„... nu trebuie sã ne îndoim cã ºi cuvintele, la fel cu imaginaþia, pot fi cauzã de multe ºi mari erori, dacã nu ne pãzim bine de ele“
Spinoza
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Lovitura de graþie a poeziei
Constantin Michael-Titus este singurul poet român laureat de
Academia Francezã pentru poezie. În orice altã þarã numele sãu ar fi
fost cunoscut de foarte mulþi. La noi, numele sãu abia dacã spune
ceva pentru foarte puþini. Pe 4 august ar fi împlinit 85 de ani.

Începuturi
Nãscut pe 4 august la Ploieºti, urmeazã în þarã studii
liceale ºi universitare, studiind Literele ºi Dreptul la
Bucureºti. Din dorinþa de libertate pleacã din þarã în 1946.
Îºi continuã studiile de Drept la Paris ºi studiazã
Pedagogia la Universiatea din Exeter, Marea Britanie.
Predã ca profesor de liceu ºi ca profesor universitar Limba
ºi literatura francezã în Franþa, Canada ºi mai târziu în
Marea Britanie. Dupã ani de ºedere la Paris, se stabileºte
în Marea Britanie ºi devine cetãþean britanic. Este
fondatorul ºi editorul Revistei The Reminder ºi conduce
Editura Panopticum Press din Londra. Deºi încununat
de succes, nu îºi uitã mama ºi þara, continuând sã scrie ºi
sã publice în limbile românã, francezã ºi englezã. Nu îºi
revede mama decât în anul 1973, când autoritãþile de la
Bucureºti îi permit sã îºi viziteze þara.
Despre începuturile sale poetice legate de numele unui
alt mare scriitor român, Tudor Arghezi, aminteºte chiar
Constantin Michael-Titus într-un fragment de scrisoare,
datatã 29 noiembrie 1998:
” eram elev la Liceul Sfinþii Petru ºi Pavel din Ploieºti
ºi aveam cam 15 ani. Eu ºi un coleg al meu (care a decedat
aproape tânãr), scriam poeme ºi într-o zi ne-am dus la
Mãrþiºor ca sã le prezentãm Maestrului Arghezi.
Grãdinarul lui a vrut sã ne gonescã, dar el a sosit în timp,
ne-a primit, ºi a luat poemele sã le citeascã iar nouã ne-a
dat lapte ºi un corn. Cînd a revenit a zis: ”Cine este
Teodorescu?”. Colegul meu a zis: ”Eu, Maestre”. I-a cerut
sã-i spunã ce mai fãcea în plus de poeme, iar colegul meu
i-a rãspuns cã era în echipa de fotbal a Liceului. Arghezi
i-a zis: ”Bine, sã joci footbal”. Mie mi-a zis privindu-mã
deasupra ochelarilor lui: ”Tu eºti Titus”. Eu am rãspuns
”Da, Maestre”. ”Continuã”, mi-a spus marele Arghezi, ºi
ne-a condus afarã. Acest singur cuvânt al lui Arghezi mia dat încrederea în posibilitatea mea poeticã ºi l-am
ascultat. Rezultatul a fost cã am primit Premiul Academiei
Franceze ºi cã am devenit Membru distins al Société des
Gens de Lettre de France, ceea ce este o mare rãsplatã.
Acum câþiva ani am fost cu Mitzura Arghezi la Mãrþiºor
ºi am plâns pe aceeaºi bancã, la aceeaºi masã, în aceeaºi
salã la Mãrþiºor, unde fusesem când Arghezi mi-a spus
”Continuã”.
Într-adevãr, distincþiile ºi premiile nu au încetat sã
aparã: diploma Master of Art în literaturã ºi civilizaþie la
Universitatea Nottingham din Marea Britanie, doctor cu
menþiunea Très Honorable la Universitatea Toulouse,
Franþa, Premiul Bardet al Academiei Franceze, Premiul
Evian al Academiei Rhodaniene, Premiul poeziei
francofone al Société de Poéts et Artistes de France,
Diploma de onoare a aceleiaºi societãþi, First Prise of the
American Poetry Association, Premiul Academiei
Americane pentru Poezie. Devine membru al Societãþii
Oamenilor de Litere din Franþa.

Lucia ªtefanovici

Miracolul unui volum
Primul sãu volum de versuri publicat în srãinãtate, Mal
du ciel, are povestea sa. În Parisul postbelic în care se
refugiaserã foarte mulþi români, Constantin Michael-Titus
aflã de o editurã fondatã ºi condusã de un român. Se
gândeºte cã cel mai potrivit ar fi sã aleagã aceastã editurã
pentru a-ºi publica volumul de versuri, discutã cu directorul
editurii, lasã manuscrisul, dupã care simte cã timpul trece
fãrã nici un rãspuns concret, fãrã nici o explicaþie. Când a
simþit cã editorul trena nepermis de mult, cu amãrãciune în
suflet s-a resemnat ºi ºi-a spus cã, dacã românii nu se
ajutã între ei, atunci ce ar putea cere oricãrui alt om? ªi se
hotãrãºte sã nu mai publice. Îºi continuã cariera didacticã.
Pânã când, aflat în Canada ca profesor, un coleg, preot, îi
spune cã a gãsit un caiet cu versuri pe biroul sãu, îi spune
cã versurile i-au plãcut ºi îl întreabã de ce nu încearcã sã
publice un volum de versuri. Amintirea tristã a încercãrii
de publicare a volumului la Paris îl face pe Constantin
Michael-Titus sã îi spunã cã nu are rost sã publice. Colegul
sãu insistã atât de mult sã încerce sã gãseascã o editurã pentru
publicarea volumului, încât Constantin Michael-Titus cedeazã
aproape, cu toate cã nu ºi-ar fi dat nici el sorþi de izbândã.
Acelaºi gând cã, dacã un român nu ajutã un alt român,
cine altcineva ar putea face mai mult? Colegul îi spune
diferite variante de cãutare a unei edituri, chiar la întâmplare,
aduce o hartã a Europei ºi îi propune lui Constantin
Michael-Titus sã închidã ochii ºi apoi sã aºeze la întâmplare
degetul pe hartã, pentru ca acolo unde îºi va aºeza degetul,
acolo sã publice volumul. Lui Constantin Michael-Titus i
se pare aproape o nebunie, dar se gândeºte cã va face
aceastã ultimã încercare, dupã ce colegul va înceta cu
insistenþele sale, iar lucrurile vor reintra în rutina cotidianã.
Colegul aduce harta, Constantin Michael-Titus închide
ochii ºi îºi trage mâna cât mai jos, în speranþa cã îºi va
aºeza degetul pe Marea Mediteranã, iar în Marea
Medieranã nu sunt edituri... Dar degetul sãu s-a aºezat pe
micul stat Monaco. ªi colegul lui Constantin MichaelTitus îºi continuã cãutãrile unei edituri luând o carte de
telefon. Gãseºte o editurã, iar Constantin Michel-Titus
trimite manuscrisul unei edituri pe care nu o cunoºtea, de
la care nu aºtepta mari speranþe. Dar, nu dupã mult timp,
rãspunsul editurii soseºte, i se propune o anumitã sumã
pentru publicarea volumului, iar Constantin Michael-Titus,
acceptã termenii editurii, mai ales cã se aºtepta ca eventual dânsul sã fie cel care sã fi trebuit sã plãteascã editurii
o sumã pentru publicarea volumului. Volumul apare, este
difuzat în mai multe state, se bucurã de cronici literare
favorabile, cu excepþia cronicilor foarte virulente ale unui
critic literar din Belgia, care a stârnit, probabil, ºi mai mult
(continuare în pag. 2)
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Care/va/
sã/zicã
A mai trecut un an. “ Am Ion ALECU
mai pãcãlit un an, zicea
bunicul, ºtiind foarte bine ce zice. “ ªtia ce
zice, pentru cã numai el purta grijile casei ºi
cu astfel de griji nu era de jucat. “ Pe-alea
nu le puteai pãcãli uºor… • Era nevoie de
iscusinþã. “ Da, de iscusinþã, nu de hoþie. “
Pentru cã, pe vremea aceea, hoþia nu prea
fãcea casã bunã cu românul. “ Aþi auzit,
desigur, de „arãtarea în târg”, nu? “ Era o
formã haioasã de judecatã de condamnare,
de fapt a hoþului. “ Dacã unul fura o gãinã, i
se agãþa gãina de gât ºi era plimbat prin faþa
oamenilor, cum se plimba ursul la bâlci. “ Pãi,
acela nu mai avea nas sã iasã din casã,
darmite sã mai fure o gãina… “ Mã rog,
chestia asta o ºtiu de la un scriitor de-al
nostru, acum nu se mai poartã scriitorii, dar
sã rãmân pe cãrarea pe care am pornit… •
Asta e, scriitorii nu mai sunt la modã, mai
ales cei clasici, aºa cã nici arãtatul în târg nu
mai e la modã. “ ªi, se înþelege, nici furatul
gãinilor nu se mai poartã. “ Cãci, nu-i aºa,
am evoluat. “ Am evoluat chiar mai mult decât
prevestea zicerea aia cu cine furã azi un ou
mâine furã un bou. “ Nu, azi s-a ajuns chiar
la constatarea, tristã, dar adevãratã, cã ãl
de furã un ou e… bou. “ Ca sã nu mai lungesc
vorba, s-au dus vremurile gãinãriilor. “ Cãci,
cum ziceam, am evoluat ºi evoluþia, mai ales
evoluþia dublatã de revoluþie, dã alte
dimensiuni ºi evaluãrii. “Acum nu mai vorbim
de hoþi, vorbim de corupþi. “ ªi mai ales de
corupþie, corupþia fiind atât de mare, mare,
mare, mare, încât nimeni n-a vãzut pânã în
clipa de faþã un corupt. “ Un corupt judecat
ºi condamnat sau, mã rog, arãtat în târg, asta
vreau sã zic, înþelegeþi? “ Chestiunea e
complicatã ºi, cum se vede, iar o iau pe altã
cãrare… “ Aºadar, vremea bunicului s-a dus.
“ Pãcãleala continuã, în alt chip, desigur, sub
foarte, foarte multe chipuri de fapt. “ Nu are
rost sã sar pârleazul ºi sã o iau pe cãrarea
pãcãlelii. “ La urma-urmei, viaþa însãºi e o
pãcãlealã. E sfârºit de an. “ ªi sfârºitul de an
se încheie, de regulã, cu petrecere, nu? “ Sã
vie Bazarcã! • Din atâtea ºi atâtea motive
de petrecere cu care a fost sorocit românul,
sfârºitul anului devine chiar obligaþie de
petrece. “ Asta e, anul trece, lumea petrece,
totul e o trecere ºi o petrecere, cum zicea
Constantin Noica…

Lovitura de graþie a poeziei
(urmare din pag. 1)

interesul pentru volumul de versuri. Dupã acest succes
de care Constantin Michael-Titus se declara mulþumit,
este îndemnat, de data aceasta, sã trimitã volumul pentru
a intra în competiþia anualã a Academiei Franceze. Din
nou o asemenea idee i s-a pãrut aproape o nebunie. Ar fi
fost mult prea mult, nici nu ar spera la aºa ceva, mai ales
cã Academia Francezã era extrem de riguroasã: pentru
conferirea unui premiu, era nevoie de votul în unanimitate
al juriului. În plus de asta, nici un român nu primise o
asemenea distincþie, în afarã de Eugen Ionescu. Dar
Eugen Ionescu era, la momentul la care i s-a conferit acest
premiu, mult mai cunoscut, fiind el însuºi membru al
Academiei Franceze. Dar, din nou, dupã insistenþe, trimite
volumul ºi aºteaptã, reintrând în activitatea obiºnuitã. ªi
nu peste prea multã vreme, miracolul s-a produs: volumul
Mal du ciel a primit Premiul Academiei Franceze pentru
poezie, premiu pe care l-a considerat toatã viaþa cel mai
important din toate distincþiile ce i-au fost conferite.

Opera
Studiile sale de istorie, culturã ºi civilizaþie abordeazã
o vastã paletã de subiecte, dintre volumele de gen
amintind doar: Aspects et Orientations de la Pensé Burgeoi
Laique en France (Anglia, 1963), La classe burgeoise à
l’origine (Roma, 1965), Nicholas Iorga and Anglo-Romanian Relationships (Roma, 1965), L’Yugoslavie, creuset
européen de nations (Roma, 1972), Rebirth of Dacia Felix?
(Londra, 1973), precum ºi eseurile politice: Rien que la
verité (1975), Cardinal points for a British Foreign Policy
(1975), USA, Stick to facts! Realism versus Limited
Sovereignity (1976), A Testimony for Europe – Yalta, Helsinki, Belgrade (1977) In search of culural genocide (1977),
Looking forward – Aspecs of Hungarian realities in Romania (1978), In search of Hungarian diaspora (1979),
Romania under pressure (1979), Europe in Romania (1980),
toate publicate la Ediotura Panopticum Press, cãrora li se
adaugã volumul de eseuri politice Românie! Românie!,
apãrut la Editura Eminescu, în Bucureºti.
Cu toate preocupãrile din viaþa de zi cu zi, preocupãri
ce necesitã energie ºi timp, poezia nu îl pãrãseºte
niciodatã. La puþinã vreme dupã acel cuvânt de încurajare
rostit de Arghezi, Constantin Michael-Titus publicã în
þarã volumul sãu de debut Veline (Ploieºti, 1945), urmat
de Mal du ciel (Monaco, 1964), Limite (Mexic, 1964),
Agenda d’exil (Paris, 1970), Au bas du calvaire (Paris,
1975), Jours de neon (Londra, 1976), Icônes (Paris, 1979),
Jours de silence (Paris, 1979), Moires du ciel (Londra, 1985),
Brief candles (Londra), Jours d’ombre et lumière (Londra,
1986), Echos de silence (Paris, 1990), Poignée de rêves
(Bucureºti, 1997), Fleures sans âge (Bucureºti, 2003).
Opera sa, ce îºi aflã cu siguranþã locul în literatura ºi
cultura europeanã, creatã în limbile românã, francezã ºi
englezã, îºi manifestã atât unitatea, cât ºi unicitatea. Poezia
lui Constantin Michael-Titus transcede graniþele
lingvistice, fiind expresia unui fond profund uman,
rãmânând recognoscibilã în unicitatea ei, indiferent de limba
în care este exprimatã, purtând marca acestui creator.
Cuvinte simple, expresii artistice realizate cu o
tulburãtoare economie de mijloace, forþa generatã de o
mare sensibilitate, echilibru, gracilitate ºi graþie. Sunt
câteva din trãsãturile scriiturii sale unice, care frapeazã ºi
atrag cititorul de la prima lecturã. Sunt trãsãturi de filigran
ale unei poezii ce “naºte firesc”, dacã ar fi sã amintim un
deziderat al lui Ezra Pound. Naturaleþea, firescul ºi o
întorsãturã de sens ce deschide perspectiva poeticã spre
înþelesul mai profund al vieþii, marcheazã poemele sale.
Totul aflat sub imperiul acestui Mal du ciel, ce subînscrie
întreaga sa operã poeticã O operã poeticã modernã prin
expresie, clasicã prin echilibrul pe care îl respirã, romanticã
în cel mai pur stil prin filonul sãu interior. Mai târziu, acest
Mal du ciel, ce dã titlul volumului distins de Academia
Francezã cu Premiul Bardet, devine puntea intimã ce leagã
peste ºaptezeci de scriitori de pe tot cuprinsul Europei,
reprezentanþi ai unor epoci diferite aflaþi sub aceeaºi stare
de graþie în care romantismul este privit ca o permanentã
aspiraþie cãtre absolut, ca o boalã cereascã. Volumul de
eseuri literare intitulat Sous le ciel de l’Europe, este o
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fascinantã pledoarie a faptului cã romantismul nu þine de
graniþele de spaþiu ºi timp, ci ese o aspiraþie profund
umanã, intimã, spre un absolut intangibil, însã peren.
Într-un februarie trist al anului 2009, Constantin
Michael-Titus pleacã spre veºnicie, departe de þarã. Prin
opera sa, literatura românã a cãpãtat o recunoaºtere
internaþionalã de care nu s-a mai bucurat. Este timpul ca,
mãcar acum, opera lui Constantin Michael-Titus sã fie
cunoscutã ºi în þarã, o þarã pe care în suflet ºi prin
preocupãrile sale nu a pãrãsit-o niciodatã. Este timpul
sã mai recuperãm ºi noi câte ceva din ceea ce am fi putut
fi, din ceea ce ar fi trebuit sã fim. Cãci literatura românã
fãrã opera lui Constantin Michael-Titus e de fapt un
Crãciun fãrã Crãciun.

Tu nu vei înþelege
Tu nu vei înþelege niciodatã
ce-nseamnã sã te iei de piept cu vidul,
sã îmbrãþiºezi absenþa
ca pe-o cruce rece
ridicatã-n vânt
ºi sã visezi pe aripile disperãrii
cã mergi la înmormântarea propriei speranþe.
Tu nu vei înþelege niciodatã
ce-nseamnã când trãieºti
în partea fãrã soare-a unui zid
acolo unde totul este vid
ºi unde nu mai sunt nici zori,
acolo unde nu eºti tu ºi nu sunt flori.

De vorbã cu Dumnezeu
Biografie strâmbã
Copilãria mea
a adormit de pripas prin magaziile portului
ºi a polemizat în fiecare zi cu foamea.
A învãþat sã scrie alfabetul
de la copiii cãpitanului de port
ºi a însemnat numele Grazzielei
pe scândura smolitã a unei magazii.
care-a fost prãdatã într-o noapte de hoþi.
Copilãria mea
a încãrcat ºi descãrcat
în echipa de hamali a lui nenea Mitru,
un novac zdenþãros cu inima de aur,
care spunea cã pe sfinþi
i-au fãcut cucoanele ºi domnii
ce veneau cu pekinezii la bãi.
Copilãria mea
a iubit înainte pe Grazziela cu cãlcâiele crãpate
dintr-un sat bulgãresc,
apoi pe aceea care o slujea pe domniºoara Mary
ºi într-o zi
copilãria mea s-a îndrãgostit de Grazziela unei limuzini
ce venea din Bucureºti.
De-atunci copilãria mea
s-a întâlnit cu Grazziela
în privirile spãlãcite
ale femeilor din speluncile portului
ºi rãcnetul dezamãgirilor ei
s-a sinucis în fiecare zi cu alcool...

Scrisoare

Când ne-oi cunoaºte limba, Doamne,
ce mult ne vom iubi în ziua-aceea,
cât bine nu vom risipi în fiecare faptã...
ªi... te vei coborî printre plãvanii gospodarilor
nãuci de muncã ºi de arºiþã agrarã,
vei mângâia în vorba lor rudimentarã ºi domoalã,
odihna boilor robuºti ºi galeºi...
Parcã te vãd cu þâncii doar în cãmãºuþe
strânºi ca la nuntã lângã porumbar,
ºi ba le dregi piciorul la pãpuºã,
ba le ºopteºti povestea unui corcoduº.
Când vei cunoaºte limba noastrã, Doamne,
ce multe am avea ca sã ne spunem...
Vei învãþa sã dormi în tren cu cãlãtorii,
sã-mparþi cu ei o pâine din desagã
ºi sã te miri când unul îþi va spune
cã l-a visat pe Dumnezeu pe-un tron de foc.
Când vei cunoaºte limba noastrã
tu n-ai s-aºtepþi ca sã te cheme nimeni la icoane
ºi-ai sã-nþelegi din zgomotul asurzitor al lumii
toate cuvintele strigate sau ºoptite
de muritorii rãtãciþi pe strãzile aglomerate de
popoare.
ªi ai sã fii acolo, râvnitor ºi sincer...
Vei fi ca mine,
ca vecinul meu,
ca tata,
ca mulþimea...
Aºa ai fi când ne-ai cunoaºte limba.
Constantin Michael-Titus

Mamã,
Trec anii mei departe, fãrã tine
ªi eu i-ngrãmãdesc ca într-un sac
Ca-ntr-un bazar tixit de lucruri rele
Ce nimãnuia nu i-ar fi pe plac.
Din lacrimi am fãcut ºirag de perle
-Câteva rãmãºiþe-n care sper
ªi þi-l trimit, sã treacã peste graniþi
Seara sã-l ai, la ruga cãtre cer.
Când praful de pe drumuri mã orbeºte
Sau norul îmi ascunde strãlucirea
Atunci tu te-ntrupezi dumnezeieºte
ªi eu þi-nchin fierbinte rugãciunea.
În inimã îþi port icoana bunã
Sfinþitã de atâta pãtimire
Ca pe un lucru sacru eu pãstrez
Copilãria, þara-n amintire
ªi leagãnul ºi calda ta iubire.

Desen de Marian Cioban

Marius STAN

TREI SONETE

Nostalgic

(*)
ªerban Codrin
Sã ne iubim frumos, ca-ntr-o cãruþã
La poala suflecatã-a unui deal,
Sã pascã greieri printre stele-un cal
Nerãbdãtor sã tragã o cãruþã
Cu mere, sã hãlãduim prin sate,
Încet, la pas, de ce sã ne grãbim,
Din mere-de-aur sã ne-mbogãþim,
Pe gratis împãrþite jumãtate,
Cealaltã s-o prefacem în mirarea
Cât rãsãrit de soare, cât apus
Am dus pe coviltir ºi ne-a condus,
Pânã-o sã-ºi frângã-o roatã-ndemânarea
Pe-agonicã-o nemargine de drum,
Sã eºuãm, nu ºtim de ce ºi cum…
(*)
Rup dintr-o pâine neagrã ºi înghit,
Ca-n poezia altuia, de foame,
Mãnânc din coaja, miezul unei drame,
Muºc, frâng, nu mã apropii de cuþit,
Unealtã de cãlãu sau mãcelar,
Ci mestec, sfâºâi cu-asprã lãcomie,
Fãrã-alte gânduri, fãrã bucurie,
Sãtul de ieri pe mâine, temporar…
Brutarul fericeºe la un loc
Nuntire-ntre fãinã, apã, sare,
O slujã ca o binecuvântare
În sfântã-ngãduinþa unui foc.
De-alt obicei neascultând, ori lege,
El îº cinsteºte-altarul, nu alege…
(*)
Gol, din infern a mai rãmas ruina,
Oftâd, satanele migrazã-n sfinþi
ªi-n þepene statui de bronz, cuminþi
Trag poarta, îºi pierd cheia, sting lumina…
Pieziºi din umeri, pleacã-n pribegie,
Cu vãicãreli se surpã-n amintiri,
Se mai retrag sub câte-un patrafir,
Amarnic decãzuþi în nostalgie;
Memoriile-ºi scriu, chiar mai viseazã
La câte-un rang oricât de în zadar,
Implorã, ca un veºted felnar
La barierã, pâlpâind de pazã,
Sã-i calce dur, deloc lacrimogen,
Pe opresorii lor tren dupã tren…

Petru Botezatu

În loc de prefaþã
Hârtia aceasta-i condamnatã sã poarte
Pecetea unui suflet care-a ieºit din moarte
ªi care-n puºcãria tristeþilor închis
Se simte ca un soare sinucis.
Orice cuvânt îmi pare curbura unui drum
Care strãbate mlaºtini ºi miriºti numai scrum…
Deºi se-aºteaptã unii sã am, la anii mei,
Mirosul primãverii ºi-al florilor de tei…
Aºa îmi e cuvântul: cuprins de necuprins,
Plouat cu stropi de viaþã, cu fulgi de moarte nins,
Ca într-o infernalã durere ce se zbate
ªi îmi atacã gândul ºi simþurile toate.

În faþa porþii un bãrbat tânãr
respirã aerul proaspãt,
înserarea.
Pe gard o vopsea albã,
rece,
bine întinsã.
Sunã.
Un condor se aºeazã
netezind aerul.
Sunã.
Ruginesc trandafirii,
în stânga e leagãnul,
încremenirea.
Sunã. E târziu.
- Doamna nu vã cunoaºte.

Legenda florii de sicomor
În stânga, imaginea ei
pe cãrare era
Hãinuþa verde
fesul roºu
mãnuºile albe.
- Vezi tu cum eºti?
am dezvelit cu emoþia
crezi tu cã mie nu mi-e fricã de tine?
crezi cã nu voi întoarce privirea
cãtre searã
jumãtatea stângã a singurei mele priviri
În inimã mi-a pãtruns
Glontele amãrui al spaimei

Pe umãrul tãu a mai rãmas vreun semn
din muºcãtura clipei în care am zãrit-o?
Mai ºtii cum încercam sã mã apãr
ca sã nu
ca sã nu-mi fie dragã
Rubinul tãcerii ei pe cãrare
în umbrã a crescut
ca o fragã
A mai rãmas în tine, femeie,
vre-o urmã a strãlucitorului ei trup?
ochii ei plânºi
depãrtarea
de care am tras ºi
pe care nu am putut sã o rup?
Îþi mai aminteºti cum treceam cãtre ziuã
fluturând
sufletul ei ca un steag?
Amintirea
amintirea se propagã prin mine
precum vãpaia ºi trãznetul prin lemn de fag
ªi iarãºi în umãr
acea muºcãturã a clipei
semnul spintecat al aerului prin care-am zãrit-o
niciodatã
niciodatã nu se va mai întoarce în tine
fata pe care am iubit-o.

Cuvintele
Draga mea, cocorii au cãzut pe arãturã
au smucit o aripã ºi s-au tãiat în orizont
Am vãzut cum îþi creºteau zborurile lor prin gurã
ºi cum aºteptai ca o vãduvã scrisori de pe front
Am vãzut cum îþi puneai noaptea lucrurile acelea pe masã
ºi cum trupul tãu ca o lamã spiteca întunericul
ªi te-am auzit gâfâind ºi þipând ca o mireasã
prin care amintirea primei iubiri se plimbã cu
telefericul

În faþã, imaginea ei
pe cãrare se aflã
Tristeþea ei verde
fesul roºu
mãnuºile albe.
-

Uitã-te la tine cum arzi
uite cum se clatinã
dimineaþa aceasta în care mai credem
Tocmai acum când ziua de mâine
ca un pui de vânt
trece

În dreapta, imaginea ei
pe cãrare se mai zãreºte
Tristeþea ei verde
rãsufletul roºu
mãnuºile albe.
Mai porþi în tine, femeie,
fata pe care am iubit-o?

Desen de Marian Cioban
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Sate ºi locuri din Curbura Carpaþilor care
pãstreazã nume pelasge, greceºti ºi dacice !
Pentru orice turist care ar vrea sã ajungã în satul
Muscelu Cãrãmãneºti (sat de legendã) din Carpaþii
de Curburã, (locul unde au ajuns Argonauþii greci
dupã legendara Lânã de Aur, dar ºi locul unde au
fost martirizaþi Sava Gotul cu adepþii lui în anul 372
d. Hr.) înseamnã urcuº, adicã o adevãratã aventurã.
Dacã vii dinspre Est, adicã dinspre Bozioru, înseamnã
un drum lung, mai mult pietros, ajungând pânã în buza
satului Fiºici, apoi te suceºti spre satele Vãvãlugi,
Scãieni sau Budui, toate sub dealul Tocitorilor sau
sub Vârful Hoþilor (Goþilor), în spatele cãrora se
ascund Gornetul, apoi Nucul, Fiºicii ºi Gãvanele.
Ajungi în coasta Muscelului, unde te întâmpinã în
coastã trei fagi falnici, declaraþi de cãtre bozioreni
monumente ale naturii. Dacã urci dinspre Bãlãneºti,
treci prin Ulmet ºi, obligatoriu, poposeºti la Muchea
Ulmetului, unde rãsufli uºurat dupã un urcuº aproape
pieptiº, apoi dai de Curmãturã, în dreapta cãreia ºi te
întâmpinã semeþ Vârful Ceciliei. Dacã te aventurezi
pe celãlalt drum de la Bãlãneºti, cam dinspre SudEst, mai sãlbatic, dar de o frumuseþe aproape stranie,
treci prin Valea Iepei ºi ajungi aproape de Vârful
Boºoveiului, sub creasta cãruia se aflã ascuns satul
Mãþara, al cãrui nume poartã o istorie de mai bine
de trei mii de ani de ani, cum o sã dovedim ceva mai
încolo. Dacã vii dinspre Sud-Vest, adicã dinspre apa
Buzãului, de la Pãtârlagele, drumul este ºi mai
obositor, dar oboseala îþi este recompensatã de
splendoarea peisajului. Din Sibiciu se face un drum
de „cãruþe”, mai mult o potecã, unicã în felul ei,
urcând domol spre Gornetul Sibiciului ºi, dintr-o datã,
se deschide cãlãtorului platoul Goºa, cu lacul lui ca
un imens ochi de apã deschis spre cer. În Vîrf la
Ghezunii, cum spun localnicii, poposeºti obligatoriu,
ca sã admiri în dreapta Dealul Rotãriei, iar în stânga
Ivoiul, Podul Goºii, Malul Goºii ºi Vârful Goºii. Dacã
vii dinspre Valea Sibiciului, cu siguranþã cã te opreºti
la Muzeul Chihlimbarului din Între-Sibicii, urmezi firul
apei pe sub Dealul Vãtraiului, ajungând dinspre Vest,
pe un drum aproape pieptiº care trece mai întâi prin
Camboru, unde îþi tragi sufletul, la o ciºmea, ca sã
admiri un peisaj tulburptor, apoi drumul te duce
singur spre Moara lui Voinea, de sub Vârful Vãtraiului
ºi, dintr-o datã, se deschide perspectiva MusceluluiCãrãmãneºti, tãiat de la Rãsãrit spre Apus de Drumul
ãl Mare, cum îi spun cu mândrie sãtenii, care face
legãtura între depresiunea Boziorului ºi cea a
Pãtârlagelor. Existã posibilitatea de a pãtrunde în
acest sat uitat de lume dar nu ºi de Dumnezeu, chiar
dinspre Nord. Dupã ce drumul o coteºte la stânga
dinspre Între-Sibicii spre Aluniº, o ia spre dreapta
prin Comarnici, o coteºte brusc spre Est ºi se afundã
în Pãdurea Samarului ca, dintr-o datã, sã ajungi la
Podul Samarului, chiar deasupra satului. Din orice
direcþie ai urca, efortul îþi este rãsplãtit, cãci satul îþi
apare într-o solemnã ºi liniºtitã mãreþie, ascuns între
Vârful Vãtraiului, Vârful Ceciliei, Vârful Hoþilor
(Goþilor), Vârful Boºoveiului ºi Vârful Goºii. Ceva
îþi spune cã aceste vârfuri ascund nu numai satul cu
liniºtea lui maiestuoasã, dar ºi un fragment de istorie
milenarã, ceva misterios se întâmplã acolo ºi în tine,
îþi rãsar în minte întrebãri tulburãtoare. Deasupra
satului, o bisericã, monument istoric, purtând
însemnele masonice, având pictura (excelent
pãstratã) direct pe scândura de tei, special prelucratã,
ce cãptuºeºte interiorul, ridicat pe la 1880 pe locul
altei biserici, ºi ea, la rându-i, pe locul alteia,(ºi tot
aºa), cum o aratã documentele, vegheazã acest peisaj
tulburãtor. Clopotele ei, Cel Mare ºi Cel Mic, cum le
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zic localnicii, în zilele de duminicã, de slujbã, la
sãrbãtoare sau la înmormântare, fac sã vibreze, întrun anume fel, unic chiar, împrejurimile, iar ecourile
sã fie amplificate rând pe rând de vârfurile din jur,
ca apoi sã trimitã chemãrile spre înaltul cerului. Cerul
senin, ca un pahar de cristal uriaº, întors peste vârfuri,
are deasupra locurilor cea mai purã culoare din lume:
un albastru venit dinspre puritatea îngerilor,
îngemãnat pe margini cu un verde mereu proaspãt
al pãdurilor ºi crestat de vârfurile munþilor din jur.
Pãmântul, cu energiile lui subtile din strãfunduri face
ca aceastã culoare unicã în lume a cerului sã parã
cã iese din adâncuri, iar clinchetele izvoarelor pornite
de sub fiecare munte sã aibã gust de agheasmã.
Soarele, uimit ºi el parcã de magia acelor locuri, se
grãbeºte, de pe timpul pelasgilor ºi chiar mai de
demult, sã aparã de dupã Vârful Ceciliei, ca apoi,
dupã o zi de neobositã ºi fascinantã admiraþie din
înaltul cerului, se îndurã sã coboare obosit spre
molizii ºi mestecenii ce îmbracã Vârful Vãtraiului.
Lasã loc cu regret Lunii ascunse între stejarii uriaºi
din Vârful Boºoveiului, devenind ºi mai misterioasã,
urcând uimitã pe bolta rotundã ºi sporind, în miez de
noapte, liniºtea magicã, întreruptã rar de freamãtul
Pãdurii Samarului. Vraja mãreþiei astrale nu s-a
terminat încã. Luceafãrul de searã, þintuit deasupra
Vârfului Goºii, înconjurat de puzderia de stele
rãspândite pe albastrul ºi mai straniu al cerului,
vegheazã liniºtea asurzitoare a locurilor, întreruptã
din când în când de chemarea vreunei pãsãri de
noapte care ºi-a pierdut perechea, de brostacii careºi cautã cu ochii bulbucaþi suratele la îmbrãþiºãri
ascunse în stufãriºul lacurilor, de þârâitul vreunui
greier cerând ploaia, sau de lãtratul vreunui câine
din Mãþara, din Camboru, ori din Muscel, menit sãi aminteascã stãpânului cã-ºi face harnic datoria,
dar mai ales cãlãtorului nocturn, extenuat, cã se aflã
pe o potecã sau un drum care-l va duce, în curând,
spre intrarea vreunuia dintre aceste sate, ca apoi sã
disparã în spatele unei porþi unde-l întâmpinã de dupã
o uºã de tindã un glas bucuros. Treptat, mãreþia nopþii
adânci este înlocuitã cu altã ºi neobositã mãreþie, a
Luceafãrului de ziuã, ivit dintre crengile celor trei
fagi bãtrâni ca vremea ce strãjuiesc intrarea dinspre
Budui. Se înalþã înconjurat de o cununã de stele
deasupra Vârfului Ceciliei, aºteptând tremurat ca
primele raze ale soarelui sosit de pe alt tãrâm sã-l
prindã din drumu-i neobosit la Curmãturã ºi sã-l
îmbrãþiºeze pentru o zi în Muche la Cruce.
Aici ajungi cu greu, dar pleci ºi mai greu. Greu e
sã urce omul un munte, dar mai greu este sã-l
coboare! Dai peste un peisaj pe care-l Dumnezeu a
uitat sã-l ia de pe pãmânt în Grãdina Sa, dai peste
niºte localnici, al cãror nume având rezonanþe
ciudate, unele venind parcã din strãfundurile istoriei,
împãrþiþi fiind ºi acum, pe neamuri de când se ºtiu:
neamul muscelenilor, neamul mãþãranilor, neamul
camborenilor.
Iar dacã vrei sã urci mai departe, spre Gura
Teghii, trebuie sã strãbaþi mai întâi Pãdurea ºi mai
misterioasã a Samarului, treci de Crucea Ciumaþilor
de la Podul lui Fãiniº, te strecori pe creasta dintre
Aluniº ºi Gornet ºi, dintr-o datã, dai de Platoul
Martirilor. De acolo, unde e obligatoriu sã poposeºti,
cade în stânga Aluniºul, deasupra cãruia se zãreºte
bisericuþa cu altarul sãpat în stânca uriaºã în care
se zãresc de departe chiliile ca niºte cuiburi uriaºe
de pãsãri de munte, locuite cândva de cãlugãri.
Dacã þi-arunci ochii dinspre Martire spre rãsãrit, un

alt peisaj fascinant ºi încãrcat de istorie se iveºte în
faþa ochilor. Ascunse sub codri, printre stânci ºi
printre copaci, se aflã cele mai multe dintre Vestigiile
Rupestre din Munþii Buzãului despre care s-au tocit
mii de creioane ca sã se scrie ºi s-a zãbovit asupra
paginilor tot atâtea ore ca sã le fie dezlegate tainele...
Oricând, oricine ºi din orice direcþie ar fi urcat,
dupã îndelungi ore de efort, pe un drum obositor, nu
întotdeauna pe o vreme prielnicã, odatã ajuns, simte
cã respiraþia i se opreºte, nu datoritã urcuºului, ci a
priveliºtii fascinante ce i se desfãºoarã sub privirile-i
înmãrmurite ºi, totodatã, exclamã cu nesilitã
sinceritate: cine se opreºte aici, ori rãmâne aici pentru
totdeauna, aºa cum au ajuns întemeietorii despre care
vom vorbi în cele ce urmeazã, ori ajunge poet, aºa
cum chiar zicea un prieten care venise, din purã
curiozitate, sã vadã „chiar aº e?” Mai mult,
descoperind încetul ce încetul toponimia ºi
onomastica destul de ciudatã a locuitorilor, îþi
transformi curiozitatea în istorie, nu în sensul strict
al cuvântului ci, mai degrabã, asculþi, fãrã sã vrei ºi
fãrã sã ºtii, o poruncã, o chemare ciudatã ºi trãieºti
un sentiment care-þi vine, nu se ºtie pe ce cãi, dintrun interior adormit care, la contactul cu acele locuri,
simte o vibraþie, ascultã sunetul clopotelor
scufundate, dupã cum spune o frumoasã legendã a
locului: „La un mare cutremur, pãmântul s-aridicat,
s-a coborât ºi curtea schitului Sfântul Dumitru a fost
brãzdatã fulgerãtor de un ºanþ care s-a adâncit pânã
a înghiþit, asemenea unui balaur nesãtul, biserica ºi o
parte din chiliile aºezãmântului. Urmãtoarele spasme
au astupat ºanþul ºi au împroºcat cu nisip ºi apã,
înghiþind totul, ca ºi cum n-ar fi fost. ªi astãzi, spun
împrejurenii, uneori, din adâncuri, rãzbat la suprafaþã
chemãri de clopote. Nu le pot auzi decât anumiþi
oameni ºi numai în anumite zile…”
Paºii cunoscutului istoric Nicolae Densusianu nau cãlcat prin acest spaþiu, dar în celebra sa carte,
„Dacia preistoricã”, un fel de Biblie a poporului
român, apãrutã pe la 1900, consacrã aproape
ºaptezeci de pagini istoriei acestor locuri, venind cu
argumente toponimice, istorice, arheologice,
lingvistice, localizând aici celebra Colhidã, unde
temerarii Argonauþi greci în frunte cu Iason, Ulisse
ºi ceilalþi au ajuns pentru a recupera Lâna de Aur.
Savantul aduce în sprijinul teoriei sale, cum e ºi firesc,
argumentele omului de ºtiinþã, ale istoricului bine
documentat, citând din Strabon, Hesiod, Homer,
Plinius, Apolonius, Rhodius, Flaccus, Ovidius,
Apollodor, Herodot, Plutharh, Procopius, Pindar,
Orphaeus, Ptolemeu, Titus Livius, Dio Cassius,
Stephanos Bizantinos, Jordanes, dar ºi o
impresionantã listã de istorici mai noi. Vine cu
argumente din texte greceºti ºi latineºti, limbi pe care
le cunoºtea la perfecþie.
Astfel, descoperã cã satul Mãþara aduce din
adâncurile istoriei numele unui trib al pelasgilor,
Meterea Turba, iar Muscelul poartã numele altui trib
al pelasgilor, Mosci (Mosinoeci). Alt istoric de
avengurã, Iosif Constantin Drãgan, aminteºte în
cartea sa „Noi, tracii” de încã un trib pelasg, al
Scailor, pãstrat în numele satului Scãeni.
De asemenea, Nicolae Densusianu desluºeºte
numele a încã douã localitãþi din aceastã arie
geograficã. Este vorba de Colþi (gr. „Colchis”„stâncã”) ºi Bozioru (tot din gr. „Buxios”, „Fuxios”
„fugã”), acesta amintind de fuga Argonauþilor cu lâna
de aur furatã din pãdurea unde pelasgii aduceau
sacrificii ritualice zeului Marte (împrumutat mai târziu
de romani) care a dat numele platoului Martire unde
sunt indicii cã ar fi fost o cetate. Aceeaºi rãdãcinã o
au toponimul ºi hidronimul Buzãu.
Acum este destul de clar cã acest evantai de
sate Colþi, Camboru, Muscel, Mãþara, Budui, Scãeni,
(continuare în pag. 5)

Titi Damian

Sate ºi locuri din Curbura Carpaþilor care
pãstreazã nume pelasge, greceºti ºi dacice !
(urmare din pag. 4)

Vãvãlugi, Fiºici, Bozioru poartã nume deosebite,
pãrând ciudate între cercul format de celelalte sate
care le înconjoarã, purtând nume dintre cele mai
româneºti: Gornet, Strâmba, Aluniº, Comarnici,
Paltin, Nucu, Gãvane, Pin, Valea Fântânii, Odãile,
Ulmet, Bãlãneºti.
Un al doilea argument îl constituie toponimele
legate de începuturile creºtinismului pe teritoriul þãrii
noastre, tot din aceastã zonã geograficã. Cã urmaºii
misionari ai Sfântului Andrei care au propovãduit
creºtinismul în Dobrogea au urcat spre Curbura
Carpaþilor, vorbeºte puzderia de vestigii rupestre:
biserica sãpatã în stâncã ºi chiliile de la Aluniº,
Fundãtura, Piatra Ngãuritã, Agatonul Nou, Agatonul
Vechi, Biserica lui Iosif, Bucãtãria, Ghereta, Peºtera
lui Dionisie Torcãtorul, etc.
Numele Platoului Martire (suprapus peste
Blogul este bleu, iar viaþa e .... neagrã.
Sângele e roºu ºi rece, iar lacrimile sunt sãrate.

Pãdurea lui Marte) provine din grecescul „Marturos”
„Martor al lui Dumnezeu.” Existã lângã satul Muscel
douã toponime, Vârful Ceciliei ºi Pãdurea (Podul)
Samarului care, interesant, amintesc despre douã
provincii rãsãritene ale Imperiului Roman în care sa rãspândit în primã fazã creºtinismul, Samaria ºi
Cilicia. Ori Cilicia aparþinea provinciei Cappadochia,
iar Sfântul Sava (coincidenþã?) era originar din ...
Cappadochia. E de la sine înþeles cã misionarii care
l-au însoþit au adus cu ei ºi toponimele, în amintirea
locurilor pe care le-au pãrãsit ºi care (chiar!)
semãnau izbitor cu acestea noi!
ªi aºa ajungem la alte toponime tulburãtoare care
amintesc de teribilul martiriu ce s-a petrecut pe timpul
goþilor lui Athanaric, pe la trei sute ºaptezeci ºi doi:
martirizarea multor creºtini ºi înecarea în apa
Buzãului a lui Sava Gotul, la locul numit Valea
Lupului. Teribil trebuie sã fi fost masacrul adepþilor

Elena-Ioana IVAN

Eu sunt Elena

Bomboanele sunt ambalate, iar telefonul este închis.
Agenda e tot mai albastrã ca ochii mei.
Este inadmisibil aºa ceva!
Mobila e verde ºi cred cã ºi sufletul meu la fel.Dar
eu nu sunt marþian?! Hârtia e albã ºi am murdãrit-o
foarte uºor cu vorbe fãrã sens!
Abþibildul ºi cãþelul sunt roz.Scârbos!
Iepuraºul are un picior rupt de cinci ani ºi încã nu
i-a trecut.
Pijamaua e roºie. Nici nu-nþeleg cum am putut s-o
port pânã acum.
Capul mi-e pãtrat, iar paharul e gol. Da, dar a fost
plin. Cândva, demult! Mâna e plictisitã ºi tocmai mi
s-a spart o venã. Asta e ! Ghinion!
Lumânarea arde. Ce caldã e flacãra!
Nu-mi rãspunde la SMS! Eu îi scriu atât de des.
Ce porcãrie!
Ursu’ de la el are ochii roºii. Cât de amuzant!
Cãrþile de joc îmi zâmbesc, dar eu nu mai am
zâmbete în depozit.

Rigla asta de lemn o am dintr-a-ntâia.Am gãsit-o
acum câteva zile ºi de-atunci trãiesc în trecut,
hrãnindu-mã cu amintiri. Am împietrit, iar sufletul mie o stanã de piatrã.
Vreau sã fac o declaraþie de dragoste: „De la mine
pentru tine!”.ªi ajunge.
În curând mã vor mânca gândacii de atâtea hârtii.

Pânã ºi perna e roºie. Vai de capul meu!
Pisica s-a înnegrit de vreme.Masa de lângã ea e
plinã de idei.
Shakespeare a scris mult ºi bine, iar cartea de la el
e imens de groasã.
Ursuleºul are în stomac insigne ºi surprize de la
Kinder. E multi-funcþional.

Tot nu m-ai iertat! Te urãsc...
Dupã un timp de tãcere, mã întrebi timid ce s-ar
întâmpla dacã lacrimile mele, i-ar atinge pe restul
oamenilor. Îþi rãspund cã doar i-ar uda, ºi probabil
m-ar înjura cã picur. Pic , pic , pic !
Degeaba te uiþi cum iese soarele...
Nu mai iese ºi nici varã nu mai e.
A venit toamna.
Stai de o orã ºi priveºti cerul ... nu mai existã stele
cãzãtoare. Dar e treaba ta ºi e timpul tãu.

Pe jos sunt doar lacuri, iar toamna e foarte aproape.
Sunt în ultimul stadiu al nebuniei ºi în curând voi
promova. Sunt mândrã de mine!
Vreau ca toate uºile sã fie închise, aþi auzit!?

Poate cã eu sunt o proastã cã-þi spun toate astea.
Nu mai conteazã.
Proºti suntem amândoi cã ne certãm din cauza
geloziei.

Sunt calmã! Tre sã fiu calmã!

De-asta te iubesc.

Planetele se învârt în capul meu.

Pentru cã ....... reinventezi mereu ce e între noi.

Alþi nebuni þipã, fiecare cu treaba lui.
Ce mama naibii e aici, balamuc?
Nu mai pot, dar tre sã fiu calmã.
Toatã lumea e supãratã pe mine ºi nu înteleg de ce.
Nici nu cred cã tebuie.
Universul meu e ceva de speriat!!!

Televizorul îmi face cu ochiul, dar eu nu mai am
ochi. S-au înecat.

lui Sava ºi impactul în conºtiinþa oamenilor, din moment ce locuitorii satului Muscelu - Cãrãmãneºti (gr.
„caraman”- „sfânt”) pãstreazã de o mie ºi ºapte sute
de ani, în memoria colectivã, toponime precum:
Samarul, Podul Samarului, Vârful Ceciliei (Ciliciei),
Vârful Vãtraiului (vatrã de sihãstrie), dar ºi (atenþie!),
Vârful Hoþilor (Goþilor), Malul Goºii, Lacul Goºii,
Vârful Goºii, Podul Goºii, Lacul Gateº toate având
rãdãcina „got.”
În loc de ultim argument, se cuvine sã citãm
nemuritoarea propoziþie a lui Dimitrie Cantemir:
„Limba românã nebiruit martor ne este!”
În loc de concluzie?
Ceea ce istoria vitregã n-a reuºit sã arunce în
uitare începuturile fiinþãrii noastre, reuºeºte
nevolnicia ultimilor ºaizeci de ani, fãcând sã disparã,
sat dupã sat, din aceastã splendidã cununã istoricã.
ªi cât de puþin le trebuie ca sã mai dureze încã pe
atât! Doar o ºosea dinspre Bozioru spre Fiºici,
Vãvãlugi, Scãeni, Budui, Muscel, Camboru, Colþi,
sã coboare spre Pãtârlagele, în ºoseaua cea mare,
ºi un Muzeu al Colhidei în Muscelul Cãrãmãneºti
locul geometric al atâtor întâmplãri milenare.
Grecii vând întregii lumi legende. Noi le þinem
ascunse ori le ignorãm...

Nu pot zbura fãrã tine.
Eºti undeva jos, iar eu sunt în strãfundul cerului. ªi
plâng pentru cã nu eºti cu mine. Dacã vezi vreo lacrimã
de-a mea cãzând, fereºte-te! sunt mortale! Dacã te
ating tocmai pe tine, mori instantaneu, pentru cã nu
suporþi sã mã vezi plângând. Fac foarte urât. Nu mã
ºtii plângând. Nu m-ai vãzut! Dã-te din drumul meu!
Iartã-mã, n-am vrut sã zic asta! Mi-a scãpat.
Îmi cer scuze. M-ai iertat? Nu te cred. Eºti încã
puþin trist. ªi cum spuneam ..... nu ºtii ce frumos e sã
ai aripi! Îþi dau o senzaþie de libertate, e extraordinar!

Nu ºtiu sã-þi zic exact ce e, pentru cã nici eu nu
ºtiu.
Ne învârtim în jurul degetului de ceva timp. Spune
odatã ce vrei ºi nu te mai uita pe cer. Doar a venit
Toamna!
Gândeºte-te cã fiecare stea de pe cer e o lacrimã
de-a mea, iar tu te bucuri cã plâng. Îþi place cã plâng.
Sigur nici tu n-ai trecut testul psihic. Avem încã ceva
în comun!
Amândoi suntem niºte cazuri pierdute pentru
societate.
Eºti fraier ºi pentru cã îþi pierzi timpul degeaba.
Ce-aº vrea sã stau ºi eu aºa ca tine. Sã mã bucur
cã trece timpul.
Dar nu pot. Eu trebuie sã fiu raþionalã ºi pentru
tine.
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(urmare din numãrul trecut)

II. Istoria “Cãrþii lui Iov”
3. Moºtenirea akkadianã
3.2.3 Tablou cu lume ºi zei
Tânãrul nostru, solitar ºi suferind, revine în noua
rundã a confruntãrii cu prietenul sãu formulând
temeiul sociologic al argumentelor sale: “ M-am uitat
atent printre oameni, (dar) constatãrile sunt diferite.”
Deci, ceea ce-þi spun, amice, nu sunt simple
pãreri, ci realitatea crudã a vieþii oamenilor.
Apoi îi dã replica la ultimul sfat primit: “ În faþa
unui parvenit, ce câºtig eu, cel ce mã umilesc?/ Eu
trebuie sã mã supun (chiar) robului meu;/ Omul bogat
ºi prosper mã dispreþuieºte pe mine ultimul (din toþi).”
Altfel spus: sunt ultimul om, în urma mea nu
mai e nimeni ºi nimic.
Urmeazã obiºnuitele, de acum, reproºuri de
tatonare a pãrþii adverse: “(O), înþeleptule, (ºi)
puternicule, înzestreazã-te cu pricepere,/ Inima ta
se consumã (când) te porþi neatent cu zeul./ Gândul
zeului, ca ºi mijlocul cerului, este îndepãrtat;/
Înþelegerea lui e grea, oamenii n-o pot pãtrunde.”
Dar tu, cu priceperea ta reînviatã, ai putea
ajunge departe.
Învãþãturile prietenului, sosit la debutul textului în
calea tânãrului suferind, se întemeiazã pe principiul
ascultãrii înþelepciunii divine. În conformitate cu
acest principiu, inima gânditoare trebuie sã fie
permanent conectatã la semnalele emise de zeu
pentru a asigura hrana
corpului ºi buna vieþuire. Din nefericire, puþini
oameni ajung sã înþeleagã mesajele transmise de
divinitate.
Îþi trebuie o pricepere cu care sã fi înzestrat,
altfel reflecþiile inimii nu duc la gândul zeului.
...Am ajuns la coloanele XXV, XXVI ºi XXVII,
ultimele, de pe tãbliþele de argilã cu semnele
cuneiforme venite sub ochii noºtri în cuvinte
româneºti pe foile cãrþii “Gândirea asirobabilonianã în texte”. Vorbele revin la tonul cald,
de apropiere înþelegãtoare, din primele momente ale
întâlnirii celor doi.
“Atent(?) am sã te cercetez: primeºte cuvântul
meu” - spunea noul sosit. “Ia aminte o clipã ºi
ascultã vorba mea” - rezona ecoul din sufletul
suferindului.
Acum, la finalul întâlnirii lor, acesta spune: “ Ia
aminte, prietene, înþelege ideea mea,/ Fii atent la
spusa gurii mele.”
Aici prietenul-terapeut dispare din textul sãpat
în argilã. De ce oare?
El nu este absent, ci doar nu mai vorbeºte.
Prezenþa lui este marcatã de o ultimã formulã a
laitmotivului retoric: “Fii milostiv, prietene: ascultã la
plângerea mea!/ Ajutã-mã! Vezi necazul meu ºi mã
înþelege.”
Dacã nu mai spune nimic, cum îl va ajuta
prietenul-terapeut pe pacientul sãu?
Se pare cã poate sã facã acest lucru prin simpla
lui prezenþã ascultãtoare.
Adicã tânãrul nãpãstuit se convinge cã are
în faþa lui, în sfârºit, pe cineva în care sã se
poatã încrede: un om milostiv, înþelegãtor ºi
generos.
Monologul începe cu observaþiile sale de tip
sociologic asupra lumii ca obiect de investigat. Mai
exact spus: cum evalueazã ºi acþioneazã lumea
comunitatea oamenilor în raport cu douã categorii
de oameni: ucigaºii, rãufãcãtorii, omul puternic, pe
de o parte, ºi cel umil, cel drept, cei fãrã ajutor, cel
slab, de cealaltã parte?
Rãspunsul e simplu ºi firesc: lumea îi blameazã
ºi luptã împotriva primilor, iar pe cei din urmã îi
apãrã ºi îi ajutã.
Sã nu ne grãbim cu presupunerile fãrã temei!
Iatã constatãrile eroului însuºi: “(Lumea) slãveºte
pe omul aducãtor de tristeþe, meºter în ucideri,/ (Dar)
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înjoseºte pe cel umil, ce n-a comis nicio nelegiuire./
Ei justificã pe rãufãcãtorul, a cãrui fãrãdelege este.../
(Dar) ei condamnã pe cel drept, care dã cinstire cãii
zeului,/ Ei umplu cu metal preþios ...rãufãcãtorului,/
(Dar) ei golesc de hranã dulãpiorul (?) celor fãrã
ajutor./ Ei sporesc tãria omului puternic, a cãrui
însoþire (?) e decãzutã,/ (Dar) ruineazã pe cel slab;
ei aruncã jos pe cel umil.”
Vãd cã ºi tânãrul nostru este victima unui
astfel de tratament: “Chiar pe mine, cel fãrã ajutor
(cum sunt), dregãtorul mã persecutã.” Observi cum
începe sã-ºi deschidã sufletul?
Tabloul antitetic al lumii nu se opreºte aici, iar
cutezanþa discursului Iov-ului akkadian nu are limite.
El îi acuzã direct pe Marii Zei, fãcându-i responsabili
de starea deplorabilã a lumii:
“ Regele din început, zeul Naru, creatorul
omenirii,/ Gloriosul zeu, Zulummaru, e cel care i-a
scos din lut;/ Zeiþa care i-a format, divina stãpânã
Mama./ Ei au înzestrat omenirea cu vorbirea
întortocheatã:/ Falsitatea ºi neadevãrul li le-au dat
pentru vecie.”
Gândul m-a dus degrabã la poemul mitic
sumerian închinat creãrii omului, unde
protagoniºti erau zeul apei ºi înþelepciunii, Enki, care concepe crearea omului ca slujitor al
zeilor, mama lui, Nammu, “mama tuturor zeilor”,
care îi va face tiparul mãdularelor ºi îi va hotãrî
soarta, ºi zeiþa Ninmah care “îi va întipãri chipul
(?) zeilor”. Mai erau evocate ºi zeiþele naºterii...
Constat cã akkadienii doar au schimbat numele
divinitãþilor.
Sã amintim ºi de cuvintele me - decretele prin
care Marii Zei întemeiazã civilizaþia oamenilor. Între
ele se aflã Defãimarea, Duºmãnia, Puterea,
Minciuna, Discordia.
Gândul, atent la orice argument care susþine
ipoteza generativã, mã conduce acum la ziua a
doua a confruntãrii din “Cartea lui Iov” unde
bãtrânul suferind pe nedrept face afirmaþii la fel
de tulburãtoare. El chiar îi previne pe prieteniiacuzatori: “Ascultaþi ce am de spus ºi veþi rãmâne
muþi/ ªi, de uimire, o sã vã duceþi palmele la gurã./
Numai gândindu-mã, mã-nfricoºez eu singur/ ªi de
cutremur e cuprinsã carnea mea.”
Apoi, ridicã zãgazul din faþa torentului bubuitor
de vorbe: “De ce oamenii rãi trãiesc nestingheriþi,/
Iar anii aduc spor puterii lor?/ Apucã chiar sã vadã
cã n-are sã se stingã neamul lor,/ Sub ochii lor le
cresc copiii ºi nepoþii./ Netulburatã este pacea casei
lor,/ Nuiaua Domnului nu-i pentru ei. (...) ªi totuºi ei
ziceau lui Dumnezeu <<Te du de-aici!/ Cãile tale
noi nu vrem sã le cunoaºtem./ De ce-am sluji Celui
atotputernic,/ ªi ce folos avem din ruga pentru el?>>/
ªi nu-i adevãrat? Nu au ce vor, cu de la ei putere,/
Nu le ajunge socotinþa lor? ªi-atunci/ Ce loc sã aibã
domnul în viaþa lor?” (6,p.75) Cred cã citatul ales
este sugestiv ºi suficient pentru rolul sãu.
Sã privim mai departe tabloul de cuvinte al
lumii ºi zeilor din poemul akkadian: “Cu vervã
ei vorbesc despre dãrniciile bogaþilor:/ <<El e un
rege! Divinitãþile toate-s de partea lui!>>/ Ca ºi când
ar fi un hoþ, aºa se poartã cu un biet sãrac;/ Ei îl
încarcã cu vini, ei uneltesc uciderea lui;/ Pe nedrept
pun asupra lui orice rãu, fiindcã n-are protecþie;/ Ei
îl nimicesc groaznic, ei îl sting ca pe o flacãrã.”
Fostul pacient este clar de partea celor nãpãstuiþi.
Acum, dupã acea ultimã invocare a prietenului

care-l ascultã în
tãcere, aflãm ºi cauza
ALEXANDRU BULANDRA
acestei atitudini. Este
vorba de adevãrata identitate a nãpãstuitului
akkadian: “Eu sunt un sclav înþelept ºi/ Ajutor ºincurajare n-am primit nici un moment./ Eu am umblat
liniºtit prin grãdinile cetãþii mele,/ Vocea mea n-a
fost niciodatã tare, vorba mea a fost înceatã;/ Eu nam ridicat capul, ci am mers cu el în jos./ Ca un
sclav am fost fãrã onoare, în adunarea (egalilor mei).”
Inima lui e acum ca o carte deschisã. Se pare
cã tratamentul aplicat de prietenul-terapeut
începe sã-ºi producã efectul.
Înþeleg cã revolta i-a mocnit în suflet ca magma
într-un vulcan stins. Nimic nu anunþa acumularea
subteranã a exploziei: nici mersul liniºtit, nici vocea
molcomã, nici capul plecat. Cei care-l vedeau nu-l
deosebeau de un sclav un om care nu cunoscuse
niciodatã libera exprimare de sine, forþa revendicãrii
-, deºi formal se afla într-un mediu permisiv
adunarea (egalilor mei).
ªi craterul vulcanului din el se deschide când
magmei frustrãrilor mistuitoare li se mai adaugã
douã mici picãturi de viaþã omeneascã: moartea
mamei ºi apropierea nesperatã a unui om pregãtit
sã-i primeascã jerbele disperãrii eliberatoare.
Ultimele trei versuri ale poemului confirmã
acceptarea principiilor promovate de acesta: “Zeul
Ninurta, care... sã-mi acorde ajutorul!/ Zeiþa mea
Iºtar, care... sã aibã milã de mine!/ Pãstorul, soarele
poporului (sã aibã milã).”
Cu alte cuvinte: deºi pânã acum nu ai fost
rãsplãtit, continuã sã fi bun ºi rãbdãtor ºi cu
certitudine zeul ºi zeiþa te vor rãsplãti!
3.2.4 Sã stãm ºi sã socotim
Am ajuns, iatã, ºi la capãtul “Dialogului despre
mizeria umanã”.
Ce titlu insalubru! O ghenã de cuvinte!
“Gheenã, (livresc) Iad, infern” citesc în DEX.
Abia aºtept sã-mi curãþ gândul care le-a purtat
prin atâtea propoziþii la fel de nesãnãtoase!
Confunzi, evident, sensul cuvântului cu referentul
lui real! Doar acesta poate fi apreciat ca mizer...
Prin natura lui cuvântul este curat ca lacrima.
Ca sã-l înþeleg deplin, eu îmi cufund inima ºi
mintea în tot cuvântul, sã-i simt ºi gustul ºi mirosul
ºi consistenþa vocalelor ºi...
Sigur e de la depresie! Trateazã-te! Acum cred
cã ar fi bine sã ne întrebãm: care sunt liniile de
continuitate dacã sunt - între textul sumerian ºi cel
akkadian abia parcurs?
Palpat...
Unul dintre firele de unire vãd cum pleacã din
tânãrul înþelept sumerian ºi ajunge pânã la tânãrul
înþelept akkadian.
Necãsãtorit.
Prin urmare, textul akkadian pãstreazã statutul
personajului principal.
Tânãrul înþelept Iov. Lasã-mã, te rog, sã-l mai
privesc o datã!
Cum se vede el din acest capãt de text?
Neîmplinit, izolat ºi interiorizat...
Lasã-l în durerea lui! O altã linie...
...strãbate timpul istoric venind din direcþia
principiului rãsplãtirii...
(urmare în pag. 7)
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De la sumerianul “Cãci omul, fãrã zeu, nu ºi-ar
obþine hrana” la akkadianul “Oricine poartã jugul
zeului... hrana lui e asiguratã.”
...cu deosebirea cã în textul akkadian acest
principiu este pus în discuþie.
ªi aºa a apãrut nota lui caracteristicã: dialogul
contradictoriu dintre prieteni ca formulã de expunere
a ideilor.
Pe de o parte, prietenul-terapet susþine
nevoia respectãrii cu stricteþe a regulilor
tradiþionale pentru a-þi putea apropria
binefacerile divine ale principiului omniprezent
al rãsplãtirii, iar de cealaltã parte, tânãrul Iov
akkadian, pentru care nici viaþa personalã ºi nici
viaþa colectivitãþii nu confirmã acþiunea
principiului rãsplãtirii dupã credinþa în zei.
Putem oare susþine cã autorul akkadian cunoºtea
textul sumerian?
Cred cã da.
Cum sã fi ajuns la el?
Odatã cu celelalte texte preluate de la sumerieni.
În ce împrejurare anume?
Fiind amândouã texte sapienþiale, mã gândesc
sã luãm ca argument urmãtoarea afirmaþie: “În
mare parte literatura sapienþialã a fost învãþatã în
ºcolile de scribi ºi cititã în decursul secolelor de cei
din pãturile conducãtoare nobili, dregãtori, preoþi,
ofiþeri.”(18,p.363)
Autorul sã fi fost un scrib akkadian...
Care a învãþat scrierea sumerianã scrijelind iar
ºi iar pe tãbliþele de argilã textul cu primul Iov...
Aºa a ajuns el nu numai un scriitor îndemânatic
ci ºi un înþelept asemenea înaintaºului sãu luat ca
model.
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Poveºtile Gãrii de Nord. Maria
Maria coborî din tren printr-o sãriturã. Fusese gata
sã-ºi scrânteascã glezna, nefiind obiºnuitã sã poarte
pantofi cu tocuri înalte. Nu exista niciun motiv pentru
care sã nu pãºeascã treaptã cu treaptã. Doar cã aºa simþise
nevoia, sã sarã, de parcã sãritura aceea ar fi dus-o mai
repede lângã cel care-o aºtepta. Cu atât mai mult cu cât,
tot drumul, simþise cã trenul rapid abia se târãºte.
Trãgând de bagaj, încerca sã-l identifice prin mulþimea
de oameni, care-o încurcau mai mult ca niciodatã. Ba încã,
se repezise la un bãrbat care, din spate, îi semãnase cu el,
luându-l de braþ, gata sã-l dezechilibreze.
- Mã scuzaþi, v-am confundat!
Cu paºi din ce în ce mai lenþi, se îndrepta spre capãtul
peronului. „Îl voi aºtepta aici. Pânã la urmã, trebuie sã
disparã toþi ãºtia.”
Trecuse deja o jumãtate de orã. Începuse sã i se facã
frig. „Mai bine mã mut în staþia de taxiuri. Poate-am sã-i
zãresc maºina.” Vãzând-o dezorientatã, un taximetrist o
întrebase unde vrea s-o ducã. Refuzase politicos:
„Mulþumesc, aºtept pe cineva. Trebuie s-aparã.”
Taximetristul se retrãsese dezamãgit în maºinã, luând la
rãsfoit ziarul pe care-l învãþase pe de rost de azi-dimineaþã.
„Nu mai face doi bani meseria asta. Trebuie sã mã apuc
de altceva.”
„Ce-o fi având de nu mai vine? ªi mai are ºi telefonul
închis. Sau poate descãrcat.” Îndoiala începuse sã i se
cuibãreascã în suflet. Dar nu voia sã creadã cu niciun
chip cã nu va veni. „O fi blocat în trafic pe undeva. N-are
nici cum sã mã anunþe. Nu-i nimic, stau aici pânã apare.”
Maria nu credea în existenþa oamenilor care nu-ºi þin
cuvântul. Nu cunoscuse astfel de oameni. În satul ei,
cuvântul dat era lege. Oricât de simpli, de neºcoliþi ori de
bãtuþi în cap erau oamenii, cuvântul dat era sfânt.
Promisiunile trebuiau onorate cu orice chip. De altfel,
prima lecþie pe care o învãþase de la bunicul ei aceasta
era. Îi spusese, nu doar o datã, în felul lui brutal ºi þãrãnesc:
„De mâncãtori de c... e sãtulã lumea! Dacã vrei sã faci
ceva în viaþã, ce-ai spus cã faci, aia faci! Altfel nu eºti
bunã nici sã stai la coada vacii. Ai înþeles?” Înþelesese.
Dar acum începea sã nu prea mai înþeleagã.
Taximetristul îi arunca, în rãstimpuri, priviri cu
subînþeles, întrebând-o prin mimicã: „Tot nu?” Îi
rãspundea scurt, cu hotãrâre, printr-o miºcare din cap,
ruºinatã.
Era aproape miezul nopþii. Nu-i venea sã creadã cã i
se întâmplã ei. El o chemase, insistase chiar sã vinã mai
devreme, nerãbdãtor. Ea se cam codise la început, dar,
când a luat hotãrârea, nimic n-a mai putut-o opri. Bunica
o-ntrebase:
- Ce zor ai?
- Plec la Bucureºti. Am cunoscut un bãrbat...

- ªi de ce taman acolo? Gândeºti cã la Bucureºti umblã
câinii cu covrigi în coadã ºi bãrbaþii cu fericirea pe sulã?
- Bunico! Nu mai fi aºa circumspectã! O sã-l placi ºi
tu, ai sã vezi...
- Deh! ªtiu ºi eu? ªi nu mã mai face pe mine circu...aia!
Îngheþase de-a binelea. Era aproape disperatã. Ce sã
facã? I se nãruiserã toate. Îi venea sã plângã, dar se jena.
Taximetristul coborâse sã-ºi dezmorþeascã oasele ºi-i
mai adresã o datã întrebarea, privind-o cu milã:
- Sunteþi sigurã cã nu vreþi sã vã duc undeva? Pe mine
m-a cam luat somnul, o sã plec acasã. ªi-aºa nu mi-a picat
nimic pe ziua de azi. Mama ei de sãrãcie, cã m-am sãturat!
Hai cã fac cinste! Vã duc gratis, numai sã-mi spuneþi
unde...
Îi dãduserã lacrimile. Nu mai fãcea eforturi sã leascundã. Acum realizase cã nici mãcar nu ºtia unde stã.
Fusese atât de sigurã c-o va aºtepta, încât nici prin cap
nu-i dãduse sã-i cearã adresa. Fãcu din cap cãtre
taximetrist, în semn cã nu, ºi îi întinse 50 de lei.
- Nu-mi trebuie bani de la dumneavoastra! Luaþi-i!
Pentru ce?
Dar ea fugise înapoi în garã, cu lacrimile ºiroind,
lãsându-l pe taximetrist filozofând, cu banii în mânã: „Pãcat
de tine! Pari ºi destul de scuturatã. Dar a cui e vina dacã
la ºcoalã nu vã-nvaþã d-astea? Mai deºtepte muierilealea care le toacã banii ºi, dupã ce nu mai au ce toca, le
dau cu ºutu-n fund. Dacã nici eu n-am vãzut destule...”
Mai avea trei ore pânã la trenul de întoarcere. Cu inima
în pionieze, îºi luã bilet. Mai cumpãrã niºte biscuiþi pentrun cãþel care pãrea flãmând ºi o sticlã cu apã pentru ea, cã
i se uscase gura ºi simþea o amãralã ca atunci când þi-e
întoarsã fierea pe dos. Doar cã, ei, sufletul îi fusese întors
pe dos. O stãpânea o greaþã imensã, ca-ntr-una dintre
dimineþile copilãriei când, fãrã sã vrea, asistase la tãierea
mielului de Paºte. O apucaserã frigurile, tremuratul ºi un
rãu general, aºa, de suflet întors pe dos. Au dus-o zadarnic
la doctor, la preot, prin babe. N-a reuºit sã-ºi revinã decât
mult mai târziu, când reuºise sã estompeze în minte
imaginea mieluþului din balta de sânge, care o privea cu
ochi miraþi, neînþelegând, cerându-i parcã ajutorul.
Se aºezã absentã pe bancã, în aºteptarea trenului.
Parcã-l auzi pe bunicul: „Fata tatii, dacã tot e sã ºteargã
vreunu cu tine pe jos, atunci mãcar s-o facã un om de
onoare. Decât sã suferi pentr-un dobitoc, mai bine pentru
zece bãrbaþi de cuvânt. Ai grijã cum îi cerni!” Zâmbi
amintirii bunicului.
Acasã, bunica o-ntâmpinã cu o întrebare cu
subînþeles:
- Ei, câþi câini cu covrigi în coadã ai numãrat?

Întâlnire cu scriitori ialomiþeni
Sala de festivitãþi a Grupului ªcolar „AL.I.CUZA” din Slobozia a devenit locul de desfãºurare al unui
eveniment cultural deosebit. Elevi ºi cadre didactice din ºcoalã s-au întâlnit, pe data de 17 noiembrie 2010, cu
scriitori ialomiþeni, în cadrul unei activitãþi desfãºuratã de biblioteca ºcolii, în colaborare cu catedra de limba ºi
literatura românã. Intitulatã Scriitori ialomiþeni la Grupul ªcolar „AL.I.CUZA”, activitatea a avut ca scop
cunoaºterea operei unor scriitori contemporani care s-au nãscut în judeþul Ialomiþa sau care locuiesc pe aceste
meleaguri din Câmpia Bãrãganului.
Debutul evenimentului cultural a fost marcat de intervenþia scriitorului Costel Bunoaica, bibliotecar la
ªcoala Nr. 2 „Sfântul Andrei” din Slobozia, care a avut amabilitatea sã-ºi prezinte colegii ºi, totodatã sã se
prezinte, fãcându-le cunoºtinþã elevilor cu membrii Asociaþiei Culturale Helis. Scriitorii ªerban Codrin, Costel
Bunoaica, Florin Ciocea, Nicolae Teoharie ºi, nu în ultimul rând, Gheorghe Dobre, redactorul ºef al revistei
ialomiþene Helis ºi preºedinte al Asociaþiei culturale HELIS, au vorbit participanþilor la aceastã sãrbãtoare
despre literaturã, poezie, actul creaþiei, au evocat amintiri din timpul liceului ºi au citit fragmente din creaþia
proprie, creând în salã o atmosferã de Cenaclu literar. Discuþiile interactive, poveºtile hazlii relatate de scriitori
cât ºi momentul poetic în lectura autorilor, au stârnit curiozitatea ºi au deschis apetitul pentru cunoaºterea
operelor acestora.
Ulterior evenimentului, reacþiile elevilor au fost diverse ºi pe mãsura aºteptãrilor. Spicuiesc din afirmaþiile
lor: „Mã bucur cã eu ºi colegii mei am avut ocazia sã cunoaºtem scriitori locali ºi sã luãm contact cu opera
acestora”; „Mi-a plãcut atmosfera destinsã pe care au creat-o invitaþii”; „ Aº dori sã citesc din opera scriitorilor
prezenþi”; „M-au surprins unele poezii” º.a.
Întâlnirea scriitorilor ialomiþeni cu elevii Grupului ªcolar „AL.I.CUZA” a fost un eveniment ce s-a
transformat într-o adevãratã sãrbãtoare, elevii exprimându-ºi dorinþa ca astfel de întâlniri sã mai existe ºi pe
viitor.
Bibliotecar Vlãdilã Eugenia

(continuare în numãrul viitor)
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Într-o scrisoare a
Doamnei de Staël cãtre
fiica sa se aflã o frazã care
a fãcut înconjurul lumii
literare ºi anume cea în
care
teoreticiana
romantismului european
se scuzã cã a scris lung
deoarece n-a avut timp sã
scrie scurt. Nu prea mulþi
scriitori ºi-au fãcut vreme
sã scrie scurt, plonjarea
în lamurial nefiind, se
vede treaba, la îndemâna
oricui. Aºa se face cã unii
se mai întreabã încã de ce
un Caragiale n-a scris
romane, alþii de ce Brâncuºi a abandonat statuile figurative spre a accede de la pasãre la ideea de zbor. Lecþiile
date de aceºtia doi sunt exemplare, ca sã nu mai amintim
de haiku-ul japonez ori de pantunul malaez, de poemele
într-un vers ale lui Ion Pillat ori de tabletele argheziene.
Dacã ar fi strict necesar sã aºezãm un moto (cuvânt care
se ortografiazã abuziv prin dublarea grafemului t, eroare
care a sfârºit prin a deveni normã) la impresiile de lecturã
prilejuite de ultima carte a lui Gheorghe Dobre, Minciuna
din literã (Editura HELIS, Slobozia, 2010), acesta n-ar
putea fi decât celebrul dicton latinesc Non multa, sed
multum. Poetul, prozatorul, publicistul, teoreticianul,
criticul literar, editorul ºi factorul coagulant al unei reviste
ce contribuie la recuperarea spiritualitãþii ialomiþene ºi la
afirmarea forþelor creatoare ce irump din aceastã zonã a
þãrii ºi-a compartimentat cartea în douã secþiuni distincte,
aºa cum o aratã ºi subtitlul incitantei culegeri de texte ºi
anume Prozã & eseu, compartimentarea fiind însã una
mai cu seamã de ordin didactic, întrucât proza din volumul
altminteri nu mai mare decât o carte de buzunar, dar
acoperind prin densitatea ei ideaticã un întreg raft de
bibliotecã este prin excelenþã una eseisticã, în timp ce
eseurile propriu-zise câºtigã carate în plus prin expresia
aforisticã elevatã ºi emanând sclipiri diamantine prin
fiecare frazã.
Scriitorul are din plin harul decupãrilor esenþiale dintro realitate altminteri haoticã. Ocoliºurile ºi digresiunile îi
repugnã. Imaginaþia sa eideticã i-a rãmas intactã, ca
oricãrui poet autentic. În povestirea cu care se deschide
volumul aci în discuþie, protagoniºtii sunt niºte
marginalizaþi care-ºi potenþeazã reciproc trãirile în ºi prin
fantezie, refugiindu-se într-o lume a suciþilor, a celor care
sfideazã constrângerile sociale de orice naturã. Doar dând
cu oiºtea-n gard, ca Ieremia, înveþi sau inventezi
manevrele de a întoarce un atelaj pe drumul cel drept ºi
de a merge mai departe. În fond, avem de-a face cu niºte
aleºi: prin nebun, în filozofia platonicã, se exprimã zeii, iar
prostul, aici ciurdarul satului, îi þine isonul. Un altul,
Chisnov (de la chisnovatic,s.n.) nu mai puþin trãsnit ºi a
cãrui soþie mestecã mãmãliga cu fãcãleþul pe care-l deþine
în indiviziune cu un frate al sãu, parcurge 14 km, dusîntors, spre a intra în posesia indispensabilului instrument casnic ori de câte ori pregãteºte mâncarea.Toate
aceste personaje sunt rude caracteriale ale tuturor
ciudaþilor din Cartea de la
Ca altãdatã Bacovia, la începuturile carierei sale, care
îi imita ºi-i parodia pe marii simboliºti europeni sau de
peste Ocean, ºi o fãcea spre a atrage atenþia asupra galeriei
ilustre de predecesori în compania cãrora vrea sã-ºi afle
un loc, urmând sã se detaºeze de ei de îndatã ce-i va veni
bine, Gheorghe Dobre nu poate face abstracþie de
presiunea unor idoli cu care are în comun universul
geografico-spiritual nemurit prin cãrþi de excepþie. Unul
dintre ceºtia e, aºa cum am sugerat-o mai sus, ªtefan
Bãnulescu. Istorie localã este, pânã la un loc, o evocare
a unor vremuri revolute. Protagonistul, un fost cãpitan
de piraþi, grec stabilit în inima Bãrãganului unde ºi-a
cumpãrat o moºie cu mai multe sate ºi unde fabricã spirt
pentru Curtea Domneascã din Bucureºti. Cititorul asistã
la chefuri pantagruelice, cu mâncãruri ºi bãuturi fine, din
abundenþã, la dezmãþuri cu roabele tinere, la partide de
vânãtoare ºi la câte alte fapte insolite demne de acele
vremuri revolute. Doi foºti lupi de mare îi dau de urmã
Zipacitului ºi vin sã-l ºantajeze, cerându-i o parte din
banii cu care s-a soldat un mare ºi norocos atac pirateresc.
Gazda le închide gura cu o infimã, raportatã la averea lui,
sumã de galbeni, dar gestul în sine îl face ºi mai vulnerabil
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pe grecoteiul putred de bogat ºi viciat pânã-n mãduva
oaselor. Apare, deci, Redea Pãdureþul, specie de filozof ºi
de poet, care vrea sã-i stoarcã lui Zippa bani pentru acte
de caritate culturalã, ideea care nu-l lasã deloc insensibil
pe bogãtaº, miza fiind intrarea sa în istorie ºi, deci, în
nemurire. Cel care pledeazã pentru semnarea acestui pact
are, la rândul sãu, harul cãlãtoriilor prin viitor ºi el îºi
doreºte, el însuºi, un destin care sã-l singularizeze. Are o
teribilã oroare de drumurile defriºate ºi bãtãtorite de alþii,
drumuri ce nu duc niciodatã prea departe, cu atât mai
puþin spre nemurire ori glorie eternã. E un rãtãcit, ca ºi
Constantin Pierdutul I-ul, având ºi unele din trãsãturile
de profil ale teologului Filip-Lãscãreanu-Umilitul, din
romanul bãnulescian.
Gheorghe Dobre renunþã însã la a-ºi dezvolta opera
în aceastã direcþie. Dupã ce a dovedit cã poate scrie la fel
de insolit ca ºi predecesorul sãu ilustru, îndoielile
metodice se intruzioneazã în discurs ºi scriitorul,
“negriciosul din aceste pagini” (p.34), gliseazã într-o
inginerie textualã despre raportul scriitorului omniscient
cu opera sa, unde autorul e asimilat unui mic Demiurg al
universului literar creat, responsabilitatea care-i revine în
aceastã ipostazã fiind mai mult decât covârºitoare. În
Istorie localã, Redea Pãdureþul este un astfel de personajnarator-creator care, ca o pãpuºã Matroska, îl conþine pe
Vanghelie Zippa ºi dispune de destinul sãu, de traiectoria
epicã a acestuia. La rândul lui, însã, ºi acest narator omnipotent ºi omniscient, cu limitele de rigoare ºi cu
iniþiativele lui demiurgice este opera cuiva ºi anume a
celui care semneazã cartea, “adicã eu” (p.41), eu nu mai
puþin chinuit, la rândul sãu, de flaubertienele les affres du
style ºi de pendularea existenþial-auctorialã între fãgaºul
clasic spre care-l mânã disperarea ºi spaima drumului
modernist, pe care se simte imperios chemat sã-l croiascã.
Protagonistul celei mai întinse ºi mai optzeciste
povestiri a volumului a existat cu adevãrat, dupã cum o
spune în primul dintre eseuri:”Puþini ºtiu cã reînnodarea
firului Jocurilor Olimpice a fost fãcutã de Evanghelie
Zappa, personaj fascinant care mi-a cutreierat copilãria,
magnat român de origine greacã, aºa cum îl prezintã toate
site-urile strãine, care ºi-a avut reºedinþa la Broºteni, în
Ialomiþa. Trebuie sã ni-l asumãm ºi sã-l promovãm cum se
cuvine. Pe banii lui s-au desfãºurat primele Jocuri Olimpice
Panelenice moderne, cu mult înaintea primei ediþii a
Jocurilor Olimpice ale baronului francez. Zappeionul,
contruit de Evanghelie Zappa (între anii 1874 ºi 1888) în
Atena, este mândria grecilor, aici desfãºurându-ºi
activitatea Centrului Olimpic de Presã. Zappeionul
gãzduieºte conferinþe internaþionale ºi expoziþii de artã,
este centru internaþional de presã permanent. Aici s-a
semnat, în 1969, intrarea Greciei în Uniunea Europeanã,
aici a fost biroul preºedinþiei U.E., deþinutã de Grecia în
1982. Evanghelie Zappa a contribuit, se poate spune, la
naºterea Academiei Române, a finanþat apariþia primului
dicþionar al limbii române. Toate aceste decizii le-a luat la
BROªTENI, nu în altã parte”(p.104).
Alãturi de aceastã povestire care ar fi putut deveni
un roman de epocã, o povestire precum Lacul întrupeazã
acut parabola cãutãrii, dilematice ºi nu o datã insolvabile,
a absolutului. Autorul îºi declinã toatã omniscienþa
confortabilã ºi-i retrage personajului orice mandat iniþiatic,
riscând sã-ºi asume cu onestitate ºi bãrbãþie întreg
oprobiul acestuia: ”Personajul meu deja îºi pierduse
dramul de interes romantic pe care i-l bãgasem cam forþat
pe gât ºi intrase în panicã. Mã ºi înjura cã eu l-am inventat,
eu sã-i gãsesc ºi lacul, ori sã-l scot dracu de acolo cã vine
noaptea, el e orãºean de fel, fricos în pãdure-pãdure, mai
ales noaptea, ºi mai bine plecam eu, cã el face chestii de
astea numai cu imaginaþia, în faþa cafelei, cu un acoperiº
solid deasupra. A trebuit sã-l trimit acasã ºi acum mã chinui
sã inventez un personaj capabil sã gãseascã lacul. ªi mai
ales sã nu-i fie fricã în pãdure” (p.55). În Disperare, Bebe
e nebunul care se crede cel mai sãnãtos dintre toþi ºi întrun final pleacã disperat din anturajul lor literar. Limbutul
e o copie dupã naturã, un caracter labruyère-an, ca ºi cel
care, în Alunecãri, îºi dã arama pe faþã. Prozatorul se
amuzã sã demonteze de-a fir a pãr mecanismele
convenþiilor literare care prin perpetuarea lor s-au vidat

de orice credibilitate, s-au demonetizat. Demonstraþia o
face pe tema eternã a duºmãniei dintre doi bãrbaþi care-ºi
disputã una ºi-aceeaºi femeie, conflictul, vechi de când
existã literaturã, reactualizându-se ºi acutizându-se aici
pe fondul consumului de alcool.
Mult mai convingãtor e prozatorul atunci când
abandoneazã rãzboiul cu convenþiile literare sclerozate ºi
se avântã în necunoscutul de dincolo de ele, precum în
originala parabolã eschatologicã Ruperea dansului de
dans, piesã antologicã în care-ºi imagineazã convingãtor
ºi argumentat un posibil final al Terrei saharizate ºi
bântuite de furii eoliene cãrora nu va mai fi nimeni sã le
cuantizeze efectul. Un alt topos rar al pãcii universale
pare a fi biblioteca, precum în proza-cartuº omonimã: ”Aici
nimeni nu-ºi bate joc de nimeni. Pânã ºi moleculele de aer
se respectã între ele, filozofiile se dau elegant la o parte
din faþa altor filozofii, tonul ridicat ºi scandalul sunt orori
ce nu-ºi gãsesc locul aici, lucrurile vechi acceptã
vecinãtatea celor mai învechite. Singurul lor þel este sã
cuprinã cât mai multe, nimeni ºi nimic sã nu rãmânã peafarã, uitat, pierdut irecuperabil. Trapele universului rãmîn
mereu deschise spre locul unde nimeni nu-ºi bate joc de
nimeni. Ieri au cãzut prin ele nouã morþi iluºtri cãrora li sau recunoscut meritele, unul fiind acceptat imediat în
consiliul de conducere al marii biblioteci.
Finalul era departe pentru cã era ignorat cu bunã
ºtiinþã. Se ºtie cã, ignorând un lucru rãu, îl suporþi mai
bine, pentru cã nu existã” (p.74).
Literatura e vãzutã de Gheorghe Dobre ca mobilul care,
întru schimbarea lumii, face ca religia, filozofia ori politica
sã-ºi îndeplineascã/exercite funcþia injonctivã. Rolul ei
în devenirea cititorului autentic nu-i cu nimic mai prejos:
“Bovarismul e o prostie, pasivizarea la fel, pentru cã o
minte sãnãtoasã, adicã adevãratã, trage toate folosele
din literaturã fãrã sã încurce planurile, sã le amestece,
fãrã sã uite nicio clipã cã aparþine lumii reale, din acest
moment, pe care trebuie s-o cunoascã temeinic ºi sã
acþioneze dându-i ceea ce i se cuvine, adicã partea sa de
existenþã” (p.92).
Elogiul literaturii se îngemãneazã, pe tot parcursul
demersului eseistic, cu cel adus limbii române de “o
complexitate remarcabilã”, dar pe care, din pãcate, nu are
cine s-o dezvolte pe mai departe.
Cu o atitudine ºi energie preponderent pozitive faþã
de cultura româneascã, scriitorul adevãrat este neîncetat
vãzut ca exponent al ieºirii din labirintul social ºi în
impunerea unui adevãr ce se apropie de cel absolut. De
tot ataºamentul afectiv al autorului se bucurã ºi ficþiunea
în raport cu realitatea pe care o poate ajusta sau chiar
zãmisli. La fel, sugestia e de preferat unei analize
prelungite. Îndoiala metodicã de propria-i operã i se pare
eseistului a fi cel mai bun ºi destoinic critic. Fãrã s-o
excludã în întregime, critica geneticã îi apare, totuºi, ca
sterilã. Ca, de altfel, ºi comentariul încremenit, excesul de
informaþie inutilã în manualele ºcolare, schemele rigide,
poncifele perpetuate mecanic de la o generaþie la alta º.a
m. d. Neavenit e ºi raþionalul în poezie, raþional pe care
Nichita Stãnescu a reuºit sã-l îndepãrteze ºi sã-l þinã la
distanþã. Pe via Frumos, se ajunge mai repede la Adevãr.
Iraþionalul este exploatat ºi de religie ºi dat tot timpul ca
raþional, îndeosebi când e vorba de Genezã.
Definiþiile poeziei abundã în aceste eseuri. Laudatioul ei este mereu proaspãt, ºocant, superlativ. Iatã o
raportare a ei la prozã:”O limbã îºi atinge perfecþiunea
prin poezie, prin ea îºi justificã existenþa, devenirea. Micii
cetãþeni îmbrãcaþi în câteva versuri ne lecuiesc ºi nendrumã din adâncuri. Dacã proza e cunoaºtere pe
orizontalã, poezia e þâºnirea pe verticalã, scurtãtura care
duce la adevãrata cunoaºtere, sinteza suprafeþelor
orizontale. E altã lume, o lume în care Homer e mult mai
mult contemporanul nostru decât orice politician de astãzi.
O lume în care Dante e mult gustat de anonimii
constructori ai “Vedelor” ºi-n care Eminescu poate fi gãsit
în fiecare rând din “Timpul”, ziar ce încã mai apare de
cealaltã parte a realitãþii” (pp.107-108). Eminescu, în
viziunea lui Gheorghe Dobre, este un poet care nu se lasã
în voia muzelor, ci topeºte în mesajele sale poetice un
enorm bagaj cultural, filozofic ºi ºtiinþific: “La Eminescu,
enorma erudiþie, continuu alimentatã nu rãmânea pasivã,
era pusã în slujba unui scop: înþelegerea lumii prin poezie
ºi fixarea ei în vers” (p.115).
(continuare în pag. 9)
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Nu altfel a procedat Blaga în fundamentarea
sistemului sãu filozofic, aspect, dupã cum observa întrun studiu Maria-Ana Tupan, foarte puþin cunoscut ºi
exploatat pânã la ora actualã.
Eseul titular al cãrþii se constituie ca o pledoarie a
necesitãþii saltului de la studiul cuvintelor unei opere la
cel al suprasensului pe care li-l conferã cartea ca mostrã a
unui univers artificial oglindind o realitate netrucatã. Din
nefericire, se mai face confuzie între a crea ºi a imita. (De
ce sosise astãzi diligenþa aºa de târziu?). Eseul despre
romanul lui Arghezi, Ochii Maicii Domnului, este, în
esenþa lui, un exemplu de aplicare creatoare, practicã, a
teoriei despre cercetãtorul literar ce se abate de la cãile
bãtãtorite spre a înainta triumfãtor de la cuvinte spre alte
fãgaºuri ce pot contraria iniþial, spre a fi eventual
acceptate ºi aplaudate ca evadãri din încorsetantele
prejudecãþi care în timp au cãpãtat rezistenþa carapacelor
de broaºte þestoase. În multe alte eseuri ale lui Gheorghe
Dobre se insistã asupra imensei responsabilitãþi ce-i
revine criticului în analiza unei opere literare. El nu e un
cititor oarecare, ci unul care studiazã nu tehnica unui
autor, ci forþa lui de expresie ºi de persuasiune esteticoideaticã (v. Un poem arghezian). Într-un eseu ca Scurtã
privire cãtre Metopolis, eseistul dã prioritate criticului
literar din el. Prin fineþe, acuitate ºi forþã analiticã, eseul
devine unul antologic în exegeza consacratã lui ªtefan
Bãnulescu, scriitor intrat, dupã moarte, într-un inexplicabil
con de umbrã, poate ºi pentru faptul cã moda realismului
magic s-a perimat.
Îi repugnã, în altã ordine de idei, excesul de teoretizare
în chiar trama operei literare, zorzoanele stilistice care fac
ca acþiunea sã treneze ºi sã se îndepãrteze de esenþialul
mesajului, ca ºi dorinþa unor prozatori de a spune totul
dintr-o suflare. De asemenea, se aratã ostil modei
înregimentãrilor literare în gãºti, haite, curente, coterii
heirupist-gregare ºi crede cã o operã adevãratã se
elaboreazã în singurãtate, departe de orice anturaj
vampirizator. Exemplul cel mai elocvent îl constituie
prozatorul Nicolae Stan, care a ºtiut sã se detaºeze eficient
ºi la timp de generaþia sa optzecistã, în interiorul cãreia a
mãrºãluit o vreme cot la cot mai cu toþi colegii sãi risipiþi
în experimente fãrã rãsunet ºi finalitate cardinalã. Îl salutã,
prin urmare, ca atare, pe pãrintele frondeur al romanului
Apã neagrã ºi îl plaseazã într-o paradigmã mai mult decât
onorabilã din care însuºi eseistul aci în discuþie face, cu
siguranþã, parte: “Cu aceastã carte, Nicolae Stan poate fi
considerat un scriitor de primã linie, “un sudist” care se
alãturã marilor romancieri daþi de Bãrãganul ialomiþean,
adicã ªtefan Bãnulescu, Constantin Þoiu ºi Paul
Georgescu” (p.156). Toþi aceºtia au plecat spre capitalã
luând cu ei câmpia eternã, dupã cum observã în altã parte
eseistul-poet.
Gheorghe Dobre este, în ipostaza de eseist, teoretician
ºi critic literar, un literat care are capacitatea ºi forþa de a
vedea copacii, ca entitãþi individuale, într-o pãdure oricât
de deasã ºi oricât de generatoare de confuzii ar fi aceasta.
De pe o astfel de poziþie justiþiarã, Gheorghe Dobre dezbate
problema imposturii pe care o poate provoca ºi întreþine
moda haiku-ului, care, dupã Evenimentele din Decembrie
‘89, s-a abãtut ºi prin literatura românã. Eseistul infatigabil
are astfel ocazia sã vorbeascã în cunoºtinþã de cauzã
despre locul ºi rolul lui ªerban Codrin în poezia Zen.
Sentinþele lui sunt fãrã drept de recurs. Puþini aºa-ziºi
haijini se vor mai încumeta sã sarã peste ºtacheta fixatã
de pãrintele Testamentului din Strada Nisipuri fãrã a nu
se acoperi de ridicol. Haiku-ul e o poezie care, în pofida
exemplarei ei simplitãþi, trebuie scrisã, orice s-ar zice, de
poeþi adevãraþi, indiferent de meridianele pe care trãiesc
aceºtia.
Orice literat care citeºte aceastã carte tulburãtoare
simte nevoia sã-ºi revizuiascã atitudinea faþã atât de propria-i producþie spiritualã cât ºi de a confraþilor sãi întru
condei. Literatura înceteazã sã mai fie sau sã mai parã
o joacã. ªi nu-i deloc puþin lucru pentru devenirea
noastrã, a fiecãruia. Revizuirea decalogului scriitoricesc
ºi moral se impune din când în când ºi lectura unor cãrþi,
din nefericire nu prea multe, precum Miciuna din literã,
joacã în acest sens rolul de factor declanºator.

Un „studiu sociologic” ºi o nouã „istorie”...
- piesele de rezistenþã ale Asociaþiei Culturale Helis pe anul 2010

Florin Ciocea & Dan Elias
Anul 2010 a fost unul rodnic la editura Helis: consemnãm
în trecere monografiile: „Istoria veche a Stelnicii” a d-lui Ion
Muntean, ºi „Nobilul farmacist” a d-lui George Stoian;
reamintim „Minciuna din literã” a d-lui Gheorghe Dobre, pe
care am mai salutat-o si cu altã ocazie. ªi toate acestea doar
pentru a ne opri de aceastã datã asupra altor douã volume
apãrute anul acesta la Slobozia: „Studiu sociologic despre
anxietãþile limbricilor împãiaþi” a d-lui Florin Ciocea ºi
„Stãpânii timpului” a d-lui Dan Elias.
Pentru început, ne vom apleca asupra „Studiului
sociolog...”, un volum de poezii(unele cu nume, altele cu
numere), completat spre final cu prozã. Ce se poate gãsi în
acest volum? Poezie de dragoste, de criticã socialã ºi uneori
chiar poezie filosoficã. ªi toate, în stilul marcã înregistratã,
Florin Ciocea: adicã ironie la tot pasul ºi, odatã la doi paºi,
vulgaritãþi. Dar sã nu înþelegeþi cã doar la asta se rezumã „stilul
Ciocea”. Pentru o mai bunã înþelegere, propun sã aprofundãm
câteva texte explicative ºi semnificative. Mai întâi, cã veni vorba
despre poezia de dragoste, trebuie sã aplaud cu gura pânã la
privire, micro-seria de patru poeme dedicate prietenilor:
Teoharie, care „n-a gãsit încã glonþul care sã-i teleporteze creierii
spre alt sistem solar”, Dobre, care „se dizolvã instantaneu în
afacerile halucinante ale aheilor mitici”, Elias, care „învãþândul sã meargã pe nori, îl aduce în timpul prezent”, Bunoaica,
„subtilizând miresmele primãverii...învaþã alchimia cuvântului”,
Titi Damian, care „scrie prozã cu cernealã scursã din teascul
poeziei pure”, etnograful Rãzvan Ciucã ºi arheologul Florin
Vlad; (Prietenii mei I); apoi, Vasile Iordache ºi pictorul Vasile
Aionesei, care „au dat în vileag o imensã conspiraþie a fluturilor”,
ºi Alexandru Bulandra, care „printr-o strãlucitã argumentaþie
logicã ne demonstreazã cã nici nu existãm”(Prietenii mei II);
apoi, ªerban Codrin, „descins din zeii casnici”(Prietenii mei
III), ºi nu în ultimul rând, regretatul Anghel Papacioc Papi,
care „nu-i profesorul Papi, ci o idee, un vis, o fantezie doritã de
orice bãrbat care a încercat vreodatã sã se rupã de monotonia
cotidianã”.
Critica socialã ºi politicã are parte în poezia lui Florin Ciocea
de un loc aparte: primul, vârful de lance: „Niºte lãbari cocoþaþi
în politicã/ne învaþã, fraþilor, cum sã-i votãm civilizat. /(...)/
Partidul îi fatã pe bandã rulantã,/nu îndoctrinaþi, ci doar lacomi,
perfizi”(IV); „Cicã preºedintele Americii se plimbã cu bicicleta./
Al nostru, ca sã fie mai al dracu,/Se plimbã cãlare pe lunã!/
Ãsta-i privilegiul preºedintelui:/Sã cãlãreºti oriunde/ªi pe
oricine”(XV); „De atâta cãldurã pânã ºi asfaltul/Pute a ºobolan
descompus,/Iar oamenii, înotând dezarticulat,/Ca niºte linii,/
Prin acest univers încins,/Încearcã sã-ºi uite visele/Impregnate
de sudoare ºi plictis./(...)/Cãldura doar,/ este singurul etalon/Al
nimicniciei oamenilor/În faþa lui Dumnezeu”(De atâta cãldurã).
Acest din urmã citat din categoria socio-politic în primã instanþã
mã duce cu gândul cã ar putea fi o decodificare a „Abatorului”
simbolist al lui Bacovia; dar totodatã ni-l prezintã pe acelaºi
Florin Ciocea îmbrãcat la patru ace, în haina luciditãþi, demachiat
de masca pamfletului atât de savuros, dar care riscã sã nu îºi
atingã scopul.
Tot în aceeaºi manierã îºi construieºte poetul nostru ºi
poezia de tip filozofic, unde fie criticã falsa filozofie sau poezie,
fie îºi expune propriile idei despre aceste douã entitãþi: „Eu
cred cã nu existã scriitori,/Ci doar persoane/Posedate de niºte
spirite/ Nãscute cândva la începuturi”(VI); „Nici poezia nu
mai este ce-a fost;/Câteodatã sunã bine/Dar nu spune nimic,/
Iar alteori trebuie sã fii licenþiat în filosofie/Ca s-o înþelegi./
Unde-i lirismul?/Fiorul care aprinde celulele/În esenþa ta?/Nici
o grijã prieteni.../Din bãlegarul cotidian/Adevãrata poezie va
exploda!”(X); „Realitatea este o himerã/Care ne ancoreazã
mintea/Într-un cub cu mai multe dimensiuni”(XIX); „Un critic
scria într-o foaie/Cã n-aº fi poet,/Cã scriu într-o limbã/Înþeleasã
doar de prostime,/(...)/Nu scriu, eu simt poezia/Curgând
nãvalnic între pulpele vreunei fãtuci.../ªi atunci nu-s poet,/
Sunt ghiar acel ce adunã/Dorinþele voastre cele mai fierbinþi”(Un
critic scria). Dar poate cel mai concludent exemplu pentru a
înþelege poezia dlui Ciocea este poezia intitulatã sugestiv
„Poemele mele”: „Poemele mele de dragoste sau furie/N-au titlu,/
Asemeni anonimilor/Purtându-ºi dramele la vedere/Sunt simple
ca o dimineaþã de varã/Coborând exploziv în inimile voastre”.
Pãi dacã nici asta nu e poezie... atunci ce?! ªi pentu ca sã
conving cã Florin Ciocea este poet ºi cã, aºa cum scriam mai
sus, stilul sãu nu se rezumã doar la ironie ºi vulgaritãþi, vã voi
prezenta câte exemple de figuri de stil: „Uite, azi nu am
inspiraþie./Pixul meu, inert, parcã scrie/Cu zeamã de
plumb”(XVI); „Nimic nu e sigur, dar toþi bãnuim/ Cã de aici nu
se iese decât/Cãlãrind traiectoria glonþului,/Ori sãrutând
trambulina vidului/Cu ºtreangul de gât ”(XIX); „Îmi pãºteam
oile pe un câmp de scorþiºoarã./Era iarnã,/O zãpadã albastrã
colora profund orizontul,/Iar schiorii creau pârtii/ Pe cãrãrile
întortocheate ale timpului nostru...”(Îmi pãºteam oile).

Aruncând un ochi ºi peste prozele poetului Ciocea, aº
îndrãzni sã spun cã ºi ele sunt tot poezii, dar scãpate de sub
control, idei care s-au rãzvrãtit ºi nu au vrut cu nici un chip sã
se încadreze într-un minim de canon poetic, adicã nu s-au vrut
versuri. Cã, de altfel, avem dinainte aceeaºi efervescenþã ironicoliricã, ce le face foarte uºor de parcurs ºi mai ales de înþeles. Aº
menþiona ca semnificativã proza „Moaºtele Sfântului Papintie”;
ºi asta pentru cã demonstreazã încã o datã cã unele adevãruri
zac ascunse în stãri de fapt, pe care le descoperi numai trãindule: „- Vezi, îmi spuse prietenul, întâmplarea asta te-a lecuit
pentru totdeauna de credinþa în moaºte ºi alte artefacte.
Deloc! Acum cred în ele mai mult ca oricând, eu ºi ceilalþi doi,
Papi ºi Marius. Sfântul PAPINTIE ne-a vindecat de bãuturã
pentru totdeauna ºi ne-a ajutat sã devenim ceea ce suntem: eu,
directorul celei mai renumite ºcoli din oraº, iar Papi ºi Marius,
respectaþi oameni de afaceri”.
De asemenea, aº mai enunþa aici doar titlul unei proze
care dã de gândit: „Istoria prescurtatã a omenirii pentru clasa a
III-a”.
De altfel, acest titlu face ºi legãtura cu celãlalt volum,
asupra cãruia spuneam cã ne vom apleca de aceastã datã:
„Stãpânii timpului”, semnat: Dan Elias.
Cu acest volum de eseuri, dnul Elias reuºeºte, fãrã sã-ºi
propunã, dacã nu sã schimbe credinþa istoricã a unora, cel puþin
sã o zguduie din temelii pe a aceloraºi. Spun aceasta pentru cã
cititorii acestui volum cu siguranþã se vor împãrþi în douã tabere:
cei care îºi vor pune semne de întrebare ºi cei ce vor spune:
„Bate câmpii!”.
Dar sã începem cu începutul. Volumul „Stãpânii timpului”,
nu reprezintã nimic altceva decât „o samã” de eseuri în care
poetul-eseist îºi exprimã indignarea faþã de malpraxisul practicat
în mod perfect conºtient de „istoricii de stat” alias „stãpânii
timpului”, care inoculeazã atât elevilor la ºcoalã, cât ºi cetãþenilor
în general, o istorie, dacã nu falsificatã cu totul, cu siguranþã
trunchiatã.
Mare parte dintre aceste eseuri se învârt în jurul preistoriei
poporului român, autorul opunând învãþãturii despre
romanizarea-viol, pe care el o considerã un fals grosolan al
istoriei, destule probe istorice prin care demonstreazã cã s-ar
putea ca lucrurile sã nu fi stat chiar ca în manual ºi cã, dimpotrivã,
civilizaþia traco-geto-dacã (ºi pe alocuri gotã) sã îºi fi continuat
dezvoltarea de sine stãtãtoare pânã în perioada Imperiului
Bizantin. ªi, în apãrarea sa, dnul Elias aduce ºi texte ce se pot
foarte uºor verifica, cum ar fi de exemplu, istoria Annei
Comnena, dar ºi alte istorii ale vremilor, care sunt, cei drept,
mai greu accesibile publicului larg.
Ca un minus al acestor eseuri bifãm lipsa unanimã a notelor
de subsol, fapt ce i-ar îndreptãþi pe criticii-istorici-cârcotaºi sã
se spele pilatic pe mâini, spunând cã nu sunt dovezi solide în
aceste încercãri de rescriere a istoriei. Dar, din acest punct de
vedere, dnul Elias ºi-a asigurat imunitatea criticã, precizând cã:
„este foarte probabil ca informaþiile pe care le-am preluat aici
sã sufere de parþialitate, ori sã fie amendabile din punct de
vedere istoric. Am încercat sã-i numesc pe toþi aceia care, întrun fel sau altul, au avut poziþii proprii. Se prea poate sã-i fi
uitat pe unii. Pentru toate acestea, îmi recunosc, ipotetic
vorbind, vina. Nu am orgoliul de a mã considera un fãcãtor de
istorie, (Doamne fereºte!), dar am dreptul sã mã îndoiesc cu
privire la scopurile unor rãspunsuri pe care le-am primit înainte
de a fi întrebat ceva, fie cã a fost vorba de istorie, de filozofie
sau de credinþã”.
Cu alte cuvinte, d-nul Dan Elias nu intenþioneazã altceva
decât sã tragã unul sau mai multe semnale de alarmã cu privire
la modul superficial în care se scrie istoria oficialã a unei naþiuni,
sã determine punerea câtorva semne de întrebare în minþile
celor cãrora chiar le pasã de trecut ºi nu vor sã îl repete (aºa
cum condamnã filosoful ºi eseistul spaniol George Santayana,
cf. Dan Elias) sau o invitaþie la studiul istoriei ºi al preistoriei
pentru cei care sunt dispuºi la o lecturã angajatã.
Legãtura dintre volumul de eseuri al d-lui Elias ºi cel de
versuri al d-lui Ciocea nu stã numai în acel titlu al celui din
urmã, cu „istoria prescurtatã”, aceasta þinând doar de fondul
ideii de bazã al lucrãrilor; interesant este felul în care cei doi
spun lucrurilor pe nume: ºi anume ironia, de la care nici esistul
nu face rabat, ba dimpotrivã, o cheamã în sprijinul sãu la tot
pasul, pe ea sprijinindu-ºi ºi degajarea faþã de eventuale cârcoteli.
Sã fie aceasta o mascã? Mã îndoiesc! Mai degrabã este o
atitudine, un mod de a privi lucrurile: dacã oricum ºtii cã nu te
ascultã nimeni atunci când chiar ai ceva de zis, ºi nu poþi schimba
nimic de unul singur, altfel spus, de capul tãu, cel puþin sã fii
oleacã de sulã în coastã, în acea coastã din care este exclus sã
iasã sânge ºi apã, ci mai degrabã doar apã chioarã, deghizatã în
râuri de lapte ºi miere.

Romeo Aurelian Ilie
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Consideraþii preliminare
„Începuse sã citeascã romanul de câteva
zile. L-a abandonat din pricina afacerilor
urgente pentru ca apoi, în tren, întorcându-se
la moºie, sã reia lectura: intriga, creionarea
personajelor îl atrãgeau treptat, treptat, în
seara aceea, dupã ce-i scrise administratorului
ºi aranjã cu majordomul niºte chestiuni de
arendã, se retrase în biroul liniºtit ce dãdea
spre parcul cu stejari. Aºezat în jilþul sãu favorit,
cu spatele la uºa ce l-ar fi putut deranja ca o
iritantã posibilitate de intruziune, începu sã
citeascã ultimele capitole, mângâind în tot acest
timp catifeaua verde cu mâna stângã. Memoria
sa înregistra fãrã efort numele ºi chipurile
protagoniºtilor, trama romanescã cucerindu-l
de îndatã. Trãia plãcerea aproape perversã de
a se desprinde cu fiecare rând de tot ce-l
înconjura, capul odihnindu-i-se comod pe
catifeaua spãtarului înalt, þigãrile la îndemânã
ºi vântul de searã legãnând uºor stejarii de
dincolo de ferestrele înalte. Cuvânt cu cuvânt,
absorbit de sordida alegere a eroilor, de
imaginile ce se fixau în culoare ºi miºcare,
deveni martorul ultimei întâlniri din cabana de
munte. Mai întâi intra, temãtoare, femeia; apoi
amantul, cu obrazul sângerând, izbit de o
creangã. Admirabil îi îndepãrtau sãrutãrile ei
sângele, el însã îi respingea mângâierile; nu
pentru a repeta ritualurile unei pasiuni secrete,
protejate de o lume de frunze uscate ºi poteci
tainice venise. Pumnalul i se încingea la piept,
iar dincolo de el se zbãtea libertatea îngrãditã.
Un dialog alert ca un fluviu ºerpuitor strãbãtea
paginile; ºtiu atunci cã totul fusese hotãrât
dintotdeauna. Chiar ºi mângâierile acestea ce
înlãnþuiau trupul amantului, vrând parcã sã-l
reþinã, obligându-l sã se rãzgândeascã, schiþau
doar celãlalt trup ce trebuia distrus. Nimic nu
fusese uitat: alibiuri, incidente, posibile greºeli.
De acum fiecare clipã îºi avea rostul ei bine
stabilit. Cumplita repetiþie se întrerupea doar
pentru ca o mânã sã mângâie un obraz. Se
întuneca deja. Fãrã sã se priveascã, unindu-i
teribila misiune, se despãrþirã în uºa cabanei.
Ea trebuia s-o ia spre nord. De pe poteca opusã,
el se întoarse s-o priveascã o secundã, cum
alerga cu pãrul în vânt. Alergã la rândul lui,
strecurându-se printre copaci ºi garduri, pânã
distinse în ceaþã aleea ce ducea spre casã.
Câinii nu trebuiau sã latre ºi nu lãtrarã.
Majordomul nu va fi la ora aceea ºi nu era. Urcã
cele trei trepte ºi intrã. Prin sângele galopândui în urechi îi ajungeau cuvintele femeii: mai întâi
salonul albastru, o galerie apoi, o scarã cu
covor. Sus, douã uºi. Nimeni în prima încãpere,
nimeni în cea de a doua. Uºa de la birou ºi atunci
pumnalul în mânã, lumina crepusculului ce
pãtrundea prin ferestre, înaltul spãtar al unui
jilþ din catifea verde, capul omului din jilþ citind
un roman”1.
Aceastã scriere a lui Julio Cortázar,
Continuitatea parcurilor, expune in nuce
modificãrile majore pe care metaficþiunea le-a
produs în literaturã. Tradiþionala triadã autor-naratorpersonaj este supusã unei deschideri care îi va adãuga
o a patra instanþã, cititorul, al cãrui rol fusese în trecut
minimalizat ºi, prin urmare, neexploatat îndeajuns,
dar care va deveni un element-cheie în scrierile
metaficþionale. Fie cã devine complice al autorului
ºi co-creator al operei prin interpretarea generatoare
de sensuri, fie cã devine victima destabilizãrilor
(temporale, spaþiale, lingvistice, ontologice etc.) pe
care textul le produce, fie cã îndeplineºte un rol
(aparent) nesemnificativ, de simplu interlocutor, în

10

CLAUDIU GRECU

METAFICÞIUNEA
Modulaþiile metaficþionale ºi
transgresarea limitelor textului
structura operei, cititorul este adus în prim-plan,
revelat, utilizat ºi chiar manipulat de cãtre text ad
libitum. Ficþiunea ºi-a pierdut astfel statutul de sistem
izolat, de entitate subordonatã în mod principial
realitãþii ºi delimitatã clar de aceasta; în schimb, se
dezvoltã un raport de inerenþã între cele douã sfere
care, aºa cum se va vedea, este cel mai bine înfãþiºat
prin focalizarea asupra actului lecturii.
Datoritã metaficþiunii, receptarea ajunge pivotul
literaturii, releul care orienteazã interrelaþionãrile
ficþiune-realitate. Graniþele care odinioarã dãduserã
naºtere acestui binom, slujindu-se de rigiditatea
fabricatã a convenþiei literare, sunt acum estompate,
iar rezultatul este un întreg eterogen, cu frecvente
întrepãtrunderi ale celor douã planuri ontologice.
Realitatea, punctul de origine al ficþiunii, în calitatea
sa de model al deja-cunoscutului, îºi pierde statutul
privilegiat de element supraordonat (pe care ficþiunea
îl imitã, îl copiazã, cu un grad mai scãzut sau mai
înalt de fidelitate), fiind astfel redusã la stadiul de
impuls declanºator, în urma renunþãrii la
constrângerile impuse de noþiunea de verosimil. Este
atinsã în acest mod o libertate totalã în creaþie, cãci
singura realitate pertinentã este acum cea a textului,
ale cãrui margini sunt instanþele cu dublu statut
ontologic, autorul ºi cititorul, prin care realitatea
ficþiunii ºi realitatea concretã se unesc ºi comunicã.
Textul lui Cortázar pune în luminã toatã aceastã
dialecticã ontologicã ºi relevã, în cele câteva rânduri,
profunzimea abisalã ºi coerenþa, uneori
înspãimântãtoare, a lumii ficþionale întoarse spre sine.
Însãºi acestã coerenþã sui-generis a textului, care
devine propriul obiect de analizã, propriul protagonist,
ajunge sã transgreseze textul, reuºind o oglindire
nesfârºitã de lumi posibile, fiecare dintre ele fiind
o realitate cu drepturi depline ºi, deci, cu legi proprii
de funcþionare. Cititorul ajunge sã se confunde cu
personajul, tocmai pentru cã devine el însuºi personaj.
Textul deceleazã ceea ce Linda Hutcheon a numit
mimesis al procesului2: cititorul se vede pe sine
citind, imagine multiplicatã necontenit, iar limitele
textului se dizolvã. Continuitatea parcurilor
reprezintã exact aceastã imagine repetatã la infinit,
care devine propriul cadru, propriul macrocosmos.
Se realizeazã o reflectare alternativã: lumea în
text ºi textul în lume. Realitatea endotextualã intrã
astfel într-o fazã de expansiune, revãrsându-se în
lumea concretã, înghiþind-o. Funcþia mimeticã a
ficþiunii este acum împinsã în fundal, deoarece
termenii binomului deja menþionat devin parametri
ce se suprapun, contopindu-se. Metaficþiunea
clãdeºte universul, orchestrându-i propria
dezagregare, ºi moduleazã expansiunea
textului prin orientarea a diferite procedee ºi
strategii. Acest sistem oferã spre analizã o întreagã
alegorie a lecturii, punând sub microscop acurateþea
ecuaþiei real-fictiv, negând actualitatea conceptului
de mimesis ºi cerând o reevaluare a noþiunilor de
literaritate ºi de ficþionalitate.
În textul lui Cortázar cititorul devine victimã a
ficþiunii, îndatã ce apare ca fãcând în mod vãdit parte
din aceasta: la nivel alegoric, textul însuºi pare cã îi
reproºeazã cititorului pasivitatea participãrii sale
tradiþionale, implicându-l forþat în universul livresc.
Contopirea nivelurilor existenþiale creeazã o rupturã
în orizontul de aºteptãri al cititorului (provocând

frustrãri3), rupturã întrucâtva asemãnãtoare cu cea
produsã de apariþia fantasticului într-un text.
Transformãrile privind statutul hibrid al autorului ºi
al cititorului, estomparea convenþiilor literare,
reducerea importanþei funcþiei mimetice ºi conturarea
de universuri posibile drept consecinþã a oglindirii
alternative lume-text indicã necesitatea categoricã
de redefinire a planului lecturii ºi de reordonare a
acestuia dupã principiul auto-reprezentãrii. Aceastã
reflexivitate a dat naºtere ulterior celor trei faþete
fundamentale ale naraþiunii narcisiste4, dupã cum o
numeºte Linda Hutcheon, care vor fi analizate pe
larg în continuare:
1. Relevanþa conceptului de mimesis în
lumina noii modalitãþi de a concepe literatura ºi
mãsura în care metaficþiunea controleazã raportul
verosimil-ficþionalitate;
2. Incongruenþa ontologicã rezultatã din
estomparea graniþelor dintre ficþiune ºi realitate ºi
din contopirea ulterioarã a celor douã planuri ºi
gãsirea unei eventuale rezolvãri în teoria lumilor
posibile;
3. Rolul cititorului ca instanþã narativã de prim
rang, co-creator al efectului estetic, partener al
autorului ºi victimã a naivizãrii.

I. Oglinda postmodernã
1. Mimesis ºi anti-mimesis
Încã de la Aristotel, imitaþia a fost consideratã
nucleul manifestãrilor literare ºi, prin urmare, secole
întregi de literaturã s-au centrat asupra reprezentãrii
realitãþii, respectând principiul verosimilitãþii.
Actualitatea conceptului de mimesis pare a fi însã
primul lucru pe care apariþia metaficþiunii îl contestã.
Linda Hutcheon considerã cã „[...] metaficþiunea are
implicaþii foarte serioase pentru teoria romanului ca
gen mimetic”5. Astfel de scrieri, precum textul lui
Julio Cortázar, sunt construite pe principiul autoreprezentãrii. De aceea, textele de acest gen sunt
focalizate mai degrabã asupra propriei naturi, decât
asupra realitãþii care le-a dat naºtere ºi pe care se
presupune ca ar trebui sã o oglindeascã: ele au
devenit, deci, „narcisiste”.
Întrebarea care se impune în momentul de faþã
este dacã noþiunea de mimesis mai reuºeºte astãzi
sã acopere ºi sã explice un fenomen atât de rãspândit
ºi atât de eterogen cum este metaficþiunea.
Rãspunsurile antinomice date de cãtre filosofi, critici
ºi teoreticieni literari la aceastã întrebare au creat
douã tabere: un prim grup de cercetãtori, care privesc
reflexivitatea textului drept cea mai bunã dovadã
pentru recunoaºterea ºi acceptarea unei poetici antimimetice, ºi un alt grup, ai cãrui membri considerã
cã noþiunea de mimesis nu a dispãrut, ci a cãpãtat
doar o altã înfãþiºare.
1
Julio Cortázar, Cât de mult o iubim pe Glenda, Bucureºti,
Editura All, 1998, p. 7
2
Linda Hutcheon, Narcissistic Narrative: The Metafictional
Paradox, Waterloo, Ontario, Wilfrid University Press, 1980, p.
5 ºi urmÎt.
3
Roman Jakobson apud Michael Riffaterre, Încercãri de
definire lingvisticã a stilului în Probleme de stilisticã, Bucureºti,
Editura ªtiinþificã, 1964, p. 75: „Efectul rupturii a fost descris, de
R. Jakobson îndeosebi, ca surprizã a unei previziuni nerealizate
sau realizate diferit (defeated expectancy), previziunea fiind,
fireºte, rezultatul tiparului (pattern)”. Cei doi cercetãtori încercau
sã explice, prin termenul de „previziuni nerealizate”, modul în
care este generat stilul ºi felul în care cititorul sesizeazã efectele
stilistice. Acelaºi proces este însã valabil ºi pentru metaficþiune,
unde rupturile ontologice creeazã breºe în tiparul tradiþional,
neaºteptate de cãtre cititor.
4
Linda Hutcheon, op. cit., p. 1: „<<Metaficþiunea>> , aºa
cum a fost numitã, reprezintã ficþiunea despre ficþiune – adicã
ficþiunea care include în sine un comentariu privind propria
identitate narativã ºi/sau lingvisticã. <<Narcisist>> - adjectivul
figurativ ales aici pentru a desemna aceastã conºtiinþã de sine a
textului – nu este folosit în sens peiorativ, ci mai degrabã în sens

(continuare în pag. 11)

(urmare din pag. 10)

Printre adepþii teoriei care postuleazã „sfârºitul
mimesis-ului” se numãrã ºi teoreticianul român Liviu
Petrescu, care crede cã „romanul postmodern se
defineºte [...] nu numai printr-o poeticã a
fragmentului, ci – deopotrivã – ºi printr-una antimimeticã (sau non-reprezentaþionalã)” 6. Liviu
Petrescu trece în revistã principalele etape din
dezvoltarea acestei teorii, enumerând o întreagã
pleiadã de nume sonore, precum Ihab Hassan, Michel
Foucault, Paul de Man, Tzvetan Todorov, Claude
Lévi-Strauss, Roland Barthes sau Jacques Derrida.
Istoria teoriei non-referenþialitãþii discursului literar
la care aceºti cercetãtori aderã, are, în opinia lui Liviu
Petrescu, câteva momente cheie: „ [...] în concepþia
lui Michel Foucault, schimbarea aceasta majorã de
epistemã, trecerea de la epistema clasicã, întemeiatã
pe un principiu al mimesis-ului, la o epistemã prin
excelenþã modernã, ce se revendicã de la un principiu
al auto-referenþialitãþii, este prefiguratã deja de
marele roman al lui Cervantes”7. În mod similar,
„meritul considerabil al lui Paul de Man constã [...]
în a fi demonstrat, în termeni cât se poate de
convingãtori, cã aceastã poeticã novatoare, de tip
anti-mimetic, va avea, în desfãºurarea ei fireascã,
drept termen final, un principiu al autoreprezentãrii”8. Un alt punct de referinþã îl reprezintã
opinia ºcolii formaliºtilor ruºi, „care atribuie cuvântului
poetic o valoare de sine stãtãtoare, o valoare
autonomã”9, considerând limbajul poetic „autotelic”.
De aici înainte, drumul este deschis pentru pãrerile
inovatoare ale lui Jean Baudrillard, astfel cã „singura
dimensiune ce va defini semnul lingvistic va fi aceea
a comutativitãþii lui în cadrul sistemului” 10 ,
producându-se astfel acea prevãzutã eliberare faþã
de orice element extra-textual, faþã de balastul
referenþialitãþii la care mimesis-ul nu putea renunþa.
Dupã cum se poate observa, nucleul viziunii antimimetice asupra literaturii îl reprezintã principiul autoreferenþialitãþii (sau al auto-reprezentãrii). Într-un
cuvânt, reflexivitatea textului, element pentru care
principalul vinovat este, dupã cum prea bine se ºtie,
fenomenul numit metaficþiune. Evidenþa acestui fapt
este de netãgãduit. Ceea ce este însã mai greu de
înþeles, înfãþiºându-se ca o gravã eroare a
susþinãtorilor acestei teorii, are legãturã cu
excluderea principiului auto-reprezentãrii de sub
cupola mimesis-ului, excludere ce apare ca fiind
forþatã ºi gratuitã. Aceasta deoarece mimesis
înseamnã în primul rând ’imitaþie’ ºi, abia în plan
secund, ’reprezentare a realitãþii’. Categoric, un text
narcisist, în care o construcþie literarã se întoarce
asupra propriei naturi, asupra procesului de creaþie ºi/
sau receptare, nu este o reprezentare a realitãþii
concrete, aºa cum este de pildã un text de Balzac.
Totuºi, textul narcisist este imitaþie, al cãrei produs
este tot o reprezentare, nu a realitãþii, ci a unei lumi
ficþionale, a unei lumi posibile, a unei „alte” realitãþi.
Prin urmare, convingerea cã auto-reprezentarea,
reflexivitatea textului, ar fi de o altã naturã decât
oglindirea mimeticã apare ca fiind cu totul
neîntemeiatã. Confuzia este însã lesne de înþeles,
deoarece pentru mult timp interpretarea ºi
reprezentarea realitãþii concrete, empirice au fost
singurele obiecte ale imitaþiei, dupã cum se poate
observa în multe cãrþi de referinþã, precum cea a lui
Erich Auerbach11.
Odatã cu apariþia metaficþiunii, totul s-a schimbat:
sfera în care acþiona „imitaþia” s-a extins considerabil,
iar realitatea, care fusese mult timp un element de
constrângere, a devenit un element de construcþie.
Ceea ce fusese o entitate singularã, cu ramificaþii în
ficþiune, devine acum pluralitate, dând naºtere unor
lumi noi, în care ficþiunea este propria ei realitate.
Prin extinderea razei de acþiune a imitaþiei, ficþiunea
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METAFICÞIUNEA
Modulaþiile metaficþionale ºi
transgresarea limitelor textului
nu îºi pierde caracterul mimetic, ci doar îºi
reorienteazã focalizarea, funcþionând în continuare
tot pe baza analogiei12.
Asta afirmã cercetãtorii care susþin continuitatea
mimesis-ului în ficþiunea contemporanã, aºa cum fac,
spre exemplu, Brian McHale, John Mepham sau
Linda Hutcheon. Însã numitorul comun dintre ei se
limiteazã la acest element, deoarece fiecare priveºte
dintr-o altã perspectivã reorientarea focalizãrii
mimesis-ului, iar impresia unui bloc omogen de
aceastã parte a baricadei rãmâne doar o impresie.
Brian McHale, de pildã, afirmã ca „ficþiunea
postmodernã se dovedeºte a fi mimeticã în cele din
urmã, dar aceastã imitare a realitãþii nu se realizeazã
atât de mult la nivelul conþinutului, care este adesea
în mod fãþiº ne- sau anti-realist, ci la nivelul formei.
[...] ceea ce ficþiunea postmodernã imitã, obiectul
mimesis-ului sãu, este pluralitatea ºi anarhia
peisajului ontologic din societãþile industriale
avansate”13. Aºadar, viziunea lui McHale descrie
obiectul noii focalizãri mimetice drept un adevãrat
haos ontologic, o încrengãturã de diferite realitãþi,
pe care forma, structurarea ºi organizarea textului
o deceleazã apoi cititorului. „Deci, ficþiunea
postmodernã chiar þine oglinda în faþa realitãþii, dar
acea realitate, acum mai mult ca niciodatã, nu este
singularã”14. Fãrã îndoialã cã toate aceste posibile
realitãþi pot intra în conflict (aºa cum se ºi întâmplã
de multe ori în scrierile metaficþionale), conturând
„o dimensiune ontologicã a confruntãrii discursurilor,
realizând astfel o polifonie a lumilor” 15 . Prin
urmare, Brian McHale înþelege prin mimesis-ul
postmodern o reflectare fragmentarã, discontinuã
a realitãþii, o elaboratã anarhie a discursurilor, care
în lipsa unei cupole monologice unificatoare, aºa cum
se întâmplã în modernism, ajunge sã frizeze
nonsensul, împingând uneori referenþialitatea la
minimum ºi ajungând sã nu se reprezinte decât pe
sine în abundenþa menþionatã de rifturi ontologice.
O analizã judicioasã oferã ºi Linda Hutcheon
asupra focalizãrii „noului” mimesis, fãrã sã recurgã
însã la explicaþii ideologice (aºa cum face Brian
McHale), preferând sã rãmânã între limitele
domeniului teoriei literaturii. Cercetãtoarea
canadianã vorbeºte despre o dihotomie existentã
dintotdeauna în cadrul conceptului de mimesis
(aceea dintre mimesis-ul procesului ºi mimesis-ul
produsului16), menþionând însã cã studiul sãu refuzã
scindarea dintre cele douã planuri. În opinia sa,
„metaficþiunea modernã este în mare parte ceea ce
va fi numit mimesis al procesului, dar acesta
depãºeºte faza interesului pentru conºtiinþã ºi pentru
obiecte ale conºtiinþei care constituiau <<realismul
psihologic>> al lui Woolf, Gide, Svevo ºi Proust la
începutul secolului”17. Pentru Linda Hutcheon,
transformarea la care metaficþiunea supune
conceptul de mimesis nu reprezintã o rupturã faþã
de tradiþie, ci mai degrabã „o evoluþie treptatã ce a
culminat în mod logic cu metaficþiunea”18.
Ansamblul studiului sãu susþine ipoteza pe care
am formulat-o mai devreme, ºi anume cã noua
modalitate de oglindire artisticã nu este anti-mimeticã,
ci doar efectul unei reorientãri a focalizãrii
conceptului de mimesis. Vorbind despre
metaficþiune, Linda Hutcheon expune o teza
asemãnãtoare; „este mai puþin o distanþare faþã de

tradiþia mimeticã a romanului, decât o reformulare a
acesteia”19. De fapt, orientarea asupra procesului
de scriere-citire, în cadrul acestui mimesis al
procesului, nu înseamnã în nici un caz o îndepãrtare
faþã de realitate; dimpotrivã, reprezintã o întregire a
unei viziuni care era pânã acum trunchiatã, oferind
o perspectivã ineditã cititorului, care lua contact cu
o analogie a realitãþii în fictiune, mai puþin acea parte
„ascunsã” a procesului lecturii, în mod deliberat
acoperitã, prin convenþie.
În metaficþiune, mimesis-ul procesului ºi cel al
produsului reprezintã douã aspecte complementare,
în ciuda accentului vãdit pus asupra actului lecturii.
Funcþia mimeticã a ficþiunii, deºi diminuatã, nu
înceteazã sã se manifeste: indiferent cât de
îndepãrtatã poate pãrea o astfel de lume faþã de
realitatea concretã, la baza sa se aflã tot principiul
analogiei mimetice, care utilizeazã realitatea drept
impuls declanºator pentru construirea ulterioarã a
unei lumi posibile cu legi ºi reguli de funcþionare
proprii. Legãtura dintre realitatea concretã ºi
abioticul ficþiunii se realizeazã prin mimesis-ul
procesului care pune în luminã incongruenþa
ontologicã dintre cele douã planuri, dar în acelaºi timp
transgreseazã textul, devenind membrana prin care
se produce osmoza real-fictiv, prima etapã a fazei
de expansiune ficþionalã, care va genera, la rândul
ei, lumea de realitãþi multiple menþionatã de Brian
McHale.
descriptiv ºi sugestiv [...]”
5
Ibidem, p. 6 (trad. n.)
6
Liviu Petrescu, Poetica postmodernismului, Piteºti,
Editura Paralela 45, 1998, p. 101
7
Ibidem, p. 102
8
Ibidem, p. 103
9
Ibidem, p. 103
10
Ibidem, p. 109
11
Facem referire aici la cartea intitulatã Mimesis.
Reprezentarea realitãþii în literatura occidentalã, Iaºi, Editura
Polirom, 2000: viziunea lui Auerbach este grãitoare pentru modul
în care tradiþia a pus semnul egalitãþii între mimesis ºi principiul
verosimilitãþii. Nu este de mirare cã apogeul primului concept
este considerat, chiar ºi de cãtre Auerbach, secolul al XIX-lea,
perioada realismului istoric.
12
Dacã tiparul tradiþional postula crearea unei lumi ficþionale
verosimile, care ajungea sã reflecte subordonarea evidentã din
raportul realitate concretã-lume ficþionalã, noua modalitate de
oglindire oferã cititorului o sumã de realitãþi posibile care, deºi
neactualizate, înlocuiesc raportul de subordonare existent în
realism cu unul de inerenþã. Raportul cu realitatea concretã nu
dispare, dupã cum nu dispare nici imitaþia, însã aceastã juxtapunere
de realitãþi înclinã balanþa în favoarea autonomiei lumilor
ficþionale, fiecare realã pentru personajele care o populeazã. Din
aceastã cauzã, realitatea concretã este redusã la un simplu impuls
generator , ingredient ºi el al lumilor ficþionale.
13
Brian McHale, Postmodernist Fiction, London, Routledge,
1996, p. 38 (trad. n.). Confuzia dintre verosimil ºi mimesis pare
sã o facã ºi McHale: conþinutul anti-realist al ficþiunii nu o face
neapãrat ºi anti-mimeticã. Dimpotrivã, dupã cum se va vedea în
capitolul urmãtor, funcþia mimeticã este o condiþie sine qua non
a existenþei ficþiunii ºi, cu toate cã manifestarea sa e redusã
considerabil în metaficþiune, nu dispare niciodatã în totalitate.
14
Ibidem, p. 39 (trad. n.)
15
Ibidem, p. 166 (trad. n.) McHale preia de la Mihail Bahtin
o serie de termeni cu ajutorul cãrora cautã sã demonstreze
manifestarea unei dominante ontologice în ficþiunea postmodernã.
Astfel, el vorbeºte despre necesitatea de a distinge între
heteroglosie ºi polifonie, deoarece textele heteroglosice nu
sunt neapãrat polifonice. În timp ce, susþine McHale, „textele
moderniste sunt în mod autentic heteroglosice, prin juxtapunerea
ºi intercalarea unei multitudini de limbaje, stiluri, registre, genuri
sau citãri intertextuale, forma lor heteroglosicã e totuºi constrânsã
de o perspectivã monologicã unificatoare”. Textele moderniste
reuºesc sã reziste pluralizãrii lumilor, integrând „multiplele lumi ale
discursului într-un singur plan ontologic, o lume proiectatã
unificatã”.
16
Linda Hutcheon, op. cit., p. 5 : „Pentru Aristotel diegesis
fãcea parte din mimesis. Cervantes a observat, de asemenea, acest
lucru ºi a demonstrat cu iscusinþã cã în roman actul narativ în sine
reprezintã pentru cititor parte a acþiunii. Din acest motiv, termenul
<<diegetic>> ar fi de preferat faþã de termenul mai simplu ºi mai
familiar , <<narativ>>, ca adjectiv care sã marcheze refuzul acestui
studiu al scindãrii dintre proces (spunerea poveºtii) ºi produs
(povestea spusã)”. (trad. n.)
17
Ibidem, p. 5 (trad. n.)
18
Ibidem, p. 5 (trad. n.)
19
Ibidem, p. 5 (trad. n.)
(continuare în numãrul viitor)
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Textul memorialistic te angajeazã într-o lecturã mult
mai empaticã decât în cazul literaturii propriu-zise, pentru
cã relaþia autor cititor este de naturã sã se încheie cu mari
(re)descoperiri de ambele pãrþi. Autorul – scotocind,
fãcând ordine în memoria afectivã ºi descãtuºându-se de
prea plinul amintirilor unei vieþi - înþelege altcumva ceea
ce s-a petrecut cu sine: mai cu înþelepciune, mai cu
detaºare ºi, întotdeauna, cu nostalgie. Cititorul, în schimb,
pus faþã în faþã cu destinul memorialistului ºi al epocii /
epocilor în care acesta a trãit, se lasã rãpit de oameni,
evenimente, vremuri ºi locuri, care-l îmbogãþesc, îl
emoþioneazã ºi îi cer o conectare adevãratã la lumea de
sub cuvântul scris.
Un astfel de pact se þese de la primele pagini ale cãrþii
DESTINE, DEFINIRI, IDENTITÃÞI, semnatã de domnul
NIÞU TITUS, al cãrui nume este puþin probabil sã nu fie
cunoscut, chiar ºi de cãtre mai tineri, pe tãrâmul ialomiþean.
Profesor ºi director de ºcoalã, inspector general al IS
Ialomiþa (1969-1978) ºi redactor ºef al ziarului „Tribuna
Ialomiþei”, vreme de douã decenii ºi jumãtate, domnul NIÞU
TITUS este, dupã opinia celor mai mulþi care i-au fost prin
preajmã, i-au înþeles ºi sprijinit activitatea, un fãcãtor de
epocã în ºcoala ºi presa româneascã din Bãrãgan.
Mi-am asumat aceastã sumarã abatere biograficã ºi
sincer apreciativã de la analiza propriu-zisã a cãrþii, cu
riscul de a-i provoca autorului ei o neplãcere, mai cu seamã
cã, pe la mijlocul volumului, Domnia Sa mãrturiseºte cu
modestie: „Sunt jenat, de multe ori, când mi se repetã cã
am fost ºi am rãmas o personalitate, sã mã vãd adulat de
congenerii mei ºi cei apropiaþi mie, dar mai ales de cei
strãini mie.”
Aºadar, DESTINE, DEFINIRI, IDENTITÃÞI, o carte
al cãrei titlu stârneºte mari aºteptãri – ºi, s-o spunem din
capul locului, le împlineºte pe deplin adunã „pãtrarele”
unei vieþi, dupã cum însuºi autorul ºi le-a ordonat:
perioada constãnþeanã a liceului ºi activitãþii sportive
(deci adolescenþa), a profesoratului ºi directoratului de la
Sãveni, a inspectoratului ºi, în sfârºit, a presei.
O lecturã, chiar superficialã, a cãrþii impune o regrupare
a existenþei memorialistului, date fiind popasurile duioase
în trãirile copilului de dinainte ºi de dupã moartea - pe
front - a tatãlui. Ale copilului care, în modul cel mai
humuleºtean cu putinþã, se bucurã de joacã ºi de jocuri
naive. Bâza, Trânta, Puiagaia, Hoþii ºi vardiºtii, Poarca,
Þurca, Riºca sunt câteva dintre jocurile pe care autorul le
descrie amãnunþit în ultimele pagini, ca pe un dar al vârstei
celei fãrã griji, conchizând: „În acest context complex,
ludicul n-a fost, cum s-ar crede, un joc fãrã finalitate
practicã, ci, din contrã, o componentã formativã
embrionarã, un început de perspectivã...”. Deci
fundamentul unei mari deveniri.
Totodatã, cititorul se întâlneºte atât de frecvent cu
trãirile lucide, uneori amare, ale „septuagenarului” înverºunat împotriva imposturii, fãþãrniciei, injustiþiei, a
„metehnelor cronice” de tot felul care au bântuit
societatea româneascã ante ºi postdecembristã; au
îmbolnãvit-o, au mutilat-o într-un mod dezgustãtor.
Prin urmare, „pãtrarelor” li se adaugã cea dintâi ºi cea din
urmã parte a vieþii unui eu real înzestrat cu multã sensibilitate.
Prin natura funcþiilor importante mai cu seamã cea de
inspector general – care, deºi acceptate cu greu, i-au dat
posibilitatea sã-ºi exprime calitãþile manageriale
indiscutabile - , domnul NIÞU TITUS a fost nevoit sã
cunoascã îndeaproape reprezentanþi ai PCR, unul mai incompetent ºi mai zelos decât celãlalt. A fost nevoit sã-ºi
riºte slujba, liniºtea familiei ºi cea personalã, luând decizii
în favoarea ºcolii / ºcolilor ialomiþene, decizii adesea
neconforme cu opiniile înguste ale politrucilor. Sau prea
costisitoare... Evenimente, nume ale miniºtrilor de dinainte
de ’89 sau ale autoritãþilor politice locale -, eforturile,
reuºitele ºi mâhnirile de atunci ale memorialistului sunt
adunate în multe dintre paginile cãrþii.
Scopul acestei analize nu e însã de reproduce
consemnãrile autorului. Ele meritã citite, în primul rând,
ca pe un document de epocã una în care s-a trãit greu,
irespirabil, cu teamã. Una care a început cu exilul sau cu
detenþia elitelor parte dintre ele întâlnite de autor în timpul
„coloniei” de o lunã (pe atunci, era elev de liceu ºi sportiv
de performanþã), la Canalul Dunãrea Marea Neagrã.
Constatãrile amare ale domnului NIÞU TITUS – un
foarte atent observator al fenomenului socio-politic
privesc ºi realitãþile istoriei noastre recente, ale ultimelor
douã decenii. La curent cu tot ce se întâmplã poate ºi
datoritã formaþiei de jurnalist -, domnul NIÞU TITUS face,
în cartea Domniei Sale, o radiografie amãnunþitã a urâtului
de lângã noi, care ia proporþii pe zi ce trece. Nu-i scapã
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stângãciile ºi slugãrniciile (nedizolvate încã) din presã,
„patologia indusã de televiziune” ºi, îndeosebi, primejdia
internetului plin de „comentarii indescriptibile,
agramatisme, grosolãnii...” - asupra celor foarte tineri;
parvenitismul atâtor îmbogãþiþi peste noapte, demagogia
politicienilor, vandalismul, escrocheria înþeleasã drept
abilitate de a te descurca în orice împrejurare... În mod
firesc, „tranziþia aceasta interminabilã” este resimþitã dramatic de un om care nu a încetat sã creadã în Bine, Frumos
ºi Adevãr ºi care, asistând cu revoltã la un aºa declin
moral, ajunge sã strige asemenea lui Cicero: „O, tempora!
O, mores!” („O, timuri! O, moravuri!”).
Observaþiile de naturã politicã sunt mult mai extinse.
Domnul NIÞU TITUS oferã adevãrate lecþii (ºi) de istorie
interbelicã (chiar dacã disciplina pentru care s-a pregãtit
la Universitatea din Iaºi este limba ºi literatura românã):
despre ocuparea Poloniei de cãtre germani, invazia ruºilor
în Basarabia, miºcarea legionarã, domnia lui Carol al II-lea
– evenimente cunoscute fie pe cale livrescã, fie din spusele
bunicului.
N-ar trebui sã se creadã cã în DESTINE, DEFINIRI,
IDENTITÃÞI didacticismul, notaþia brutã a unor
evenimente trãite sau nu ocupã spaþiul cel mai important.
Expediindu-le într-unul dintre bogatele sertare ale cãrþii,
eliminând, totodatã, abuzul de expresii latineºti însoþite
întotdeauna de traduceri, nenumãratele citate din scriitori
strãini (W. Blake, J. Renard, Goethe, Proust, Kafka, George
Orwel, Huxley, Chateaubriand, Apollinaire...), istorici,
gânditori sau mari oameni de ºtiinþã ai lumii (J. Michelet,
Pascal, Camus, Platon, Einstein...), cartea domnului NIÞU
TITUS captiveazã prin multe pagini / capitole lirice. Mã
refer la cele scrise nu de mâna profesorului, nici de a
jurnalistului, nici de a eseistului, ci de un prozator sensibil
la natura umanã, de un foarte bun portretist ºi evocator
de atmosferã. De altfel, în „Eseu despre egoul meu”,
autorul recunoaºte ºi îºi asumã „lãrgirea scriiturii” care a
ajuns sã cuprindã „mai toate genurile biografismului:
autobiografie, memorii, romanul-jurnal, povestea-jurnal”...
Le-aº adãuga eseul filozofic, cronica literarã (impresiile
despre literatura lui Paul Georgescu, Labiº, Bãnulescu,
Nichita, Sorescu, Gunter Grass), fiziologia, articolul polemic, studiul monografic, cu concluzia cã autorul ºi-a
adunat disponibilitãþile scriitoriceºti într-o singurã carte.
În faþa unui astfel de puzzle, cititorul – mai ales cel
nedeprins cu literatura postmodernã, obiºnuitã sã combine, frapant, nenumãrate stiluri - poate fi uºor debusolat.
ªi, totodatã, surprins de alternanþa continuã a cuvântului
poetic cu neologisme mai mult sau mai puþin recente, ale
cãror explicaþii, întrerupând cursivitatea lecturii, nu este
întotdeauna necesarã.
În ceea ce mã priveºte, regret cã domnul NIÞU TITUS
nu a gãsit rãgaz sã-ºi încerce condeiul în literatura propriuzisã, date fiind harul, sensibilitatea, ºtiinþa de a transpune
trãirea în cuvânt potrivit, de a evoca lãuntrurile oamenilor.
Consider remarcabile chipurile bunicilor
dezrãdãcinaþii aduºi de la munte în arºiþa ºi praful
Bãrãganului, care s-au trudit sã-ºi ridice o gospodãrie în
satul Ferdinand I (ulterior, Vasile Roaitã, în prezent,
Movila), ºi-au crescut cu dragoste copiii ºi nepoþii, au
suportat sãrãcia de dupã rãzboi, conflictele religioase
(bunicul matern, Gheorghe Diaconescu, o vreme ºeful
comunitãþii adventise din zonã, a fost opt luni închis la
Jilava), colectivizarea forþatã, pierderea absurdã a unui
copil înfiat ºi a întregii averi strânse cu atâta greutate.
Oameni ce “nu ºi-au permis sã nu-ºi aminteascã de
suferinþele dezrãdãcinãrii ºi înrãdãcinãrii, de patimile ºi
nãzuinþele care încã nu s-au pierdut în tainele de
necuprins, dureros de plãpânde.”
Dacã figura tatãlui, dispãrut din 1942 se pierde în
aburii unor amintiri prea vechi, cea a mamei se pãstreazã
încã vie, luminoasã, înduioºãtoare, o „imagine neclintitã”.
Vãduva de rãzboi, care ºi-a crescut cei trei copii orfani,
apoi pe cel de-al patrulea, rezultat dintr-o a doua cãsãtorie,
devine subiectul unui întreg capitol - „A fost mama îngerul
meu pãzitor? Categoric, da!” - , poate cel mai reuºit din
punct de vedere literar. Portretul mamei, evocarea
împrejurãrilor morþii ei pot rivaliza cu pagini semnate de
scriitori celebri, atât prin stil, cât ºi prin încãrcãturã

emoþionalã. Iatã câteva pasaje alese întâmplãtor: „Fãrã
prea multã carte, cu instincte materne ºi gingãºie femininã,
moºtenite de la bunica...”; „Soarta a fãcut ca mama sã
umble cu sufletul cernit...”; “Dar, peste toate, mama a
fost mai totdeauna ca o substanþã activã revigorantã, în
jurul cãreia luau înfãþiºare palpabilã toate rânduielile
noastre. A avut toatã viaþa un sacru egoism al familiei, ca
o cloºcã în apãrarea celor patru [...] ªi de aceea, poate nu
puteam accepta ideea cã îngerul meu era muritor”; „Cât
am trãit ºi ea a trãit în acea lume sublunarã, eu nu admiteam
cã mama mea e ca ºi mine; cã adicã durerea poate s-o
doarã ca ºi pe mine, cã frigul poate s-o înfrigureze
asemenea mie, cã oboseala o poate obosi ca ºi pe mine,
cã spaima o poate înspãimânta ca ºi pe mine. Au fost
situaþii când nu am luat în seamã ideea cã mama e din
aceeaºi carne ca ºi mine, copilul ei. […] ªi cine a mai vãzut
înger obosit, bolnav sau înfricoºat?!”
Un alt paragraf subordoneazã portretul unei descrieri
bucolice încântãtoare: „Uneori, se întâmpla câte o dupãamiazã de tainã. Varã. Varã uscatã, fierbinte. Noi în tinda
casei. Prin grãdini sau pe drum, nici þipenie de om, nici un
zgomot. Lumea se ferea de vipia fierbinte. Salcâmii ºi pomii
din curte nu mai foºneau, aerul încremenea în vãzduh; în
valuri-valuri, porumbeii sãlbatici, toropiþi de cãldurã,
tãceau prin frunziº. Sau poate muriserã!” În ultima parte a
cãrþii, autorul se întoarce la un vechi desen interior – la
pitorescul peisajului campestru: “Aievea parcã vãd tinda,
dimineþile de varã timpurie, când vãpaia razelor se insinua
ca dorurile noastre reciproce care mã ajung din urmã.
Odatã cu ele, câmpul se colora într-un verde crud. Satul
era gol.” Într-un astfel de cadru sunt cuprinse gesturi,
trãiri, imagi: ochii cãprui ai mamei care-ºi priveºte copilul
„cu infinitã afecþiune”, aplecaþi cãtre maºina de cusut ori
plânºi „pentru tot neamul”; sentimentul cã „sângele îºi
pierde vibraþia” ºi „clocoteºte în inimã ca într-o pompã”;
starea de bine, de singurãtate sau de dor...
Asemenea fragmente descriptive rãsar când ºi când
în cartea DESTINE, DEFINIRI, IDENTITÃÞI, legate
îndeosebi de întâmplãri mai vechi, ale copilãriei trãite la
câmpie - sau ale adolescenþei constãnþene. Excepþionalã
e cuprinderea, cu ochiul amintirii, a ºesului ºi mãrii sub
acelaºi cer: „ªi nu poþi îmbrãþiºa orizontul de la ºes ºi de
la mare, fãrã sã cuprinzi ºi bucãþi mari de cer! Atât la mare,
cât ºi la ºes, totul se repeta; pãsãrile care pleacã ºi vin
legãnate de obârºie ºi rotiri...”
Revenind la evocãri ºi portrete, aproape la fel de lirice,
de duios-nostalgice ca în cazul bunicilor ºi pãrinþilor, sunt
amintirile despre Nichita Stãnescu (cel cu care autorul a
avut binecuvântarea de a sporovãi - prieteneºte ºi mai
mult în versuri - o noapte întreagã, ºi pe care l-a gãsit
„încântãtor, risipitor, generos), despre moartea grãbitã a
lui Marin Dragoº, mentorul ºi antecesorul domnului NITU
TITUS la conducerea IS.
Mai lapidare, dar tot atât de memorabile, sunt
portretele lui Costicã Pierdutã un fel de Pena Corcoduºa
în variantã masculinã - , al profesorului Vasilescu (zis
Colorado), închis ca sabotor, pesemne pentru ideile lui
americãneºti (studiase în SUA) sau pentru legãturile mai
vechi cu industriaºul Malaxa; al Emiliei (asistenta de la
Moroieni) sau macedonencei Otilia. ªi, bineînþeles, ale
membrilor familiei soþia, copiii, surorile ºi cumnaþii -, ale
rudelor mai îndepãrtate, cunoºtinþelor sau (puþinilor)
prieteni, întâlniþi în diferite pãrþi ale cãrþii, dupã nevoia
memorialistului de a-ºi gãsi bucurii fie în retrãire, fie în
timpul trãit.
Niciun demers critic nu-ºi poate asuma cuprinderea
exhaustivã a unei cãrþi, nici sintetizarea a ce ºi cum (se)
exprimã autorul. În cazul volumului DESTINE, DEFINIRI,
IDENTITÃÞI, lucrurile sunt cu atât mai dificile, datã fiind
recurenþa trimiterilor – vorba lui Nichita, „când mai larg,
când mai aproape” – la trei epoci (interbelicã, a
comunismului, postdecembristã), la oameni ºtiuþi ºi
neºtiuþi, la cãrþi, citate celebre, evenimente, impresii vechi
ºi noi etc. Cartea domnului NIÞU TITUS ar putea deci
satisface gusturi de lecturã dintre cele mai diverse.
Mai mult decât orice, ea rãmâne o scriere subiectivã
despre „Destine”, „Definiri”, „Identitãþi”, care „trebuie
cititã peste umãrul autorului” (P. Valery).
În sfârºit, dupã opinia justã a domnului NIÞU TITUS,
este o carte ce „opereazã cu variaþiuni pe aceeaºi temã”:
„dragoste, pasiune, singurãtate, regãsire de sine, viziune
la adresa societãþii, raportul dintre viaþã ºi meandrele ei”,
„un periplu semidiaristic împãnat biofigrafic ºi cu ancore
culturale insolubile.”
Prof. dr. El. Ruxandra Petre (Iliuþã)

Zi de ianuarie fãrã pic de zãpadã, soare mult ºi
rece, perdele-ºtiri-poºta-frigul, genunchiul a cedat
când nu mã aºteptam..., o durere confuzã-inutilãidioatã îmi leagã mersul strâmb, de carcasã lucitoareperfidã, la cãruþa uscatã ºi sticloasã a unei luni cemi va rãmâne în memorie ca o forfecare de
ligamente, ca o masã cu regale-aldine-verzale-cursive din care-þi culegi aprobarea unei cereri de varã
caldã-umedã-albastrã, despuiatã de ligamente
cerebrale inutile-idioate-confuze. Zi de veghe în care
þi-e fricã sã-i duci supa bunicului care are cirozã, e
pe moarte, de fapt, þi-e fricã de paºii dureroºi-chinuiþi
pe care i-ai face spre el, cu supa-n castronul acoperit
nu ca sã evite cãderea muºtelor în mâncare, cã e
ianuarie, ci ca un gest simbolic de protest împotriva
frigului impersonal ce se strecoarã mai rãu ca o
muscã în substanþa vrãjitoreascã, þi-e fricã de curtea
ºi casa aceleaºi ca în copilãrie golite de ceva invizibil,
în care doar bunicul pâlpâie, nu ca un ultim bastion
al vieþii, ci ca marele-implacabilul-vizibilul sigiliu de
dincolo, þi-e fricã sã-i asculþi înjurãturile, ura cu care
urmãreºte ultimii gândaci invizibili din preajmã, primul
moment al întâlnirii când va vedea o gânganie în locul
tãu ºi va arunca papucul dupã ea s-o striveascã,
proclamându-se unicul supravieþuitor al dezastrului.
Zi de veghe, o veghe tâmpitã, în care nici textul
scrisorii, obsedant acelaºi mai ai un teanc - , obsedant
ultimativ-imperativ-deºtept-duios din care clãmpãne
amorul de la post-restant, nu te poate face sã uiþi
lamele de bãrbierit ce se scãlâmbãie fãrã încetare
în genunchiul drept, text pe care-l ºtii atât de bine,
ce, de-atâta repetare în gura mare, ºi-a pierdut sensul
sau ºi l-a retras jignit, atins în pudoarea subsolului, îl
ºtii ºi pe el dar îl ocoleºti sistematic, insensibil-fãrã
memorie-necruþãtor, de parcã femeia, femeia
visurilor tale, nu s-ar fi culcat cu tine ci cu o statuie
din parc sau cu un perete sau cu miliþianul din
intersecþie ºi-acuma-i scrie ºi el nu ºtie unde sã-ºi
ascundã urmele cretinelor aventuri tinereºti de ochii
nevestei.
Nici mãcar nu te poþi bucura cã ai gãsit un nume
situaþiei noi ce te va menþine în nenorocire cine ºtie
cât, un nume, acolo, ce-o fi, trebuie doar sã-l rosteºti
ca sã-þi domini intenþiile, sã faci ordine într-un univers
care de fapt are haosul ca ordine, sã poþi râde
tãvãlindu-te pe propria-þi durere pulsând în genunchiul
drept, inimã cu pereþii casanþi circulatã de sânge
cristalizat, cu colþuri dure, nemiloase, un nume... sã
certifice existenþa stãrii flotante din care poþi plonja
curând, ca orice bun înotãtor ce se respectã þinând
mereu oceanul agãþat de capãtul privirii.
O zi, retrãitã cu fiecare clipã scursã din ea, biciuit
de durere înapoi, în n existenþe de care, de fapt, n-ai
avut niciodatã parte, mai ai niþel ºi-l ajungi pe Buddha, veºnic treazul ºi de toateºtiutorul, zi de ianuarie,
fãrã pic de zãpadã, în care ochiul scapã de teroarea
albului, în care femeia visurilor tale îi duce bunicului,
ascuns acum în genunchiul tãu drept, în loc de
mâncare o subtilã condamnare la moarte ºi el
presimte ºi înjurã, se zvârcoleºte, înfigându-ºi dinþii
încã sãnãtoºi în mersul tãu eminamente optimist,
eminamente scrâºnit-glorios-nevoitor-de-cârje.

Singurãtatea
se miºcã-n
libertate

LABIRINT
Simþeam privirea ta jucându-se în pãrul meu…
Mã întorceam
Încercând sã formez un plan al intimitãþii
Delimitat de ochii tãi ºi ai mei.
Dar întorceai repede capul
ªi nu-þi mai întâlneam privirea
Decât la infinit.
Astãzi te-am prins.
Te-am pândit când nu erai atent
ªi-am înnodat privirile noastre.
Mã uit acum în ochii tãi
printr-un labirint necrezut de întortocheat.

AUTOPORTRET
În pauza dintre bãtãile inimii
sunt zgomot
pierdut în spaþiul himerei.
În ceasul ce ucide visarea
sunt picãtura de sânge
de care râd muritorii.

TIMP
Voi prinde secundele
ªi le voi arde în dezordine.
Voi cuceri orele ºi zilele
ªi le voi scoate ochii...
Poate greºesc calea
ªi alergând
Înapoi cãtre tine
Cu ele în cârcã
vin
Sã ne înecãm
În oceanul unei taine.
Florina-Raluca Voiteanu
Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”-Slobozia

Costel Bunoaica

Gestionarul de cuvinte uzate a fost pus într-o mare dilemã:
ieri,
la apelul de searã,
s-a constatat lipsa substantivului singurãtate.
Sergentul cu diagonalã,
comandant de pluton,
ºi-a notat pe cozorocul chipiului întâmplarea.
Mai mult de atât,
în urmãtoarea noapte s-a ascuns în lentila unui cuvânt ºi a
monitorizat vigilent toate intrãrile ºi ieºirile umbrelor din carte.
Tot completând fiºele de evidenþã ale pãsãrilor migratoare,
a descoperit cã din visteria unei banale erori a þâºnit,
pe geamul de la subsol,
un tirbuºon.
Nu e nimic, ºi-a zis, e doar un spiral. În vremile astea zglobii,
depravate,
înºurubatul e joacã de copii. În cele din urmã,
sunt doar doi paºi pânã la locul cel mai murdar. Aici, la spital.
ªi l-a trecut la obiecte casate,
sub care a caligrafiat cu litere de-o ºchioapã: moarte !
Migãlos,
a cercetat fiecare dimineaþã în parte ºi a inventariat înserãrile
într-un registru secret de contabilitate.
Apoi a jurat pe o deznãdejde destrãbãlatã cã,
iatã,
sentimentul pe care îl are –
evident,
de culpabilitate –
va rãzbunat cu vârf ºi îndesat când se lasã la vatrã.
Iar cel gãsit vinovat
va fi prosternat pe anotimpul cel mai bizar,
ales din smucitura cozii de cal,
chiar în faþa acestui Individ Ordinar.
Imediat,
din venele sparte,
o rãzmeriþã clarã a cuvintelor din carte s-a furiºat în danã,
la Pontul Euxin.
Disputa a aruncat în valuri sticluþa vãdanã cu venin:
„Priviþi,
a perorat gâfâind matelotul,
singurãtatea este-n libertate ºi îºi pregãteºte nãvodul! ”
Apoi filmul s-a rupt. Nimeni nu mai ºtie ce a urmat.
Se presupune doar cã singurãtatea a recidivat ºi l-a înºfãcat
cu cei o mie ºi unul de dinþi.
„Mãããã…, spune drept, nu ne minþi?” þiparã din bandã
doi îngeri cuminþi.

Desene de Marian Cioban

Gheorghe Dobre

Mersul tãu
eminamente
optimist
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Existã, cum e ºi firesc, nu numai un laborator al
creaþiei, ci ºi un laborator al lecturii, în care relaþia
autor-cititor intrã într-o dublã rezonanþã: cititorul,
în actul lecturii, se re-cunoaºte pe sine, are o viziune
despre lume pe care o confruntã cu aceea a unui
autor abstract, necunoscut biografic. ªtie foarte
puþine despre autorul biografic, probabil cã este
bãrbat sau femeie, îi aproximeazã vârsta, eventual
pe coperta patru vede o fotografie ºi descoperã o
listã cu scrierile apãrute. Într-un caz fericit,
descoperã un element paratextual, un moto, în cazul
de mai jos un citat din Albert Camus: „În mijlocul
iernii, am aflat cã în sufletul meu s-a stârnit, în sfârºit,
o varã de neînvins”. Parcurgând mai bine de
jumãtate de roman, cititorul descoperã motoul
decodificat, trecut prin fruntea unui alt autor celebru:
„... ºtiu însã cã atunci am trãit un anotimp al iubirii,
aºa cum spune Goethe, o varã de necuprins.”
Suficient pentru cititor sã descifreze metafora din
titlul romanului Mihaelei Burlacu, O VARÃ DE
NECUPRINS, ed. Ex Ponto, Constanþa (2010,
dar finalizatã în iunie 2009), o prozatoare tânãrã,
prolificã dacã observãm cã scoate o carte pe an:
TE IUBESC E PREA PUÞIN (2006), RUGAÞIVÃ PENTRU ÎNGERII ASCUNªI (2007) ºi
DECALOGUL TÃCERILOR ALBASTRE
(2008). N-am citit aceste prime trei cãrþi, însã
însemnãrile lui Lucian Mãnãilescu de pe coperta
patru a acestui nou roman mã ajutã sã sesizez
rotundul: „Proza Mihaelei Burlacu se înscrie, întrun mod aparte, în ceea ce s-ar putea numi
încercarea de a survola cotidianul, fãrã a-l trascende,
polarizându-ºi personajele între iubire ºi urã, între
speranþã ºi deznãdejde, între risipa timpului ºi
zgârcenia clipei.” Ceva mai încolo, distinsul poet
„scapã” o metaforã care surprinde miezul acestei
cãrþi: „Aici suntem aproape de infern”, în felul acesta
prevenindu-l pe cititor cã se va afla în miezul unor
evenimente/sentimente ce depãºesc comunul.
Instantaneu, chiar de la prima lecturã a romanului,
îmi vin în minte douã propoziþii ale lui Marin Preda,
dintr-un interviu pe care-l acorda (pe atunci)
criticului Eugen Simion: „Adevãrate sunt
sentimentele. Ficþiuni sunt împrejurãrile.” Sunt
propoziþii care au avut menirea sã fixeze în literatura
românã, prin autoritatea marelui prozator, o viziune
neorealistã cãreia el i-a rãmas consecvent, dar mai
ales ºi-au însuºit-o cei mai mulþi dintre prozatori,
începând cu anii ’60, având prelungiri pânã astãzi.
Peste aºa ceva niciun scriitor serios nu-ºi permite
sã treacã în proza românã, întrucât ele concentreazã
o viziune artisticã asimilatã, nu copiatã. Raportatã
la cartea în discuþie, personajul principal feminin,
Raluca Vasilescu se situeazã în „infernul” lor. Fiinþã
inocentã, intratã în spirala unor eºecuri repetate în
dragoste, îºi va gãsi, într-un sfârºit, liniºtea.
„Împrejurãrile”, adicã povestea eºecurilor, sunt în
viziunea autoarei, ficþiuni, cititorului îi rãmâne
substanþa, adicã sã trãiascã alãturi de eroinã infernul
sentimentelor.
Aici este prima izbândã a autoarei.
O a doua izbândã este curajul acesteia de a se
personaliza folosind tehnica (încã modernã!)
proustianã, asimilatã bine de la Camil Petrescu:
naraþiunea la persoana întâi, feminin, pentru a susþine
tonul confesiv, în acelaºi timp analizându-ºi lucid, în
inserþii eseistice bine dozate, propriile trãiri, adicã
urcuºuri, coborâºuri ºi meandre în viaþã ºi în
dragoste.
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Mihaela Burlacu

VARÃ DE NECUPRINS
sau
SALVAREA DIN INFERN
Cea mai importantã izbândã, în opinia mea, o
reprezintã structurarea romanului, conferindu-i
circularitate, simetrie prin scena antologicã a colivei
pe care o pregãteºte în memoria fostului iubit, Paul
Gavrilã, dispãrut într-un accident stupid. Acesta este
ºi momentul rãsturnãrilor de timp, întrucât, în
continuare, reface biografia unei tinere de la þarã
obligatã de împrejurãrile vieþii, dar mai ales ale
destinului, sã intre în vâltoarea oraºului ºi sã trãiascã
infernul adaptãrii, iar în final sã-ºi regãseascã liniºtea.
Aºadar, Raluca Vasilescu, femeie singurã, în
vârstã de treizeci ºi trei de ani, fãrã serviciu ºi copii,
priveºte înapoi în viaþa ei, în timp ce pregãteºte o
colivã întru comemorarea lui Paul Gavrilã, ins cu
care convieþuise opt ani. Momentul îi oferã prilejul
unor reflecþii-confesiuni, având revelaþia maturitãþii
ei interioare: „Tocmai contactul acela magic cu rodul
pãmântului, cel mai venerat din toate timpurile careºi trage seva din adâncul pãmântului, grâul, pe mine
mã fãcuse sã mã simt completã [...] cert este cã
bobul de grâu reprezintã o scarã spre cer, dar ºi o
puternicã ºi profundã legãturã cu profunzimile
pãmântului.” Pregãtitul colivei, drumul pânã la
bisericã, plictiseala slujbei, contactul cu preotul ºi
cu ceilalþi enoriaºi, împãrþitul bucatelor ºi a colivei
sunt momente pictate cu acurateþe ºi finã observaþie,
între care intercaleazã, cu bunã ºtiinþã ºi dozare,
scurte eseuri pe tema timpului, a eºecului, a
singurãtãþii, pregãtindu-l pe cititor pentru a lua
în primire aceastã fiinþã bulversatã, chinuitã,
traumatizatã. Momentul „colivei” este cel care-i
provoacã ieºirea din vulnerabilitate, regãsirea
de sine.
Nimeni nu poate analiza mai profund sufletul unei
femei decât tot o femeie. Povestea vieþii ei începe
la un mic restaurant din cartier unde întâlneºte un
fost coleg de liceu, Liviu, primul eºec în iubire la cei
ºaisprezece ani ai ei. Întâlnirea cu el, mãrturiseºte
Raluca, nu fãcuse decât sã-i deschidã o cutie a
Pandorei, sã-i aducã aminte relaþiile cu bãrbaþii, cu
viaþa, fapt întãrit cu o maximã pe tema eºecului: „Ce
simplu ar fi dacã ai putea sã iei un medicament, o
pastilã împotriva durerii în dragoste, ca la o migrenã
sau o gripã!”. Este momentul rãsturnãrii de timp,
întoarcerii la copilãria ºi adolescenþa fetei fericite
dintr-un sat dobrogean, Cetãþuia. De aici încolo,
cititorul descoperã douã vârste ale protagonistei:
cea înainte de 1989, an în care terminase un liceu
cu profil agricol, iar pãrinþii lucrau în CAP mama,
secretarã ºi tatãl, contabil. Visa, ca orice fatã de la
þarã, cã „va veni un prinþ pe un cal alb sã mã ia din
satul uitat de lume.” Pentru ea, fericirea însemna
cocoþatul între crengile unui nuc din curte cãruia îi
vorbea, asemenea Maitreyiei, ca unei fiinþe vii: „Tea durut vântul de ieri? Mã mai primeºti ºi azi în
palatul verde, înãlþimea ta?” N-a fost sã fie intratã
la facultate, dar a fãcut o primã cunoºtinþã cu
Bucureºtiul. Revoluþia a însemnat bulversarea
familiei: CAP-ul s-a desfiinþat, pãrinþii au rãmas
ºomeri, umiliþi pe nedrept în sat, tatãl se îmbolnãveºte

de hepatitã cronicã. Fata se mutã la oraº, la
bunica, pentru a-l ajuta, dar are de fãcut faþã
multor prejudecãþi ºi trãind drama înstrãinãrii
într-un mediu ostil.
În partea a doua a romanului, Raluca ia viaþa
în piept. Se angajeazã la un patron rapace, îi apare
în viaþã ºi prima dragoste fulgerãtoare, Bogdan, student în anul trei la medicinã, „primul bãrbat din viaþa
mea.” Deziluziile nu întârzie sã aparã. Într-una din
zile, fãcându-i o vizitã iubitului, o descoperã pe
Dana, colega lui Bogdan, cãreia i-o prezintã ca fiind
„Ralu, fata de la þarã care-mi face curat ºi are grijã
de casã.” Bogdan se va întoarce la ea dupã un timp,
îl iartã, dar acesta, beat, o invitã la nunta lui cu
doctoriþa. Raluca goleºte sticla lui de vodcã, dar se
trezeºte pe un pat de spital, unde fusese dusã de un
anume Paul Gavrilã care o descoperise inconºtientã
pe trotuar. Acesta, dupã propriile mãrturisiri era „cel
mai mare ºmecher” din oraº, cu afaceri dubioase,
cu relaþii întinse. Cu rãbdare ºi cu mulþi bani face
din ea o adevãratã doamnã, îi oferã casã, serviciu,
maºinã. Aºteaptã sã i se cicatrizeze rãnile sufleteºti,
pentru cã vede în ea înlocuitoarea fostei sale soþii,
Alexandra, moartã într-un accident de maºinã de
care el se simþea vinovat, cu care semãna izbitor.
Din momentul acesta, Paul devine posesiv, exagerat
de gelos. Naiva Raluca face imprudenþa sã-i
propunã s-o uite pe soþie, dar Paul este de o violenþã
verbalã ºi fizicã de neimaginat. Fata pleacã la
pãrinþii ei, la Cetãþuia, ºi-ºi dã seama cã depresia
lui Paul se trasformase în nebunie, întrucât devenise
dependent de ea. Se împacã, ajung la Paris unde
întâmplãtor apare ºi Bogdan, fapt ce declanºeazã
o nouã crizã a lui Paul. Crizele alterneazã cu
împãcãri. Îi face cadou o limuzinã elegantã care, în
circulaþie, a fost acroºatã de o Dacie. Furios, o
loveºte pânã o lasã inconºtientã. Fata ajunge întrun final la Cetãþuia, dar primeºte acolo buchete peste
buchete de trandafiri galbeni. Paul insistã pãzindui poarta zile în ºir ca un câine credincios. Trece printrun acces de nebunie în urma altui refuz, incendiazã
maºina, dar este strivit de caii speriaþi ai unei cãruþe.
Moare la spital. Testamentul lui Paul o avantajeazã,
dar ea refuzã, cãutându-ºi un alt drum în viaþã. Se
înscrie la Facultatea de Sociologie pentru a se
specializa în asistenþã socialã. Liniºtea interioarã ºi
redescoperirea de sine se prodc în momentul în care
face prima colivã. Momentul este sublim, pentru cã
moartea lui a fost izbânda vieþii ei: „Ai vrut sã mã
transformi într-un monstru asemenea þie ºi nu ai
reuºit. Am reuºit, mã înþelegi? Am reuºit...”
Treaptã cu treaptã, romanul capãtã profunzime,
cãci autoarea are ºtiinþa gradãrii evenimentelor ºi
sentimentelor, mai ales ale celor morale, reuºind sã
dirijeze întâmplãrile, astfel încât sã transmitã un mesaj
pe care sã-l însuºeascã ºi cititorul, adicã o pledoarie
pentru echilibru, cinste, regãsire de sine, raþiune ºi
demnitate. Sentimentele ºi pãcatele sunt etern
umane. Suferinþa îl purificã pe om ºi-l înalþã în sublim.
Suferinþa în iubire îl purificã ºi-l dezleagã de sclavia
sentimentului. Opþiunea din final a fetei presupune
o nouã purificare prin munca în folosul societãþii,
asemenea lui Faust. În felul acesta, Mihaela Burlacu
dovedeºte cã ºi-a însuºit bine lecþia lui Marin Preda.
Prof. Titi Damian

Trecuserã vreo câteva luni de la miºeleasca
ucidere a lui Mihai-Vodã cel Viteaz. Cetele þãranilor
sculaþi se spulberaserã ca fumul de vânt. Unii au
pribegit, alþii s-au ascuns prin pãduri aºteptând
vremuri mai luminate ºi lovind cu sete când se
nimerea sã dea peste domnii pãmânteºti, dar cei mai
mulþi s-au întors la casele lor, înhãmându-se iarã la
trudã pe la curþile domneºti.
Diriguitorii þãrii ºi domnii pãmânteºti s-au bucurat
prea tare de moartea nelegiuitã pe care o clociserã
vreme îndelungatã ºi s-au apucat de vânturat la
zvonuri ºi la minciuni cu care sã-ºi acoperã
blãstãmãþia, spunând cã Mihai-Vodã a meritat sã
piarã pentru cã el i-ar fi sculat pe iobagii valahi asupra
nobililor. El însuºi nu era decât un þãran mândru ºi
peste mãsurã doritor de mãrire, care avea de gând
sã pustiascã þara de nobili, dându-i pe mâna iobagilor
ºi jelerilor sã-i prãpãdeascã.
Dupã ce s-au sãturat de vorbe ºi de benchetuieli,
domnii pãmânteºti au început sã se întoarcã pe la
curþi ca sã-i “miluiascã” ºi pe þãranii sculaþi împotriva
lor ºi sã aºeze rânduialã bunã pe domenii. Domnia
sa Puczy K. Iozsef, fost prieten de casã ºi slujbaº
credincios al Cardinalului, a zãbovit pe la niºte
neamuri ce avea la Cluj, pânã la începutul lui
dechemvrie. Atunci s-a sãturat de toate ºi a hotãrât
sã vie la Zãlau ºi la Ceh ca sã-ºi facã ºi dânsul
rânduiala cea de cuviinþã. Înaintea domniei sale au
fost trimeºi oameni de credinþã , care aveau
împuternicire sã cerceteze satele de pe domeniu, sã
pândeascã ºi sã prindã pe toþi rãii ce s-au dat cu
Mihai-Vodã ºi apoi sã-i închidã srtraºnic în beciul
cel mare, unde sã-i þie în rugãciuni pânã va sosi însuºi
sã-i judece ºi sã-i osândeascã dupã faptele lor.
Joi, la ºase dechemvrie, în ziua Sfântului Nicoarã,
era data pusã pentru judecatã. Stãpânul trimisese
trei oameni aici în sat, cu poruncã tare ca negreºit
demineaþa devreme sã fie strânºi la curte toþi
locuitorii ºi sã nu lipseascã nimeni: nici bãtrân, nici
muiere, nici copil ca sã vadã toþi ºi sã þie minte cât
or fi ºi-or trãi ce pãþesc cei care se ridicã asupra
domnilor lor ºi sã nu mai îndrãzneascã nime niciodatã
sã se dea la o asemenea nelegiuire, ascultând de
vorbe deºarte.
Trei zile mai înainte plouase mãrunt ºi rece.
Bordeiele ude arãtau ca niºte muºuroaie uriaºe,
risipite pe sub prunii negri ca zgura. Dupã miezul
nopþii, un vânt ascuþit s-a slobozit dinspre Pusta
Ungureascã ºi norii au alergat nebuni toatã noaptea.
Demineþa, cerul era senin ca oul. Vântul se subþiase
ºi frigea, nu alta. Noroaiele s-au strâns ºi bordeiele
au încremenit. Burate puþin ºi fãrã miºcarea
omeneascã obiºnuitã, arãtau ca niºte mormânturi
împietrite din veac în care dorm oameni cum nu se
mai aflã. Prunii argintii pãreau cãzuþi din limpezimea
cerului.
Cu noaptea-n cap, haidãii domneºti bãturã la uºa
pãrintelui Niculae Gâru ºi, cu toatã împotrivirea
cuvioºiei sale, îl luarã cu ei sã strângã oamenii la
curte, dupã porunca primitã.
Auzind cânii lãtrând ºi larmã dinspre bisericã,
bãrbaþii, cunoscând cã nu-i aºteaptã binele, ºi-au luat
sumanele între umeri ºi botele la mânã ºi, slobozinduse pe Râpa lui Ariton, au intrat în pãdurea albã ce
sclipea ca o arãtare de Rai.
Abia cãtre amiaz, haidãii domneºti apucarã sã
strângã la curte o samã de muieri ºi mulþime de copii
mucoºi dempreunã cu ºase bãtrâni nãtrãfoºi care
tremurau cu botele în mânuri.
În faþa curþii de piatrã surã, se aflau vreo
doisprezece brazi frumoºi ce alcãtuiau un cerc turtit
de-o parte. Toatã strânsura de oameni fu înghesuitã
între marginile acestui cerc ºi apoi înconjuratã cu douã
funii de cânepã ce treceau de la un brad la altul ºi
alcãtuiau un fel de þarc bine închis. În mijlocul þarcului
se gãsea o fântânã de piatrã roasã ºi înverzitã de vreme.

Augustin Mocanu
DIN LUMEA SATULUI DE ALTÃDATÃ

FÂNTÂNA
BLESTEMATÃ
- povestire în grai bãtrânesc “... chinuita naþie a românilor din Ardeal... se ridicã în
picioare groaznicã, înverºunatã, ameninþãtoare.”
Nicolae Bãlcescu

În tãcerea ºi nemiºcarea lor, oamenii îmbrãcaþi
în haine groase de pãnurã arãtau mai degrabã a niºte
butuci cioturoºi decât a fiinþe vii. Câte gânduri ºi
vise le-au trecut prin minte nimeni nu va putea spune
vreodatã! Erau muþi ca piatra ºi priveau stinºi
fântâna din faþa lor. Despre aceastã fântânã umblau
prin sat fel de fel de poveºti care de care mai
nãstruºnice. Mulþi nu le credeau, dar, când se vedeau
în faþa ei, îi cuprindea o spaimã fãrã margini ºi atunci
toate acele basne li se învârteau în minte, tulburândo peste mãsurã. ... Se zicea cã fântâna ar fi fost
sãpatã tocmai pe vremea uriaºilor ºi ar fi cu adevãrat
fãrã fund, capãtul ei rãspunzând chiar pe tãrâmul de
Dincolo. O muiere spunea cã a auzit de la buna ei
cã fântâna-i lucru cu anume înºelãciune, slujind
domnilor drept cale de fugã la vreme de primejdie,...
cã, fiind fãrã apã, din fundul ei s-ar deschide drum
pe sub pãmânt pânã la Izvorul Mortului, care se
aflã tare afund în pãdure... ªi se mai ziceau multe,
dar nimeni nu putea spune care este adevãrul cel
adevãrat... Din toate câte se auzeau, un singur lucru
îl ºtia toatã lumea ca adevãr, un adevãr aspru ºi
întristãtor care le umplea sufletele de o groazã
nemãrginitã. ªi, fiindcã adevãrul se ºtia, lumea pãstra
acea liniºte de gheaþã ºi ar fi dorit sã nu se întâmple
ceea ce ei bãnuiau chiar de ar fi trebuit sã stea în
ger ºi vânt pânã va rãsãri încã o datã soarele. De
aceea nime nu se tulbura ºi, vãzând cã stãpânul
întârzie, prindeau câte un fir de nãdejde crezând cã
s-ar putea chiar sã nu mai vie deloc ºi bieþii oameni
sã scape, dar asta numai Dumnezeu o ºtie cu
adevãrat. Aºa, cu sufletele strânse între groazã ºi
nãdejde, fluieraþi de vânt ºi arºi de ger, stãturã pânã
spre ujinã, când sosi domnul pãmântesc într-un fiacãr
verde tras de ºase cai ºi înconjurat de doisprezece
cãlãreþi. La vederea lui, oamenii îºi înãsprirã privirile,
copiii se lipirã de muieri, iar acestea îºi petrecurã
cornurile nãfrãmilor negre peste gurã, lãsând sã li
se vadã numai nasurile mierâi de frig ºi ochii roºii,
cãzuþi în fundul capului.
Tânãrul stãpân porunci sã se dea cãlãreþilor câte
o cupã de vin ºi însuºi goli una plinã ochi, apoi fãcu
semn sã se aducã prinºii din beci. Haidãii se repezirã
ca orbii ºi numaidecât împinserã afarã ºapte oameni
zdrenþuroºi, nespãlaþi ºi în mare ticãloºie, ce puþeau
a hoit. Nenorociþii aveau bãrbi mari, încâlcite. Pãrul
lipit cu paie ºi tinã le curgea peste grumazi ºi umeri.
Erau sfârºiþi de foame ºi bãtãi. Numai ochii lor roºii
strãluceau cu urã nãpraznicã.
Când domnul pãmântesc începu sã le numere
pãcatele sãvârºite, muierile scãparã câteva sughiþuri
de plâns ºi-ºi duserã mânurile la gurã, bãtrânii se
cumpãnirã de pe o opincã pe alta ºi-ºi schimbarã
botele în pãlmi iar copiii scâncirã stins. Mânios,
stãpânul vorbea cu ºuierat de ºerpe ºi fãcea spume
la gurã. Cuvintele grele se loveau de brazi ºi de
inimile oamenilor apoi cãdeau sunând ca pietrele pe
pãmântul îngheþat, însã “ascultãtorii” nu le bãgau în

seamã, numai slujitorii domneºti le sorbeau ca ºi când
ar fi fost bune de hranã ºi însuºi vorbitorul se gâdâlea
la suflet auzindu-le ºi se umfla tot mai tare în pene. O
vorbã de ocarã slobozitã cu mânie chema altele ºi altele,
încât grindina lor se înteþea mereu ºi cãdea tot mai
mare ºi mai deasã. Dupã ce osteni de vorbit, stãpânul
fãcu doi paºi înainte, îºi holbã turbat ochii ºi zise:
- Spune tu, Ioan Prodan a Vilii, de ce te-ai sculat
ºi-ai tras ºi alþi miºei dupã tine? Onu dãdu puþin umerii
înapoi, ridicã, oarecum într-o parte, capul ºi glãsui
stins, dar cu adâncã limpezime:
- ‘ Poi... am socotit cã cu vinirea lui Mihai-Vodã
º-or gãsi ºi nãcazurile noastre capãt, cã mult am
rãbdat ºi-am strigat, da’ nime nu ne-o auzât, nici neo vãzut.
Puczy K. Iozsef nu-l mai putu suferi pe iobag.
Se întoarse iute ºi fãcu semn haidãilor. Aceia se
repezirã la Onu, îl lovirã cu picioarele în coaste ºi-n
foale ºi-l trântirã cu capul de îngrãditura fântânii.
Stãpânul rãcni la ei cã nu aceasta i-a fost porunca,
ci alta pe care ei n-au înþeles-o. Cu mare grabã,
þãranul fu dezlegat, ridicat deasupra fântânii ºi
slobozit în întunerecul pãmântului. Omul n-a strigat
ºi nu s-a vãietat. A cãzut ca un sac plin cu lut, s-a
lovit surd de pietre apoi nu s-a mai auzit nimic.
Oamenii dintre funii s-au smâncit înapoi ca loviþi
în piept, brazii s-au clãtinat uºor ºi fãrinã de burã a
plouat peste feþele plânse ºi mânurile îngheþate ale
nãcãjiþilor de sub brazi. Pãrintele Gâru, care stãtuse
nemiºcat ca o stanã de piatrã, grãi cu glas sugrumat:
- Doamne, iartã-l ºi iartã-ne ºi pe noi nemernicii!
Domnul pãmântesc îl fripse c-o uitãturã tãioasã. Popa
îºi înghiþi vorbele noduri-noduri. Dupã un rãstimp
prinse iar glas ºi zise:
- Cã lumina din întunerec se face ºi dreptatea
dupã nedreptate vine.
Cuvintele popii, rare ºi îndesate, au aprins din nou
mânia stãpânului. Sãri la popã ºi-l plesni peste obraz,
ºi-l flocãi, ºi-l îmbrânci, dându-l pe mâna haidãilor,
care-l legarã de mânuri ºi de picioare ºi-l trântirã
lângã fântânã alãturi de þãrani. Toþi furã bãtuþi iarã
pânã ce haidãii se umplurã de sudori ºi abia dupã
aceea furã târâþi în beci.
Dupã ce funiile furã dezlegate, muierile ºi copiii
au fugit ca alungaþi, iar bãtrânii s-au depãrtat cãtinel,
lovindu-ºi opincile de brujii îngheþaþi.
Fiacãrul stãpânului cobora prin sat pe când
cãlãreþii mergeau împrãºtiaþi printre bordeiele pustii.
În spate, pe culme, curtea cu brazii, cu marile poieþi
ºi cu jirezile de fân rãmânea sus ca spânzuratã de
cer. Soarele roºu ca un bostan rãscopt se uita înapoi
ºi acoperea cu jar culmea ºi curtea. Noaptea s-a
lãsat dintr-o datã grea ºi întunecoasã. Cerul se fãcu
negru ca un fund de ceaun fãrã margini. Ici-colo
stelele sclipeau ca niºte ochi miraþi de copil.
Pe la cântatul cocoºilor, o luminã puternicã nãvãli
în bordeie, sãgetând fereºtile mici cât palma. Ploua
colb de cenuºã. La curte, limbi de foc cât brazii ºi
mai mari lingeau poalele cerului. Un fum alb ca laptele
se încolãcea urcând cãtre cer, dar iute cãdea ºi se
prelingea printre bordeie, curgând ca o apã uºoarã
spre Râpa lui Ariton. Treziþi dintr-o datã, sãtenii se
mirau de bobotaie.
- Arde curtea! Fãcu Mãriuca lui Todor într-un târziu.
- Las-o sã ardã!
- Da ‘ ce, n-o las?
- Cine ºti cum s-o fi aprins!?
- Zice Raveca lui Pavãl cã de la stele. Asarã
târzior s-o sculat sã deie þâþã la prunc º-o ieºit o
þârucã pân-afarã º-atunci o vãzut. Cãtre Zãlau o
fulgerat din senin apoi chiar din fundu’ cerului s-o
slobozât o stea cu coadã lungã ca un mãturoi º-o
cãzut drept la curte între brazi, la fântânã.
- Mare blãstãm!
- Blãstãmatã fântânã!
- Ba, aiesta-i blãstãmu’ mortului!
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„În viaþã sã nu faceþi nimic în silã”

- De curând am vizitat, la sugestia doamnei
diriginte, Muzeul Naþional al Agriculturii, unic în þarã
ºi am fost impresionaþi de ceea ce am vãzut. Din ce
an sunteþi directorul acestui muzeu?
- Din veacul trecut. În perioada 2001-2002 am
fost ºi directorul Muzeului Judeþean Ialomiþa. Aþi vãzut
expoziþia „MNA 20 de ani?” Pentru cei interesaþi chiar
este o parte din cartea mea de muncã.
- De la ce vârstã aveaþi visul de a înfiinþa un
muzeu al agriculturii ºi cât de greu a fost sã vã vedeþi
visul cu ochii?
- Douã întrebãri într-una. a) De când umblam
prin munþi, fâneþe ºi zãvoaie. Prietenul meu din
copilãrie, Valericã, Dumnezeu sã-l ierte, mã împrumuta
cu o iapã bãlanã, cu care ajungeam la stânã. Copilãria
este un loc ºi-un timp spre care te întorci întotdeauna.
Îþi marcheazã toatã viaþa. b)Dacã a fost greu sã-mi
vãd visul cu ochii? A fost mai mult decât greu, doar
momentele de veritabilã „saga” le-am fãcut mai uºoare.
Am fost ºi sper sã rãmân aºa tipicar ºi tenace. Bunul
Dumnezeu, care m-a ajutat întotdeauna, mi-a dat ºi o
intuiþie care m-a þinut pe val.
- Cum v-aþi început misiunea ca director ºi cum
e sã conduci un muzeu?
- Iar îmi puneþi douã întrebãri. a) În forþã, cu
ambiþie ºi impunând un program deloc comod.
b) Nu conduc, fac doar un exerciþiu profesional,
corect ºi pe un ciur de mãlai.
- Aþi fost ajutat de autoritãþi sã înfiinþaþi Muzeul
Naþional al Agriculturii la Slobozia?
- În general, da. Foarte puþini se aºteptau sã ard
aºa repede etapele ºi sã nu cedez decât în anumite
circumstanþe, ºi atunci din motive strategice. Curios,
unii „ºefi” mã ajutã acum, dupã ce nu mai sunt în
scaun. Dar eu am învãþat bine gramatica ºi am conjugat
corect verbul „a te descurca”.
- Pentru cã noi suntem în pragul unei opþiuni
privind viitorul, carierele noastre, vã rugãm sã ne
vorbiþi despre pasiunile dumneavoastrã la vârsta de
14-15 ani. Eraþi pasionat de istorie? Conteazã
pasiunea în alegerea profesiei?
- La 14 ani am debutat ca fotbalist la Minerul
Comãneºti. Am pãrãsit fotbalul dupã un accident
petrecut în nocturnã pe „Republicii”. Dar pasiunea
pentru fotbal mi-a rãmas.
Mi-a plãcut, ºi îmi place, poezia, ºi am iubit ºi
iubesc, satul. Ultima carte pe care am scris-o am
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dedicat-o tuturor þãranilor de pe urma cãrora am
mâncat o pâine.
Pasiune? Aº spune, mai repede, bucuria de a face
bine un lucru. Mai trebuie sã îþi evaluezi bine calitãþile,
apoi sã perseverezi, sã înveþi „sã nu te laºi”, cum se
spune.
- Credeþi cã generaþiile viitoare vor pãstra acest
loc plin de istorie?
- Sunt sigur, chiar dacã nu ºtiu cine va veni dupã
mine. Dar am ºi ceva temeri serioase.
- Am auzit cã în clãdirea în care acum este muzeul
era un magazin de mobilã. Cum aþi reuºit sã o
transformaþi într-un muzeu aºa de frumos?
- Printr-o „inginerie” antologicã. Nicu Stamate,
Valericã Burlacu ºi Gheorghe Savu au compus muzica,
eu am ieºit la tablã ºi am compus baletul într-un spaþiu
interior, antiseptic. Conversia „Ambianþei” nu s-a
încheiat nici astãzi. A compensat locul din jur, unde
am fãcut un parc ºi am ctitorit o bisericã.
ªi încã ceva: Muzeul de astãzi nu-i frumos, e doar
interesant ºi armonizat pe gustul tuturor, cum ar fi
spus poetul Ion Pillat.
- Cum reuºiþi sã atrageþi vizitatorii?
- Prin programe ºi proiecte diverse, ºi mai ales
interactive.
a) Muzeul este mai mult decât o ªcoalã. În ciuda
unei triple crize (manifestatã în întreaga lume!) de
personal, economicã, de infrastructurã.
b) Parteneriatele cu ºcolile nu trebuie sã însemne
doar prilejul semnãrii unor adeverinþe necesare la
promovare.
- Care este rolul unui muzeu în zilele noastre ºi
care este obiectivul principal al muzeului
dumneavoastrã?
- Mi-am dorit ºi îmi doresc, ca M.N.A. sã nu fie
înãbuºit de internet ºi televizor. Biserica, expoziþiile ºi
parcul, adicã cele 3 componente din complex, sã
rãmânã de-a pururi în liturghie.
- În vizita pe care am fãcut-o cu colegii noºtri de
curând, am remarcat faptul cã obiectele din muzeu
nu sunt expuse pur ºi simplu, ci sunt grupate dupã
anumite criterii. Am înþeles prin aceasta cã doriþi sã
transmiteþi un mesaj vizitatorilor( de exemplu Scara
cumpãtãrii). Care ar fi acesta?
- Mã supuneþi sã apelez la arsenalul pedagogiei
muzeale. Din pãcate, nu am timpul necesar, dar vã
pot spune cã expoziþiile noastre implicã un anume nivel
de culturã ºi, mai ales, disponibilitãþi de înþelegere,
imaginaþie etc. Criteriile dupã care au fost construite
ultimele expoziþii („Unealta ºi arta”, „Fire ºi timp”)
sunt etnologice ºi teologice.
- Care a fost prima achiziþie a muzeului ºi care
este ultima?
- Prima achiziþie? Nu þin minte, avem un patrimoniu
de aproape 15.000 obiecte. Ultima, e mai simplu:
Atelierul de filat din Turnu Roºu, Sibiu. Incredibila
poveste a unui þãran plecat sã-ºi caute norocul în
America, ajuns puºcaº marin în armata americanã
(„For liberty” este scris pe fotografia sa pe care o

puteþi vedea în expoziþia „MNA 20 de ani”), reîntors
în sat cu agoniseala dobânditã dincolo de ocean ºi cu
care cumpãrã un atelier ro-mâ-nesc ºi o casã.
- Care este cel mai vechi exponat ºi care este cel
mai valoros?
- Biserica de lemn: 1737. Este ºi alcãtuirea cea
mai valoroasã din patrimoniul nostru.
- Care piesã vã este cea mai dragã?
- Biserica nu este piesã, este trupul Mântuitorului.
- Cum au ajuns obiectele în patrimoniul muzeului?
- Cu bani, prin transfer, prin donaþii (580 donatori).
Cifra nu pare impresionantã dar sunt multe donaþii
(fonduri, cum le numim) care fac deja istorie.
- Cu ce sentimente vã doneazã oamenii obiecte?
- Mulþi sunt sãraci, foarte sãraci, au nevoie de bani,
cer ºi primesc cât putem sã le dãm (întotdeauna am
avut un buget de achiziþii foarte sãrac); alþii au orgoliul
sã-ºi lase amintirile „spre nemurire”; unii vând
obiectele, alþii le doneazã; alþii „þin la preþ”, dar cu
muzeele din România nu prea poþi sã faci „afaceri”.
- Aveþi mulþi vizitatori?
- Audienþa MNA este datã de vizitatori la expoziþii
(multe gratuite), din participãrile la târguri ºi festivaluri,
din prezenþa în mass-media. Însumate, putem vorbi
anual de circa 35.000 de vizitatori.
- În ce activitãþi ale muzeului sunt implicaþi elevi?
- Vizite obiºnuite la diverse expoziþii, ateliere interactive (Crãciun, Paºti, Scaloieni etc.). Depinde, ºi nu
sunt rãu, de ceea ce îºi doreºte de multe ori educatorul,
învãþãtorul sau dirigintele, deºi noi rãspundem
întotdeauna la solicitãrile pedagogice ºi chiar anticipãm
programe ºi proiecte.
- Am vizitat ºi biserica de lemn, care ne-a
impresionat foarte mult. Am înþeles cã s-a muncit
pentru strãmutarea ei aici ºi pentru restaurare. Ce aþi
dorit sã transmiteþi oamenilor aducând aceastã bisericã
în Slobozia, la Muzeul Agriculturii?
- Cuvântul Domnului.
- Colaboraþi cu alte muzee din þarã, din lume?
Cum reuºiþi sã faceþi cunoscutã munca
dumneavoastrã?
- Sunt Preºedintele Asociaþiei Internaþionale a
Muzeelor de Agriculturã ( În Franþa sunt 600 de muzee
(continuare în pag. 17)
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ºi colecþii de agriculturã, Muzeul Naþional din Otawa
Canada, funcþioneazã în regim de corporaþie etc.). În
septembrie 2011 va avea loc la Slobozia al XVI-lea
Congres Internaþional al Muzeelor de Agriculturã.
Tema: „PÂINEA ªI VINUL”
De curând am fost în China, la Shanghai, la
Adunarea generalã a muzeelor din lume. Suficient?
- Cum menþineþi aceastã instituþie la cel mai înalt
nivel?
- Prin tenacitate, consecvenþã, constanþã ºi multã,
multã transpiraþie.
- Aveþi sã transmiteþi un mesaj colegilor noºtri,
tinerilor, legat de atitudinea lor faþã de muzeul acesta,
de viitorul lui?
- NOI-VOI. Sã ne apropiem mai mult, altfel se
înfundã cãrarea. În viaþã sã nu faceþi nimic în silã.
Pentru orice este nevoie, cum scrie Apostolul Pavel
în Scrisoarea I cãtre Corinteni, de credinþã, nãdejde,
ºi mai ales de dragoste.
- Vã mulþumim!
- Respectul nostru, tineri prieteni! Vã urez sãnãtate
ºi bucurii! Dar hai sã nu terminãm aici.Vã rog, pot sã
vã pun ºi eu câteva întrebãri?
- Da, aºteptãm cu nerãbdare.
Rãzvan CIUCÃ:
1. De ce m-aþi „ales” ?
2. Aþi dori sã fiþi la anul voluntari la Congresul
AIMA XVI ?
3. Cu ce v-a impresionat biroul în care mi-aþi
luat interviul?
4. Numiþi 5 personalitãþi de care se leagã istoria
trecutã, recentã ºi prezentã a Sloboziei.
5. Când veþi ajunge mari, ce aþi dori sã fiþi?
6. Veþi rãmâne în Þarã sau veþi pleca sã rãmâneþi
în strãinãtate?
Rãspunsuri:
1. Am auzit multe cuvinte de laudã la adresa
dumneavoastrã ºi chiar am aflat cã aþi muncit din greu
pentru a pune bazele acestui muzeu ºi v-aþi strãduit ca
reºedinþa de judeþ sã devinã un loc “împânzit” de ani
grei ºi plini de istorie, muzeul fiind recunoscut atât în
þarã cât ºi în strãinãtate. Ne-a fãcut mare plãcere sã
vã cunoaºtem!
2. Am citit rãspunsurile dumneavoastrã la
întrebãrile adresate de noi ºi am aflat câteva detalii
despre acest congres. Eu, aº fi onoratã sã particip,
astfel îmi voi îmbogãþi cunoºtiinþele ºi voi avea noi
perspective de a gândi ºi a acþiona.
3. Pot spune cã este un birou fantastic. În orice
colþ, pe pereþi, în rafturile vitrinelor poþi vedea urme
ale istoriei. Cel mai mult, m-au impresionat ceasurile
cu cuc ºi am avut ocazia sã le privim ºi sã le auzim la
o orã fixã. Sincer, mi-ar face plãcere sã lucrez într-un
astfel de birou!

4. Doar 5? O sã încerc sã mã raportez la acest
numãr: Domnul Rãzvan Ciucã, domnul Mircea
Dinescu (poet ºi gazetar), artistul Ion Albeºteanu,
domnul Codrin ªerban (membru al Uniunii Scriitorilor
din România), Corina Gârbea (fostã atletã), domnul
Gheorghe Dobre (poet, publicist).
5. În viitor, mi-aº dori sã îmbrac o hainã a statului.
Voi aspira cãtre Academia de Poliþie sau sã îmbrãþiºez
o meserie în domeniul instanþelor judecãtoreºti.
6. Eu nu mi-aº pãrãsi þara natalã, ci voi încerca
sã o schimb în mai bine. Sper ca generaþiile viitoare
sã facã din România o þarã mai bunã, mai pregãtitã
pentru orice încercare.
Prin respect ºi responsabilitate vom reuºi!
Anghel Monica
Cls. a VIII-a B

1. Noi v-am ,,ales pentru cã mai auzisem ºi în
trecut de d-voastra ºi despre cum aþi întemeiat muzeul
agriculturii cu greu, dar ºi pentru cã doamna dirigintã
ne-a spus cã ar fi bine sã vã luãm un interviu pentru
revista noastrã, în acelaºi timp cunoscându-vã pe viu.
2. Sincer sã fiu, nu ºtiu ce înseamnã Congresul
AIMA XVI ºi nici nu am gãsit ce înseamnã pe internet,
dar dacã îmi va spori cunoºtinþele, diferite abilitãþi sau
voi cunoaºte lume nouã, sunt perfect de acord. Sper
sã îmi daþi niºte detalii despre acest congres AIMA.
3.Biroul în care ne-aþi invitat se vedea cã este
birou de muzeu prin obiectele interesante din el, plus
cã se diferenþiazã faþã de celelalte birouri, în care se
gãsesc calculatoare ºi teancuri de dosare, la d-voastrã
existând o parte din istorie. Ca obiect prezent în biroul
d-voastrã, m-a impresionat ceasul acela care a cântat
exact când am fost acolo.
4. La întrebarea asta mã simt ca la un test. Mie mi
se par personalitãþi dumneavoastrã, Gabi Ionaºcu, Ion
Albeºteanu, Gheorghe Dobre, Ilie Alexandru.
5. E o întrebare dificilã, mai ales cã nu m-am gândit
încã la una. Pânã acum am în minte: avocat, judecîtor
sau specialist IT. Nu ºtiu pe ce sã mã axez, pentru cã
îmi place mult informatica. Dar ºi democraþia ºi
politica.
6. Eu sper sã plec în altã þarã pentru cã acolo este
o situaþie mult mai bunã, dar oricum nu voi uita
niciodatã de România pentru cã doar noi o putem
schimba, fãcând-o o þarã cu alte standarde.
Costin COSTEA,
Cls. A VIII-a B
Monica Anghel ºi Costin Costea, norocoºii ziariºti,
sunt elevi ai ªcolii generale nr. 3 Slobozia. Profesor
diriginte: Emilia Dobre.
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ÎN CUVÂNT
În Cuvânt, ca-ntr-o minã de fier,
La-nceput, toþi se-avântã de sapã.
Unii fug speriaþi, alþii pier
Maluri grele când cad ºi-i îngroapã.

Fostul meu student RÃZVAN CIUCÃ

Numai unii, cei vrednici de tot,
Care-nving vitregiile toate,
Sapã-n roci fãrã vârstã ºi scot
Pe pãmântul sãrac nestemate.
Rãzvan Ciucã

IUBIREA, LEOAICÃ BÃTRÂNÃ
A-mbãtrânit leoaica.
Nu mai sare în faþã.
Nu mai zgârie.
Nu mai muºcã.
Nu mai doare.
Neîncordare.
Eliberare
de colþii ei albi
pe care,
se pare,
cã nici nu-i mai are.
Va muri într-o junglã, uitatã de toþi,
sau poate într-un azil, pe un scaun cu roþi,
rânjindu-ºi, aºa, din reflex, uneori,
gingiile care au avut colþi ºi care o dor.
Iubirea, aceastã leoaicã bãtrânã,
nu sare, nu muºcã, cum fãcea altãdatã.
Se gudurã laº, te linge pe mânã,
iar tu o alungi ca pe-o mâþã plouatã.

NU MAI VISEZ
Nu mai visez.
Sunt pierdere de somn
aceste vise din care te trezeºti
dacã sunt prea frumoase.
Nu mai visez.
Cu ochii deschiºi,
prind fluturii acestei existenþe
de pe care mã tem
cã voi cãdea
ca de pe spinarea noduroasã
a unei mârþoage bãtrâne.
Visele?!
Niºte treceri
(uneori colorate)
de pe azi pe mâine.
Niºte ºine-ntrerupte,
suspendate deasupra unei
întunecate prãpastii.
Nu mai visez.
Mã tem sã nu devin
un visãtor cronic,
agonizat dupã fiecare
ieºire din vis,
cãzând interminabil
de pe ºinele suspendate
mai sus.

Petru Botezatu,
Cahul, Republica Moldova
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Participând recent (27 noiembrie 2010), la
sesiunea ºtiinþificã organizatã de Muzeul Vrancei,
unde s-a lansat cartea, “1940. Iluzii, teamã, trãdare
ºi terorism internaþional. Omagiu Profesorului Ioan
Scurtu” (2 vol. Iaºi, Editura Demiurg), mai mulþi
colegi istorici m-au îndemnat sã-mi scriu memoriile.
Revenit în Bucureºti, am început sã iau în calcul o
asemenea propunere, vârsta de 70 de ani fiind
propice rememorãrii unor crâmpeie din viaþã.

M-am gândit sã nu rememorez, dupã modelul
clasic, copilãria, anii de liceu ºi de facultate, ci sã
trec direct la începuturile activitãþii mele didactice,
evocându-i pe acei studenþi care, peste ani, au ajuns
“oameni mari”. Am aflat cã recent, în noiembrie
2010, s-au împlinit 20 de ani de la înfiinþarea Muzelui
Naþional al Agriculturii, pe care îl vizitasem în urmã
cu câteva luni, cu prilejul participãrii mele la cursurile
de varã ale Societãþii de Stiinþe Istorice organizate
de filiala Cãlãraºi. Atunci, în iulie 2010, am poposit
ºi la acest muzeu din Slobozia, unde l-am întâlnit pe
fostul meu student Rãzvan Ciucã. Aºadar, voi începe
cu el, absolventul Facultãþii de Istorie, Universitatea
Bucureºti, promoþia 1970.
Era un tânãr mic de staturã, mustãcios, agitat,
de parcã avea argint viu. La seminarul de istorie
contemporanã a României pe care-l conduceam, nu
avea rãbdare sã-ºi asculte colegii, mereu intervenea,
întrerupea, completa, amenda, critica. Când am
încercat sã mã lãmuresc ce nu-l mulþumea, devenea
blazat, nu avea nici o explicaþie, zicea cã aºa-i firea
lui ºi-i pare rãu cã nu poate sta ºi el ca ceilalþi în
“banca” lui. Discutând cu colegi de-ai sãi, am aflat
ca “omul” avea preocupãri multiple; pe lângã istorie,
se ocupa de literaturã, muzicã, picturã, etnografie,
arheologie ºi încã altele. Era deci firesc sã nu aibã
rãbdare, sã asiste cum se chinuiesc unii dintre colegii
sãi, care citiserã doar cele 10-15 pagini de bibliografie.
Dupã ce a terminat facultatea, ne-am mai întâlnit
întâmplãtor. Aflasem cã participa la sãpãturi
arheologice, se pasionase de muzeologie ºi cã-ºi
pusese în gând sã facã un muzeu al agriculturii, drept
care se interesa pe unde ar putea gãsi unelte vechi
ºi maºini cu care se lucra odatã pãmântul ºi se
valorificau roadele acestuia. La întâlnirea promoþiei
sale, dupã un numãr de ani, în Amfiteatrul “N. Iorga”
de la Facultatea de Istorie, a Universitãþii din
Bucureºti, când i-a venit rândul sã spunã ce a fãcut
de la terminarea studiilor, a spus cã mai nimic, doar
cã a înfiinþat Muzeul Agriculturii ºi se cãzneºte sã-l
îmbogãþeascã.
Cam la fel s-a comportat ºi în iulie 2010, când lam vizitat la Slobozia. Ne-a relatat despre tatãl sãu,
despre niºte mari proprietari de pãmânt, care aveau
ferme, despre C. Georgescu-Fuerea care avea o
moarã modernã, chiar în zona unde s-a amenajat
muzeul, aceºtia vindeau produsele pânã hãt-departe
peste graniþã, dar dupã 1948 toate s-au risipit, a venit
colectivizarea. În memoria alor sãi, dar ºi a celor
care au practicat agricultura în Bãrãgan, a început
sã adune piesã cu piesã ºi astfel a rezultat acest
muzeu, pe care ne invitã sã-l vizitãm. De fapt, nimeni
- ºi erau vreo 40 de profesori de pe întreg cuprinsul
þãrii - nu credea cã a fost aºa simplu, cum ne-a
relatat directorul, un fel de joacã: ia sã facem noi un
muzeu al agriculturii, aici în Bãrãgan, ºi muzeul s-a fãcut.
Cu un surâs ºãgalnic, domnul directorul s-a
retras, invitându-ne sã vizitãm muzeul, zicând cã nu
avem nevoie de ghid.
Am vãzut aici ºtergare, fotografii de epocã,
sifoane, sticle de tot felul, fiare de cãlcat, pluguri,

Prof. univ. dr. Ioan Scurtu

grape, seceri, dar ºi
locomobile, tractoare
cu “cap de fier”,
batoze, trãsuri etc,
etc, toate aranjate în
aºa
fel
încât
vizitatorul sã-ºi facã
o imagine cât mai
completã privind
civilizaþia ruralã. Am
remarcat un inteligent
echilibru
între
tradiþionalism ºi
modernitate,
spulberând astfel ideea unora, potrivit cãreia þãranii
români erau niºte troglodiþi, strãini de rafinamentul
civilizaþiei contemporane.
Dupã vizitarea muzeului, am fost serviþi cu pâine
fierbinte, fãcutã la þest, dupã metoda tradiþionalã, de
harnicii colaboratori ai directorului. În timp ce colegii
profesori gustau delicioasa pâine, am dat curs
propunerii fostului meu student de a discuta, câteva
minute.
De aceastã datã, Rãzvan Ciucã mi-a vorbit
despre activitatea ºtiinþificã a colegilor sãi, împreunã
cu care a realizat muzeul, dar ºi expoziþii itinerante,
demonstraþii ”pe viu” privind muncile agricole ºi
casnice, care i-au încântat pe bucureºteni, precum
ºi pe strãini. A participat la numeroase reuniuni
ºtiinþifice internaþionale, a primit premii ºi medalii,
este preºedintele Asociaþiei Internaþionale a Muzeelor
de Agriculturã ºi membru al ICOM (Consiliul
Internaþional al Muzeelor). A iniþiat colecþia
“Bibliotheca Romaniae Historiae Agriculture”. Mia arãtat publicaþiile muzeului, cãrþile editate, prin care
s-au deschis noi cãi de abordare a unei problematici
complexe, vizând constituirea moºiilor, modalitãtile
de lucru, tehnicile folosite, valorificarea produselor,
precum ºi viaþa cotidianã a proprietarilor ºi a
odraslelor lor, cãsãtoriile, obiceiurile, tabieturile,
timpul liber, alimentaþia, starea de sãnãtate,
moºtenirea averii etc. Mi-a oferit câteva din
publicaþiile recente, între care “Perieþi-Slobozia Familia C. Georgescu-Fuerea”, o carte
impresionantã prin conþinutul ei, realizatã în condiþii
grafice excelente, bazatã pe amintirile unei
descendente a acestei familii, celebre în zona
Bãrãganului ºi nu numai.
Am revenit alãturi de ceilalþi profesori ºi am vizitat
bisericuþa din lemn adusã aici prin stãruinþa
directorului ºi instalatã în parcul din perimetrul
muzeului. A fost sfinþitã pe noul ei amplasament ºi
în ea oficiazã slujbe chiar domnul Rãzvan Ciucã,
hirotonisit, în anul 2000, în calitatea de ipodiacon.
Aceasta este, pe scurt, povestea fostului meu
student. Pentru orice profesor, este o mândrie sã
aibã elevi sau studenþi care au devenit personalitãþi
de renume, la nivel naþional ºi chiar internaþional.
Pentru mine, o astfel de personalitate este Rãzvan
Ciucã.
Ioan Scurtu

Din arhiva foto a redacþiei HELIS

Nicolae Teoharie le explicã autoritãþilor cã el
scrie poezii. Gheorghe Dobre îl susþine.

Constantin Þoiu încercând sã explice cã el e cel de pe baner.

Adria Bãnescu încearcã sã-l convingã pe
Florin Ciocea cã niciodatã nu-i prea târziu!
Nicolae Teoharie se face cã nu vede.

Aurelian Apostol (Italia), Gheorghe Dobre
(Slobozia), Marius Stan (SUA), Alexandru
Bulandra ºi Grigore Spermezan (Urziceni),
o întâlnire între prieteni adevãraþi.

ªerban Codrin ºi Nicolae Teoharie:
Hai sã-l strivim pe Aurel Anghel,
chiar daca n-o sã reuºim !

Gheorghe Dobre memorând partea de est a
judeþului Ialomiþa.

Dan Stãneasã:
Trebuie sã fac neaparat curaþenie în atelier !
Cãutând un cuvânt care sã rimeze cu „mare“

Tudor Cicu încercând sã anticipeze
urmãtoarea miºcare a lui Marin Ifrim

Cei doi Vasile: Aionesei ºi Panã.

Marin Constantin chinuindu-se sã-l convingã
pe Costel Bunoaica sã se apuce de fumat.
Ion Alecu se mai gândeºte dacã-i bine.

Doi organizatori fericiþi:
Mihaela Racoviþeanu ºi Ilie Comãniþã.
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Dupã 20 de ani, luna
decembrie debuteazã cu
aceleaºi temperaturi blânde, cu
nemulþumiri populare în prag
de fierbere, cu dispreþ al
autoritãþilor faþã de þarã,
naþiune, populaþie, armatã, faþã
de … tot, cu aiureli
Vasile Iordache parlamentare ºi minciuni
guvernamentale.
Puterea mitomanã ºi opoziþia dezinteresatã joacã
un teatru de proastã facturã, cu scenarii absurde, cu
actori ºi regizori rupþi de realitãþile româneºti.
Politica româneascã, simulatã de uninominalii
parlamentari, marcheazã incompetenþa ºi incapacitatea
lor de a reforma statul conform obiectivului prezidenþial
stabilit.
Dupã 20 de ani asistãm, din nefericire, la o
continuare a politicii de dinainte de 1989, cu soluþii
unice, cu unanimitate de voturi, cu proiecþii economice
minime, dar care genereazã costuri imense.
Dupã 20 de ani nu avem un bilanþ favorabil, nu
putem sta deschiºi unii în faþa celorlalþi, nu putem sã
aºteptãm sãrbãtorile altfel decât ca “înainte de...”.
Frica a pus din nou stãpânire pe români. Acum
are o altã dimensiune.

Gânduri
Înainte domina frica de “vorbã”, azi, frica vizeazã
existenþa fizicã, supravieþuirea.
Dacã “înainte” românul se “descurca” ducându-ºi
traiul cu speranþa cã într-o zi totul se va schimba ºi el o
va duce mai bine, mai uman, mai demn, azi, acelaºi
român, mai obosit, mai ºubred, fãrã preocupãri materiale,
fãrã loc de muncã, cu venituri schilodite, cu perspective
sumbre, abia ridicã încet capul spre cer parcã implorând
divinitatea sã-l apere.
Dupã 20 de ani, rãnile provocate de schimbare
refuzã sã se cicatrizeze, sub asaltul viruºilor politici,
care strâng, diminueazã, reduc, taie.
Viaþa, un dar Dumnezeiesc, dar ºi un drept, este
negociatã de neguþãtori strâmbi, hrãpãreþi,
incompetenþi, la taraba parlamentarã înclinatã spre
buzunarele lor.
Dupã 20 de ani, nici tradiþiile nu mai sunt la fel, nici
obiceiurile, nici… proverbele nu mai au înþelesul de altã
datã.
Dacã „înainte” înþelepciunea era trãsãtura
definitorie a bãtrânilor, ceea ce a generat proverbul
„cine nu are bãtrâni sã-ºi cumpere”, azi, pentru ei,
fiecare zi e o nouã încercare, o nouã ameninþare.

Scormonind pe Net am gãsit o exprimare
interesantã, o radiografie dezarmantã a vremurilor pe
care le trãim.
„Societatea noastrã pare un copil scãpat de sub
control, care, dupã ce a fost þinut o perioadã închis în
casã acum trãieºte doar în prezent, aleargã din bar în
bar, se drogheazã, vinde din casã, merge la curve,
face accidente de maºina, îºi bate pãrinþii… iar acum
vrea sã-i vadã morþi pentru a încasa moºtenirea”.
Trist, dar adevãrat!
Soarele zâmbeºte parcã pentru a ne trimite cu
gândul la primãvarã, la o nouã viaþã, la speranþã cât
încã nu ne-a fost confiscatã, tãiatã, impozitatã ºi
aceasta.
Starea de bine, de confort, continuã sã rãmânã
doar un vis.
ªi colindele se apropie vestite de un moº Nicolae
sãrac, dar cine sã le mai cânte ºi, mai grav, cine sã le
mai asculte.
Dupã 20 de ani ºi colindele îºi schimbã textele,
ele nu mai vorbesc despre urãri de bine, belºug ºi
sãnãtate, nu mai au aceeaºi muzicalitate. Acum sunã
ca un tânguit!
La mulþi ani, cititorule ºi curaj, cã trebuie sã rãzbim
cu orice preþ!

Cad iernile peste tine, Nichita!
Când Labiº trecea prin poezie cu al sãu „Cozma
Rãcoare” rãstignit la ºa „într-un ameþitor, sonor balans”
al cântecelor grele, în locul lui a apãrut, de la Ploieºti,
blondul Nichita, el însuºi voievod al poeziei: „ni se
face toamnã/ bãtând înspre iarnã” gata sã ne ordone
simplu ºi concret: „Nu, nu puneþi niciodatã mâna pe
poet”, pentru cã el ºtia mai dinainte cã „poetul e ca ºi
soldatul/ nu are viaþã personalã”. Cum niciodatã lacrima
lui, n-a fost a lui, „el a ºters lucrurile de lacrimi” ºi
poezia de cuvintele ei, dar aveam sã aflãm asta abia
dupã dispariþia poetului (13 februarie 1983). De
apãsarea acestui gând „cu mult mai mare” Fãnuº
Neagu (prietenul sãu întru nuntirea poeziei în limba
românã, fusese cãlit în puºcãria literei sã-i facã faþã
poetului dinaintea stelei carei ceruserã pe amândoi ºi
nu ºi-i mai dorea sã mai umble prin lume, printre atâþia
plopi singurateci ºi fãrã de soþ încercând sã ni-i descrie
la flacãra feºtilelor aprinse în nopþile de iarnã: „deasupra
de zarzãri, de þigle, de coºuri/ se înnoreazã cu
pãsãri”...ºi „o tonã de zãpadã peste noi se rãstoarnã”.
Atât a mai apucat sã rosteascã dragul meu Nichita. La
masa de scris unde nimeni nu te învaþã sã scrii ºi nici
nu scrie în locul tãu cineva, a fi scriitor înseamnã a te
condamna la singurãtate. Kafka ne atrãsese atenþia cã
„nu putem vedea adevãrul, dar putem fi adevãr” în
lupta sa cu un raþionament care râvneºte sã aducã
luminã într-o ceaþã de mistere. El ne ºi atrãgea atenþia
tuturor cã „visele nu pot fi interzise”. Iar de la Nichita
am învãþat cã limbajul poemului este de fapt o privire
atât de simplã asupra lumii, cã totul devine prin rostire

ºi neînþeles ºi vãzut, ca ceva care „se tragenapoia
ochilor/ ºi nu se mai vede” (a unsprezecea elegie).
Chiar mi se pare o fericitã potrivire între cuvântul rostit
ºi pulsaþia interioarã a gândului nerostit ºi pe care numai
suprarealismul a ºtiut sã-l exploateze. Intuiþia sa poeticã
în acest caz poate fi o artã, un joc, o ºtiinþã, o
determinare logicã? Iatã un pol atât de îndepãrtat de
ceea ce înseamnã cu adevãrat poezia. Aventura
cunoaºterii ºi inspiraþia limbajului, care transformã
acest „corp” (trup) al cuvintelor în imagine, pare a fi
dupã Bernard Noël determinant în filozofia scrierii ºi
înþelegerii ecuaþiei poetice. Dacã ne-am reîntoarce la
confesiunea iscusitului cavaler al lui Cervantes, am
crede cã tot ceea ce se sãvârºeºte sub ochii
îndeletnicirilor poetului, nu ar trebui sã parã neapãrat
o cutezanþã nemaipomenitã. Cã doar el ºtia bine ce-i
vitejia ºi înainte de a se ajunge la disperare ºi nebunie,
cu siguranþã propriile lui vise înregimentate în bãtãlii,
erau dinainte duse cu iscusinþã ºi exersate în faþa paginii
albe a hârtiei ori dinaintea înfruntãrii cu marile sale
încercãri. Aºadar: „dacã te trezeºti,/ iatã pânã unde se
poate ajunge:/ Deodatã ochiul devine gol pe dinlãuntru/
ca un tunel, privirea,/se face una cu tine./Iatã pânã
unde se poate ajunge/privirea, dacã se trezeºte” (a treia
elegie). Mã opresc aici, fiindcã „ºuierã o qvadrigã pe
câmpia/ secundelor mele” ...ºi „unul e cu ochii în
frunze, altul/ cu ochii în lacrãmi... unul strânge frâiele
cu mâna dreaptã,/ altul tristeþea în braþe”, iar din toate
astea mã ºi opreºte albastrul de Voroneþ din privirea
sa: „fãrã mine nu se poate, dovadã cã sunt”. Nichita a
venit dupã Labiº într-un moment când totul pãrea a fi
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spus în poezie, dar a lãsat admiraþiei loc dupã acel
„Eºti atât de frumoasã iarna!”. Fiindcã iarna a venit ºi
dupã Coºbuc, ºi dupã Macedonski, Eminescu, Labiº
ºi Nichita... sã ne înveþe sensul ºi limbajul iubirii.
Tudor Cicu
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