Nu, nea Costicã, nu
ºtim”! ªi atunci lumina a cãpãtat un aspect neobiºnuit,
ciudat, ºi atunci am iscodit-o pre ea ºi l-am ascultat pe
nea Costicã ºi ne-am încântat de el.
Cartea domniei sale, pe care ne-a dãruit-o atunci, ,,
Literatura Africii negre - De la basm la roman”, carte
publicatã la Editura Domino în anul 2006, trebuie s-o
recunoaºtem de la început cã este o carte de iniþiere, un
ghid prin jungla unei literaturi mai puþin cunoscute,
cosmopolite, din care distingem doar câþiva autori:
Chinua Achebe,Wole Soyinka sau Léopold Sédar Senghor.
Cartea se citeºte pe nerãsuflate, aflând cã au existat
înainte de sec.XX autori negro-africani care au scris fie în
limba arabã, fie în limbi africane formate sub influenþa
celei arabe, de exemplu limbile swahili sau haussa, fie în
limbile europene, franceza, engleza,etc. Ni se comunicã
faptul cã pânã în deceniul trei, sec. al XX-lea, doar douã
erau volumele mai cunoscute: romanul ,,Trezirea lui
Batouala “ de René Maran ºi ,,Chaka” al sud-africanului
Thomas Mofolo.
Apoi, în acest excelent ghid ce prefaþeazã ,,Antologia
de texte” din literatura africanã, urmeazã o cascadã de
nume si destine literare, de titluri ºi premii care fascineazã
ºi intrigã în acelaºi timp, deasemenea, volume de poezie
cum ar fi : ,, Chants d’ombre” de Léopold Sédar Senghor,
,,Afrique debout!” de ivorianul Bernard Dadie, ,,Le
Mauvais dang” de congolezul Tchicaya U Tam’Si, apoi
romanele unor autori ca Wole Soyinka, Chinua Achebe,
Mongo Beti, Birago Diop,Tchicaya U Tam’Si.
Se sugereazã deseori cã succesul romanelor africane
este înlesnit de lumea basmului african, problematica
modernã preluând continuu descrieri, drame ale unui
inconºtient colectiv misterior ºi luptãtor.
,, Antologia de texte “ începe cu marele poet senegalez
Léopold Sédar Senghor ºi se terminã cu Wole Soyinka,
nigerianul care în 1986 a primit Premiul Nobel pentru
literaturã.
Între alþii: Chinua Achebe, cu celebru sãu roman ,,Se
nãruie o lume” (1958), Mango Beti, scritorul guinez Camara
Laye, cu romanul ,,L’Enfant noir “ (1953) sau Tchicaya U
Tam’Si.
Constantin Carbarãu noteazã în scurta expunere a
biografiei lui Tchicaya U Tam’Si cã în limba bantu numele
sãu, Tchicaya U Tam’Si înseamnã ,,frunzuliþã care îºi
povesteºte þara”. Doamne, numai ºi pentru acest amãnunt
picant ºi tot ar trebui sã citiþi cartea.
În totalitatea ei, ,, Literatura Africii negre - De la basm
la roman”, cu tot ansamblu informaþional ºi cultural, ne
vorbeºte despre cum se nãruie o lume exoticã a basmului
ºi a dansului sub povara progresului, cum tradiþii ºi valori
culturale dispar înghiþite de o lume a politicienilor
declasaþi, a afaceriºtilor nemiloºi, a funcþionarilor corupþi,
o lume care se dezumanizeazã.
,,Literatura Africii negre – De la basm la roman”, acest
excurs prin cultura unui continent deseori necunoscut,
este fãrã îndoialã o carte care ne îndeamnã la lecturi dintre
cele mai rafinate.
Închei îndemnându-vã sã citiþi cartea domnului
Constantin Carbarãu, pe care parcã îl aud vorbind: ,, Mãi
fandosiþilor, lumina lãmpii este mai misterioasã decât
lumina becului electric numai ºi pentru faptul cã în faþa
uºii a început gâlceava umbrelor “
Nicolae Teoharie

Nu mai trecusem demult
pe la azil.
Mã trezisem într-o
duminicã la fel ca oricare alta,
cu gândul la el. Nu cã m-aº
mai fi simþit legatã de
promisiunea fãcutã Adinei,
pur ºi simplu mi se fãcuse dor
de oamenii aceia, de
existenþele lor, mai mult sau
mai puþin mãrunte. Sãtulã de
Florentina Loredana
compania pereþilor, care
Dãnilã
pesemne ºi ei se sãturaserã
de mine, am hotãrât sã fac un drum pânã acolo.
Parcul era la fel cum îl lãsasem, poate un pic mai înviorat
de prezenþa oamenilor, aflaþi în numãr mai mare ca de
obicei.
De departe, îmi atrãsese atenþia silueta Generalului ºi
am decis sã trec sã-l salut, cu riscul de-a mai primi o
„binecuvântare”, în stilul cu care aproape mã obiºnuisem.
Ultima datã, îl lãsasem cu lacrimi în ochi, strigândo pe Olga.
Abia când m-am apropiat, am observat cã avea
companie. Mai exact, se îndrepta, cu o floare în mânã – pe
care tocmai o culesese – cãtre o femeie cam de aceeaºi
vârstã cu el. Aceasta mi-a atras atenþia printr-o izbitoare
distincþie, prin graþia ºi eleganþa gesturilor ºi chiar
frumuseþe – atât cât poate fi de frumoasã o femeie trecutã
de ºaptezeci de ani. Apoi, pãrea a-i privi de sus pe ceilalþi,
în ciuda faptului cã era destul de scundã. Numai pe General
îl privea de jos în sus, într-un cu totul alt fel, de parcã ar fi
vrut sã-l cuprindã în fiinþa ei.
- Vezi, Ana, îi spunea, pânã ºi floarea aceasta a nimãnui
are o soartã! Dumnezeu ºtie prin ce minune o sãmânþã de
floarea-soarelui a trecut de zidul ãsta, a prins rãdãcini ºia-nflorit. Destinul ei a fost sã ajungã în mâinile tale. Asta
pentru cã tot te plângeai cã þi-e dor sã-þi odihneºti ochii
pe un lan de floarea-soarelui. Eh! Uneori, în loc de un lan
întreg, trebuie sã te mulþumeºti cu un exemplar. Aºa cum,
în loc de un regiment de iubiþi, vei fi nevoitã sã te
mulþumeºti doar cu mine. ªi râse. Ei, ce zici?
Femeia plecã ochii ºi surâse trist, în timp ce strângea
floarea la piept:
- Nu mi-am dorit niciodatã un regiment de iubiþi. Unul
dintre personajele lui Camil spunea: „Dacã tot nu poþi
trece marea înot, ce importanþã mai are câte mile ai înotat?”
Pentru mine, dacã aº fi întâlnit omul potrivit, la momentul
ºi locul potrivit, ar fi însemnat cã am trecut nu marea, ci
oceanul înot. ªi m-aº fi mulþumit cu el pentru o viaþã.
- Perfect! Atunci treaba-i aranjatã. Iatã-mã! ªi îºi umflã
pieptul cu un gest teatral.
Mi s-a pãrut cã este momentul sã-mi fac simþitã
prezenþa, printr-un „bunã ziua”, spus aproape militãreºte.
În loc de rãspuns din partea lui, l-am auzit vorbind cãtre
un auditoriu imaginar:
- Unii au darul de-a pica în cele mai neinspirate
momente pe capul oamenilor!
Apoi cãtre mine:
- Tocmai mã pregãteam s-o cer în cãsãtorie pe aceastã
distinsã doamnã. Nici n-am apucat sã-i cad la picioare, c-ai
venit tu sã-mi trânteºti mucii-n fasole.
Femeia a roºit uºor, nu ºtiu dacã din jenã faþã de mine
sau de încântare, la gândul cererii încã nerostite.
Iaca! ªi eu care credeam c-am salvat-o de la dezastru!
Simþindu-mã în plus, dau sã mã retrag. Dar Generalul,
ca orice general care se respectã, îmi ordonã:
- Dacã tot te pricepi sã strici cheful oamenilor, fã-o
mãcar temeinic! Nu suport treaba fãcutã pe jumãtate.
Rãmâi! Vreau sã þi-o prezint pe prietena mea. E singura cu
care am ce discuta din toatã adunãtura asta.
Femeia a fãcut un început de gest de a-mi întinde
mâna, dar buna cuviinþã a îndemnat-o sã aºtepte ca
Generalul sã mã prezinte ºi pe mine cumva. Cum acesta,
însã, nu dãdea semne c-ar avea de gând s-o facã, ne-am
încruciºat numai privirile pentru o clipã, suficientã pentru
mine sã-i citesc tristeþea calmã din suflet ºi sã am
sentimentul acela ciudat pe care-l încercãm uneori când
întâlnim anumiþi oameni pentru prima datã, cã o cunosc
de o viaþã.

ANA

(Azilul 6)

Am vrut sã ripostez la bãdãrãnia Generalului, sã mã
prezint singurã cu numele de Olga. Totuºi, de teamã cã aº
putea-o rãni pe femeia de-alãturi, m-am mulþumit numai
sã-l privesc, arcuindu-mi ironic sprâncenele, gata sã-i
arunc în faþã povestea cu Olga, la prima miºcare greºitã.
Dar, mai deºtept decât mine ºi parcã citindu-mi gândul,
mi-a luat-o înainte, lãsându-mã fãrã replicã:
- Sã nu-mi zici de Olga! Ana ºtie. Mai multe chiar decât
tine. ªi nu te obosi sã-mi spui cât de schimbãtor e sufletul
omului! N-ai înþeles nimic. Olga trãieºte în mine. Atât am
purtat-o cu mine peste tot, atâþia ani, cã, oricât aº vrea,
nu mai pot s-o separ. De altfel ºi Ana gãzduieºte o umbrã
– pe Igor, marea ei iubire neîmplinitã – un dobitoc, în
opinia mea, dac-a putut sã rateze o asemenea femeie, pe
care-o avea la picioare, doar fiindcã s-a cramponat de
niºte principii idioate. Dar vezi, bãtrâneþea are un singur
avantaj – acela cã, pe mãsurã ce simþi cã meschina
clepsidrã nu mai are rãbdare, ajungi la concluzia cã nu
poþi trãi printre umbre, cã nu mai ai timp de aºteptat pentru
a te oferi întreg, cu tot ce ai mai bun, cuiva care poate no sã vinã niciodatã. Târziu! Mult prea târziu ne dezmeticim,
de regulã atunci când nu mai rãmâne nimic de fãcut, nimic
de sperat, nimic de aºteptat...
Mi-am aruncat ochii spre Ana care, fãrã sã-ºi dea
seama, exteriorizându-’i tensiunea ce pãrea s-o
stãpâneascã, rupsese toate petalele florii, încercând acum
zadarnic ºi copilãreºte s-o refacã din bucãþi.
Generalul i-a atins umãrul cu o tandreþe pe care nu iaº fi bãnuit-o, a mângâiat-o uºor pe spate, apoi i-a luat
resturile din mânã ºi le-a aruncat peste cap.
- Las-o, Ana! Nu-i de niciun folos. Aºa facem ºi cu
viaþa noastrã – o fãrâmiþãm în bucãþi mãrunte ºi-apoi jelim
întregul. Ne risipim prosteºte în nimicuri, ne împãrþim
acþiunile în cuvenite ºi necuvenite, permise ºi nepermise,
uitând cã, de fapt, singurul lucru care se cuvine este sã
ne urmãm sufletul. Tu trebuie sã ºtii cã ce-am stricat o
datã aºa rãmâne în veci, oricât ne-am cãi ºi am cãuta cale
de întoarcere.
Asistam ca la un spectacol ºi nu mã puteam urni, aºa
cum, dupã ce ai vãzut o piesã care te-a zguduit, nu te poþi
dezlipi de scaun nici dupã ce cortina a cãzut.
Ana începuse sã plângã. Poate plângea floarea pe
care tocmai o omorâse, poate plângea dupã Igor sau poateºi plângea întreaga viaþã irositã. Generalul a strâns-o la
piept ºi ºi-a continuat discursul cu ochii în gol:
-Plângi, Ana! De ce sã nu plângi? Ne meritãm soarta.
Când pierzi în iubire, înseamnã cã n-ai iubit de ajuns, cã
n-ai oferit totul sau cã ai dat, drãmuit, la schimb.
Cum îþi spuneam, eu mi-am dorit sã fiu aviator. Iar tu
balerinã. Asta pentru cã amândoi iubim zborul. Dar n-am
înþeles la timp. Zborul nu e pe scenã, nici deasupra norilor,
Ana, zborul nu poate fi decât în noi. ªi nu depinde decât
de noi. De aceea eu mã visez uneori pilotând, iar tu
dansând pe marile scene. Pentru cã n-am avut curajul sã
zburãm atunci când a trebuit, pentru cã nu ne-am rupt
lanþurile, cã ne-am obiºnuit cu ele, cãlcându-ne sufletul
în picioare. Deopotrivã pe-al nostru dar ºi pe al altora.
Am trãit în lanþuri ºi acum de încurcãm în ele. Când ar fi
fost atât de uºor! Florii pe care-ai rupt-o nu-i pasã, Ana,
de lacrimile tale. I-ar fi pãsat dacã i-ai fi putut oferi o
ºansã, pãstrând-o întreagã alãturi de tine. Dar vezi, se
pare cã, pânã la urmã, soarta ei a fost tot de-a sfârºi
sufocatã printre buruieni. Tot astfel, pe-acei ce i-am iubit
nu-i încãlzesc lacrimile noastre tardive, nici pãrerile de
rãu. Avem în noi pornirea de a distruge ceea ce iubim.
Asta numai Dumnezeu ºtie de ce! Dacã imbecilul ãla te-o
fi iubit, de ce nu ºi-a lãsat lumea pentru tine? De ce? I-o fi
plângând ºi lui acum sufletul pe undeva, prin lumea asta
mare. ªi tu, tu de ce n-ai luptat? Eu de ce nu m-am dus
dupã Olga? Ea de ce nu m-a cãutat niciodatã? Întrebãri
fãrã niciun rãspuns. Lasã! Îþi promit, îþi promit cã la anul am
sã cultiv pentru tine un lan întreg de floarea-soarelui ºi,
dacã vrei, o sã zburãm de mânã deasupra lui.
M-am depãrtat uºor, lãsându-i îmbrãþiºaþi, întrebândumã – a câta oarã? – cum e posibil sã fim mereu în contratimp
cu viaþa noastrã...

Dan Ovidiu Bogdan

Zero de nero
în roºu de roma
ardea
zero de nero.
gri-albastra,
singurã se avânta în vânt
ca un prunc
nãscut prea curând.
hai-hui-ul zbura frânt
cu aripa dreaptã jumulitã
de mine...
ºi phoenixul n-a renãscut.

Vandalism
diamantul sângerând din piept
cu spada la pintenul drept,
porneºte-n zbor absurd;
jefuieºte
aerul de arome
lãsându-l abia nud;
taie
în graba sabiei
florile pãstrate-n vid
potolind
setea
pãmântului avid
de
sânge albastru.

Zaþ de nesaþ
in memoriam Nichita Stãnescu
Sã fi bãut cu tine
o cafea,
sã-þi fi schimbat ceasca
pe furiº
cu a mea
doar pentru a-þi sorbi
din zaþ
marele-þi nesaþ
de-a fi
ºi
de-a striga.
Dar aºa...
dã-mi drumul
cãci strig în urma ta!

Mormânt pribeag
De-un ciob de luminã
crestat pânã-n veac,
mormântul pribeag
sub aripa dreaptã
a sângerat.
Din roua de foc,
umbra a ars
ºi mormântul pribeag
spre necuprins
s-a înâlþat.
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La Biblioteca Judeþeanã „ªtefan Bãnulescu”

Salonul anual de carte
Pânã pe 31 octombrie se mai desfãºoarã cinci
acþiuni la fel de interesante, toate datorate
colectivului de la Biblioteca Judeþeanã, condus de
ing. Mihaela Racoviþeanu. Amãnunte în numãrul din
octombrie al revistei HELIS.(Gh. DOBRE)

Ca de obicei, la 1 octombrie, Biblioteca
Judeþeanã „ªtefan Bãnulescu” Ialomiþa deschide
Salonul anual de carte. Anul acesta este ediþia a
XVII-a. Toate acþiunile se desfãºoarã la Slobozia,
La Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”.
Prima zi, tot ca de obicei, a fost dedicatã scriitorilor
ialomiþeni ºi editurilor din aceastã zonã a þãrii. Au
participat, din partea autoritãþilor: prof. Vasile Silvian
Ciupercã, preºedintele Consiliului Judeþean Ialomiþa,
prof. Alecsandru ªtiucã, deputat în Parlamentul
României, ec. Maria Petre, europarlamentar,
Constantin Stoenescu, secretarul judeþului Ialomiþa,
Alexandru Stoica, viceprimar Slobozia, directori ai
instituþiilor de culturã subordonate Consiliului
Judeþean Ialomiþa. Editurile HELIS, ANCA ºi STAR
TIPP, reprezentate de Gheorghe DOBRE, George
CÃLIN ºi Eugen CRISTEA, au prezentat peste
60 de volume apãrute în perioada noiembrie 2007septembrie 2008, cea mai mare parte din ele
aparþinând autorilor ialomiþeni. Dintre aceºtia, au
fost prezenþi: ªerban Codrin, Florin Ciocea,
Alexandru Bulandra, Costel Bunoaica, Vasile
Aionesei, Dan Elias, Titi Damian, Grigore
Spermezan, Adria Bãnescu, Loredana Dãnilã,
George Genoiu, George Stoian, Vasile Panã, Ion
Alecu, Oliviu Vlãdulescu, Augustin Mocanu.
Pe 3 0ctombrie a fost ziua Editurii NEMIRA.
Invitaþi: Angelica Nicolau, editor, actriþa Rodica
Mandache ºi absolvenþi ai Facultãþii de Teatru de
la Universitatea de Artã HYPERION.
Pe 10 octombrie, la Ziua cãrþii pentru copii au
fost prezenþi scriitorii Gheorghe Zarafu, Crina
Bocºan Decusarã, Iuliu Raþiu ºi reprezentanta
Editurii AMETIST, Maria ªoimu.
Miercuri, 15 octombrie, a fost ziua Editurii
EIKON. Invitaþi: Valentin ADJER(editor), Cristina
CLIMOV.

PR O GRAM
22 octombrie 2008, ora 11.00
Ziua Editurii RAO
Invitaþi:
• Nicolae ROTARU- scriitor
• Ilie_ CÂMPEANU- Red. ºef editurã
• Mihaela ªTEFAN- PR
24 octombrie 2008, ora 11.00
Amintirea ca un parfum
Invitaþi:
• Silvia KERIM- scriitor
• Daniela POPESCU- expert UNESCO
• Mihaela VARGA - vicepr. FRACCU
28 octombrie 2008, ora 14.00
Ziua Editurii PARALELA 45

31 octombrie 2008, ora 14.00
ÎNCHIDEREA OFICIAL
Festivitatea de premiere a concursului
internaþional ARTE E CULTURA
Invitaþi:
• Lect. univ. Anca PETRACHE- autor
• George STOIAN- autor
• Dr. Ioan ENESCU- editor, Preºedinte al
Societãþii Editurilor din România
• Michelangelo ANGRISANI- Preºedinte
ARTE E CULTURA Italia

Invitaþi:
• Cãlin VLASIE- scriitor, editor
• Ion Bogdan LEFTER- critic literar
• Tiberiu STAMATE- editor
29 octombrie 2008, ora 14.00
Cartea si Presa
Cotidianul ºi Academia Caþavencu
Invitaþi:
• Ioan T. MORAR- senior editor
ADMINISTRAÞIA
E-mail:
helis2003@yahoo.com
gigizap2002@yahoo.com

Tiparul executat la S.C. „Tigris Com“ S.R.L.
Slobozia – Ialomiþa; Cod. 8400, str. Ianache, Lot 2
Tel: 0243 234480; 0744 356 593, E-MAIL: tigris@tigris.kfnet.ro

Revista poate fi procuratã din reþeaua CARTEXIM, de la sediul
redacþiei ºi de la Biblioteca Municipalã Urziceni

SLOBOZIA,
Str. Matei Basarab, Nr.26
Centrul Cultural „Ionel Perlea” Et.1
CONT: RO
92CECEIL0143ROL0000002
Suc. CEC Slobozia

Parteneri: Muzeul Judeþean Ialomiþa, Biblioteca Judeþeanã Ialomiþa „ªtefan Bãnulescu”,
Muzeul Naþional al Agriculturii, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”,
Centrul Creaþiei Populare Ialomiþa, Consiliul Judeþean Ialomiþa
Revista poate fi cititã pe internet la adresa: www.ziarulialomita.ro/helis/index.html
Comunitatea Helis, forum de discuþii: istorie.myforum.ro
Sponsori: CONMET Slobozia, TRANSMIM Slobozia, STRUCTURAL CONS Slobozia, CONTE
Slobozia, SONTEC Slobozia, CONCIVIC Slobozia
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• Cristian TEODORESCU- senior editor
• Livia MOISII- brand manager
• Laura SAVU- coord. marketing

REDACÞIA
REDACTOR ªEF - Gheorghe DOBRE
CRITICÃ - Anghel PAPACIOC
PROZÃ - Titi DAMIAN
POEZIE, TEATRU - ªerban CODRIN
ESEU, TRADUCERI - Oliviu VLÃDULESCU
FILOZOFIE - Nicolae STAN, Alexandru BULANDRA
ISTORIE, ARHEOLOGIE - Florin VLAD
ARTÃ - Ana-Amelia DINCÃ
MUZICÃ - Nicolae ROTARU
ETNOGRAFIE, TRADIÞII POPULARE - Rãzvan
CIUCÃ, Cristi OBREJAN
EVENIMENT CULTURAL - Nicolae TACHE,
Doina ROªCA
INTERVIU, REPORTAJ - Ion ALECU

