„... 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
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Calendar antecreºtin ºi creºtin
“Ciclul creºtin al sãrbãtorilor de iarnã se bazeazã, fãrã
îndoialã, pe calendarul pãgân din ultimele secole ale antichitãþii
târzii. Înlocuirea ciclului pãgân de sãrbãtori prin cel creºtin nu
a constituit însã un moment de rupturã. Sub acest raport este
semnificativ faptul cã în ceea ce priveºte data sãrbãtorilor
creºtine de iarnã, biserica s-a arãtat ezitantã multã vreme. Fixat
la începutul erei creºtine pe 6 ianuarie, Crãciunul a fost mutat
în secolul IV la 25 decembrie, datã care coincidea cu Dies Natalis
Solis invicti. Crãciunul devine totodatã ºi începutul anului
ecleziastic menþinându-se cu acest rol secole de-a rândul. Ca
efect al forþei de remanenþã a tradiþiilor pãgâne, dar ºi printr-o
strategie abilã a bisericii, Crãciunul se substituie aniversãrii
Soarelui invincibil, preia de la Calendele lui Ianuarie rolul de An
Nou, se asociazã petrecerilor saturnalice ºi practicilor augurale.”
(Brãtulescu Monica, 1981, p. 16).
“Straturile mitologiei româneºti”
“a. Cel mai vechi strat al mitologiei româneºti poate fi
stabilit în prioada geto-tracicã.”
“b. Credinþe ca cele despre Zalmoxe ºi Gebeleizis,... precum
ºi motive ºi fiinþe mitice ale culturii indigene, au fost înlocuite
în decursul unei întinse perioade cu elemente ale cuceritorilor.
S-a constituit astfel o culturã popularã nouã, care includea atât
elemente dacice, cât ºi elemente romane.” [E cultura ºi mitologia
popularã daco-romanã, bazã a formãrii culturii ºi mitologiei
populare româneºti; precizarea noastrã].
“c. Dupã retragerea romanilor din Dacia sub Aurelian
(271)... Populaþia care a continuat sã trãiascã în Dacia a receptat
curente culturale.” [cultura bizantinã ºi cea slavã].
“d. Nu poate fi trecut cu vederea stratul creºtin al mitologiei
româneºti. Dupã cum s-a arãtat, aceasta dispune de un inventar
bogat în zile de sãrbãtoare precreºtine, care n-au putut fi nici
înlãturate, nici încreºtinate.” (Taloº Ion, 2001, pp. XIV - XVI).
Romanizarea
... “romanizarea geto-dacilor, în afarã de deprinderea noii
limbi, nu pare sã fi adus schimbãri remarcabile de comportament
ºi în cultura magico-religioasã a populaþiei, mai ales cã la români...
vechile rituri ºi credinþe au continuat în noua hainã daco-romanã
ºi în fine româneascã.” (Buhociu Octavian, 1979, p.7).
Creºtinismul
“Daco-romanii au fost primii dintre popoarele din Nordul
Dunãrii care s-a convertit la creºtinism. S-au convertit - nu au
fost botezaþi în virtutea unui ordin, nici forþaþi ca barbarii dupã secolul al VII-lea. În creºtinismul sãu se observã o dublã
moºtenire rasialã ºi culturalã. Au pãstrat de la daco-geþi dispreþul
faþã de moarte, credinþa în nemurirea sufletului, seninãtatea în
faþa suferinþei; de la romani au asimilat simþul ordinii ºi ierarhiei,
echilibrul spiritual ºi lipsa de fanatism...
Ceea ce se evidenþiazã studiind de aproape viaþa religioasã
a românilor este naturaleþea credinþei lor creºtine: anima
naturaliter christiana. O viziune globalã asupra Universului
care nu este pesimistã, pentru cã binele va reuºi, în final, sã
triumfe asupra rãului. Tot ceea ce trãieºte în Cosmos face parte
din drama Mântuirii prin suferinþele lui Christos. În virtutea
acestei jertfe, pomii rodesc, animalele-ºi hrãnesc puii, mama-ºi
legãnã copilul etc. Lumea întreagã ascultã de un singur principiu
conducãtor: acela al ordinii ºi armoniei (rânduiala). (Eliade
Mircea, 2008, p. 121, apãrut în spaniolã la Madrid în 1943).
Sãrbãtori pãgâne - sãrbãtori creºtine
“Rezultatul luptei bisericii [pentru] înlocuirea sãrbãtorilor
pãgâne...cu altele creºtine, dupã cum era firesc, n-a fost acela al
unei înfrângeri care nimiceºte pe potrivnic, ci de fapt o înfrãþire
între elementele combatante ºi o contopire a lor, dând un nou
product, în care adesea e foarte greu de distins ce e creºtin de
ceea ce este necreºtin. Totuºi, se poate spune cã în lupta aceasta
a învins creºtinismul, în sensul cã a reuºit, mai pretutindeni, sãºi împunã, dacã nu ºi ideile dogmatice, mãcar formele sale, care
învãluie în ele tot ceea ce era moºtenire antecreºtinã, dându-i
aspect creºtin.” (Caraman Petru, 1983, p.341; scris prin 1933).
Analogii ale Crãciunului cu Saturnaliile ºi Calendele
lui Ianuarie
1. “Ospeþele îmbelºugate, atât la slavi cât ºi la romani,... ºi
în special ospãþul colindãtorilor de la sfârºitul colindatului.”
2. “Tãierea porcului, fãcutã în chip ceremonios, ca o
adevãratã jertfã, ca la Saturnalia.” (Caraman Petru, 1983, p.
342; scris prin 1933).
3. Vrãji de tot felul de Crãcun.
4. “Cea mai caracteristicã trãsãturã comunã însã e, fãrã
îndoialã, datina colindatului ºi urãrile reciproce.” (Idem, p.344)
Tradiþiile populare locale ºi creºtinismul
“Primele vestigii arheologice probând introducerea
creºtinismului pe teritoriul þãrii noastre dateazã din secolul al
IV-lea, perioadã care coincide cu oficializarea creºtinismului ºi
cu cucerirea vremelnicã de cãtre Constantin cel Mare a malului
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- texte de autori români consacraþi stâng al Dunãrii. Creºtinismul nu a fost propagat la noi de
cãtre misionari oficiali - a pãtruns prin infuzie, pe baza
legãturilor directe dintre populaþiile romanizate de pe cele douã
maluri ale Dunãrii. Exceptând Dobrogea ºi malul stâng al
Dunãrii, care au fost incluse ierarhiei romano-bizantine,
creºtinismul s-a practicat de cãtre daco-romani în comunitãþi
mici, nesubordonate vreunei jurisdicþii bisericeºti. Acest
creºtinism de facturã popularã se menþine la noi pânã târziu,
biserica românã cãpãtând un caracter strict instituþional abia în
secolul al XIV-lea. Se poate presupune cã în aceste circumstanþe,
tradiþiile populare locale, ca ºi datinile ºi credinþele aduse de
cãtre romani în Dacia, au continuat sã se perpetueze paralel cu
creºtinismul, sau în strânsã legãturã cu acesta.” (Brãtulescu
Monica, 1981, p. 17).
Rãdãcini. Credinþe. Suflet românesc
...”noul este în acelaºi timp, prin rãdãcina lui, foarte vechi,
cã el þine de apariþia însãºi a speciei umane ºi naþionale ºi cã
procesul devenirii s-a diferenþiat ºi a evoluat neîncetat.”
(Buhociu Octavian, 1979, p.5).
“Unui popor credinþele îi sânt tot atât de fireºti ca respiraþia,
nutrirea, vorbirea, munca; ele apar odatã cu naþiunea însãºi,
nefiind invenþii sau superstiþii ocazionale de pãrãsit sau înlocuit
în funcþie de conjuncturã, ci se moºtenesc împreunã cu toate
celelalte calitãþi, spre o infinitã îmbunãtãþire.”(Ibidem).
“Sufletul românesc dispune de surse ce-i vin din foarte
vechi straturi, istorice ºi preistorice. Puþine sânt popoarele,
azi, a cãror conºtiinþã istoricã de mai multe secole sã mai aibã
încã vii ºi în circulaþie dinamicã credinþele ce le erau suflet ºi
conºtiiþã acum o mie sau douã de ani, ca poporul nostru.”
(Idem, p.6).
Crãciunul ºi colindatul
“Astãzi, în chip curent neiniþiaþii considerã colindatul ca o
practicã legatã numai de Crãciun. Aceasta a fost în fapt marea
ambiþie a bisericii de a integra datina strãveche cu mult anterioarã
creºtinismului, referitoare la întâmpinarea Anului Nou, în cadrul
creºtin al sãrbãtorii naºterii lui Isus.” (Bârlea Ovidiu, 1981, p.267).
“În tradiþia româneascã popularã, Crãciunul pãstreazã
vechiul sãu sens augural, sens derivat din Calendae; prin aceasta,
prin unele elemente de Saturnalii (ospãþul colectiv ºi unele
manifestãri de ordin carnavalesc), ca ºi prin originea etimologicã
a termenului colindã, ceremonialul urãrii poate fi raportat la
ciclul de sãrbãtori greco-latine. Nu avem însã suficiente temeiuri
pentru a considera tradiþiile greco-latine adoptate în procesul
de romanizare sau transmise prin filierã creºtinã drept sursa de
bazã a colindatului.” (Brãtulescu Monica, 1981, pp.41-42).
“Colindatul românesc poate fi considerat rezultatul unui
proces îndelungat în cursul cãruia stratul autohton dacic `a
fost îmbogãþit prin aportul filonului greco-roman ºi s-au creat
premisele unui ceremonial de sintezã.` “ (Idem, p.43).
Colindele ºi mitologia creºtinã
Colindele sunt cântece magico-rituale ºi ceremoniale cu
caracter encomiastic, de obârºie strãveche, cu funcþie auguralã,
în care sunt proiectate aspiraþiile de bunãstare ºi fericire ale
gazdelor colindate ºi ale colindãtorilor (oficianþi); ele sunt
performate de cãtre cete de copii, fecioraºi, feciori ºi adulþi,
uneori fete ºi femei, în perioada celor 12 zile ale sãrbãtorilor de
iarnã, mai ales la Crãciun ºi Anul Nou. (Formularea noastrã).
“Creºtinismul nu poate fi considerat un factor constitutiv
al colindei, ci o influenþã suprapusã. La unele colinde, înveliºul
creºtin superficial ne lasã sã întrevedem cu uºurinþã vechea
stucturã a textului; astfel colindele pe tema prãdãrii raiului (v.
tip nr. 25) sau facerii lumii (v. tip nr. 23), deºi includ elemente
de miraculos creºtin, pãstreazã un caracter mitologic [popular] evident. ... Se poate presupune cã ideologia creºtinã a
exercitat presiuni cu deosebire asupra exemplarelor, care
exprimând cu mai multã pregnanþã o mentalitate pãgânã îi
puteau submina autoritatea. ªi cum repudierea acestor colinde
îndãtinate ar fi fost dificilã, creºtinismul ºi-a introdus treptat
în vechile structuri ideologia ºi panteonul sfinþilor. (Brãtulescu
Monica, 1981, p. 64).
“Colindele constituie ... un teren extraordinar de interesant
pentru cercetãtorii mitologiei creºtine, mitologie care ar putea
fi reconstituitã cu succes dupã credinþele populare întrupate în
diferite forme de colinde. Aici apare întregul Olimp creºtin, cu
Dumnezeu în frunte, cu Maica Domnului ºi Isus, cu îngeri,
sfinþi de toate rangurile, care se ivesc pretutindeni ºi alcãtuiesc
acea lume minunatã care se contopeºte deplin cu viaþa
pãmânteascã. În schimb, colindele, în ciuda originii strãvechi,
nu prezintã niciun interes pentru mitologia pãgânã...”
(Caraman Petru, 1983, p.5; scris prin 1933).

“În poezia coilndelor au pãtruns în timp elemente de
mitologie creºtinã. Felul în care elementul creºtin pãtrunde în
obiceiul ºi poezia colindatului este divers ºi aratã cã pãtrunderea
s-a fãcut pe mai multe cãi ºi, poate, în diferite etape. În formele
pe care noi le presupunem a fi cele mai vechi, colindele rãmân
neschimbate ºi doar numele eroului este înlocuit cu numele unui
sfânt. Astfel, în colindele în care intervin motive de
metamorfozare, cerbii sau cerbul, sânt, în variantele cele mai
vechi, feciorii unui unchieº bãtrân sau feciori de împãrat, ºi abia
mai târziu cerbul devine Ion Sântion din legendele creºtine.”
(Pop Mihai, 1999, pp. 71-72; ed. I, 1976).
Nota noastrã
Reþinem faptul real cã uneori elementul creºtin este adãugat
la sfârºitul colindei. Douã exemple:
1. Un cunoscut de-al nostru ne trimite colinde pentru lucrarea
Nadiº - 620 de ani (Baia Mare, 2007). La finele colindei La cè
cruce de fereastã, nr. 33, p.107, noteazã: “Altã colindã veche.
Primele 8 strofe au conþinut laic; am cântat-o ºi în timpul
comunismului. Ultima strofã am adãugat-o eu. O redãm: ªi cu
toþi sã colindãm,/ ªi cu toþi, cu toþi sã colindãm,/ Pe Isus sã-l
lãudãm!
2. În broºura O, ce veste minunatã! Colinde populare
româneºti, Editura Apollon, Urziceni, 2005, pe paginile 99101 se reproduce textul Colind de tineri cãsãtoriþi, preluat din
Neagu Gh. I., Colinde din Ialomiþa,
Roºiorii-de-Vede, 1946, nr.II, p.5. Piesa are tema elogiul
cãsniciei. Este compusã din 60 de versuri care se cântã ºi douã
ce alcãtuiesc urarea finalã care se declamã. “Îngrijitorii” ediþiei
redau aproape exact cele 60 de versuri de cântat, dar eliminã
urarea finalã: Iceaºi, Doamne, cei doi tineri,/Ei sã fie sãnãtoºi!
pe care o înlocuiesc cu 6 versuri fabricate, având, cred ei, un
caracter religios mai pronunþat: Ai grijã Doamne de ei,/ De cei
tinerei,/ Sã aibã de toate,/ Casã ºi bucate,/ Multã sãnãtate!/ La
mulþi ani! Editorii noteazã originea colindei - Feteºtii Noi - ºi
informatorul - de la Petre G. Mateescu, 1932 - dar se feresc sã
dea izvorul tipãrit, numele culegãtorului ºi autorul cãrþii din
care s-a extras ºi batjocorit colinda. E foarte trist cã ºi astãzi
mai existã astfel de practici!
Poezia colindelor ºi evoluþia ei
“Colindele au pãstrat pânã astãzi una dintre cele mai vechi
forme ale poeziei populare româneºti. Desãvârºirea ei formalã
s-a realizat, fãrã îndoialã, în cursul veacurilor, la nivelul întregii
comunitãþi româneºti, nu numai a celei rurale;... poezia colindelor
pãstreazã ceea ce a creat mai de seamã literatura româneascã
medievalã, înainte de a apãrea primele texte scrise.” (Pop Mihai,
1999, p.53; ed. I, 1976).
“...Funcþia colindelor nu a fost imuabilã, ci a fost supusã
procesului general de evoluþie a folclorului. Cum am arãtat,
folcloriºtii sânt azi, în general, de acord cã, în forma lor strãveche,
colindele au avut funcþie de urare, de felicitare. Aceastã funcþie,
uitatã aproape cu totul de cei care colindã ºi de cei care primesc
colindele, poate fi dedusã din unele elemente ale obiceiului,
chiar ale cântecului ºi ale modului de interpretare.Urarea directã
sau indirectã, bazatã pe rosturile ei strãvechi ritualizate, a devenit
tot mai mult un lucru îndãtinat, un simplu obicei, ºi aceastã
schimbare de funcþie a avut consecinþe ºi pentru conþinutul
poeziei colindelor. În bivalenþa fenomenului, se pare cã felicitarea
a câºtigat întâietate faþã de urare. ªtergerea funcþiei strãvechi a
dus la o schimbare a rostului genului ºi a permis sã pãtrundã,
alãturi de urãrile vechi, o serie de elemente noi. În acest proces
de evoluþie, vechile simboluri ºi-au pierdut sensul originar ºi au
devenit imagini poetice, accentul mutându-se pe valoarea lor
esteticã. În general, accentul cãzând pe frumos, colindele au
ieºit din limitele sincretismului primitiv al ritualurilor ºi au intrat
în domeniul artei.
În condiþiile actuale de viaþã, schimbarea funcþiei colindelor
merge mai departe. În multe locuri unde obiceiul se practicã
încã, ceata de colindãtori mãrturiseºte cã nu mai colindã decât
pentru a aduna daruri cu care sã-ºi poatã organiza petrecerea de
Anul Nou. Adunarea de alimente ºi bani este uneori ºi scopul
colindatului pentru copii.” (Pop Mihai, 1999, p. 81; ed. I, 1976).

ADRIAN BUCURESCU

Striºte
Trecem prin viaþã ca florile macilor,
Înfioraþi la orice palã de vânt.
Noi nu avem rãbdarea copacilor,
noi nu avem loc destul pe pãmânt.
Poate cã nu ne-om fi vãzut de treabã
în vieþi pe care le-am trãit cândva,
poate cã nimeni nu ne întreabã
de vrem sã renaºtem au ba.
De ce, oare, am plânge la naºtere,
dacã nu am simþi ce ne aºteaptã?
Nu toate ursitele-s maºtere
dar toþi scâncim din prima treaptã.
Prea ameþiþi între plãcere ºi greaþã,
ne mânã înainte un straniu avânt.
Pe unii soarta s-ar pãrea cã-i rãsfaþã
dar pe toþi ne aruncã-n mormânt.
Noi nu avem loc destul pe pãmânt,
noi nu avem rãbdarea copacilor.
Înfioraþi la orice palã de vânt,
trecem prin viaþã ca florile macilor.

Roua
Ar trebui sã ne fie teamã
când lãcrãmeazã pãmântul.

Asfinþit în Bucegi
Trece o nãlucã prin munþi,
pe poteci umbroase,
prin codri cãrunþi,
pe poduri de oase.
Lupii nu o schiaunã,
urºii nu o mormãie,
râºii nu o miaunã,
cerbii nu o fornãie.
Pe unde trece
lasã broboane de mir amar.
Norodul de umbre îi face loc,
flãcãri firave din piatrã rãsar.
Cu capul în mâinile-i dalbe
Sânt-Ion bâjbâie prin frunza rarã,
cu sânge boteazã smirdari,
carnea îi picurã ca o cearã.

La Copuzu
Meleag divin! Pristaniºte-nfloritã!
Aici e Bãrãganul de elitã.
Pe-aici pluteºte râul cel bãlai,
izvorul cãruia-i direct din Rai.
Aici zãpada-i mai strãlucitoare
decât zãpezile altor hotare,
iar cai cu aripi nici n-ating pãmântul
când sãnii de argint se-ntrec cu vântul.
Noaptea, pe-aici, sãiastre aprind focul
ºi crucile de piatrã-ºi mutã locul.
În crânguri, primãvara, cãtre zori,
þin slujbe mierle ºi privighetori.
Eu spun cã, într-al Patimilor leat,
pe-acest tãrâm Hristos a înviat,
de-aceea-n Noaptea Învierii vin
ºi se boteazã cei pãliþi de chin,
iar dupã ce îºi schimbã vechiul nume,
tãmãduiþi se reîntorc în lume,
pe când la piscul getic, plini de har,
ºerpi milostivi descântã în altar.
Oare visez cã-n acest Rai de lut
copilãria mea am petrecut?
E prea frumos sã fie-adevãrat
c-am fost ºi eu copil! Poate-am visat.

Mister nocturn
S-a ºters de pe troiþã chipul sfântului.
Cine, ºoptind, s-o mai ruga la stele?
La Lunã latrã aste trei cãþele:
N-Aude,
Na Vede,
Na Tristeþea Pãmântului.

De-aº trece lacul
Mã simt ºi eu, prin naºtere ºi moarte,
dator sã mã apuc cândva de rele,
dar nu ºtiu cum se face cã am parte
de un destin ce nu vrea sã înºele.
Lucid strãbat pânã-n amurguri anii,
visând sã trec spre înviere lacul.
Sã nu-mi ceri, Doamne, sã-mi iubesc duºmanii,
cã doar nici Tu nu îl iubeºti pe dracul!

Unde-or duce toate?
Brumar
Doar dâra albã a avionului
pe cerul senin.
Bruma-i de-un deget pe pãmânt.
Pe acest câmp alb
ciobanul paºte oile negre.
Le paºte
ºi le cunoaºte.
La stânã, ciobãniþa naºte.

Unde-or duce toate drumurile tale,
Românie tristã ca o stânã-n zloatã?
Drumuri asfaltate, drumuri de tarlale,
înspre ce aleargã, oare, ce hram poartã?
Pe un drum de searã dorul meu colindã
ºi nu-ºi mai gãseºte dragostea cea rarã.
Nu credeam vreodatã sã se mai aprindã
Patima cea dulce, stinsã într-o varã.

Licurici ºi greieri nopþii-i dau onorul,
dintr-un nor de lapte iese spelbã Luna.
Prãfuit e drumul, întristat e dorul,
dusã-i tinereþea pentru totdeauna.
Dacã nu se ºtie înspre ce aleargã
drumurile-ntinse, drumurile-amare,
ºtiu cã o potecã firavã încearcã
sã ajungã-n cerul care fuge-n zare.

Amurg patetic
Printre gratiile brumãrii ale norilor
strigãtul roºu al Soarelui.

Înainte de furtunã
Pe când zarea în rozalb strãlucea,
s-au zvonit tunete dinspre apus.
Brusc, cerul s-a fãcut fumuriu
ºi toate luminile ºi-a ascuns.
De pe punte, vãd râul Naparis
cum se-ncreþeºte, trecând lip-lip,
mistere aducând dinspre munþi
ºi clipocindu-le prin nisip.
În zãvoi þipã o coþofanã,
vedenii rãzboinice saltã pe valuri,
lãstunii, ameþiþi de vânt,
bat în ferestrele din maluri.
Cum sã-mi fie teamã de furtunã,
Când din geþii piangeþi mã trag?
Pe bolta zbuciumatã de nori
vreau sã mã iscãlesc în zig-zag.
Consiliul Uniunii Scriitorilor din România a
validat, în ºedinþa din 24 septembrie a.c.,
primirea ca membru USR a scriitorului
ialomiþean Alexandru Bulandra. El va activa în
cadrul secþiei de criticã, istorie literarã ºi
eseisticã a Asociaþiei Scriitorilor din Bucureºti,
împreunã cu scriitori precum Nicolae
Manolescu, ªtefan Cazimir sau Andrei Pleºu.
Cãrþile pentru care Alexandru Bulandra a
primit acest statut sunt: trilogia dedicatã
cercetãrii fenomenului mioritic – „Vasile
Alecsandri ºi cazul Mioriþa” (2006), „Tainele
Mioriþei” (2008), „Masca pãcurarului” (2009)
-, eseul „Experimentul Iov” (2007) cu varianta
în limba spaniolã (2009) ºi volumul de eseuri
ºi aplicaþii „Nevoia de poveste”(2008). Primele
ediþii au apãrut la Editura „Helis” din Slobozia,
iar urmãtoarele la Editurile „Paideia” ºi
„Logos” din Bucureºti ºi „Bibliotheca” din
Târgoviºte. Este membru al Asociaþiei
culturale „Helis” ºi director al Bibliotecii
Municipale „Constantin Þoiu” din Urziceni.
Cãrþile sale au fost bine primite ºi au beneficiat
de grija a doi foºti colegi de liceu editorul ºi
poetul Gheorghe Dobre ºi omul de afaceri
inginer Viorel Iagãr , precum ºi de atenþia ºi
sprijinul criticului ºi istoricului literar Aureliu
Goci ºi a poetului ªerban Codrin. S-a bucurat
de aprecierile ºi recomandãrile romancierului,
eseistului ºi omului de culturã Constantin Þoiu,
criticului ºi istoricului literar Liviu Grãsoiu ºi
ale prozatorului ºi filosofului Nicolae Stan.
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Sasa RADOJCIC
(Serbia)
MUZICÃ DE CAMERÃ
Bãtrânii ºtiu. Gloatele îi urmeazã
În cãderi
mai mult decât în suiºuri.
Ce era de lãudat,
a fost lãudat, indiferent de sacrificiu.
Uneori sacrificiile
au fost lãudate.
Uneori muzica a ajuns pãnã la Dumnezeu.
A fost imposibil
sã se scurgã în secret, astfel încât sã nu vadã nimeni
(picãturã cu picãturã).
Dar noi, vorbesc fãrã convingerea
cã sunt ascultat,
nu vom cânta
în marea orchestrã.
Sunetele noastre
au nevoie de limite,
pereþii acestei camere,
pielea acestui trup,
cuvintele unei singure guri.

în timp ce-ºi spalã faþa, poeþii minori
îºi taie degetele cu lama ºi-ºi folosesc propriul sânge,
sã-ºi scrie memoriile viselor pe lespezi reci,
sã fie purificate de muzele rãbdãtoare.
ieºind dimineaþa, în salutul vecinului,
ei recunosc cuvântul cheie pentru un poem
ºi mai târziu vorbesc despre el, la serviciu, criticilor de mâna a doua,
chiar ºi scriitorilor de mâna a doua.
poeþii minori au pãcate minore
ºi vehement îºi regretã imperfecþiunea.
fac yoga, practicã mnemotehnica,
îºi întorc ceºtile de cafea sã-ºi ghiceascã norocul,
iar la bisericã aprind lumânãri mãreþelor versuri uitate.

aici era un cireº cu ramuri vânjoase
în care se urcau fetiºcanele,
nu prea sus, râzând ruºinate, cu genunchii goi.
iarna trecutã l-am tãiat, într-o zi seninã,
gãlãgioºi ºi cu feþele roºii de frig ºi alcool,
glumind rãutãcios, în timp ce trãgeam ciotul din solul
îngheþat.
ºtiu, veri noi vor coace alþi copaci,
pe când cu greu tu îþi vei ridica din carte ochii,
spre a pãstra discutabila pace, dar treazã ºi privind.

nu iau masa la cinã.
o pasãre se roteºte peste ramuri ce nu-s,
în timpul plimbãrii, nu merg.
construind un cuib imaginar,
nu fac dragoste, dar aºteaptã un miracol
în timp ce noi, în umbra-i irealã, ne odihnim
prin a cãrui strãlucire marele poem le va schimba vieþile mãrunte.
obosiþi, poeþii minori merg la culcare,
dupã ce verficã capcanele,
ºi îºi pun caiete sub cãpãtâi.
triste ºi frumoase, marile poeme, pe merit,
îi viziteazã în visele lor.

Gheorghe DOBRE
FIUL MEU CITEªTE
pe nevãzute
soarele înlocuind ploaia multor zile
aerul înfierbântându-se ºi devenind greu,
primãvara retrãgâdu-se din faþa verii
fiul meu citeºte, neluâd în seamã
rumoarea, nevãzând pe nimeni, nici auzind ceva,
nici albina aterizându-i pe genunchi,
nici pe tatãl meu stându-i alãturi,
înfãºurat în propriile-i gânduri,
privind în gol vreun punct inexistent,
fiul meu, proiecþia sufletului meu, citeºte,
neauzind sunetele, nesimþind mirosurile,
ori schimbarea culorilor lucrurilor comune,
nu mã vede mândru ºi preocupat,
ºtiind: el citeºte, ºi viaþa trece pe lângã el
cum trece ºi pe lângã mine acum,
pentru cã am trãit, de asemenea, mai multe cãrþi decât zile,
fiul meu citeºte, nepãsându-i de anotimpuri,
încruntat, absorbit de cãlãtoria sa,
în timp ce-mi vorbeºte, nici acolo, nici aici,
ca ºi cum mi-ar rãspunde la întrebare,
vocea-i calmã ºi clarã,
ochii nemiºcaþi pe litere,
mi-e sete, tatã,
mi-e aºa sete.

ELEGIA POEÞILOR MINORI
poeþii minori viseazã versuri mãreþe
toatã noaptea. ei umblã prin somn,
gem, pe unul îl terorizeazã durerea de dinþi,
un altul guiþã ca un porc: aceasta le marcheazã inexpresiv
zilele.
poeþii minori se trezesc ca din moarte,
într-o fracþiune de secundã, pe vârful limbii
în timp ce sunt încã de ambele pãrþi, un vers grozav
cu un sãrut le înfiereazã creierul
ºi dispare definitiv, fãrã urmã.
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PÃSTRÂND CEEA CE NU ESTE

Pomul cunoaºterii
Sã ne-nchipuim un pom. Un pãr. ªi-n tot acest pom,
o singurã parã. Coaptã aºa ºi-aºa. ªi, lângã parã, o pasãre.
O cioarã, de exemplu. Sau, ºi mai bine, o vrabie. Care
pândeºte rãbdãtoare apariþia viermelui. Pentru cã para
se copsese forþat, datoritã minerului nepoftit. Parã
ecologicã. Vine ploaia. Dedesubt, Adam, dârdâind cam
tare, de frig, se-ntreabã dacã nu cumva ºarpele l-o fi
pãcãlit. Ãsta nu-i pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului?
Ce cãuta cioara(sau vrabia) în el? ªi fructul pe care-l
aºtepta sã cadã, sã-l mãnânce ºi sã i se deschidã ochii,
în sfârºit, prea semãna cu-o parã! Dacã priveai mai atent,
chiar era o parã. Uimire ºi îndoialã maximã.
Nici n-a mai apucat sã mãnânce para pentru cã, din
cauza îndoielii, a fost scos grabnic, în ºuturi, afarã din rai.

Conflict
Îmi puse o mânã în gât ºi mã luã la întrebãri: nu-mi
ajunge?(nu mi-a ajuns niciodatã); ce mai vreau? (dacã
ar ºti); aº putea sã plec (s-a mai auzit); trântorule!...
neînsemnatule! (mari noutãþi) º.a.m.d. I-am strigat brusc:
Dã laba la o parte, cã mã sufoc. A fãcut explozie, senvineþise de surprizã, de indignare, îl prinsesem total
nepregãtit, parcã-i trãsesem un pantof sub centurp în
mijlocul unei sãli pline cu dame ºi fãcea eforturi supra(ce
doriþi) sã nu ragã, sã nu sarã pe pereþi. ªi-a retras mâna,
inconºtient, din gâtul meu. Cãzu ca o balegã. Peste cinci
minute, o salvare-l transporta la Urgenþã. Uitase sã mai
respire ºi plesnise ceva-n el.

Pãrere solidã despre viaþã
În primii doi ani îºi formase deja o pãrere solidã
despre viaþã. Aceasta era o chestie simplã, o camerã în
care mirosea mereu a mâncare, o bucãtãrie deci, echipatã
cu douã paturi(unul era al lui) ºi-n care intra foarte des
o femeie care-l pupa mult mai mult decât îl schimba, plus
un bãrbat mai în vârstã, nebãrbierit ºi pilit de cele mai
multe ori. Bunica ºi bunicul lui. Aici putea sã tãvãleascã
ºi sã rupã tot ce-i cãdea în mâini, fãrã ca cei din jur sã
facã altceva decât sã se bucure. Apoi ºi-a dat seama cã
viaþa e mult mai complicatã.
A fost dus într-o altã camerã, mai mare, mai curatã,
în care, de uimirea noutãþilor n-a reuºit sã clinteascã
nimic. Deci viaþa e alcãtuitã din douã camere, în bucãtãrie
poþi face orice, în cealaltã stai smirna, te uiþi în tine ºi nu
mai reuºeºti sã-þi recunoºti nici bunicul.
A fost un fel de avansare puþinel tristã. A uitat sã
mai sufle în fluier, a uitat pânã ºi cele câteva cuvinte în
care-ºi scrântea limba.

ca ºi cum am asculta râsul lacom al fetiºcanelor.

(Traducere din limba englezã
de Corina ION)

Descoperirea curþii, a orãtãniilor, a poºtaºului ºi a
salcâmilor a mai atenuat ceva din impasul iniþial, dar n-au
mai însemnat cine ºtie ce, ca de altfel ºi tot ce-a urmat.
Oricum, pânã la moarte, imaginile cele mai importante
ale vieþii i-au rãmas, în linii mari, aceleaºi. Adicã ele, cele
douã camere.

Despãrþirea
Cei trei prieteni se despãrþeau râzând. Dar nici unul
nu se lãsa pãcãlit de veselia celorlalþi. Ceva se
întâmplase. Ceva nu mai era în regulã. Mãrunþiºuri, udate
inconºtient, crescuserã cam tare. Sufocau. ªtiau cã asta
e ultima lor despãrþire. ªi râdeau nestãvilit, ignorând cu
bunã ºtiinþã singurãtatea care-i va lichida peste câteva
minute. Vorbeau toþi deodatã. Nu se-nþelegea nimic.
A doua zi, fiecare se încadrã pe drumul lui de fier,
schimbând sârguincios cu mâinile proprii, macazul.
Impulsul, ºina ºi gravitaþia coexistau încã admirabil,
dând coerenþã unei lumi altfel sinucigaºã.

Chipul
Pictorul îºi bãgã degetele în paharul cu vin, ne stropi
ºi zise: „Porcãrii! Astea-s porcãrii!” Râdeam cu toþii,
doar el stãtea serios ºi þeapãn, aproape beat, chinuinduse sã revinã din gândurile lui ºi sã priceapã de ce nu
râde cu noi. „A, da, cu stânga... V-am stropit cu stânga...
Pãmânt!” Era cuvântul lui favorit. „Ieri am umplut un
perete de sfinþi cu chipuri de babe. Popa n-a observat
nimic. Nici nu cred cã o sã observe.” Era pictor, pictor
pânã-n strãfundurile lui. ªi mai departe. „Vei fi celebru!”
îi spuneam, mai în glumã, mai în serios. Rânjea satisfãcut
ºi striga dând din mâini „Pãmânt!” Îl obseda fizionomia
bâtrânilor ºi copacii. Cãuta, de fapt, chipul Bãtrâneþii,
vroia sã-l fixeze pe pânzã. „ªi-apoi sã-l distrug.” „Ai
gãsit-o?” l-am întrebat. A înþeles. M-a privit urât,
tulbure. „Nu. Dacã o gãseam, nu mai eram aici. Acum.
Pricepi?” Minþea. Ne chemase brusc, fãrã sã ne spunã
de ce ºi acum prea nu reuºea sã fie cu noi tot timpul, îl
frãmânta altceva, era neatent, îl furau alte gânduri ºi
asta se-ntâmpla rar. Mai ales la un chef cu prietenii. „Ai
gãsit-o?” l-am luat iar. „Du-te-n...” vru sã mã înjure. „Ai
gãsit-o?” nu-l slãbesc. Cedã. „E sor-sa. Nu e Ea!
Imbecilule, nu pricepi cã ar fi fost prea uºor? Prea repede.
ªi-ntr-un sat ca ãsta!” L-am lichidat spunându-i cã sorãsa nu mã intereseazã. A luat foc. „Pãmânt! Pãmântule, hai
s-o vezi! Hai s-o vezi, nenorocitule!” Asta aºteptam! La
lumina lumânãrilor ne privea un chip ireal, halucinant.
Dupã câteva minute îi spun cã chipul seamãnã cu maicãsa. „Ba, cu mã-ta! Cu mã-ta, Pãmântule! N-o sã mai reuºesc
aºa ceva ani de zile. Ani de zile...” Moartea se balansa din
cãrãmizi spre frescã, pulsând ºi privindu-ne lacomã.
Nici nu mai ºtiu cât am stat acolo. Ca proºtii. Când
ne-am întors, prietenii noºtri dormeau care pe unde-i
prinsese bãutura. Ne-am îmbãtat ºi noi. Lemn.

Cauza de lux a existenþei mele
Când nimeni nu se aºtepta, poetul Gheorghe
Dobre ne surprinde ieºind pe piaþã cu o carte
de prozã ºi eseuri, la Editura HELIS, 2010, intitulatã
perfid „Minciuna din literã (prozã & eseu)”.
Cum despre proza sa am mai avut ocazia sã
ne exprimãm, ne vom referi în rândurile care
urmeazã la eseurile sale. ªi cum ne-am referi
altfel decât laudativ, când este o încântare sã
lecturezi eseurile lui Gheorghe Dobre. ªi poate
este puþin spus „sã le lecturezi”, eseurile respective nu se pot decât savura, ca un vin bun,
dacã ne este permisã aceastã comparaþie. Cu
modestia care-l caracterizeazã, el expune de
fiecare datã în câteva fraze o adevãratã filosofie,
ceea ce altora nu le-ar ajunge în tratate. „În
orice limbã s-ar rosti, adevãrul rãmâne acelaºi.”;
„Înmormântând cuvinte, odatã cu ele ne
înmormântãm ºi noi.”; „Cultura, existenþa
paralelã ºi-ntr-un fel atemporalã a omenirii, nu
reþine decât victoriile.”; „Pentru stoici existã
doar douã categorii de oameni, înþelepþi ºi
nebuni. Ori eºti înþelept, ori eºti nebun, altceva
nimic. ªi ºtim cã înþelepþi sunt destul de puþini.
Seneca propaga astfel de idei la curtea lui
Nero!”; „Scriitorul trebuie sã posede o culturã
solidã, experienþã de viaþã ºi acel brici al lui
Occam, esenþial pentru un gânditor”; „Când
nu mai ai cuvinte începi sã desenezi, sã cânþi,
sã dansezi, sã sculptezi”; „A te îndoi continuu
de scrisul tãu ºi de ideile lui, iatã cea mai bunã
criticã de uz personal. Dar la care se ajunge cel
mai greu. Asta însã nu trebuie sã te împiedice
sã mai scrii.”; „... nicio operã nu seamãnã cu
alta, nu poate semãna cu alta, decât dacã ai
ajunge la situaþia absurdã de a avea pretenþia
sã creezi ceva nou copiind cuvânt cu cuvânt
un roman(sã zicem) existent deja.”; „Trãieºti
doar cât îi vezi pe cei din jur murind.”; „Sã citeºti
o carte ºi sã ajungi sã dialoghezi cu ea”; „O
gândire corectã nu înseamnã neapãrat o
gândire adevãratã.”
O problemã care-l preocupã în mod deosebit
pe poetul Gheorghe Dobre este cea a literaturii
române de provincie, a criticii, a scriitorului ca
producãtor de texte literare, a circulaþiei cãrþii
etc. Mai ales în condiþiile create de evenimentele
din 1989. Gheorghe Dobre este adeptul teorie
cã „scriitorul adevãrat ar trebui sã se afle în
prima linie, pentru cã este singurul care ºtie sã
se foloseascã de acea deviere lateralã a
cuvintelor(care sar din dicþionarele explicative)
ºi creeazã o altfel de materie, adicã literatura”.
Cum ar spune Caragiale: „literatura este o artã
care trebuie învãþatã; cine ºtie cum din litere se
fac silabe ºi din acestea cuvinte este destul de
preparat pentru a face literaturã”. „Când un mare
scriitor îºi propune sã spunã ceva, zice
Gheorghe Dobre, el spune cu adevãrat ce are
de spus, indiferent de cum o va face. Pentru cã
el ºtie cum s-o facã, valoarea conþinând ºi toate
celelalte. Numai tehnica nu este suficientã. Nu
tehnica face o carte mare.”
Un scriitor, dar mai ales „un scriitor mare,
ºtie sã „imite” atât de bine naturalul(realul n.n.),
încât îl înlocuieºte pe acesta din urmã”. Cu alte
cuvinte, ficþiunea nu copie realitatea, ci
realitatea ai impresia la un moment dat cã copie
ficþiunea. Constantin Þoiu spunea cã:
„realitatea capãtã cu timpul aerul unei ficþiuni!”.
Dupã 1989, unii afirmã cã literatura românã
se aflã în crizã. Gheorghe Dobre îi contrazice
ferm: „Literatura românã nu se aflã în crizã,
dimpotrivã, în crizã se aflã indivizi ºi aceasta
nu este decât drama lor. Pentru scriitori, aceastã
perioadã nu mai corespunde cu idealurile lor
de pânã la 1989. Adicã gloria literarã nu mai
þine de foame!”. Altfel, acum nu se mai trãieºte
din scris. Indiferent cât de comercial ar fi un
scriitor, tirajul nu i-ar mai permite sã devinã un
scriitor profesionist. Adicã trebuie sã fie

angajat undeva, sã trãiascã dintr-un salariu care
sã-i permitã ca în timpul liber sã scrie. Ba, mai
mult, azi, ca scriitor, fãrã puþin noroc, acela de a
fi subvenþionat, trebuie sã plãteºti din buzunar
pentru a fi editat. Nu este deloc plãcut! ªi totuºi,
paradoxal, numãrul acelora care vor sã-ºi vadã
propria carte în vitrina cu porþelanuri din
sufrageria familiei creºte! Dar aceasta este cu
totul altceva, nu þine de literatura propriu zisã,
neîncadrându-se în fenomenul literar pe care-l
discutãm.
În ce priveºte critica de dupã 89, Gheorghe
Dobre afirmã: „Receptarea literaturii sau a
actului critic au revenit ºi ele la normal. Adicã
la tiraje foarte mici pentru cãrþi ºi reviste
specializate.” Pãrerea noastrã este puþin
deosebitã, în sensul cã actul critic este deficitar.
Tocmai acum când ne trebuie mai mult. La
avalanºa de apariþii editoriale, ar fi necesar un
aparat critic mult mai dotat cu personal. Dar
neplãtindu-se, foarte puþini s-au orientat în
aceastã direcþie. În aceste condiþii, nu se mai
produce o cernere a valorilor. Revistele literare
au un buget pauper, de aceea nici nu pot sã-ºi
remunereze colaboratorii, iar criticii, atâþia câþi
mai sunt, apeleazã la alte criterii pentru a se
exprima, puþin mai lãturalnice ºi mult mai
îndoielnice.
Neþinând cont de aceste consideraþii,
Gheorghe Dobre produce o criticã de adevãrat
profesionist, mare parte din textele cuprinse în
acest volum constituind-o comentariile critice
prilejuite de apariþiile editoriale ale unor scriitori
ialomiþeni. ªi nu numai. Citesc în mod curent
presa literarã centralã, dar demult n-am mai gãsit
texte de-o asemenea prospeþime, mustind de
talent(„De ce sosise astãzi diligenþa aºa de
târziu?”), autorul parcã jucându-se, atât de pline
de savoare ºi de firesc, ca ºi când nu l-ar fi
interesat prea mult o evaluare a cãrþilor respective cât, mai ales, jocul de cuvinte.
Din câteva tuºe, Gheorghe Dobre
creioneazã portretul autorului a cãrui operã o
analizeazã, dupã care îºi dezvoltã argumentaþia,
cu siguranþa unui profesionist. „Stãpân absolut
peste teritoriul pe care ºi l-a creat, dar un stãpân
egoist, Constantin Þoiu e conºtient de forþa sa
ºi scrie cu spatele la lume, la curente literare, la
modã, întors doar spre personajele sale, adicã
spre sine.” Sau: „Poeþii de azi fug de poezia
filosoficã de o anumitã facturã, preocupãrile
lor îndreptându-se cãtre construirea unei
maºinãrii poetice care merge în gol sau, cel mult,
încearcã sã înþeleagã lumea intrând în ea prin
punctele neesenþiale. Dar Petru Creþia existã
ºi, chiar dacã face un lucru neagreat de Noica,
publicã o carte de versuri admirabilã”. Sau:
„Coleg de generaþie cu membrii curentului
optzecist, prieten cu foarte mulþi dintre ei,
Nicolae Stan n-a acceptat niciodatã ideile lor,
chiar dacã primul volum „Boare de Waterloo” ºi
apoi romanul „Aºezarea” s-au folosit de textualism într-o mãsurã mai micã sau mai mare”.
Nouã ni se pare cã mai degrabã s-ar încadra aici
romanul „Apã neagrã” prin studiul sociologic
intercalat în text ºi care nu aduce nici un câºtig
conþinutului epic al romanului.
Împrãºtiate iniþial prin reviste, majoritatea
în HELIS, textele lui Gheorghe Dobre au trecut
de multe ori neobservate sau nu au fost
receptate la adevãrata lor valoare, cu excepþia
celor „incriminaþi”, bineînþeles. Acum însã,
adunate într-o carte, ele devin un tot unitar de
care nu se poate face abstracþie.
Iar în ce priveºte rãspunsul la întrebarea
din titlu, dacã-l luãm ca pe o întrebare, autorul
ar rãspunde scurt: „Cauza de lux a existenþei
mele? Sã-nþeleg cât mai bine pe ce lume trãiesc.
Adicã sã nu mor prost!”
I. Neºu

Champs Elisee
Costel Bunoaica
Of, doamne, în arterele mele s-a cuibãrit o furtunã.
A descãlecat riguros ºi s-a apucat cu nesimþire de treabã,
ca ºi când sufletul meu ar fi fost un ogor pãrãsit
scos la mezat pe tarabã.
Nu m-a curtat,
nu m-a-ntrebat cine pe cine însoþeºte la capãt de drum;
a dat ordine scurte:
sã i se încarce acareturile ºi sã mã descânte,
sã scoatã din mine curatul afarã.
A deschis apoi ºi o ºcoalã.
Ea: profesor distins.
Eu: elev silitor.
Ulterior, am semnat un contract: sã-i fiu, pânã mor,
ucenic devotat.
M-a învãþat, sã zicem, de toate, aºa cum scrie la carte.
Nu a lãsat sã îi scape nimic.
Cât a fost de pitic,
timpul a crescut ºi a zburat insolent. Discret mi-a spãlat
cântecele ºi-n locul lor a instalat un dor ordinar, chiar infect,
de luptã barbarã cu orgiile isterice de afarã.
Pofta mea se simþea împlinitã, pot vorbi chiar de rãsfãþ;
Nu mi-a urlat niciodatã prin creier cã orice învãþ
ar putea avea ºi dezmãþ. ªi asta înseamnã cãdere. /
Pierderea sinelui. A firii. A mierii cãzutã-n dispreþ.
Am huzurit în ospãþuri bizare,
cu femei ordinare mi-am fãcut detestabil de cap,
mi-am arãtat muºchii la muºte,
am furat,
am muºcat,
prin cârciumi infecte mam bãtut cu golani,
am dat foc la spital,
în puºcãrii am dormit ºi chiar am nimicit un porcar,
iar când a fost sã mã împac cu mine, mi-a crescut pe chip
un munte aluvionos de ruºine.
La început a fost minunat. Dupã aceea s-a întunecat!
O, desigur, era o femeie frumoasã.
Înaltã.
Zglobie.
Chiar vanitoasã.
Era visul pe care îl aveam noapte de noapte. ªi când a venit, /
somnul nu mi s-a mai lipit niciodatã de pleoape.
Mi s-a dãruit într-o floare de scrum. Avea mâini de cetinã verde
ºi trup de mãnãstire proaspãt ziditã.
Eu miroseam a salcâm. Ea mirosea a veveriþã nedormitã.
Mã închinam ei ºi-i aduceam ofrande unui zeu inventat.
Viaþa îmi era osânditã la plãceri râfnite de alþii,
pe care doar piraþii le aveau în vis, uneori.
Odatã,
cineva s-a ascuns în þipãtul unei viori ºi a dat în vileag lecþia 87,/
unde sufletul se desparte strategic de trup. Unde moartea ia totul,
iar viaþa, ce mai rãmâne sub cric: radiosul nimic.
A fost nebunie totalã. S-a bulucit lumea la ºcoalã,
sã se înscrie ca discipoli ai ei.
Însã,
când nu a mai fost bucurie s-a deslãnþuit furia în floarea tei.
Plângeri pluteau pe alei, tristeþi sprijineau nãlucile învinse,
pereþii picau de pe vorbele scrise.
Era, oare, drept? mã întreb retoric ºi tac.
Viaþa mea, înfãºuratã colac, a fost schimbatã în iarmaroc
pe viermele chefliu din fântânã.
Doamne, te rog, trimite-mi cu poºta rapidã o altã furtunã…!
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II. Istoria “Cãrþii lui Iov”
2. Moºtenirea sumerianã
2.8. Sã stãm ºi sã socotim
De aici încolo, camera textualã a poemului este ocupatã
de ruga tânãrului nãpãstuit ºi, spre peretele abia zãrit,
rãspunsul zeului sãu.
Mai e cale lungã de strãbãtut cu gândul. Cred cã a
venit timpul sã ne mai tragem ºi noi sufletul...
...În poala cuvântului me “Oboseala”.
...ªi sã cugetãm la ce am aflat pânã acum.
Sã stãm ºi sã socotim vorba cronicarului român.
Care sã fi fost, totuºi, cursul adevãrat al întâmplãrii?
Totul sã fi început cu acea probabilã controversã iscatã
ca o vâlvãtaie greu de stãpânit în jurul conceptului om
nevinovat?
Concept e mult spus... Idee, viziune cred cã ar fi mai
potrivite... Adicã ceva mai apropiat de intuiþie ºi de
experienþa istoricã ºi de viaþã.
Aici sigur ai în vedere observaþiile domnului
Kramer: deºi tãbliþele descoperite “dovedesc o adâncã
cunoaºtere a clasificãrilor gramaticale, nicãieri nu s-a gãsit
urma unei singure definiþii ºi a unei singure reguli
gramaticale. De asemenea, printre numeroasele
documente matematice scoase la lumina zilei: tabele,
probleme ºi rezolvãrile lor, niciodatã nu s-a întâlnit
enunþarea unei legi generale, a unei axiome sau unei
teoreme. S-au mai gãsit lungi liste cu nume de copaci,
plante, animale ºi pietre, liste alcãtuite de profesorii
sumerieni de ºtiinþe naturale. Dar dacã principiul acestor
inventare ne rãmâne neclar, în orice caz este sigur cã el nu
decurge din înþelegerea realã sau mãcar din intuirea legilor
botanice, zoologice sau mineralogice. Cât despre culegerile
de legi aceste coduri care reunite conþineau legi speciale
cu sutele nici una dintre cele care au fost gãsite nu
formuleazã mãcar un singur principiu juridic general.”
(4,p.96
Socrate este numai ochi ºi urechi...
Revin la controversa iniþialã... Din acest nucleu
evenimenþial se despart douã cãi alternative de evoluþie.
Prima îl are pe Zeu ca martor ºi agent determinant,
altfel spus El declanºeazã conflictul ºi acþioneazã prin
intermediul omului viclean, al tovarãºului ºi prietenului
tânãrului temerar Iov cu scopul de a-l pedepsi pentru
poziþia lui în problema discutatã.
Dacã Zeul a fost martor al controversei dintre tânãrul
Iov, pe de o parte, ºi înþelepþii-îndrãzneþi, de cealaltã parte,
ºi nu i-a luat apãrarea primului, dimpotrivã, tratându-l ca
pe un duºman, putem oare considera aceastã reacþie divinã
ca fiind motivatã de ideile susþinute de acesta?
Adicã Zeul sã fi fost de partea înþelepþilorîndrãzneþi...
El sã se fi simþit ofensat de ideea nevinovãþiei omului...
ªi sã-l fi sancþionat drastic pe tânãrul înþelept pentru
îndrãzneala cugetului...
Dar de ce ideea unui om nevinovat sã-l irite pe Zeu?
Un om fãrã pãcat, care nu greºeºte, curat, nevinovat...
Nici mãcar zeii nu se pot lãuda cã nu au încãlcat uneori
raza purã a acestor cuvinte.
Vezi ce fac zeii ameþiþi de bãuturã! Grozãvii!...
Putem deci presupune cã Zeul a considerat cã, prin
afirmaþiile sale, tânãrul Iov a apropiat prea mult natura
umanã de natura divinã.
Aceasta sã fie cauza adevãratã a campaniei de
pedepsire pe care Zeul o întreprinde împotriva mândrului
pãmântean? “Tu mi-ai dat mereu alte suferinþe”, “a chemat
puterile rele împotriva mea” - þipã, ca în chinurile iadului,
omul nostru. Gândul mã duce la cuvântul me Coborârea
în infern.
Fãrã intervenþia Zeului, întâmplarea ar fi fost o
simplã disputã de idei teologice
ºi nimic mai mult.
A doua cale ce porneºte din sâmburele narativ originar îi
are ca promotori pe tânãrul înþelept, mai precis conºtiinþa sa...
...Inima lui.
...ªi pe omul mârºav. Pe acest fir al dezvoltãrii
întâmplãrii mai trebuie sã presupunem cã schimbul de
idei se desfãºoarã în interiorul unui câmp de putere
instituþionalã, omul viclean aflându-se în centrul lui.
Problema pusã în dezbaterea adunãrii înþelepþilor era mai
veche iar viziunea tânãrului luminat Iov îºi avea
susþinãtorii ei prietenul ºi tovarãºul fiind unii dintre
aceºtia. De cealaltã parte, aºa-ziºii înþelepþi-îndrãzneþi îºi
vedeau, într-un fel neaºteptat, poziþiile ameninþate de
clanul tinerilor ºtiutori în frunte cu acest june prea
cutezãtor...
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Iov, Socrate ºi Divinitatea
eseu
Moto: “Cercetaþi din nou! Dreptatea mea este
mereu aici!”(“Cartea lui Iov” 7,29)
Înþelepþii-îndrãzneþi sã fi fost mai în vârstã, ocupând
funcþii privilegiate în ierarhia comunitarã.
Pentru a înfrânge influenþa curentului de idei pus în
miºcare de tânãrul Iov, care putea sã rãstoarne raportul
de forþe din interiorul organizaþiei, omul viclean desfãºoarã
acþiuni de intimidare în rândul simpatizanþilor lui,
determinându-i sã-ºi schimbe convingerile ºi sã treacã
de cealaltã parte a baricadei luptelor de idei.
ªi aºa se face cã, în bãtãlia decisivã, primul Iov se
vede trãdat de prieten ºi tovarãº, aflaþi acum, cu arme ºi
bagaje, în tabãra adversã.
Singur împotriva tuturor... Un ºoc pustiitor i-a
cutremurat atunci inima încrezãtoare.
Cum sã susþi ideea omului nevinovat având lângã tine
astfel de oameni, interesaþi mai mult de puterea
administrativã decât de puterea gândului, schimbându-ºi
convingerile sub asediul ameninþãrilor ºi al intereselor?
Mutarea lui în rândul tinerilor neºtiutori ºi în postura
de slugã a omului mârºav întregeºte imaginea decãderii
intelectuale, morale ºi sociale a predecesorului lui Iov. Se
îmbolnãveºte, zace, ºi când se mai înzdrãveneºte puþin,
începe sã se adune în faþa zeului sãu pentru a-I cere sã-l
ajute în nevoia lui... Reîntoarcerea din Infern.
Rememorând cele întâmplate, abia acum tânãrul Iov
sã-L fi introdus pe Zeu în tumultul care tocmai trecuse
un ecou îndepãrtat ºi dureros al evenimentelor?
Ajunºi la capãtul celor douã cãi alternative de evoluþie
a întâmplãrii din poemul sumerian, putem conchide cu
deplin temei cã Zeul omului nostru este implicat direct în
desfãºurarea evenimentelor, fie de la început, fie într-o
etapã ulterioarã a derulãrii lor.
2.9. Voi deplânge lipsa de înþelegere
Vezi ºi tu ce vãd eu?
Umbra unui om îngenunchiat în faþa statuii de piatrã
a unui Zeu vorbeºte ºi plânge...
Plânge ºi vorbeºte printre lacrimi: “Zeul meu, voi sta
în faþa Ta,/ Îþi voi spune...; cuvântul meu este geamãt,/ Îþi
voi vorbi de aceasta, mã voi plânge de amãrãciunea
drumului meu,/ Voi deplânge lipsa de înþelegere...” În
varianta Kramer-Klima: “Stãpânul meu (aº vrea sã stau
umil) în faþa ta, aº vrea sã vorbesc cu tine: vorbele mele
sunt un bocet!”
Sã ne aflãm în sfera cuvântului me Sala cultului?
Oriunde ne-am afla, aici domneºte cuvântul me
Tânguirea: “Ah! Nu-i îngãdui mamei care m-a nãscut sãºi curme plânsul pentru mine în faþa Ta,/ Nu-i îngãdui
surorii mele sã scoatã un cântec de bucurie,/ Nenorocirile
mele sã le povesteascã plângând în faþa Ta,/ Soþia mea sã
exprime cu durere suferinþele mele!/ Cântãreþul sã
deplângã soarta mea atât de amarã.”
Dar tu nu vezi cum printre gemete ºi lacrimi
strãluceºte limpede lumina vie ºi cutezãtoate a
nevinovãþiei?
Eu vãd cinci cuvinte bãtute în cuie pe lespedea de
argilã: “Voi deplânge lipsa de înþelegere.”
Nici colegii mei înþelepþi, nici chiar Tu, Zeul meu,
nu aþi înþeles cum se cuvine viziunea mea privindu-l pe
omul nevinovat!
Ideea aceasta nu este împotriva nimãnui, nici a altor
oameni ºi nici a zeilor... Eu nu caut privilegii, susþinând-o.
Uitându-ne în urmã, cãtre prologul canonic aflat
dincolo de uºa închisã, în antreu, deschizând-o cu cheia
memoriei putem observa cum el induce ideea cã tânãrul
luminat ar fi afectat prin opiniile lui dogma supremaþiei
divine... Cã nu ar fi lãudat-o ºi nu ar fi slãvit-o pe mãsura
perfecþiunii Ei.
Rugându-se, el recunoaºte autoritatea Zeului.
Dar se recunoaºte pe sine ca vinovat în faþa Lui?
Iatã o întrebare de zile mari!
Bãtrânul Iov din poemul ebraic fusese pus, în final,
copleºit de vorbele lui Iehova din “inima furtunii”, sã
retracteze, recunoscându-ºi greºala: “ªtiu cã puterea ta
e fãrã margini:/Ce vrei sã faci aceea faci în veci./ Eu sunt
acela care, neînþelegând,/ Am vrut, cu vorba mea
necugetatã, sã arãt/ Cã ceva este strâmb în planul tãu./
Mi-am spus pe larg pãrerea despre lucruri/ Mai presus de
mintea mea, despre minuni/ Mai mari decât pot eu sã
înþeleg./ Te cunoºteam numai din auzite, dar acum, /
Vãzându-te cu ochii mei,/ Retrag tot ce am spus. Cãinþa
mea/ Þi se închinã în þãrânã ºi cenuºã.”(6,p.98)

În studiul anterior, cu
titlul “Experimentul Iov”,
am considerat cã aceastã ALEXANDRU BULANDRA
parte este o interpolare târzie
ºi cã Dumnezeul din furtunã nu este Dumnezeul adevãrat.
De ce?
Pentru simplul motiv cã el nu ºtia de încercarea la care
fusese supus Iov.
Care sunt argumentele?
Chiar cele afirmate de Dumnezeul adevãrat dupã
încheierea experimentului: “Nu aþi rostit adevãrul despre
mine cum a fãcut robul meu Iov” - le reproºeazã Divinitatea
lui Elifaz, Bildad ºi Zofar. ªi mai încolo: “Îi voi asculta
ruga ºi o sã vã iert pentru necugetarea voastrã de a nu
vorbi despre mine dupã cuviinþã, aºa cum robul meu Iov
a fãcut-o.”(6,pp.98-99)
Sã ne întoarcem o secundã...
Cât o mie de ani.
... La tânãrul Iov sumerian ºi Zeul sãu. Aici nu mai
vorbeºte Divinitatea însãºi, ci autorul poemului:
“Cuvintele virtuoase, cuvintele sincere rostite de el, zeul
sãu le-a primit./ Cuvintele pe care omul le-a mãrturisit în
chip de rugãciune/ Au fost plãcute..., inimii zeului sãu.”
Alternativa Kramer-Klima: “ Zeul a ascultat vorbele lui,
vorbe cinstite ºi fãrã înconjur...”
În finalul poveºtii lui Iov din “Vechiul Testament”,
Dumnezeu l-a adus iarãºi pe Iov în starea lui de la
început...”, iar fraþii ºi surorile ºi prietenii “L-au plâns ºi lau mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese
Dumnezeu asupra lui.” (6,p.99)
Pentru comparaþie, iatã ºi finalul din poemul
sumerian”: “...ºi zeul sãu n-a mai fost unealta ursitei rele...
care apasã inima...înãbuºã,/ Demonul-boalã învãluitor,
care-ºi desfãºurase larg aripile sale, el l-a respins;/ Rãul
care l-a lovit ca un..., el l-a înlãturat;/ Ursita rea care fusese
pentru el hotãrâtã, din vrerea sa, a îndepãrtat-o.”
Sfârºitul este apoteotic, înãlþându-se pe elanurile
cuvântului me Bucuria inimii: “A preschimbat în bucurie
suferinþele omului,/ A pus lângã el genii binefãcãtoare ca
pãzitoare ºi proteguitoare,/ A dat... îngeri cu înfãþiºare
plãcutã.” Varianta Kramer-Klima: “tristeþea i-a schimbato în bucurie,/ îi aduse duhuri bune, protectori sã-îi fie/ ºi
îngeri de pazã cu chip fericit.”(13,p.243)
A fost repus tânãrul Iov în locul pe care-l avea în
comunitatea înþelepþilor ca tânãr luminat? ªi cum a
rãmas, pânã la urmã, cu ideea lui despre omul nevinovat?
Sunt întrebãri la care autorul poemului sumerian nu
ne rãspunde, de fapt el nici nu ºi le pune.
Dar noi?
Noi am ajuns în faþa acestui zid care mãrgineºte camera
textualã pe care tocmai am parcurs-o. Prin el am trecut
deja de mai multe ori, când am trimis gândul cercetãtor
dincolo, cãtre “Cartea lui Iov” aflatã la o mie de ani
distanþã. Dacã privim însã cu atenþie prin crãpãturile lui,
doar la câteva sute de ani de aici se ridicã noi construcþii
de cuvinte unde vom întâlni ºi alte personaje de tip Iov.
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(urmare în numãrul viitor)

Un romancier al spaþiului campestru
Sã fiu sincer, m-am angajat în lectura romanului
primit de la Titi Damian ( Umbra, Editura Omega,
Buzãu, 2008), cu unele îndoieli ºi reticenþe. Neºtiind
nimic despre el, am privit insistent imaginea de pe
ultima copertã pentru a mã convinge dacã l-am
întâlnit vreodatã prin reuniunile scriitoriceºti
organizate în ultimii ani.
Nu, nu l-am întâlnit niciunde ºi m-am bucurat,
pentru cã, în convingerile mele, actul critic are, pe
lângã alte conotaþii încifrate, ºi una justiþiarã. Iar
justiþiarii, ºtie tot omul, sunt legaþi la ochi pentru a
nu-l cunoaºte pe cel supus judecãþii. Implineam,
aºadar, condiþia idealã pentru o aplecare detaºatã
asupra romanului.
Prolegomene. Aveam însã, cum spuneam,
unele rezerve. Scriitorii de azi, în marea lor
majoritate, se nãpustesc asupra genului liric. Cu o
imagine procuratã accidental, înstructuratã într-o
exprimare evazivã, haoticã ºi dispusã într-o anumitã
înºiruire oricine se poate considera atins de aripa
genialitãþii. Or, proza e altceva, implicã elaborare,
adãstare pe manuscris, dispoziþie pentru o elaborare
complexã, trudnicie îndelungatã, culturã, rafinament
ºi rãbdare de artizan. De-abia proza legitimeazã un
scriitor ºi-i conferã drept de adãstare în cadrul
breslei scriitoriceºti.
Am mai aflat, din referinþele reproduse în paginile
finale, cã romanul sãu anterior Fagul, s-a bucurat
de o criticã excelentã ºi-a fost distins cu premiul
special la concursul naþional de prozã Liviu
Rebreanu, în anul 2006, ceea ce reprezintã deja
un punct tare în palmaresul autorului. Restul
creditãrilor critice, risipite prin revistele de culturã,
nu le mai subliniez, le las în seama viitorilor biografi.
Acum despre carte. In general, receptez
fenomenul epic printr-o grilã mai specialã una
ventilatã ºi de Vasile Andru, dar n-o menþionez
pentru a mã folosi de autoritatea distinsului scriitor,
ci pentru cã este ºi una din convingerile mele rãmase
necompromise pânã acum, în tot vãlmãºagul ideilor
basculate pe piaþa noastrã spiritualã. Un roman este
o acþiune desfãºuratã, complexã ºi articulatã plus o
idee filosoficã aºezatã la cheia întregii naraþiuni.
Probabil cã postulatul în sine este privit cu unele
rezerve, dar ce-ar însemna Kafka fãrã implicatul
absurdului, Camus sau Simone de Beauvoir fãrã
paradigma existenþialistã, Dostoievski fãrã
scormonirea psihanaliticã a subteranelor subiective?
Nevoia unei esenþe tari, care sã împregneze
substanþa unei construcþii epice este tot la fel de
necesarã ca ºi crenguþa de busuioc, ascunsã,
cândva, în sân, de fetele de la þarã, atunci când se
pregãteau sã iasã la horã.
Autorul îºi reprimã aceastã oportunitate ºi cautã
sã extragã maximum de efect narativ dintr-o
biografie încãrcatã ºi dintr-o fidelitate netrucatã cu
o realitate abrazivã ºi câlþoasã. Or, tocmai aceasta
este întrebarea: poate o realitate, chiar una
neobiºnuitã, sã vitaminizeze o construcþie epicã ºi
sã resoarbã în întregime neodihnele spiritului creator? Este concordanþa cu realul o garanþie a valorii
literare, când se ºtie cã tocmai imaginaþia ºi funcþia
fabulatorie optimizeazã activele oricãrui scriitor?
Sunt mai multe variante de rãspuns, niciuna
exclusivistã sau cu valoare de imperativ. Cel puþin
în cazul autorului nostru, problema nici nu se pune.

Realitatea din care se resoarbe romanul este ea
însãºi aºa de fabuloasã cã depãºeºte capacitatea
de fantaziere a omului. Am putea spune, dac-ar fi
sã folosim o expresie deja bine bãtãtoritã, cã viaþa
bate romanul, cã experienþa de viaþã ºi realitatea
pe care o circumscrie acþiunea cãrþii este ea însãºi
infuzatã cu hachiþe ºi întâmplãri ce depãºesc
imaginarul, îl neutralizeazã ºi-l fac inutil.
De asta zic, epica lui Titi Damian penduleazã
între memorialisticã ºi roman, dar nu într-o formã
eliminativã, ci ca punte între genuri, între
reconstituirea exactã a unui traseu de viaþã ºi
dispoziþia inventiv-constructivã a autorului. E un gen
de literaturã echivoc, bine reprezentat în ultimele
douã decenii, când foarte mulþi foºti deþinuþi politici
ºi-au aºternut pe hârtie infernul concentraþionar pe
care l-au traversat, inundând piaþa literarã cu lucrãri
memorialistice desfoliate, rãscolitoare ºi, multe din
ele, bine procesate stilistic.
Nu vreau, Doamne fereºte, sã strecor ideea unei
antiteze între genul memorialistic ºi cel epic, dar nici nu
cred cã trebuiesc confundate. Existã lucrãri
memorialistice cu o incontestabilã valoare literarã, aºa
cum existã o bogatã literaturã epicã decontatã din
rãscolirea tectonicii biografic. Graniþele între ele sunt
formale ºi de multe ori inutile. Dostoievski, Soljeniþân,
dar ºi Blaga în Luntrea lui Caron ne-au convins cã
o biografie mai încãrcatã poate furniza pretexte narative
ºampanizate, rãmânând ca optimizarea lor epicã sã
se împlineascã dupã harul fiecãrui scriitor
O umbrã pe ecranul panoramic. Dac-am
înþeles bine, romanul Umbra urmeazã romanului
Fagul ºi va fi continuat de o altã dispunere
romanescã, împlinindu-se astfel proiectul unei trilogii
- circumscrisã aceleiaºi epoci, marcatã de ciumã
ideologicã ºi de derapaje istorice. Va realiza, probabil,
o Sagã a Mândreºtilor, ceea ce ar însemna ºi o frescã
a anilor de teroare istoricã ºi de boicot maladiv.
E drept cã autorul, spre meritul lui, îºi fereºte
opera de o ideologizare excesivã. Nu spun cã
aspectul în sine lipseºte, cã dislocarea þãrii din
cutumele ei ancestrale ºi din normalitatea devenirii,
aºa cum s-a statornicit de-a lungul istoriei, este trecut
cu vederea, spun doar cã nu insistã asupra faptului
mai mult decât este necesar. Deºi paralelizeazã
aceeaºi istorie buimacã, Florin Mândruþã nu este
geamãnul lui Vasile Pozdare, Zlateº
Velniceanu,Victor Petrini, sau Chiril Meriºor ºi nu
s-ar recunoaºte într-o atitudine protestatarã
claxonatã. Ridicat dintr-o familie simplã de þãrani,
eroul lui Titi Damian câºtigã repede simpatia
cititorului prin deschiderea cãrturãreascã, prin simþul
mãsurii ºi al moralitãþii, nealterat de aluviunile istoriei
Intriga romanului e relativ simplã. Aflat în vacanþã
de iarnã, tânãrul licean Florin Mândruþã iese la schiat
pe coasta de la Capul Piscului, unde întâlneºte,
doar în imaginaþie, o fatã Tonia sau Sonia, (numele
adevãrat rãmânând o enigmã pânã la sfârºitul
romanului), de care fireºte, se îndrãgosteºte. O
întâlneºte dupã o vreme la Ploieºti ºi trãiesc o
frumoasã idilã în parcul central al oraºului. Apoi
iarãºi se pierd, se rãtãcesc ºi ceea ce rãmâne din
toatã aceastã relaþie este umbra celei pierdute. Se
mai întâlnesc odatã la mare, dar nu mai e sigur
dacã cea întâlnitã este Tonia sau sora ei geamãnã,

Sonia. Aici, azi, nu-mi dau seama dacã întâlnirea
la mare a fost în realitate sau am gãsit numai
umbra ei, care-or fi fost, nu mai ºtiu, poate sora,
cert este cã a dispãrut, aºa cum a apãrut, tot
într-o garã din Bãrãgan (p. 223).
Stagiul serviciului militar nu are, nici el, virtuþi
terapeutice pentru chinurile afective încercate de
Florin Mândruþã, dar oferã scriitorului prilejul unor
excelente pagini consacrate vieþii de cazarmã.
Oricum, dacã-i adevãrat cã vârsta ºi timpul
cuminþeºte ºi înþelepþãºte omul, atunci nu trebuie sã
ne mai mirãm cã în ultima diviziune a romanului
Telefonul de la ora 6, îl vedem aºezat, social ºi
profesional, cu pãrinþii îmbãtrâniþi ºi-ncercaþi de tot
felul de probleme clinice, care-l implicã în tot felul
de zbateri, intervenþii ºi frãmântãri medicale.
Toate curg într-o ordine logicã a firii, nimic nu
iese din tipicul obiºnuit ºi tocmai acest fapt conferã
cãrþii savoare, apetenþã ºi seducþie. Mulþi intelectuali
din primele decenii ale epocii comuniste se
recunosc în traseul urmat de personajul principal.
Florin Mândruþã nu este un tip aleatoriu, ci un
prototip pentru o întreagã generaþie de intelectuali.
La fel putem spune despre mama personajului principal. Este un exemplu de abnegaþie, de hãrnicie ºi
temeritate, când e vorba de soarta familiei sale.
Scena din gara Pârscov, când þinea de scara
locomotivei sã nu plece înainte de a-ºi vedea fiul
urcat sã prindã examenul de admitere la petagogicã
este emblematic pentru dârzenia cu care ºtie sã
confere lucrului finalitatea doritã.
Altfel, lumea, lumea satului mai ales, este în
prefacere. Niºte ºapcalii o obligaserã sã se treacã
în CAP, sã lucreze în acord global ºi acum îºi defulau
amarul în cântãri tânguitoare: ªi-ai global, global/
ªi-ai bãgat lumea-n spital, îºi pierde timpul pe la
cozile unde se dau Adidaºi ºi Petreuºi, se
consoleazã cu cele douã ore de emisie TV - ºi acelea
consacrate isprãvilor înfãptuite de geniala pereche
prezidenþialã ºi-ºi exhiba revolta în glume ºi bancuri
provocatoare. N-ai vãzut cã în locul tabloului cu
o ureche a apãrut acesta cu douã? Sã spunã
lumea cã… a rãmas într-o ureche? Iþi dai seama
cât costã sã schimbi peste noapte vreo câteva
sute de mii de tablouri în toatã þara? (p. 294).
Titi Damian este un prozator cu un pronunþat
simþ al picturalului. Priveºte natura cu o pupilã
deschisã larg, iar unele descrieri, cum ar fi cea din
Pãdurea Samarului, cu o naturã dezlãnþuitã
nãprasnic aminteºte în multe privinþe de Furtuna
developatã de Calistrat Hogaº din peisajul munþilor
nemþeni. Din motive de spaþiu nu mai insistãm
asupra acestui tablou, dar paginile 110-111 ar putea
fi reproduse în întregime. Altceva trebuie musai sã
semnalãm în aceste rânduri telegrafice: concordanþa
deplinã dintre diorama peisajului ºi frãmântarea
subiectivã a personajelor. Se însenineazã ºi se
învolbureazã în funcþie de starea de spirit a
personajelor. Jalea pãdurii ,spune undeva
personajul principal, respirã printre arbori odatã
cu jalea mea (p.110).
N-aº încheia aceste rânduri marginale fãrã o
concluzie care n-are pretenþii rezolubile, dar exprimã
o pãrere, un punct de vedere, o opinie. Titi Damian
se profileazã ca un scriitor robust, harnic ºi tenace,
cum de multã vreme n-a mai cunoscut proza
româneascã. Imi place sã cred cã evoluþia sa viitoare
va confirma speranþele celor ce l-au creditat cu
prietenie ºi bunã credinþã.
Prof. IONEL NECULA, Tecuci
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Am ales sã mã adresez cititorului (ca Pavel, cel
chemat sã fie apostol al „Soarelui” prin voia Lui),
despre cele aflate, dar ºi neaflate „încã spre
minunare/sã mã porþi”; precum îmi transmite mie
(ºi þie) Passionaria Stoicescu din textul motto-ului
acestui nou volum de poezie intitulat „Celãlalt
soare”, apãrut la Ed. Litera, 2010. De remarcat la
autoare, clocotul sufletesc dintotdeauna, aceastã
stare focalizatã în planul existenþei (deopotrivã
materie liricã ºi subiect de meditaþie dinaintea
cititorului cãruia i se adreseazã), cãci el cititorul va
fi fost îmbogãþit în toate privinþele „cu orice vorbire
ºi cu orice cunoºtinþã” prin lectura acestei cãrþi de
poezie. „Iar de clãdeºte cineva pe aceastã temelie,
aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea
fiecãruia va fi datã pe faþã” (Corinteni 3, 12-13).
De ce „Celãlalt soare”? un soare pus sã lumineze
în constelaþia gândurilor dinspre care cad stele? Spre
a-ºi recãpãta sclipirea sub privirile feminine ale unei
autoare care are ceva din perfecþiunea tristã a
sonetelor voiculesciene (am spune noi). Dar sã o
citãm pe autoare: „simt viaþa pipãind-o pe încetul,/
doar de la soarele lãuntric…”, precum „acele limbi
fãcute sã mã soarbã”. Descifrãm în sintagma titlului
ales de autoare, prin ridicarea cortinei asupra versului
încheietor de poem, ceva din sclipirea unei raze care
sã lumineze taina: „cântul ºtie/rãscrucile ºi tainele
luminii…” (Eu doar prin mângâiere pot reþine). În
poemele cãrþii de faþã, simþurile se deschid spre taine
iar gândurile risipite între „carte ºi viaþã”, cascã un
vid sub sufletul cu care poeta reazemã cerurile rostirii
sale ºi ne sugereazã nouã ceea ce Cioran numea
„suspendarea totalã a timpului o nouã lume, o nouã
deschidere spre bucuria simþurilor, ºi anunþã o
schimbare în sensul gãsirii timbrului propriu. Trãim
în lumea în care tot mai repede ºi mai direct, mâine
devine ieri (cum spunea cineva), dar vã rog sã faceþi
o breºã cu mine în „anotimpul pierdut” al atâtor cãrþi
de poezie, departe, în zariºtea despre care amintea
Lucian Blaga, ºi unde ecoul gândurilor îmi întoarce
nevoia de a gãsi rãspunsuri unor întrebãri despre
sine: „Uneori o carte mã pãtrunde/încet ºi sigur,/fãrã
putinþã de a fugi,/de a striga…/Har Dumnezeului
lecturii!” (Ploaia de zeu). În cartea de faþã, versul e
personal ºi greu de substanþã, fiecare înþelege ce
crede cã-l doare ºi îl caracterizeazã, sau ceea ce
vrea el sã înþeleagã ºi îi convine dicþiunea rostirii în
frazã e sigurã ºi relevantã, ºi versul ridicã
sentimentul la proporþii de sfinþenie a rostirii; de aici
o posibilã interpretare a candorii în care se lasã
cuprins cititorul, ºi nu ceea ce îi transmite din capul
locului cea care îºi aruncã povaþa. ªi de aici…
tristeþea fiecãruia. Aleg la întâmplare poemul „Sfânta
Vineri” (citit de autoare la o întrunire de tainã cu
scriitorii de pretutindeni, undeva la Râmnicu-Sãrat).
Nu l-aº fi recomandat în mod special ºi cititorului,
asta, dacã spusele autoarei „cuvintele sunt ca
sufletul” (cum stã scris în Cartea Splendorilor), n-ar
reprezenta nu numai cheia cu care autoarea îºi
deschide inima, dar ºi un adevãrat crez: ”Îngãdui sã
fiu vânatã,/dar sângele poemelor mele/nu e sãrat ci
amar,/fiara care e poetul/n-are nimic preþios/pentru
vânãtorii de rând,/pentru crescãtorii de de toate -/
pielea lui e de fosfor,/carnea lui de pucioasã,/urletul
neomenesc…”. Rostirea poetei vine din vertijul liric
al spaimei cioraniene („m-a apucat frica de tãcere”),
sau poate din ceea ce ne transmitea nouã cândva
poetul Ion Gheorghe în aula bibliotecii V. Voiculescu
din Buzau: „Generaþia poeþilor aflaþi în lupta cu inerþia
e a poeþilor care nu ºi-au trãdat scopul naºterii”.
Iatã ºi explicaþia autoarei în poemul mai sus amintit:
„Cuvintele sunt Sufletul însuºi/sau nimic,/îngãduie ºi
sunt îngãduite/- gadini - /lighioane nesfinte,/iar eu,
biata lor Vineri,/le tot hrãnesc de-o viaþã/cu propriami viaþã -/când prea rece,/când prea fierbinte”. Parcã
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Epistola cãtre
„Sorinteni”
Montaigne, zicea cã orice raþionament în critica
literarã, e ca un vas cu douã toarte de aur. Ai dori
sã-þi aparþinã amândouã, dar nu þi se cuvine decât
una. Faust, personajul titanului din Weimar, ne arãta
cum „fiecãruia din naºtere i-e dat/sã zboare cu
simþirea-n lung ºi-n lat”. Cã i-e dat poetului sã nu
pãºeascã doar pe drumul cunoaºterii ºi sã nu se miºte
numai în limitele raþiunii care i-a adus numai decepþii
ºi sã aspire cãtre viaþa care sãlãºluieºte atât
înlãuntrul sãu cât ºi în cele „cereºti limanuri”,
înþelegem de la autoarea acestei cãrþi de poezie, e
posibilã numai aplecarea spre poezie, identitatea celei
care îºi rostuieºte „poemul - când mã scrie!”: ”Pe
pajiºtea clipei/rãtãcitã-rãtãcitoare/nasc un ºarpe,/poemul -/profeþindu-i/ca fluture ce mã simt ºi sunt,/
sã zboare!” (ªarpele cu aripi). Ne-am pune firesc
întrebarea: ce cãutãm noi în „cuvântul o cochilie
goalã de melc/în care a vuit odatã marea…”, dacã
întâmplãrile care nu ne-au descoperit încã, chiar se
ºi vor fi întâmplat vreodatã, iar bulgãrele de luminã
al minþii nu-i la rându-i, tot un Eldorado al închipuirii
noastre? Ce sã cãutãm noi prin acest labirint sfielnic
al gândurilor sale, dacã „celãlalt soare” nu-i decât
tot o aurã înstelatã a gândului ºi aplecarea poetei
cãtre visare/rostire; nu-i decât fântâna spre care ne
„manevreazã uºor/cu câte o cinã/cu-n mic dejun/
de-nfoiate gogoºi…” cum spune într-un poem în care
radiografiazã ºi societatea din când în când? Ni se
propune altundeva a afla formula basmului cu „a
fost odatã ca niciodatã”, ca þel (ºi inspiraþie) cã nu
numai ªeherezada avea interesul sã-ºi þinã treaz
auditoriul ºi sã-ºi vegheze adevãrurile: „<Niciodatã>
e un cuvânt prãpastie/în care au cãzut/Vecia,/
Credinþa ºi/Adevãrul…/<Odatã> e un cuvânt pisc/
în care mã suie zilnic Moartea/ºi mã tot coboarã/pe
funia Speranþei/ce se subþiazã-n neºtire…”(Câte
ceva despre moartea personalã). ªi asta ca ºi cum
ni s-ar spune nouã, cã mulþi poeþi nu mai trãiesc în
moarte ci în poezia ei. Expresia directã din versul
scris o avantajeazã pe autoare pentru cã sinceritatea
este aici o calitate a poeziei, iar glasul sãu poetic se
materializeazã la umbra cãrþilor care i-au înflorit
viaþa (cum ar fi zis un critic), iar Passionaria
Stoicescu, chiar ºtie sã facã din poemul firescului,
un eveniment care se întâmplã ori de câte ori suntem
spectatorii vreunei scrieri ale domniei sale: „sunt
spectator -/privesc înlãuntrul meu/acel spectacol
devastator/ºi mã bucur…” (Spectator). Asta i se
întâmplã sugestia vine din partea autoarei – ºi omului
care uitã cã e muritor ºi scrie poeme cu care va
încerca sã treacã fluviul cel mare cândva. În rest
înºirã ºarade pentru urechea timpului cãruia i s-a
împotrivit pânã ºi ªeherezada de-a lungul celor o
mie ºi una de nopþi: „cine-mi citeºte poeziile,/e ca ºi
cum ar þine-o în braþe/pe sora mea oarbã/O infirmã
nevinovatã/pe care o scot din când în când/în
lume…” (Fãrã zestre). Deasupra fiecãrui vers,
aºezat cuminte în paginã, se bolteºte un cer al zicerii
în care autoarea îºi trateazã singurãtatea: „Da, poetul
e un exilat în copilãrie, fiindcã exilul e o stare de
singurãtate într-un teritoriu impus, pentru o pedeapsã
nemeritatã. Pedeapsa aceea de a simþi altfel decât
simt ceilalþi, de a vedea cu alþi ochi Viaþa, de-a pipãi
cu alte mâini Clipa, de-a auzi altfel Curgerea, de a
muºina cu alte nãri Moartea” spunea autoarea întrun interviu recent dat revistei „Fereastra”. Asta ºi
face din când în când (se autoexileazã în copilãrie),
ca în poemul scris cu multã candoare „Strada

Milcov”: „… furiºul/în curte la Dica þiganca/sub
banca/unde legãnam pãpuºi/din porumb verde/cu pãr
de mãtase…” ºi „glasuri prãvãlite/ca-ntr-o fântânã/
limbi amestecate/toate/pe strada Milcov/care nici
mãcar nu era/strada mea/dar numele ei însemna
hotarul/dintre zbor ºi colivie”. De cele mai multe ori,
pentru fiecare dintre noi, strada copilãriei e tãrâmul
de unde începe basmul, iar zarea de dincolo de ea,
tãrâmul spre care s-a grãbit ºi Oedip sã-ºi încerce
tãria cugetãrii. Dacã pe autorul basmului (dupã
Cãlinescu), îl preocupa în principal sã traducã „în
materie fabuloasã o idee moralã potrivitã cu locul
unde se aflã”, pe trecãtorul vremelnic al universului
numit Poezie, îl simþim prin contaminaþie influenþat
de toate cele înconjurãtoare ºi „cereºti limanuri” (cum
le-a numit Goethe), ºi mai ales contopit în mai multe
fragmente de basme ºi întâmplãri reale, înzidit ca
Ana lui Manole în casa poemului sãu, în care ºi tu
„biet vieþaº” eºti vizat: „tu, biet vieþaº, înglodurat în
rele,/robit de viaþã, morþii îi dai vama./Te-neci strigat
la catalog pe nume/ºi te iluzionezi cu veºnicie…/Dar
te sufoci sub praful care vine/ºi-i de când lumea
suveran pe lume” (Poem ecleziast). Fãrã poezie
realitatea ar fi un minus în viaþa autoarei, precum
condurul Cenuºãresei: „Toþi purtãm în noi câte un
orb, puþini însã doresc sã vadã, sã descopere cu
adevãrat Lumina” mai spune Passionaria Stoicescu
în interviul amintit. Realitatea chiar trebuie chematã
la viaþã ori interzisã, sugera Cioran, de cele mai multe
ori, viaþa chiar are „braþul prea scurt/sã-i tragã una
peste bot” cui? ne întrebãm curioºi… „javrei
singurãtãþii”, ne suflã autoarea. Iar când în alte
versuri chiar dã sentinþe „ochelarii de cal/ne-a
pricopsit pe toþi”, versurile nu pot fi decât
acuzatoare. Doar în faþa muntelui ºi dinaintea mãrii
mai poþi înfrânge neputinþa de a te mãsura cu tãria
cuvântului, pentru cã dinaintea colii de scris admiraþia
înceteazã ºi face loc contemplaþiei vremelnice, nu
mai sunt bariere în plus ºi unul din cele mai sincere
crezuri ale autoarei chiar poate fi rostit/scris (de
aceea) cu literã bold în poem: „Când am iubit am
scris,/ când am urât am scris,/m-am pierdut,/
m-am gãsit/doar în Vers!” (Treime). Un frumos
poem (ca imagine a iluzoriei lumi a basmului de care
am amintit), e poemul „Descântec de legat”, scris
cu furia unui Iov aþintit cu privirea spre cer, un poem
scris în forma matricealã a doinei ºi baladei populare,
un poem îngropat într-o lacrimã a graiului popular ºi
care ne reaminteºte nouã de bocetul maicii bãtrâne
cu brâul de lânã, bocet deja trecut din basm în real,
acum ºi peste mãri ºi þãri. Iar poemul care îi urmeazã,
intitulat „Descântec de dezlegat”, poate însemna ºi
iertarea unei Ane legendare, fãpturã a înzidirii ºi
învierii prin cântec, dar ºi a zborului frânt, dupã atâtea
ºi atâtea trãdãri de aur ºi cremene care se tot
întâmplã de la izgonirea primului cuplu din rai, aici
pe pãmânt. Sã exemplificãm: „Sã-þi aminteºti
schelele/ºi sã te opreascã din drum/doar luna ºi
stelele” (din „Muiereascã”), ori: „lacrimi mari, lacrimi
vii de iubire/pentru Ana cea din Baladã…” (din
„Lecþia de istorie”). Cartea îºi aºteaptã în continuare
criticul care sã-i descifreze pe mai departe „vârful
ºi prãpastia sub care/curgea apa sâmbetei/spre nici
o zare?” (din „Nerecunoºtinþã”), pentru cã e aici, în
aceastã frumoasã carte de poezie, ºi pariul autoarei
cu poezia: „din bietul unui înalt de gând”. Universul
poemelor e restructurat ºi rostuit în virtutea unei
gândiri poetice mature, iar unele versuri (de ex. „Dea Noiembrie”), par scrise letopiseþ de clare: „întru
împãcare/cu celãlalt soare”, ºi fost-au scrise la
anul… douãmiiºizece, aceste cuvinte pentru
împãcarea lumii care nu-i aparþine dar e îmbrãþiºatã
cu toate trãirile de lumea ei interioarã.
Tudor Cicu

Festivalul naþional de folclor

„Ion Albeºteanu“
Ediþia VII – 7-8 octombrie 2010, Slobozia
Organizatori:
Consiliul Judeþean Ialomiþa, Centrul Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Ialomiþa, Consiliul Local Slobozia ºi
Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”.
Partener media: TVR2
Preselecþia concurenþilor a avut loc în data de
10 septembrie la Bucureºti, în urma acestei
preselecþii evoluând în festival 12 concurenþi.
Concurenþii:
1. Gabriel Dumitru (20 ani) – Argeº,
2. Ana Gheorghe (18 ani) – Ialomiþa
3. Daniel Pop (17 ani) – Sãlaj
4. Ana-Maria Pãtrãscioiu (18 ani) – Prahova
5. Anuþa Arghiroi (27 ani) – Teleorman
6. Ciprian Pop (19 ani) – Timiº,
7. AnaMaria Nãºcuþiu (18 ani) – Bistriþa Nãsãud
8. Tatiana Harabagiu (22 ani) – Ilfov
9. Gabriel Lungu (24 ani) – Olt
10. Cristina Vrâncianu (16 ani) – Prahova
11. Narcisa Bãleanu (17 ani) – Mehedinþi
12. Adriana Sofica (17 ani) – Constanþa
Prima searã de festival– concursul tinerilor
interpreþi, aceºtia fiind acompaniaþi de orchestra
„Doina Bãrãganului” (dirijor prof. dr. Cristian
Obrejan).
Partea a doua a serii a revenit recitalurilor
susþinute de Emilia Dorobanþu (câºtigãtoarea ediþiei
precedente), ansamblul folcloric „Þara Vrancei” ºi
soliºtii sãi: Maria Murgoci, Ionuþ, Vâlcu, Laura
Holban, Ioan Bãlãjel, Mariana Hurjui, Diana Irimia,
Mihaela Profir, Cãtãlina Mãciucã, Teodor Damian,
Mitriþã Creþu ºi grupul folcloric „Cetina“ (Coregraf
Viorel Vatamaniuc, dirijor Marcel Ghinea, director
artistic Maria Murgoci)
A doua searã de festival a fost cea a Galei
laureaþilor. Dupã festivitatea de premiere a
câºtigãtorilor au urmat recitalurile susþinute de
ansamblul „Doina Bãrãganului” ºi soliºtii sãi Adrian
Mãcianu, Nicoleta Rãdinciuc, Nicolae Rotaru
(coregraf Nicuºor Iancu, conducerea muzicalã
Cristian Obrejan), soliºtii Mariana Anghel, Ana Ilca
Mureºan, Petricã Mâþu Stoian, Ion Ghiþulescu ºi
Valentin Albeºteanu.
Festivalul a fost prezentat de Miruna Ionescu.
Juriul:
- Prof. Univ. Dr. Gheorghe Oprea –
Universitatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti –
preºedintele juriului
- Conf. Univ. Dr. Eugen Sandu – Universitatea
de Muzicã Craiova
- Dr. Maria Tãnase Marin – producãtor TVR
- Eugenia Florea – redactor Societatea Românã
de Radiodifuziune
- Vasilica Ghiþã Ene – redactor Radio Antena
Satelor
- Tiþa ªtefan – interpret muzicã popularã
- Prof. Drd. Virgil Iaru – profesor muzicã –
Liceul de artã „Ionel Perlea” – Slobozia
- Prof. Dr. Cristian Obrejan – director Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea
Culturii Tradiþionale Ialomiþa

Spectacolele au avut loc la Casa de Culturã a
Sindicatelor din Slobozia, intrarea fiind liberã în limita
locurilor disponibile.

Concurenþii

Trofeul „Ion Albeºteanu” – Daniel Pop – Sãlaj

Premiul I
Cristina Vrâncianu – Prahova

Premiul al II-lea
Anuþa Arghiroi – Teleorman

Premiul al III-lea
Gabriel Dumitru – Argeº,

Menþiune I:
Adriana Sofica - Constanþa

Menþiune II:
Gabriel Lungu – Olt

Menþiune III:
Narcisa Bãleanu – Mehedinþi
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O ant
ologie de aut
or*
antologie
autor*
În orice text poet scris de Iulian Dãmãcuº îºi face
simþitã prezenþa experienþa haijinului ºi a epigramistului
de realã vocaþie, în sensul cã poetul ºtie exact cum ºi
cât sã decupeze din realitatea înconjurãtoare sau din
fluxul memoriei, secvenþele poetice rezultate fiind întru
totul semnificative ºi esenþializate la maximum. În
primul ciclu al antologiei de autor,Galeria cu tablouri,
existã numeroase pasteluri de facturã expresionistã
vizând oraºul pe care istoria alienantã nefastã continuã
sã-l urâþeascã (Octombrie roºu). Universul
radiografiat este unul prin excelenþã carceral, plin de
mirosuri fetide, afectat de umezealã râncedã ºi de ceaþã
în care crengile pomilor scheletici par tot atâtea
spânzurãtori pentru tot mai firavele speranþe ale omului
modern reajuns fãrã drept la recurs sub povara
vremilor.(Clopotul, Mahalaua). Periferiile înainteazã
galopant spre un centru nu mai puþin cangrenat ºi
antreneazã cu ele un întreg puhoi de dejecþii. Pânã ºi
valorile creºtineºti tradiþionale s-au deteriorat îngrijorãtor
(Mortul).Furtul, prostituþia, crima, violenþa, cerºetoria
agasantã, disperarea prolifereazã alarmant ºi parcã în
rãspãr cu firmele cinice ºi cosmopolite ale magazinelor
de iluzii (În stradã).
Poetul nutreºte o mare compasiune pentru oamenii
în vârstã marginalizaþi ºi cãrora dispreþul pe care li-l
aratã societatea le grãbeºte decrepitudinea:”Pãrãsind
labirintul colorat/ al toamnei/soarele invitã bãtrânii/ pe
altã bancã…/ Ei,creduli/ acceptã jocul,/ iar când firul
de luminã/ se frânge,/obosiþi,speriaþi/ cautã/ ieºirea din
parc” (Labirint). La antipod, însã, redescoperã lumea
copilãriei,lume care e totuºi departe de a fi asimilatã
paradisiacei vârste de aur. Cum ar putea fi altfel când
poetul s-a nãscut ºi a crescut în perioada mârºavã a
ascensiunii neruºinate a comunismului de import? A
intenta proces excesului de ideologie mincinoasã ºi
abuzivã nu-i niciodatã prea târziu. E întru totul
înduioºãtoare aceastã scenã a rezistenþei oamenilor simpli
la un progres pe care nici mãcar verbal nu-l simþeau ca
aparþinându-le: „Bunica aprindea becul/ pentru a gãsi
chibriturile/ ºi lampa…/ cu petrol” (Lampa lui Ilici).
Un poem precum Mama,antologic prin forþa
educativã nu mai puþin dureroasã, meritã citat în
întregimea sa ca o lacrimã de sute de carate lirice: „O
vãd lustruindu-ºi/ pantofii ºi/ aranjându-ºi rochia/ de
mers în sat,/ luându-ºi laibãrul/ ºi nãframa neagrã./
Înnoadã câþiva lei/ în batista mirosind/ a apã de colonie
// Trecând prin grãdinã/ ia o floare/ pentru/ sfânta
icoanã/ ºi întotdeauna mãghiran/ sau busuioc// Ultima
datã/ pregãtirile au durat prea mult ºi/ de-abia spre
vecernie/ porni de-acasã/ chematã/ de clopotele vechi/
ale cãror glasuri scuturarã/ ultimele frunze de
salcâm”.Un poet ca Mircea Micu, cel ce a ilustrat ca
nimeni altul tema mamei în poezie,ar avea toate
motivele sã-l invidieze pe mai tânãrul sãu confrate
ardelean.
Tânjirea dupã vârsta stãrii de uimire purã este
sfâºietoare ºi contemplatorul ºtie cã n-o va mai regãsi
niciodatã. Copilãria cu tãrâmul ei mirific se aflã totuºi
departe de grijile ºi de neliniºtea pe care cultura ºi scrisul
i le-au adus poetului care încearcã acum nostalgia poeziei
neînghesuite în cuvinte ºi ritmuri:”Pe-atunci / nimeni nu
scria versuri/ Toþi erau niºte semne de exclamare/ ce
marcau tãrâmul poeziei” (Primãveri).
Într-o lume tot mai ingratã ºi tot mai lipsitã de repere
morale, credinþa în Dumnezeu pare sã constituie
singurul refugiu posibil. Pânã ºi cimitirul a ajuns o
oazã de liniºte ºi de împãcare:”Primãvara acolo/salcâmii
adunã toate albinele/ din lume,/florile prunilor - nori
din cer/ neocolind viii ºi morþi/Sunetul din bronzul/
bolþii cereºti/ În sfârºit se aude” (p.16).Un crochiu de
facturã religioasã pare ieºit de sub pana basarabeanului
Grigore Vieru: „Alungat de toate vânturile/ mãrul/ când
alb când cenuºiu/ pãrãsi cerul/ O lacrimã cãzu din
ochiul lui Cristos/ în sticla de cernealã a ºcolarului”
(Compunere).
Cu cel de al doilea ciclu, provenind selectiv din
Viespar în orbite, poetul îºi potriveºte un alt ton:
discursul se intelectualizeazã tinzând spre un ermetism
încrâncenat gâlgâitor. Respiraþia poeticã e mult mai

amplã, peisajul ºi starea sufleteascã amalgamându-se
nestãvilit:”Sub sprânceana iernii/ urlete de lupi/ închid
ochiul nopþii/ învineþit de hãituielile vântului/ Dinþi
albi sfârtecã/ Ziduri betegite/ Zãpada crudã se
vãlureºte/ Urletele/ lupilor din noi adulmecând/ tãcerea
ori cântul/ ultimului corb” (p.29).
Din mentalul colectiv emerg ca într-un film
secvenþe de realitate care se obiectivizeazã
dureros:”Noaptea scrâºneºte în/osiile neunse ale
tunurilor/scuipatul lor,vreunul întoarce în/gurile ºtirbe/
Roþi fãrã spiþe se învârt/ una împotriva alteia/ Cãþeaua
scheaunã de/ dorul lãtratului rãtãcit/ pe la Cotul
Donului/ Neabãtut,/ piciorul drept al tatei mãrºãluieºte/
pe lângã Carul Mare/ Stropi roºii/ se luptã cu/
întunericul nãtâng/ zidit din nimic (p.30).
Poetul ºtie acum cã poezia nu se face neapãrat
din cuvinte ci ºi din absenþa lor ori din golurile dintre
ele. Iatã, spre exemplificare, acest mini-poem ce
întrupeazã,cam tot atât cât ar face-o o piesã de teatru
absurd, o parabolã a lipsei de comunicare între oameni
chiar locuind sub acelaºi acoperiº:”Ce oraº ciudat…/
cu case locuite /de televizoare” (p.33).
Mesajul poetic se hrãneºte dintr-un fond livresc
bine asimilat organic :basm, amintiri de familie, scene
biblice, picturi murale bisericeºti, icoane de demult,
motive mitologice sau istorice etc. Discursul e
debaraseazã de verbe, ca ºi la Bacovia în ultima fazã a
creaþiei acestuia: „Plumbul/ limbii/ lipit în/ bãtaia/ de
joc/ a tãcerii/ de bronz/ coclit/ Mâinile înoatã/ disperate
prin/ ligheanul/ ochi de cuvinte” (Glasuri)
Ritmarea de tip folcloric,preponderentã în ciclul
Tripticelor, constituie un alt punct forte al lui Iulian
Dãmãcuº, poetul întrecându-se pe sine în inventivitate
ludicã ºi forþã incantatorie:Triptic II - cu
spânzuraþi;Triptic VI - cu curve:
„ªi-un bãtrân analfabet/ ce-avea plete de poet, ceavea casa la bufet,/ ce-avea banii la sipet/ ce-avea
vise la sicret/ ºi-avea mintea cam nebunã/ mângâia
întreaga Lunã”( p.50) .
Poezia, purã, se naºte din sine. Poezia poate fi o
cale de acces spre paradisul copilãriei pierdute. ªi tot
ea,poezia, poate fi trupul lui Augustin luptându-se cu
moliile sutanei,sau,cine ºtie, prilejul de a plãti bucuria
prin suferinþã. Poetul exploateazã zone lexicale rare,
parodiazã, intertextualizeazã inteligent, obþine rime prin
trunchierea meºteºugitã a cuvintelor etc.Uziteazã de
o modalitate garantatã ºi omologatã de a nu cãdea în
romantism ºi sentimentalism desuet. Tonul badin îl
prinde de minune pe poetul care ºtie când sã schimbe
registrul liric spre nu se autopastiºa ºi mai ales unde
sã punã sarea ºi piperul necesar, adicã umorul ºi ironia
de rigoare. Ultima parte a antologiei de autor, Adaos
la triptice, regãseºte, echilibrant, tonul grav ºi temele
majore ale creaþiei sale: lupta poetului cu timpul care
nu iartã, oraºul tentacular care alieneazã, în tradiþia
jalonatã de poeþi ardeleni ca Octavian Goga ori
St.O.Iosif, refugiul în natura tãmãduitoare ºi în
credinþa în Dumnezeu, singurul care îi mai poate
spulbera omului modern spaima de singurãtate,
revalorizarea amintirilor din copilãrie ºi din
adolescenþã(Un copac, Pãsãri, Privighetoarea,
Fereastra etc.)
Antologia de autor a lui Iulian Dãmãcuº este
expresia maturitãþii creatoare a unui autor conºtient
de valoarea sa care-i îndreptãþeºte orice orgoliu, puþini
fiind cei ce-ºi pot evalua cu ochi critic opera pe care
o lasã în urmã sã se confrunte cu timpul. Numeroase
sunt în aceastã carte piesele de facturã metapoeticã,
dovadã a faptului cã problema rostului literatului în
societate nu-l lasã indiferent pe scriitorul total care
este Iulian Dãmãcuº demn întru totul sã întregeascã
galeria marilor poeþi ai micilor oraºe, ca sã mai uzitez
o datã de genericul pe care, cu câþiva ani în urmã, îl
propuneam ca nume de colecþie de sine stãtãtoare
Editurii Augusta din Timiºoara ºi care a ºi marºat,prin
domnul Adrian Dinu Rachieru, la aceastã iniþiativã,
cu un volum de poezii al lui George L. Nimigeanu din
Mediaº. Am motive sã mai insist.
* Poezii,Editura Dacia XXI,Cluj-Napoca,2010
Ion Roºioru

Mereu alþi cãlãtori
În garã, mereu alþi cãlãtori. Acelaºi Ceas cu
limbile strâmbe, mãsurându-le trecerea. Admir cu
nesaþ culorile toamnei ºi-i mulþumesc lui
Dumnezeu. ªtiu eu pentru ce. Lângã mine, orbul
ofteazã. În ce culori vezi tu, omule, toamna? Câinele
i se lipeºte de picior, trecându-ºi capul de jos în
sus ºi de sus în jos, într-o mângâiere pe care doar
aceste fiinþe ºtiu s-o dãruiascã. Orbul îi pune mâna
pe cap, mângâindu-l, la rândul sãu. Deodatã
zâmbeºte ºi i se adreseazã consolator, cu ochii în
gol: „Lasã, Bobicã, e frumoasã viaþa!”. Bobicã dã
din coadã ºi îºi depune botul pe mâna stãpânului,
într-un gest aprobator, de recunoºtinþã.
Îmi soseºte trenul. Mã ridic, neºtiind ce ar trebui
sã fac. Sã-l întreb pe vecinul meu de scaun dacã
vrea sã-l ajut, sã-i spun „ la revedere”, sau sã plec
prefãcându-mã cã nici n-am stat lângã el. În fond,
nu mã vãzuse. Dar orbii posedã un alt fel de
„vedere”. Doar noi, cei sãnãtoºi, suntem atât de
trufaºi încât sã ne imaginãm cã deþinem adevãrul
absolut. Mã rog, vorbesc în dreptul meu...
Ca ºi cum mi-ar fi ghicit gândul, simþindu-mi
ezitarea, îmi strigã, când deja mã depãrtasem:
„Mergeþi liniºtitã la tren, cã noi ne descurcãm!”.
Bobicã o ia înainte, responsabil. Merge sigur de
sine, doi-trei paºi, apoi se opreºte, uitându-se înapoi,
aºteptând sã fie ajuns din urmã. Apoi porneºte iar.
Îºi conduce stãpânul exact prin locurile de trecere
pentru traversarea cãii ferate. În uºa trenului, urcã,
aºteptându-ºi prietenul în capul scãrii. Apare ºeful
de tren ºi le spune cã animalele sunt interzise în
tren. Nu mã rabdã inima ºi îi arãt, la o uºã mai
încolo, niºte „animale” îmbrâncindu-se. Ridicã din
umeri: „Ce vreþi, doamnã, regulile sunt reguli! ªiapoi, „animalele” alea ºi-au plãtit biletul”. Sau ºpaga,
ce conteazã? Asta era? „Cât costã?”, întreb. „Ce?”
„Biletul de tren pentru câine.” „A! Nu costã nimic,
dar nu-nþelegeþi? Nu e voie ºi gata!” „ªi dacã totuºi
cineva se urcã însoþit de animale ºi îl prindeþi?”
„Amendã!” „Cât?” „O sutã de lei.” „Poftiþi amenda
ºi lãsaþi-l sã urce!” „Du-te, cucoanã, de-aici! Dacã
am supracontrol, ce mã fac?” Dacã te nãºteai orb,
ce te fãceai?
În timpul „parlamentãrilor” mele cu „naºul”, doi
þigani se coþopeneau sã urce un sac din care se
auzeau guiþãturi sfâºietoare. Îi arãt: „Ei? Regula care
nu poate fi încãlcatã nu se aplicã pentru toþi?” Mio reteazã cu enervare: „Asta-i altceva! Ãia se
mãnâncã... omul trebuie sã mãnânce. Ce sã fac,
sã-i iau hrana de la gurã?” Taci, cã n-ai înþeles
nimic! Bine cã trãim sã mâncãm.
„Vã rog poftiþi în vagoane! Trenul pleacã întrun minut.”, se aude vocea ºefului de tren, care
dispare în vagonul lui. Îi spun orbului: „Urcaþi! Cu
Bobicã cu tot. Ce are sã vã facã?”
Zâmbeºte trist: „Mã poate da jos într-o altã garã
sau, ºi mai rãu, în câmp. Aici mãcar cunosc locul,
am paºii numãraþi. Hai, Bobicã, dã-te jos! Trenul
nostru încã n-a sosit...” Bobicã, ascultãtor, coboarã
dintr-o sãriturã.
Trenul se pune în miºcare. Pe scara vagonului,
cu lacrimi în ochi, le fac cu mâna, fãrã sã realizez
absurdul gestului. Bobicã aleargã pe lângã tren, în
sensul de mers, conducându-l cu lãtrãturi. Omul îl
urmeazã încet, pipãind atent cu bastonul. Înainte
sã prindem vitezã, îl aud strigându-mi cu acelaºi
glas optimist cu care îl asigura pe Bobicã de faptul
cã viaþa este frumoasã: „Vã mulþumim! Mãcar aþi
încercat. V-aþi nãscut prea devreme. Nu plângeþi!
Nimeni nu-i de vinã cã viaþa e aºa cum e, cã lumea
se împarte în oameni ºi animale, în vãzãtori ºi
nevãzãtori...”

Altã garã, alþi cãlãtori. Acelaºi Ceas cu limbile
strâmbe, mãsurându-le trecerea uneori nedreaptã...
Florentina Loredana Dalian
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Nicolae Teoharie,
vocea care strigã în pustia marelui acum
Poetul Nicolae Teoharie reprezintã în momentul de
faþã un punct de reper în literatura ialomiþeanã ºi, dacã nu
s-ar þine cont de graniþe ºi grupãri, cu siguranþã cã ar juca
un rol important ºi în literatura naþionalã. În 1999 publicã
„Nostalgia marginilor”, un debut rãmas sub zodia
incertitudinii, dar el revine spectaculos în anul 2008 cu
volumele „Camera de concret” ºi „Legaþi-mã la ochi cu
sentimente”, urmate, în 2009, de „Diavoli de cafenea”,
apãrute la editura Helis Slobozia.
Cu aceste trei cãrþi, poetul „nãscut pe una din strãzile
mileniului II, viscolitã de iubiri avide”(„C.V.”) reuºeºte sã
se impunã ca poet în deplinãtatea accepþiunii termenului.
Camera de concret (al doilea volum apãrut în ordine
cronologicã ºi perceput de majoritatea oamenilor de litere
ca adevãratul debut al poetului)
Ca orice volum care se respectã, ºi acesta debuteazã
cu douã arte poetice: prima, intitulatã sugestiv „C.V.”,
prezintã formarea stãrilor sufleteºti ale poetului, culminând
cu declararea apartenenþei la timpul prezent: „Legat la
rãspântia acestui mare acum”; iar cea de-a doua, „Cântec”,
prezintã dorinþa autorului în legãturã cu aventura sa liricã,
pe care urmãreºte sã o încheie triumfal: „aº vrea sã-mi
împlânt al meu cânt/ în inima tremurând de-o aºteptare/
(…)/ ºi-apoi sã ies din camerã bogat/ pe uºa unui semn
de clãtinare”. De altfel, aceste versuri constituie ºi cheia
volumului, poetul invitând prin aceasta la o cãlãtorie
iniþiaticã, presãratã cu suiºuri ºi coborâºuri, însã o
cãlãtorie pe verticalã, pentru cã nu este o cãlãtorie a
trupului, ci una a minþii ºi chiar a sufletului.
Ca în orice cãlãtorie ºi aici se pot sesiza în dispoziþia
poetului-cãlãtor momente de dinamism tragic: „cât pe ce
sã fiu localizat de un nou pãcat”(Mã voi întoarce),
momente de pasivitate reflexivã: „Dintotdeauna m-au
speriat cuvintele, oraºele ºi femeile/ ºi am trãit printre
ierburi, aproape de cântece ºi focuri”(Ultimul tren);
precum ºi momente de dinamism ludic: „Mereu cosind un
câmp de ploaie albastrã,/ mereu plantând luceferi, cu un
câine/ în secunda de mâine”(Ascet în depresie).
De altfel, volumul este presãrat cu momente lirice în
care poetul se comportã ca un homo ludens, sau mai bine
zis ca un bufon, acest aspect fiind realizat la nivel lexical,
prin alãturarea unor cuvinte neavând legãturã între ele,
aparent doar de dragul rimelor pierdute, în fond pentru a
obþine o melodicitate care, aº îndrãzni sã zic, vrãjeºte
auzul ºi „împlântã cântul” autorului în „inima tremurând
de-o aºteptare”. Un alt exemplu concludent în acest sens
ar fi: „Am desenat o puºcã grea de arlechini ºi meduze/ vã
scriu cu vietatea împuºcatã pe buze/ ce a cãzut printre
caiºii sãlbatici”(Demisia „celuilalt”). De altfel, Nicolae
Teoharie îºi joacã impecabil rolul de bufon shakespearian,
întrucât chiar ºi momentele de luciditate le realizeazã tot
prin jocuri de cuvinte: „O femeie îmbrãcatã în luturi/ îºi
pierde mersul de fluturi/ în umbra unei dansatoare în sete/
ce-mi aºteaptã sângele arzând ºi în cete”(Întâlnire); sau:
„stau între douã lacrimi înalt ºi tânãr ºi foarte/ Aprinde,
femeie, timpul meu de moarte”(Îngeri rãzvrãtiþi).
O notã distinsã în lirica domnului Teoharie, cel puþin
pentru acest volum, o constituie lipsa metaforelor; în
prezenta lucrare el nu utilizeazã decât douã metafore
propriu-zise: prima, „caii ochilor”, ca o metaforã a clarvederii, este menitã sã puncteze contrastul cu simpla
acþiune de a vedea, adeseori fãrã a observa. De altfel,
aceastã metaforã are ºi marele merit de a fi poziþionatã
într-o construcþie care o avantajeazã: „Prinde-þi caii
ochilor pierduþi în zare/ înhãmaþi-i la tãcere”(Prea multe
mori de vânt) unirea simbioticã între vedere ºi tãcere,
generând deplasarea minþii într-o a treia dimensiune, exact ca în timpul rugãciunii. Cea de-a doua metaforã,
„domniþe bete”, ascunsã printre atâtea cuvinte cu sens
propriu încât abia dacã este sesizatã, semnificã de fapt
acele idei neinteresante, mici bârfe ºi cancanuri gratuite
care, aºezate lângã acele „vorbe mici”, au darul de a se
constitui într-o asociere de nimicuri cu rolul bine
determinat de a produce supãrãri.
Deºi vãduvitã de metafore, stilistica „Camerei de
concret” nu are nicidecum de suferit, având parte din
plin de construcþii ce exprimã paradoxuri, care suplinesc
cu succes lipsa prea multor figuri de stil. ªi aici putem
contabiliza douã tipuri de paradoxuri: cele propriu-zise,
obþinute în cea mai mare parte prin asocierea materialului
cu imaterialul: „am dat sânge gândului meu despre
voi”(Demisia „celuilalt”); sau: „priveam prin fereastra unui
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cântec/ ca printr-o fereastrã asurzitoare”; dar ºi prin
schimbul de funcþii dintre organele de simþ: „Sã admitem,
zice, cã zgomotul inimii s-ar auzii cu vederea”(Beþivanii);
cea de-a doua categorie de paradoxuri sunt cele
metaforice: „Ceea ce vezi cel mai mult/ este ceea ce vezi
cel mai puþin”(Atâta nimic în mai multe locuri deodatã);
„Vãd totul, neavând nimic de vãzut”(Poetul) construcþii
care nu fac altceva decât sã scoatã în evidenþã prãpastia
dintre esenþã ºi aparenþã.
De asemenea, se observã în lirica teoharianã bogatul
aport al imaginilor puternice, obþinute în general prin
crearea de sintagme în care pãrþile de vorbire care se
determinã fac parte din domenii cu totul diferite, iar
alãturarea lor ar pãrea de-a dreptul nepotrivitã: „materia
nãpârleºte un urlet de lup”(Real); „timpul îºi vinde
pãduchii”(Sfârºitul unui pierde-varã).
Un aspect delicat în poetica acestuia îl constituie
împrumuturile de formule stãnesciene, cum ar fi repetarea
verbului la intervale scurte de cuvinte: „De mai multe zile
îmi þin vederea nemâncatã/ în viforniþã o þin”(Epistolã)
sau „Mã þin cu mâinile, cu gura, cu ochii mã þin/ de
marginea unui pahar cu vin”; precum ºi utilizarea verbului
la participiu în formule inedite, în versuri ca: „Eu ºtiam cã
sunt un vãzut”(Încântarea de sine); „mã roade
ascunsul”(Lupta cu nimicul) sau „Eu m-am fãcut frumos
de un vãzut”. Aceste împrumuturi însã nu afecteazã pe
niciunul dintre poeþi, ci mai degrabã îi ajutã pe amândoi: pe
Nichita îl readuce în actualitate, unde îi este locul, iar pe
Teoharie îl pune într-o luminã favorabilã, deoarece el reuºeºte
sã înglobeze aceste acorduri în natura liricii sale într-un mod
atât de discret încât par naturale, iar în combinaþie cu alte
„ghiduºii”, despre care am scris mai sus, reuºeºte sã creeze
un stil viu, nou ºi în ultimã instanþã original.
Legaþi-mã la ochi cu sentimente
Acest al treilea volum al poetului Nicolae Teoharie
vine ca o continuare fireascã a precedentului, în el
continuându-se cãlãtoria verticalã înspre „uºa unui semn
de clãtinare”, care trebuie lãsatã definitiv în urmã.
Contrar „Camerei de concret” care este „mobilatã”
într-un mod armonios, urmând structura clasicã a unui
volum de poezii, în care ars poetica este aºezatã în debut,
„Legaþi-mã la ochi cu sentimente” fenteazã regula clasicã,
renunþând la o artã poeticã propriu-zisã în beneficiul unui
artificiu: presarã pe tot cuprinsul volumului versuri în care
îºi exprimã ideile despre poezie, despre sine, despre viaþã
ºi moarte. ªi toate acestea pentru cã, aºa cum am spus ºi
mai sus, volumul este o continuare a „Camerei de concret”.
Aceastã apreciere este valabilã însã doar din punct
de vedere al ideilor poetice. Pentru cã, în ceea ce priveºte
stilistica, lucrurile stau cu totul altfel. Iar deosebirile sunt
unele fericite. Se observã, în primul rând, o aplecare a
poetului asupra metaforelor, pe care le foloseºte din
abundenþã în acest volum. De altfel, unele se repetã,
comportându-se ca lait-motive. ªi asupra lor îmi propun
sã zãbovesc în continuare. Avem mai întâi metafora vieþii
ca þipãt, care apare pentru prima datã în „ªamanul”: „Se
auzi întâi un þipãt de tren/ expert în dinamitarea tãcerii,/
apoi vãzurã un ºir de iepuri,/ zburând/ din pãlãriile ierbii”;
unde, acest „þipãt de tren”, coincide cu un moment de
trezire la realitate, dupã cum se poate înþelege, atât din
poezia în sine, cât ºi din aºezarea ei în volum. Repetatã,
metafora aceasta se dezvãluie cel mai bine în „Umbra
mâinilor”, în care „þipãtul” este socotit de cãtre poet, drept
„singura mea realitate”. O altã metaforã lait-motiv, este
de fapt una compusã: mâinile ºi ochii, simbolizând
contactul direct cu realitatea imediatã, mai exact cu
aparenþele, care acoperã totul cu falsitatea lor: „Sunt
dezamãgit de mâinile mele,/ de ochii mei diafani:/ Deºi au
la dispoziþie cei mai aprigi duºmani,/ ei îmi trimit o lume cu
copaci orfani,/ zãpezi vãduve, ploi divorþate cu capul în
nori”(Amurg de iarnã); „Ochii m-au minþit, mâinile m-au
înºelat./ Viteza de deplasare a iubirii/ pe distanþa inimã
creier/ este de o tonã de disperare pe secundã”(Viaþa ca o
afacere); iar pentru ieºirea de sub zodia aparenþei, ºi implicit pentru aflarea esenþei, el nu catadicseºte sã-ºi sacrifice aceste organe, bineînþeles la nivel metaforic: „Ca sã
fiu liber îmi rup mâinile./ Îmi scot ochii, ºi lumina nu mai
face zgomot”(N-am existat); „Ca scoasã din minþi,/ vederea
îºi varsã mâinile/ peste o închipuire de om/(…)/ am otrãvit
ochii cu mari înserãri”(Cina de vin). Se observã aici ºi
prezenþa unui homo religiosus, care dovedeºte cã a
înþeles bine cuvintele Scripturii: „mâna care te sminteºte,
tai-o, ºi ochiul care te sminteºte, scoate-l!”.

Cea de-a treia metaforã bine reprezentatã în acest
volum este cea a morþii ca pasãre. Deºi iniþial „pasãrea”
apare ca un motiv poetic, totuºi traiectoria pe care acest
motiv o descrie pe tot întinsul volumului îl descoperã ca
fiind de fapt o metaforã a morþii: astfel, în „Investigaþie”,
poetul primeºte din partea unei instanþe supreme, de bunã
seamã Dumnezeu, „restricþii ºi sare asupra pãsãrii ce
deseneazã cerul pe obraz”; apoi, în „Uliþa copilãriei”,
prezenþa „pãsãrii” are un efect sfâºietor: „Brusc,/ am simþit
cum trece,/ printre bãtãile inimii/ o pasãre mare ºi rece”.
Demascarea „pãsãrii” se produce în „Poezie”, o ars poetica
în care însãºi moartea îi vorbeºte poetului, expunându-i
ispititor „drumul care duce spre toamnã” ºi „ora care duce
spre pasãre”. Interesantã intervenþia „femeii cu picioare
lungi”, metaforã sub care se ascunde conºtiinþa de sine,
care îi reproºeazã „aspiraþiile de câine, care cautã sã
decepþioneze pãsãrile”(Reproº) practic îi atrage atenþia
cã nu este chiar indicat sã te iei la trântã cu moartea; asta
dupã ce poetul realizase o savuroasã persiflare a acesteia
în „Stocul de pãsãri”. De altfel, conºtiinþa de sine mai
apare odatã sub forma „stãpânei” din „Travesti”, ea fiind
cea care îi descoperã poetului realitatea despre absurd.
Dupã cum am vãzut, lirica teoharianã se îmbogãþeºte
simþitor în acest al treilea volum, la nivelul stilisticii. De
asemenea, chiar dacã pare paradoxal, poetica acestuia îºi
mãreºte valoarea ºi prin câteva lipsuri faþã de volumul
anterior: în primul rând reuºeºte sã iasã cu bine de sub
zodia stãnescianismului cu care îºi tapetase „Camera de
concret”, iar în al doilea rând prin calmarea cascadelor de
cuvinte înºirate aparent fãrã sens.
În acest volum el pãstrezã imaginile puternice, dar le
dozeazã mult mai echilibrat, iar mesajele sunt mult mai
clare, tocmai pentru cã ºi cuvintele sunt aºezate mai cu
grijã pe coala de scris.
Diavoli de cafenea
Dintru început, acest al patrulea volum al poetului
Nicolae Teoharie m-a surprins prin titlu: ce are a cãuta
„Diavolii” în lumea poetului, care pânã acum cãlãtorise
braþ la aripã cu îngerul pãzitor? Sã se fi certat cu acesta?
Sã se fi lipsit de serviciile lui, pentru cã un înger „costã
foarte scump”? Se va vedea cã nu. Doar cã acum, cu cel
de-al patrulea volum, poetul schimbã strategia de atac:
nu mai cãlãtoreºte, cu îngerul „la butonierã”, ci îºi permite
un moment de fals-repaos, la cafenea. Locul în care, vecin
de masã cu diavolul, se vede nevoit sã se deghizeze la
rându-i în diavol (ºi nu doar el, ci ºi ceilalþi camarazi de
arme), doar pentru a-l ataca cu armele lui. Cafeneaua
devine astfel, în acelaºi timp, loc al pierzaniei ºi tribunã a
adevãrului: „Ce nopþi de tainã, ce închipuiri dansarãm/ cu
figurinele reci de cearã”(La cafenea).
Mãrturie cã aºa stau lucrurile ne sunt cele douã mottouri ale volumului: „Iar de te uiþi îndelung într-un abis, aflã
cã abisul se uitã ºi el în tine”(Friedrich Nietzsche); ºi
„Cea mai frumoasã pãcãlealã a diavolului este de a ne face
sã credem cã nu existã”(Charles Baudelaire) mãrturii ale
unor oameni care au petrecut o viaþã la masã cu „Nobady”,
în cele din urmã l-au mãrturisit tot pe „Cel ce este”.
Revenind la volumul nostru, ar fi de spus din capul
locului cã, de aceastã datã, accentul cade cu precãdere
pe ideea poeticã, sacrificându-se latura stilisticã, unde
poetul nu aduce nimic nou, în favoarea claritãþii mesajului.
Dacã ar fi sã contabilizãm ceva ºi la acest capitol, ar fi sã
evidenþiem tendinþa de articuale a adverbelor locative:
„un afarã”(Ia seama cum mai trece timpul); „departele”(La
schimbare de lumi); „un aici”(La rãscruce); „oriundele”(În
oarecând); cu scopul de a da poeziei un aspect mai mult
static, care sã inducã o atitudine meditativã.
De altfel, cititorul are ºi la ce sã mediteze, poetul
trasând dintru început cãile pe care vrea sã le sondeze.
Astfel, în „Ia seama cum mai trece timpul”, ne invitã sau
mai degrabã ne incitã la o reflectare asupra aspectului
ludic al timpului: „El nu se opreºte niciodatã din joacã,
timpul vreau sã spun”, care îl face atât de greu de surprins
în clipa în care trece. În „La schimbare de lumi”, poetul se
redefineºte în momentul când surprinde realitatea
schimbãrii lumilor care se desfãºoarã chiar sub ochii
noºtrii: „un neant de feþe/ s-a adunat pe marginea unei
rãni/ ca ºi cum ar fi dat o petrecere”. Aceste douã teme,
aflate de altfel într-o legãturã de cauzã-efect îºi împart
rolul de lait-motiv al volumului, pânã în final, când îºi vor
da mâna: „ªi, pentru cã vãd a doua oarã,/ gurile se ating/
ca douã umbre ale aceluiaºi þipãt” (O privire fatalã).
Acestea fiind spuse, avem toate premisele pentru a
concluziona cã poetul Nicolae Teoharie este o
personalitate literarã deja formatã, având o sferã proprie
de idei, o esteticã originalã ºi o stilisticã în curs de
personificare ºi perfecþionare.

Romeo Aurelian Ilie

Revenit din rãul produs de tromboas în porþie dublã
(aspirina bat-o vina!), lansarea cãrþii Excursia în plinã
desfãºurare m-a dus direct în text, sunt ca cititor al cãrþii
la pag.37, fãrã sã pot fi de acord cã þin în faþa ochilor o
carte grea, singura idee reþinutã de la cei prezenþi, pânã
sã plec, spre a mã împãca din nou cu aspirina.
Revin la ideea mea de bazã din Întemeirea textului,
cartea în care am susþinut cã un scriitor ca Iova trebuie
citit ºi scris imediat. L-am descoperit de curând pe
Gheorghe Iova, unul dintre marii autori români
contemporani. Textul ºi problematica pe care au declanºato cei care l-au redescoperit ºi pus în ordinea în care el
plânge m-au fascinat în mãsurã mare.
A devenit obsesie zilnicã, citesc, reflectez ºi obligatoriu
scriu.
A citi TEXTEIOVA ºi a spune cã ai citit este egal cu a
bãtut vântul ºi, vã rog sã mã credeþi, sau m-a plouat ºi
sunt ud, vã rog din nou sã mã credeþi, sau am murit ºi vã
rog sã mã credeþi.
Ca sã mã credeþi cã am murit daþi un telefon pe lumea
cealaltã, faceþi o cãlãtorie ºi veþi afla.
Ca sã aflaþi cã am citit Gheorghe Iova, citiþi ce am scris
despre el ºi vã veþi convinge cã am citit. Ca sã înþelegeþi
ce am scris, recitiþi Iova sau citiþi Iova, comparaþi ºi restul
nu mã mai intereseazã.
„Ordinea în care el plânge” este o culegere de texte
poetice din anul 1971, editatã de ASOCIAÞIA
SCRIITORILOR DIN BUCUREªTI, EDITURA CARTEA
ROMÂNEASCÃ.
De pe prima copertã ne priveºte fix autorul, un
intelectual cu ochelari enormi, cu frunte înaltã, bolta
capului delimitatã de un smoc rebel în rãrire vizibilã ºi o
calviþie în creºtere, un nas puternic melehovian, cãzut pe
o mustaþã bogatã ascunzând gura perfect închisã, ca un
fel de avertisment. Nu vã voi spune nimic. Dar v-am scris,
deschideþi cartea mea ºi veþi vedea cine este acest poet
în uniformã de soldat abia întors din marea bãtãlie cu
TEXTUL.
Pe coperta exterioarã autorul a selectat patru versuri,
un text ca un epitaf:
„faþã de mine cel descris aici
lucrurile sunt numai aproape
atât de aproape încât nici aproape
nu se poate spune cã sânt”.
Am citit de câteva ori acest catren fãrã niciun semn
de apucare. O capcanã pentru oricine se repede sã
înþeleagã ceva.
O vom lua bãtrâneºte, didactic, metodic, în vreun fel
oarecare pentru a spune ceva despre Ordinea în care el
plânge.
Nu este scris nicãieri cã trebuie sã scrii dupã ce citeºti
Iova, dar, dacã nu scrii, cine te crede? Am mai spus undeva
cã dacã citeºti acest autor ºi nu-l scrii, pierzi timpul, aluneci
în text, stai alunecat, te ridici, pleci ºi atât.
Textul îl gãsim la pag.14, el este încadrat într-un grup
de poeme aflate sub cifra 4, fiecare separat ca unitate de
sens prin asterisc.
4
nu va fi aºa
dacã ai uitat cuvintele mele niciodatã
nu vei putea sã-þi aminteºti ce þi-am spus.
*
Tocmai spuneam, pentru a nu uita cuvintele, e o
condiþie, le scrii, mergi mai departe ºi abia astfel poþi
înþelege cum „ºi textul acesta înainteazã”. Autorul are în
vedere „cuvântul în dreptul lucrului”, adicã textul. În faþa
poetului existã lucrurile, lumea realã, obiectele, fenomenele
fiinþele; „acesta este locul existenþei lor”, dar reflectarea
lor, singure sau împreunã, este textul care înainteazã.
Înaintea tuturor lucrurilor a fost cuvântul. Este prima
propoziþie din Biblie.
„Un cuvânt acoperã mai multe lucruri deodatã…
lucrurile se acoperã unele pe altele. Lucrurile vorbesc
unele despre altele.” Fac ºi oamenii la fel, dar pe ei uneori
îi prinde ºi îi condamnã. Grup de oameni care furã, bandã,
partid. Grup de cuvinte care se acoperã unul pe celãlalt,
text.
Toate aceste minuni se întâmplã în condiþiile date de
cel care compune textul:
„în timpul textului soarele a strãbãtut
un amurg
iubita m-a uitat ºi a suspinat

Arheologia
textului Iova
apoi acum aici un trup imens
rãsturnat.”
Toate se petrec acum ºi aici, pe vremea textului, adicã
toate sunt prezentul continuu al ineditei clipe când
creatorul timpului textului le lumineazã cu soarele lui, adicã
cu acea înzestrare care dã viaþã lucrurilor reale ºi a celor
în sinea lor grupate în text în forma lor numitã cuvânt.
Poetul umblã dimineaþa în parc cãutând ocazia unui
poem. Parcul e convenþia spaþialã, poetul cautã lucrurile
în altã parte, acolo unde se aflã reflectatã acþiunea de
luptã a lucrurilor pentru posesie – „un lucru deposedeazã
pe un altul de existenþã”. Existenþa poetului este o realitate
numai cu aceastã condiþie pe care tot el o pune de a se
afla acolo în acest misterios moment al aflãrii propriei
existenþe. Este aici o filozofie întreagã a existenþei noastre
în lucruri, nu în afara lor, ºi mai ales în reflectarea acestora
ca imagini în noi. Existenþa reflectãrii lucrurilor în noi sunt
textele pe care le compunem despre lucruri ºi permanenta
cãutare a unei ordini a lor, în care sã se grupeze, altfel
decât le vede sau nu, un om obiºnuit.
Poetul este om al lucrurilor din faþa lui, aflate în
miºcarea continuã de a se uni sau desface pentru a prinde
un loc în nemurirea exprimãrii unui text.
Cam aºa înþeleg eu citind ºi scriind ce am înþeles.
Înþelegerea e ca alunecarea pe suprafaþa perfectã a unui
lac îngheþat. Poþi ajunge unde doreºti sau poþi vedea în
secunda urmãtoare întunericul lovindu-þi þeasta de luciul
perfect al foii pe care stau întinse poemele Iova, cãrora le
zice texte.
Poemul urmãtor este o excelentã adunare de confraþi,
cei care au aceeaºi misiune, sã vadã ce e cu lucrurile ºi cu
imaginile lor
„care nu apãsau
Pe vãz ori pe auz aºa cum se întâmplã
De obicei cu lucrurile cu care
Ne adãpostim de obicei într-o aceeaºi existare”.
Cea mai frumoasã metaforã de pânã acum este „Eram
un pâlc de copaci/ Sunetul se oprea între noi”.
Dar din pãcate, aceastã excelentã imagine rezistã doar
o clipã, e o incantaþie scrisã, pentru cã „pâlcul de copaci”
erau locurile lucrurilor care rãmâneau ca imagine ºi nimic
mai mult. Abia ce urmeazã este metafora imaterialitãþii „ºi
cu nimic mai mult”.
„Erau lucrurile care nu apãsau”. Iatã ce este un text
poetic compus din imaginile lucrurilor care nu mai existã
nici mãcar ca imagine reflectatã. Resursele poeziei sunt
eterne, inepuizabile ºi necunoscute încã. Misterul
cuvântului este doar imaginea a ceea ce nu vom ºti
niciodatã despre el. ªi dacã despre cuvânt nu avem habar,
nici ca lucru, nici ca imagine, despre existenþa noastrã,
starea ºi firea noastrã, ce ºtim? Este exprimat aici un sentiment de profundã tristeþe a necunoaºterii, a stãrii noastre
de oameni ai cuvântului care prin cuvânt nu aflã nimic, pe
care doar îl miºcã într-o altã ordine, spre a nu deranja ce
este ca lucru ºi ca imagine Nimicul.
Mai departe poetul îºi propune relaþia cu lucrul ºi
imaginea lui doar ca dorinþã:
„eu doresc sã exist asemeni trupului meu…:
sã exist asemeni trupului
asemeni lui faþã de care lucrurile pot fi
aproape dar pot fi departe.”
Spuneam unui confrate zilele trecute, la o lansare de
carte, cu ce mã ocup, întrebat fiind ce mai scriu.
„- Scriu Iova, despre Iova, citesc ºi scriu, e o
descoperire recentã, m-a neliniºtit profund, vreau sã aflu,
am fãcut rost de la Vioreanu de câteva cãrþi…
- Domnule profesor, ai grijã, ºi mai bine þi-ai vedea de
treabã. Ieºi din poveste pânã mai ai timp.”
Ce-a vrut sã spunã?
Încep sã înþeleg, dar nu mã dau eu aºa de uºor înapoi,
când am alunecat deja atât de aproape irecuperabil în
textele Iova! Întemeierea textului „pag.57-58-59".

Toate se petrec acum, în timpul
scrierii Excursiei în plinã
desfãºurare, dar s-au întâmplat ºi mai
demult, pe vremea textului, ca un
prezent continuu al relaþiei dintre
acþiunea textualã ºi text, a clipei
inedite, când creatorul timpului Aurel ANGHEL
textului lumineazã cu soarele lui o
excursie, un parcurs, un drum, o cale între douã laterale,
stânga ºi dreapta, calea de mijloc, aurea mediocritas, în
care ne compunem viaþa unui timp ºi a unui spaþiu, muntele
pe care autorul îl abordeazã ca pe o necunoscutã, luminatã
prin strãlucirile de o clipã ce þi le dã transfigurarea realitãþii
muntelui, a vieþii, într-o hartã, de ce nu, a unui program,
scris la întâmplare de Cei.
Stânga ºi dreapta devin în text dimensiunile
semnificate ale parcursului (autorul le dã sens prin
numãrare), sunt cuvinte care trebuie calculate precis, de
câte ori stânga ºi de câte ori dreapta, ca abateri ºi ca
motiv al rãtãcirii, dupã cuvintele autorului „rãtãcirea
întemeiazã”.
Cartea aceasta pentru mine, cititor ºi scriitor despre
Iova, mã determinã la o comentare ºi mai concretã a
textului produs ºi prima idee care mã obsedeazã deja este
aceea de „arheologie”, de tratare cu armele ºtiintei
arheologiei a problematicii textului în creaþia unuia dintre
cei mai importanþi scriitori, aºa cum aveam sã aud de la
cei care au încercat sã spunã câte ceva despre Iova la
lansarea Excursiei în plinã desfãºurare în Muzeul
Literaturii Române din Bucureºti.
În singurul text scris de Iova despre cãrþile mele am
reþinut finalul: „fii biograful meu”.
Nu voi putea sãvârºi o asemenea acþiune, de a fi
biograful unui scriitor atât de interesant, de dificil de
interpretat, al unui scriitor cu „carþi grele.”
Un fapt din biografie m-a fascinat ºi într-o discuþie
cu fiica mea, master în educaþia preºcolarilor, am primit ca
pe tavã explicaþia implicãrii de timpuriu a lui Iova în text.
Este o sursã arheologicã ineditã care explicã multe. Iova
a învaþat într-o clasã la simultan, în satul GãgeniVintileanca-Sãhãteni-Buzãu, cu învãþãtorul Traian
Burlacu, fost coleg de pedagogicã la Buzãu. Cum
personajul Traian îmi este foarte cunoscut, îmi rãmâne sã
descifrez acum producþia lui didacticã, rezumatã la un
singur elev, întâmplãtor pentru el, genial, cel care era atent
mai mult decât toþi ceilalþi la un loc la tot ce spunea ºi
fãcea Traian. Iova ºcolarul se afla la vârsta maximei
receptivitãþi ºi tot ce se întâmpla în clasa de la ºcoala din
Gãgeni era un permanent amestec de cuvinte, texte, din
matematicã, din ºtiinþe particulare, din istorie, zburând
deasupra lumii unui copil deosebit de înzestrat genetic,
olimpic la matematicã, premii mari la ºah, geneticã, în fizicã,
cu un unchi profesor universitar la Facultatea de Fizicã
etc., pe care elevul le recepta în formã proprie,
transfiguratã, cuvinte care zburau stânga-dreapta, cu
abateri la stânga ºi la dreapta de la calea principalã, drumul
cãtre vârful muntelui cunoaºterii, simbolul din Excursia
în plinã desfãºurare scrisã dupã zeci de ani de la
întâmplarea realã, ca un episod al acþiunii textuale.
Textele din aceastã carte sunt acele nepreþuite cioburi
ºi resturi ale acþiunii textuale, devenitã cuvinte ºi texte,
viaþa trãitã ºi transfiguratã în aceastã carte pe care o citesc
ºi o scriu deja cu majoratã ºi justificatã atenþie.
Iatã un exemplu de text-urcuº, p.17: „Paºi largi, uºor
de numãrat. Pe tonusul lor trupul se leagãnã. Greutatea
rucsacului regleazã balansul. ªi piciorul împinge, preia
greutatea, se întinde þeapãn, pivoteazã, fixeazã locul,
tatoneazã, talpa câstigã siguranþã, alunecã strâns în
þãrânã, cu glezna vine din urmã, de dedesubt, lipeºte
genunchiul de piept, genunchiul apare peste umãr, pe
gât, lipit de ureche, prinde teren, propulseazã, atârnã, se
târãºte în urma torsului încordat, piciorul ºi piciorul, uneori
pereche, piciorul prins sub mine mã împiedicã în miºcãri,
m-aº fi prins tocmai bine de ramura joasã. Sãrim pe rând.
Saltul se numeºte curajos. Picioare zdravene. Sã te bazezi
pe ele. Aterizeazã bine…” Imagine cinematograficã a
efortului fizic, urcuºul ca text, urcuºul ca metaforã.
9 mai, 2010, la o zi dupã marea sãrbãtoare a neaniversãrii
întemeierii PCR.
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Recomandare antistress: „În zilele mai puþin
faste, plângeþi-vã necazurile sau bârfiþi-i pe
alþii”.
Doritorii de sejur, în condiþii de mare lux, se
deghizeazã în preoþi.
Noi forme de asociere:
- doi fraþi, locuind în sate diferite,
folosesc acelaºi fãcãleþ la
prepararea mãmãligii;
- locuitorii unui cartier muncitoresc se
folosesc de o singurã sulã la
repararea pantofilor.
Lipsa de luminã dezvoltã stresul la gãini, iar
porcii devin mai porci.
Pentru o viaþã de neadaptat, consumaþi zilnic
rãutate.
Dacã eºti grav bolnav, cu ºanse minime de
viaþã, opereazã-te în orice spital unde existã
pericol iminent de moarte.
Reflexoterapia constã în audierea fiþoaselor
care-ºi exprimã calitãþile prin cuvinte
vulgare.
Minciuna perpetuatã este perceputã ca un
protocol de discuþii.
Pentru prevenirea durerilor de ochi aplicaþi
comprese cu urinã colectatã, de preferat,
dimineaþa, de la jumãtatea jetului.
Când opoziþia pãrãseºte sala, se subînþelege
cã toatã puterea este prezentã.
În speranþa cã în comunã se vor realiza
unele obiective în interesul comunitãþii, aleºii
neamului au hotãrât ca bugetele sã fie jucate
la Loto-Prono.
Solidarizarea participanþilor în traficul rutier
prin semnalizãrile luminoase „Atenþie radar”
a fost interpretatã de psihologi ca o
neîncredere în guvernul actual.
Personalul medical al unui A.T.I. de spital a
fost agresat de gaºca unor interlopi mai ceva
ca pe un izlaz comunal. Poliþia comunicã
presei: „Nu a fost decât o simplã neînþelegere
care a generat de fapt ºi aceastã hârjoanã.”
Negocierile cu F.M.I. se poartã cu chiloþii
în vine sau rupþi în cur. Puþinã decenþã totuºi
existã, discuþiile consumându-se cu uºile
închise.
Un tânãr operat de urgenþã a ridicat mari
probleme specialiºtilor. Mirarea: „Cum oare
ºtiuletele de porumb i-a penetrat rectul anal
în timp ce avea pantalonii pe el?” Medicul
legist explicã mecanismul în raportul de
expertizã. „Cel în cauzã, cu propria mânã
ºi-a introdus în rect obiectul material, recte
ºtiuletele, apoi s-a îmbrãcat cu salopeta.”
ªeful secþiei de chirurgie operatorie a
rãsuflat uºurat(nu pe el), atenþionându-ºi
subordonaþii: „Aveþi mare grijã ca în
activitatea dumneavoastrã de prevenþie sã
explicaþi oamenilor modul de manipulare a
recoltei de toamnã. Sã nu avem marea
surprizã de a opera pacienþi penetraþi chiar
ºi cu pepeni de Dãbuleni, produs(dupã cum
bine ºtiþi) înregistrat ºi folosit ca brand de
cãtre Ministerul Turismului!”

O CARTE DOCUMENT
Una dintre urmãrile benefice ale rãsturnãrii din
decembrie 1989 a fost ºi înflorirea literaturii
memorialistice. Pânã atunci se întâmplaserã multe
lucruri care nu ar fi putut fi spuse. Unii, mai curajoºi,
le-au scris ºi acele scrieri au format literatura de sertar
în care se puneau speranþe ºi care era aºteptatã pe
mãsurã. Dar care s-a dovedit a fi numai o serie de
memorii, corespondenþã, jurnale, etc.
În paginile unor astfel de cãrþi care pãreau cã nu
vor fi publicate niciodata îºi fãceau loc reflecþii
personale, mãrturii despre anumite evenimente, despre
puterea celor care guvernau ºi metodele folosite de ei,
relatãri din închisori, meditaþii despre ºtiinþã, religie ºi
chiar despre dragoste, confesiuni, etc.
Metoda folositã a constituit în mod permanent o
proiecþie a eului pe diferite etape de evoluþie în timp.
Autorul îºi rememoreazã viaþa într-o structurã
succesivã, pornind de la impactul conºtiinþei sale cu
spaþiul înconjurãtor, ºi evoluând apoi spre sfârºit.
Memoriile, spre deosebire de autobiografii, se
desfãºoarã ºi ele în etape succesive, dar mai lungi ºi
mai variabile ca timp. Spre deosebire de aceste douã
forme, jurnalul cuprinde secvenþe scurte, bine
precizate (ziua, ora, locul, etc.).
Literatura autobiograficã a evoluat în timp,
formulele de exprimare diferenþiindu-se în genuri
distincte: autobiografii, memorii ºi jurnale.
Aceste randuri introductive au fost provocate de
apariþia, la începutul lunii august, anul acesta, într-o
elegantã þinutã graficã, a volumului “Destine, definiri,
identitãþi”, scris de domnul Niþu Titus, o carte “la
limitele dintre publicisticã ºi prozã”, aºa cum precizeazã
încã de la primele rânduri autorul. Neþinând la timp
un jurnal care i-ar fi permis sã rãspundã altfel la unele
întrebãri, scriitorul completeazã: “În compensaþie, am
dat forma acestor rânduri de “bildungs-roman”,
vorbesc de unele elemente tangente, care þin de
preocuparea mea spre conturarea personalitãþii”. Dupã
cum afirma ºi acad. Iorgu Iordan în încheierea celui
de-al treilea volum de memorii, “hotãrârea de a
prezenta publicului cititor propria-þi viaþã nu este lipsitã
de un scop, cel puþin în parte, pedagogic.”
Domnul Niþu Titus, dupã o îndelungã activitate de
dascãl, dar mai ales de manager, ca director de ºcoalã
ºi inspector general ºcolar pe jud. Ialomiþa, priveºte
evenimentele la care a fost martor sau participant activ,
la fel ºi oamenii pe care i-a cunoscut ºi alãturi de care
a activat pe diverse trepte ierarhice, în primul rând
prin prisma educatorului format sã distingã între bine
ºi rãu.
Cartea “Destine, definiri, identitãþi” demonstreazã
disponibilitatea autorului de a-l orienta pe cititor, în
special pe cel mai tânãr, spre o cale dreaptã ºi onestã
de urmat în continuare. Relatând întâmplãrile la care
a fost martor, domnul Niþu Titus nu adoptã o poziþie
neutrã, neimplicatoare, ci îºi exprimã fãrã rezerve propria pãrere, aprobând sau dezaprobând. Din toate
paginile cãrþii rãzbate sentimentul cã adevãrul ºi
corectitudinea moralã trebuie sã primeze în relaþiile dintre
oameni, indiferent de poziþia lor socialã, de raporturile
de poziþionare cu ceilalþi semeni. Sentimentul cã abuzul,
excesele de orice fel, eroarea ºi alte scãderi de
comportament trebuie reprimate ºi eliminate din
contextul relaþiilor sociale ºi profesionale primeazã.
Autorul are prilejul, de mai multe ori, prin
comentariile provocate de anumite experienþe, sã
demonstreze o bogatã ºi o complexã experienþã de
viaþã, sã contureze ºi sã propunã un caracter cu valoare
de model uman ºi intelectual.
Interesul provocat de aceastã carte este ºi mai
mare dacã ne referim la perioada de formare a tânãrului
Titus Niþu, stagiile sale de pregãtire intelectualã,
alternând cu cele de pregãtire sportivã, prin Cãlãraºi,
Constanþa ºi mai ales la Iaºi. Din paginile afectate
acestei perioade rãzbate ºi acum nostalgia dupã
timpurile când autorul, copil la început, îºi petrece
verile ducând vacile la pãscut sau dupã viaþa de internat
la Cãlãraºi sau de chiriaº la familia Constantinescu

din Constanþa, dar
mai ales dupã
plimbãrile
din
vremea studenþiei
prin Iaºiul istoric.
Adevãrata poezie
sunt paginile în care
autorul se referã la
pleznirea primilor
muguri
erotici
provocati de Loþy,
fata ºefului de garã,
domnul Necºulescu.
Deºi toate aceste amintiri sunt tratate succint, ca
ºi cum nu ar prezenta un interes deosebit, dar pe care
autorul nu putea sã nu le aminteascã, ele pot constitui
oricând adevãrate pagini de prozã (a se vedea episodul
botezului întârziat) ºi este posibil ca profesorul Niþu
Titus sã punã la cale ceva în acest sens.
O atenþie deosebitã este acordatã în economia cãrþii
primilor ani de profesorat ºi apoi de directorat la ºcoala
din comuna Sãveni. Probabil ºi eforturile au fost mai
mari ºi vremurile mai grele. Sã fii tânãr ºi sã iei totul
de la capãt, sã fii tânãr ºi cu puþinã experienþã ºi sã te
lupþi cu îngustimea ºi obtuzitatea unora puºi în posturi
peste puterea ºi priceperea lor ºi sã învingi! Ce poate
fi mai înãlþãtor?
Propunerea ºi numirea sa ca inspector general
ºcolar pe judeþul Ialomiþa a însemnat un nou început.
Departe de soþie ºi copii (pentru o vreme), dar la fel
de hotãrât, tânãrul inspector general înfiinþeazã ºcoli
ºi internate, doteazã sãli de clasã, laboratoare ºi
biblioteci, reorganizeazã procesul de învãþãmânt în
judet ºi totul sub privirile egoiste ºi urduroase ale unor
colegi ºi activiºti, impiedicat la propriu uneori sã-ºi
ducã pânã la capãt iniþiativele. “Generalul” sfideazã
acele spirite înguste ale vremii, aflate întamplãtor ºi
vremelnic în anumite funcþii pe scara istoriei ºi mai
învinge o datã.
Sunt deosebite rândurile referitoare la activitatea sa
în aceastã funcþie, între care grija pentru exigenþã, pentru
resorturile umaniste ale ºcolii, pentru competenþa
profesionalã, ordine ºi disciplinã în unitãþile ºcolare.
Cu o anumitã amãraciune sunt evocate apoi
amãnuntele trecerii sale la conducerea ziarului local.
Cu aceeaºi dorinþã de a zidi mereu, de a construi
ceva, organizeazã un cenaclu literar la ale cãrui ºedinþe
participau tineri intelectuali din întreg judeþul, un
cenaclu care a lansat o serie de tinere talente dintre
care mulþi au confirmat mai târziu. ªedinþele acestui
cenaclu erau de fiecare datã o sãrbãtoare, una dintre
puþinele neplanificate.
Ca o necesitate a apãrut revista “Sinteze”,
suplimentul literar al ziarului cu o apariþie anualã ºi
care s-a transformat mai târziu în “Tribuna literarã ºi
artisticã”, o revistã care s-a deschis cãtre mulþi scriitori
ºi critici din þarã. Amintim doar pe Nichita Stãnescu
ºi Nicolae Manolescu.
Pãcat cã domnul Niþu Titus, care este ºi depozitarul
manuscriselor ºi al înregistrãrilor cu aceºti mari oameni
de culturã, nu le-a acordat mai mult spaþiu.
Lecturarea acestei cãrþi te lasã sã crezi cã autorul
a avut mult mai multe lucruri de spus, dar pe care nu
le-a spus. Nu le-a spus pentru cã nu a avut rãbdarea
necesarã pentru a nota totul, pentru cã s-a grãbit, toþi
cei care au tipãrit o carte cunosc emoþia ºi nerãbdarea
mângâierii primului exemplar. Sau poate cã a vrut
numai sã prospecteze piaþa ºi doar dupã aceea sã
publice ºi restul într-un al doilea volum. Noi suntem
convinºi cã aceastã din urmã variantã este cea mai
aproape de adevãr ºi cã autorul deja s-a apucat de
scris dar, ceea ce nu-i exclus, observând cât de sever
s-a fãcut trierea de informaþii, este posibil ca domnul
Niþu Titus sã se opreascã aici.
Oricum, “Destine, definiri, identitãþi” rãmâne o
carte despre care se va mai vorbi multã vreme, rãmane
o carte document, probând încã o datã calificarea de
model a acestui contemporan al nostru.
Ioan NEªU

Cooperaþia din Slobozia reflectatã într-un raport al Institutului
Naþional al Cooperaþiei
Cooperaþia din România în prima jumãtate a secolului XX
a fost un sistem de organizare economic reglementat din punct
de vedere legislativ ºi structurat pe mai multe niveluri. Legea
bãncilor populare ºi a casei lor centrale din 1903, Legea
privitoare la constituirea ºi controlul societãþilor cooperative
sãteºti de producþie ºi consumaþie din 1905, Legea bãncilor
populare ºi a cooperativelor de meseriaºi din 1909 au format
cadrul juridic necesar pentru organizarea ºi funcþionarea
societãþilor cooperatiste la începutul secolului trecut. Prin Codul
Cooperaþiei (Codul Lupu) din 1928 ºi Legea pentru organizarea
cooperaþiei (Legea Rãducanu) din 1929 cu modificãrile din
anul 1930, Legea pentru organizarea generalã a cooperaþiei
din anul 1935, cu modificãrile aduse în anii 1938, 1939, Decretul
relativ la Institutul Naþional al Cooperaþiei din 1938 etc. s-au
produs în perioada interbelicã schimbãri semnificative în modul
de organizare ºi funcþionare a cooperativelor precum ºi în
sistemul activitãþilor de îndrumare ºi control.
Celula de bazã a acestui sistem economic a fost societatea
cooperatistã. Aceasta putea fi cooperativã de credit, cooperativã
de aprovizionare, desfacere ºi consum, cooperativã de producþie,
obºte de arendare sau obºte de cumpãrare. Societãþile cooperative de aprovizionare, desfacere ºi consum au avut drept scop
aprovizionarea asociaþilor cu produsele necesare traiului sau în
desfãºurarea activitãþii lor ºi eventual, facilitarea vânzãrii
produselor obþinute în gospodãrie, cooperativele de producþie
s-au constituit în scopul organizãrii producþiei, iar cele de credit
din necesitatea de a înlesni acordarea de împrumuturi pentru
membrii sãi ºi din necesitatea de a fructifica economiile acestora.
Cooperativele s-au constituit în baza unui statut adoptat
de Adunarea Generalã a cooperativei, care era autentificat la
judecãtoria de pace sau de ocol din tinutul respectiv. Ulterior,
acesta era aprobat de forurile superioare ºi publicat în „Buletinul
Cooperaþiei”. În actul constitutiv al societãþii cooperatiste se
preciza: numãrul de membri asociaþi, scopul înfiinþãrii acesteia,
zona pe care o avea în exploatare, organele administrative ºi
atribuþiile lor, precum ºi condiiþiile în care se repartiza beneficiul
între societari sau se puteau contracta împrumuturi; erau
reglementate, de asemena, situaþiile în care se putea realiza
unificarea cooperativelor sau lichidarea lor, cooptarea de noi
asociaþi sau plecarea acestora etc.
Cooperativele s-au asociat formând federale ºi uniuni de
cooperative, fapt ce a dus la îmbunãtãþirea legãturilor economice
dintre acestea. Activitatea tuturor cooperativelor a fost
coordonatã ºi supervizatã de forurile constituite pe baza
temeiurilor legislative. Între acestea putem aminti, dupã primul
rãzboi mondial, mai întai Centrala Bãncilor Populare, ulterior
Banca Centralã Cooperativã, la care se pot adãuga Casa Centralã
a Cooperaþiei, Centrala de Organizare Îndrumare ºi Control,
sau, mai apoi, Institutul Naþional al Cooperaþiei1.
Coordonarea ºi îndrumarea societãþilor cooperative s-a
realizat ºi prin intermediul unor publicatii cum ar fi: Curierul
Cooperaþiei Române, Gazeta Cooperatorului, Buletinul
Cooperaþiei Române, România Nouã, Almanahul
Cooperatorului 2 etc. Acestea au contribuit la raspândirea ideilor
ºi principiilor de organizare cooperatiste.
În anul 1930 oraºul Slobozia avea o populaþie de 7591 de
locuitori3, urmând ca apoi, sã ajungã în anul 1941 la 7453 de
locuitori,4. Potrivit datelor recensãmântului din anul 1930,
aproximativ jumãtate din populatia orasului se ocupa cu
agricultura5, prin urmare, asociaþii ºi beneficiarii activitãþilor
desfãºurate de cooperative erau preponderent agricultori. Faptul
poate fi relevant pentru a înþelege de ce, în anul 1938, nu au
existat mai multe cooperative, de ce numãrul cooperativelor de
producþie industriale este mic sau de ce cooperativele de
aprovizionare, desfacere ºi consum au desfãºurat un bogat comerþ
cu produse ºi unelte agricole.
În oraºul Slobozia ºi-au desfãºurat activitatea, în perioada
interbelicã opt cooperative si anume: Cooperativa Regionalã
„Gospodãria”, Cooperativa „Traiul”, Cooperativa „Unirea”,
Cooperativa de Aprovizionare ºi Desfacere „Bãrãganul”,
Cooperativa de Consum „Albina”, Cooperativa Electricã „Lumina”, Banca Popularã „Nãdejdea”, Banca Poplarã „Matei
Basarab”, Federala “Matei Basarab”.
Reconstituirea aspectelor privind cooperaþia din Slobozia,
în perioada interbelicã, se poate se face cu ajutorul unor
documente cum ar fi: procesele verbale încheiate în urma
inspecþiilor realizate de cãtre organele de control la societãþile
cooperative din oraº, corespondenþa societãþilor cooperative
cu diferite instituþii sau cu alte cooperative, actele constitutive
ale cooperativelor, acte contabile etc. Un astfel de document
este raportul înaintat cãtre conducerea Instiutului Naþional al
Cooperaþiei de inspectorul D. Eliad, în data de 31 decembrie,
raport încheiat în urma cercetãrii efectuate de cãtre acesta asupra
cooperativelor din oraºul Slobozia.

Documentul prezintã o importanþã cu totul aparte deoarece
cuprinde o analizã asupra cooperaþiei din Slobozia, în anul
1938, fãcutã de cãtre reprezentantul unei instituþii ce acea
atribuþii privind îndrumarea ºi controlul societãþilor cooperative, prin urmare, de cãtre o persoanã ce cunostea bine sistemul
cooperatist din perioada interbelicã. Deplasarea acestuia în oraº
a fost urmarea unei cereri adresate de cãtre avocatul Alexandru
Popilian ºi comerciantul Rusen Ionescu privind aprobarea ºi
vizarea statutelor (actelor constitutive) cooperativei
„Progresul” din comuna Slobozia ºi a unei sesizãri fãcutã de un
grup de cooperatori privind inoportunitatea constituirii unei
alte cooperative de consum în oraºul Slobozia6.
Documentul contine informaþii asupra cooperativelor:
Banca Popularã „Nãdejdea”, Cooperativa de Aprovizionare ºi
Desfacere „Bãrãganul”, Cooperativa Electrice „Lumina”,
Cooperativa de Consum „Unirea” ºi asupra cooperativei în
curs de înfiinþare „Progresul”7, cooperativã ce nu va mai fi
constituitã8. Ulterior, în anul 1939, Rusen Ionescu s-a înscris
în Cooperativa de Consum „Albina” cooperativã ce s-a constituit
în oraºul Slobozia în anul 19389.
Raportul se pãstreazã la Serviciul Judeþean al Arhivelor
Naþionale Ialomiþa, în fondul Federala „Borcea” Cãlãraºi,
dosarul 137/1920-1939. Asupra cooperativelor la care se face
referire în acest document se regãsesc informaþii ºi în alte fonduri
: Cooperativa de Consum „Albina” Slobozia, Cooperativa
„Unirea” Slobozia, Cooperativa „Bãrãganul” Slobozia, Banca
Popularã „Nãdejdea” Slobozia, Cooperativa „Lumina” Slobozia.
Am optat, în ceea ce priveºte priveºte maniera de transcriere
a textului documentului dactilografiat, pentru menþinerea cât
mai fidelã a formelor specifice epocii în care au fost elaborat
raportul. Singurele rectificãri au vizat semnele ortografice ºi de
punctuaþie. Astfel, spre exemplu, apostroful a fost înlocuit cu
cratima, iar unele cuvinte dactilografiate greºit au fost scrise
corect. Deºi în text se fac referiri la anexe ºi declaraþii acestea nu
s-au pãstrat motiv pentru care redarea conþinutului acestora nu
a fost posibilã.

Institutul Naþional al Cooperaþiei
Nr. 150
31 decembrie 1938
Domnule Director General,
Conformându-ne delegaþiei nr. 58 544/938, de a cerceta în
oraºul Slobozia din jud. Ialomiþa activitatea cooperativelor de
consum din acea localitate, în ce mãsurã satisfac nevoile locale,
dacã iniþiatorii noii unitãþi sunt agricultori ºi dacã cooperativa
este necesarã, ne-am prezentat în localitate, unde am constatat
cele ce urmeazã:
I. Situaþia cooperativelor existente
În oraºul Slobozia existã o bancã popularã ºi trei cooperative legal constituite ºi anume:
1) Banca Popularã „Nãdejdea”, constituitã legal la 10 iunie
1908, cu 35 de membri, care au subscris cu un capital social de
4 900 lei, din care s-a vãrsat 490 lei. Are astãzi 352 membri, cu
sediul în 13 comune ºi cu un capital social subscris de 798 500
lei din care s-a vãrsat 708 209 lei. Anexa 1.
Consiliul se compune din 9 membri din care 4 învãþãtori, 1
industriaº, 1 funcþionar, 2 meseriaºi ºi un agricultor. Anexa 2.
Preºedintele unitãþii este învãþãtorul Ioan Dinescu din localitate.
Bilanþul anului trecut s-a încheiat cu un beneficiu net de
26 033 lei. Anexa 3 ºi 4. Pentru situaþiunea financiarã prezentã
se alãtura situaþiunea de casã ºi balanþa de verificare la zi.
Anexa 5 ºi 6
2) Cooperativa de Consum „Unirea”, constituitã legal la 23
mai 1920, cu 85 societari în comuna Amara, cu 22 250 lei
capital subscris ºi 2 450 lei capital vãrsat.
Lãrgindu-ºi activitatea la comunele vecine, în cursul anului
1935 ºi-a mutat sediul în localitate. Noile statute au fost
adoptate de adunarea generalã din 28 martie 1937. Partea socialã
este de 500 lei, iar rãspunderea socialã este în marginile
capitalului subscris. Astãzi este o cooperativã regionalã cu 125
de membri din 6 comune, cu capital subscris de 262 000 lei din
care s-a vãrsat 194 723 lei. Din cei 125 de societari, 108 sunt
plugari cu sediul în comuna Amara. Anexa 7.
Consiliul de administraþie se compune din 9 membri din
care 2 învãþãtori, 1 comerciant ºi agricultor, 1 contabil cooperatist
ºi 5 plugari cu sediul în comunele Amara ºi Slobozia. Preºedintele
unitãþii este tot învãþãtorul Ioan Dinescu. Anexa 8.

Cooperativa este în plinã activitate, fãcând aprovizionarea
membrilor cu manufacturã, coloniale, sare ºi bumbac. Se alãturã
o copie de pe bilanþ ºi de pe contul de profit ºi pierdere din care se
vede cã anul trecut ºi-a încheiat socotelile cu beneficii. Anexa 9.
Se mai alãturã situaþiunea de casã ºi balanþa de verificare
din care se vede cã unitatea îºi va încheia anul cu beneficii.
Anexa 10.
Este o cooperativã regionalã.
3) Cooperativa de aprovizionare, producþie ºi desfacere
Bãrãganul, fostã cooperativã de valorificare a cerealelor,
constituitã legal la 6 mai 1932 cu 52 membri ºi cu 502 lei capital
subscris, din care s-a vãrsat 50 000 lei. Astãzi are 62 membri cu
sediul în 10 comune, cu capital subscris de 172 000 lei lei ºi
vãrsat de 96 176 lei fiind o cooperativã regionalã. Anexa 11.
Consiliul se compune din 9 membri din care 4 învãþãtori, 2
contabili ºi 3 plugari cu sediul în Slobozia, Amara, Ciulniþa,
Cosâmbeºti. Anexa 12. ªi la aceastã cooperativã preºedinte
este tot învãþãtorul Ioan Disescu.
Cooperativa Bãrãganul, de la 1 septembrie 1935 ºi pânã la
31 august 1936 a fãcut operaþiuni în mandat cu fosta Cecopava
cu care are un litigiu în curs de rezolvare. În prezent, nu are nici
o activitate, conducãtorii având intenþiunea sã fuzioneze cu
Cooperativa „Unirea”. Se alãturã o copie de pe bilanþul ºi de pe
contul de profit ºi pierdere din care se vede cã aceastã unitate
nu are pagube. Anexa 13 ºi 14. Pentru situaþia finananciarã
actualã, se alãturã o situaþie de casã ºi balanþa de verificare la zi.
Anexa 15.
4) Cooperativa „Lumina”, constituitã legal în anul 1936, cu
22 de societari cu un capital social subscris de 654 000 lei, din
care s-a vãrsat 137 250 lei. În prezent are 128 societari, cu un
capital social de 808 000 lei capital subscris ºi cu 654 000 lei
capital vãrsat. Anexa 16.
Consiliul de administraþie se compune din 9 membri din
care 4 comercianþi, 1 funcþionar, 1 învãþãtor, 1 avocat, 1 industriaº ºi 1 pensionar. Preºedintele unitãþii este dl. Viºan Parotã,
comerciant ºi mare proprietar agricol. Anexa 17.
Scopul constituirii acestei unitãþi a fost sã construiascã o
uzinã electricã pentru iluminatul oraºului Slobozia, ceea ce nu
a reuºit din cauza unui litigiu iscat între aceastã unitate ºi
Cooperativa „Maºina” din Bucureºti care urma sã-i furnizeze
maºinile necesare pentru instalarea electricã.

De 2 ani ºi-a suspendat activitatea ºi este în aºteptarea
Institutului spre a-i lichida acest litigiu, în urma
constatãrilor fãcute la ambele unitãþi de cãtre dl. Inspector Gheorghe Brânzã.
5) În afarã de aceste cooperative s-a mai înfiinþat în
localitate la 21 octombrie 1938 o cooperativã de producþie,
desfacere ºi aprovizionare cu numele de Albina, cu 104
societari care au subscris 93 000 lei capital social din care
s-a vãrsat 18 600 lei, dar care, din cercetãrile noastre la
judecãtoria localã, pânã în prezent, nu ºi-au autentificat
statutele. Din cauzã cã delegaþii legali ai acestei unitãþi
nu ne-au putut prezenta statutele nu se poate ºti
componenþa membrilor ºi dacã unitatea este regionalã
sau localã.
1
Gr. Mladenatz, A.G.Galan, I.Tatos, Mircea V. Pienescu,
Intreprinderile cooperatve,în Encilopedia Rmâniei, vol IV
Economia Naþionalã. Circulaþie, distribuþie ºi consum, Bucureºti,
Imprimeria Naþionalã, 1943, p. 653.
2
Servciciul Judeþean al Arhivelor Naþionale Ialomiþa ( în
continuare se va cita SJAN Ialomiþa), fond Cooperativa
„Plugarul” Vlãdeni, dosar 34/1941, f 41 f.
3
Institutul Central de Statisticã, Recensãmântul general al
populatiei României din 29 decemvrie 1930, vol. IV, Profesiuni.
Populaþia pe clase ºi grupe de profesiuni ºi situaþia în profesie pe
sexe, p 269.
4
Institutul Central de Statisticã, Recensãmântul General al
României din 1941-6 aprilie. Date sumare provizorii, Bucureºti,
f.e. 1944, p. 145.
5
Institutul Central de Statisticã, Recensãmântul general al
populatiei României din 29 decemvrie 1930, vol. IV, Profesiuni.
Populaþia pe clase ºi grupe de profesiuni ºi situaþia în profesie pe
sexe, p. 269
6
SJAN Ialomiþa, fond Federala “Borcea” Cãlãraºi, dosar
137/ 1920-1939 f. 258, 267, 268.
7
Ibidem, f. 261-265.
8
Ibidem, f. 260.
9
Idem, fond Cooperativa de Consum „Albina”Slobozia,
dosarul 2/1939.

Consilier asistent drd. Bianca Mãrmureanu
(continuare în numãrul viitor)
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CÃPITANII LUI MIHAI VITEAZUL
- O introducere în problematicã La 410 ani de la prima unire politicã a românilor, sub sceptrul marelui
voievod Mihai Viteazul, figura legendarã a acestuia, temei al mitului naþional,
aºa cum l-a vãzut, prima datã, generaþia paºoptistã, rãmâne un model peren,
în vremuri în care societatea româneascã pare sã-ºi fi pierdut idealurile.
Pentru legãtura dintre poporul român ºi Eroul naþional, rãmân valabile cuvintele
marelui istoric Constantin C.Giurescu, scrise în urmã cu aproape trei sferturi
de veac:,,Mihai Viteazul este întruchiparea eroismului, este izvor de putere, de
încredere ºi de mândrie pentru poporul românesc”1.Asupra epocii lui Mihai
Viteazul, cronicarii ºi istoricii moderni ºi contemporani s-au oprit mai mult decât
asupra oricãrei alte perioade istorice din istoria românilor. Cãpitanii sãi, sprijinitori
în marile sale fapte de arme, au fost ºi ei amintiþi, mai mult sau mai puþin.
Dintre izvoarele de epocã, lãsând deoparte pe
cele scrise la comanda lui Sigismund Bathory ºi prin
care principele transilvãnean îºi revendica aproape
exclusiv victoriile asupra turcilor, abia fiind amintit
numele lui Mihai Viteazul, în vreme ce cãpitanii sãi
nu sunt amintiþi deloc, unele sunt demne de menþionat
prin informaþiile oferite. Remarcabilã rãmâne cronica
silezianului Balthasar Walter, Scurtã ºi adeveratã
descriere a fapteloru lui Ioan Michaiu, domnulu
Þierei românesci…, inspiratã dupã cronica
munteanã a vremii ºi care aminteºte contribuþia la
faptele extraordinare ale domnului Þãrii Româneºti,
pe care au avut-o cãpitanii sãi de frunte, precum
fraþii Buzeºti, Baba Novac, Radu Calomfirescu, aga
Fãrcaº º.a.2.Apoi, singura cronicã internã de epocã
ce s-a pãstrat, Cronica Buzeºtilor, insistã firesc pe
faptele fraþilor Buzeºti, menþionând însã ºi contribuþia
altor cãpitani, precum banul Mihalcea, Radu
Calomfirescu, banul Manta º.a.3Dintre strãini,
cronicarul maghiar Stefan Szamoskozy, deºi
rãuvoitor la adresa lui Mihai Viteazul, oferã ºtiri
despre faptele marelui voievod ºi despre cãpitanii
sãi, insistând asupra soartei lui Baba Novac4.Deosebit
de importantã pentru istoriografia problemei este ºi
cronica italianului Ciro Spontoni,Historia della
Transilvania, 5 în care se descriu îndeosebi
evenimentele din toamna anului 1600 ºi cele din vara
anului urmãtor. Pentru istoriografia secolelor al
XVII-lea al XVIII-lea, sunt de menþionat, prin unele
menþiuni despre cãpitanii implicaþi în luptele cu turcii
sau în evenimentele din Transilvania, cronicile
datorate unor strãini (greci, maghiari, saºi, turci),
precum Vitejiele preapiosului ºi preaviteazului
Michail Voevodu, creaþia grecului Stavrinos,
Historia
rerum
Ungaricarum
et
Transilvanicarum…,a lui Ambrosius Simigianus
(Somogyi), notarul comitatului Solnocul
interior6,Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum
sive Annales Hungarici et Transsilvanici7, Annals
of the Turkish Empire, from 1591 to 1659 of the
Christian Era, consemnate de Naima8, sau Historia
de rebus Transsylvanicis, a lui Wolffgang de
Bethlen9.Dintre cronicile româneºti, Istoria Þierei
Românesci de cându au descãlicatu românii,
Letopiseþul Þãrii Moldovei de la Aaron-Vodã
încoace al cronicarului Miron Costin, precum ºi
Istoria generalã a Daciei, sau a Transilvaniei,
Þerei Muntenesci ºi a Moldovei, apoi Hronica
românilor, de Gheorghe ªincai ºi cronica lui Dionisie
Fotino10, menþioneazã ºtiri despre cãpitanii implicaþi
în luptele duse de Mihai Viteazul. Sintezele dedicate
istoriei românilor, începând, la sfârºitul secolului al
XIX-lea, cu opera istoriograficã a lui A.D.Xenopol,
Istoria românilor din Dacia Traianã 11 ºi
continuând cu monumentalele realizãri din perioada
interbelicã, datorate marilor istorici Constantin
C.Giurescu12 ºi Nicolae Iorga13,iar recent cu cea
datoratã colectivului de autori, sub egida Academiei
Române, dedicã domniei Viteazului capitole aparte,
ilustrând ºi contribuþiile cãpitanilor sãi.
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Sigur cã monografiile dedicate lui Mihai Viteazul,
începând cu cea a lui Nicolae Bãlcescu, Istoria
românilor sub Mihaiu-Vodã Viteazul 14, de la
mijlocul secolului al XIX-lea, apoi cea a lui Ion Sârbu,
Istoria lui Mihai Vodã Viteazul, domnul Þãrii
Româneºti 15 , de la începutul secolului XX,
continuând în perioada interbelicã cu cele ale lui
Nicolae Iorga16 ºi P.P.Panaitescu17, apoi în perioada
postbelicã cu cele ale lui Manole Neagoe18 ºi Victor
Atanasiu19,subliniazã ºi contribuþia cãpitanilor sãi la
marile realizãri istorice ale epocii. Culegerile de
documente privind domnia lui Mihai Viteazul, strânse
încã din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea de
Eudoxiu de Hurmuzaki20 (ºi publicate de N.Iorga),
apoi cele publicate în perioada interbelicã de Endre
Veress ºi P.P.Panaitescu21 ºi îndeosebi colecþia de o
mare însemnãtate pentru istoriografia româneascã
ºi strãinã, intitulatã Mihai Viteazul în conºtiinþa
europeanã22, relevã ºi ele, firesc, contribuþia unora
sau a altora, dintre cãpitani, la marile realizãri ale
Viteazului. În sfârºit, trebuie menþionat faptul cã
începând cu perioada interbelicã, cãpitanii lui MihaiVodã au fãcut subiectul unor studii independente,
precum cele dedicate de istoricul clujean Ioachim
Crãciun lui Baba Novac23,de V.Motogna lui Aga
Lecca 24, de Constantin Rezachevici lui Radu
ªerban25, de Nicolae Stoicescu lui Aga Farcaº ºi
popa Stoica26, dar ºi paginile pe care acelaºi istoric
le dedicã unor cãpitani-dregãtori ai lui Mihai Viteazul,
în cunoscutul Dicþionar al marilor dregãtori din
Þara Româneascã…27.De asemenea, studii au fost
dedicate ºi Banului Mihalcea28, lui Udrea Bãleanu29
º.a., demni de amintit în istoriografia româneascã
pentru faptele lor din urmã cu peste patru secole.
NOTE
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Echilibrul, precar, stabilit la Dunãrea de jos de cãtre
Vasile Apokapes ºi Nichifor Botaneiates se deterioreazã
în mod dramatic în timpul împãratului Mihail al VIII-lea
Ducas(1071-1078), când în imperiu, pe lângã criza externã
(invaziile pecenegilor ºi maghiarilor) apare ºi o crizã
internã, determinatã de speculaþiile cu grâu, facilitate de
unii demnitari imperiali într-o vreme de foamete.
Nemulþumirea este generalã ºi ea cuprinde ºi pe locuitorii
„pe jumãtate barbari care locuiau la Dunãre”.56 Cãpeteniile
locale rãsculate au ocupat Dristra ºi vor încredinþa
conducerea fortãreþei unui comandant dintre ai lor pe
nume Tatrys(Tatous-Tatu).Textul din Ana Comnena57 care
prezintã aceste evenimente a dat naºtere la discuþii
aprinse între istorici pe marginea apartenenþei etnice, a
caracterului ºi duratei organismului politic creat. Desigur,
dincolo de componenþa etnicã eterogenã, pe care ne-o
prezintã ºi alþi autori bizantini, majoritatea o formau
românii.În acest sens rezonanþa celor trei
antroponime(Tatos ºi Chalis, Sesthlav ºi Satza) le conferã
apartenenþa româneascã. 58
În urma rãscoalei din 1072-1073, autoritatea bizantinã
la Dunãrea de jos a dispãrut din nou.In aceste evenimente
un rol important a jucat populaþia localã,care profitând
de slãbirea dominaþiei bizantine a reuºit chiar sã realizeze
o formaþiune de sine stãtãtoare ,un fel de confederatie
paristrianã cu o duratã de circa douã decenii.59 Teritorial ea
cuprindea S Dobrogei ºi S-E Câmpiei Munteniei, , împreunã
cu Balta Ialomiþei ,unde îºi vor fi avut conducerea acei ºefi
locali care s-au aliat cu Tatos,având drept centru Dristra.
In luptele de la Dristra, contra rãsculaþilor din anul
1087,localnicii respectând sfaturile lui Tatos,vor da o
loviturã zdrobitoare oºtirilor bizantine, împãratul Alexius
I Comneannul abia scãpã cu fuga.60 Inainte de luptã,
Tatos fugise din cetate cu scopul de a cere ajutor
cumanilor. In toamna anului 1087 a sosit cu ajutorul
cumanilor. Intre aliaþi se iscã neinþelegeri cu privire la
împãrþirea prãzilor, care au degenerat într-un conflict armat.
Pecenegii înfrânti au scãpat cu fuga în balta numitã
Ozolimna ,, o baltã mare ºi ca diametru ºi ca perimetru”
spune Ana Comnena. Localizarea Ozolimnei a fost un alt
punct de discuþii între istorici. Dintre toate aceste localizãri
cea mai probabilã ar fi cea în apropiere de Silistra, pe care
N. Grãmada o identifica cu Balta Ialomiþei.
Dintre istoricii români care ºi-au îndreptat atenþia asupra
informaþiilor din Alexiada, savantul român N. Iorga considera
cã miºcarea având în frunte pe Tatos ºi ceilalþi conducãtori
locali nu apare ca o rãscoalã împotriva împãratului bizantin,
ci ca primele înjghebãri politice româneºti. 62
In acelaºi sens, C. Brãtescu socotea cã organismele
politice amintite de Ana Comnena, la sfârºitul secolului
al XI, ar fi primele încercãri de organizare politicã ºi de
independenþã româneascã la Dunãrea de Jos.63 Nicolae
Bãnescu, cunoscutul bizantinolog român, considera
afirmaþiile lui N. Iorga foarte plauzibile, ele fiind confirmate
pe deplin de izvoarele bizantine. Dupã pãrerea sa
conducãtorii ºi populaþia supusã acestora nu pot fi decât
români, strãveche populaþie bãºtinaºã din stânga ºi
dreapta Dunãrii.64
In ciuda opoziþiei unor istorici români ºi strãini faþã de
concluziile prezentate mai sus, nu puteam sã nu remarcãm
cã în decurs de douã secole, pe un spaþiu destul de întins,
care includea Balta Ialomiþei s-a nãscut conºtiinþa unei
vieþi locale care îºi are începuturile în acei conducãtori
locali, de pe malul stâng al Dunãrii, care au venit sã facã
act de supunere lui Ioan Tzimiskes; acei conducãtori locali
în frunte cu Tatos ºi acei conducãtori locali supuºi
Bizanþului, odatã cu crearea Themei Paristrion, în
corespondenþã cu strategul de la Dorostolon. Toate
acestea demonstreazã închegarea unor organanisme
politice cu caracter local la Dunãrea de jos.65
Conducãtorii ºi o bunã parte a populaþiei au putut sã
fie la un moment dat strãini. Cãpeteniile de origine strãinã
au ajutat la o mai bunã organizare ºi apãrare a societãþii
locale în plinã dezvoltare, fãrã a desfiinþa aceastã
societate, ci dimpotrivã, pierzându-ºi caracterul nomad ºi
fiind asimilaþi de bãºtinaºi.66
In urma înfrângerii zdrobitoare a pecenegilor la
Lebunion în anul 1091 pericolul de la graniþa bizantinã de

la Dunãrea de jos nu a dispãrut. Dispariþia, ca forþã militarã,
a pecenegilor a avut ca rezultat, probabil, ºi sfârºitul
organismului politic condus de Tatos.
Cumanii aliaþi ai bizantinilor la Lebunion, atacã imperiul
ºi ocupã thema Paristrion 67. În timpul conflictului,
împãratul Alexios primeºte informaþii preþioase despre
miºcãrile cumanilor de la un anume Pudilã, pe care Ana
Comnena ni-l pomeneºte ,, ca o cãpetenie valaha 68 .
Pudilã(Budilã) era probabil unul din comandanþii de la
frontiera Dunãrii de jos, care militar va oscila între cumani
ºi bizantini. 69 Inlocuirea dominaþiei pecenege în S-E
Munteniei cu cea cumanã a fãcut ca ºi Balta Ialomiþei sã
intre sub controlul lor.
Pentru perioada urmãtoare informaþiile devin tot mai
rare. Tot la românii din Paristrion, probabil se referã ºi
pasajul din Kinnamos, care ne spune cã în luptele purtate
de Manuel Comneanul cu ungurii în 1166, împaratul se
foloseºte de o mare mulþime de valahi.70 Românii ºi cumanii
aveau sã joace spre sfârºitul secolului XII roluri foarte
importante pe arena istoricã de la Dunãre.
Imperiul Bulgaro-valah sau statul Asãneºtilor, cum
mai este cunoscut, apãrut în urma rãscoalei din 11861187, este o creaþie politicã la care ºi-au adus contribuþia
din plin ºi românii ºi cumanii din stânga Dunãrii. Dunãrea
de jos va intra în componenþa noului stat format. Care a
fost situaþia Bãlþii Ialomiþei este greu de precizat din
moment ce informaþiile lipsesc cu desãvârºire.
Slãbirea autoritãþii bulgare în urma crizei care a cuprins
statul Asãneºtilor dupã Ioan Asan al II-lea (1218-1241) a
dat posibilitatea cãpeteniilor feudale din stânga Dunãrii
sã se îndepãrteze de autoritatea la acea datã bizantinã
sau bulgãreascã.71 Probabil cursul Dunãrii de la vãrsare
ºi mai sus de Silistra intrase din nou sub controlul
Bizanþului. Se ºtie cã Mihail al VIII-lea Paleologul a reuºit
sã recupereze provinciile imperiale de la latini, devenind
din nou un factor politic activ la Dunãrea de jos. Intemeiatã
pe flota militarã recunoscutã, puterea bizantinã a
reorganizat politico-administrativ sectorul Dunãrii de jos,
foarte probabil de la vãrsare ºi în amonte de vechea cetate
Dorostolon72 , însã nu pentru mult timp.
La sfârºitul secolului al XIII –lea “ aici se va costitui o
þarÎ româneascÎ, pe care Nicolae Iorga o va considera “
coborând adânc în vechime, pânÎ în secolul al VI-lea. Era
o alcãtuire dunãreanã axa fiind marele fluviu strãjuitã de
cetÎþile Giurgui ºi Dârstor, mai jos de unde începe balta,
adevÎrata deltÎ interioara a DunÎrii; dintotdeauna
româneascÎ. 73 Pe ambele maluri ale DunÎrii; þara
româneascÎ de la Drâstor, era însoþitÎ de uriaºi codri
“pÎdurea nebunÎ în limbajul pecenego-cuman :
Teleormanul pe malul stâng, Deliormanul pe cel drept 74
ºi, adaugÎm noi, pÎdurea din interiorul BÎlþii Ialomiþei care
împreunÎ cu grindurile sale interioare au oferit localnicilor
refugiu ºi loc de conservare de-a lungul timpului.
Tot cu caracter de ipotezÎ, istoricul C.C. Giurescu
propune existenþa, în secolul XIII a unei formaþiuni
politice de-a lungul DunÎrii de jos incluzând, satele din
Borcea ºi de pe Pasca (Dunãre) cele douã braþe care
mÎrginesc Balta Ialomiþei sau a Feteºtilor ºi a cea a BrÎilei
precum ºi satele de pe Ialomiþa inferioarÎ, având ca centru
Floci, târg la gura Ialomiþei”. 75 Despre numeroasele
aºezãri din spaþiul Bãltii Ialomiþei amintesc douã hãrþi
genoveze din secolul al XIV-lea ºi respectiv secolul al
XV-lea care negreºit vor fi existat si mai înainte.Ele treceau
în revistã o intensã locuire româneascã cu numeroase
fortificaþii, unele centre de viaþã altele deºarte. Aceste
cetãþi fãrã nume sunt plasate în marea deltã interioarã a
Dunãrii, dintre Drâstor numit aici “Tristia”, ºi Brãila. 76
Aceastã “þarã româneascã a bãlþilor ºi insulelor
paristriene”, mijlocea legãtura dintre Þara Basarabilor (Þ.
Româneascã) ºi statul lui Balica.77
Revenirea la un organism politic care sã cuprindã
ambele maluri ale Bãlþii Ialomiþei pare sã fie legate de
existenþa þãrii lui Dobrotici. Încercând sã schiþeze
frontierele despotatului lui Dobrotici, Sergiu Iosipescu
conchidea cã “ în frontierele despotatului lui Dobrotici
era cuprinsã acum Vlahia din Balcanii nord-estici ºi
Deliorman, Muntenia româneascã din care pornise revolta
Asãneºtilor “. 78 FÎãra îndoialã nu este vorba de întreaga
Muntenie istoricã, însã, cel putin partea sa esticã
împreunã cu Balta Ialomiþei poate sÎã fi fãcut parte din
despotatul lui Dobrotici, ori mãcar controlat de Dobrotici.
Aºa s-ar explica ºi extinderea, în stânga Dunãrii, a
autoritãþii lui Terter, conducãtorul þãrii Dristrei, a cãrui
existenþã a intuit-o reputatul cercetãtor Petre Diaconu79

Momentul apariþiei noii formaþiuni politice ar fi avut
loc dupã anul 1360, an în care Dristra nu se mai aflã în
graniþile Þaratului de la Târnovo. DupÎã pãrerea lui P.
Diaconu, Silistra a intrat în componenþa despotatului lui
Dobrotici în 1369 când a fost cuceritã de oastea sa, spijinit
de trupele lui Vlaicu – vodã ºi trupele bizantine. În acest
context în fruntea Dristrei a fost numit Terter, fiul lui
Dobrotici. 80 Teritorial formaþiunea nou politicã creatã
cuprindea un spaþiu destul de întins, de-a lungul Dunãrii,
în sus pe fluviu pânã la Turtucaia ºi în jos pânã cãtre
Cernavodã. Totoadatã el a moºtenit de la tatãl sãu ºi malul
stâng al fluviului. Acestea ar fi împrejurãrile istorice în
care Terter sã-ºi fi extins autoritatea asupra unei fâºii de
pãmânt ºi pe malul fluviului, pânã la o linie ce unea
Cernavodã de Feteºti. 81 Aºadar Terter stãpânea partea
sudicã a Bãlþii Ialomiþa în timp ce jumãtatea nordicã era
sub autoritatea domnului de la Târgoviºte, Vladislav-Vlaicu.
În acest teritoriu Terter îºi exercita o autoritate care
era recunoscutã de împãratul Bizanþului, domnul de la
Târgoviºte ºi tatãl sau, Dobrotici.
Terter, se pare, a rãmas în fruntea despotatului de la
Dristra pânã în 1385 sau 1386, timp în care a dispãrut de
pe scena politicã.Þara Dristrei intra într-o perioadã tulbure
a existenþei sale. Dupã pãrerea lui P. Diaconu între 13861388 teritoriul despotatului este înglobat în sistemul unui
condominiu exercitat de Þ. Româneascã ºi probabil
Ivanco, fratele lui Terter. AceastÎã situaþie a durat pânã în
1389, deoarece într-un document din acest an, apare
pentru prima datã titlul complet al domnului Mircea cel
Bãtrân: “Mircea cu mila lui Dumnezeu voievod al þãrii
româneºti, duce al Fãgãraºului ºi Amlaºului, comite de
Severin, despot al þãrilor lui Dobrotiþã ºi domn al
Drâstorului.” 82 Se încheia istoria acestei formaþiuni
politice despre care S. Iosipescu spunea cã a fost “o
adevãratã verigã a unificãrii statale româneºti din Carpaþi
la Marea cea Mare.”
Din acest timp, istoria Bãlþii Ialomiþei devine o
certitudine. Parte componentã a Þãrii Românesti ea se va
bucura de o atenþie deosebitã din partea domnilor. Pentru
un timp jumãtatea sa sudicã va cunoaºte un regim
special, 83 amintire a timpului când a fost parte
componentã a Þãrii lui Terter.
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Istoria a fost încurcatã de savanþi
ai ultimelor trei secole, de lingviºti
ºi de politicieni Adevãrul este unul
singur: tracii n-au dispãrut etnic ºi
n-au fost latinizaþi, ci alcãtuiesc baza
noilor popoare, bulgarii ºi sârbii, iar
rãdãcinile limbii lor au supravieþuit
ªerban Codrin prin milenii pânã astãzi ºi le gãsim în
fonetica, vocabularul morfologia ºi
sintaxa limbii vlahilor-cuþovlahilor (deci a macedonenilor
neslavizaþi, a aromânilor) Limba românã a devenit limbã
oficialã de stat, o datã cu apariþia Principatelor Unite (1877)
ºi a regatului României (1881), deci limbã literarã în
comunicaþiile statului român (comunicaþii administrative,
comunicaþii juridice, comunicaþii ºtiinþifice, comunicaþii
artistice), ceea ce nu s-a întâmplat în sudul tracic, unde
limbi literare au devenit bulgara ºi sârba.
Sãraci la ei acasã, din cauza pãmântului pietros, vitreg
îndeletnicirilor agricole, pe un spaþiu aproape despãdurit,
cu pãºuni uscate, din Albania pânã în munþii Pindului,
apoi pânã în munþii Balcani, macedonenii vlahi/cuþovlahi
au migrat spre þãri ale fãgãduinþei, inclusiv în patria
aceleiaºi limbi strãmoºeºti, România. Aici au fost primiþi
când foarte bine ºi împropietãriþi ( cu cinci ari de persoanã,
“þinþi ari”, în pronunþia aromânã, de unde porecla de
“þânþari”), când acuzaþi, în perioada comunistã, cã au
aderat la idei ale miºcãrii legionare: fals! De mii de ani,
macedonenii-vlahi sunt “legionari”, adicã patrioþi, au
aversiune de strãini (care i-au ocupat, i-au desnaþionalizat,
i-au deportat, le-au interzis limba strãmoºeascã), sunt
mândri, încãpãþânaþi ºi extrem de harnici, se îmbogãþesc
prin muncã ( comuniºtii inventaserã absurda acuzaþie de
chiabur), sunt pricepuþi ºi bogaþi crescãtori de oi (ciobãnia
este profesiune tradiþionalã), sunt foarte iscusiþi
comercianþi, pe seama profesiunilor negustoreºti
dezvoltând un întreg folclor.
Din secolul I î.Hr. pânã în anul 1991, când a început
dizolvarea Jugoslaviei, macedonenii, slavizaþi sau
neslavizaþi, nu au avut un stat independent. Aproape
2150 de ani au fost supuºii altor cuceritori ºi ai altor state,
mai mult decât evreii! Sã nu mai vorbim de progromurile
puse la cale de turci, pentru cã loveau în creºtini, de
asasinatele de un cinism sãlbatic ale grecilor împotriva
propriilor fraþi creºtini, crime pe care grecii ºi le asumã, ba
chiar se mândresc cu ele, le consemneazã în calendare,
sãrbãtorindu-le, ca într-o lume de canibali. Oraºului
Moscopole, capitale economicã ºi culturalã a
macedonenilor medievali, oraº universitar, a fost distrus
de turci (1769) în cârdãºie cu grecii, nemernicie
asemãnãtoare cu incendierea cetãþii Persepolis de
Alexandru Macedon, ca un blestem al istoriei!…
Podiºul aproape nivelat ca o câmpie se sfârºea în
câteva dealuri impunãtoare, masive, de granit, ºi nu apãrea
nici un oraº, mai ales acolo, printre orezãrii irigate cu apã
adusã din munþi. În faþã, pe un vârf foarte înalt se
observau niºte turnuri de televiziune. “Am ajuns, am
strãbãtut aproape 800 de kilometri în 10 ore”, a spus Nako,
vãdit obosit, roºu de efortul prelungit. Drumul se umbrise,
soarele din apus dispãruse printre bolovani gigantici.
Defileul pãrea strâmt, dupã lãrgimea podiºului din spate.
Dintr-o datã a apãrut oraºul Veles, ca de nicãieri. Pe
versanþii a douã dealuri uriaºe casele urcã, în pantã, se
vãd scãri sãpate în piatrã. Jos, clãdirile par înghesuite, pe
o singurã uliþã/stradã principalã, câteva clãdiri masive,
probabil administrative, iar undeva jos, curge vijelios râul
Vardar, atât de iubit de greci, pentru cã vine din iubita lor
Macedonia, þara eroului naþional Alexandru cel Mare, care
nu e grec, ci rãpit din tradiþia ºi cultura macedoneanã! Bãieþi
descurcãreþi, grecii ºi-au înºuºit absolut tot ceea ce le-a lipsit,
inclusiv istoria, care, reîmpachetatã ºi reînscripþionatã, au
prezentat-o ca pe propriul produs ºi creaþie.
De la interlocutori ºi din concluzii proprii, aici aveam
sã aflu multe amãnunte lipsã. Cãutându-ºi adevãrata
identitate naþionalã, dupã douã mii de ani ºi ceva de
interzicere a ei sau de confiscare de cãtre vecinii greci,
bulgari, sârbi, albanezi, macedonenii contemporani îºi
rescriu propria istorie, nemailãsându-i pe alþii sã le-o
acapareze ºi sã le-o falsifice.
Astfel, la Veles, oraº aflat chiar în centrul simbolic al
þãrii, a fost descoperit un poet neluat în seamã multã
vreme. Fiindcã are calitãþi reale de artist al cuvântului ºi
corespunde portretului robot de “poet naþional” (patriot,
talentat creator de limbã literarã, ba chiar om simplu, de
profesie olar), Cocho Racin (fiindcã numele se scrie în
alfabet zis “slavon”, cu litere inexistente în alfabetul latin),
trebuie citit Cocio Ratzin (Raþin). Numele nu are nici o
legãturã cu poetul francez, este o simplã întâmplare. La
20 de ani de la tragica sa dispariþie, prin împuºcare, în
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munþi, noaptea, când nu a rãspuns unei somaþii, aºadar
lãsând loc scenariilor cã de fapt a fost asasinat de
adversari, bineînþeles, sârbi, greci, bulgari sau albanezi,
numele sãu a început sã fie acordat unui premiu literar,
festivitate devenitã tradiþionalã ºi internaþionalã. Prin
urmare, se aflau la Veles poeþi invitaþi din Ucraina, Bulgaria, Serbia, Grecia, România ºi din þara organizatoare.
Imediat dupã cazarea la un hotel de la marginea
oraºului, împreunã cu Ioan Neºu, eram condus la Primãrie
ºi integrat grupului de invitaþi. Cu imprecizie
terminologicã, i-am spus prietenului meu; “Suntem doi
latini într-o mare slavã!” Ni se alãturase doamna Nica
(Niþa) Anastasova, cunoscãtoare, printre altele, a limbilor
române, neogreceºti ºi sârbe, nemaisocotind
macedoneana. De la Primãrie, unde întârziasem amândoi,
ratând o cafea tare, pentru revigorare, un microbuz ne-a
plimbat âteva sute de metri spre centrul oraºului, la poalele
celor douã dealuri cu acoperiºuri unul lângã altul,
suprapuse. A urmat ceremonia depunerii de coroane ºi
buchete de flori la statuia de bronz a poetului Cocio Racin,
monument decent modelat, expresiv, cu un aspect destul
de romantic, ba chiar boem, cu o mânã în buzunar, fãrã
excesele esteticii urâtului din arta contemporanã
româneascã, unde un mare dirijor, în centrul municipiului
Slobozia, are înfãþiºarea unui chelner cãruia i s-a furat
ºtergarul de pe braþ. Solemn, anunþati de vocea gravã a
actriþei Cicievska Slobodanka, îºi depuneau ofrandele
reprezentanþi ai oficialitãþilor republicane ºi locale, ai
armatei, ai unor asociaþii culturale, sau foarte bãtrâne rude
ºi prieteni mai tineri cu vechii prieteni ai poetului.
La pas, dupã o deplasare prin oraºul destul de
aglomerat, în faþa unei sãli de expoziþii, pe multe mese, am
nimerit peste o bogatã expoziþie de carte cu vânzare, totul
în limba macedoneanã. În interior, în sala de expoziþie, se
lansa un volum de versuri, adicã un critic literar, mi s-a
spus, prezenta pe autor, un domn în vârstã, ºi conþinutul
cãrþii, apoi a venit rândul unui actor, care a recitat vreo
jumãtate de orã. Nu am înþeles nimic. Îmi gãsisem loc pe
un scaun ºi a fost un bun prilej sã privesc fiecare tablou
în parte. La plecare, am subtilizat de pe o masã un pliant,
de unde aveam sã aflu cã expoziþia se afla sub auspiciile
Macedonian Academy of Scientes and Arts-Skopje, iar
numele pictorului era Alexandar Popov-Sashko. Artiºtii
noii republici îºi cautã identitatea ºi Alexandar Popov
tocmai asta demonstra, cã a cãuta înseamnã a descoperi.
Probabil sunt discuþii intense în toatã presa þãrii pe aceastã
temã complicatã a specificului naþional.
Peste drum, se înãlþa o Casã de culturã, oarecum fãrã
sã atragã atenþia printr-o faþadã specialã, sau aºa mi s-a
pãrut, cu o mare salã ºi scenã de spectacole. Aici avea sã
se desfãºoare un recital susþinut de “marii poeþi
internaþionali”, conform programului oficial.
Prezentatoarea, aceeaºi distinsã doamnã Cicievska
Slobodanka (am probleme cu transpunerea exactã a
numelui din cauza unui alfabet latin adaptat cu diacritice
inexistente în alfabetul român), a urcat poeþii pe scenã,
rostindu-le pe rând numele, pe când al meu ºi al lui Ioan
Neºu au devenit de nerecunoscut. Poeþii macedoneni
pãreau nume ºi figuri familiare publicului, care umpluse
pânã la refuz sala de spectacole. Poeþii strãini îºi recitau
poemul ºi îºi ascultau traducerea în limba macedoneanã.
Eu am citit sonetul “Doi tejghetari de-elitã” transpus adhoc de poetul macedonean Sase Andreevski, în
colaborare cu Mihai Zicov ºi Nica Anastasova. Succesul
a fost mare. Nu am recunoscut, în traducere, decât numele
lui Heidegger, Hegel, Marx, Nietzsche, deci esenþialul,
restul era stilizat de colegul macedonean. Lui Ioan Neºu
i se întâmplase la fel, citise cu câteva minute mai înainte,
aºadar ne meritam locul pe scenã.
Dupã tradiþionalul cocktail din final, am plecat direct
la hotel, amândoi obosiþi de aventura unei zile cu soarele
rãsãrit în România, ajuns la amiazã în Bulgaria ºi apus în
Macedonia, nemaivorbind de includerea în insectarul
“marilor poeþi” Se mai întâmplã!
A doua zi, vineri, la grupul “internaþional” s-a ataºat
poeta Desanka Nikolova, printre altele, profesoarã de
limbile macedoneanã ºi croatã. Cu un microbuz am urcat,
printre dealuri de piatrã, spre un iezer întins, alcãtuit prin
îndiguirea râurilor din munþi. La umbrã multã, într-un fel
de cochetã grãdinã de varã, în preajma simbolicã a
Hotelului Paradis, dacã nu mã înºel, am fost serviþi dupã
pofta inimii, cu orice produse rãcoritoare de cofetãrie.
Personal, am preferat îngheþatã asortatã, Ioan Neºu s-a
mulþumit cu salatã de fructe. Recunosc, am fost foarte
mulþumit, dar prozatorul nu, pentru cã dincolo de aspectul
paradisiac, salata de fructe nu conþinea votcã sau coniac,

aºa cum se serveºte pe la noi, ci cum se serveºte pe la ei,
fãrã minunatele adaosuri bahice.
Reaºezaþi pe scaunele microbuzului, dupã mai multe
serpentine, am ieºit într-o foarte modernã autostradã,
unde, cu mare vitezã, a început alergarea în direcþia sud,
spre hotarele Greciei, probabil vreo 50 de kilometri. Pânã
la urmã am urcat niºte dealuri, într-un mic castel cu turn
înalt, în mijlocul unei întinse podgorii. Aveam sã aflu cã
regele român Ferdinand construise, sã-i spunem castel,
sau casã mai mare, cu vreo trei etaje ºi turn de vreo cinci
niveluri, în orice caz, mult mai modest decât cãsoaiele
îmbogãþiþilor noºtri postrevoluþionari, dar cochet, rustic,
cu o idee arhitecturalã, pentru una dintre fetele sale, care
urma sã devinã regina Jugoslaviei. Faptul nu s-a mai
întâplat, dupã al doilea Rãboi Mondial stãpân al þãrii avea
sã cãftãneascã, în numele revoluþiei, un comandant de
partizani, Iosip Broz Tito, castelul intrând, cu multe
argumente bahice, în atenþia dictatorului, unde îi plãcea
sã chefuiascã cu tovarãºii de luptã metamorfozaþi în
prietenari de petrecere în numele poporului.
Deci cãlcam, într-un fel sau altul, pe urme istorice.
La masa de prânz am aflat obiceiuri culinare
macedonene. Se serveºte, întâi ºi întâi, o bogatã salatã
de legume de sezon ornatã cu multe feluri de brânzã. Este
ecologic ºi, tradiþional, te saturã pe jumãtate. Apoi
urmeazã felurile de mâncare propriu zisã, udate cu mult
vin al casei, prâjituri, cafele, totul pe stiluri, un amestec
de bucãtãrie localã, greceascã, turceascã, sârbeascã,
bulgãreascã, dupã preferinþe. Noi am ales stilul balcanic,
adicã “amestecat”, în felul acesta aflând sensul
cuvântului. De exemplu, muzica lui Goran Bercovici este
“balcanicã”, adicã amestecatã, un fel de tutti-frutti,
porpuriu ca la bucãtãrie, cu de toate, ca în salatã. Între
felurile de mâncare ºi pahare s-a încins muzica. Mesenii
se întreceau, acompaniaþi de chitara unui cantautor
bulgar, coleg de grup, aveam sã aflu mai târziu, în cântece
tradiþionale sau de ieri pe azi, patriotice, unde se repeta
refrenul, aproape chiuit, “Macedonija!Macedonija!” Mi
se pãrea cã poetul sârb cam tace, dar paharele le rãsturna
cu destul pericol sã uite de prudenþã ºi de cãldura nu
numai de afarã. În jur, la alte mese, se aflau alte grupuri,
dar nimeni nu pãrea deranjat de bucuria euforicã a poeþilor,
din contra, îºi cântau propriul repertoriu, dupã obiceiul
locului. Luîndu-ne rãmas bun de la gazde, însuºi domnul
primar al oraºului Veles înconjurat de consilierii sãi ºi de
delegaþia româneascã, am revenit în centrul þãrii, la
programul festivitãþilor, exact în momentul începerii,
alãturi de edilul Goran Petrov, apãrut alãturi de noi
probabil pe scurtãturã, cum se spune.
Urcând pe niºte uliþe (“uliþa” înseamnã stradã în toate
limbile slave), apoi zeci de scãri sãpate în piatrã, am ajuns
la Casa-muzeu a lui Cocio Racin, de fapt un atelier de
olãrit, cu unele fotografii pe pereþii câtorva camere de
lemn, umplute cu obiecte vechi, covoare ºi mobilier
tradiþional. Încã se mai pãstreazã maºina de scris a poetului,
peniþa lui, scula de ales cuvintele din dicþionar ºi de
alcãtuit o poezie. O doamnã profesoarã mai în vârstã, de
o mare distincþie, fondatoarea claselor de limba francezã
de la universitatea din Scopje, a citit, în limba
macedoneanã, un foarte lung discurs despre poet, apoi a
recitat traduceri din opera lui Racin în limba francezã. Au
urmat coborâºul de pe dealul de piatrã, sub lentilele
aparatelor de filmat ale Televiziunii Naþionale Macedonene
ºi, în grãdina de varã a oraºului, aproape, deoarece totul
pare la un loc, o lungã ceremonie a decernãrii premiilor cu
numele poetului. Primul dintre laureaþi a fost felicitat de
primar, în mod festiv: doamna profesoarã de limba
francezã. Celãlalt laureat al ediþiei actuale a devenit un
romancier, pentru meritul de a fi compus o trilogie înspiratã
din frãmântata istorie a þãrii. Totul s-a încheiat cu un
spectacol de muzicã popularã macedoneanã amestecatã
cu rock, recital susþinut de cântãreaþa cea mai îndrãgitã a
republicii, blondã ºi vioaie. A interpretat, printre aplauze,
refreunul preluat de întreaga asistenþã, Macedonia! Macedonia! Cântecele de la Vinary, de la castel, se repetau în
mare mãsurã, dovadã cã alcãtuiau repertoriul curent,
preferat de toatã lumea.
În final finalului, ni s-a fãcut demonstraþia cã ne aflam
la porþile orientului, nu ale occidentului, unde faptele se
întãmplã dupã alte reguli, de-ar fi sã dãm crezare lui Mateiu
Caragiale. Dispãruse microbuzul, rãmãsesem cu ochii în
întuneric, sub reflectoarele stinse ale televiziunii naþionale.
Cu mare întârziere, ceva s-a reparat într-un sfârºit.
(continuare în pagina 19)
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Ce se întâmplase? Noi credeam cã ºoferul, plictisit de
o lungã aºteptare cu gust oriental, plecase fie la garaj, fie
la restaurant, sã bea o halbã, ori, de ce nu, acasã, sã se
culce. Nici chiar aºa. Intervenise, vigilentã, poliþia oraºului,
alungând microbuzul, probabil aplicând ºoferului o
amendã pentru cã încurca circulaþia în momente de mare
intensitate culturalã. În orice caz, am fost duºi în mare
vitezã la hotel, unde ne aºtepta masa festivã. Maeºtrii de
ceremonii, poeþii Desanka Nikolova, Sase Andreevski ºi
doamna Nica Anastasova, traducãtoarea, ºi-au luat
rolurile în serios. Fiecare dintre participanþi a comandat
ce a dorit în farfurie, dar întâi s-a adus salata de deschidere
a poftei de mâncare, nici greceascã, nici bulgãreascã, nici
macedoneanã, ci amestecat/balcanicã. Dupã prãjiturile
turceºti din final, dulci ºi siropoase din belºug, abia
începea partea cea mai lungã, pânã aproape de dimineaþã,
bãutura în orice cantitate, mai ales bere. Au apãrut
platourile cu cartofi prãjiþi, acoperiþi cu multã brânzã rasã,
de oaie. Dupã obiceiul locului, bãutura se stimuleazã în
mod tradiþional, iar moda alunelor americane sãrate nu a
coborât atât de adânc în toatã lumea, deci cartofii prãjiþi
mai supravieþuiesc în ciuda globalizãrii galopante, care
pândeºte dupã toate colþurile.
Din discuþii am aflat multe fapte, sã le spunem,
legendare, dacã le priveºti de departe, dubioase, dacã le
judeci de aproape. Poetul macedonean Pascal Gilevski a
fost tradus în limba românã de Dumtru M. Ion ºi Carolina
Ilica. Director de Biblioteci universitare ºi de poezie
internaþionalã, poetul cunoºtea destul de bine literatura
românã, se întâlnise de mai multe ori cu Nichita Stãnescu,
Marin Sorescu, Ana Blandiana, insistenþi oaspeþi la
Scopje, unde se acordau ºi se mai acordã niºte importante
premii de poezie. Fusese, am înþeles, membru în juriu,
când s-a la decernat lui Nichita Stãnescu “Cununa de
aur” la Festivalul internaþional “Serile de poezie” de la
Struga, în anul 1982. Culisele acelei încununãri ºi
mitocãnia insistenþelor fac parte din istoria jenantã,
ascunsã ca murdãria pisicii, a metodelor ºi a gloriilor
artificiale din epoca poeziei comandate ºi manipulate
de Comitetele Centrale ale partidelor totalitare ºi de
serviciile secrete. Prin Nichita Stãnescu deþinem un
astfel de premiu, dar îl meritãm? Poetul Pascal Gilevski
este un martor. I-am povestit totul poetului Gheorghe
Istrate, care mi-a adãugat câteva amãnunte urâte, în
sensul cã în epoca regretatã cu lacrimi mari de Adrian
Pãunescu, totul se macula: imberbul Nichita s-a pretat
sã joace, de fapt, un rol abject într-o farsã spurcatã. A
picat mãgãreaþa încununãrii pe capul sãu, atâta vreme cât
Sorescu ºi Blandiana pândeau aceeaºi pradã cu aceiaºi
ochi pofticioºi, dar, balcanic discutând, pilele,
cunoºtinþele ºi relaþiile celui dintâi s-au dovedit mai
eficiente, bravo lor!
Le mulþumesc celor doi poeþi pentru sinceritate, pentru
nobleþea mãrturisirii.
A treia zi, sâmbãtã, 12 iunie, am vizitat, aproape în
fugã, oraºul Scopje, capitala republicii.
În centru urbei, lângã podul de piatrã, care traverseazã
râul cu valuri furioase al Vardarului, se aflã în curs de
finalizare mai multe ansambluri de bronz ºi marmorã. În
primul rând, statuia uriaºã, equestrã, a lui Alexandru
Macedon, personalitate reper în istoria universalã. Alãturi,
în fazã ultimã de finisare, monumentele într-adevãr
impresionante, unul, al lui Kiril ºi Metodiu, altul, al
discipolilor lor, creatorii alfabetului kirilic/slav. Nici bulgari,
nici sârbi, nici slovaci, nici ruºi ucraineni sau moscoviþi,
ci macedoneni, savanþii medievali sunt astãzi recuparaþi
ca embleme naþionale. În acelaºi centru urbanistic, douã
statui equestre, la fel, enorme, îi reprezintã pe Goce (Goþe)
Delcev ºi Dame Gruev, eroii epopeii din anul 1903, când
Macedonia a-a declarat independentã vreme de 12 zile.
Sultanul de la Istambul, tãtucul oriental cu turban, alarmat
de faptele trãdãtorilor, ºi-a trimis tunurile ºi baionetele,
pentru a amâna cu încã 88 de ani o libertate pierdutã de
peste alþi douã mii de ani. Bineînþels, turcii i-au vânat ca
pe fiare pe cei doi învãþãtori de þarã ajunºi lideri de rãscoalã
naþionalã ºi efemeri ºefi de stat, capturându-i pe amândoi,
dupã trãdãri ºi recompensarea trãdãtorilor.
La ieºirea din Casa-muzeu a Maicii Tereza, beatificatã
de papa Paul Ioan II, fondatoarea unui ordin cãlugãresc
de ajutorare a sãracilor, am privit multã vreme monumentul
arhitectonic ºi i-am cãutat sensurile umane, morale,
religioase. Pe numele ei adevãrat Tereza Boiangiu, maica
nu este albanezã, nici turcoaica, dupã moda îmbrãcãmintei

cu ºalvari, ci macedoneancã din Scopje. Casa originalã i-a
fost dãrâmatã în epoca totalitarã, sã facã loc unui bloc de
locuinþe cu scãri urât mirositoare, ca prin toate cartierele
proletare. Având în vedere importanþa laureatei Premiului
Nobel pentru Pace, care ºi-a dedicat cu adevãrat viaþa
unor scopuri nobile ºi umanitare, muzeul a fost creat cât
mai repede cu putinþã, la fel, cu rol în primul rând identitar.
Am gãsit bazarul plin de prãvãlii cu aur, un spectacol
de reclame ale modei feminine albaneze, cu vitrine
încântãtoare, încãrcate cu þesãturi pentru rochii
tradiþionale musulmane.
Masa de prânz, la umbrã, într-o grãdinã de varã a
albanezã, deci a unui musulman, a decurs cu aceleaºi
întrebãri, salatã bulgãreascã, greceascã? Dupã tipic, s-a
ales varianta “amestecat”, într-un final cu prãjituri turceºti,
mult prea dulci, ca in paradisul lui Allah.
Ni s-a alãturat domnul Mitco Kostev, cu numele original aromânesc Mita Al Papuli (pe româneºte, Dumitru),
Preºedintee Partidului Aromânilor din Macedonia ºi
Vicepreºedinte al Congresulu Internaþional al Aromânilor,
cu sediul la Freiburg, Germania. Mustãcios ca un þãran
din Munþii Carpaþi, bându-ºi apa mineralã, domnul Al
Papuli, politician de prim rang al republicii, a discutat cu
cei doi primari, Goran Petrov ºi Gabi Ionaºcu, când în
limba macedoneanã, când într-o limba românã perfectã,
chestiuni legate de organizarea unor vizite ale aromânilor
bãtrâni din Slobozia în localitatea ªtip, de unde strãmoºii
lor au migrat, acum peste 100 de ani, spre o altã Þarã a
Fãgãduinþei, România.
Pe o cãldurã insuportabilã, împreunã cu Ioan Neºu,
eram pregãtit sã revin la Seles, pe autostrada ScopjeAtina (adicã Atena, 700 de kilometri). Lângã statuia
impunãtoare a eroului albanez Scanderbeg, statuie deloc
pe placul macedonenilor, dar asta e istoria încurcatã a
trecutului, trebuie sã o accepþi cu compromisurile
prezentului, am urcat în maºina lui Nako, încinsã de soare.
Precum la dus, acum, la întors, autostrada avea un singur
sens, intra ºi ieºea din tunele, însã pe cealaltã parte a
muntelui. Departe, în sate, bisericile erau mici, aproape
nu le deosebeai de casele de locuit decât prin arhitectura
specialã, iar moscheile îºi ridicau la cer minaretul cât mai
înalt. Pretutindeni, prãpãstii adânci, stâncoase, iar în
depãrtare, sub zãpezi, piscurile din marginea provinciei
Kosovo. În orice caz, locuri cu o istorie crâncenã, cu
Vardarul în râpi, adevãrate capcane pentru armatele
trecutului.
Dupã un program de searã lejer, eram pregãtiþi a doua
zi dimineaþã sã revenim în þarã. O vizitã prin piaþa oraºului,
plinã de fructe exotice, dar ºi de mere proaspãt culese din
livezi, lângã orez ºi legume, ne-a ajutat sã cumpãrãm
câteva suveniruri, apoi am pornit-o pe drumul lung al
eternei reveniri. Am salutat orãºelui/satul mai mare ªpit,
vechi din antichitate, locul de naºtere al ghizilor noºtri, al
eroului-învãþãtor Goce Delcev ºi al celor mai mulþi dintre
aromânii stabiliþi în Slobozia, prilej de a conveni cu Mihai
Zicov sã încercãm traducerea ºi editarea poemelor lui
Coco Racin în limba românã.
Ne-au ajuns aproape zece ore sã strãbatem Republica
Macedonia, apoi Bulgaria cea fericitã de a fi membrã a
Uniunii Europene ºi aºteptam sã intrãm în þarã peste podul
de la Ruse, de data aceasta pentru controlul din vama
româneascã de la Giurgiu.
Ceva se întâmpla în sens negativ, intram în altã lume,
cu drumuri proaste, câini vagabonzi ºi cârciumi pline de
petrecãreþi veseli. Abia lângã Bucureºti, cotind spre
ªoseua Soarelui, parcã am mai nimerit cu oiºtea sau
volanul peste o lumea mai civilizatã.
Seara, târziu, 13 iunie, ajungeam în Slobozia, pe la
casele noastre, dupã o zi cu atât mai lungã cu cât
strãbãtusem podiºul Traciei ºi munþii Balcani, cu amintirea
istoriei multimilenare a aceluiaºi strãvechi popor de ieri,
tracii, numiþi azi când bulgari, când macedoneni, când
aromâni, ramuri din acelaºi trunchi uriaº de stejar
dunãrean. În schimb, cãldurile, fie macedonene sau
bulgãreºti, se dovedeau comparabile numai cu vipia din
Bãrãganul ocupat de scaieþi ºi ciulini, emlemã moºtenitã
livresc de la Panait Israti încoace, alt pelerin balcanic plecat
în pribegie sã vadã, sã cucereascã lumea, nici chiar ca
Alexandru Macedon, ci mai simplu, cu poveºtile sale de
la Porþile Orientului.

Dan Elias

ELIDE
* * *
Deºi e rece ºi neterminatã
Îmi vine iarba asta ca turnatã!
De parcã mii de croitori
Au pus postavului unsori,
Chemaþi în grabã la conac.
Trag toþi de mine s-o îmbrac
Mustind de rouã ºi de verde,
Cât altã toamnã nu mi-o pierde.
* * *
Ori nu e bun cleºtarul ce-l frãmânt,
Ori palmele cu care îl descânt,
Ori am uitat, cum regula o cere,
Sã pun vreun praf de noapte ºi tãcere
În toate-aceste dulci împletituri!
Nu þi-am ºtiut ascunsele mãsuri
ªi folosesc drept calapod nebun
O umbrã rãtãcitã sub un prun.
* * *
Ce dicþie îþi trebuie sã spui
Acelaºi verde-n arborii sãtui
De foºnete, de parcã-i prima datã?
Asemenea, cea binecuvântatã
De mâna lui ºi gura mea,
Cu muzici moi din catifea,
Ori strigãte de clopoþel
Încerc sã te rostesc altfel.
* * *
Duc doar atâta cer cu mine-n gând
Cât tu sã cazi ca ploaia pe pãmânt
Din ochiu-închis al unui colþ de searã.
Un praf dulceag de îngeri te coboarã
Pe umeri ºi pe frunze. O ruinã
E-acolo sus, de unde înseninã
Doar chipul tãu, plângând printre uluci
De forma înspumatã a unor vãlãtuci.
* * *
Mi-ai dat sã þin apusul o singurã secundã
ªi tot mã frige palma ºi tâmpla mi se-afundã
În purpura de crânguri foºnindu-se altcum.
Simt în sfârºit ce-nseamnã sã fii vãzduh ºi cum
Te pipãie cocorii în nesfârºita carne,
De parcã fãrã formã sunt gata sã te toarne.
O datã-ntors sub ceruri, cu umerii vei þine
La marginile nopþii ºi-o lacrimã din mine.
* * *
Stau nemiºcat pe-acest apus de soare,
Coºar ieºit din hornuri. În picioare
O razã fãrã lunã mã ridicã.
Îmi tremurã genunchii-aici, de fricã
Sã nu alunec iar pe-olanul rece
Tocmai atunci când, fericiþi, veþi trece
Þinându-vã de mânã. Se tot stinge
Sub mine roºul care vã atinge.
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oamenii eºecului

Nicolae Teoharie

mitingul frunzelor
te-am vãzut asearã pe partea asta de lume.
ieºisem în oraº sã agãþ femei.
un biet pungaº de cuvinte.
nu ºtiu cum am ajuns la un miting
de protest al frunzelor, înecat în sângele
unui amug. cuvintele ies îmbãtrânite ºi grele
ºi nimeni nu se uitã la ele. nimeni nu le aude
umbra. la urma urmelor tu aveai noaptea
în ochi ºi vorbeai, vorbeai, vorbeai
ºi asta ar fi trebuit sã-mi dea de bãnuit.
semãnam cu acel lup tânãr ºi înfrigurat.
ningea când am intrat în birt
ºi nevasta lupului aproape nu se mai vedea
nici moartea nu se prea vedea. dar era cald
ºi elementele lãudau bãutura
ºi partea asta de lume.

trufie
din trufie m-am apucat sã fiu om.
eu, aduceam ceva ca o fiinþã a depãrtãrilor
doar treceam dintr-o lume în cealaltã mereu
ºi cu ocazia asta întrebam la casa de bilete
cât costã pânã la inimã?
auzisem eu cã dacã ai inimã eºti bun de om
ce mai, eºti bun de pus într-un nebun. da, dar de la cel
plecat
cu sorcova ºi pânã la om mai e aprilie; oricum
cer sã-mi dea drum pânã la …. nu-i aºa doamnã
cã eu trebuie sã fiu om pânã la toamnã ?
la casa de bilete nu aveau taþi ºi mame
aºa cã am cerut votcã: cincizeci de grame ºi încã
cincizeci. tratamentul prescris.
apoi le-am scris alor mei
dragilor, aproape sunt asta
le-am scris. am vrut sã-i necãjesc ºi am adãugat,
aºa, în glumã: n-am tatã n-am mumã.dar vorbele
sunt aspre sã le spui la duºmani. trimiteþi-mi niºte bani
pe adresa uitatã în sacou. ai mei ºi-au dat seama,
mai ales mama, care a þipat. nu mai zbiera, femeie !
ba, zbier! ºi mi-au trimis un coº cu mere ºi un cer
acu eu taxa de trecere n-am cu ce-o plãti.
alt necaz pân‘ la om n-ar mai fi.
dar era aglomeraþie, era searã ºi fum
ºi l-am auzit pe unul care zicea cã omul n-are drum
ºi searã, cã omul e todeauna înlãuntrul
de afarã

suntem cãlãtori prin propriul nostru trup.
într-o bunã zi vom bãga de seamã cã suntem departe
de inimã. omul se încheagã mai greu, ne vom spune
ºi în carne trebãluieºte rãul.
pentru noi toþi nãdejdea a terminat de venit
ºi pentru cã timpul este pe cale sã nu mai fie
ne facem rost de lacrimi mari ºi limpezi
ºi le cãram înlãuntru, cãrãm acolo marile ore,
multe dimineþi ºi înserãri.
apoi ne întoarcem la cârciumã, obosiþi,
ºi întrebãm ºi noi dacã mai e vreme de una micã.
suntem oamenii eºecului
vorbim cu ce ne mai aducem aminte
printre cei ce vin aici sã-ºi serbeze moartea
e unul cu gãuri ce-i sângereazã în mâini
nu te poþi apropia de el. e pãzit de câini ºi frig
e învãlit de-un cucurig.
ºi noi, obosiþii de viaþã, cu mâinile prelungi de insomnie
ne retragem în cerneala unor sãrbãtori de iarnã
n-ai crede cã odatã ajunºi la bar
puþine sunt mâinile de var ce mângâie paharele.
copilãria ºi cântecele noastre calcã prin praful memoriei
încercãnd sã nu facã zgomot. sã nu-i trezeascã pe câini.
întoarcerea fiului în el însuºi
parcã vine cineva pe neaºteptate
cu o istorie a vieþii lui, cumplitã, din altã parte.
mama îl aºeazã la masã cu noi
ºi parcã noi aºteptãm sã ne modifice norocul
sã ne umple de bani zdrenþãrosul ãsta nefericit
ºi murdar.
ºubrezit de singuratate, ca un amãnunt al fiinþei,
vã vine sã credeþi sau nu, dar mama a exclamat
fericitã: el numai ce a dispãrut de la ochii mei,
dar nu s-a nimicit!
ºi uite-aºa, parcã trecem de bunã voie
ºi oarecum bucuroºi în acel necunoscut
ºi ne lungim temãtori alãturi de drum.
mulþi cred cã noi suntem drumul
ºi merg prin pulberea noastrã de necunoscut.
greu de crezut cã vor ajunge mai departe de focuri.
ºi zdenþãrosul cã are el o vorbã cu mine,
cã ºi-a uitat ceva în grãdina noastrã.
cã poate n-ar trebui sã ne speriem dacã ne trezim
în altã mamã, plini de sânge.
cã pãmântul e orânduit prost asta chiar cã
nu-i treaba noastrã, ºi-mi împinge niºte bani
cã mã roagã sã nu-i spun mamei,
cã el nu se mai întoarce în ani.

cãlãuza
intrã în cafenea ioana, slãbãnoaga.
intrã ºi vine la masa noastrã ºi zice:
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sã ºtiþi cã spaima curbeazã spaþiul.
pe vremea aceea carnea mea se plângea
cã-s un om pierdut
ºi cã n-am sã duc la bun sfârºit þipãtul.
pe vremea aceea eram în coºmar ºi într-adevãr
nu puteam sã þip dupã ajutor.
vezi ce mãruntã fiinþã sunt,
m-am urcat în þipãtul ce venea dinspre mama
deºi eram sub torturã nu m-am folosit de cuvânt.
vinovat sunt doar cã m-am întors
temãtor ºi plin de praf ºi sânge plin
de un gol mai greu decât suport
în ziua de luni ºi doamne ce mândru eram
de acea absenþã din mine.
dar ai mei au zis cã nu-s zdravãn de cap
ºi n-am sã-mi iau examenul de cãlãuzã
cã n-am sã pot sã strecor timpul
printre grãnicerii trecutului, mã rog, fãrã
þipãt nu se poate sã îndoi plictisul
dupã legile oamenilor.

soldatul necunoscut
într-una din zile lui de trândãvie
soldatul necunoscut voia sã ºtie: existã viaþã ºi dincolo
de lanul de porumb?
viitorul se terminase, dar el mai avea mers
prin moarte ºi încã ºi mai departe. pentru cã vezi tu
dupã ce isprãvise cu facerea lumii
lui dumnezeu îi mai rãmãseserã niºte resturi pe mâini.
se uita în orizont, încercând sã-ºi închipuie timpul,
ºi asta a fost.
când a intrat în cafenea am ºtiut
cã el este soldatul necunoscut. asta-i specialitatea lui
sã umble înfãºurat în steagurile nimicului.
era o tãcere atât de grea, încât
ca s-o pot auzi l-am chemat ºi pe tata.
îmi aduc bine aminte de ziua aceea pentru cã
în ziua aceea mi-am petrecut cea mai mare
parte din viaþã.
soldatul necunoscut e un ãla lung cenuºiu
de te bagã-n pustiu.
eu mã zgâiam la el ca sã-i învãþ întunericul, cã timpul ãsta
l-am mai purtat parcã vreo doi ani.
cã orice moarte poartã epoleþi ºi nu e departe de casa
noastrã
si ce dacã se va întuneca
aºa cum omul de azi umblã printr-altul
viteza singurãtãþii mã va trece înaltul.
nu încape nicio îndoialã
cã nu din întâmplare au pus un câine acolo
încã din zori, deºi era o ceaþã deasã
lipsitã de locuitori.
( Poeme din volumul în pregãtire ,,Oraºul ambulant”)
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