„... nu trebuie să ne îndoim că şi cuvintele, la fel cu imaginaţia, pot fi cauză de multe şi mari erori, dacă nu ne păzim bine de ele“
Spinoza

Editor:
Asociaţia Culturală HELIS
Biblioteca Judeţeană
„Ştefan Bănulescu“ Ialomiţa

REVISTĂ DE CULTURĂ - ISSN 1584-5672 • ANUL IX, nr. 10 (102), Octombrie 2011 • Apare lunar la SLOBOZIA • 1,0 LEI

Centrul Judeţean
pentru Conservarea
şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Ialomiţa

„HELIS“ (101)
- septembrie 2011 -
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Costel BUNOAICA

Demonii poartă veşminte de preoţi
E vară înaltă. Demonii trişti au venit să mă vadă.
Ferestrele dinspre mâhnire, luminate ciudat,
împing nisipul trupului în umbra plecată.
Cu fiecare pas decupat mă apropii de casa unde anii mei
s-au adunat să dea în vileag zborul de-o oră
şi să-mi ia în arendă mersul nesigur, viaţa frivolă,
căutarea,
gândul de a inventa o măreţie uşoară şi chiar moartea,
cu care mă mândresc prin bodegi seară de seară.
Descalec grăbit în abisul interior al fluviului năimit de umbletul
unui cocor şi-o groenlandă fierbinte îmi sare, sprinţară,-nainte,
aşezându-mi pe masă umbra ierbilor înflorite pe coasă.
În spatele perdelei de ceară pândeşte ploaia murdară
din civilizaţia măruntă a rătăcitorului fiu. Însă, dincolo,
în subsidiarul unui gând arămiu,
o mireasă bizară,
coborâtă în lumina ceţoasă de lângă pârâu,
contabilizează nesăbuinţele sâmburelui îniernat în bostan.
Clopotele bat larg. Diafan. Anunţă singurătăţile,
care zboară cu obloanele beznei deschise,
că trupurile goale au vicleniile cultivate prin şcoale.
Că perfidia,
târându-se pe coate, şi-a scos pe tarla ploile depravate.
Şi a decis:
Nu se mai poate…! De mâine îşi tocmeşte avocat
pentru mersul prin lacrimi şi căzutu-'n păcat.
E ziua de hram. Se împart lacrimi, se măsluiesc nopţi.
Luna se prostituează la porţi şi se vaietă că are conştiinţa subţire,
fiindcă a trădat, din nou, întunericul şi a căzut în ruşine.
Câtă insolenţă, Doamne…!
Cineva cumpără vise şi vinde tristeţi.
Demonii poartă veşminte de preoţi. Şi slujesc, din culise, oasele reci.
Ferestrele beznei, luminate ciudat, trag hăţul luminii prin iarbă.
E vară înaltă. Tu te-ai culcat …
Şi-ai lăsat visul deschis să mă soarbă.

Ioan Neşu - P.4- aştept romanul;
Vasile Iordache – P.5 – condeiul dumneavoastră
cumulează perfect detaşarea prozatorului cu
incisivitatea jurnalistului – 10;
Marius Stan - P.5- profesionist -10;
Diana Frumosu- P3-5.- sensibilă, sigură în
exprimarea lirică - 10;
Aureliu Goci- competent, la obiect -10;
Costel Bunoaica – P.7- discursul dumneavoastră
poetic este din ce în ce mai limpede, mai
personalizat - 10;
Florin Ciocea- P.7- conservaţi acelaşi registru -10;
Victor Nicolae- P.13- prompt ca întotdeauna la
pag.13 - 10;
Dan Elias - P.9- acelaşi, dar mereu surprinzător - 10;
Titi Damian- P10-11- corectă aprecierea, admir
rigurozitatea
şi amplitudinea analizelor
dumneavoastră -10;
Aurel Anghel - P.8- nostalgia timpului divin - 10;
Mădălina Furiş-P.12- excelent reportaj -10;
Elena Ruxandra Petre- P.11- aveţi dreptate -10;
F.L. Dalian-P.17- mai există nişte iepuraşi care
trăiesc în torturile de friscă. De obicei au urechile şi

codiţa roz şi ies pisiceşte din căsuţa lor
dulce în aplauzele şi fluierăturile
burlacilor. Lăsând gluma deoparte,
mesajul d-voastră este valabil pentru
90% dintre cetăţenii mature – 10;
Ca o sângerare uriaşă
era urma amurgului prin care plecasem tiptil către casă.
F.L. Dalian - P.18 - cronica face
Frig şi pustiu.
tangibile personajele scriitori, care în
Şi o întindere uriaşă de apă.
sine sunt universuri complexe şi uneori
Una câte una veniseră nimicniciile mele să se adape.
complexate
– 10;
La marginea oraşului,
primăvara tocmise un borfaş să dea lovitura de graţie
Florina-Raluca Voiteanu , P.20în visteria florii de tei.
maturitate artistică – 10;
Poate că, de teama iubirii nebune,
Petrut Pârvescu, 10
pe alei,
lumina se împreunase cu paznicii beznei,
Florian Abel - aţi derapat în abelisme - 8;
desenând sângele toamnei într-o căruţă cu var.
Ancuţa Ion - P.6- sora mai mica a
De aceea nu vedeai niciunde umbra ţipătului arzând
Loreranei
Dalian: orice ar fi în 2021,
cu flacăra tristă a unui gând amar.
sigur îşi va găsi refugiul sufletesc în
literatură şi scris – 10;
În dreptul inimii,
eliberaţi,
Rareş Petru Vlad- P.17 - timpul
fluturii păşteau ochii stelelor somnoroase,
individual
este perceput diferit, în funcţie
pipăind ca nişte vampe versate cămaşa orizontului.
de vârsta subiectului. Ne construim
Numai că într-o disperare modernă, soră cu nemernicia,
repere în prima parte a existenţei, după
singurătatea şi-a mutat câmpia într-o batoză murdară.
Indiferent cât insistam să învăţ pe de rost ziua de post,
aceea constatăm că sunt inutile. Indivizii
dădeam mereu de acelaşi muson
cu adevărat fericiţi sunt cei care nu ştiu
care–şi rotunjea cu aer breton aşteptările şi mă trimitea
nici măcar în ce an sunt – 10;
să ard, când şi când, în turlele unui dom muribund.
Ion Alecu- P.19- fără comentarii -10;
Acolo,
nu încăpeau învoieli, nu era loc de pripeală –
Mircea Dumitru- P.14 - mă bucur că
materia plângea în jilţul ruşinii ca un prunc turmentat
romanul D-lui Damian este citit şi
şi oricât încercam s-o împac, mă afundam tot mai mult
comentat – 10;
în huma propriului mormânt.
Elena Carjan- P.2 - 10
Visul de a şterge poveştile expropriate din fabrica de ţipete
a durat cât o femeie de fum.
Anca Butiuc- P.15 - 10
Chiar şi acum, când adorm pe umbletul urmelor tale,
Ghe. Postelnicu- P.18 - 10
sufletul îmi duhneşte milostiv a candoare.
Buzu Vitalie- P.2 - 10
Este în zadar –
Ştefan Grigorescu- P.14 - 10
mi-a transmis brutal paznicul reţelei de fluturi –
să zornăi punctele cardinale la urechea remuşcării,
Îmi cer scuze, dar a fost imposibil să
cum fără rost e, când te scuturi, să înfrunţi un înger de lut.
dau note mai mici.
Dan Simionescu
Dar eu mă pierdusem de mult şi nu mai aveam la ce să renunţ.
Oslo 07.10.2011

Expropriere.
Dreptul la o altă tăcere

PROZATORI DIN 'ZODIA HELIS'

Este nebunia
o boală?
NEBUNIA NU ESTE O BOALĂ,
CI O STARE A MATERIEI
CARE AGITĂ GALAXIILE
ŞI COLOREAZĂ FEŢELE PROŞTILOR
ÎNTR-O FRUMOASĂ NUANŢĂ BRUN-ROŞCAT.

„ÎNTOARCEREA COCORULUI“- AUREL ANGHEL
Traversăm o vârstă, la un moment dat,
pe drept numită a rememorărilor.
Asta face Aurel Anghel în “Întoarcerea
cocorului”, o face cu nostalgia poetului şi
generozitatea senectuţii. Trecută prin
filtrul personalităţii sale, autorul
restaurează memoria satului copilăriei, al

locuitorilor şi persoanelor care i-au marcat
într-un fel sau altul existenţa.
Ca toată memorialistica de acest gen,
“Întoarcerea cocorului “ este savuroasă,
mai ales că mulţi dintre noi ne regăsim în
acest segment temporal.
Dan Simionescu
29.sept.2011

POEŢI DIN „ZODIA HELIS“

DAN ELIAS - „ARISTOCRATICA“
DECI SECRETUL FERICIRII NU ESTE
SĂ PARTICIPI LA ACEASTĂ AGITAŢIE,
CI SĂ FII PROST BÂTĂ,
ADICĂ O PIATRĂ BRUN-ROŞCATĂ
BĂLĂBĂNINDU-SE ÎN GÂTUL UNIVERSULUI,
INERTĂ ŞI ZÂMBITOARE.
TRECI ASTĂZI PE LÂNGĂ MINE
ŞI ÎMI ACOPĂR FAŢA,
ORBIT DE PROSTIA STRĂLUCITOARE,
IAR TU EXCLAMI FERICIT:
-CE TARE SUNT!
NEAPĂRAT TREBUIE SĂ INTRU ÎN POLITICĂ!
DE ACEEA POLITICIENILOR NOŞTRI
NIMIC NU LE ZDRUNCINĂ SĂNĂTATEA,
CI DOAR INFLUENŢA ASTROLOGICĂ A GĂURILOR
NEGRE
ÎI PREDISPUNE LA O RAPIDĂ
OBEZITATE A CONTURILOR.
ÎN REST, O MULŢIME DE ZÂMBITORI PE STRADĂ
DESPRE CARE NU ŞTII CE SUNT
DECÂT CERCETÂNDU-LE FEŢELE,
DAR NEBUNI SADEA, SIGUR EXISTĂ FOARTE
PUŢINI!
24.09.2011
Florina-Raluca Voiteanu

Ea este urâtă, simţind securea zâmbetului înroşit,
Eu sunt frumoasă, un balon modelat din incandescenţi nori.
Ea orbeşte, fiindcă vede fără a trebui să vadă,
Eu sunt orbită de tentaţia ochilor tăi chihlimbarii,
Zi de zi îi este ciudă să privească peste umăr,
Mă vede în reflecţia murdar-gălbuie a becului: coşmar.
Întrebi cine ţi-a pictat silueta abandonată,
Dar ştii că numai tu poţi face din frunză o acrobată.
Când asumi că mă cunoşti, te înşeli,
Cînd ştii că mă cunoşti, mă înşeli...
Oare de ce ne-a primit cerul din apă
Să sorbim inocenţa pată cu pată ?
Ea măsoară distanţa dintre noi cu compasul,
De parcă nu ar şti că sunt copia ei la indigo când îi sună ceasul.
Ea niciodată nu spune nu singurătăţii de ametist,
Eu, numai eu îi frământ parfumatul suflet autist.
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Mereu surprinzător, Dan Elias şi-a
împărţit cartea în minicapitole de unde
supune cititorul unei adevărate canonade
lirice.
Indiferent de felul rimei folosite, chiar şi
atunci când nu o foloseşte, radiografiază
genial “oasele gotice ale luminii” în
inimitabilul brend Dan Elias.
Cum afirmasem anterior, poezia d-lui
Elias este foarte concentrată metaforic.
Sună minunat pentru un român, dar
înseamnă altceva pentru olandezul care o
citeşte în traducere, în special versurile cu
rimă.

Să vă dau un exemplu:
“Nu să te spun, hârtiei mă prefac
Amant ameţitor, ci să te tac!”
Dacă pentru mine este genial, pentru
tinerii studenţi francezi, oricum
familiarizaţi cu limba română, a fost greu
să înţeleagă adevăratul sens.
Dar “Aristocratica “ rămâne un volum
minunat, un cadou oferit iubitorilor de
poezie, unde arheologul Dan Elias
inventează o lume, pentru a dezgropa etern
urmele şi oasele îngerilor.
Dan Simionescu
Paris 30 sept.2011

Gheorghe Dobre

Surogat
Poemul acela era aproape terminat,
Mai trebuiau cam două virgule
Şi câteva idei
Şi puteam să ies cu el la plimbare,
Ca doamna ce-şi scoate în fiecare seară
Căţelul la aer.
Dar poemul meu nu era căţel
Şi era cam dezbrăcat
Pentru ochii prea sensibili
Ce se-mbrânceau pe trotuar.
Aşa că l-am dezmoştenit.
Am umblat tare supărat câteva zile,
Vă închipuiţi, desigur.
Salvarea mea a venit de la nevastă care,
Iubitoare peste aşteptări,
A înfiat un căţel.

Îmblânzitorul de cai
sălbatici
Existenţa mea palpitantă
Se consumă în cercuri.
În fiecare zi găsesc o herghelie nebună
În jurul căreia trag un cerc.
Apoi în jurul fiecărui armăsar
Trag un cerc.
Apoi de grumazul fiecărui armăsar
Agăţ un cerc.
De picioarele fiecărui armăsar
Lipesc cercuri.
Pe sub burta fiecărui armăsar
Trec un cerc.
Şi asta în numele civilizaţiei.
Toţi armăsarii de care m-am încolăcit
Mereu ca un cerc

s-au pus pe câştigat concursuri.
Şi-uite-aşa îmi câştig existenţa,
Cu lasso-ul,
Căutând herghelii nebune
Pe care le civilizez aruncându-le
Cercuri concentrice.

Dilemă
Mă urc într-un copac
Dar la fiecare creangă, fiecare frunză,
Fiecare fruct, fiecare ghimpe
Dau de un poet ce se uită urât la mine.
Mă culc pe o stalagmită.
Strănepoţii măvor găsi mai frumos.
Dar şi aici o droaie de poeţi
Aşteaptă ordonaţi tragerea pe nemurire.
Mă urc pe un om,
Dar şi el e năpădit de poeţi.
Sufletu-i e parcelat pe milimetru pătrat
Şi, pe milimetru pătrat, câte zece nebuni
Forează transpiraţi cu sonde de mare adâncime.
Măi să fie a naibii de treabă,
mi-am zis.
Ia mai bine să trăiesc!
Dar mai mă sustrag uneori trăirii
Şi mă uit cum mai cade câte unul din copac
La suflul vântului,
Cum se-njunghie pe la spate unii pe alţii
Şi-ajung
La tragerea pe nemurire vreo câţiva
Şi mai ales cum omul
Trecându-şi obosit mâna prin păr
Îşi desţeleneşte sufletul de sonde.

Despre cărţile scriitorului Ioan Neşu (inginer silvicultor de
Slobozia, naturalizat aici din Salcia lui Zaharia Stancu) am
ezitat şi am evitat să scriu mult timp. Am ezitat pentru că m-au
intimidat cele aproape trei pagini în care regretatul profesor
Ion Rotaru le analizează (cu luminile şi umbrele de rigoare) în
monumentala (şi foarte documentata!) „O istorie a literaturii
române de la origini până în prezent”, mai ales că titlul spune
totul: „Ioan Neşu – un Marin Preda de la Slobozia.” Ce aş mai
fi putut scrie eu în urma Profesorului, când acesta dedică
aproape câte o pagină volumelor „Un pumn de iarbă” şi
„Natură moartă cu statuie”, epuizându-le analiza?
Am evitat o vreme să scriu despre noul său roman, Ăştia,
ed. Star Tipp, Slobozia (2011), 416 pag., pentru că abordasem
şi eu tema colectivizării forţate (eu într-un sat din Munţii
Buzăului – el în Câmpia Teleormanului). Faptul m-a
descumpănit, punându-mi întrebarea: Cât de obiectiv pot fi?
Mi-am dat seama că, de fapt, îmi confirmă o certitudine:
adevărata temă a literaturii „ţărăneşti” despre perioada anilor
'60 - '90 este colectivizarea forţată şi ce-a mai urmat după.
Probabil că mai sunt şi alţi scriitori sau încă vor mai veni, în
felul acesta revigorându-se această tema ce părea abandonată
sau uitată.
Ioan Neşu are deja o mână formată, sigură, posedă ştiinţa şi
exerciţiul scrierii unei cărţi de mari dimensiuni, după ce
exersase pe proză sau roman scurt, până în două sute de pagini.
Aici tema romanului îl obligă să procedeze altfel: spaţiul este
cel al unui sat, Sălcioara, ale cărei dimensiuni, frământări îi
trec hotarele, în tot spaţiul din Câmpia Teleormanului. Indicii
temporali sunt fixaţi cu exactitate: de primăvara şi până la
începutul toamnei, sau cum ar fi zis Caragiale, „Din primăvară
până în toamnă.” Simetria romanului este vizibilă şi îi conferă
rotunjime, iar întâmplările se derulează tolstoian, lăsând
impresia de curgere a unei ape line tăifăsuind cu imensitatea
câmpiei pe dare o străbate.
Romanul se deschide cu o secvenţă ce justifică subtilităţile
de analiză ale scriitorului. Ţăranul Lache Perianu se trezeşte de
dimineaţă şi descoperă uimit că zăpada s-a zbicit: „Se şterse la
ochi şi-i trebui un timp până să se dumirească şi să priceapă ce
se întâmplă. Peste noapte se topise toată zăpada! […] Cât
vedeai cu ochii totul era negru, parcă nu fusese niciodată
iarnă.” Observaţia-mirare îl trimite, odată întors sub plapumă,
într-un lung monolog interior în care rememorează tot
„taifasul” pe tema evenimentului central al satului - iminenta
colectivzare - , de la prăvălia unchiului Tache. Îl înspăimântă
cuvintele profetice ale acestuia: „Nu o să mai fie niciodată
cum a fost! O să trăim vremuri la care nu ne-am gândit
niciodată. Ăştia numai aşa ne vor pune jugul!” Meditează şi la
vorbele lui Florea Mănăilă: „Trebuie să încercăm ceva, nu se
poate să stăm aşa ca nişte proşti!” Îşi aminteşte şi opinia altui
ţăran: „Nu ştiu ce să zic, bă, fraţilor, chiar nu ştiu ce să zic, se
ferise Pavel Ureche să-şi dea cu părerea, aruncând chiştocul
în şanţ. Eu zic să mai aşteptăm.”
Între aceste două coordonate - a face ceva sau a aştepta – se
derulează întâmplările. Romanul poate fi povestit în două
fraze, întrucât nu tensiunea dramatică o are în vedere scriitorul,
ci tensiunea aşteptării. Activiştii de partid - şi cei din sat, şi cei
de la raion sau de la regiune - se insinuează perfid în ordinea
firească a vieţii ţăranului, dintr-un ordin venit de „sus”, la
început discret dar tenace, apoi brutal, folosind metode
„specifice”. Ţăranii se fac că pricep „lămuririle” despre rostul
şi avantajele colectivizării (mai ales că în sat există o
gospodărie colectivă firavă a celor mai săraci), „crezând” şi ei
ce spun („ne înscriem tovarăşe, dar mai încolo, că doar nu ne
doare gura!”), se împotrivesc cu metodele lor - naive la început
- tot amânând, apoi când gluma se îngroaşă, cu brutalitate,
pentru ca în final, rând pe rând, sub presiunea autorităţilor, să
se înscrie resemnaţi.
Epilogul romanului îşi are semnificaţiile sale profunde:
Lache Perianu, după ce stătuse ascuns un timp în pădure în
urma răzmeriţei spontane (sătenii încercaseră să oprească la
marginea satului invazia activiştilor, apoi cei mai mulţi bărbaţi
se retrăseseră în pădure) se întoarce, se scoală cu noaptea în
cap: „Mă duc să mai văd odată pogoanele de la Mirceşti. Alea
mi-au fost mie dragi! […] Mă duc până acolo şi pe urmă vin şi
fac şi eu o cerere ca să terminăm odată cu bâlciul ăstora!”
Fraza de final lasă deschisă speranţa: „Şi dacă mi-o da
Dumnezeu sănătate, poate vom trăi să vedem pământul ăsta
din nou al nostru.”
De-abia acum viziunea de ansamblu a cititorului asupra
tuturor evenimentelor prezentate îşi găseşte limpezimea în
cuvântul cheie al romanului, bâlciul. În definitiv, ţăranul a fost
umilit, învins, dar biruinţa morală este a lui. Superior, a privit
evenimentele - cruciale totuşi pentru existenţa sa - ca pe un
spectacol grotesc, bâlciul.
Dacă nu este acţiune complicată sau dinanism, atunci ce
este? Este dialog. Modul acesta prodominant de expunere
conferă unicitate romanului, dar nu un dialog în sensul clasic,
ci unul de tip special pe care eu l-aş numi cu un termen
împrumutat din vocabularul ţăranului: taifas. Însă aici,
taifasul nu se face la întâmplare, doar pentru a mai afla ce se
mai întâmplă încoace şi încolo sau pentru a trece timpul. Aici
taifasul este natural, ţăranul este legat prin fire nevăzute de
uşoarele onduleuri ale câmpiei pe care o trăieşte în
profunzimile sale şi în intimitatea sufletului. Taifasl are aici, în
centru, evenimentul pe care-l trăieşte toată suflarea satului:
colectivizarea. Tăifăsuieşte omul cu nevasta lui în pat sau în
curte, cu vecinul întâlnit întâmplător, cu fratele, cu autorităţile,
cu unchiul, dar mai ales la cârciumă. În taifas se întorc lucrurile
pe toate feţele, se fac presupuneri, se aduc argumente, de cele

ĂŞTIA
de Ioan Neşu
sau

-Taifasul câmpiei
cu lumea ei mai multe ori aduc lămuriri. Chiar şi întâlnirile dintre activiştii
de partid şi ţărani de la Căminul Cultural capătă, până la urmă,
conturul unor taifasuri, pentru că şi activiştii ăştia, cei mai
mulţi sunt tot de-ai satului. Nu există ciocniri violente,
ideologice majore între ei, scopul taifasului este amânarea
deciziei finale. Taifasul îi încurajează, menţine starea de spirit,
împotrivirea lentă, fără violenţă, îi face solidari.
Apoi taifasul se face şi el după un anume ritual, totdeauna
este însoţit, între ţărani, de o ţuică, între activişti, de vin, iar
între puţinele cucoane ale satului, de coniac. Am numărat în
roman cel puţin treizeci de situaţii în care punctul de pornire al
taifasului este o ţuică, fie ea băută cu chibzuinţă acasă, cu
nevasta, cu fratele, cu vecinul, dar mai ales la cârciumă. Este
băută la modul ritualic, face parte din însăşi existenţa firii
satului. Ţuica, în romanul lui Neşu nu tulbură mintea, nu
înfurie, nu oboseşte, nu îndobitoceşte, nu ia minţile, din contră,
în ea ţăranul caută limpezimea gândurilor. Este doar un pretext
pentru subtilităţile comunicării, mai degrabă o modalitate
empirică şi verificată secular pentru o permanentă socializare.
Cîteva exemple sunt necesare:
„Beau o ţuică în zori de zi aşa, că pentru noi, ţăranii începe
o etapă nouă. De bucurie beau, Dudico, dar ce ştii tu?” (p.12)
„Bă, Lache, zise Gogu Perianu. Ce stăm noi ca doi proşti
în mijlocul drumului? Hai să bem o ţuică!” (p.21)
„Stăm aici de o jumătate de oră ca doi proşti, să ne
împungem în mijlocul şoselei, când putem foarte bine să
mergem la mine să bem o ţuică şi să mai tăifăsuim, zise
preşedintele luminat de o idee.” (p.87)
„Adu o masă şi două scaune aici, pe prispă, că uite ce
dulce e soarele ăsta, ai sta la soare ca un pui de găină uitând de
mâncare, dar nu şi de o ţuică, nu-i aşa, cuscre?” (p. 90)
„Unii o luară spre deal, alţii spre vale, dar foarte mulţi la
cârciumă. Cei care nu mai găseau loc la mese îşi luară ţoiul şi
beau pe marginea şanţului sau în mijlocul şoselei.” (p.107)
„După ce mai beau şi eu câte o ţuică, aşa cum beau cu tine
acum, mi se face poftă şi dau fuga până la ea.” (p.121)
„Ce mă interesează pe mine ce-or să spună? Zise bătrânul
umplându-şi ceaşca cu ţuică.” (p.141)
„Dai şi tu o ţuică? întrebă Dumitru Tastaman, uitând
parcă de ce se discutase până atunci.” (p.190)
„Lache, mai dai şi tu o ţuică? Hai că m-am încins, dacă tot
mă provoci întruna.” (p.193)
„Mă duc acasă ca să beau o ţuică înainte de masă şi nu
vreau să-mi stric foamea! zise Nicolae Motoc. La o ţuică parcă
discuţi altfel.” (p. 223)
„Acolo băutura e cântată, are alt gust şi, pe urmă, lumea
vorbeşte, afli de una, afli de alta.” (p.242)
În sat nu sunt stratificări sociale evidente. Ţăranii îşi dau
măsura valorii lor după legile nescrise ale pământului şi ale
firii. Nu un ţăran anume îl interesează pe autor, ci satul în
complexitatea şi frământările lui, devenit personaj colectiv.
Totuşi, alege o familie reprezentativă, un fel de clan, Perianu:
bătrânul Costache Perianu cu fiii săi Lache Perianu, Gogu
Perianu, Victor Perianu (plecat la oraş să-şi facă un rost), şi
unchul Tache Perianu, asupra cărora activiştii vor face presiuni
pentru simplul motiv că, fiind fruntaşii satului, odată
acceptând, vor declanşa şi reacţia celorlalţi săteni. Defilează în
roman o galerie impresionantă de ţărani, individualizaţi mai
ales prin nume: Oane Târâş, Florea Mănăilă, Mitică Mititelu,
Ion Gavazu, Mitică Mitroi, Titi Găbăraie, Nicu Titavai, Marin
Bold, Voicu Maciaboc, Nicolae Firică, Nicu Dăjdenie, Ilie
Cuşu, Gelu Oţu, Ion Puru, Fane Grasu, Gicu Jianu, etc.
Femeile sunt mai energice, au personalitate, au iniţiativă.
Leana lui Cuşu şi Ioana lui Mihai (revoluţionare), Nuţa Vasile,
Elena Mitu, Dudica (vigilentă), Nuşa (posesivă) etc.
De cealaltă parte, activiştii mărunţi sau mai mari sunt întrun număr impresionant, aproape de cel al ţăranilor: Ion Moisei,
Ionel Dobre, Moise Gheorghe, Costel Băcanu, Vasile Barză,
Niculae Motoc, Ion Voicu, Filipescu Gheorghe (şeful de post),
Ion Lilă, Ion Cuşe, Dumitru Tastaman (informatorul ţăranilor
între autorităţi). Iată cam cum apare portretul unui astfel de
activist, în cazul de faţă Ion Zlate, primul secretar al
comitetului raional de partid: „Un bărbat la vreo patruzeci de
ani, în cămaşă cu mânecă scurtă şi pantaloni albi de doc, dar
care nu erau chiar albi, puteau fi bej sau maron, dar la lumina
lămpilor aşa păreau, că sunt albi, oricum erau deschişi la
culoare. Cei pe lângă care trecuse văzuseră că era încălţat în
sandale, pe piciorul gol ca şi ei. Avea o faţă bronzată, cu părul
negru pieptănat pe spate şi într-o parte. Parcă-l linsese vaca
atunci când fusese mic.”
Activiştii au o tactică pregătită din timp pentru a-i
convinge, cunosc pshilogia ţăranului, ştiu că aceştia recurg la
tactica amânării, de aceea încep cu vorba bună, cu răbdare,
apoi aminnţări discrete, şantaje de tot felul, discursuri peste
discursuri, întâlniri individuale şi la Căminul Cultural, ulterior

bătaia sub diverse pretexte,
beciurile miliţiei, armata,
închisoarea, etc.
Intelectualilor satului li se
acodă spaţii reduse, sunt paraleli cu
evenimentele, oarecum
şovăielnici: învăţătorul Alexandru
Drăghici îl sfătuieşte pe Lache să-l
dea pe Iliuţă la şcoală, preotul
Florea Drăghici se roagă la
Dumnezeu să-i lumineze pe ţărani,
pe doctorul Dumitru Pescaru îl
interesează o femeie din satul
vecin.
Totuşi scriitorul are inspiraţia de a-i individualiza pe
activişti printr-o formă populară a pronumelui demonstrativ de
apropiere, „ăştia”, de unde şi titlul romanului. În acest fel,
autorul îl încarcă semantic cu un dispreţ enorm al ţăranului
care-i consideră pe activişti nişte intruşi, nişte corpuri străine
care le tulbură normele morale, legile firii şi ale pământului
după care-şi duc existenţa:
„Doar să ne oblige ăştia să intrăm în colectiv, cu grâu cu
tot.” (p.21)
„O fi dat ăştia ordin să se schimbe clima, că ăştia sunt în
stare de orice.” (p. 26)
„Băi, Titi, am rămas copiii nimănui! Fac ăştia cu noi ce
vor acum.” (p.32)
„Ia uite, bă, de ce ne-au strânşi ăştia aici ca pe boi, ca să ne
convingă să ne înscriem în colectiv.” (p.103)
„Până vă vor băga ăştia la colectiv, şi atunci o să vedeţi voi
pe dracu.” (p.115)
„Ăştia sunt mai periculoşi ca o secetă!” (p.344)
La începutul romanului, evenimentele se desfăşoară cu
încetinitorul, ca la Marin Preda, timpul este „răbdător”, spre
final evenimentele se precipită, continuând, mai întâi, cu o
confruntare la marginea satului, când sătenii încearcă să
oprească pătrunderea a câteva sute de activişti. Totul
culminează cu sosirea soldaţilor şi vânarea ţăranilor în pădure,
soldată cu şase morţi şi numeroase arestări, dar şi cu
compromisul general: ţăranii se înscriu în colectiv, ultimul
fiind Lache Perianu.
Există în roman şi scene care justifică disponibilităţile
narative ale autorului: povestea „fugarului”, sosirea inopinată
a fiului Victor Perianu, dar cea mai semnificativă pare aceea
„în ceată” (Marin Preda) când ţăranii treieră grâul, scena
eliberării prizonierilor, dar mai ales scena confruntării dintre
cele două tabere (un fel de minirăscoală a lui Rebreanu).
De asemenea, Ioan Neşu se dovedeşte un fin cunăscător al
universului domestic, prin prezentarea căruia colorează spaţiul
dintre dialoguri: „Când auzi uşa, câinele răsări repede de sub
pătul şi începu să se gudure pe lângă el, frecându-se de
pantalonii lui şi mişcându-şi coada când într-o parte, când în
alta […] Îi aruncă bucata de mămăligă sub şopron unde era
pământul uscat. Căţelul o prinse din zbor şi se aşeză apoi pe
labele din faţă, mârâind la găinile care se şi repeziseră şi dând
energic din coadă. Din când în când ridica ochii spre Lache ca
şi când ar fi vrut să-i mulţumească.”
Plictiseala lungilor taifasuri ale ţăranilor, scriitorul o
anihilează cu descrieri de natură ce trădează un ochi de pictor:
„Dinspre Dunăre începeau să apară nori albi, ca nişte
sculuri de lână.” (p.19)
„Iarna îşi pierduse puterile, se risipise şi se retrăse în alte
ţări, mai la nord. Dar urmele ei se mai vedeau încă prin şanţuri
şi prin râpi, prin pojghiţele de gheaţă ascunse prin părţile mai
ferite de soare.” (p.25)
„Spre Cârligaţi asfinţea soarele într-o lumină puţină,
rozalie, amestecată cu praful zilei care nu avusese vreme să se
aşeze.” (p.55)
„Se mai sfârşise o zi şi soarele cobora printre salcâmii din
gardul lui Bengescu spre Balta Sărată umplând de o lumină
roşietică viile de deasupra Mandrei.” (p.90)
„O noapte calmă şi caldă se aşezase peste sat şi peste lume,
iar pe cer parcă nu văzuse nicidată stele aşa de mari, poate că
şi din cauza asta păreau atât de aproape.” (p.108)
Ţăranii lui Neşu sunt vecini de spaţiu şi de spirit cu ai lui
Preda, fiind „încuscriţi” prin replici moromeţiene:
„Cum să ne bage la colectiv? Pentru aşa ceva trebuie să
mai vrem şi noi!” (p.115)
„Dacă ştiam că e aşa o grabă, găseam o soluţie, poate o
vindeam pe Dudica, nevastă-mea.” (p.122)
„Unde ai plecat îngândurat? Ori ţi-a murit capra şi te duci
să-i vinzi pielea?” (p128)
„Cică vrea să se pună în slujbă la comunişti. Păi asta l-am
învăţat eu când era mic? (p.140)
Romanul, în ciuda aparentei lâncezeli, a tergiversărilor, a
aşteptării răbdătoare, a lungilor taifasuri sau discursuri ale
activiştilor, nu plictiseşte. Mai mult, ţăranii sunt individualizaţi
prin limbaj (frust, colorat), iar activiştii prin limbajul de lemn
pe care ţăranii, şireţi, şi-l însuşesc, prefăcându-se „de acord cu
politica partidului”. Scriitorul are ştiinţa utilizării registrelor
stilistice (religios-preotul, popular-ţăranii, sfătos-învăţătorul,
propagandistic-activiştii, juridic-anchetatorii), inserează şi
elemente ale stilului administrativ, citând pe pagini întregi
(uneori obositor) legi, decrete, dispoziţii - toate opace pentru
ţărani.
Încă un scriitor de prim rang pe care câmpia (fie ea
teleormăneană sau ialomiţeană) îl dă literaturii „ţărăneşti”,
conferind consistenţă temei colectivizării forţate. Îndeajuns să
cred că marile romane ale literaturii române din această zonă
vor veni.
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Poezia lui Ion Văduva

Ceremonialul erotic
şi filosofia discretă a credinţei
La prima vedere, dl Ion Văduva scrie o
delicată, chiar graţioasă poezie de dragoste, dar,
citind mai profund, descoperim textura filosofică
a unui climat sufletesc, cu largi reverberaţii
umane. Descoperim că peisajul nu e natural, ci
decor, că protagoniştii sunt actori şi că proiectul
erotic rămâne un joc dramatic pe o scenă
inventată. O dragoste foarte rarefiată, filtrată de
zgura cotidianului şi de convenţiile sociale,
printr-un fel de ceremonial filosofic şi religios,
care conferă amplitudine vibraţiilor sufleteşti nu
trece niciodată de filtrele riguroase ale
convenţiilor şi pudorii. Gândind în conceptele
criticii tradiţionale această poezie ar putea fi
numită intimistă şi nu simplu, rezolutiv, erotică.
O vibraţie incantatorie, ca şi un referent de
esenţă biblică trimit, uneori, la „Canticum
canticorum”, la „Cântarea cântărilor”, la
murmurul surdinizat de sanctitatea Templului (alt
element de codificare simbolică a poeziei dlui Ion
Văduva alături de Cuvântul înţelept).
Există însă şi un subtext social bine conturat şi
frecvent definit prin aluzii politice, deşi actantul
liric nu este un luptător, ci un contemplativ,
sensibil la toate vibraţiile cotidianului.
Înaintând în cuprinsul volumului tema erotică
se estompează sau, mai degrabă, se
metamorfozează într-o poezie a implicării în
sfera existenţială pe „coridoarele săptămânii
neterminate” (această sintagmă putând fi un
posibil titlu, lângă „Diafragma inocenţei”, şi,
posibil, şi altele).
Poetul chiar nu se fereşte să emită cuvinte
mari, în contexte fireşti sau derizorii – cu efecte
sarcastice şi o demonie afectată de o aparentă
neglijenţă formală. Cu degajare sau, mă rog, fără
un interes marcat de selecţie şi şlefuire a
cuvintelor, dl Ion Văduva îşi descoperă o
teritorialitate aparte, o zonă de specificitate
sigură în discursul dacă nu dezabuzat, măcar
nonşalant şi subversiv, ironic şi insurgent ca în
poemul cu titlu curios „Oglinzi răsturnate
transatlantic”: „Să nu-mi dăruieşti calea robilor, /
Nici tencuiala de pe armătura zidului / De ziua
mea / Clipind ca nişte păsări muşcate de ger. / Pe
stradă, trecătorii îşi duc gânduri, / Mestecă gumă
sau supraveghează / Oglinzi răsturnate
transatlantic. / Şovăie glasul şi declini
întâmplarea / De a te întâlni măturând trotuarul /
După ce ai strâns speranţele / Pe ecranul violent al
vieţii. / Mi-au îngheţat întrebările şi / Din filiala
eului tău / M-am desprins / Ca un spasm, /
Interceptat de provincia nopţii. / Să nu-mi
dăruieşti calea robilor, / Nici faianţa coridoarelor
pustii / De ziua mea / Strângând mâna infirmierei
/ Că a tăcut / Cu conştiinţa datoriei împlinite.”
Un poet greu de definit, situat în afara
generaţiei sale biologice şi refractar oricărei
anexări la tipologiile consacrate, funcţionale
astăzi (tradiţionalism, avangardism, textualism,
post-modernism), un individualist în răspăr care,
frecvent, afectează nonconformismul prin
stângăcii de începător dar pe care ştie să le
convertească şi să le recondiţioneze în beneficiul
autenticităţii şi personalizării discursului.
În absolutismul moral al iubirii desăvârşite,
atitudinea protagonistului liric nu poate decât să
penduleze liber între cei doi poli, între bine şi rău,
între alb şi negru, între calea îngerului şi calea
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demonului – prilej pentru a face o trimitere la
Eminescu.
Nu numai autorului „Luceafărului” poate fi
socotit o referinţă, ci şi „Canzonierul” petrarchist
– în acelaşi autocomentariu ironic, dacă nu
sarcastic al unei iubiri imposibile. Sau posibile
numai dacă se demolează edificiul greoi de
constrângeri şi interdicţii sociale.
Cu totul particulară şi imprevizibilă este
asumarea unui mesaj politic – intransigent,
sarcastic – chiar împotriva politicii. Prin
efemeritate, prin angajare conjuncturală şi
mesaje bombastice, politica defineşte, într-un fel,
chiar opoziţia la poezie. Iată, Când trecem prin
acelaşi coridor: „Ne-am câştigat dreptul de a sta
alături / Drumul celor buni şi celor drepţi / Să
ţinem în mâinile noastre / Guvernul şi Republica /
Să zdrobim Revoluţia / Şi înainte de a fi
legislatori / Să condamnăm Constituţia. / Mă
onorezi cu confidenţele tale, / De scandalagii
publici, / Cu figuri ce se repetă în registrele /
Aceleiaşi adunări. / Între noi fie vorba / Ai votat
parveniţi ignoranţi / Şi infirmi, crezându-i amici /
De familie. / Să asistăm la repetiţii surpate / Pe
chipuri ce oxidează / Când trecem pe acelaşi
coridor. ”
Pe fundalul acestei sobre poezii de dragoste se
desluşeşte, cu imagini concrete, prezenţa oraşului
tentacular, ca spaţiu anarhic al libertăţii şi,
deopotrivă, al pierzaniei. Oraşul creează o nouă
mitologie – tristeţile duminicale exorcizate la
rocotecă, metafora telefonului fără ton,
singurătatea nopţilor feerice ale verilor târzii.
Şi peste toate se resimte o religiozitate
profundă, ca în vechea lume ţărănească, în care
Dumnezeu intervine direct asupra sufletului
„fericit arheu însufleţit” care reformulează şi
reactivează vechea mitologie simbolistă.
Ca şi în cele mai multe texte, nucleul
semnificant şi atmosfera generală ar fi de conflict
erotic, dar în conversaţiile prelungite cu iubita –
aceasta este o dominantă specifică bacoviană –
mesajul se canalizează pe o variabilă politică. A
discuta politică în doi înseamnă, în fond, o criză
de conversaţie şi o destructurare a sentimentului.
Un ton sigur, uneori prea sigur pentru un mesaj
evanescent, un discurs îndrăzneţ, chiar simpatic
„infatuat” disimulează condiţia etern-precară a
poetului în lume. Acest amestec impur de
elemente contrastante, chiar incompatibile,
generează şi concentrează farmecul inefabil al
poeziei – de unde şi dificultatea unei tipologizări
ferme.
Discursul poetic are unitate şi coerenţă – ceea
ce face ca absenţa semnelor de punctuaţie – să nu
stranguleze cursivitatea şi evoluţia textuală
interioară.
După cum ştim, în universul poeziei lui Ion
Barbu, care conturează un univers eleat, îngheţat,
în afara timpului, lipseşte, până la limita
degramaticalizării, verbul, iar atunci când nu
poate fi evitată absenţa, se foloseşte relatarea la
moduri impersonale (participiu, supin). În poezia
dlui Ion Văduva există o aglomerare de verbe la
forme personalizate, ceea ce rămâne un indiciu
despre agitaţia din text, despre dinamismul
relaţiilor umane convertite într-o trăire lirică. Şi
mai mult decât atât – în această poezie de dragoste
se vorbeşte mult despre dragoste.
Aureliu Goci

Ana-Mihaela NUŢA,
Chişinău, R. Moldova

talisman cioplit cu dalta
se-adună albul din hîrtie
într-un talisman cioplit cu dalta
din zborul fluturilor
şi rămîn nescrise
poemele noastre
pentru
trei
secole
într-un talisman cioplit cu dalta
vom găsi circul
care l-au închis
fără să ne întrebe
dacă mai
vrem
să
rîdem
din zborul fluturilor
se va plăsmui altul fără acrobaţi
şi fără clovni
doar cu animale sălbăticite
care se (mai)
iubesc
din
instinct
pentru
trei
secole
rămîn nescrise
poemele noastre
pentru c-am fost copii
şi n-am avut grijă de cuvinte şi culori
le-am înşirat prea devreme pe aripile fluturilor

Pînă şi fluturii...
acelaşi lampadar ruginit păzeşte zeiţele
refugiate în lumină
norii se scutură pe tavanul vostru
pînă şi fluturii din tablou se iubesc
aştepţi
s-aducă cerbii noaptea deşi nu mai ai somn
de cîteva decenii
rătăceşti
căutînd-o în fazele lunii
din carne ţi-ai decupat culoarea visului
ca să n-o mai doreşti
dar totuşi aştepţi
să urle lupii în sufletul tău ca s-o poţi iubi
// din nou //
cîteva decenii
pînă se va renaşte în manuscrise
aceleaşi statui mute te păzesc
de uitarea policromă
care te-ar scăpa de nesom
dar norii se scutură pe tavanul vostru
pentru că pînă şi fluturii din tablou se iubesc

Gheorghe şi Alin Marinescu seamănă binişor
numai că Alin e mai slab, mai înalt şi mai timid
decât tatăl său. Amândoi au un mers legănat, ca
vaporenii, ceva mai accentuat în cazul lui
Gheorghe, poate şi din cauza artritei. Au trecut cu
bine de intrarea în spital lăsând în urmă cinci lei
noi, adică cincizeci de mii de lei vechi, adică ceva
mai mult de un euro sau mai mult de un dolar şi
jumătate. Portarul a strâmbat din nas dar i-a lăsat,
că doar merg să viziteze o gravidă. Om cu
experienţă, portarul ştie că după naştere tatăl şi
bunicul or să fie fericiţi şi precis îi lasă şi lui ceva la
plecare. Numai să dea Dumnezeu să nască în tura
lui.
-Domnul Doctor, numai o clipă să vă întreb
ceva…
Doctorul, un tinerel abia ieşit din stagiatură,
înaintează grăbit privind în pamânt ca un căutător
de comori.
-Îmi pare rău, nu pot acum, vorbiţi cu sora…
Domnul Marinescu e descumpănit, nu ştie care
e sora. E important să fie sora care trebuie, nu aşa,
la nimereală. Toată afacerea se bazează pe un
mecanism precis, bine uns, unde rolurile sunt
clare. De exemplu acum el trebuie să se asigure că
doctorul a fost informat că familia Marinescu îi va
fi recunoscătoare pentru că o ajută pe Elvira să
nască. Ea le-a zis: “Terminaţi cu prostiile, doctorul
ăsta e tânăr şi nu ia bani de la voi. Mare lucru, o să
nasc şi gata.” Ce ştie ea, abia a făcut douăzeci de
ani.
Spitalul e plin de lume, ca la piaţă, unii vând
alţii cumpără. E curat, proaspăt vopsit, miroase a
diluant, ba nu, miroase a spirt medicinal, a răni
bronzate cu iod, a viaţă şi a moarte. Alin s-a aşezat
pe o canapea nu departe de salonul gravidelor.
Oare ce face Elvira? O avea dureri? S-ar putea să
aibă dureri că doar de-aia au venit la spital, se
făcuse palidă dar nu zicea nimic, ea niciodată nu
zice nimic oricât de tare o doare.
Gheorghe s-a aşezat şi el. Ar trage o ţigare dar
nu e voie în spital, poate dacă iese la geam. Mai
bine nu, dacă se supără domnul doctor sau sora,
cine ştie, cu ăştia nu e de glumă. Scoate din
buzunarul de la piept un pachet de gumă de
mestecat din asta fără zahăr, cum au apărut acum.
-Vrei?
-Nu. Nişte apă dacă găsim.
Gheorghe Marinescu simte că momentul e
prielnic pentru a scurtă lecţie de viaţă.
-Să nu bei apă de aici că e infectată. Şi să te speli
pe mâini când ajungi acasă. Spitalele din ziua de
azi sunt pline de microbi. Pe vremea lui
Ceauşescu…
-Mai lasă-mă cu Ceauşecu. Elvira naşte şi tu te
gândeşti la Ceauşescu.
O adiere de vânt împinge fereastra spre curtea
interioară. Se văd castanii şi puţin din cladirea
şcolii generale. Când s-a mutat Elvira în clasa lui,
în banca din faţa lui, frunzele castanilor au
ingălbenit şi apoi s-au făcut roşu aprins. Unii spun
că a fost de la breteluţa roşie pe care Elvira o purta
zi de zi, împotriva regulamentului.
-I-a zi, la numele băiatului v-aţi gândit?
Alin ezită pentru o clipă, apoi prinde curaj.
-Mie îmi place Andrei dar Elvira preferă Zeno.
Gheorghe Marinescu este perplex, gura
căscată, ochii mari, sprîncenele ridicate.
-Zeno? Ce prostie de nume e şi ăsta? Domne
fereşte…auzi tu, Zeno. Ăsta e nume unguresc.
Alin îşi lasă capul în palme, îşi ţine răsuflarea
pentru a clipă şi apoi expiră puternic, cu zgomot, ca
o balenă.
-E grecesc. A fost un filosof grec, de fapt doi
filosofi.
-Şi mie îmi place musacaua dar nu m-am gandit
să te botezăm Aristotel. Cum ar fi fost Aristotel
Marinescu?
-Ţi-am spus că îmi place Andrei.
-Sigur că da. Am văzut eu cine hotăreţte la voi în

casă. De ce nu îi ziceţi voi George, e un nume foarte
frumos. Americanii au avut un preşedinte George,
chiar doi.
Sora se apropie cu pas vioi ţi Alin se ridică în
picioare. Gheorghe şi el, să nu scape ocazia, poate
asta e sora căreia trebuie să îi dea plicul. E
frumuşică vipera, subţirică şi rea, aşa cum îi plac
lui femeile. O prinde de braţ şi o ia deoparte. Cei
doi discută şoptit aruncând priviri către Alin. Apoi
se potolesc, vocea domnului Marinescu e gravă,
dânsul a fost inspector şcolar pe vremea lui
Ceauşescu, ştie să îşi măsoare cuvintele.
-Băiatul are cordonul ombilical înfăşurat în
jurul gâtului. E nevoie de cezariană.
Alin răsuflă uşurat. Pentru o clipă a crezul că sa întâmplat ceva cu Elvira, iubirea vieţii lui, lumina
ochilor lui, fata pentru care s-a bătut cu ţiganii din
Bărbuleşti la cinematograf. A luat bătaie rău
atunci, ca-ntotdeauna, bătut măr cum s-ar zice,
chiar în faţa ei, în seara când a vâzut-o zâmbind
pentru prima oară şi a crezut că râde de el. Mare
prost.
Sora a plecat iar Gheorghe şi Alin s-au aşeza pe
canapea cu coatele pe genunchi.
-Şi zici că nu v-a plăcut George. Aşa îl cheamă
şi pe naş.
-Pe naş îl cheamă Georgescu, de familie.
-De botez, de familie, tot aia. Să ştii că numele
contează, îţi face viaţa într-un fel sau altul. Uite,
toţi oamenii importanţi din Romania au nume care
se termina în “escu”.
-Stiu, Ceauşescu.
-Nu numai el. Toţi preşedinţii Românie de după
optzeşnouă, după Revoluţie cum îi ziceţi voi, pe
toţi îi cheamă cu “escu”: Iliescu, Constantinescu,
Băsescu. Uite şi la noi, Marinescu. Crezi că eu
ajungeam inspector şcolar dacă nu mă chema
Marinescu?
-Lasă că ştim noi cum ai ajuns inspector, să nu
mai vorbim.
Gheorghe e puţin iritat, prostia asta cu dosarele,
toţi puştanii cred că înţeleg cum era în societea
socialistă multilateral dezvoltată. Măcar lumea
avea slujbe şi le dădea statul casă nu ca acum că nu
poţi să te atingi de nimic. Şi era linişte: nu tu arme,
nu tu droguri, nu etnobotanice care fac găuri în
creier, cum a citi el în Adevărul.
-Prima literă conteză. Eu am suferit mult că mă
chema cu M. Cînd se făcea o listă la judeţ, până
ajungea la mine se dădeau toate posturile bune. Miar fi placut să mă cheme Andronescu, să fiu primul
pe listă. Da' fii atent: când te-ai născut tu, în
nouăzeci, am aflat că în capitalism se pun numele
pe liste începând cu numele mic. Aşa că am ales
Alin. Alin Marinescu e la început de listă, de'aia ai
fost tu mereu premiant.
-Mama ce-a zis?
-Ce să zică, nici n-am întrebat-o când te-am
înregistrat. Dar i-a placut Alin Marinescu, cum să
nu-i placă.
Gheorghe se opreşte brusc pentru că doctorul
cel tânăr trece grăbit cu o droaie de studenţi după
el. Se repede cu: “Domnu' doctor, ce face fata, e
bine?”
-Da, naşterea a fost reuşită, pacienta e la
recuperare acum, se odihneşte. Ar fi bine să o
vizitaţi ceva mai târziu. Unde e tatăl copilului?
Alin se apropie timid, frângându-şi mâinile.
-Aveţi o soţie extraordinară. În cele din urmă nam putut să operăm, nu era timp. A născut natural
dar a trebuit să întoarcem copilul de câteva ori aşa
încât cordonul ombilical să nu îl asfixieze. Sunt
convins că a avut dureri foarte mari însă nu a scos
nici un sunet. O femeie de un stioicism rar şi o
tenacitate formidabilă. A fost o lecţie pentru

studenţii mei care sunt cam
slabi de înger.
Medicul se intoarce
către studenţi: “Cum e
fetelor, v-aţi cam albit la
faţă. Hai că vă duc la morgă
să vă destindeţi.” Apoi
porneşte cu acelaşi pas
grăbit, cu privirea în
pământ, ca şi cum ar trage
grupul de studenţi după el cu
funii nevăzute.
Cei doi bărbaţi Marinescu rămân pentru o
vreme în picioare urmărind halatele albe care se
îndepărtează pe culoar.
-A zis să mai aşteptăm. Mă duc să-ţi iau nişte
apă de peste stradă.
-Da' nu fumezi. Promiţi?
-Promit, sigur că promit.
De fapt, Gheorghe vrea să se intereseze de ce
doctorul nu a făcut cezariană şi mai ales de cu nu a
acceptat banii. Poate că Elvira a făcut un copil cu
probleme, handicapat în vreun fel. Că alfel
cezariana e simplă în ziua de azi, toate femeile cu
stare fac cezariană ca să nu li se rupă ţesuturile la
naştere, ca să rămînă frumoase, întelegeţi.
Rămas singur, Alin nu se poate gândi la nimic.
Pur şi simplu creierul lui e golit de gânduri şi
amintiri, procesează numai imagini pentru ca apoi
să le şteargă imediat din memorie lăsînd o tablă
aproape goală precum tabla din clasa de liceu lângă
care Elvira l-a sărutat pe gură, după ore. Acum vede
ca prin ceaţă cum se apropie sora medicală în
halatul ei alb strâns pe corp, bine mulat pe corp şi
bluza verde înmugurind pe la guler şi mâneci.
-Aveţi o fată, să vă traiască!
Alin se repede şi o strânge în braţe, mai să o
strivească. E fericit. Fata pe care şi-a dorit-o aşa de
mult, pe care a văzut-o la ultrasunete, fata lui, carne
din carnea lui, inima lui.
-E o frumuşică şi seamănă cu dumneavoastră.
Am pus-o la incubator numai ca o precauţie dar
dacă veniţi cu mine o puteţi vedea pe geam.
Gheorghe, proaspăt revenit din cercetări, a auzit
totul şi îi urmează descumpănit. Nu înţelege care
fată. E o greşeală, trebuie să fie o greşeală, cum
adică o fată. Lui de ce i-au zis că o să fie băiat? Şi cu
numele ce se întâmplă, cine duce mai departe
numele Marinescu?
Sora le arată copilul prin geam. Nimic nu e mai
frumos decât vietatea care e acum a lui, care a
izbucnit în această prea singură viaţă pe care o
împărţim.
-A zis doamna că dacă mai sunteţi aici să veniţi
în salon să vă zică ceva.
Alin ezită, ar vrea să o vadă însă nu e sigur că e
momentul, el niciodată nu ştie când e momentul,
cum a fost în noaptea de revelion când au băut
şampanie şi au cîntat şi au dansat pe “Nothing
compares to you” şi Elvira i-a şoptit la ureche: “Hai
să facem un copil”.
-Dar parcă domnul doctor a zis că trebuie să se
odihnească.
-Eeh, doctorul ăsta tânăr e cam nebun, nici bani
nu ia. Veniţi cum vă zic eu.
Elvira e palidă, istovită, are cearcăne şi fruntea
acoperită cu perle, e frumoasă în felul ei stângaci,
cu părul umed strâns în coc şi prins cu o clemă
roşie.
Alin se apropie de pat şi îi prinde mâna, apoi se
apleacă să o sărute pe obraz numai că ea îşi întoarce
faţa către geam: “Nu acum”. În schimb, Elvira îşi
împleteşte degetele cu degetele lui şi zîmbeşte cum
numai ea ştie, ridicând puţin colţurile gurii şi
coborând pleoapele ca într-un vis. Se desprinde
apoi, ruşinată de momentul de slăbiciune, şi îi face
semn lui Alin către noptieră.
-Vezi că am completat cererea pentru
certificatul de naştere şi trebuie să o semnezi şi tu.
O cheamă Zeno.
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Întemeirea unei cronici
Text scris (în primăvara lui 2007), nepublicat,
rămas să fie vreodată luat în seamă, legat de o dezbatere din revista Helis

Cronica Voioasă
Pe Nicolae Stan, distins
Aurel ANGHEL
profesor şi scriitor din
Slobozia, l-am cunoscut în
cetatea Helisului, adică în litera revistei Helis. E
nelipsit din această revistă de cultură pe care o
primesc de doi ani prin via Urziceni (de la Titi
Damian). 0 citesc şi mă bucur. Cuvintele lui
Nicolae Stan curg firesc, dar se aleg într-un fel
anume, ţinând cont de imperativele pe care le
impune şeful lor, autorul.
Pe data de 13 martie am văzut de aproape
omul, profesorul, am schimbat cuvinte, mi-am
făcut de vorbă cu el, dar era prins într-o arzătoare
discuţie cu Dobre, şeful Helisului, era vorba
despre Socrate, Platon, lucruri mari. Eu voiam o
coborâre în cotidianul întâmplării, a unui
eveniment memorabil, o întâlnire cu scriitori, cu
bibliotecari şi cu tineri.
O acţiune culturală încadrată intr-un festival
european. Dar ce contează toate astea când pe
mine mă interesa să-l văd şi să-l aud pe Nicolae
Stan, cel care ţine în frâu câte o pagină, câte două
sau cât e nevoie ca Helisul să stea la nivel.
Pauza pe care o anunţă e determinată de
dorinţa autorului de a-şi cere iertare faţă de un
mare scriitor de la Braşov, Gheorghe Crăciun,
plecat de curând dincolo.
Iertarea din paranteze m-a emoţionat profund
şi în tehnica redactării unui articol e mobilul care
stârneşte interesul cititorului. Nicolae Stan nu a
vizat aşa ceva, ba dimpotrivă, tema Cronicii
voioase e alta.
Dar cine a fost Gheorghe Crăciun?
Poema copacilor textualişti
de Laurenţiu Orăşanu [Ghiocel]
Mi se păruse că-s copacii trişti
Ca în poemul nu-ştiu-cui, de seamă,
Nu din aceştia noi, textualişti,
Ce-s buni şi ei, dar nu de pus în ramă.
Mi se păruse mie că Nicolae Stan ascundea o
tristeţe. Nu e deloc uşor să mai fii pe lumea asta
fără Gheorghe Crăciun.
Gheorghe Crăciun (n. 8
mai 1950 – m. 30 ianuarie
2007, Gheorghe Crăciun
(n. 8 mai 1950 – m. 30
ianuarie 2007, comuna
Tohanu Vechi, judeţul
Braşov) este un romancier
şi teoretician literar român.
Mie încrâncenarea
celor doi mi se pare tragică,
domnule profesor Nicolae Stan. Mecanica
gesturilor lor este una precipitată, agitată,
mirobolantă (MIROBOLÁNT, -Ă adj. (Fam.)
Minunat, fantasmagoric, ireal, fantastic.).
Asistăm la un spectacol cu mai mulţi regizori, cei
din spatele marionetelor care sunt trase de sfori. E
aceeaşi lume care s-a servit de Împuşcat, apoi l-au
legat cu sfori de mâini şi au tras. Aceeaşi lume
nevăzută care a stat la colţul fiinţei noastre şi ne-a
construit incredibile texte. Cei care au exterminat
în puşcării floarea intelectualităţii noastre. Cei
care au pus scândura pe pieptul lui Vasile
Voiculescu şi au spart cu barosul piatră. Cei care
anunţau: Noi nu ne vindem ţara! şi au cumpărat-o
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ei, sunt cei care acum conduc ziare, formează
guverne, stabilesc constituţii, cheamă la ordine şi
dezordine, adună cotizaţii grase pentru partide,
fac şi desfac într-o voioşie de necrezut.
Ce aşteptaţi, domnule profesor, de la
intelectualii care şi acum, unii, te-ar scuipa în faţă
dacă ai zice un cuvânt de rău despre El. Ce
atitudine să ia un profesor care n-a mai citit din
facultate nici o carte ,sau un inginer care efectiv
n-a citit nimic. Medici care se enervează că la
şcoală copiii lor sunt obligaţi să citească Mara de
Slavici.
Eroarea intelectualilor a făcut posibilă
instaurarea celei mai draconice dictaturi în
România. Cine scria telegrame lui Ceauşescu.?
Cine au fost cei care l-au considerat ani de zile
pe Iliescu salvatorul providenţial? Tot intelectuali
,profesori,ingineri ,medici, slujitori ai Domnului.
Întrebarea care se pune e alta. Care este procentul
intelectualilor adevăraţi, al celor peste care s-a
dărâmat măcar o bibliotecă, al celor care scriu
măcar două rânduri despre o carte citită.
Numeroşi intelectuali au trecut la scrierea
bonurilor şi facturilor, contractelor şi bilanţurilor
la firmele pe care le au.
Aţi remarcat în ultimele două paragrafe cu
multă obiectivitate ce ar trebui să facă
intelectualii.
Îmi amintesc cazul unui biet coleg, profesor de
fizică, a făcut parte o vreme, câteva luni, din
primul pluton FSN la Buzău. A avut o atitudine
revoluţionară directă, a dat un şut în spate fostei
secretare cu propaganda la municipiu. Tipa e
mare la Bucureşti, colegul e tot ce-a fost, mic şi
umilit la Buzău.
Gest, să recunoaştem, lipsit de intelectualitate,
dar de atitudine. Atitudinea mea este deja scrisă.
Voi publica un roman, Galeria cu ploşniţe. Cartea
e gata, urmează tipărirea şi lansarea.
Dacă securitatea ar fi fost scoasă în stradă la
revoluţie şi ar fi fost aliniată să i se administreze
câte un şut poate ar fi fost altceva. Ea, securitatea,
a fost pitită o lună în cazărmi, apoi scoasă la
lumină şi au trecut băieţii la probleme economice
şi politice. Devalizări de bănci, falimente de
bănci, grupuri de senatori însoţind colegi la
tribunal, judecaţi că furau miliarde.
Au ars dosare la Berevoieşti, au pierdut
dosare, au scos dosare, au introdus dosare, o
febrilă activitate intelectuală. Noi citeam presa,
stăteam nopţi întregi la TV să aflăm ce? Că au dat
lovitura. De stat.
Că ei au fost organizaţi dinainte, că acum sunt
perfect organizaţi, că fac şi desfac guverne, că
pun sus pe cei mai potriviţi să fie traşi de sfori.
Noi rămânem cei traşi pe sfoară, ne întoarcem la
uneltele noastre.
Şi, în timp, se va spune: am mai scăpat de unul.
Murim pe rând dar sigur, autori ai unei cronici ne
voioase şi triste.
PS: Asta gândeam aseară (11.10.2011), când
i-am văzut pe cei doi, ei împreună cu alţii ca ei, la
catafalcul lui Ion Diaconescu. Nu trebuie să fii
ţărănist, liberschimbist sau pupincurist sau orice
altfel de caricatură politică să nu vezi şi să nu
compari. Un om trecut la cele veşnice şi
vremelnice, haimanale prefăcându-se că sunt
trişti, că a murit omul politic de onoare care a fost
Ion Diaconescu, Dumnezeu sa-l ierte! (a.a.)

PRIN
REZONANŢĂ
„scârţâitul Porţii Raiului e
sunet de Stradivari…”

Aurel Sefciuc
Cu patima aprinsă pe-un versant,
Când „frate”-am zis molidului din munte,
Cu drujba parcă s-au apropiat
Şi-am lunecat printre buşteni de plute.
Ajuns la haitul de sub Călimani
În strigătul „heo!” de ţapinar
Cădeam cu Neagra peste bolovani
Într-un puhoi cum n-a mai fost la Şar.
Dar râurile lumii au scăzut
Şi râul Neagra-i galben de pucioasă
În stiva naltă am mai fost văzut
Şi însemnat adânc c-un fel de coasă:
„Scoateţi inima acestui molid,
Despuiaţi-l de coajă şi tăiaţi-l felii,
Iar când va vibra-n vioară zidit
Răşina neplânsă ne va mântui.”

ELEGIE
pentru Adina
Statuie să fii, alege-ţi o stâncă
Mai albă, mai clară: ca sufletul tău.
Pui noaptea în piatră, atât de adâncă,
Parc-ar fi umbra lui Dumnezeu.
Însetată, cum eşti, ca floarea pe mormânt,
Aduci în lumină fluvii subterane.
„Întâi a fost Cuvântul” – ce cuvânt?
Un Requiem şi-o mie de piane.

PRINTR-O FEREASTRĂ
CĂLĂTOARE
Chemarea întru desăvârşire poate lua
Forma unei ameţeli lângă ochiul prăpastiei –
Ce soare apune aici
Dilatând privirea-arteră
Prelung izvorând
Fără izvoare?
Rostogolită prin pietre
Tot mai rotunde,
Spre nu ştiu unde,
Prelung izvorând,

ULTIMUL
Aşa frenezie la scenă deschisă,
Pe când eu în culise adun o hârtie,
Adulmec frânghiile cortinei, de ţin –
Sunt regizorul liniştii uriaşe
De după ultima replică,
Ultimul în viaţă:
O mască de pământ semănat cu plâns şi râs
Port pe faţă.

Din Fondul documentar
al Bibliotecii Municipale “Constantin Ţoiu”
Inculeţ Bălan
În această toamnă, domnul
jurist Nicolae Cristea, preşedintele
Sindicatului ROFEP Urziceni şi
secretar general al UJSL Ialomiţa,
a donat Bibliotecii din Urziceni un
dosar cuprinzând fotografii şi
manuscrise rămase de la poetul
Inculeţ Bălan. Documentele au fost găsite în
biblioteca doamnei Mariana Naghy (Brutaru), fata
care, acum 25 de ani, urma să-i fie mireasă, dacă
viitorul mire nu ar fi ales cununia cu moartea.
Pentru prietenii săi, plecarea lui Inculeţ a însemnat
pierderea unui spirit viu, novator, zbătându-se fără
odihnă într-un suflet cu pereţii fragezi, din fibră de
înger. Poezia lui aici îşi are izvoarele – torente
limpezite de cumpătul unui om cultivat. Darul oferit
nouă de un iubitor de cultură îl cuprinde pe poetul
fondator al cenaclului “Dor fără saţiu” - alături de
prietenul său, poetul şi publicistul Gheorghe Dobre -,
făcând câţiva paşi poematici în 1985 şi, din noaptea

din spusele unui fermicat de danţuri
când eşti singură ai o tristeţe captivă.
abia atunci redevii.
ca un ultim vestigiu al seninătăţii pure.
tu, care eşti a lumii întregi. sau trebuie
să fii. prin mişcarea ta. prin danţul tău.
prin ceea ce alţii regăsesc în întruchiparea ta.
plină în mişcare de tot ce altora le lipseşte
cu prisosinţă. eşti un dor viu. în carne
şi oase. ca o icoană ferită
de pângărire. porţi în tine o rostogolire
de stea. în fiecare mişcare a mâinii, a
piciorului se macină în aer fuioare de lumină.
rămâne un fel de făină suflată cu foc,
împrăştiată amprentă, stinsă-n sine.
şi din danţul tău se mută în mine o muzică
nemaiauzită. care doar atunci se produce.
de fiecare dată alta. şi eu ascult cu toţi porii mei,
şi-ncerc să pipăi, să gust, să păstrez cât mai mult.
mă lăcomesc, aşa, ca un bezmetic (peste noapte
chivernisit, nesătul...), cu un dor continuu
vreau să încarcerez acea muzică a unicităţii,
a fiinţei ce mă refuză cu înverşunare.
şi fug. şi fug. de urmele care vin după mine
pân la ultimul pas. abia acolo mă vor avea.
ce uşurare ! dar tu ?! ...muzica ta ?! ...danţul ?!...
martie 85 Inc.B.

anateme
care mă-ndepărtează de copilărie
să-i fie inima de crustă !
care mă rupe florilor
să-i fie dulcele mai amar decât pelinul !
cine seamănă sârmă ghimpată
pustia să-i potolească setea
când ceasul va fi să-i sune !
care de mine se va-ntrupa
Maria ca mine să se cheme !
19 martie 85,Inc.B.
Trăirile mele zilnice, tot “tezaurul” de fapte
cotidiene se cristalizează undeva în memoria mea
afectivă, un fel de cimitir al întâmplărilor şi-al unor
gesturi neterminate. Scrisul este arheologie,
dezgropare a vestigiilor existenţiale şi spirituale
aproape carbonizate în sub-straturile conştiinţei.
Aducerea zăcămintelor al lumină este prima fază a
acestei trude. După faza arheologică urmează cea
arhitectonică, la fel de importantă, când ordonarea
cărămizilor şi-a coloanelor de susţinere a “edificiului”

de 15 spre 16 februarie până în 26 august 1986,
intonând versurile cântecului său de lebădă. Pe
coperta dosarului stă scris de mâna lui “Dragostea în
limba română – Inculeţ Bălan”. Am numărat 38 de
poeme dactilografiate , 52 de poeme în manuscris,
toate semnate şi datate, ca şi notele de jurnal de
scriitor – 2 dactilografiate şi 10 în manuscris. Pe
prima pagină a dosarului se află un profil grafic al lui
Inculeţ realizat de prietenul său şi al nostru, Aurelian
Apostol, care acum sculptează în marmură de Carara
dorul fără saţiu sorbit pe malurile Ialomiţei. Tot el nea lăsat un profil asemănător al lui Papa – domnul
profesor diriginte Anatol Pavlovschi – mentorul
tuturor scriitorilor din zona Urziceni. Scrisul,
curăţenia gândului şi buna rânduială a lucrurilor
înainte de a trece dincolo îi apropie, ca de tată fiul, în
inima mea. Cu poemele de la Papa şi cele de la Gigi
Dobre, adăugate celor 90 căzute acum din cerul
toamnei la Urziceni, cartea poetului Inculeţ Bălan
ne va împlini cu bucurie aşteptările.
Alexandru Buleandră,
director Biblioteca Municipală “Constantin Ţoiu”
în curs de ridicare reprezintă suma căutărilor
anterioare, obiectivarea lor şi tendinţa de rupere de
sol. A dezgropa relicvele unei păsări, a-i curăţa
elementele ei calcinate, a-i reface aproape alcătuirea,
penajul, şi a o vedea renăscând în ideea de zbor, iată
cititorule realul – trecut într-un fantastic – prezent,
ceea ce schematizează la maximum timpul – poem ce
se eternizează.
Aceasta-i amprenta constituţională a poemului
nostru.
1 iulie 1985
Semnătura indescifrabilă

împreună
la o depărtare infimă de mine
te joci cu o pală de vis
migrându-mi privirea.
din scenă te-nseninează un dor de lumină
scăpat ca o ceaţă -,
prea blândă chemare,
prea surdă venire a lumii spre soare,
cu ploi răsfirate
ca părul în vântul
ce suflă cu vorbe-n tăciunii-nserării...
doar noi împreună
suda-vom cu lacrimi de piatră
iubirea născută-n amurg
inc.b. 15-16 febr. 86
urziceni

gândindu-mă la tine
cu sângele meu am închipuit
o scriere despre tine
- aş putea spune nişte hemo-glife -,
dar de fapt nu sângele
mă podidise acolo, jos,
pe pardoseaua acelui întuneric
pătruns de glasurile copiilor,
ci, mai degrabă, tu,
sau nu,
fluviul iluziilor despre tine:
era, aşa, o ceaţă tulbure
din care nu s-ar fi născut
niciodată vreo ploaie aleasă,
a trebuit să mă golesc de ea
pentru a începe, din nou,
să mă gândesc la tine
inc.b..bucureşti 24.02.86

dragostea în limba română
bine-ai venit, iubito, în viaţa mea
care-a devenit a noastră
nici un rău mai rău ca iubirea ce-mi dai
nu-şi va mai face calapod din mine
e atâta limbă română
în viaţa mea de la tine citire
încât doar viaţa noastră poa' să cuprindă
o altă viaţă închinată alinării lumii întregi.
te aşezi cu capul pe mâna mea stângă
şi arsurile mele se sting: mă vindec
cu tine, iubito, de toate uneltirile mele
împotriva mea, şi plâng, iubito,
cât mă ţin lacrimile
pentru scârba de durere
a acestui pământ
semn.indesc./ 14.03.86

într-o doară
când macazul se-nfioară
deraiază vântu-n gară
dulcea mea iubită-cioară,
didiţel de subţioară
mângâia-te-aş la fecioară
cu o vrabie ce zboară
şi se duce-n calda ţară
a pulpiţelor comoară,
în pădurea un' se-omoară
fecioria într-o doară
inc.b. 24.04.86

poietică arsă
frânturile de viaţă rotunjesc un întreg care ne este
nouă, poetaşilor de viţă cotidiană, aburindă pâine.
vinovat mă simt faţă de poietica arsă că prea multe
întâmplări au trecut pe lângă mine, ne nedesluşite
precum altele în exerciţiile noastre de sinceritate.
pecetluit-am în scris
banalitatea-nrobită de exotica sa răsărire
ca şi cum,
plecându-şi coroana de spini,
cel mai democrat dintre sfinţi
spune adio eternităţii,
îmbracă blugii roşi în genunchi de mătănii prolixe
şi vine să pescuiască metafore
şi stări de spirit.
poietica arsă este continentul gândurilor noastre
nu deajuns exprimate pe care noi, poetaşii de viţă
cotidiană, îl mai avem încă de străbătut
noi, băştinaşii nestatorniciei
incb 29 mai 86

poemă simplă
dimineaţa
ridicai ierburi înrourate de dragoste
pentru vindecarea de dor
şi-mi răpeai
şi-mi răpeai
gratiile din ochi
mă lăsai fără noapte
cu liniştea
ce-mi rămăsese sângerând
spre furtună
10.06.86 incb

înveşmântare
cu fiece secundă ce ne scade spre toamnă
te câştig,
te am pe buze gata să te răstorn,
în mine găsit-ai besna ispitei,
de mine rupt-ai amnarul
căutând sămânţa luminii şi ea nu s-a ferit să aprindă
ultimul stâlp al infamiei rămas amanet -,
timp înveşmântat în femeie
mă mângâi, dar, cu tine
şi îţi sunt
26.08.86 inc.b.

7

(urmare din numărul trecut)

AUREL ANGHEL

CĂDEREA DIN RAI (Mareş)
CETATEA TĂCERII(autorul)
TEHNICA EXTRAGERII ÎNTUNERICULUI(Iova)
(TITLURI POSIBILE)
Sau
SCARA DE NISIP
PRIVIRE CU INIMA
Sugerate de Passionaria Stoicescu
Motto pentru Scara de nisip:
Ieşim din asupritorul cocon al Întunericului şi, ca un fluture, putem zbura spre ceva extrem de
frumos, corpurile noastre de Lumină şi marea Comuniune cu Christ. Acest cocon de întuneric, dincolo
de asuprirea şi negativitatea sa, a constituit mijlocul nostru de învăţare, pentru a ne califica încă o dată
pentru saltul spre alte dimensiuni.( Centura fotonică -CONSIDERAŢII ŞTIINŢIFICE)

4. Eminescu
detractori
încercând
golirea
cuvintelor lui
flori albastre
în zilele noastre
descopăr ignoranţa
în cetatea tăcerii
forma si conţinutul insomniillor
secarea izvoarelor denigrării
pe iritaţii în orbeala lor
în calea întunericului
cuvintele lui
flori albastre
descopăr
forma si conţinutul insomniillor
secarea izvoarelor denigrării
pe iritaţii în orbeala lor
în calea întunericului
ignoranţa
înainte de a vedea lumina poeziei
ţinând în braţe propria noapte
operă incompletă
pe întuneric
pierzând rime
ritmuri
înţelesuri
propriul ritm al vorbirii
texte
zădărnicind
lumina
din curgerea continuă a poeziei lui către noi
la umbra
şi în urma
singurului luceafar
în nesfârşită urcare
în corabia limbii romane
spre steaua Veronica

Extrageri
la lumina
zilei
hoţi coloraţi
fii de magistraţi
fură carduri
treizecidemiideeuro pe zi
eu extrag energia
din vidul unui nerv veghindu-mi somnul
puterea din sufletul meu
o genă rătăcită
în ajutor
să-mi văd întunericul
să-l extrag
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să-l stochez
precum frunza transformă lumina
simt în suflet clorofila
străbunului
ca fiinţă vegetală
acolo şi nodul
pârnodul din porecla tatălui meu
vreau puţina lumină
prin genetica mea rătăcită
lumina
pitită în rezonanţa viorii
sunetul ei înfundat
al pisicii miorlăind
întunericul de sub pat
vibraţia întunecată
a corzilor
a unui sol
coarda a patra
groasă pentru tristeţe
coarda mi
pentru veşnica tinereţe
plesnind la acordare
străpunge ochiul
îl intunecă
lăutarul chior
împărţind egal
lumina si întunericul
celorlate două corzi ale viorii
lui Laie
care-mi cântă
“ca în sat la noi,
când se tânguie ciobanul
după turma lui de oi”

E-Vanghelie
Căutând prin bibliotecă
în ŢARA DE DINCOLO DE NEGURĂ
am gasit biblioteca
cu texte celebre
la secţia
dosare noi lor şi noi nouă
m-am săturat să făcem
de atât formulare
am intrat prin dosare
şi am desoperit
munţii informărilor
fumul de Bervoieşti
înflorriri cu nume
arse la colţuri
fără idei
scânteile
sperla, mama vitregă a Scânteii
deasupra casei

o steluţă licarind ca o proastă
peste întuneriucul cumunismului victorios
din ţara noastră

Gymnofobie
teama de gol
dinăuntrul cuvântului
golul din cetetea tăcerii
se umple cu iluzia trecerii
undelor de lumină
fotoni întarziaţi la întâlnirea cu mine ca întuneric
setea de lumină pe care o caut
ştiriofobie de public
să aplaude clipa
rostirii mele
există
lumina puternică
orbirea solară
injectând corneea
intră întunericul veşnic
ftiririofbie
în lumea de azi
în zona înaltă
paraziţi cu volanul ţării in mână
eu
dragoste de răsadul Tău de lumină
de conţinutul textului
FIAT LUX
si lumină se facu
spre îngemănare
cu veşnicul întuneric
lumină
de Tine
pentru noi.
din care toate s-au facut

Întuneric şi lumină
temător
de întunericul orbitor
de lumina smolind privirea
străpung în interior
cum grădinarul prăşeşte grădina
cu ochii moi de blânda rodire
noi flori, noi muguri
pentru nemurire
grădinar din fire
mă întorc în neştire
în grădina imbrăţişată definitiv
de întuneric primitiv
revărsare a albului în negru
nici o culoare
doar o cosmică centrifugare,
rotativă
postament pentru nori
transformând negrul
în alte culori
ca la noi pe pământ
acolo nu sunt flori
nici ceruri
nici nori
nici stele
nici galaxii
doar cuvinte risipite în poezii
acolo în întuneric
am gasit dicţionarul
primului Cuvânt
marea Creatie
în dreptul lui
prima cratimă
explicaţie
înainte de a fi scris
poezie

DE PE URMA ARTEI…

NIVELUL SEMNIFICAŢIILOR
ÎN PROZA LUI VALENTIN ŞERBU
(urmare din numărul trecut)

“În cuvântul de inaugurare a expoziţiei, domnul
Pandoc expusese limpede, în termeni deosebit de
convingători, părerea sa în legătură cu arta modernă.
Înalt, îmbrăcat într-un costum de culoare neagră, pe chipul
său lat cu expresie a unei seriozităţi desăvarşite, el vorbi
vreme de un ceas vizitatorilor care urmau să contemple
câteva realizări ale artiştilor locali. În sala vastă, luminată
puternic de lămpi fluorescente, vocea oratorului răzbătea
clară, cadenţată solemn şi trimitea frazele într-un mod pe
cât de graţios, pe atât de impresionant. La urma urmei
domnul Pandoc se pricepea să deschidă expoziţii, să facă
introducerile necesare în situaţii de felul acesta, să
îndrume gusturile iubitorilor de artă. Însăşi înfăţişarea lui
se potrivea rolului ce-i revenea. Gesturile lui erau largi,
cuprinzătoare, mişcările trupului unduioase, îşi arunca din
când în când capul semeţ, întindea arătătorul indicând o
oarecare direcţie. Era, într-un cuvânt, un vorbitor plăcut,
reuşea să captiveze atenţia, s-o subjuge chiar.”
După tonul folosit de scriitor se înţelege că naratorul
este superior acestei prezenţe atât de influente. Expunerea
este derutantă; accentuând cu prea mult interes detaliile
comportamentale ale personajului, descrierea devine
circumspectă. Luată în serios, plictiseşte, pare anostă: un
tip cu o înfăţişare impecabila, care expune limpede, cu o
seriozitate desăvârşită, cu voce clară, cadenţată solemn, cu
gesturi largi şi mişcări unduioase,… atâta perfecţiune irită.
Luată în glumă, receptarea devine superficială. Personajul
este pitoresc, mai ales pentru că s-a dorit a fi exemplar. El
trebuie să reconstituie expresia tipică a figurilor umane care
populează provincia. Este un şablon, multiplicat în ipostaze
variate, dar cu acelaşi conţinut: un mare orgoliu pe fondul
unei şi mai mari ignoranţe. Completarea portretului cu
celelalte repere extrase din text face ca exemplarele umane
să irite cu mare uşurinţă, ajungând să se compromită.
Domnul Pandoc însă nu este doar o expresie, ci şi o
semnificaţie. „…dar dacă i-am făcut destul de bine şi de
adevăraţi, vor însemna multe lucruri”, spunea Ernest
Hemingway despre eroii săi, iar scriitorul Valentin Şerbu o
confirmă. Întruchipând criticul de artă, domnul Pandoc este
purtătorul unei embleme – statutul criticii de artă în
provincie se instalează autoritar în centrul de interes al
exerciţiului exegetic. Aprecierea disciplinei după
purtătorul ei de cuvânt este o provocare. Faptul că este
manifestă face ca ştiinţa în cauză să supravieţuiască.
Diletantismul nu este un risc pentru provincie, ci o formă
cel puţin necesară de vieţuire. Întrebarea care se impune ar
fi: se poate vorbi de critică de artă sau personajele trebuie
lăsate să-şi ducă mascarada la bun sfârşit? Dacă, vorbind
despre aspectele negative ale existenţei, nu se reuşeşte
limpezirea factorilor distructivi, ci doar o perpetuă
popularizare a fenomenului, înseamnă că rostirea însăşi
este contaminată. Vocea narativă, deşi realizează
interferenţa stilului auctorial cu cel actorial în aproape toate
ocaziile sale de exprimare, la nivelul mesajului îşi păstrează
puritatea. Preocuparea pentru esenţa criticii de artă, intrată
pe mâna unui „impostor” mai stilat, dezvăluie fapte şi
sensuri fundamentale privind viaţa de provincie. În sens
larg, criticul artei trebuie sa fixeze câteva coordonate
fundamentale: în ce măsură un produs este artă prin esenţa
lui sau devine ori încetează să mai fie operă de artă în
funcţie de circumstanţe; rolul determinant al judecăţii
estetice; raportul dintre intenţia estetica a autorului şi
atenţia estetică a receptorului; artisticitatea (termen similar
literarităţii în context mai restrâns); stilurile artistice
(nepunându-se problema dacă un obiect artistic are stil, ci
care este stilul său); modurile de a exista ale artei (după
împărţirea lansată de Gerard Genette în imanenţă şi
transcendenţă) etc. Ce face domnul Pandoc în acest sens?
Pozează cu succes, iar naratorul îl prezinta chiar fotogenic.
Este forma tipică de manifestare a provinciei.
„Ajuns la acest punct al discursului, domnul Pandoc se
aplecă elegant asupra unei măsuţe, îşi turnă dintr-o carafă
apă într-un pahar (…). La sfârşitul acestei operaţii chipul
său exprima o reală beatitudine.”
Discursul său îmbată, cuvintele sunt fascinate să se
audă. Vorbitorul se autoiluzionează privind deţinerea unei
autorităţi depline asupra aşa-ziselor judecăţi de valoare
exprimate:
„Ne aflăm aici (…) în faţa unor creaţii foarte valoroase,
aş putea spune mai valoroase decât alte creaţii, dat fiind
caracterul lor oarecum inedit.”

Aprecierile sale nu manifestă nicio reţinere în faţa
vreunei propuneri de reînnoiri teoretice prin care să ţină
pasul cu evoluţia artei. De altfel, ceea ce capătă importanţă
în toată această expoziţie este spectacolul. Finalitatea
constă într-o întărire a prestigiului. Cine să verifice justeţea
afirmaţiilor, când înşişi spectatorii se mişcă în pas solemn
de defilare? Pe cine interesează dacă exponatele sunt în
mod autentic opere de artă, atâta timp cât finalitatea lor, de a
crea o ocazie preţioasă de ieşire din anonimat, este
îndeplinită? Toţi cei prezenţi admit compromisul.
Vorbitorul, pe deasupra, dovedeşte un mare curaj, dacă nu
chiar absenţa celui mai fin simţ al ridicolului, făcându-şi o
profesie din a străbate cu seninătate graniţele dintre arte şi
meşteşuguri.
“Tapiseriile pe care le veţi vedea în curând reprezintă o
muncă migăloasă, sunt lucrări care solicită creatorului
eforturi mari, istovitoare. Cei care le semnează trebuie să
cunoască meşteşugul războiului de ţesut, meşteşugul
gherghefului, trebuie să fie stăpâni pe îndeletnicirea
brodatului, a croşetatului, a lucrului la undrele şi chiar a
torsului. Autorul poate fi considerat aşadar un ţesător, un
lucrător casnic.”
După o astfel de prezentare, operele încetează să mai
aparţină artei. Aici circumstanţele decid, fiind reprezentate
de subiectiva voce imperativă a generosului lor critic.
Judecata estetică exprimată cu aparenţa unei siguranţe
imbatabile îşi apropriază dreptul de viaţă şi de moarte
asupra operei. Neglijenţa provinciei în legătură cu criteriile
minimale ale statutului creaţiei artistice însă nu afectează în
text decât orgoliile. Faptul că singura apreciere critică
pertinentă s-ar fi putut raporta la depragmatizarea şi la
substituirea realului prin acele produse nu îl interesează nici
măcar pe autorul lor, domnul Bunda. Sau, dintr-o altă
perspectivă, dacă materialul pare că refuză să se sustragă
pragmaticii pe deplin, măcar să accepte faptul că ţine doar
de o pragmatică specială. Nimeni nu face diferenţa. Este un
semnal al triumfului, atâta timp cât nimeni nu se îndoieşte şi
nu se lansează în interogaţii şi problematizări.
Controversele se desfăşoară pe teren extraestetic. De fapt,
expoziţia nu rămâne decât un prilej de reglare retroactivă
de conturi.
“Domnul Bunda îşi scormoni memoria şi descoperi în
ea lesne persoana domnului Pandoc. Îşi aminti cum acesta,
în urmă cu mulţi ani, îi ceruse un mic serviciu, o informaţie
după cum îşi amintea. Se vede treaba că nu-i acordase
atunci o atenţie deosebită, sau poate că-l repezise.
– Sunt oameni, îşi mai spuse el, care nu uită nici cele
mai mici neplăceri aduse persoanei lor. Asta-i explicaţia,
aşadar. Se răzbună acum. Te pomeneşti că n-am să pot
vinde nimic.
La această presupunere simţi o uşoară ameţeală.”
Sigur că nu se poate evita aspectul esenţial al discuţiei:
dacă, totuşi, exponatele posedă atributele artisticităţii,
dacă, prin natura lor, merită toată această atenţie. Atitudinea
domnului Bunda dezvăluie o lipsă totală de conştiinţă
artistică. În toată experienţa frustrantă cu care se confruntă
dă dovadă de o laşitate iritantă. Indiferent la ce nivel
percepe negativ aprecierile exprimate public la adresa
creaţiilor sale (fie la nivel etic, fie la nivel estetic), este
uimitoare atitudinea fricoasă, simptomatică (mai târziu îl
apucă durerile de ficat) pe care şi-o justifică ascunzându-se
după nevoia vitală de reputaţie a unui “om de lume”. Ce
elemente ar face, totuşi, din acele ţesături, opere autentice
de artă? Stilul. Dacă falşii observatori de artă comit, cu
mare uşurinţă, estomparea diferenţelor stilistice (tapiseriile
fiind, pe rând, produsele unor îndeletniciri minore,
practicate de oameni fără ocupaţie, de pensionari ori de
infirmi care n-au cum să-şi omoare vremea, dar şi simple
covoare atârnate pe pereţi, chiar carpete, cârpe colorate,
precum şi un soi de pictură, o scamatorie, până la zdrenţe
pestriţe atârnate de ziduri), ar fi o reală provocare să se
oprească totuşi cineva şi să verifice dacă în substanţa şi în
expresia lor există şi ceva interesant din punct de vedere
estetic. Rezultatul ar completa tabloul provinciei. Însă,
chiar şi aşa, imaginea formată nu este deloc ezitantă,
realitatea ei rămâne inconsecventă, pitorescul său
caracteristic provine din acceptarea tacită a unei noi ordini
capabile să înlocuiască absenţa valorilor autentice.
Substituirea lor nu provoacă incertitudini, poate doar o serie
de complexe care nu sunt luate în discuţie aici. Oamenii
care cultivă această formă de aşezare a existenţei o iau în
serios, cu toate imperfecţiunile sale sufocante; se iau pe ei
înşişi în serios. Când descoperă că lucrurile par să decurgă

într-o linişte confortabilă, dezvoltă orgolii, se
entuziasmează şi iau iniţiative snoabe, deschid
expoziţii de tapiserie. Când se produc răsturnări
neaşteptate şi lucrurile par să intre în disonanţă cu
nevoile lor, atunci se indignează în limitele unei laşităţi
menite parcă să readucă la punctul iniţial toate falsele
orgolii.
O figură şi mai interesantă este sculptorul.
Atitudinea lui este uimitoare. Striveşte cu nonşalanţă
autoritatea tuturor celorlalte arte aduse înaintea
sculpturii. Putând chiar să substituie celelate forme de
creaţie, îşi atrage o putere cosmică, de tip demiurgic.
„Îl privi pe sculptor, care asculta cu aceeaşi
expresie de dispreţ total, şi din nou i se adresă:
- Prin urmare eu sunt ţesător de covoare?
- De preşuri, preciză celălalt. De preşuri care stau
la intrarea în locuinţe.
- Dacă nu ne-am afla aici, ţi-aş cârpi o pereche de
palme.
- Nu cred. Este imposibil ca un covorist să lovească
un sculptor. Ţi s-ar usca mâna în clipa în care ai ridicao asupra mea!”
Se iveşte, în sfârşit, în această lume măruntă, o
figura neobişnuită, care, deşi comite o mare nedreptate
prin infatuarea nemăsurată, pare să aibă conştiinţă
artistică şi să lupte cu tenacitate pentru afirmarea
crezului său. Funcţia estetică este finalitatea deplină a
operei de artă. Dar amprenta provincialismului nu se
dezminte nici acum, iar personajul se lasă contaminat
de ea. O simpla aparenţa de judecată de valoare îi poate
transforma convingerile în structuri declinabile.
„În subsolul hărăzit sculptorilor, domnul Costea se
opri înverşunat înaintea unui soclu pe care se afla o
gramadă de fiare. Sub fiare se putea citi, pe o etichetă
şcolară, “Mireasa cu valuri”. Ar fi fost desigur absurd
să cauţi o mireasă printre sârmele încâlcite şi piroanele
înfipte anapoda. (…)
- Socotiţi, i se adresă el, că mireasa dumneavoastră
ar vrea să înfăţişeze ceva din mitologia vechilor
indieni?
- Desigur, se auzi răspunsul.
- În cazul acesta, îmi permit să vă atrag atenţia
asupra unui detaliu care strică întregul ansamblu.
Vedeţi ţeava aceea de zinc aşezată în colţul din
dreapta? Să ştiţi că ea nu concordă deloc cu spiritul
Upanişadelor.
- De ce?
- În primul rând nu trebuia să fie de un ţol, ci de un
ţol şi jumătate. Dumneavoastră cunoaşteţi, nu mă
îndoiesc, doctrina despre care vă vorbeam; având
numai un ţol şi făcând pe deasupra şi un unghi nu
tocmai fericit cu pironul din apropierea ei, se abate de
la stilul conceptual existent în înţelepciunea şi miturile
indice.
- Aveţi dreptate, mare dreptate, se înflăcără
sculptorul. Vă rămân dator.
- Zece lei.”
Graniţa între convingere artistică şi acordarea de
credit unui născocitor de teorii se dovedeşte prea
fragilă. Între cele două extreme se află un prag sensibil
şi subţire cât un fir de aţă. Caracterul imutabil şi finit al
unei opere de artă este abolit sub influenţa unui gest
gratuit de fals expert. Sculptorul decade cu aceeaşi
repeziciune cu care câştigase uimirea receptorului.
În aceste condiţii, în urma travaliului critic, din
lumea provinciei nu mai rămâne decât nostalgia
descoperirii unui spaţiu încărcat de o fascinaţie stranie.
Obsesivă rămâne chiar interogaţia privind poposirea
autorului în miezul periculos de contagios al acestui
univers. Inferior, dezordonat, inconsecvent, spaţiul
este totuşi absolvit de vina de a contamina esenţele pure
ale artei de care provincialul se apropie cu obraznicia
unui diletant. Meritul scriitorului constă în ştiinţa de a
restitui stilului său locul printre universalele literaturii
de succes, însufleţind figuri care cerşesc îngăduinţa
unor compromisuri. Destabilizându-le poziţia printr-o
atitudine de fină ironie, imaginea lor devine atât de
autentică, încât reactualizează mesajul cheie al lui
Ernest Hemingway:
„Am încercat sa fac un bătrân adevărat, un băiat
adevărat, o mare adevarată şi un peşte adevărat şi
rechini adevăraţi, dar dacă i-am făcut destul de bine şi
de adevăraţi, vor însemna multe lucruri.”
Drd. Anca-Teodora Butiuc
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„Scriitorul face parte dintr-un mediu cultural
pe care-l resistematizează în textele sale“
Interviu cu scriitorul Şerban Codrin

Raluca Conescu: Dle. Codrin, şi dv. sunteţi
poet, deci aveţi o perspectivă privilegiată asupra
scriiturii lui Nicolae Teoharie. Prin această
prismă, cum aţi descrie poezia lui?
Şerban Codrin : Îl cunosc pe Nicolae
Teoharie de foarte puţină vreme. Nu ştiu cu ce s-a
ocupat, intelectual vorbind, înainte de începutul
anului 2008 când, cu totul întâmplător, mi-a căzut
în mână un manuscris, ceea ce avea să devină
„Camera de concret” după găsirea unui titlu
adecvat. Nu ştiu ce s-a întâmplat într-o realitate
unde poetul a debutat la vârsta de 57 de ani, dar
matur, puternic, personal, fără plata epigonului.
Ori poetul s-a maturizat mai greu, ori pudoarea,
ori teama de unele consecinţe antedecembriste
1989, ori altceva s-a întâmplat, probabil izolarea
într-un orăşel cenuşiu, fără nici o viaţă culturală.
După lectură, am avut dintr-o dată revelaţia că mă
aflam în faţa unei situaţii de o mare raritate: în faţa
mea nu se găsea un domn înalt, slab, cu aspect
oarecum monastic, de călugăr supus rugăciunilor
şi privaţiunilor, ci un poet excepţional, născut de
multă vreme, maturizat şi complet necunoscut.
Mi-am verificat primele impresii dialogând cu un
coleg, Gheorghe Dobre, şi verdictul a depăşit
stadiul de nesiguranţă, de dragoste înşelată la
prima vedere: da, Nicolae Teoharie este
posesorul unui talent literar excepţional, talent
exersat, deja creator de texte capabil să reziste
oricăror presiuni exegetice.
Poezia sa este scrisă de un om credincios, dar
credinţa sa nu se îndreaptă spre Dumnezeul unic
al tuturor religiilor sau spre Dumnezeul
particularizat de o religie sau alta, ci spre un
principiu pe care îl caută în Univers, pe Pământ,
pretutindeni; credinţa poetului se îndreaptă spre
TIMP, pe care-l investeşte cu atributele divine.
Atee superficial, poezia lui Teoharie este totuşi
deistă, Dumnezeu (rang, nu nume) fiind ceea ce
relativiza Albert Einstein: timpul, în binomul
spaţiu-timp.
Raluca Conescu: Ca prieten vă bucuraţi de
aceeaşi perspectivă asupra poetului ca om.
Cunoscându-l, cât din el aţi spune că se află în
paginile cărţilor lui?
Şerban Codrin: Un scriitor, când este sincer,
se radiografiază în operă. Nu este întotdeauna
nevoie. Un scriitor poate fi o conştiinţă a epocii,
un purtător de cuvânt al idealurilor, al dramelor
comune, sociale. Homer nu s-a radiografiat pe
sine când şi-a scris epopeile. Natură complexă, un
scriitor poate scăpa analizelor, de aceea nu mă
prea interesează cât din personalitatea sa se
transformă în imbold de a crea un text, îmi ajunge
că textul există. Când scriitorul devine o natură
cardinală, da, analiza personalitate/operă este
relevantă, este necesară, pentru a se investiga
dimensiunea reală, psihologică a operei.
Raluca Conescu: Este oare bine ca un
poet/scriitor să se destăinuie astfel, având în
vedere că se expune unor critici posibil foarte
dure? Sau nu are de ales?
Şerban Codrin: Un scriitor nu trebuie să se
destăinuie nimănui din afară, ci numai sieşi,
redactându-şi opera.
Raluca Conescu: Din proprie experienţă,
consideraţi influenţele exterioare importante,
cantitativ sau calitativ, în produsul finit al
scriitorului? În cazul poeziei lui Nicolae
Teoharie, puteţi întrevedea câteva dintre aceste
influenţe?
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Şerban Codrin: Orice scriitor este suma
filtrată, esenţializată a tuturor influenţelor; după
cum spunea ironic un alt poet, leul este alcătuit
din toţi boii asimilaţi. Scriitorul face parte dintrun mediu cultural pe care-l resistematizează în
textele sale. Problema nu este informaţia
mediului în sine, ci în ce se transformă
informaţia, să spunem, într-un romancapodoperă sau într-un denunţ la poliţie.
Scriitorul, în forumul său interior, se simte obligat
să creeze acel ceva esenţial, atotcuprinzător, o
construcţie de cuvinte care să alcătuiască o frescă
a omului interior (prihologic, intelectual) şi
exterior (social, familial etc.). Dacă reuşeşte,
poate crea un „Luceafărul”, un „Flori de
mucegai”. Dacă nu, se mulţumeşte cu puţinul
câştigat, o poezie, două, probabil demne de a intra
într-o antologie.
Raluca Conescu: Am citit undeva despre un
editor care spunea că nu ar publica un scriitor
trecut de o anumită vârstă deoarece acesta nu ar
mai avea nimic de spus. Cum comentaţi, având în
vedere vârsta la care a debutat poetul? De ce
credeţi că a aşteptat atât de mult?
Şerban Codrin: Editorul greşeşte profund.
Omul are vârstă, scriitorul nu are. Ce înseamnă
„deoarece nu mai are nimic de spus?” În tinereţe,
scriitorul este relativ revoltat, avangardist,
insurgent. Mai târziu se cuminţeşte, dar poate
căpăta adâncime expresivă şi ideatică. Întreg
Sadoveanu este uimitor, genial, după vârsta de 50
de ani. Vasile Voiculescu îşi compune
capodoperele la senectute, aşa cum Rimbaud le
crea la 16 ani. Pe cine prefer? Prefer capodopera,
indiferent de nume, vârstă şi de alegerile
editorului. Bineânţeles că trebuie încurajat, editat
scriitorul tânăr, pentru a-l forma, în caz contrar îl
distrugi. Însă nu vârsta în sine creează valori.
Atunci, între 30 şi 35 de ani orice scriitor trebuie
să-şi depună dovezile puterilor creative pentru că,
depăşind termenul, se pomeneşte cu uşile editurii
încuiate.
Ajuns în jurul vârstei de 60 de ani, Nicolae
Teoharie este cu motoarele literare, să le spunem
aşa, în plină turaţie. Prin urmare, să le lăsăm să
producă, timpul judecăţii va veni mai târziu.
Raluca Conescu: Ce l-aţi vedea scriind în
continuare?
Şerban Codrin: Un scriitor trebuie să creeze
până la capăt, inclusiv să îşi pună ordine în
produsul finit, adică să îşi editeze lucrările.
Despre destinul creaţiei este imposibil de
discutat. Omul social consumă mai puţină
literatură decât reuşesc poeţii, prozatorii,
dramaturgii să producă. De aceea, destinul operei
poate fi nedrept chiar cu marii, cu genialii
creatori. Cazul lui Alexandru macedonski este
emblematic. Un creator de şcoală literară, un
creator de discipoli, un creator de capodopere a
fost marginalizat tocmai pentru a se ridica
deasupra vremurilor, a valurilor nu neapărat de
capăodopere compuse de alţii, mai norocoşi, mai
abili în ceea ce numim noi astăzi marketingul
succesului pe piaţa literară.
Creator puternic, original, încă în căutări de
noi capitole ale propriei aventuri scriitoriceşti,
Nicolae Teoharie are, deocamdată, energiile unui
poet tânăr. Să-l lăsăm să lucreze şi să aşteptăm cu
bucurie rezultatele. Nu pot fi decât valoroase,
dacă judecăm după ceea ce deja a realizat.
A consemnat Raluca Conescu

Ana-Mihaela NUŢA,
Chişinău, R. Moldova

(Dor)inţe
S-a căţărat pe tîmplele zilei următoare
Dorul.
Şi-a rezervat din timp un loc mai aproape,
Nu de geam,
Ci de noi.
Ne apasă, ne ridică şi ne răsuceşte cum vrea el
Cum noi am fi vrut
Şi mai vrem...
Îl vom simţi pînă cînd febra nebună
Îl va spăla în trecut.
Cu două degete să strîngem momentul
Cînd va atîrna de sufletele noastre,
Şi-l să-l coborîm pînă la gleznele zilei de azi!

pentru că alchimiştii
căutau nemurirea
iar tu ai găsit-o pe Nastia
Nastia păstrează caietul de dictando
ca pe o carte de rugăciuni
pentru că
nevoia de tine
îi aduce aminte de baletistele
care iubesc muzica şi fecioria albului
o urmăreşti în fiecare seară
şi legînd linia ocultului cu o dantelă
de cămaşa ei de noapte
visezi
împreună cu ea aceleaşi
căi ferate
care se intersectează la linia orizontului
pentru că
compromisurile sunt întotdeauna
pătate
cameliile mi-aduc aminte de Dumas fiul
iar Nastia nu a primit
flori niciodată
pentru că părul ei miroase a vanilie
în toată istoria voastră
doar absurdul mai are linişte
şi vă învaţă să iubiţi
Nastia a învăţat să joace baschet
în copilărie
şi îi place jazz-ul de cîteva minute
dar totuşi
nu-ţi poate lectura
manuscrisele
find prea geloasă pe toamna muzei tale
după fiecare ceartă
o aştepţi la sfîrşitul calendarului
pentru că
nu ai învăţat să scrii poeme despre oameni
sau poate
pentru că baletistele iubesc prea mult
fecioria albului

Reflectarea campaniei de la Prut
în prima publicaţie oficială a Rusiei
Politica de modernizare a Rusiei dusă de ţarul Petru
cel Mare(1682-1725) este cunoscută foarte bine de
cititorul român. Se ştie mai puţin însă că el este şi părintele
presei tipărite ruseşti. Prin ucazul din 16(27) ianuarie
1702, ţarul rus punea bazele ziarului “Vedomosti”. Primul
număr cunoscut al ziarului datează din 2(13) ianuarie
1703. Până în anul 1711, acesta a fost tipărit la Moscova,
după care a început să apară şi o ediţie de Sankt
Petersburg. Publicaţia rusă a apărut şi după moartea lui
Petru cel Mare, până în anul 1727, când a fost transferată
în grija Academiei de Ştiinţe şi a fost redenumită
„Peterburgskie vedomosti”.
De multă vreme, “Vedomosti” reprezintă o raritate
bibliografică. Numerele sale sunt împrăştiate în diverse
biblioteci, muzee şi arhive din Rusia. Nicio instituţie nu
dispune de colecţia integrală a ziarului, ceea ce face
aproape imposibilă consultarea acestuia. Pentru a
răspunde solicitărilor publicului, de-a lungul anilor au
fost reproduse ediţiile anumitor ani. Astfel, în 1855, la
Petersburg, a apărut volumul “Pervîe russkie vedomosti,
pechatavshiesia v Moskve v 1703 godu”, care reproduce
numerele anului 1703. Între anii 1903-1906, la
aniversarea celor 200 de ani de la apariţia primului ziar
tipărit, la Moscova au apărut două volume, sub titlul
“Vedomosti vremion Petra Velikogo. V pamiati
dvuhsotletia pervoi russkoi gazetî”, în care au fost
reproduse numerele din anii 1703-1707 şi, respectiv,
1708-1719.
Noua aniversare, de 300 de ani, a adus în prim-plan un
nou proiect: Biblioteca Naţională a Rusiei, alături de alte
câteva instituţii culturale, profitând de evoluţia
tehnologică a zilelor noastre, a reuşit să digitalizeze şi să
ofere publicului larg accesul la colecţia integrală
„Vedomosti”.
Consultarea publicaţiei ne-a oferit plăcuta surpriză de
a descoperi primele relatări publicate despre campania de
la Prut a lui Petru cel Mare, care datează încă din ianuarie
1711 şi ne prezintă pas cu pas desfăşurarea evenimentelor.
Aceste reportaje de război poartă un caracter oficial, fiind
redactate pe lângă conducătorii armatei ruse. Multe
informaţii sunt reproduse din această cauză, de multe ori
cuvânt cu cuvânt, în jurnalele de campanie ale
feldmareşalului Şeremetev şi, în special, ale ţarului Petru
cel Mare, precum şi ale cancelarului Golovkin (vezi
Călători străini despre ţările române, vol. VIII, redactor
responsabil Maria Holban, Bucureşti, 1983).
De exemplu, relatarea publicată la 24 august ne este
foarte bine cunoscută, reprezentând practic scrisoarea
cancelarului Gavriil Ivanovici Golovkin, publicată la
Hamburg, pe 11 septembrie 1711, şi considerată, până
acum, primul izvor tipărit referitor la războiul ruso-turc
din 1711. Cea mai mare diferenţă se observă în
prezentarea bătăliei de la Stănileşti, mult mai succintă în
publicaţia rusă. Apariţia la date apropiate a celor două
texte ne îndeamnă să credem că autorul lor este chiar G.I.
Golovkin, mai ales că acesta a avut un rol important în
apariţia şi evoluţia ziarului “Vedomosti”.
S-a observat că şi Jurnalul lui Petru cel Mare utilizează
pe larg relatarea lui Golovkin, în care apar însă numeroase
completări menite parcă să justifice eşecul militar al
ţarului. Această constatare confirmă suspiciunea mai
veche că Jurnalul ţarului a fost redactat mult mai târziu, cu
siguranţă după anul morţii lui Constantin Brâncoveanu.
Reproducem extrase din anul 1711, cu inserţiile
noastre în paranteze drepte.
“ Ştiri din Lvov, scrise pe 28 ianuarie, aduse cu poşta
din 19 martie
Prinţul Volkonski şi brigadierul Kropotov au ocupat
poziţii pe Nistru, cu regimentele lor. Persoane venite din
Bender ne anunţă că regele suedez [Carol al XII-lea]şi
voievodul [de Kiev] Potoţki se află acolo. Ni se scrie că la
Iaşi au venit câteva mii de unguri, alungaţi de împărat
[austriac].”( Vedomosti, 20 martie.<1711>)
„Din Kameneţ, 4 martie.
Regele suedez este încă în Bender. El l-a trimis pe
Poniatowski în Pomerania, prin ţinuturile cezarului, cu
poşta.
Suedezii, care se află în Iaşi, pregătesc multă pâine şi
pesmeţi, pentru a putea trece prin locurile pustii.”(
Vedomosti, 4 mai.<1711>)
“Din Kameneţ, 31 martie.
Din Moldova s-a primit ştirea că sultanul turc va pleca,
pe 20 aprilie, din Constantinopol spre Adrianopol.

Marele vizir intenţionează, în iulie, să pornească cu
oştirea împotriva Ucrainei.
Din Viena, 11 aprilie.
… în teritoriul turcesc a avut loc o nouă răscoală. 8000
de ieniceri au cerut restul lefurilor…
Ştiri din Lvov, scrise pe 22 aprilie, aduse cu poşta
nemţească în 19 mai
M.S. ţarul îl aşteaptă în Iavorov [localitate în Polonia]
pe regele August [al II-lea], [care trebuie să vină] din
Saxonia.
Oştirea rusă a plecat spre Polonia (…)
Voievodul kievean s-a întors la Bender de la Biserica
Albă cu mari pierderi.
Alte ştiri de la frontieră nu avem, doar că regele suedez
este încă în Bender, unde aşteaptă cu disperare ajutor
turcesc.
Suedezii care au iernat în Iaşi, în prezent, se află tot la
Bender. Regele nu le-a dat bani şi haine. Regele în
persoană îi instruieşte zilnic. Ei [suedezii], împreună cu
noii dorobanţi şi cazaci, alcătuiesc aproximativ 8000 de
oameni. Nu se ştie unde a ajuns hanul tătar după trecerea
Niprului.
Avem ştiri că turcii au strâns de la greci, aflaţi sub
stăpânirea lor, mari taxe, ceea ce i-a determinat să se
răscoale şi să treacă de partea Rusiei.”( Vedomosti, 19 mai
1711)
“Ştiri primite azi, 28 iunie 1711, din lagărul aflat în
Ţara Moldovei, situat dincolo de Nistru, la o milă distanţă,
[scrise] din 31 mai.
M.S. ţarul a binevoit să vină aici din Iavorov, pe 22
mai, zi în care a ajuns acolo şi Î.S. regele Poloniei,
împreună cu prinţul moştenitor şi mulţi senatori polonezi,
şi lituanieni, şi toţi hatmanii (…) s-au întrunit într-un
consiliu al senatorilor, în care s-a hotărât să se declare
război turcilor. [Se decide, de asemenea, trimiterea unor
trupe poloneze în acest război, dar care, potrivit lui Ion
Neculce, n-au mai ajuns în Moldova].
Armata principală a Rusiei este concentrată, în
prezent, la Vraţlav, pe Nistru[Wroclaw, în Polonia, aflat în
realitate pe râul Oder], unde M.S. ţarul va merge astăzi cu
poşta. Cavaleria rusă, condusă de feldmareşalul
Şeremetev, a pornit deja în campanie, înaintând spre
graniţa turcească. Ea trebuia să traverseze Nistrul pe 25
mai, după care urma să continue marşul chiar până la
Dunăre, pentru a ajunge la fluviu înaintea turcilor. Sperăm
să fim mai rapizi decât inamicul, deoarece avem ştiri că,
pe 15 mai, turcii nu porniseră din Adrianopol şi aveau
mobilizaţi doar 20000 de oameni, din care mulţi refuză să
meargă la război, se revoltă şi fug în toate direcţiile.
Trupele noastre, prin mila lui Dumnezeu, au pornit,
având provizii şi muniţii suficiente, doar că înaintează
încet. Din data de 23 <mai>, 15000 de tătari şi cazaci
zaporojeni urmăresc trupele noastre, cu intenţia de a ne
ataca prin surprindere, în special convoiul cu provizii.[…]
Să-i urmărim nu este posibil, deoarece suntem însoţiţi de
trupe neregulate, care se ridică la cifra de 8510 oameni.
Pe data de 24 <mai> brigada noastră, condusă de
general-maiorul Weissbach, s-a apropiat de Nistru şi a
construit un pod mic, iar 300 de oameni au fost trecuţi [ pe
partea dreaptă a râului]. În aceeaşi zi a venit din Bender o
patrulă compusă din 3000 de turci, tătari, suedezi,
polonezi însoţiţi de un general-maior suedez. Cum ai
noştri încă nu construiseră redute şi erau puţini la număr,
după o luptă aprigă au fost nevoiţi să se retragă, nu înainte
de a fi provocat pierderi inamicului, care a înregistrat
peste 20 de morţi şi răniţi. Ai noştri au avut doar (…) un
rănit, căpitanul Mosalskoi, şi un grenadier mort. Turcii,
văzând că ai noştri sunt puţini la număr, doar 600 de
oameni, au încercat să traverseze râul, folosindu-se de un
ostrov, unde apa e mică. Atunci, dragonii noştri au
descălecat şi au început să tragă în ei, ceea ce i-a făcut să
se întoarcă, iar apoi să se retragă spre Bender.
În data de 25 <mai> 500 de turci şi polonezi au venit la
Soroca, încercând să instaleze o garnizoană [în cetate],
dar pârcălabul domnitorului moldovean [Este vorba
despre pârcălabul Semion Afendic], ajutat de câţiva
ţărani, s-a încuiat [în cetate] şi nu le-a dat drumul turcilor.
(…) Pe 30 mai, el, din proprie iniţiativă, a permis accesul
soldaţilor noştri în cetate, în număr de 150 de oameni, şi a
trecut fortăreaţa sub protecţia ţarului. Iar acel pârcălab s-a
alăturat apoi convoiului nostru.
Pe 26 mai a ajuns la ai noştri un curier al domnitorului
moldovean cu o scrisoare, în care se arată că el
[domnitorul] a fost descoperit de turci că ţine partea M.S.

ţarul şi dacă nu va fi apărat de trupele noastre, va fi pierdut,
deoarece cei din Bender intenţionează deja să-l ia cu forţa.
Iar pe 27 <mai> a venit la ai noştri, ca trimis, căpitanul
Procopie [cu siguranţă, Procopie Culicovschi, un apropiat
al lui D. Cantemir], cu 2 boieri moldoveni, care a cerut
ajutor din partea domnitorului. Ai noştri au trimis, pe 30
mai, 3000 de cavalerişti, aflaţi sub comanda brigadierului
Kropotov, 200 de moldoveni, precum şi 10000 de ruble.
Moldovenii vin la noi în continuu cu multă bunăvoinţă
şi dorinţă de a ne sluji.
Domnitorul moldovean a reţinut, până la sosirea
trupelor noastre, 20 de trimişi ai paşei din Bender. Mai
mult, i-a reţinut şi pe negustorii turci, aflaţi acolo într-un
număr mare.
Din Bender, din Bugeac turcii şi tătarii fug cu toate
bagajele dincolo de Dunăre. Rămân doar militarii. Peste
tot, turcii se află într-o mare spaimă şi disperare.
Pe 30 mai, nou-veniţii moldoveni au adus doi
zaporojeni prinşi şi un turc din Bender. Acesta a spus că în
jurul Benderului se află 10000 de ieniceri, 6000 de spahii
şi câteva mii de cazaci, moldoveni, polonezi. Alături de
aceştia se află şi regele suedez, şi trădătorul Orlik [Filip
Orlik, hatmanul cazacilor zaporojeni]. Printre oşteni se
vorbeşte, doar dacă nu mint, că vizirul se află în
Baba[dag], iar un paşă se găseşte la Dunăre, pentru
construirea podului. Acesta este gata, doar la mijloc este
desfăcut, pentru a permite circulaţia navelor.
De asemenea, se spune că sârbii se înarmează şi se
pregătesc să înainteze, mai sus de Belgrad, spre Bosnia.
Din această cauză, vizirul ezită şi, mai sus de pod, se
apropie de Dunăre.(…) Iar dacă toate acestea sunt
adevărate, doar timpul ne va arăta.
Din scrisoarea brigadierului Kropotov, scrisă de mână,
pe râul Prut, la data de 1 iunie:
Că domnitorul moldovean i-a scris să se apropie cu
regimentele sale de râul Prut, ceea ce el a şi făcut în data de
1 iunie, cu 5 ore înainte de prânz. Acolo a venit şi
domnitorul moldovean, însoţit de 300 de mari boieri şi
căpetenii, întâmpinând cu bucurie venirea acelor
regimente. El [domnitorul] i-a cerut [lui Kropotov] să
traverseze Prutul şi să-şi aşeze tabăra la o jumătate de milă
de Iaşi.
[Domnitorul] A trimis ordine în toată ţară, convocând
oastea şi anunţând tuturor mila şi protecţia M.S. ţarul.
Totodată, a ameninţat că cine nu se va alătura monarhului
ortodox, pentru a se bate în numele lui Hristos cu
musulmanii, va fi blestemat ca un trădător al credinţei
(…).
Despre inamic, l-a anunţat domnitorul că regele
suedez şi voievodul kievean sunt în Bender, iar trupe
turceşti lângă Bender sunt puţine. Podul peste Dunăre este
terminat, iar vizirul, în fruntea armatei turceşti, înaintează
spre Dunăre. Şi, de la acea dată [1 iunie], în mai puţin de 6
zile nu va ajunge la Dunăre.(…)
Din Vraţlav, 8 iunie.
M.S. ţarul a ajuns aici pe 7 iunie, iar astăzi a pornit la
drum spre armata principală. Feldmareşalul Şeremetev
este în Iaşi, alături de el aflându-se domnitorul
moldovean, care în prezent se numeşte prinţ al Rusiei
<supus> şi care s-a dovedit a fi un apărător al creştinătăţii.
Îl aşteptăm, în curând, să ni se alăture, fără îndoială, şi pe
domnitorul muntean [C. Brâncoveanu]. Domnul general
Weide a traversat Nistrul cu toate diviziile. Pe 13 iunie
trebuie să ajungă şi M.S. ţarul.
Despre tătari nu s-a mai auzit nimic. Se pare că toţi sau împrăştiat în dezordine. Despre regele suedez există
ştiri că a părăsit Benderul şi a trecut dincolo de Dunăre.
Publicate la Sankt Petersburg”
“Ştiri din 20 iunie;
…Moldovenii, fără îndoială, trec de partea M.S. ţarul.
Din Bender, au fost trimişi 300 de turci pentru a cerceta
oastea rusă. Dintre aceştia, 100 au fost omorâţi, 40 au fost
luaţi prizonieri, iar ceilalţi ne-au scăpat.
Publicate la Moscova, în 28 iulie.”
“Relaţie
Despre faptele M.S. ţarul, aflat cu armata; şi despre
luptele cu turcii; şi despre încheierea păcii veşnice
Pe 30 mai, general-feldmareşalul Şeremetev a trecut
Nistrul lângă localitatea Raşcov. După traversare, l-a
trimis pe brigadierul Kropotov la Iaşi, pentru primirea
domnitorului moldovean. În 3 iunie, domnitorul s-a
închinat, iar pe 6 iunie a venit cu toţi conducătorii acelei
provincii la feldmareşalul Şeremetev.
Pe 18 iunie, toată infanteria noastră a ajuns pe Nistru,
lângă Soroca.
prof. Vitalie Buzu
(continuare în pag. 13)
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Ce poate să fie interesant în
jurnalul unui individ care stă pe un
pat de spital? Ce poate să scrie el
acolo? Că a venit doctorul în vizită şi
i-a schimbat medicamentele? Că
asistenta a întârziat cu injecţia sau că
i-a făcut-o prea repede şi l-a durut şi
atunci, ca să nu se mai repete, a
început să-i înghesuie bani în
Ioan Neşu buzunar? Sau că tocmai a citit o carte
şi şi-a notat impresiile. Sau că, plecând
de la vremea de afară sau de la condiţia lor de indivizi
bolnavi şi izolaţi, într-un anumit mod, a scris nişte
reflecţii. Dar asta este cu totul altceva, rândurile
respective putând constitui nişte mici opere de sine
stătătoare, poate chiar nişte mici bijuterii.
A, dacă s-ar îndragosti de asistentă şi aceasta de el
şi ar descrie zi de zi evoluţia sentimentului, cum se
transformă apoi într-o stare, da, ar fi interesant de citit
un asemena jurnal intim.
*
*
*
Obiceiul, pentru unii, de a nota zilnic într-un
jurnal, nu cu scopul şi nici ambiţia desăvârşirii unei
opere literare, are mai degrabă rolul de a păstra focul
inspiraţiei la un nivel mic între scrierea a două
romane, momente în care flacăra este la maxim.
Important este ca focul să nu se stingă, altfel spus, ca
scriitorul să fie în priză tot timpul.
*
*
*
Scrisul pentru un prozator este ca lumina pentru
fotosinteză. Un arbore falnic, ţinut la întuneric, se
usucă şi moare. Scrisul îl regenerează pe cel care scrie
sau, aşa cum spunea Marin Preda, hrăneşte un
sentiment al unei tinereţi care nu se trece, care se
conservă, şi astfel emoţia unei morţi mai mult sau mai
puţin aşteptate, este sfidată de eternul din noi.
*
*
*
„Ma tem că deodată, fără nici o necesitate, această
putere să mă părăsească şi să cad, devenind rob unei
pasiuni josnice, sau unei rătăciri nedemne de spiritul
meu”. Ciudată premoniţie a avut Marin Preda.
*
*
*
Jurnalul intim al lui Marin Preda (aug.-nov. 1958)
nu este sincer. Nu este un jurnal al chinurilor sale
legate de despărţirea de Aurora Cornu, este un jurnal şi
pentru alţii. De aceea exprimările sale sunt preţioase
(Doamne sfinte, când va veni această nepăsare, acest
dulce balsam? sau: Dacă aş putea concepe o lucrare
literară! sau: Mi-e silă să pomenesc de suferinţă şi
iarăşi suferinţă. Destul. Mi-e până peste gât!). Şi apoi
nu este nici credibil. (Sentimentele scad în
intensitate!). Cum, domnule, în două săptămâni
sentimentele tale scad în intensitate? Pentru o femeie
cu care ai trăit nişte ani, pe care o iubeşti, pentru care te
îmbolnăveşti? Va trebui să te chinuieşti multe zile,
domnule!
*
*
*
„Ah, de-ar exista opera literară...” „Da, închipuiţivă, sufăr de deprimare!” Cui se adresează Marin
Preda? Părinţilor? Copiilor pe care încă nu-i are? Şi
atunci, de ce jurnalul este intim? Nu înseamnă că
atunci când notează acolo, el se adresează posterităţii,
ca şi când ar alcătui o operă literară? Sau poate se
adresează chiar Aurorei gândindu-se că, dacă ea ar
vrea, ar putea să-l citească?
*
*
*
„Ea nu ştie cât de mult am suferit eu în ultimii doi
ani că fidelitatea faţă de ea mă împiedica să cunosc
alte femei care-mi plăceau!” Este clar, Marin Preda na iubit-o pe Aurora Cornu. Din vanitate, acest ţăran s-a
căsătorit cu ea, numai ca să vadă lumea pe cine
reguleaza el. Un individ care iubeşte nu poate gândi
astfel, ca un tânăr tocmai eliberat din armată care
caută cheaun femeia, vrând să spârcâie totul.
*
*
*
Într-un roman se regăsesc două componente
principale: observaţia directă, obiectivă şi reflecţia de
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Opinii
discutabile ?
ordin subiectiv. De modul cum se produce alternanţa,
cum se împletesc cele două aspecte, depinde reuşita
operei respective. În lipsa reflecţiei de ordin subiectiv,
romanul n-ar fi decât procesul verbal sau reportajul
unei sedinţe mai prelungite. Sau reportajul de pe un
şantier, într-o zi de odihnă, când se au în vedere numai
maşinile şi utilajele şi munţii de balast sau steril.
Cât ar dori autorul să fie obiectiv, să se închidă în el
ca într-o carapace, ceva din personalitatea lui tot
răzbate, faţete ale acesteia regăsindu-se în modul de a
gândi şi de a acţiona al personajelor.
În lipsa observaţiei directe, romanul n-ar mai avea
obiect. Chiar dacă ar fi romanul numai al unei stări şi
aceasta trebuie localizată undeva.
Problema este că între aceste componente trebuie
să existe un echilibru. Fără acest echilibru nu există
creaţie. Creaţia înseamnă stil şi ritm.
*
*
*
Nu se pune problema dacă în şcoală, mai ales în
primii ani, primim sau nu să fim educaţi. Noi, atunci,
nici nu ştim ce ni se întâmplă, dar să luăm atitudine!
Nu percepem educaţia ca pe o obligaţie, ca pe o
corvoadă, ci ca pe un fel de a fi, ca pe un proces al
cunoaşterii, deşi nici asta nu ştiam ce înseamnă atunci,
dar simţeam că ne întorceam acasă mai plini, mai
altfel decât cei care plecam dimineaţa la şcoală.
*
*
*
„Eta, mititica, citind aceste rânduri, mă va găsi
iarăşi vinovat că mâzgălesc din nou hârtia pe tema
morţii. Mi-ar face totuşi o mare plăcere să ştiu că ea nu
citeşte jurnalul meu intim!”. Deci Marin Preda ştia că
nevastă-sa îi citeşte jurnalul. Din acest moment nu
mai este jurnalul intim. Este mai mult un îndreptar
pentru că el scrie special pentru Eta. „Dar ea, citind, nu
se poate să nu se simtă, din când în când, stingherită!”.
Aşadar, să nu-l mai citească, îi transmite el, că nu este
frumos şi nici nu se încadrează în etica şi echitatea
socialistă.
*
*
*
Dupa evenimentele din decembrie 1989 ne
aşteptam la o revenire spectaculoasă a romanului. Dar
aceasta nu s-a întâmplat. Băieţii buni şi deştepţi s-au
orientat spre alte îndeletniciri mai pragmatice, deşi
cunosc vreo două excepţii, doi prozatori care se
încăpăţânează să trăiască din scris.
Oamenii care diriguiesc în ţara noastră cultura, la
diferite paliere, şi-au creat fiecare cercul lui de
adulatori în care se hotărăşte cine să fie publicat pe
banii statului, cine să fie tradus şi cine să ia premiu.
Premiile deja au căzut în derizoriu. Parcă le este teamă
juriilor respective să iasă cu nominalizările lor în
public. De aceea credem că în viitor această perioadă
va constitui o adevărată gaură neagră în literatura
noastră.
Deşi n-am dus şi nu ducem lipsă de talente, decât
că aceste talente au ajuns la mâna unor vanitoşi care
sunt mai răi decât activiştii de până în 89. De ăştia
trebuie să scăpăm, dacă vrem să mai salvăm ceva, dar
cine să cureţe pomul de omizi?
*
*
*
Ideea nu este că munca scriitorului să fie plătită,
deşi aşa ar fi normal într-o ţară civilizată, dar să nu fie
furată sau, cel puţin, să fie respectată!
*
*
*
Este bine, este indicat, când scrii un roman, să te
gândeşti la scriitorii mari? Nu să-i imiţi, ci să intri în
competiţie cu ei? Să le dai o replică? Marin Preda a
vrut să dea o asemenea replică lui Tolstoi, la romanul
„Război şi pace” şi a scris despre moartea Nadejdei
Aliluieva Stalin în „Delirul”. Asemenea atitudine te

solicită, te implică, tu ca scriitor eşti provocat să te
autodepăşeşti, iar valoarea romanului nu poate decât
să crească.
Întotdeauna trebuie să-ţi găseşti modele cu care săţi propui să intri în competiţie. Nu să le copii. Cu cât
nivelul lor este mai modest, cu atât şi realizările tale
vor fi mai nesemnificative sau nu vor fi deloc.
*
*
*
Dacă mă distrez când scriu? Cum să mă distrez
când scriu? Când scriu eu muncesc, aşa cum unul
conduce un camion sau cum înalţă un perete zidarul.
A scrie implică o mare responsabilitate. Nu scrii o
carte poştală sau nu scrii într-o agendă problemele pe
care trebuie să le rezolvi mâine sau luna viitoare.
Scrisul este ca o icoană, a scrie este ca şi când te-ai
uita la o icoană. Nu te poţi uita la o icoană şi să scoţi
limba!
*
*
*
Unii spun cu seninătate că s-au hotărât şi ei să se
facă prozatori. Cum adică să te hotărăşti să te faci
prozator? Ce înseamnă asta? A existat cândva o şcoală
de literatură. Şi ce s-a întâmplat cu ea? Dacă asta era o
soluţie ar fi funcţionat şi azi, aşa cum funcţionează
facultatea de arhitectură, de petrol şi gaze sau de
silvicultură. Dar în facultăţi se formează ingineri, nu
prozatori.
*
*
*
În ultima vreme, timpul parcă s-a comprimat. Ni se
pare că trece mai repede. Aşa cum trece şi viaţa pe
lângă noi. Şi avem impresia că nu mai reţinem nimic.
O părere falsă. Totul se înregistrează, nimic nu se
pierde. Iar când avem nevoie scoatem un personaj, o
întâmplare, o stare...
*
*
*
Daca am o idee şi n-o scriu imediat, a doua zi mi-aş
aminti vag despre ce era vorba, dar doar atât...
*
*
*
De ce scrie un prozator? De ce iubeşte un băiat? De
ce iubeşte o fată? A se observa că n-am spus: „De ce-l
iubeşte pe...”. Atunci poate s-ar găsi o motivaţie. Dar
de ce respiră o persoană? Pentru că nu se poate altfel.
Altfel ar muri. Aşa am fost programaţi. De ce scrie un
prozator? Pentru că el aşa respiră! Altfel ar muri!

Andreea Stanciu, clasa a X-a A
Colegiul Național ” Mihai Viteazul” Slobozia

O alfel de noapte: Noaptea Bibliotecilor
„Şi cum scoboară noaptea, altdată aşteptată,
Îmi pare veche luna - şi steaua ce se-arată...” 1)
Numai iniţiativa este nouă şi remarcabilă. Ideea de a
desfăşura un astfel de eveniment în timpul nopţii mi se pare
strălucită. Noaptea se face simţită o undă de mister şi chiar o
emoţie în plus, misterul şi emoţia fiind „ingrediente”
compatibile cu literatura.
La Slobozia, ca şi în alte oraşe din ţară, Noaptea
Bibliotecilor (fericită coincidenţă cu prima zi a Salonului
anual de carte) a început seara şi s-a putut întinde până
dimineaţa. O noapte ceva mai lungă. Dar binevenită.
Deschiderea oficială a fost făcută de către doamna
Mihaela Racoviţeanu, Directoarea Bibliotecii „Ştefan
Bănulescu” Ialomiţa. A vorbit, ca de obicei cu multă
căldură, unui auditoriu numeros căruia a transmis
entuziasmul şi bucuria organizării unui eveniment cultural
care a stârnit interesul iubitorilor de carte, aparţinând
diferitelor categorii de vârstă şi profesionale.
Domnul Silvian Ciupercă, Preşedintele C.J. Ialomiţa,
deja cunoscut pentru pasiunea domniei sale pentru cultură,
a avut un discurs nu doar elevat, ci şi extrem de adecvat
timpurilor şi provocărilor pe care le trăim. A suprapus
profilul „consumatorului” de cultură peste cel al
„devoratorului” de Prime Time News, felicitându-i pe cei
din sală pentru că fac parte din prima categorie.
Vice-Preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Ioan
Martin, a vorbit puţin, comasând esenţialul în câteva fraze,
după care a pasat, cu modestie, microfonul. Atipic, pentru o
ţară în care se vorbeşte mult şi se face puţin.
Au fost apoi prezentate programele editoriale ale
editurilor: ANCA din Urziceni (prezentare: George Călin,
directorul editurii), STARTIPP din Slobozia (prezentare:
director Eugen Cristea) şi HELIS (Slobozia, prezentare
Gheorghe Dobre, care nu mai are nevoie de prezentare).
Desigur, nu ne-am propus să facem o enumerare a tuturor
cărţilor lansate, nici a tuturor celor prezenţi sau care au luat
cuvântul. Rog pe cei omişi să nu se supere. Pentru că tot
vorbeam de emoţie la începutul materialului, voi încerca să
mă extrag din stilul jurnalistic, rigid, în care am prezentat
până acum evenimentul, reintrând în „pielea” mea de
cronicar atipic, apolitic, a... nemic şi toate a- urile care vă
mai vin în minte.
Mie, de exemplu, îmi vin în minte alte nopţi. Hei! Unde
vă gândiţi? Ziceam de „Noaptea Generalilor”, filmul pe
care, cu siguranţă, l-aţi văzut, ori dacă nu, încă mai e vreme,
„Noaptea de Sânziene” a lui Eliade, „Nopţile” lui
Macedonski şi chiar „Ultima noapte de dragoste, întâia
noapte de război”, care ne-a rămas moştenire (literară) de la
Camil Petrescu. Şi pentru că mintea mea neastâmpărată e-n
căutare permanentă de analogii şi conexiuni care mai de
care mai ciudate, ori neaşteptate, mi-a căşunat că Noaptea
Bibliotecilor de la Slobozia, din data de 01 octombrie 2011,
a avut câte ceva din fiecare dintre nopţile amintite. Din
noaptea generalilor a împrumutat sobrietatea, din noaptea
de Sânziene – misterul, din nopţile lui Macedonski – poezia
şi emoţia, iar din nopţile lui Camil – dragostea. Căci din ce
alt motiv veniseră cei prezenţi acolo, dacă nu din dragoste
pentru literatură, pentru actul cultural? Cât despre război...
nu, acolo nu şi-a avut locul. Dar mă gândesc că trebuie să fi
izbucnit pe undeva vreunul, în care probabil s-au înrolat
(voluntar sau involuntar) marii absenţi ai acestei frumoase
şi interesante manifestări. Vorbim chiar de câţiva dintre cei
care fuseseră incluşi în program, din păcate chiar helisieni,
pe care eu mi-aş fi dorit să-i revăd, dar sunt convinsă că nu
doar eu: scriitorii Dan Elias, Titi Damian şi Vasile Radu.
Parol, domnilor! Dacă tot v-aţi dus la răzbel, sper să vă
întoarceţi măcar generali de acolo! (Nu ştiu ce-am, mă
bântuie generalii!). Ca să ne mândrim şi noi că Asociaţia
Culturală Helis a intrat în rândul lumii. Se poartă generalii,
mai ceva decât marca Chanel. Au fost, în schimb, prezenţi,
poeţii Costel Bunoaica, Ilie Comăniţa (alias Ilie Cioacă),
scriitorii Alexandru Bulandra cu „Minunata istorie a cărţii
lui Iov” şi Ioan Neşu care a lansat două cărţi: romanul
„Ăştia” şi „Iepuraşul cel viteaz” – carte pentru copii. Ce
bine că se mai gândeşte cineva şi la ei! În materie literară,
vorbim. Adria Bănescu, de asemenea membră a Asociaţiei
Helis, ne-a adus aminte de o fostă revistă – Tribuna literarculturală ialomiţeană – din care ne-a prezentat o pagină
îngălbenită de vreme - şi de doi scriitori ale căror nume sunt
acum scrise în cer – Anghel Macedon şi Ion Ianole, în
memoria cărora a propus un moment de reculegere. Poetul
Theodor Răpan, o prezenţă discretă, modestă şi amabilă
ne-a onorat cu discursul domniei sale, iar Nicolae Puiu
Iliescu a stârnit zâmbete cu fabule inspirate. Colegul nostru
drag Florin Ciocea a stat tare cuminţel – să nu-i fie de
deochi! – nedorind să spună ori să citească ceva. Iar domnul
profesor Vitalie Buzu ne-a ameninţat a nu ştiu câta oară cu
vizita noastră la Chişinău, pe meleagurile sale natale. Dar

nici noi nu ne lăsăm mai prejos: de câte ori ne ameninţă el că
ne invită, de tot atâtea ori îl ameninţăm şi noi că acceptăm.
S-ar zice că suntem chit. Deocamdată, până să ajungem noi
acolo, aud că vine Chişinăul la noi, prin Preşedintele
Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, domnul Mihai
Cimpoi. Veste pe care am primit-o cu mare bucurie.
La un moment dat, m-am trezit şi eu cu microfonul în
mână. Ca de obicei, când trebuie să vorbesc în public, fie
spun lucruri neesenţiale, fie vorbesc prea repede, de teamă
să nu „înghit” microfonul, privându-i pe alţii de acestă
bucurie, fie mă lungesc inutil, fie uit exact ce mi-am propus.
Oratoria nu e punctul meu forte, nu. Ca şi acum, când am
uitat să mulţumesc doamnei Racoviţeanu pentru invitaţie
şi includerea cărţii mele în program, domnului Gheorghe
Dobre pentru încrederea şi publicarea constantă în paginile
revistei Helis, etc. Mă prevalez de acest prilej pentru a le
adresa mulţumirile mele călduroase. Mulţumesc, de
asemenea, doamnei profesoare Mariana Tărăcilă pentru
frumoasa surpriză pe care mi-a făcut-o vorbind cu
sensibilitate la adresa cărţii mele – „Scrisori netrimise” –
căreia i-a făcut o succintă, dar emoţionantă descriere, încât
mă întrebam „oare despre cine vorbeşte” şi mă gândeam că
trebuie neapărat să intru şi eu în posesia acelei cărţi. Voila!
Mulţumesc şi altor două doamne care au dat curs invitaţiei
de a ni se alătura: doamna economist Ana Papacu şi

scriitoarea Nina Beciu (atenţie! O cheamă Beciu, nu
Pivniţă, aşa cum îmi povestea, cu umor, că o striga cineva pe
stradă: „doamna Pivniţă! doamna Pivniţă!”). Şi, nu în
ultimul rând, celui care ne-a onorat în mod deosebit cu
prezenţa, P.C. Pr. Dumitru Drăghici, Protoiereul Sloboziei.
La ieşirea din Centrul Cultural, am inspirat puternic şi
mi s-a făcut deodată toamnă. Emoţia şi poezia mi-au adus în
suflet versurile stănesciene: „A venit toamna, acoperă-mi
inima cu ceva/ Cu umbra unui copac, sau mai bine cu
umbra ta” 2).
Se cuvine a adresa felicitări truditorilor pentru reuşita
acestui eveniment, iar dacă a existat şi o oarecare abatere de
la programul anunţat, să-i înţelegem, întrucât nu sunt
singurii responsabili de aceasta. Iar la ediţiile următoare să
ne vedem cu bine, din ce în ce mai mulţi, mai buni şi mai...
iubitori de carte!
Personal, ca urmare a trăirilor din această Noapte a
Bibliotecilor, pot afirma precum poetul: „Niciodată toamna
nu fu mai frumoasă...” 3)
Florentina Loredana Dalian
Slobozia, 02 octombrie 2011
1)
2)
3)

Tudor Arghezi – „Toamna”
Nichita Stănescu – „Emoţie de toamnă”
Tudor Arghezi – „Niciodată toamna”

Reflectarea campaniei de la Prut
în prima publicaţie oficială a Rusiei
(urmare din pag. 11)

Pe 19 iunie a trecut Nistrul. General-maiorul Gheşov
a rămas dincolo de Nistru, pentru a pregăti magaziile.
Pe 23 <iunie>, am ajuns la Iaşi, unde ne-a întâmpinat
feldmareşalul Şeremetev cu generalii de cavalerie din
corpul său (aflat în faţa infanteriei, la o distanţă de 6
mile). De asemenea, domnitorul moldovean şi trimisul
celui muntean, [Gheorghe] Castriotul, care, printre alte
rugăminţi, a declarat că vizirul, prin intermediul
patriarhului de Ierusalim[ Hrisant Nottara], i-a poruncit
domnitorului său să afle dacă suntem dispuşi pentru
pace, iar el are poruncă în acest sens. Însă atunci nu i s-a
dat crezare, cu atât mai mult nu au voit să-i primească
propunerea, pentru a nu da prilej de îmbărbătare
duşmanului.
După aceea, s-a ţinut un consiliu de război. S-a
discutat în special despre provizii, pentru că acestea n-au
fost găsite în ţara aceea ruinată. Şi atunci s-a hotărât ca
trupele să rămână lângă Iaşi şi să ridice magazii. Între
timp, s-a primit informaţia că turcii încă n-au trecut
Dunărea şi, de aceea, domnitorul Moldovei şi alţi
dregători ai acelei ţări au venit cu rugămintea de a-i
întâmpina pe turci la Dunăre, arătând totodată că dincolo
de râul Siret se află magazii mari, cu provizii adunate de
turci pe pământul Ţării Româneşti. Acestea se găsesc în
satele din jurul Brăilei fără niciun fel de pază. Trimişii
domnitorului muntean, contele Cantacuzino şi
Castriotul, au confirmat acest lucru. De dragul lor, s-a
acceptat, chiar dacă era periculoasă rugămintea lor.
După multe discuţii, în speranţa că i se poate lua înainte
duşmanului la Dunăre, s-a hotărât ca toate trupele să
înainteze pe malul drept al Prutului (pentru ca acest râu
să se afle între noi şi turci) până la locul numit Fălciu
(pentru că mai jos de acest loc se află mlaştini mari, ceea
ce face ca inamicului să-i fie foarte greu sau imposibil să
treacă de partea astălaltă). De acolo,<vor înainta> prin
păduri spre râul Siret, unde a fost trimis generalul Rönne
cu jumătate din cavalerie pentru a captura proviziile.
După ce se vor uni [cu restul trupelor] şi vor amenaja o
magazie lângă Galaţi, îl vor căuta pe inamic. Şi astfel, a
început marşul său, care a continuat pană pe 7 iulie. La
acea dată, pe seară, a sosit vestea neaşteptată de la
generalul Ianus, care împreună cu cavaleria preceda
infanteria cu două mile, cum că duşmanul a şi trecut
Prutul, iar el este nevoit să se retragă spre infanterie. În
acest fel duşmanul ne-a luat înainte în planul nostru de a
ocupa acel loc [Fălciu] şi ne-a tăiat legăturile dintre
armata principală şi generalul Rönne. Ca urmare,
[trupele] şi-au îndreptat marşul spre dreapta, spre râul
Siret, dar din cauza munţilor mari şi a lipsei de apă nu s-a
putut duce acest lucru la îndeplinire.
În ziua a opta [a lunii iulie] inamicul s-a apropiat [de
trupele ruse] spre seară. În ziua de 9, turcii au atacat

ariegarda noastră, iar spre seară şi restul trupelor. Deşi
atacul era dat cu furie de toată oştirea, cu ajutorul lui
Dumnezeu, s-a reuşit respingerea acestuia şi chiar putea
fi învins duşmanul dacă nu era înjumătăţită cavaleria
noastră. După aceea, inamicul, văzând că nu ne poate
face nimic cu armele sale, în aceeaşi noapte, şi-a săpat
şanţuri şi a început să se apropie de părcanele noastre,
aşezând şi baterii mari.
În ziua de zece, dimineaţa, tunurile inamicului şi ale
noastre au început un schimb de focuri cumplit. Şi atunci
s-a ţinut un consiliu de război la care s-a hotărât, pornind
de la declaraţiile lui Castriota, să se propună turcilor
încheierea păcii. Între timp, s-a ordonat apropierea
carelor şi săparea unor şanţuri în jurul lor, pentru ca, în
cazul în care inamicul n-ar primi pacea, să se poată ataca
poziţiile acestuia, lăsând convoiul [în spate]. Având caii
slăbiţi şi o forţă inamică atât de numeroasă, nu puteam
nici să înaintăm, neavând magazii [amenajate], nici să ne
retragem.
În aceeaşi zi, la amiază, vizirul a răspuns printr-o
scrisoare feldmareşalului, prin care îşi exprimă dorinţa
de a încheia pace, cerând să trimitem delegaţi [pentru
negocieri]. Imediat a fost trimis pentru tratative
vicecancelarul, baronul Şafirov, care în ziua a 12-a a
încheiat [tratatul] în următoarele condiţii: de a întoarce
turcilor oraşele cucerite, iar cele ridicate de curând să fie
dărâmate; ei nu se vor mai amesteca în treburile suedeze,
iar regele va fi liber [să se întoarcă în ţara sa]. În aceeaşi
zi, cele două armate s-au despărţit.
[ Se prezintă raportul de forţe între cele două tabere
(număr militari, artilerie, pierderi), date ce se găsesc şi în
jurnalele lui Golovkin şi Petru I. De asemenea, este
publicată scrisoarea generalului Rönne despre cucerirea
Brăilei, care cu mici modificări ne este cunoscută din
relatarea cancelarului rus.]
Tipărit la Moscova, anul 1711, 24 august.”
“Luna mai, ziua a 9-a, 1712.
S-a primit un raport din Istanbul (Ţarigrad), de la
miniştrii împuterniciţi ai M.S. ţarul, că, aflându-se ei la
curtea Porţii Otomane, înţelegerea de pace iniţiată în anul
1711, între M.S. ţarul şi Sultanul turc, care era să fie
încălcată de turci din cauza regelui suedez şi a agenţilor
săi, a fost reînnoită şi confirmată printr-un tratat pe 25 de
ani, în 5 aprilie.
S-a publicat la Moscova, anul 1712, luna mai,
ziua 20.”
O variantă prescurtată a articolului, sub denumirea “Campania de la
Prut(1711) în prima publicaţie oficială a Rusiei”, a apărut în “Magazin
istoric”, anul XLV, serie nouă, nr.7( 532), iulie 2011, p. 10-14.
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Alexandru Bulandra

Hotel în Atlantida,

– MASCA PĂCURARULUI,

o confirmare
marca Andrei Velea

al treilea raport de cercetare în cazul „Mioriţa”,
Editura Helis, 2009
„Ecouri de cântec şi vorbe” şi încă ceva
Cartea „Masca păcurarului” continuă cercetarea
„O anchetă literară – Vasile Alecsandri şi cazul
Mioriţa”, apărută în 2006 (primul raport de
cercetare) şi „Tainele mioriţei” – o lectură în cheie
masonică a baladei „Mioriţa” de Vasile Alecsandri,
apărută în 2008, tot la Editura Helis (al doilea raport
de cercetare).
Cercetarea, pornită cu mulţi ani în urmă, în
căutarea „cunoscutului necunoscut” – Vasile
Alecsandri, autorul acestei creaţii, socotită anonimă,
caută răspuns la neîntreruptele întrebări ale
profesorului de filozofie, Alexandru Bulandra,
asupra enigmaticului, încifratului mesaj al colindei
păcurarilor, valoare spirituală eternă a poporului
nostru transmisă din generaţie în generaţie pe cale
vorbită, dar şi scrisă până în mileniul al III-lea.
Autorul caută să descifreze ce se ascunde sub
„Masca păcurarului”, nu a păcurarilor din colinda
acestora. Coperta dă imaginea a două măşti, una,
Mască – costum de turcă, Bistriţa-Năsăud, a doua,
Mască – costum de capră, Valea Bistriţei
Moldoveneşti, reproducere după Romulus
Vulcănescu, „Măştile populare”, Editura ştiinţifică,
1970.
Masca e totem în sens mistic pierdut: adaptări,
practici magice pentru sporul casei. În interpretarea
cercetătorului Alexandru Bulandra, „Masca
păcurarului” ascunde o TAINĂ.
Drumul dezlegării acestui mister porneşte de la
cercetarea a două texte de colinde primite de Vasile
Alecsandri din Transilvania: într-un text a citit despre
doi păcurari care „făceau legea” unui al treilea, iar în
al doilea text, despre o oaie care vorbea cu
Dumnezeu.
Căutând în monografia de referinţă a lui Adrian
Fochi, „MIORIŢA”, Al. Bulandra este uimit de
cuvântul „secret” dintr-o colindă: „Câte oi mândre,
seine/...M-or cânta ca pe-un secret”/ „Când a bate
vântul lin/M-or cânta ca pe-un străin.”
În alte variante, „străinul” e alintat cu diminutivul
„străinelul”. Cine este „străinul”? Despre care lege se
vorbeşte? Mare taină! Cercetătorul Al. Bulandra
porneşte într-o lungă călătorie de cercetare încercând
să o descifreze. E o chemare tainică, dintr-o
„străfulgerare de gând”. „Era în inima mea ceva ca un
foc aprins, închis în oasele mele şi mă sileam să-l
înfrânez şi n-am putut.”, mărturiseşte. (Adrian
Marino găsea unul din atributele artei capacitatea de
a conferi omului o conştiinţă insuflată de divinitate. –
Dicţionar de idei literare, Editura Eminescu, 1975).
Cercetând o variantă a colindei păcurarilor „Iată,
vin colindătorii” – „Vin junii colindători/Şi domnu-şi
va fi cu ei/Domnu-n casă-şi va intra”, e uimit de text.
Dacă ne luăm după textul colindelor, în curtea
gospodarului, în Noaptea de Crăciun au loc
evenimente greu de crezut (p.44). Starea de uimire
este şi o stare de luptă cu neîncrederea („Cred,
Doamne, ajută necredinţei mele!”). Uimit de taină,
uimit că cerul coboară pe pământ, încearcă să explice
„ceva” ce se petrece dincolo de înţelegerea cu
mintea. Şi care este mesajul cerului? Răspunde
cercetătorul: „Tot citind şi recitind variante ale
colindei păcurarilor, zeci, sute, ai impresia că asculţi
pe cineva care îţi spune ce vede şi aude în lumea
textului. El este martor-receptor al întâmplării, este
acolo, în faţa locului şi îţi relatează în timp ce se
petrece.” (p. 17). Miraculos! Vezi pe cercetătorul Al.
Bulandra coborând în timp, în ipostaza păstorilor
biblici, care, veghind, văd „steaua de lumină” şi aud
„corul îngerilor”, vestind oamenilor „legea păcii pe
pământ” şi a „bunăvoirii între oameni”. [Luca 2, 9-
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19] (vegherea – stare de luminare, de cunoaştere)
Adverbul „acolo” apropie spaţii ce se păreau
depărtate, apropie şi coprezenţa personajului
enigmatic, „străinelul”. Concluzia: textul colindei
păcurarilor se constituie în acelaşi timp cu legea pe
care o descrie şi o face.
Legea străinelului e legea Celui ce deţine o putere
întemeietoare. E prima luminare în dezlegarea
TAINEI identităţii străinelului şi a legii rânduite de
El prin puterea întemeietoare. Şi Revelaţia:
„Străinelul nu este om.” („simţeam cum fuge
pământul de sub picioare” – minunată metaforă a
Revelaţiei).
Identitatea străinelului e încă învăluită în mister.
Deci, „Staţie de gând. Să stăm şi să socotim.” (p.77)
reprezintă descifrarea enigmei – Raţiunea în slujba
Revelaţiei. „Ceva” ce există, ştim că există şi căutăm
semnificaţia, TAINA acestui CEVA, întrebând şi pe
alţii. Şi Al. Bulandra întreabă pe Adrian Fochi, Mihai
Pop, Pavel Alexăndroiu, Al. Amzulescu, Tudor
Pamfil, Artur Gorovei, Ovidiu Papadima, Nicolae
Cartojan – iluştri cărturari, cercetători ai folclorului
despre „legea” ce vor s-o facă „străinelului” cei doi
păcurari, căutând sensuri, înţelesuri care stau în
adâncul cuvintelor acestor cercetători ai
spiritualităţii româneşti, căutând să pătrundă în
adâncul înţeles al colindei păcurarilor şi descoperă
filonul tragic al acesteia, durerea jertfei (să-i facă
legea străinelului, să-l ucidă), dar şi fuziunea durerii
cu bucuriile vieţii viitoare – „mieii, simboluri ale
reînnoirii vieţii” (locul îngropării lângă mieii abia
născuţi, sărind de neastâmpărul vieţii noi şi pline de
elanul începuturilor) (p.67)
Partea a doua a cercetării prezintă influenţe,
interferenţe, legături tainice ale colindei păcurarilor
cu viaţa reală a locuitorilor plaiului mioritic, trăite în
lumina „legii străinelului”, a rânduielii aduse de
păstorii „văzători” şi „arătători” ai tainei Întrupării
Domnului.
Colinda interferează cu datini, cu practici
ceremoniale, cu practici magice: peţitul fetei, nunta,
înmormântarea – momente fundamentale ale vieţii
omului pe pământ. Pagini încântătoare,
impresionante relatează „Spectacolul nunţii”.
Atmosferă feerică plină de taină – universuri sonore
terestre, unite cu universul celest aducând bucurie,
lumină nuntaşilor, precum corul îngerilor din Biblie
sau colindătorii – păcurarii oamenilor.
Descoperitor de taine, cercetătorul Al. Bulandra
descifrează, în viaţa cotidiană, aspecte, evenimente
încărcate de învăţătura din Biblie. Moto-ul cărţii,
Psalmul 77 din Psaltirea Mitropolitului Dosoftei,
îndemn la trezirea conştiinţei neamului pentru
cunoaşterea şi înţelegerea „legii”, a rânduielii vieţii,
este şi mesajul cărţii „Masca păcurarului”.
Acel CEVA ce se petrece în afara textului colindei
(„Acolo unde textul tace”) este „rânduiala gândită în
context genetic şi funcţional”. Însetat de a afla ce
înseamnă acest CEVA, realizează din „ecou de
cântec şi vorbe”, „ecou de cascadă” – superbă
metaforă a luminii dată de cunoaşterea spirituală
ascunsă în MASCA PĂCURARULUI, care, în fond,
dacă înţelegem bine, este „legea discreţiei”, a
Schimbării la faţă a Mântuitorului de pe Muntele
Taborului.
„Ecou de cascadă”, izvorâtă din revelaţii, scrisă
cu meditaţii profunde, cartea cercetătorului,
eseistului, poetului, profesorului de filozofie Al.
Bulandra revelă cititorului mileniului trei TAINA
STRĂINELULUI, ce dă, de mai bine de două
milenii, oamenilor „izvor de apă vie” care „curge
spre viaţă veşnică” [Ioan 4, 14]
Elena Cârjan

Poetul Andrei Velea, debutant anul trecut cu
„Gimnastul fără plămâni”, revine acum cu un al doilea
efort editorial: placheta de versuri „Hotel în
Atlantida”(Fundaţia Culturală Antares, Galaţi). De fapt,
această revenire poate fi privită şi ca o continuare, din
punct de vedere al faptului că şi această nouă ispravă
literară este împărţită pe cicluri, trei la număr. Dar
totodată se înregistrează o creştere de nivel, o uşoară
rupere de estetica volumului anterior.
Primul ciclu, „o atlantidă care nu s-a pierdut”, ni-l
prezintă pe poet într-o continuă dispută cu sinele său
lumesc. O partidă deloc originală dacă ne gândim că
aceasta face parte din destinul oricărui poet. Dar
modalitatea de construcţie a antitezei este cea care ridică
aici calitatea textelor; şi aici mă refer la capacitatea
poetului de a descrie doar una dintre stări, dar atât de bine
încât cealaltă defilează paralele, în spatele perdelei
intuiţiei: astfel, în „despre poem, pe ţărmul atlantidei”,
care deschide şi volumul de faţă, poetul descrie
momentul de transă creatoare: „mintea colcăie ca un
melc în călduri,/ sudoarea-i alcool, făina oaselor,
cocaină.../se-apropie/ simt cum aerul se retrage speriat ca
o fecioară din faţa unei bacanale/ ah!cum de-mi vine
ideea să scot o foaie de hârtie/ şi s-o interpun între mine şi
urgie?/ mă face mai puţin poet un asemenea gest de
luciditate?”; iar în finalul poemului, îşi deplânge
oarecum aceste momente de „luciditate”: „da, o factură/
a tuturor momentelor când am trăit în gol,/uitând că încăs în viaţă”. În „pseudo-revelaţie”, dimpotrivă, acelaşi
poet se lamentează în faţa lipsei acute de inspiraţie: deşi
se vrea intrând în pielea profetului, care spre deosebire de
„discipolii care adorm, unii visând balauri, alţii de-ale
gurii”, face eforturi să „vorbească cu o piatră/ închipuind
o cheie către oameni”, totuşi, se vede privat de lumina
revelatoare: „deodată amurgul se aprinde brusc,/ un
fulger luminează profetului faţa.../ dar nu-i o revelaţie!
Ah, nu!/ e doar bliţul unui turist obraznic/ care se
depărtează/ către ieşirea din rezervaţie/ grăbit...”. Mai la
vale, poemul „caimac fin de otravă”, descrie aceiaşi
dramă. Dar spre binele unanim, poetul găseşte şi
momentul în care să se împace cu sinele: în „anatomia
unei întâmplări”, el descrie în termenii calmi ai unei
întâmplări, simbioza celor două euri, încheind, cum
altfel decât sugestiv, cu versurile: „probabil m-am
împiedicatde-o pasăre/ pe ţărmul unei atlantide care nu sa scufundat niciodată/ şi am căzut în mine”.
E momentul aici să-mi exprim părerea, cu grad de
convingere, că „atlantida” lui Andrei Velea nu-i alta
decât însăşi poezia: declarată de muritori ca o insulălegendă-ndepărtată şi scufundată, ea supravieţuieşte, ba
mai mult, este rampa omului către sine însuşi, atât cât
acesta îşi permite riscul unei împiedicări din întâmplare.
Al doilea ciclu, „poemele din ultima cameră de
hotel”, amintesc cumva de „omul vag” din „Gimnastul
fără plămâni”; numai că acum accentul se mută o treaptă
mai sus, şi critica nu mai vizează doar elemente umane
aleatoriu selectate, ci mase întregi , publice şi politice,
virusate de diverse maladii; chiar dacă, în virtutea
metonomiei, exprimarea se face tot la singular. Astfel,
sunt criticate pe rând: excesul de originalitate,
transformat în părere prea bună despre sine: „a fi tu însuţi
este singurul fel de unicitate în acest decor:/ ca şi cum
doar tu ţi-ai desena zilnic/ despicătura feselor,/ curbura
punctată a spaţiului// şi nici un zeu nu ţi-ar cere socoteală/
pentru lipsa crasă de talent”(original e să comiţi dar
păcatul originar); laxismul ca motor al trădării: „cine l-a
vândut pe iisus/ s-a spânzurat/ c-un nod de trandafiri/ lancrengătura funiei”(nod de trandafir); refuzul de a gândi:
„ai doar o singură pătură de gânduri/ şi e mai uzată ca
preşul de la intrarea într-o universitate:/ câinii lui diogen/
o profanează din adins în fiecare dimineaţă”(închis în
burta unei păsări uriaşe); autosuficienţa: „de propria
formă decis,/ închis, prin voia ei, într-o ordine
socială,/mulţumeşte că pe asfaltul locului tău/ era schiţat
un contur care-nchidea un suflet”(un contur carenchidea un suflet); şi multe alte metehne, care mai de
care mai grave, peste care poetul aduce în finalul ciclului,
„judecata de apoi”; poem asupra căruia voi reveni mai
târziu, se va vedea atunci de ce.
Între timp semnalăm în fugă un ciclu intermediar de
poeme traduse în limba engleză de către Petru Iamandi, şi
apoi ne apucăm de deşurubat „maşina de poetizat”.
Romeo Aurelian Ilie
(continuare în pag. 16)

Instrucţiuni privind activitatea de arhivă în anul 1831
Ştiaţi că păstrarea documentelor şi prelucrarea lor
reprezintă una din cele mai vechi preocupări ale
omenirii?
Nu vom face o prezentare sau un istoric al evoluţiei
arhivisticii româneşti, ci vom translitera din
paleografia româno – chirilică, adresa, ce cuprinde
instrucţiunile privind prelucrarea dosarelor, transmise
de Vornicia Mare Dinlăuntru a Prinţipatului Ţării
Rumâneşti domnului ocârmuitorului judeţului
Ialomiţa, document ce se regăseşte la Serviciul
Judeţean Ialomiţa al Arhivelor Naţionale în fondul
Prefectura Judeţului Ialomiţa şi voi face o paralelă cu
articolul 17 din Instrucţiuni privind activitatea de
arhivă la creatori şi deţinători, aprobate prin Ordinul
de zi nr. 217 din 23 mai 1996.
„ Cu toate că, încă de la 3 ale trecutului iulie s-au
trimis poruncile Vistierii către dregătoria acelui judeţ
coprinzătoare pentru regulile hârtiilor, precum pre a
să urma a să ţinea de acum înainte atât, adecă, cele
care să primeşte la acea ocârmuire, cât şi cele care
<i>es de la acea ocârmuire în orice trebuinţă
atingătoare de cel mai mic lucru. În urmă, acel judeţ,
spre a să aşeza osebite dele, de fieşcare madea şi după
săvârşirea fiecării pricină, să să coasă fieşcare delă,
cu toate hârtiile ei, urmate într-acea pricină după
meşteşug, legăturile de cărţi puindu-să numerotaţia
foilor din început până la sfârşit, şi de la începutul lor
să să înlăture altă hârtie albă asupra căreia să să
scrie cu slove mari „ delă pentru pricina cutare cu
N<umărul>1 ori 2 sau 3” şi celelalte asemenea
începând de la unu (1) şi până unde se va ajunge
numărul delelor. Şi câte dintrânsele vor fi săvârşite,
să vor trece prin toate foile, un şnur de mătase
galbenă cu albastru prin doă găuri ce să vor face cu
sula aproape una lângă alta, şi căpătâiele şnurului
aducându-să amândoă la faţa de din dos a deli<i> să
va pecetlui cu ceară roşie şi cu pecetia acei ocârmuiri.
Şi ca să nu să împiedice nicicum deşciderea deli<i>,
foile, să va <vor> lăsa şnurul mai slab, iar câte deli
vor fi nesăvârşite vor rămânea neşnuruite şi
nepecetluite, ca să se mai alăture la dânsele şi alte
hârtii ce să vor mai urma până la a le săvârşire. Şi
atunci, să vor şnurui şi să vor pecetlui ş-acelea. Şi
după toată alegerea hârtiilor, cu chipul ce s-au zis,
urmează să să fi şi făcut urmare, fiind vreme
îndestulată de când s-au trimis porunca. Drept aceea,
să scrie acei ocârmuiri să scoaţă numai deli în băgare
de seamă, coprinderea acei porunci trimisă din
partea Vistierii şi câte dele să vor afla săvârşite şi
gătite, întocmai, precum să cere până la trecut iulie cu
l<eat> 1831 să le trimită făr<ă> de zăbavă la
Vornicie, cu doă opise pentru a le coprindere. Unul să
fie iscălit de dumneata ce să rămâie aci împreună cu
delile, şi altul, neiscălit ca să iscălească de către cel
ce se va orândui să le primească, şi iscălitura, să să
întoarcă înapoi spre a să pune în lucrare la Canţelaria
acelui judeţ. Zăbavă, dar să nu să facă, cu trimitere
decât cele săvârşite, ci numai curând gătite, precum
să cere să le trimiţă împreună şi cu arătatele opise
fiind foile trebuincioase, iar pentru delile cele
nesăvârşite să rămâe cu asemenea îngrijire ca, când
să vor săvârşi, să le trimiţă pe acelea la Vornicie tot cu
orânduitele ce să arată.
1831 septembrie 11
Marele Vornic Dinlăuntru <ss indescifrabil>1”.
În prezent,
potrivit Instrucţiunii privind
activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de
documente, aprobate prin Ordinul de zi nr. 217 din 23
mai 19962, documentele se grupează în dosare, e
probleme şi termene de păstrare, iar în vederea
predării dosarelor la depozitul de arhivă, pregătirea
dosarelor, art. 17, alin (3)prevede că „documentele din
fiecare dosar se leagă în coperte de carton, în aşa fel
încât să asigure citirea completă a textului, datelor şi
rezoluţiilor”; alin. (5) prevede că „filele dosarelor se
numeoează în colţul din dreapta sus, cu creion
negru;(...)”; alin. (6) prevede că „pe coperta
dosarului se înscriu denumirea unităţii şi a
compartimentului creator, numărul de dosar din
inventar, anul, indicativul desarului după
nomenclator, datele de început şi de sfârşit, numărul

de file, volumul şi termenul de păstrare”; la alin. (7) se
precizează că „pe o foaie nescrisă, adăugată la
sfârşitul dosarului, sau pe prima pagină nescrisă a
registrelor şi condicilor, lucrătorul de la
compartimentul creator al dosarului face următoarea
certificare: Prezentul dosar (registru, condică)
conţine :..... file, în cifre şi între paranteze, în litere,
după care semnează şi pune data certificării.”
În urma analizării conţinutului acestor două
instrucţiuni, se constată, faptul că, bazele de
constituire a dosarelor, delelor la creatori erau foarte
bine stabilite în anul 1831, ulterior ,ele fiind
completate, până la forma actuală.
Modul de constituire al dosarului la 1831 era
madeaua, astăzi problemele. Inventarierea dosarelor
se făcea doar în cazul în care dosarele respective erau
finalizate. La fel ca şi astăzi, dosarele se numerotau şi
coseau. Difernţa între cele două instrucţiuni constă în
faptul că, la 1831, şnurul avea culoarea albastră sau
galbenă şi era prins cu ceară roşie, fiind aplicată

pecetea ocârmuirii, iar potrivit instrucţiunilor actuale,
la sfârşitul dosarului se face certificarea dosarului, iar
culoarea şnurului nu este obligatorie.
Predarea dosarelor la compartimentul de arhivă,
atunci, ca şi acum, se face pe bază de inventare, atunci
aşa-numitele opise. Astăzi, este specificat faptul, că la
predarea dosarelor către compartimentul de arhivă se
încheie un proces – verbal de predare – preluare între
compartimentul care predă doumentele (creator) şi
compartimentul de arhivă (care preia documentele), în
urma verificării inventarelor şi dosarelor de către
responsabilul compartimentului.de arhivă.

CRONICA TULBURĂTOARE

Vorbind de moda manifestelor, în Franţa au mai
apărut în ultima vreme câteva, printre care unul al
economiştilor oripilaţi de agresivitatea doctrinei
ultraliberale, sau, un altul al intelectualilor de stânga
care constată cât de arogant este astăzi capitalismul,
rămas fără adversar ideologic. Iată la ce era bun
comunismul, spun ei. Comunismul îi obliga pe
capitalişti să aibă puţină ruşine.
Revenind la Hessel, în urma succesului
înregistrat cu Indignaţi-vă! el a mai scris un manifest
intitulat Engagez-vous!, ceea ce în româneşte dă, în
traducere cuvânt cu cuvânt, Angajaţi-vă!, sensul
fiind acela al unui angajament politic şi intelectual, al
militantismului. După indignare, s-ar părea că este
necesară şi oareşce acţiune.

Vremea manifestelor
„O stafie bântuie prin Europa: stafia
comunismului”. Aşa începe cel mai renumit
manifest al epocii moderne, manifestul Partidului
Comunist, scris în 1847 de Marx împreună cu
Engels. Tot pe fond de criză putem spune că a revenit
la modă manifestul ca instrument de vehiculare a
unor idei. Am putea spune aproape că, astăzi, stafia
acestui gen literar-propagandistic, manifestul,
bântuie Europa. Este cazul unui manifest intitulat
Indignaţi-vă!, scris de un intelectual francez care are
93 de ani. Manifestul are forma unei broşuri de 30 de
pagini, costă 3 euro şi s-a vândut în peste un
miliondouăsutedemii de exemplare. Un adevărat
fenomen, cum scrie presa franceză, care l-a
transformat pe autorul acestui text într-un fel de
erou, el devenind astăzi înţeleptul Franţei. Pe nume
Stephane Hessel, el s-a născut în 1917, are origini
evreieşti din partea tatălui şi a absolvit o înaltă şcoală
de adminstraţie franceză. În anii de ocupaţie nazistă
s-a angajat în rezistenţă iar după război a devenit
diplomat şi a participat la redactarea Declaraţiei
Universale a Drepturilor Omului. Printre altele, fiind
şi ambasador al Franţei la Organizaţia Naţiunilor
Unite.
Manifestul său Indignaţi-vă! a apărut în
octombrie 2010 în sudul Franţei, fiind publicat de un
editor care nu-şi imagina că, într-o bună zi, va vinde
respectiva broşură în peste un milion de exemplare şi
că va acorda drepturi de traducere în peste douăzeci
de ţări. În broşura sa Hessel spune lucruri simple şi
poate de aceea atâta lume le-a înţeles şi le-a acceptat.
Stephane Hessel spune, în esenţă, următoarele:
lumea de azi este nedreaptă, capitalismul a ieşit de
sub control, oamenii politici sunt de fapt teleghidaţi
de finanţele mondiale, vechile valori morale s-au
pierdut, chiar şi democraţia pare să nu mai facă casă
bună cu capitalismul, iar copiii noştri vor trăi în mod
evident mai prost decât părinţii lor. El le cere
cetăţenilor nu să se revolte, ci să se indigneze. „Să ne
indignăm, pentru că acest lucru îl putem face, şi mai
ales să ne indignăm fără să recurgem la violenţă.”
Autorul consideră că succesul de care s-a bucurat
manifestul său este cea mai bună dovadă că lucrurile
nu merg bine. Când un manifest politic trece din
mână în mână şi ajunge să treacă graniţele, înseamnă
efectiv că în societatea actuală europeană, dar şi
mondială, s-a instaurat un fel de nelinişte, un
semntiment că suntem afectaţi nu numai de o criză
economică, dar şi de una politică şi de identitate. Nu
prea mai ştim în ce direcţie ne conduc liderii noştri
politici, iar acea încredere simplă pe care o avea
populaţia altădată în ei a dispărut. Până acum, în
marile democraţii, oamenii îşi spuneau: acest guvern
nu îmi place, dar va veni un altul şi lucrurile vor
merge mai bine. Or, astăzi, lumea nu mai crede în
ameliorarea situaţiei, chiar dacă guvernele se
schimbă.

1. Serviciul Judeţean Ialomiţa al Arhivelor Naţionale, fond Prefectura
Judeţului Ialomiţa, doasr 147/1831, fila 2.
2. Instrucţiunii privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii
de documente, aprobate prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996, art. 17.

S.J.A.N. Ialomiţa
Vlădăreanu Raluca – Olicia
Consilier asistent

Jobs. Steve Jobs.

24 februarie 1955-5 octombrie 2011
Poate că dacă nu ar fi primit numele familiei
adoptive JOBS, Steven Paul nu ar fi ajuns să schimbe
lumea aşa cum a făcut-o.
JOB, în engleză, în funcţie de context înseamnă:
muncă, serviciu, ocupaţie, poziţie, comerţ, carieră,
post, meşteşug, vocaţie, scop, afacere, lucrare. Job
însă mai înseamnă şi hoţie, spargere, jaf, escrocherie.
Mi-am petrecut toată ziua documentându-mă
asupra vieţii lui şi istoria Apple-Computers. Tot ceea
ce a creat a făcut-o pornind invers, de la utilizator
către producător. Una din ideile lui a fost să creeze un
computer care să fie la fel de uşor de folosit ca un
prăjitor de pâine. Şi a reuşit, deşi nu a jucat deloc
după regulile industriale. Cu alte cuvinte, a făcut
totul bine, făcând totul pe dos. „Mă interesează cum
funcţionează un lucru, nu cum arată”, spunea Steve.
El nu a vrut săfacă computere pentru toată lumea. A
vrut şi a reuşit să creeze cele mai bune computere din
lume pentru o anumită categorie de oameni, care
gândeau diferit şi care, mai presus de toate, erau
caracterizaţi prin creativitate şi gândire divergentă.
Majorităţii îi place să se complice inutil, confundă
complex cu complicat şi simplu cu simplist,
simţindu-se mai confortabil cu vechile probleme
decât cu noile soluţii. Steve a creat produse pentru
oameni care vor altceva: o simplitate care să le ofere
libertatea de a merge mai repede, mai departe,
căutând mereu soluţii noi. El nu avea timp să se
creadă vedetă, pentru că avea mereu multă treeabă.
Nu şi-a propus ţinte financiare şi de marketing ci, de
exemplu, a spus odată simplu: „O să revoluţionez
industria muzicii” şi a făcut-o prin iPod şi prin
iTunes.
Dacă computerul este cea mai mare invenţie a
secolului al XX-lea, atunci Steve Jobs i-a dat
adevăratul sens: ceva simplu, prietenos, frumos dar
funcţional, care te ajută să faci lucruri importante
pentru tine. El a mai spus: „Dacă e simplu, funcţional
şi cum ăţi trebuie, atunci nu poate să iasă decât
frumos.”
(12.10.2011)
Vasile PANĂ
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PERSEVERENŢĂ ŞI PASIUNE DEOPOTRIVĂ
- PROFESORUL ION ALEXANDRESCU DIN COMUNA JILAVELE, JUDEŢUL IALOMIŢA
În urmă cu 53 de ani, proaspăt absolvent al Facultăţii de
deoarece Doamna Atena i-a fost şi îi este alături în toate
LA 85 DE ANI -

Istorie a Universităţii din Bucureşti, împreună cu soţia,
Elena, tot debutantă în învăţământ şi colegă de promoţie pe
băncile instituţiei amintite, păşeam într-un septembrie
călduros în incinta Şcolii generale de şapte ani din comuna
Jilavele, raionul Urziceni. Am remarcat în rândurile
oamenilor şcolii de aici un tânăr de 33 de ani, slab dar bine
legat, cu o privire clară, pătrunzătoare din care emana
energie, continuu preocupat de pregătirea lecţiilor de fizică
şi chimie, împărţindu-şi cu pricepere timpul între
laboratorul şcolii şi sălile de clasă. Se pregătea cu multă
conştiinciozitate pentru orele de curs şi se remarca prin
elaborarea meticuloasă a lecţiilor. Aşa l-am cunoscut pe
profesorul Ion Alexandrescu, cel care colegii, elevii şi
cetăţenii comunei Jilavele i se adresau cu mult respect şi
consideraţie „Domnul Nelu”. Profesorul Ion Alexandrescu
se remarca printr-o foarte bună pregătire profesională la
obiectele de specialitate. Dar Domnul Nelu era cunoscut şi
dincolo de zidurile şcolii. În luna martie a anului 1960, la
data de 27, a avut loc o eclipsă totală de soare vizibilă foarte
bine şi în România. În timpul existenţei nu prea lungi a
acestui fenomen astronomic, la căminul cultural din
Jilavele – sala gemea de lume – profesorul Ion
Alexandrescu a reuşit să efectueze o foarte izbutită
demonstraţie despre producerea acestui fenomen
astronomic utilizând un aparat didactic care explica
mişcarea astrelor pe bolta crească şi de ce şi cum se produc
eclipsele. Anii au trecut, nu uitasem şcoala din Jilavele, pe
profesorul Ion Alexandrescu şi pe ceilalţi colegi. În anul
1997 l-am „redescoperit” pe Domnul Nelu datorită unui
semnal editorial apărut în revista Magazin istoric. Am aflat
cu vădită plăcere şi cu un firesc interes despre apariţia unei
monografii a comunei Jilavele. Am discutat cu Domnul
Nelu rugându-l să-mi expedieze un exemplar din cartea
amintită. A fost pentru mine şi soţia mea un moment de
emoţie şi bucurie când am intrat în posesia monografiei,
unul dintre autori fiind şi fostul nostru coleg profesorul Ion
Alexandrescu. A văzut lumina zilei în comuna Jilavele la 4
noiembrie 1926 din părinţi, Elena şi Alexandru care
aparţineau ţărănimii mijlocaşe, oameni gospodari şi
harnici, interesaţi de buna creştere şi instruire a copiilor lor
cu ştiinţa de carte şi înzestraţi cu o frumoasă comportare în
familie şi societate. Copilul Ion va învăţa la şcoala primară
din Jilavele între anii 1933-1937. Era atras de o profesiune
care reclama mult curaj, voinţă şi pasiune pentru
cunoaşterea tainelor zborului. În prima lună de toamnă a
anului 1938 susţine cu foarte bune rezultate examenul de
admitere la Şcoala Tehnică Aeronautică. Unitatea de
învăţământ din Mediaş avea un profil militar şi la
terminarea cursului a devenit absolvent cu diplomă de
mecanic în specialitatea motoare de aviaţie şi celulă de
zbor. Momente importante, de neuitat pentru elevul Ion
Alexandrescu au fost perioadele de practică obligatorie
efectuate la unităţi de aviaţie ale ţării noastre din diferite
zone. În 1943, vara, se afla la A.S.A.M. Cotroceni –
Bucureşti o importanta întreprindere profilată pe
executarea de reparaţii a avioanelor tip I.A.R. 80 şi I.A.R.
81. În vara anului 1944 elevul Ion Alexandrescu a participat
la efectuarea celei de-a doua practici, de data aceasta la una
din cele mai cunoscute şi consacrate unităţi ale aviaţiei
române – Grupul 9 Vânătoare a cărei bază era în oraşul
moldovean Tecuci. După cum consemnează Domnul Ion
Alexandrescu în însemnările sale personale: „ Grupul 9
Vânătoare era elita aviaţiei noastre de vânătoare care
susţinea Frontul de est din punct de vedere aviatic”. Aici, la
Tecuci, tânărul practicant în domeniul aviaţiei a avut
prilejul, dar totodată şi marele privilegiu de a-l cunoaşte
personal pe unul dintre cei mai importanţi aviatori români,
un nume consacrat în analele aripilor româneşti cu tricolor
– vestitul pilot Constantin M. Cantacuzino (Bâzu).
Surpriza întâlnirii, mai degrabă a reîntâlnirii lui Ion
Alexandrescu cu celebrul pilot de faimă naţională şi
internaţională a fost cu atât mai mare şi neaşteptată
deoarece exista un numitor comun al celor doi: localitatea
Jilavele. Dar să-l lăsăm pe profesorul Ion Alexandrescu săşi depene amintirile: „ Pe căpitanul-aviator Constantin M.
Cantacuzino (Bâzu) îl cunoşteam din copilărie, când venea
vara la moşia lui din Jilavele şi noi, copiii, ne adunam pe
locul unde ştiam că aterizează avionul lui.” Peste ani, o idee
îndrăzneaţă se va transpune într-o faptă de excepţie:
imortalizarea personalităţii lui Constantin M. Cantacuzino
(Bâzu) într-o sculptură. La aeroportul militar din Tecuci
elevul Ion Alexandrescu a obţinut o specializare pe un tip de
avion de fabricaţie germană Messerschmidt 109. După
război, tânărul Ion Alexandrescu se angajează la
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cooperativa de consum din localitatea natală unde va
desfăşura o muncă specifică atribuţiilor de funcţionar şi
casier. Aici a avut o contribuţie deosebit de meritorie la
construcţia localului cooperativei de consum. A început să
predea din luna ianuarie 1950 în cadrul învăţământului
gimnazial – clasele V-VIII – obiectele fizică şi chimie în
calitate de profesor suplinitor. În continuare au urmat anii
de studiu la Facultatea de fizică şi chimie din Institutul
Pedagogic de 3 ani din Bucureşti. Profesorul Ion
Alexandrescu a dovedit de-a lungul unei fructuoase cariere
didactice un real talent şi har pedagogic, dar şi calităţi certe
în organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv educativ în calitate de conducător al şcolii generale din
comuna Jilavele. A îndeplinit funcţiile de director adjunct
între anii 1956 - 1963 şi de director coordonator în
perioadele 1963-1973 şi 1977-1981 reuşind să asigure
şcolii din Jilavele un loc fruntaş din ierarhia învăţământului
din judeţele Ilfov şi Ialomiţa.
În viaţa comunei s-a evidenţiat prin ataşamentul
exprimat şi constant în numeroase rânduri în direcţia
rezolvării unor necesare cerinţe edilitar-gospodăreşti. A
fost consilier al Primăriei din Jilavele în patru legislaturi,
prezenţa sa în această postură remarcându-se prin
propuneri judicioase. După ieşirea sa la pensie, în 1988,
dorinţa sa mai veche de a se realiza şi amplasa în centrul
comunei un bust dedicat marelui pilot român Constantin M.
Cantacuzino (Bâzu) a fost posibilă datorită unor
considerabile eforturi personale deloc uşoare şi care au
necesitat un număr bun de ani, începând din 1997 şi până în
2005 (30 octombrie) când lucrarea a fost inaugurată.
Pasionat de aviaţie, cercetător asiduu al vieţii şi activităţii
lui Constantin M. Cantacuzino (Bâzu), profesorul Ion
Alexandrescu este posesorul unei biblioteci cu lucrări de
referinţă despre aviaţia română şi străină şi al unui bogat
fişier cu date şi fapte despre aviatorul amintit. A întreţinut şi
menţine relaţii cu caracter documentar şi de cercetare în
domeniul aviaţiei cu personalităţi cum sunt generalul
–comandor Ion Dobran, unul din camarazii de zbor ai lui
Bâzu sau cu publicistul Vasile Tudor, autorul unei cărţi
dedicate pilotului erou. Însuşi profesorul Ion Alexandrescu
i-a dedicat lui Constantin M. Cantacuzino (Bâzu)
interesante mărturii memorialistice în Monografia comunei
Jilavele, apărută în Editura Prahova, Ploieşti în 1997şi a
publicat şi în presa locală ialomiţeană articole dedicate lui
Constantin M. Cantacuzino (Bâzu) şi monumentului ridicat
în memoria marelui zburător român. Autor şi a unor
Însemnări memorialistice aflate în manuscris, Domnul Ion
Alexandrescu evocă în pagini în care se împletesc amintiri
despre anii copilăriei sale şi perioada când a efectuat
practica în calitate de elev al Şcolii de Aeronautică de la
Mediaş. Evocările despre anul 1944, a verii fierbinţi din
acel august în care aviaţia română îşi făcea cu prisosinţă
datoria către ţara şi poporul nostru sunt cuprinse în pagini
dedicate eroismului piloţilor români: „ Buzău – 18 august
1944. Să nu uităm ! Acum 60 de ani a căzut o stea: Căpitanul
aviator Alexandru Şerbănescu comandantul gloriosului
Grup 9 vânătoare.” Oficialităţile comunei Jilavele au
dovedit o receptare firească exprimată în acordarea
numelui lui Constantin M. Cantacuzino (Bâzu) Şcolii
generale şi unei străzi din localitatea ialomiţeană, în urma
propunerilor făcute de iniţiatorul ridicării bustului marelui
aviator.
Pentru implicarea sa nemijlocită în activitatea de
organizare şi desfăşurare în România a unor manifestări cu
un deosebit impact formativ instructiv-educativ asupra
tinerei generaţii a primit Premiul I oferit de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, la Braşov, în
ziua de 2 iulie 2011, cu următoarea motivaţie : „ Se acordă
domnului prof. Ion Alexandrescu din Jilavele, veteran şi
camarad al lui Traian Dîrjan, pentru implicare şi dăruire în
diseminarea proiectului interjudeţean „Cinstire eroilor
aviatori”, ediţia a VI-a”.Tot în acest an în 5 august Consiliul
local Jilavele i-a decernat o Diplomă în al cărui cuprins se
specifică:” Se acordă titlul de CETĂŢEAN DE ONOARE
al comunei Jilavele d-lui profesor ALEXANDRESCU ION
pentru întreaga activitate desfăşurată pe plan educativ,
cultural, social şi politic. Cu deosebit respect, Primar Ing.
Nicolae Stoene.” Un al doilea document emanat din partea
autorităţii locale din comuna Jilavele menţionează despre „
decernarea Titlului de Cetăţean de onoare Profesorului Ion
Alexandrescu pentru întreaga activitate a Domniei sale în
slujba învăţământului românesc la Şcoala cu clasele I – VIII
„Constantin M. Cantacuzino (Bâzu)” din Comuna Jilavele
– Ialomiţa. Primar Nicolae Stoene, Jilavele 05 august 2011”
Profesorul Ion Alexandrescu este apreciat de toţi cei care îl
cunosc pentru viaţa sa de familie rodnică prin împlinirile ei

momentele vieţii amândurora cu o contribuţie esenţială în
trăinicia unui cămin armonios ale cărui vlăstare le fac cinste
părinţilor şi societăţii. Cele două fiice ale soţilor Ion şi
Atena Alexandrescu sunt profesoare în învăţământul liceal,
au gradul I şi predau specialităţile chimie şi matematică.
Profesoara de chimie este în acelaşi timp autoare şi
coautoare al unui manual destinat elevilor din învăţământul
mediu. La aniversarea celor 85 de ani de viaţă pe care îi
împlineşte la 4 noiembrie 2011, Domnul Ion Alexandrescu
are motive întemeiate să scruteze cu încredere şi optimism
anii care îi vor marca un parcurs pe care îl dorim să îi fie
jalonat de energii şi putere de muncă pentru a fi în
continuare util celor din jur, familiei şi binelui obştii din
comuna Jilavele. În acelaşi timp preocupările Domniei Sale
în domeniul atât de îndrăgit al aviaţiei, avem certitudinea că
vor fi continuate şi amplificate în folosul celor care
preţuiesc virtuţile mesagerilor aerului: bravii zburători
români de pe păsările de oţel pe care străluceşte tricolorul
naţional. Un sincer „LA MULŢI ANI”, Domnule Profesor
Ion Alexandrescu şi multă sănătate, bucurii şi numai bine
alături de toţi cei dragi din familie !

Mircea DUMITRIU

Hotel în Atlantida,
o confirmare
marca Andrei Velea
(urmare din pag. 14)

Acesta este titlul celui de-al treilea şi ultimul ciclu din
cartea de faţă. „Maşina de poetizat” nu o pot vedea altfel
decât ca pe puterea creatoare a poetului, de care alteregoul-om se simte uneori hăituit, pentru momentele în
care setea de normalitate îl învinge, şi rămâne doar om:
„eu şi maşina de poetizat ne ocolim reciproc,/ după o
primă întâlnire ceva mai dulce/ ca un cocteil de pelin şi
fiere// mi-e tot mai greu să mi se reproşeze întruna/ că
merg pe asfalt când toţi merg pe nori, pe smog sau pe
ceaţă/ că mestec pâine când toţi se hrănesc cu
idealuri”(cocteil de pelin şi fiere). Fireşte că la un
moment dat, omul cedează poetului: „mestec armura
maşinii de poetizat/ de parcă aş plimba petale de
trandafiri pe buze”(trupul maşinii de poetizat).
Ceea ce se poate reproşa acestui ciclu, ar fi, pe lângă
dimensiunea lui redusă, care e strict alegerea poetului,
inflaţia de versuri în care „galaţiul” apare, ca decor.
Minusul vine din faptul că el nu capătă o valoare
simbolică, ci este pur şi simplu descris prin metafore, fără
însă a scăpa de blamul unui oraş mediocru, după
mărturia poetului însuşi. Acesta este şi motivul pentru
care aş fi preferat ca volumul să se încheie cu poemul
„după judecata de apoi”: „după judecata de-apoi/ rămân
ultimul// pentru a verifica vulcanii să nu scape gaz,/
lacurile să nu dea pe dinafară,/ stelele toate să fie stinse//
închid uşa lumii cu două zăvoare,/ craniul mi-l aşez drept
sigiliu, iar noaptea/ o trag pătură peste lume// în imensul
hău cu arme de catifea”.
Deşi, dacă privim volumul de sus, observăm că
ciclurile sunt aşezate înţelept: toată acea adunătură de
păcate, criticate când ironic, când amar, sunt prinse ca
într-o carapace protectoare între celelate două cicluri,
care tratează condiţia poetuluiîn lume. Iar una dintre
menirile acestei condiţii, rămâne fără doar şi poate,
vindecarea acestor boli.
Înspre încheiere, se cuvine să aruncăm o privire şi
asupra texturii poemelor lui Andrei Velea. Iar în acest
sens, se poate observa o întrepătrundere între expresii
optzeciste, de genul: „dinţii călcâielor”, „creionul ascuns
în ghindă”, „tăvălugul aerului, care aduce înspre noi/ nu
fire de praf, ci bolovani/ nu adieri de vânt, ci tornade”; şi
construcţii post-moderniste, cum ar fi: „mototolind
timpul şi spaţiul precum şerveţelele nazale”, „mai
strâmtă ca lumea înainte de-a fi fost creat spaţiul,/ mai
tensionat ca pielea unei femei înainte de-a naşte”,
precum şi frumoasa metaforă a „maşinii de poetizat”. Iar
prin această ingenioasă ţesătură, el îşi creionează un stil
nou, al său, un stil care prin fineţea detaliului, confirmă
poetului originalitatea mult râvnită de întreaga suflare
poeticească, precum şi o poziţie de vârf în noua generaţie
de poeţi, care se aşează la start în acest debut de deceniu
secund al secolului XXI.

ÎNLĂTURAREA LUI ALEXANDRU IOAN CUZA.
ACŢIUNEA MILITARĂ

Împrejurările dublei alegeri a colonelului Alexandru
I.Cuza, ca domn al celor două Principate Române, Moldova
şi Muntenia, la 5 şi respectiv 24 ianuarie 1859 sunt
binecunoscute. Domnia lui Alexandru Ioan I sau a lui
Alexandru Ioan Cuza ori Cuza-Vodă, cum a rămas în actele
oficiale, respectiv în istoriografie şi în mentalul popular, a
făcut de asemenea subiectul unui capitol aparte în istoria
românilor, îndeosebi prin reformele aplicate în anii 18631864. A fost o domnie cu evidente realizări istorice,
comparativ cu perioada anterioară, dar în acelaşi timp
exagerat mitizată, îndeosebi în istoriografia comunistă,
pentru a pune în umbră realizările incomparabil mai mari şi
mai multe, ale glorioasei domnii a lui Carol I.
Sfârşitul domniei lui Alexandru Ioan Cuza a fost
prezentat, atât în studii de specialitate, cât şi în manualele
şcolare, drept unul neprevăzut şi catastrofal pentru ţară1,
provocat de duşmanii patriei, catalogaţi sub numele generic
de ,,monstruoasa coaliţie”2. O analiză amănunţită a
împrejurărilor în care s-a produs sfârşitul domniei lui Cuza,
prin abdicarea sa forţată, arată realele împrejurări în care sa produs acest act, socotit în epocă ca fiind o ,,revoluţiune”,
iar mai târziu o lovitură de stat.
Cu toate meritele sale, fundamentate pe netăgăduitul
patriotism al lui Alexandru Ioan Cuza, această domnie, cel
puţin în cea de-a doua parte a sa, a fost una dintre cele mai
controversate din istoria românilor. Rolul reformelor a fost
evident, dar consecinţele nici pe departe nu au însemnat
ceea ce istoriografia postbelică a înregistrat. Legea
secularizării averilor mănăstireşti a lovit nu doar în
patrimoniul mănăstirilor închinate, ci în cel al tuturor
mănăstirilor din România, provocând ruinarea spirituală şi
materială a unor aşezăminte de însemnătate naţională3.
Conflictul cu Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului
avea să determine încordarea nu doar în relaţiile cu aceasta,
ci şi cu Imperiul Otoman şi Imperiul Rusiei. Problema,
rezolvată peste ani, în timpul domniei lui Carol I, avea să
provoace daune serioase Bisericii Naţionale şi o ruptură
între această instituţie fundamentală a societăţii româneşti
şi stat. Însăşi reforma agrară, importantă doar pentru că a
fost prima de acest fel în istoria românilor4 nu a avut
consecinţe deosebit de favorabile, generând, cel puţin în
primii ani după aplicare, mari probleme sociale şi
economice. Din punct de vedere politic, deja din anul 1862,
odată cu asasinarea premierului Barbu Catargiu, ruptura
dintre domnitor şi principalul grup politic, cel al
conservatorilor, a devenit atât de mare, încât în tot restul
domniei lui Cuza nu a mai putut fi vorba de o colaborare
politică la cel mai înalt nivel, pentru interesele naţiunii.
Iarăşi, liberalii radicali ai lui Ion C.Brătianu s-au aflat întrun conflict politic permanent cu domnitorul, cu toate că
erau în mod deschis adepţii reformelor. Repetatele arestări
şi acuze aduse liderilor liberali principali, Ion C.Brătianu şi
C.A.Rosetti, precum şi campania de presă a jurnalului
Românul, cel mai aprig critic al regimului cuzist, au făcut
din liberalii radicali probabil cei mai înverşunaţi duşmani ai
domnitorului.
Pe plan extern, atât măsurile reformiste, cât şi regimul
autoritar instaurat în vara anului 1864, au adăugat statelor
europene nefavorabile sau indiferente Principatelor Unite
chiar şi Franţa. Lucrurile s-au complicat atunci când, având
interese în Italia, Napoleon al III-lea a părut favorabil unui
schimb între Italia, care urma să primească Veneţia şi
Imperiul Austriac, care ar fi primit cele două Principate
Române.
Constituirea ,,monstruoasei coaliţii” în timp nu este
clară, sub toate aspectele sale. După toate probabilităţile,

începuturile contactelor dintre duşmanii politici de până
atunci, liberalii (radicali) şi conservatorii, îşi au originea
încă din prima parte a anului 1863. Odată cu instaurarea
regimului autoritar, prin adoptarea Statutului dezvoltăror,
prin care tocmai prerogativele domnitorului creşteau în
mod deosebit, instaurând pentru prima dată un regim
autoritar în România, relaţiile dintre cele două tabere
politice s-au închegat, scopul declarat fiind înlăturarea de
pe tron a lui Alexandru Ioan Cuza şi aducerea prinţului
străin. Oficial, se consideră drept pact documentul încheiat
între liderii celor două mari grupări politice (Ion
C.Brătianu, C.A.Rosetti, Ion Ghica, Dimitrie Ghica,
Gr.Brâncoveanu ş.a.) în luna iunie 1865, prin care,
prevalându-se de hotărârile naţionale ale Adunărilor din
anii 1857 şi 1859, se angajau, în caz de ,,vacanţă a
tronului”5, să susţină înscăunarea unui principe străin.
Problema principală a complotului pentru înlăturarea
lui Alexandru Ioan Cuza a constituit-o, evident, atragerea
cercurilor militare în complot. Deşi teoretic, domnitorul
avea de partea sa Poliţia, în primul rând cea a capitalei,
condusă de oameni credincioşi lui Cuza, respectiv Nicolae
Bibescu, apoi Mihail Marghiloman, iar din anul 1865 de
Alexandru Beldiman, sprijinul acestui organism era
neglijabil, fapt sesizat mai ales cu ocazia revoltelor din anii
1862-1865, când guvernul, prin Ministerul de Interne,
făcuse apel la armată, pentru a opri mişcările de stradă.
S-a considerat că ruptura dintre cercurile militare şi
domnitorul Alexandru Ioan Cuza s-a produs cu ocazia
represiunii din 3 august 1865, când revoltele de stradă din
Bucureşti, provocate de măsurile fiscale ale guvernului
Nicolae Kreţulescu, au fost înăbuşite prin intervenţia
armatei, sub coordonarea directă a Gen.Ioan Emanoil
Florescu. Întreaga garnizoană a capitalei a fost desfăşurată,
iar focul deschis, inclusiv prin utilizarea artileriei, a
provocat numeroşi morţi şi răniţi6.Oricum, este cert că la
sfârşitul anului 1865, o mare parte a ofiţerilor români fusese
atrasă de partea conjuraţiei, îndeosebi prin intermediul
cercurilor politice liberale. Armata permanentă română
avea atunci 7 regimente de infanterie (de linie), 1 batalion
de vânători (de gardă), 2 regimente de lăncieri (cavalerie), 1
regiment de artilerie, 1 batalion de geniu, 1 divizion de
jandarmi, precum şi 1 divizion şi un batalion de
pompieri7.Pentru puterea de foc, desigur cea mai
importantă unitate militară era Regimentul de artilerie,
comandat de Col. Nicolae Haralambie. Născut în anul 1831
(după alte surse, 1835), acesta intrase în armata Munteniei
ca voluntar, în anul 1851, un an mai târziu devenind
sublocotenent. Din anul 1864 era colonel, comandant de
regiment8. Acesta fusese atras de partea complotului, cel
mai probabil, ca şi în cazul altor ofiţeri, datorită
nemulţumirii de a vedea slaba înzestrare a armatei şi
neplata soldelor pe mai multe luni, concomitent cu marile
abuzuri financiare făcute de persoanele din camarila
domnitorului. O altă motivaţie a colonelului trebuie să fi
fost şi promisiunea de a fi inclus în viitoarea Locotenenţă
domnească.Cel de-al doilea ofiţer important atras de partea
complotiştilor a fost Mr.Dimitrie Lecca, comandantul
Batalionului de vânători, tocmai unitatea militară a cărei
misiune era, de la constituirea sa în anul 1863, de a asigura
paza domnitorului şi a Palatului domnesc. Născut în anul
1832, Lecca, ofiţer care se pretindea descendent din Aga
Lecca, căpitan vestit (dar şi trădător!) al lui Mihai Viteazul,
intrase în armată în anul 1854, din 1860 fiind căpitan, iar din
anul 1863 comanda primul batalion de vânători înfiinţat în
armata română9.Mr.Dimitrie Lecca avea să fie cel care i-a
atras în complot pe mulţi dintre ceilalţi ofiţeri, între care cei
din batalionul comandat de el, precum şi Col.Dimitrie
Kreţulescu, comandantul Diviziei teritoriale cu reşedinţa în
capitală. Născut în anul 1824, acesta provenea dintr-o
veche familie boierească şi fusese ofiţer în armata otomană,
fiind integrat în cea română în anul 1859, direct cu gradul de
colonel10.
La începutul lunii februarie, complotişti civili şi militari
s-au reunit în casa lui Nicolae Blaremberg, cunoscut
opozant al lui Alexandru Ioan Cuza şi au căzut de acord
asupra ultimelor detalii ale loviturii de stat. S-a decis atunci
componenţa Locoteneţei domneşti (câte un reprezentant al
liberalilor-radical, al conservatorilor şi al militarilor), care
avea să gestioneze domnia până la aducerea unui prinţ
străin, deja atunci fiind indicat belgianul Filip de Flandra.
În după-amiaza zilei de joi, 10/22 februarie 1866, liderii
militari, Col.Nicolae Haralambie, Col.Dimitrie Kreţulescu
şi Mr.Dimitrie Lecca, s-au întâlnit cu Cpt.Alexandru
Candiano-Popescu11, la locuinţa ultimului, punând la punct
detaliile finale ale acţiunii. Seara, Cuza-Vodă l-a primit pe
un anume Gheorghe Dogărescu, după unele surse băiat de
prăvălie12, după altele angajat la redacţia gazetei Trompeta

Carpaţilor (director, Cezar Bolliac), care i-a destăinuit
domnitorului detalii despre complot, aflate chiar de la unul
dintre ofiţerii Batalionului de gardă. Alarmat, domnitorul sa adresat tocmai celor doi principali ofiţeri complotişti,
N.Haralambie şi D.Lecca, din partea cărora a primit
asigurări ferme că nu exista nici un fel de ameninţare
populară sau de vreun alt fel. De asemenea, i-a convocat pe
Col.Zefcari şi pe I.G.Valentineanu, şeful siguranţei publice,
dar şi aceştia i-au dat asigurări de linişte13.Chemat şi el la
Palat, prefectul Poliţiei Capitalei, Alexandru Beldiman14, a
asigurat de asemenea că oraşul era liniştit, iar liderii
opoziţiei participau la un bal. Pentru mai multă siguranţă,
Beldiman a ordonat tăierea frânghiilor la toate clopotele
bisericilor din oraş (pentru a nu se alarma populaţia), cu
excepţia celor de la Biserica Creţulescu, de lângă Palatul
domnesc, însă chiar acolo era un punct de observaţie al
complotiştilor.
Domnitorul Cuza a petrecut în acea seară câteva ore la
jocuri de cărţi, împreună cu Maria Obrenovici şi cu câţiva
amici, după care, cam la o oră după miezul nopţii, s-a retras
în apartamentul său. După ora 3,00 în noapte, la ceva vreme
de la stingerea luminilor în apartamentul domnitorului,
militarii complotişti s-au pus în mişcare. Pretextul liderilor
faţă de cei care nu cunoşteau adevărata motivaţie, dar
participau la ordinele superiorilor, era că deplasarea
trupelor s-a făcut tocmai pe baza ordinelor domnitorului de
a întări paza în oraş, în faţa unor eventuale tulburări.
Regimentul de artilerie, comandat de Col.Nicolae
Haralambie, a ocupat piaţa Palatului, instalând piesele în
poziţie de tragere 15 .Pe de altă parte, infanteriştii
Col.Kreţulescu au înconjurat Palatul, iarăşi sub pretextul
asigurării pazei. În interiorul acestui cerc, aveau să
acţioneze militarii Batalionului de vânători, adică tocmai
cei însărcinaţi cu paza domnitorului. Sub conducerea
Mr.Dimitrie Lecca, au acţionat, pătrunzând înarmaţi în
Palat, următorii ofiţeri: Cpt.Costiescu, Cpt.Lipoianu,
Cpt.Pilat, Cpt.Gheorghiu, Cpt.Handoca, Cpt.Mălinescu,
Cpt.Berindei şi Lt.Manolescu16.
NOTE.
1.N.Iorga, Cuza-Vodă şi duşmanii săi, a doua zi după detronare. Tipografia
,,Neamul Românesc”, Vălenii de Munte, 1909, p.5-6. De asemenea pe
larg,N.Iorga,100 de ani de la naşterea lui Cuza-Vodă. Tipografia ,,Cultura Neamului
Românesc”, Bucureşti, 1920. Din istoriografia comunistă, vezi Istoria
României.Compediu. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1971,p.282-283.
2.Vezi, mai nou, Alex Mihai Stoenescu,Istoria loviturilor de stat în România
1821-1999.Vol I. Editura RAO International, Bucureşti, 2002, pp.192-204.
3. Despre această problemă fundamentală în istoria modernă a românilor, vezi
mai nou Ştefan Grigorescu,Chestiunea mănăstirilor închinate. O cronologie. În
,,Almanah Bisericesc 2011.Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor”, Slobozia, 2011,
pp.74-82.
4. Nici pe departe cea mai mare, cum s-a exagerat. Prin aplicabilitatea şi
consecinţele sale, această reformă nu se poate compara nici măcar cu reforma din
vremea lui Carol I, aplicată prin ,,legile spornicilor” sau ,,însurăţeilor”, darămite cu
marea reformă agrară din anii 1919-1921, a regelui Ferdinand I.
5. Prin urmare, fără să menţioneze intenţia de a provoca vacantarea acestuia.
6. Cifrele dau de la 8 morţi (inclusiv un soldat), până la 20 de morţi şi zeci de
răniţi, civili şi militari. Vezi, pe larg, în Alexandru Lapedatu,Preludiile căderii lui
Cuza-Vodă. În ,,Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice”.Seria III,
Tomul XXV, Mem.25.Editura Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Bucureşti,
1943, pp.2-3/1012-1013.
7.Istoria militară a poporului român. Vol.IV. Editura Militară, Bucureşti,
1987,pp.424-432.
8. După ce fusese locotenent domnesc, în august 1866 Col.Nicolae Haralambie
avea să devină ministru de război, dar un an mai târziu a demisionat din armată.
Revenit, a fost avansat general de brigadă şi a participat la Războiul de independenţă,
la comanda Corpului de vest. A încetat din viaţă în anul 1908. Vezi Dimitrie
R.Rosetti,Dicţionarul contimporanilor. Editura Lito-Tipografiei ,,Populara”,
Bucureşti, 1897, p.94-95. Vezi şi Florian Tucă, Mircea Cociu, F.Chirea,Bărbaţi ai
datoriei.1877-1878. Editura Militară, Bucureşti, p.137-138.
9. Ministru de război pentru trei luni, în 1866, maiorul Lecca a trecut apoi la
comanda Regimentului 7 linie, pentru ca în anul 1876 să se retragă din armată, intrând
în politică; o vreme, a fost chiar vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor. Reintegrat în
armată, a participat la Războiul de independenţă, apoi a fost din nou ministru de
război, între anii 1878-1880, fiind avansat general de brigadă. Revenit în politică, a
fost preşedinte a Camerei Deputaţilor, între anii 1883-1888. A încetat din viaţă în anul
1888. Vezi Dimitrie R.Rosetti,Dicţionarul contimporanilor, p.14. De asemenea,
Constantin Bacalbaşa,Din Bucureştii de altădată.Vol.II. Ediţie de Aristiţa Avramescu
şi Tiberiu Avramescu. Editura Eminescu, Bucureşti, 1987, p.133.
10. După anul 1866 s-a retras din armată, dar a revenit în anul 1870, un an mai
târziu fiind înaintat general de divizie. A încetat din viaţă în anul 1874. Vezi Dimitrie
R.Rosetti,Dicţionarul contimporanilor, p.110.
11. Născut în anul 1841, Candiano-Popescu a fost cunoscut multă vreme în
istoriografie pentru participarea la aşa-zisa ,,Republică de la Ploieşti”(1870), fiind dat
ca exemplu antimonarhic în armata română. În realitate, după ce se retrăsese o vreme
din armată, pentru studii în Italia, Candiano-Popescu a participat ca maior, apoi ca
lt.col., la Războiul de Independenţă, având un mare rol în luptele de la Griviţa. A fost
avansat mai târziu general de brigadă şi a devenit adjutant al Regelui Carol I. A încetat
din viaţă în anul 1901. Vezi Florian Tucă, Mircea Cociu, F.Chirea ,Bărbaţi ai datoriei,
pp.41-43.
12. A.D.Xenopol,Domnia lui Cuza-Vodă. Tipografia Editoare ,,Dacia”,
Iaşi,1903, p.81.
13. Ibidem.
14. După evenimentele din febr.1866, Al.Beldiman s-a retras din viaţa publică,
la Iaşi. Mai târziu, a fondat gazeta Adevărul, care a susţinut şi candidatura
parlamentară a fiului mai mare al lui Cuza-Vodă. Vezi Dimitrie R.Rosetti,Dicţionarul
contimporanilor, p.25.
15. Alexandru Candiano-Popescu,Amintiri din viaţa-mi. Vol.I. Editura
Universul, Bucureşti, p.104.
16. Preamăriţi mai târziu, prin fotografii adunate în colaj, după obiceiul vremii.
N.Iorga, dimpotrivă, i-a considerat ,,vinovaţii răsturnării lui Cuza-Vodă”.Vezi
N.Iorga, Istoria românilor. Vol.IX.Unificatorii. Bucureşti, 1938, fig.33, p.396.

prof. dr. ŞTEFAN GRIGORESCU
(continuare în numărul viitor)

17

Mi se păruse interesant să merg cu pescarii, cu barca,
pe Dunăre, să ridice plasele. Asta până în momentul
când le-au ridicat.
Soarele ardea, parcă n-ar fi fost septembrie. Noroc
cu pălăria mea galbenă! Eram desculţă, pe fundul bărcii
se acumulase mâl şi totul în jur mirosea îngrozitor a
peşte. Dunărea era tulbure, eu – plină de praf. Însă
deasupra se lăfăia un cer nedrept de albastru şi de
frumos. Multe sunt nedrept de frumoase.
Pomii de pe insulă înverziseră năpraznic, în ciuda
gunoaielor lăsate de mâna omului. Şi parcă nici mie
nu-mi mai era atât de frică de apă ca de obicei. De fapt,
refuzam să mă gândesc.
Păşisem cu teamă pe vârful bărcii, legănarea ei numi era deloc pe plac. Până la urmă, ajutată de cei doi,
îmi găsisem un loc confortabil. Atât de confortabil pe
cât poate fi un loc într-o bărcuţă cu vâsle şi cu noroi pe
fund. Nu mai fusesem cu barca din clasa a zecea, dintr-o
expediţie, când ne plimbaserăm câţiva zănateci pe
Crişul Repede. Am dat atunci la apă din barcă de mi-a
ieşit tot romantismul pe nas. Şi tot noi am plătit
vâslaşului. Taxă pe vindecare de romantism. Măcar de
m-aş fi vindecat atunci!
Oamenii se întrebaseră ce noroc le voi purta eu la
peşte. „Dac-ar fi după mine – le-am spus – l-aş arunca pe
tot înapoi, în apă. Aşa că nu vă bazaţi pe norocul pe care
speraţi să vi-l port!” Strâmbaseră din nas, dar n-au
îndrăznit să zică ceea ce intuiam că ar fi avut de zis:
„Dac-ar fi după ecologişti ca dvs., madame, ar muri
lumea de foame!”. „Ar muri pe naiba!, am replicat cu
voce tare, lăsându-i cu gura căscată. Ştiţi bine că nimeni
n-a murit câtă vreme n-au dispărut plantele de pe
pământ.” „Să înţelegem că nu vă place peştele?”,
întrebase, ironic, unul mai îndrăzneţ. „Ei, nici chiar aşa!
Îmi place, deh, dar nu-mi place să-l văd zbătându-se”.
Cei doi schimbară priviri cu subînţeles, de cunoscători.
Câţi d-ăştia ca tine! Îndrăzneţul prinse şi mai mult curaj:
„Noi, la ţară, aveam un profesor de istorie şi geografie.
Domnu' Radu-l chema. Avea domnu' Radu un obicei:
umbla prin curţile oamenilor în ajun de Crăciun. Îi găsea
cu porcul tăiat. Ce-aţi avut, măi oameni buni, cu bietul
animal? Da' când îi punea lumea-n traistă, uita. Uita de
bietul animal. Zicea bogdaproste şi-o zbughea.” He, he!
râseră cei doi. Zâmbii şi eu, să le fac plăcere. În fond, mio zisese. Celălalt, mai doct, îşi căută o scuză mai nobilă,
sau, cum se zice în drept, un precedent: „Şi Iisus a
pescuit”. Ei, nici chiar aşa! Dar, ce-i drept, şi-a ajutat
ucenicii s-o facă. Şi a hrănit mulţimile cu peşte, după
cum aflăm din pilda cu cei doi peşti şi cinci pâini. El
Însuşi a mâncat o bucată de peşte fript, după Înviere,
când li s-a arătat Apostolilor.
Culmea e că pescarii „mei” prinseseră acum o
grămadă. „Vedeţi, îmi explică unul, ăsta care se zbate
mai tare s-a prins mai de curând. Ăştilalţi, chiar dacă
sunt vii, nu se mai zbat. Ori au obosit, ori...” S-au
resemnat, da. Aşa se resemnează şi omul. Când
oboseşte să creadă-n iluzii, să spere, stă pasiv. Nu se mai
zbate. Bogdan Amaru scria în jurnalul său: „Speranţele
sunt cele mai ieftine plăceri ale noastre”. Dar până şi deo astfel de plăcere se satură omul, nu-i aşa? Mai ales că
ieftinătatea se referă la partea materială. Nu costă bani
să speri, cum ar veni. Dar ce de suflet se mai cheltuie
pentru-o speranţă!
Îmi explică, plini de mândrie, că folosesc plase
monofilare, interzise la pescuit. Acestea sunt foarte
dese şi au firul mai subţire ca firul de păr. Nu dau şanse
la nimic să scape. Într-adevăr, plasele erau pline de
puiet. Ba încă şi o mulţime de raci şi chiar scoici micuţe.
„Nu iartă nimic!”, întări unul, de parcă nu era evident.
Gândul mă duce la îndrăgostire. Când îţi căşună pe-un
om, pici ca prostănacul ăsta de peşte în plasa
monofilară. Fără şansă de scăpare.
Pe mal, vreo cinci inşi se căzneau să elibereze
animalele din plasă. Nu pentru mult timp, desigur.
Până-şi vor găsi, cu adevărat, sfârşitul, sfârâind pe
grătar. Ce fiinţă nehalită şi omul! Întorc capul,
încercând să privesc în altă parte. Unul mă simte şi
încearcă să mă salveze, în opinia lui: „Haideţi în spate,
să serviţi o ciorbică sau nişte mămăliguţă cu brânză!
Mmm, o bunătate!” Mă duc, cu gând să mănânc doar
brânză cu mămăligă. Mă ia cu leşin când văd puzderia
de muşte dansând cu dezmăţ printre mâncărurile
neacoperite din cortul improvizat şi lăsat deschis.
Încerc să schimb subiectul – “Ce zi frumoasă de
septembrie!” Şi plină de muşte, îmi vine să adaug, dar
mă abţin. Nu ştiu cum să fac să nu par fiţoasă, nici să-i
jignesc pe oamenii aceştia mândri de munca lor şi de
ciorba lor de muşte, pardon! pescărească. „E cu apă din
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Plasa monofilară
Dunăre”, se laudă nea Costel, de parcă m-ar fi anunţat
că tocmai a câştigat premiul Nobel. Eu aproape icnesc,
amintindu-mi cât de tulbure e Dunărea şi cu gândul la
–deformaţie profesională, deh! – multitudinea de
deşeuri care se deversează în ea. Ce mă fac eu, acum, cu
nea Costel? Aşteaptă solemn, cu polonicul în aer,
încuviinţarea mea. Tot stomacul mi se revoltă şi, tocmai
când dau să-l refuz, cu orice risc, mă salvează el. Îl văd
înmuindu-se deodată şi căzând pe spate, moale ca o
cârpă, cu polonicul în mâna dreaptă. Mă panichez la
gândul că a păţit ceva. Nu cred că l-am deochiat. Nu de
alta, dar eu mă mir de oamenii frumoşi, şi nici pe-aceia
nu-i deochi, că mă uit la ei cu drag şi admiraţie, nu cu
ciudă sau alte sentimente negative. Îi zic „Tatăl nostru”
şi, ca să întăresc efectul, îi trag şi două palme. Sau poate
să folosesc polonicul? Încerc să-mi pun în aplicare
cunoştinţele de prim-ajutor. Nu, nu cred c-aş putea să-i
fac respiraţie artificială. Respiraţia lui miroase a borhot.
A borhot şi a peşte. Mai bine-i mai trag două palme.
Doamne, iartă-mă! N-aş fi fost bună de soră de caritate.
Omul moare lângă mine şi mie-mi trebuie miros de
trandafiri. Ba nu, cred că mi-ar plăcea mai mult violete
de Parma. Nu mai sta ca toanta!, îmi zic. Dau fuga la
pescari, sărind peste nea Costel (profu de sport ar fi
mândru de mine!) şi le strig: „Ajutor! A leşinat nea
Costel!” Ăia râd tare, zguduindu-li-se burţile. Pădurea
amplifică râsul lor, făcându-l să pară grotesc. Deodată
se opresc, parcă înduioşaţi de figura mea nedumerită şi
ingenuă. Unul îmi explică: „Staţi liniştită, domniţă! aşa
leşină el din când în când, în funcţie de concentraţia
alcoolică. Hă, hă!” Şi se pornesc iar. M-am liniştit,
înţelegând. Dar insist să-mi etalez latura umanistă; că
doar omul mort de beat nu e chiar mort de-a binelea.
„Totuşi, n-am putea măcar să-l învelim c-o pătură? Să
nu răcească...” Ei o ţin pe-a lor: „Drac mort aţi văzut?
N-are nici pe ăla. Trăscăul din el îl face imun la toate.”
Mai dau o fugă în spate, să văd ce face nea Costel. Face
bine, acum sforăie, c-o expresie de mulţumire pe chip,
strângând polonicul, aşa cum trebuie să fi ţinut Ştefan
cel Mare sabia. Probabil visează frumos. Visul e
singurul refugiu al omului din faţa unei realităţi uneori
crude. Adeseori prea crude. Poate nici nea Costel nu-i
un fericit să stea toată ziua pe malul apei, să scoată la
peşti şi la raci din plasă. Poate de-aceea şi bea. Să uite.
Să nu-i mai miroasă a mâl şi a peşte, ci a trandafiri şi a
violete de Parma.
Unul dintre pescari, care tocmai luase nişte raci de la
fiert, insistă să-mi dea o bucată. „Asta, coada se
mănâncă. Uitaţi ce roşu şi frumos e!” Omul făcuse
efortul să-i cureţe crusta pentru mine, cu mâinile lui
murdare, mirosind a baltă. Nu se cuvenea să-l refuz, mai
ales că nu trebuia decât să deschid gura, mi-l apropiase

de buze. L-am luat, cu gând săl scuip mai încolo, dar se uita la
mine să vadă dacă mestec.
Avea o expresie fericită pe
chip, în timp ce mă monitoriza,
întrebându-mă, cerşind
confirmarea: „Aşa-i că-i bun?”
„Îhm”, zic mestecând a
lehamite, cu ochii la racii care
încă mişcau în găleata în care
erau aruncaţi după ce, cu greu,
fuseseră desfăcuţi din ochiurile
hapsâne ale plasei monofilare.
Loredana Dalian
Cu stomacul în gât, simt bucata de
rac alunecând de-a lungul esofagului, agresându-mi
aparatul digestiv. Mă rog doar să nu ia calea-napoi. Cel
puţin până plec de lângă ei.
Aşa-mi trebuie!, gândesc. Ai vrut poezie. Ai vrut şi-ai
avut! Nu-i nicio poezie, nici în Dunărea îmbâcsită, nici
în zbaterea peştilor în plasă, nici în cleştii racilor, nici în
mirosul de baltă. O! Ce frumos mai sună haiku-urile tale
cu pescari, nu-i aşa? Iată pescarii! Cu transpiraţia
curgându-le de la tâmple spre bărbie, cu subsuorile
asudate, cu mâinile murdare şi burţile atârnate, cu
degetele chircite de-atâta desfăcut la plasă. Degetele
acelea butucănoase chinuindu-se să desfacă aţa mai
subţire decât firul de păr de pe corpul inelat al racilor.
Sau nea Costel, biruit în lupta cu alcoolul, cu polonic cu
tot! Hai să vedem, scrie! Scrie un haiku! „Miros de baltă/
peşte zbătându-se/ pescar mort de beat”. Aşa-i că-i
poetic? Te-ar invidia până şi Basho.
Ca şi când mi-ar fi ghicit gândul, unul mă întreabă în
timp ce migălea la un rac: „Domniţă, o să scrieţi o
poezie, nu-i aşa?” ”Una care începe cu foaie verde solz
de peşte”, adăugă altul, stârnindu-mi un zâmbet.
Nea Costel s-a trezit, de parcă nici nu fusese mort. De
beat, vreau să zic. Tot cu polonicul, mai ameninţător
chiar decât prima dată, amintindu-şi că-mi era dator c-o
ciorbă. „O, nici nu poate fi vorba, m-am umflat de raci!”,
exclam, aproape convingându-mă pe mine şi
încruntându-mă la ceilalţi să-i conving şi pe ei. Să tacă.
Şi-au băgat nasurile în plasă, mustăcind. Unul, mucalit,
n-are stare: „Costele, domniţa tocmai zicea că s-a săturat
de raci fierţi. Şi tare-ar mânca unii fripţi, aşa cum numai
tu ştii să faci.” Îi arunc priviri ucigaşe, ameninţându-l co sabie imaginară tip polonic. Râde cu poftă, mulţumit
că mi-a făcut-o. Noroc că nea Costel nu-l bagă în seamă.
Nu mai aude nimic. A făcut o pasiune pentru o sticlă.
Alta.
Soarele-şi trimite frânturi de raze printre crengi. E
frumos pe malul Dunării. Dacă fac abstracţie de mirosul
de peşte, de muştele care roiesc, de glumele cu jumătate
de perdea ale pescarilor. Şi de faptul că sunt departe,
departe de cineva!
Slobozia, 04 septembrie 2011

Nenciu Alexandra, Clasa a X –a A
Colegiul Național ” Mihai Viteazul” Slobozia

Zefirul

Eu-copil
Tu-adult.

Festival concurs naţional de folclor
ION ALBEŞTEANU
Consiliul Judeţean Ialomiţa, Consiliul Local Slobozia, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Ialomiţa au organizat, în perioada 5-7 octombrie, a VIII-a ediţie a deja prestigiosului
Festival concurs naţional de folclor ION ALBEŞTEANU.
Juriul, alcătuit din personalităţi culturale ( Prof. Univ. Dr. Gheorghe Oprea – Universitatea Naţională de
Muzică Bucureşti – preşedinte; Dr. Maria Tănase Marin – producător TVR; Eugenia Florea – etnomuzicolog,
realizator de evenimente folclorice; Florentina Satmari – cunoscut realizator de emisiuni de televiziune; Lucian
Iordăchescu – redactor Radio Craiova; Valentin Albeşteanu – violonist; Prof. dr. Virgil Iaru – profesor muzică –
Liceul de artă „Ionel Perlea” – Slobozia; Prof. dr. Cristian Obrejan – director Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa ) a avut o misiune grea, preselecţia asigurând o finală
cu 13 concurenţi valoroşi.
Câştigătorii:
Trofeul „Ion Albeşteanu” – Andreea Haisan –
Suceava
Premiul I – Ştefania Narenji – Constanţa
Premiul al II-lea – Ioana Dîrstar – Covasna
Premiul al III-lea – Amalia Uruc – Prahova şi
Marian Medregoniu - Mehedinţi
Menţiune: Diana Şerban – Ialomiţa şi Letiţia
Boroi – Ilfov.
Deschiderea oficială a festivalului a avut loc
miercuri, 5 octombrie, la Căminul Cultural din
localitatea Albeşti. Momentul a fost marcat de un
vernisaj al expoziţiei dedicate memoriei artistului,
expoziţie organizată de Muzeul Judeţean Ialomiţa şi
un spectacol folcloric susţinut de orchestra „Doina
Bărăganului“, grupuri folclorice ale Căminului
Cultural din Albeşti, Tiţa Ştefan, Valentin Albeşteanu
şi Floarea Calotă.
Recitalurile au fost susţinute, în prima seară, de
Daniel Pop (câştigătorul ediţiei precedente),
ansamblul folcloric profesionist „Baladele Deltei” din
Tulcea (cu soliştii săi: Elena Plătică, Georgeta
Nichifor şi Costel Atanasof; coregraf Ştefan Coman,
dirijor Aurelian Croitoru), Gică Coadă şi ansamblul
„Iholu“ din Constanţa, Cristian Pomohaci.

A doua seară de festival a fost cea a Galei
laureaţilor. După festivitatea de premiere a
câştigătorilor au urmat recitalurile susţinute de
ansamblul „Doina Bărăganului” (coregraf Nicuşor
Iancu, dirijor Cristian Obrejan), taraful „Ion
Albeşteanu“, Nicolae Rotaru şi invitaţii săi: Elena
Gârbacia, Adrian Măcianu, Nicoleta Rădinciuc Vlad,
Florin Ologeanu, Tiţa Ştefan, Valentin Albeşteanu,
Floarea Calotă şi Nelu Ploieşteanu.
Partener media: TVR
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