„... 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“
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În fiecare zi de vineri
citesc în „evenimentul zilei”
editorialul lui Mircea
Cãrtãrescu. ªi îl citesc cu
plãcere, deºi autorul ar putea
fi acuzat de o poziþie pro
Cotroceni. Dar tot ziarul pare
a fi pro Cotroceni. Însã pe
mine jurnalistul mã convinge.
Mã convinge pentru cã este
logic. Toate afirmaþiile sale
Ion Neºu
sunt acoperite de logicã.
Poate cã ºi aceastã gândire logicã m-a îndemnat sã
citesc „orbitorul” de care mã þinusem la distanþã
atâta timp.
Dar înainte de „orbitor” îi citisem volumul „de
ce iubim femeile”, o culegere de texte scrise la
comandã pentru o revistã dedicatã femeilor, nu
neapãrat celor care vând varzã în piaþã sau ciorapi
refuzaþi la Europa, dar oricum unor femei cu o
instrucþie modestã, dintre care cîteva chiar mi-au
plãcut. Aici se vede talentul autorului, deºi cred cã,
iniþial, aceste mici povestioare nici n-au fost gândite
ca fiind purtãtoare de o anumitã încãrcãturã literarã.
Însã, producând ceva efect, autorul lor nu s-a dat
înapoi de la un câºtig material suplimentar, aspect care
nu-i poate fi imputat. Ce este imputabil este cã aceastã
culegere de texte de ocazie a provocat o furibundã
dezbatere literarã, ca ºi cum ne-am fi aflat în faþa unei
opere monumentale, a constituit sau poate mai ºi
constituie încã subiectul unui ciclu de lecturi plãtite.
Este ca ºi cum ne-am uita din nou la filmele acelea cu
subiecte din epoca de piatrã…, deºi ne uitam ºi atunci
pentru cã nu aveam altã alternativã. Dar acum chiar
nu mai avem ce citi? I-am epuizat pe Marquez, pe
Sabato sau Grass? Nu-i putem reciti pe Tolstoi,
Dostoievski sau Flaubert? La început, apariþia acestei
cãrticele fãcuse furori, în toate mediile bune nu se
discuta decât despre ea, deºi eu cred cã nu fusese decât
o strategie publicitarã umflatã cu pompa de cãtre
anumite cercuri direct interesate.
A urmat apoi „orbitorul”, primul volum. L-am
citit cu multã rãbdare ºi cu curiozitatea de a vedea
cum Mircea Cãrtãrescu a gândit ºi a scris o prozã de
mari dimensiuni. Pe al doilea volum l-am citit cu
destule eforturi, ca atunci când nu poþi refuza gestul
unei gazde care, din prea multã dragoste, îþi mai pune
un supliment în farfurie. Pe al treilea volum n-am sãl citesc deloc, ca ºi când te-ai hotãrî sã nu mai mergi
niciodatã în vizitã la persoana respectivã, la ora mesei.
Domnule, este prea mult! Sutele acelea de pagini
devin obositoare. ªi este de ajuns, chiar dacã n-ai fi
conºtient de timpul pe care-l pierzi. Probabil cã în
volumul trei se reiau aceleaºi povestiri, aceleaºi
obsesii (a se observa cã am evitat sã folosesc termenul
„teme”), dar spuse cu alte cuvinte, nici mãcar din alt
unghi. Probabil cã domnul Mircea Cãrtãrescu se va fi
vrând un Marcel Proust al acestui secol, deºi pleacã
din start cu handicapul cã nu poate profita de farmecul
ºi de aerul acela stãtut de mobilã veche, propriu
secolului XIX. Dar asta nu înseamnã cã el nu încearcã,
cuprins de un adevãrat avânt revoluþionar sã
înlocuiascã acest handicap cu „farmecul” facerii de
pionier, cu farmecul pieþei sau al circului, etc. ªi nu
oricum, ci cu adevãratã conºtiinþã civicã, o conºtiinþã
cu care vrea sã te copleºeascã. Te duci la circ dar nu
poþi sã inventariezi toate animalele. Unul ar fi de ajuns.
Dar sã le mai cauþi ºi la dinþi! Nu poþi nici sã
ridiculizezi, pentru cã ar fi la modã, contextul în care
au ajuns unii poliþiºti sau ziariºti la începutul anilor
cincizeci. Nu se poate generaliza luând ca pretext un
caz izolat, mãrunt. Cât de curând au apãrut ziariºti ºi
poliþiºti ºcoliþi, mult mai ºcoliþi decât mulþi „civili”,
ca sã mã exprim astfel.

O PÃPUªÃ
GONFLABILÃ
Încercarea de a-l reproduce pe Marcel Proust este
una cu rezultate modeste, din start sortitã eºecului. Un
nou Marcel Proust nu poate apãrea aºa oricum, câtã
ambiþie ºi cât orgoliu (acesta putea fi un eventual titlu
în loc de „orbitor”) ai avea ºi în nici un caz nu poate
apãrea din pixul lui Mircea Cãrtãrescu.
Însã aceasta este ideea care rãzbate din sutele de
pagini, secretã ºi nemãrturisitã, cã autorul s-a vrut un
Proust al începutului de mileniu trei. Însã, aºa cum
spuneam, distanþa este mare, lipsesc mijloacele. Dacã
la un moment dat Proust se învârtea în jurul unei idei,
domnul Mircea Cãrtãrescu se învârte în jurul cozii pânã
ameþeºte ºi el înaintea noastrã. Cã minorul din el a
descoperit casa scãrii este un adevãr, dar de ce trebuie
sã-l descopere pe zeci de pagini? Pe tema aceasta putea
sã scrie o cãrþulie pentru copii, descriind casa scãrii de
la parter pânã la mansardã ºi coborând apoi cu liftul.
Dacã la un anumit etaj se odihneºte un gândac, situaþie
pe care autorul o descrie cu mult patos pe câte coli a
avut la dispoziþie în ziua descoperirii gândacului, nu
înseamnã cã trebuie sã-l comparãm pe autor cu Kafka,
deºi el acolo face trimitere. Dacã mai identificã ºi o patã
de culoare pe uºa liftului sau un început de igrasie pe un
perete, asta înseamnã cã autorul dispune de un ochi
vigilent cãruia nu-i scapã nimic, care inventariazã totul,
dar ce substanþã aduc aceste detalii economiei scrierii
(a se observa cã am evitat sã folosesc termenul „roman”)? Cele trei volume nu sânt trei romane sau o
trilogie, cum cred cã s-a gândit autorul ºi toþi cei care
stau la rând la pompã. Toate visele sale (a mai visat ºi
americanul Jack Kerouac, dar altfel) de care se face atâta
caz au rãmas la stadiul de pupã, o pupã care a avortat,
fluturele neieºind niciodatã la luminã, poate numai în
visele autorului.
La Proust totul avea un sens. În cazul de faþã, în timp
ce citeºti dar, mai ales, dupã ce ai lecturat primele douã
volume, rãmâi cu impresia cã te-ai confruntat cu o
revãrsare, cu o adevãratã vomã de cuvinte. Ca ºi când
autorul ºi-ar fi propus sã scrie un anumit numãr de pagini
(nu pe zi, cum de altfel ºi recunoaºte) plecând de la o
banalã afirmaþie sau de la un obiect care îi aminteºte lui
de ceva dar care nu aduce nimic în economia prozei
respective. Te întrebi la un moment dat ce ai reþinut
dintr-un asemenea conglomerat de pagini. Aproape
nimic. Dar, dacã autorul n-ar fi atât de ambiþios, cred cã
din materialul epic pierdut printre atâtea considerãri, ar
fi ieºit un bun volum de prozã scurtã.
Mircea Cãrtãrescu are o serie de obsesii. Una dintre
ele este aceea a unui individ care stã de la o vârstã fragedã
pânã pe la douãzeci de ani cu lumina stinsã în camerã,
privind spre ferestrele luminate din blocul de vis-a-vis
cu speranþa de a surprinde vreo damã cu fundul gol sau
chiar o împreunare. Dar este aceasta o temã de roman?
A atacat acest aspect ºi Petru Popescu în romanul
„prins”, dar numai tangenþial. Însã autorul nostru reia
acest subiect de nenumãrate ori, în capitole întregi.
Foloseºte obsedant o serie de termeni, cum ar fi de
exemplu cel de „pieliþe:…pieliþe umede, pline de
capilare….simþea pieliþe ºi organe umede…în tunelul
de carne ºi pieliþe…am tras puþin de pieliþele jupuite…”
Sau:… „blocul mi s-a pãrut penisul erect, stacojiu,
al oraºului…penis priapic, grozav de dureros, al celui
mai trist oraº din lume, blocul meu a rezistat
demolãrilor…”
Sau:..”ejacularea cãtre interior…îmi imaginam
uneori mântuirea ca pe o ejaculare de fluturi…”
Mai sânt ºi altele, dar nu ne-am propus sã le
inventariem pe toate. Ce mirã de asemenea sânt unele

exprimãri forþate, la care nu te-ai fi aºteptat de la un
poet de talia lui Mircea Cãrtãrescu: ”…cisterna de
luminã vie din adâncul fiinþei noastre…un bloc
aproape viu…subþire ca o lamã de brici…cupolele
aveau solzi ca ouãle unei fãpturi de pe Lunã…toatã
flora, fauna…fâlfâiau încremenit…ar trebuie sã ne
amintim cu testicolele ºi sã iubim cu creierul (mã
gândeam cã numai Angela Marinescu putea avea
asemenea obsesii)…bolboroseala de grotã cu izvor
subteran a vezicii ei (mamei mele!!!)…tendoanele
care acþioneazã levierele degetelor…jungla cu arbori
supli a pãrului mei…o gândire care gândeºte, dar
nu în termenii gândirii…blocul stacojiu rãmãsese
în urmã, cu pereþii subþiri ca hârtia…încã ataºat de
vulva sfâºiatã a mamei (fãrã cuvinte)…” ºi am putea
continua.
Prozatorul nu-l dezminte însã pe poetul din el:
„…li s-a alãturat un înger gol de luminã, cu þâþe de
muiere, dar cu ruºine de bãrbat, cu pãr de aur împletit
în mii de cosiþe…îmbrãþiºând o enoriaºã cu þâþe
obraznice, unul din îngeri îºi vãzu poala veºmântului
îmbãþoºatã, ridicându-se încet, nespus de dureros, ºi
dulce, pânã se-nþepeni drept în sus…la anumite
sãrbãtori, flãcãii aveau sã le ducã pe munte ºi sã le
facã muieri, coajã, tânãra mirosea a vlagã de
bãrbat…sfinþii nu puteau avea mãdulare lipsã care
sã le ºtirbeascã desãvârºirea. Slãbãnogi fireºte asta
înseamnã biruinþa duhului asupra cãrnii, dar ciungi,
ºchiopi, chiori, era cu neputinþã sã fie…este oare
corpul de tip ºi reverie al vieþii noastre, de când
spermia se lipeºte greþos de ovul…emoþia mã anula
ca o durere copleºitoare, atât de vastã, cã devenea un
fel de fericire…faþa îngustã ºi blândã avea sã fie
trecutã Mariei ºi apoi bãiatului ei… îºi întinsese botul
ºi linchise din roua menstrualã înainte ca fata sã se fi
putut ridica.”
Dar, cu pãrere de rãu, cu câteva floricele nu se
face primãvara. Totul dã senzaþia de fals, de ceva
umflat cu pompa ca o pãpuºã gonflabilã. Încerc un
sentiment de tristeþe pentru autor, dar cine l-a împins
ºi l-a încurajat într-o asemenea întreprindere, nu cred
cã a fãcut-o din prietenie. La fel cum se afirmã pe
toate canalele cã s-au vândut mii de exemplare, cã se
pregãtesc noi tiraje, etc. Exact metoda care se aplicã
la vânzarea maºinilor sau a detergenþilor. Am vãzut
în mai multe librãrii rafturi întregi pline cu cãrþi scrise
de Mircea Cãrtãrescu, dar n-am vãzut nici mãcar o
persoanã oprindu-se în faþa acestor rafturi doar sã le
priveascã sau sã le pipãie, sã le mângâie, nu sã le ºi
cumpere ºi asta pe parcursul a mai multor zeci de
minute, nu într-o banalã trecere.
ªi n-aº încheia fãrã un mic comentariu la o
intervenþie a jurnalistului Mircea Cãrtãrescu
referitoare la medicul Sorin Oprescu. „Medicul ºi
omul politic Sorin Oprescu îºi falsificã primitiv, cu
scotch, foarfece ºi pelicanol, dosarul pentru
obþinerea unui grad didactic… Sorin Oprescu n-are
nevoie sã-ºi pãteze obrazul prin falsificarea unor
documente, chiar dacã ele erau o „formalitate”.” Am
fãcut aceastã paralelã cu cazul medicului Sorin
Oprescu pe care Mircea Cãrtãrescu l-a dezvoltat pe
larg în cotidianul pomenit mai sus ºi se va înþelege
de ce. Medicul nu a fost moral, pentru cã deºi putea
obþine acel grad, datã fiind experienþa sa, a încercat
sã împãneze puþin un dosar cam subþirel, dar este
moral ca Mircea Cãrtãrescu, de altfel un scriitor
onorabil, sã fie de acord cu rolul acesta de pãpuºã
gonflabilã cu care defileazã niºte indivizi ale cãror
interese nouã nu prea ne scapã? Nu cumva scriitorul
nostru acceptã situaþia aceasta nu pentru cã nu ºi-ar
da seama, ci pentru cã o place?

Muºuroaie de
furnici
Costel Bunoaica

1
Tocmai mã strãduiam sã înfãptuiesc un
poem Neîmplinirii, când ai apãrut tu speriind
sticleþii de pe gardul bizareriilor.
Vântul dãdea de pereþi gânduri rãtãcite…
Zburau creierii frunzelor de pitpalac verde
care pe unde apucau, decolorând spoiala
de pe lucruri.
O vijelie contagioasã se stârnise pe miriºtea
caldã dintre douã convenþionalisme uºoare
de toamnã.
2
Da, Doamnã, Ion al Floarei a murit joi,
apoi, peste crâng
s-a abãtut un descântec cu gurã de faur
ºi atunci am fost nevoit sã repet:
tocmai mã strãduiam sã înfãptuiesc un
poem Neîmplinirii când ai apãrut tu speriind
sticleþii de pe muºuroaiele de furnici
zburãtoare…
3
Mâinile tale, Doamnã, erau douã mâini ca
douã mâini vii –
cu ele lipeai Dumneata petece de suflet
sfârtecat în arici bouresc,
cu ele desenai Dumneata o casã cu verandã
dincolo de orizont
ºi doar cu ele, Doamnã,
doar cu ele îþi prindeai orizontul ca pe o floare
la ureche
ºi ele rãmâneau mâini ca douã mâini vii ºi
nepãtate
cu care îþi ºtergeai îmbrãþiºãrile de dupã cortina
de aer.
4
Aºa e, Doamnã, vântul dãdea de pereþi
gânduri rãtãcite …
Zburau creierii frunzelor de pitpalac verde
care pe unde vedeau…
Calul acela te privea cu sfialã – nu ºtia el
încã ºaua cum se poartã pe sprânceanã
(avea o potcoavã sãritã ºi nimic împotrivã).
ªi cãdeau pietrele nestemate ale nenorocirii…
ºi cãdeau…,cãdeau ca neruºinarea în mocirla
Neîmplinirii lui Ion al Floarei…
5
sigur, Doamnã, o vijelie contagioasã se stârnea
pe miriºtea caldã dintre couã convenþionalisme
uºoare de toamnã –
amar era mãrul în care îþi clãtinai gingiile,
sfârtecându-þi liniºtea
ºi, sfioasã, te apucai sã împleteºti botoºei pentru
tãlpi strâmtorate de ger.
6
O, Doamnã…! O, Doamnã, Dumneata ai douã
mâini ca
douã mâini vii pe care se rãsuceºte uneori
cu teamã mirarea din noi !

2

În ruinele cetãþii
obsesia unui instinct
devorând noima zilei
în ruinele cetãþii
se despart fulgerele
deasupra unicului mormânt
acum e incadescent
în valea unde fotografia
cerului e alta
rãmâne doar încredinþarea focului
convinºi cã totul
este o neînsemnatã întâmplare

DE-A RÂSU’ – PLÂNSU’
Cum a înnebunit
primul secretar
Apãsã pe butonul soneriei care o punea în alertã
pe secretarã. Încã nu-ºi stabili trupul pe verticalã, când
apãru cea chematã. Cu ochii mãriþi aºtepta ordinul
mahãrului. Cheamã-l pe puturosul ãla de ºofer ºi
spune-i sã pregãteascã maºina de teren, cã voi pleca
în câmp într-o vizitã de lucru inopinantã.
Peste puþin timp, în faþa judeþenei de partid, AROul, cu patru uºi ºi staþie de emisie recepþie, obtura
intrarea principalã. Antena de captare sfida înãlþimile
! În miºcãri aleatorii da naºtere unui dans suprarealist.
Rãmas singur în imensul birou, mai fãcu un
inventar a activitãþilor de pânã atunci. Îºi puse pe cap
ºapca în opt colþuri, pantalonii bufanþi îi vârâ în ghete,
iar peste cãmaºã îºi aruncã bluza de doc gri. Mai trase
un pârþ sã nu-ºi uite locul de unde pleacã, apoi coborî
pe scãri în faþa sediului,
O suitã de slugoi îl însoþirã urându-i drum bun ºi
sãnãtate.
Mahãrul mai aruncã peste umãr câteva cuvinte de
duh secretarului cu probleme de agriculturã: Mãi
puturosule, ºi eu mai mint, dar nu chiar aºa ! Minte,
minte, dar vezi sã crezi ºi tu ceva din ce spui ! Tu nu
vezi cã-þi pute curu’ de minciuni ?
La prima cheie de contact, maºina de teren porni.
ªoferul Radu, umil, se uita în ochii ºefului sã primescã
indicaþii. Primul secretar pronunþã o direcþie aleatorie:
Mãi slugã, unde mã vei duce tot un drac e ! Totuºi,
mai vireazã spre dreapta.
În monotonia mersului ºi a peisajului înconjurãtor,
mahãrul zilei chiar se plictisi. Îºi dorea o situaþie mai
coloratã care sã-l scoatã din aceastã stare de gri. Purtat
în aceste gânduri ajunse la prima comunã.
Localitatea dormita învelitã într-o hainã de pustiu.
Organele de partid locale îºi fãcuserã datoria.
Locuitorii – cu cãþel,cu purcel – se aflau în câmp, la
culesul roadelor de toamnã.
Ajuns în centrul comunei, exact în faþa primãriei
li se înfãþiºã o imagine desprinsã parcã din filmele de
ficþiune !! ªeful postului de miliþie, dezbrãcat, numai
în chiloþi ºi maiou, da la peºte chiar în mijlocul ºoselei!
În armat cu lansete ºi momele privea plutele de pe
asfaltul încins cu un chip trecut în transã.
Nemaiîntâlnindu-se cu un asemenea caz, îþi luã
mãsuri de precauþie. Nu coborî din maºinã, ci, prin
portiera deeschisã, întrebã mai mult în alint : Se
prinde… se prinde…?! Subofiþerul recunoscu imediat
organul de partid. În îmbrãcãmintea sumarã, mai ceva
ca a unui retardat, luã poziþia de drepþi ºi raportã:
Tovarãºe prim secretar, pânã în prezent, soþia mea adus
acasã circa opt cãldãri de cãrãºei.
ªeful judeþenei, îndemnat de ºofer dãdu bice cailor,
însã cu multã grijã, ca nu cumva sã-i calce momelele
omului legii.

Sens invers
spui cã bezna
e pasãrea care strãpunge
vârful lunii
ce similitudine între pasãre
ION CIORANU
ºi imperiile prãbuºite
ca niºte bãnuþi
în lada de afarã
te îndepãrtezi de târg
la ora cunoscutã
pentru a aºtepta
trenul din sens invers

Pe nebãgate de seamã,
ajunge în comuna urmãtoare. În
faþa primãriei, un alt caz,
asemãnãtor, însã desfãºurat de
un alt actor ºi un alt scenariu.
ªeful postului de miliþie din
localitate îºi fãcea prezenþa prin
ceva inedit.! Foarte sumar
îmbrãcat – chiloþi tetra ºi maiou VASILE PANÃ
– sta postat în ºosea aruncând
cu pietre. De atâta efort, transpiraþia i se prãvãlea pe
sub nas,amestecându-se cu mucii abudenþi.
În starea lui de perplexitate, secretarul judeþenei
murumurã o întrebare asemãnãtoare cu sumuþatul unui
copil în somn, de fricã sã nu supere nebunul. Tovarãºe
subofiþer, organul de partid vã întreabã: ce faceþi
acolo?
Omul legii, coerent în rãspuns, gesticã ºi priviri,
glãsui stãpân pe el de parcã ar fi fost în patul mamasii: To’arãºe prim secretar arunc cu pietre ºi cãrãmizi,
ca sã tulbur apa celui care dã la peºte în val de mine.
Motorul ambalat, puse în miºcare ARO-ul de teren
într-o goanã nebunã. Primul secretar intrã in panicã.
Chipul îi trãda nesiguranþa. Hotãrî sã vorbeascã cu
comandantul celor doi subofiþri. Cu ajutorul staþiei
de emisie-recepþie luã contact fonic cu colonelul
Coltuc. Expuse cazul, cu mici întreruperi datorate,
mai ales, stãrii de panicã în care intrã ºeful oamenilor
legii. În poziþie de drepþi, cu chipul împietrit ºi mâna
la vipuºcã, asculta porunca zeului : Mãi Coltuc, pânã
mãine sã faci cercetãri ºi sã-mi prezinþi raport în scris.
Ordinul este irevocabil ºi irefutabil. În difuzorul staþiei
de emisie-recepþie se auzea pocnetul cãlcâielor
cismelor colonelului, lovite cu patimã de subordonatul
loial. Ca un adevãrat erou al scrierilor lui Bacalbaºa
rãspunse: To’arãºe prim secretar, imediat îmi voi lua
ºalupa ºi mã voi deplasa la locul faptei.
Rãspunsul colonelului Coltuc, schimbã totalmente
cursul vieþii primului secretar. Se interoga singur :
’ai unul…, ’ai doi , dar ºi ºeful lor gândeºte în acelaºi
mod ! Cred cã eu m-am troglodit ºi am rupt complet
legãtura cu masele ! Încropi pe loc o notã telefonicã
ºi o transmise secretarei de la judeþ. Ordona ca a doua
zi toþi specialiºtii în hidrologie, îmbunãtãþiri funciare
ºi geodezie sã fie prezenþi îãn sala de ºedinþe.
Ochi, urechi ºi chipuri în gânduri aiurea ascultau
expozeul mahãrului : În cel mult un an, sã vãd luciu’
de apã creat între capitalã ºi reºedinþa noastrã de
judeþ. Sugerând celor din salã cum ar trebui sã arate
catargul vaporului ancorat la sediul judeþenei de partid,
spinteca aerul cu braþele, într-o mulþumire de guru
providenþial.
Cei convocaþi, educaþi în dogmele ºtiinþelor exacte,
râdeau în cãuºurile palmelor, dându-ºi coate pe ascuns.
Din acest moment s-a nãscut zvonul cum cã a
înnebunit primul secretar.

MARIUS STAN

Adevãrul
ºi numai
adevãrul
Era o cabanã în munþi
sau poate într-o pãdure, undeva pe un deal
asta sigur, undeva pe un deal
în orice caz era ceva de mers
se urca
sau poate se cobora, nu mai ºtiu
Era o cabanã din lemn
din scândurã vreau sã spun
trei încãperi
ba nu, patru
ºi în acele încãperi nu era
nu era nimeni
M-am aºezat pe marginea patului
am netezit cu degetele pãtura asprã
sau nu, nu aºa
am pus mai întâi pe masã pîinea ºi sticla de votcã
am gãsit o canã ciobitã pe un raft ºi abia apoi
M-am aºezat pe marginea patului
am netezit cu degetele pãtura asprã
erau chiar douã cãni pe raft
erau poate chiar mai multe
numai lîngã mine nu era
nu era nimeni
Apoi, cînd s-a înserat
am reparat instalaþia electricã
de fapt nu era nici un fel de instalaþie electricã
am aprins pur ºi simplu o lumânare
nici lumânãri nu erau
cred cã n-am reuºit sã fac luminã deloc
ba nu, era o candelã
acum ºtiu sigur, era o candelã cu flacãrã subþire
M-am lungit pe podea ºi am închis ochii
dar înlãuntru nu era
nu era nimeni

1908, aºa cum a fost
La belle epoque, marcatã de semnele progresului,
de aparenþa de civilizaþie ºi de sentimentul securitãþii, se
încheia odatã cu tragicele evenimente din 1907. „Pe când
se lucra de zor la clãdirea statului modern — scria
Nicolae Iorga în 1905 — nimeni nu se uita la aceste
adâncuri din care putea sã iasã cea mai mare primejdie
pentru viitor.”Cât era de evidentã aceastã contradicþie
în spaþiul Bãrãganului de acum un veac?
Fãrã pretenþia de a trage concluzii, vom încerca sã
aducem în actualitate documente produse de oameni
atinºi de suferinþã (sau referitoare la ei) reprezentativi
însã, prin faptele ºi atitudinile lor, pentru realitãþile de
atunci.
Pe 23 februarie, medicul circumscripþiei a IV-a, Gh.
Nanu, declarã epidemie de scarlatinã în comuna Slobozia.
Circumscripþia sanitarã Slobozia, dotatã din 1898 cu un
spital, avea ca personal medical un medic ºi patru agenþi
sanitari. Alte zece comune, arondate acestei crcumscripþii,
fãceau ca responsabilitatea ºi efortul minusculului corp
medical existent sã fie uriaºe. Problemele acute erau bolile
infecþioase: difteria, febra tifoidã, dizenteria, variola, tusea
convulsivã. În deceniul 1898-1907, numãrul bolnavilor
în toatã þara fusese de ordinul sutelor de mii iar al morþilor
de zeci de mii. Într-o comunã din judeþul Suceava o
epidemie de scarlatinã redusese la zero numãrul copiilor.
În Slobozia însã, epidemia de scarlatinã se declarase dupã
apariþia unui singur caz: o ºcolãriþã sub 12 ani, al cãrei
nume nu este menþionat în formularul procesului verbal1

Mãnuºa
cu diamante

Dependenþã
cu legãturi complete

Aºa ca o palã de vânt
a coborât din trãsurã
într-o vâlvãtaie de rochie
ce sfârâia pe trupul ei lichefiat
a trecut prin mulþime
cu acea tristeþe de împrumut
acoperindu-i chipul ca un voal
a privit într-o parte cu nãrile fremãtând
ºi a grãbit pasul precum cãprioarele
în bãtaia lunii

Sigur, apele curg
valul reconstituie ziua
cum bine ºtiþi
fiecare îºi cautã drumul
precum o carte puþin aplecatã
Vai cum totul e bine
arborii cresc
iar copiii se lasã duºi de mânã
totul e firesc ºi e simplu
timpul precede spaþiul
asa cum remuºcarea
precede laºitatea

Cu o miºcare uºoarã a mâinii
A risipit mai apoi ceaþa ºi a stârnit
uruitul turmei de bivoli pe bulevardul municipal
vârtejul sângeriu care m-a târât prin þãrânã
cãtre locul din care tocmai plecase
cãtre urma trupului incandescent
pe care l-a pãrãsit în grabã
veºmintele ei decupate pe cer

Dar n-am sã uit, nu
omul este o fiinþã sensibilã
cum ar putea sã trãiascã
mult în afara suferinþei?
Poate cã de aceea rãmân proaspete
aceste cuvinte pe care
pentru o vreme
le veþi purta

Existã oameni care au vãzut-o ºi
sunt încã în viaþã
oameni care pot mãrturisi cum
în zadar mã agãþam de stâlpii de telegraf
de chioºcurile de ziare
în zadar încercam sã înãbuº
zgomotul produs la izbirea numelui ei de
faþada baroc a clãdirilor
de trunchiurile vãruite ale platanilor uriaºi
de fântâna artezianã ºi de caldarâmul înstelat

ªi mai ales poate cã totul
e cu adevãrat firesc
ºi simplu
Împotrivã stã doar amintirea
glasul stins al memoriei
clipa de ieri
traversând
clipa de mâine

Ah ºi pasãrea asta
care mi s-a aºezat pe inimã
înaintat autoritãþilor de cãtre medicul Nanu. Cazul era unul
uºor, fãrã complicaþii, fãrã spitalizare. Ultima vaccinare
a copiilor avusese loc în octombrie 1907, când 100 de
copii fuseserã vaccinaþi iar alþi 106 revaccinaþi. Cu o lunã
în urmã se înregistrase un alt caz de scarlatinã, din fericire
complet vindecat, dupã cum aratã satisfãcut medicul.
Statistica demograficã pe anul 19072 nu este însã la
fel de liniºtitoare: din cei 155 de morþi din Slobozia, 101
erau copii sub 10 ani (aproape douã treimi). În primele
douã luni din 1908, din cei 23 de morþi, 11 erau copii
(aproape jumãtate).
Ce mãsuri decide medicul, odatã descoperit cazul?
Pune un „guard” care sã pãzeascã permanent casa
contaminatã, mutã pe ceilalþi copii în altã camerã, interzice
intrarea oricãrui strãin în casã. Agentul sanitar va verifica
zilnic dacã paznicul îºi face datoria. S-a curãþat curtea, sau ars gunoaiele precum ºi vata cu care s-a badijonat
bolnava. Viziteazã ºcoala ºi constatã cã ceilalþi copii sunt
sãnãtoºi. Ceilalþi copii din casa contaminatã nu sunt
ºcolari. E de pãrere cã probabilitatea de extindere a
epidemiei este redusã deºi alþi doi copii au stat o zi
împreunã cu bolnava. Oficial, problema era rezolvatã,
viaþa putea merge înainte! ªi statistica susþine afirmaþia:
la începutul anului 1908, Slobozia numãra 4845 locuitori.
În cursul anului anterior se nãscuserã 234 de copii ºi se
întemeiaserã 37 de familii. Populaþia judeþului Ialomiþa
creºtea în ritm susþinut dar judeþul era încã unul slab
populat, fiind aproape în aceeaºi situaþie ca judeþele
vecine, din Dobrogea, sau ca judeþul Brãila.
Autoritãþile, conºtiente de situaþia precarã a serviciului
sanitar, nu ezitã sã îi repartizeze sarcini suplimentare:

îngrijirea jandarmilor aflaþi în misiune sau asigurarea
spitalizãrii la institutul antirabic a celor muºcaþi de câinii
turbaþi. Descurajant pentru un medic cu peste douãzeci
de mii de pacienþi potenþiali !
Narcis ISPAS (D.J.A.N. Ialomiþa)
1

DJAN Ialomiþa, fond „Primãria Slobozia”, dosar 215/1908,
filele 2,8.
2
Ibidem, fila 1.
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Fericite puþin, chinuite puþin – destine...
Gheorghe Dobre e mai
mult decât un vizionar care
priveºte
în
ghiocul
cuvintelor: „ce uimire/plouã
Tudor Cicu
în cuvinte/ºi distanþa între
picãturi/e aºa de mare/cã nu
mai înþeleg nimic/din tine”, pentru cã trãieºte
un mit al reîntoarcerii în sine; clipa aceasta
pentru poet are un altfel de impact asupra
realitãþii, nu ca la orice muritor aflat în proba de
trecere, fãrã iluzii „adicã fãrã nimic/adicã ce
bine...”. Dar ce clipã! Cu noua sa carte de poezie,
intitulatã „Devoratorii de iluzii” apãrutã la ed.
Helis 2007, cititorului i se vor deschide prin poet
„tot ce se petrecea în jurul nostru” întrucât „trec
pe lângã tine/fericite puþin/sau poate cã nu/
chinuite puþin...” gânduri, mirãri, uimiri ºi
destine. Cartea de poezie este rostuitã pe cinci
cicluri distincte: „Efectul de fluture”, „Calea
trezirii”, „Aproape joc”, „Liniºtite strângeri de
mânã” ºi „Devoratorii de iluzii” în 93 pag. Când
reuºeºti sã treci strada alãturi de poet, în lumea
în care totul este de nespus (ca sã îmbrãþiºãm o
expresie cioranianã), te simþi ca ºi cum þi-ar
ciuguli din palmã pasãrea-de foc-poezia ºi „tu
nu ºtii cum sã (le) faci” sã ai o singurã atingere
cu ea, „sã ai aºa un vis” fie ºi în somn: „pentru
cã nu ai altã soluþie”. Alteori poetul e la limita
voinþei de a-ºi comunica gândurile „murind în
sine” ºi îºi simte eu-l aproape de stingere, în
beznã; iar când este în singurãtate (vezi poemele
Duminicã 17 februarie 2008.
Dimineaþa îngheþatã de cele – 7 grade Celsius debuteazã cu un zâmbet solar extrem de rece
al unui soare strãlucitor, dar strãin.
Nu este soarele nostru care venea sã ne aline
durerile artculaþiilor ºi sã ne redea pofta de viaþã.
Soare ºi vânt. Strãlucire ºi ger.
Zãpada strãluceºte straniu în bãtaia soarelui.
Pornesc maºina ºi dupã ce curãþ parbrizul îmi
iau soþia ºi plecãm în vizitã la rude, la þarã.
Drumul uscat, albit de substanþele
antiderapante mã îndeamnã sã apãs mai puternic
pedala acceleraþiei. Ies din oraº, ºi în plin câmp,
soare ºi viscol!
Vântul de la nord în înverºunarea lui smulge
fulgii de zãpadã de pe câmp trecându-i în fuioare
albe de lânã peste ºosea, creând o imagine
starnie.
Zumzetul motorului ºi cãldura emanatã în
maºinã mã îndeamnã sã continui.
Undeva în adâncul fiinþei mele se strecoarã
o neliniºte.
Cu cât mã îndepãrtez de oraº, pãtrunzând mai
adânc în câmp deschis unde vântul mãturã
zãpada fãcând ºoseaua puþin vizibilã, gândul îmi
zboarã la peisajele reci, sumbre, neprimitoare
ale taigalei siberiene.
Încet, încet vântul se mai domoleºte, iar
întoarcerea este plãcutã.
Ajuns acasã, deschid televizorul ºi cu
satisfacþie înþeleg cã rãzvrãtirea vântului a vrut
sã-mi sesizeze mutaþii importante în politica
internaþionalã.
În bãtrânii noºtri Balcani, dând din coate,
cãlcând în picioare toate normele dreptului
internaþional, sub privirile îngãduitoare, blânde
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din ciclul Calea trezirii), Gheorghe Dobre tinde
a fi (surpându-ºi rãceala exprimãrii) un poet
melancolic ºi un contemplativ al relaþiilor avute
cu lumea ºi cu sine însuºi. Un rebel pe care
Dumnezeu – cel care „dã drumul la ploi ca la
gloanþe” – nu-l va izgoni niciodatã din Raiul
Cuvântului „nici chiar atunci/când îþi tragi/
pãtura peste ochi” ºi ochii lui, ce nu pot contribui
„niciodatã/la gloria lumii” rãmân doar cu
imaginea acesteia interceptatã de aceºti cerºetori
ai durerii, cuvintele: „afirmi/ºi/deodatã/
universul se face pulbere/ºi ce de muncã/sã-l
refaci”. Prin poemele din ciclul „Aproape joc”
pleacã garnitura cu garã cu tot – cum ni se
sugereazã – ºi asemeni unui „zbor de pãsãri
migratoare” (iubirile), versurile tind sã atingã
valori de simbol, cântând „un alt ecou” ºi „ca
un copil regãsit” undeva în efemeritatea acestei
lumi, viaþa, cu þipãtul ei, include în substanþa ei
ºi clipa numitã moarte:”se naºte un ieri/moare
un azi/pândeºte sub pleoapã/clipa/castelul ei”.
Iar chicotul bufoneresc din „Un rege negru” sau
„Diligenþa” este inevitabil strivit de tragicul
adevãr cotidian: „iubirea fãcându-ºi loc/cu
cruzime/printre morþi” ori „de-aici e alt cântec/
descântec/pântec./rãzboiul gropilor de var/
începe” (Invocare sau lupta cu zilele). Cu ciclul
„Liniºtite strângeri de mâini”, când „se poate
muri,/se poate,/în o mie de feluri”, Gheorghe
Dobre devine un providenþial al împãciuirilor
sale interioare, ºi care în plan simbolic semnificã

Gânduri
ºi complice ale mai marilor lumii, o minoritate, fãrã
acordul celorlalþi parteneri de convieþuire se
proclamã stat independent, autonom ºi suveran.
Alerg canalele televizorului cu telecomanda în
mânã în încercarea de a înþelege ce se întâmplã. Caut
cu înfrigurare reportajele televiziunii naþionale.
Dezamãgire! Evenimentul din Kosovo este
succint ºi vag prezentat de crainicii programelor de
ºtiri care se grãbeau sã ne prezinte, pentru a nu ºtiu
a câta oarã, un film artistic privitor la povestea de
dragoste a unui preºedinte american, considerânduse cã satisfacerea nevoilor sufleteºti ale acestuia ne
este imperios necesarã pentru liniºtea ºi pacea
noastrã sufleteascã.
Programele naþionale, plãtite obligatoriu ca
urmare a unor prevederi legale, nu ne prezintã nimic
din ceea ce se întâmplã în proximitatea României,
în Serbia, stat suveran ºi independent, deºi plata
noastrã are ca scop nevioa de a fi informaþi obiectiv,
operativ ºi detaliat cu privire la fapte, fenomene ºi
evenimente care privesc România.
Conducerea televiziunii naþionale, în buna
credinþã de a nu ne strica sfârºitul de sãptãmânã,
evitã fãrã eleganþã sã ne punã în temã cu
evenimentele fierbinþi ale zilei.
Dar sã revenim în zona Kosovo.
Sunt stupefiat! Ce sã fie? Reîntoarcere în trecut?
Ne aflãm oare în faza de reformare a cnezatelor ºi
voievodatelor? Nu ºtiu!
Dezbateri pe câteva posturi tv. private.
Autoritãþile române, aflate în refacere dupã
sfârºitul de sãptãmânã, sunt lipsite de reacþie.
Mã întreb dacã reprezentanþii UDMR, care ºi-au

o decriptare a sinelui, o
aplecare cãtre timpul ºi
spaþiul construit pe noi
dimensiuni poetice:
„ferestrele au început/sã Gheorghe Dobre
dea/muguri/ºi mugurii au
ferestre/sã nu uitaþi/acest mic/amãnunt”.
Uimirile interiorizate în mirãri, „o fãrâmã de
energie” – de nuanþãri a fi captate într-un limbaj
poetic cu accent pe forþa motrice a sugestiei, sunt
rãni ale sufletului sãu „fericit puþin-chinuit
puþin”. Ori, chiar vibraþia lui tânguitoare, „grija
arghezianã” de a gãsi ºi o altã soluþie fericirii,
exprimã aici în plan intuitiv esenþa poeziei sale.
Cu ciclul de poeme „Devoratorii de iluzii” a
sosit momentul ca mesajul poetului Gheorghe
Dobre sã fie luat în seamã, pentru cã cititorul
poate întâmpina o zi ploioasã în singurãtate cu
Trecerea care se trece: „sã-þi chemi prietenii/unul
câte unul/sã le spui cã vor pleca/spre oraºul în
care/fericirea/se ascunde în mâinile
florãreselor”. Asta da invitaþie! „Natura va nota
undeva/acest mic eveniment” se mãrturiseºte
poetul ºi nu oricum. De aici (din aceasta
interiorizare contemplativã) îºi va scrie ºi mai
departe cãrþile. Aceea va fi, la Gheorghe Dobre,
ziua când – tu cititorule! – nu mai poþi sã trãieºti
fãrã cuvinte, ºi el – poetul – va lovi din nou „ în
marginile zilei/ca ºi cum ai încerca un pepene/
verde”.
Tudor Cicu
fãcut auzite opiniile faþã de evenimentul din
Kosovo, nu au liber la sfârºit de sãptãmânã?
ªi totuºi!
17 februarie2008, Serbia, Kosovo, Iugoslavia.
O nouã provocare?
O repetare a incidentului din 28 iunie 1914
de la Sarajevo, motivul primului rãzboi mondial?
Cu acest gând mã frãmânt: 17 februarie 2008
este începutul unui nou proces de reconfigurare
a graniþelor într-o Europã unitã?
Oare toleranþa, convieþuirea ºi buna înþelegere
care a dãinuit dupã cea de-a doua conflagraþie
mondialã au fost doar rezultatele unor
constrângeri politico-juridico-militare greºit
interpretate?
Ce am trãit? Ce trãim?
Gândesc fãrã sã vreau cã în bãtrâna Europã,
compromisul, înþelegerea reciprocã, respectul ºi
întrajutorarea, factori care au menþinut statele în
graniþele cunoscute pânã acum, sunt pe cale sã
se prãbuºeascã ca rezultat al luptei pentru
contrabalansarea influenþei americane.
Oare ce va fi?
Cum va arãta harta Europei? Va mai fi Europa?
Cum va arãta Belgia, Franþa, Marea Britanie,
Elveþia, Iatlia, Spania, Grecia, Cipru, România,
Rusia?
Acest gând mã cutremurã.
Strategii mondiali sã fi descoperit o nouã
„joacã”? O nouã formã de rãzboi? Cu ce preþ? ªi
mai ales cine va plãti acest preþ?
Cu inima stânsã de neliniºte aºtern aceste
gânduri sperând cã mai marii lumii vor judeca
limpede, raþional ºi uman nu numai strategic.
Al dumneavoastrã veºnic îngândurat,
Vasile Iordache

***
Ne tãvãlim râzând în iarba Lui
Cum verdele se lãfãie în fire
Însingurat de câtã nemurire
Nu poate sã împartã nimãnui.
Neobrãzaþi, frumoºi ºi goi
Ne bãlãcim în trupurile parcã
Din douã jumãtãþi de arcã
ªi lutu-i neuscat în noi.

Încã mai ninge, dar încet
Au puls troienele ºi bate
Ceva dinspre eternitate
De parcã-i marele secret.

***

Când stele se vor fi stins,
În zori, mã voi opri din nins.
***

Dan Elias

Spre lauda acelor lucruri mici
Ce-n preajma ta stau sã învie
Din lemn, din piatrã ºi hârtie,
Cu voia tainelor complici.

Îmi place sã te beau sorbind încet
Din rochiile-n valuri cu iz colonial
Croite-n transparenþa celui mai bun cristal
Asemeni unor cupe. Nimic nu e secret.

În grijã pentru tot ce porþi
Pe trup visat de sãrbãtori
Când aurari ºi croitori
Sã te atingã trag la sorþi.

Aroma ta îmi umple cu tinere scântei
Trupul bãtrân de graba atâtor degustãri
În toate cele patru amãgitoare zãri.
Amari ori lungi sunt anii ºi fãrã tine grei.

ªi chiar cinstind acele poame
Cu care setea îþi alini
În nesfârºitele grãdini
Unde doar eu, nu þin de foame.

Mahmur acum din zori ºi pânã-n searã
De-o singurã seraficã licoare,
Cã eºti beþia mea nemuritoare
Mã mint a nu ºtiu câta oarã.

În nopþi ce-mi par de la-nceput
Maºini de-mpachetat tãcere
Te þin în braþe printre mere,
Sub solzi de frunze, nevãzut.

Spre laudã e cerul blând
Îmbãtrânit cu tine-n gând.

Mã voi trezi sorbind din alte rochii
Lumina tot mai stinsã ce-mi înveleºte ochii.

Iar de auzi un fâlfâit
De gânduri încercând alene
Sã-mi zboare minþile cu pene,
Sã nu mã crezi cã te-am iubit.

Zidar al bolþilor de fum
Pe care sprijinã coloane
Din ruguri, pânã la calcane,
În cel mai nefiresc volum.

Stau cocoþat pe urma unei raze
Ce-o lasã luna lin în pãrul tãu
De parcã-þi spune cu pãreri de rãu
C-ar vrea mãrgea sã-þi fie, din turcoaze.

Poþi altã lume sã deschizi
În trupurile lor, din teamã
Cã vine noaptea ºi-o destramã
Cu luna printre cãrãmizi.

ªi cã-ntuneric nu-i în univers
Atât cât sã-i ajungã la atins
Cu miez de noapte înadins
Visele ei în somn invers.

Eu þâºnesc, tu þâºneºti, el þâºneºte
ªi lumea scoasã din þâþâni
Îngroapã peste noi fântâni
Ca semn al celui ce foºneºte.

Sub ele zi de zi te plimb
De mâini cu cheile de boltã
Unde în mine se involtã
Oase crescute ca un nimb.

„Dau locul meu oprit în cer
De Dumnezeu sau de destin,
O clipã doar pe palme sã te þin
În orice trup prizonier.”

De trei ori cer, adânc ºi trist,
Captiv în formã imperfectã
Sub cumpãna ce se reflectã
În struna unui viorist.

Cu ochii tãi mã nesfârºeºti,
Pãcat cã tot din abur eºti.

Am auzit aceastã scurtã frazã
Când se ruga în pãrul tãu o razã.

De tine iarba, verdele ºi-a ºters
ªi mângâierea ei ºovãitoare
Face din mine-o întâmplare
Þinând în braþe-un univers.
E iarba Lui ºi verdele-i al Lui
ªi poate noi ai nimãnui.
***
Nu mai am veºti de la migdalii
Ce-þi învelesc în umbra lor
Mersul cu har îmblânzitor
De îngeri singuri, borealii!

Eºti doar o urmã de briceag
Pe trupul bun pentr-un toiag.
***

Poþi scoate apã în gãleþi
Cu tot cu lunã ºi cu stele,
Sãlcie poate de la ele,
Dar altã sete-o sã înveþi.
Voi din Valea Plângerii
ªtiþi la ce folosesc îngerii!?
***
Ninge cu bãtãile inimii mele
Prinsã în hamuri lãptoase de nori
Cum n-au mai fost din cer ninsori.
De s-o opri, cãlcaþi pe ele.
Ninge cu scãri pentru urcat
Acolo unde sub rubine
Se-ascund doar biete ghilotine.
De jos par aripi de zburat.

***

***

***

***

Cum ceaiul stors din flori de iasomie,
Prin dese în argint strecurãtori,
Ridicã aburi calzi ºi-amãgitori
Din ceºtile pãrtaºe-n alchimie.

Te-am inventat din chinurile toate
De care trupul meu îmbãtrânit
N-a fost vreodatã bântuit.
Durerea e o voluptate!

Tot astfel coapsa ta elinã
Ce-ºi lasã forma roz pe canapele,
Miroase-a prunci ºi a franzele,
A iarbã-adolescentã de grãdinã.

Oriunde merg te iau cu mine,
Te spun în oriºice rostesc
ªi nu pot carnea sã-mi opresc
Asprimii tale sã se-nchine.

ªi nici nu ai habar cã întreg raiul
Cel prea puþin ºi iadul nesfârºit
În coapsa ta s-au plãmãdit
Ca-n turnul sfânt din Babel, graiul.

Sunt mândru când, cu neputinþã,
Din rãni mã scurg secãtuit
În cel mai sigur infinit.
„ªi totul e doar suferinþã!”

Nu-ncape nicio târguialã.
Te-ating chiar dacã fierb în smoalã.

Rãmâne trist un amãnunt:
Tu eºti doar câtã vreme sunt.
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Reclamaþie (2)
- Sã trãiþi, dom’
comandant!
- Sãru’mâna, tataie!
Nu sunt comandant, sunt
subcomisarul Popescu.
- Ptiu! Cum sã fii, bre,
sub comisar? Ce eºti dLoredana Dãnilã ãla? Am auzit ºi io la
televizor cã s-a-ntors
lumea cu susu-n jos, da’ nici chiar aºa, sã vã lãudaþi
cu asta!
- Tataieee, ãsta e rangul meu în poliþie, aºa se
cheamã – subcomisar, cum e-n armatã sublocotenent.
- Mãiculiþããã! Unde-am nimerit? Ce treabã am
io cu ranga matale? Sublentu-i sublent, apãi io n-am
cunoscut d-ãºtia cu mãpile, care pune steagu’ pã ‘artã
ºi ‘ce cã prostu’ sã sã-nhigã fix în steagu’ lui, sã
dea-n cap la enamic. Io-s om bãtrân ºi-am fãcut
rãzboiu’ cu arma-n mânã.
- Stai jos ºi spune-þi pãsul.
- Hm...lasã, mai bine-n picioare, s-o ºterg mai
iute când vãz cã sã-mpute treaba.
- Cum vrei. De ce-ai venit?
- Io? Sã-l reclam pã vecinu’, ‘tu-i reclamaþia
mã-sii! Cã, dacã era dupã mine, îi luam gâtu’ ºi mã
lipseam de voi. Da’ copiii cicã nu, cã nu sã mai face
dreptatea ca pã vremea mea. Acuma sã umblã cu
farafastâcuri d-astea boiereºti, sã te jeleºti mai întâi
în scris, ºi-apãi dacã s-o gãsi vr’unu’ sã te bage-n
seamã, þi-oi gãsi dreptatea dupã fun an. Cã uiþi ºi
ce-ai avut cu omu’ d-apãi ce mai vrei de la el. Apãi,
domnu’ cum vã zice, nu era mai cinstit aºa? „Ce-ai
cãtat, mã nenorocitule,-n curtea mea?” ªi, pân’ sã
zicã „au!”, l-ai ºi plesnit cu toporu-n moalele capului.
- Scrie cum îþi spun. Subsemnatul...
- Ce-ai, bre, cu sub ãsta? Mã faci pã mine d-ãla?
- Tataie, aºa se cheamã, adicã cel care scrie ºi
semneazã mai jos.
- Bine. Jossemnatu’ ºi mai cum?
- Subsemnatul. Apoi scrii numele ºi prenumele
matale.
- Numele n-ajunge? Aºa...Fane al Gherghinii care
s-a þinut cu-alu’ Spoitoru’ care era din neam dã...
- Hei, tataie! Numele ºi prenumele. Atât.
- Adicã cum pronumele?
- Fane, ªtefan, ãsta-i prenumele. ªi mai cum te
cheamã?
- Atât.
- Dã buletinu-ncoace! Ai buletin?
- Am. Cã m-am gândit, când am plecat de-acasã,
cã s-o gãsi vr’un prost sã mi-l cearã. Ia!
- A! Te cheamã ªtefan ªtefan.
- Io þ-am zis, da’ n-ai vrut sã mã crezi.
- Ia, scrie acolo: Subsemnatul, ªtefan ªtefan...
- Di ce, bre, dã douã ori? Ce-s bâlbâit?
- N-oi fi matale, da’ tatã-tu precis a fost. Sau ãla
de te-a scris în document. Zi mai departe...doresc sã
reclam pe...
- Io nu doresc, bre, sã reclam pã nimeni. Vreau
numa’ sã-i dau cu toporu-n cap.
- Oi vrea, da’ nu poþi sã scrii asta acolo.
- Unde scrie cã nu poci? Mã pui sã ºi minþ acuma?
Io-s om cinstit, nu umblu cu minciuni. ªi mai suntem
ºi-n post, Doamne iartã-mã!
- Scrie! Pe numitul...cum îl cheamã pe vecinul?
- Auzi? Prea vrei sã la ºtii pã toate.
- Eu nu vreau, dar...
- Pãi, dacã nu vrei, ce te bagi?
- Tataie, vrei sau nu sã faci reclamaþia?
- Nu vreau, da’ cic-aºa trebe.
- Atunci scrie: pe numitul...zi cum îl cheamã...
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- Pã numitu’ zi cum îl chiamã...
- Pentru urmãtoarele fapte. Douã puncte.
- Care douã, bre? Cã mi-a fãcut belele grãmadã.
Douã, auzi!
- Bine, bine. Enumerã faptele-acolo, cã eu mai
am ºi altele pe ziua de azi.
- I-auzi, mã! Bine vã ºade! Di ce sã le numãr io?
Ce, pã mine mã plãteºte statu’? Numãraþi-le voi, cã
doar ce treabã-aveþi?
- Tataie, îmi pierd rãbdarea.
- Pagubã-n ciuperci! Io mi-am pierdut un picior
în rãzboi, ºi n-am mai jelit atâta. Îºi pierde rãbdarea!
Las’ cã pui alta-n loc. Ce, io n-am pus un picior de
lemn? ªi tot ãla sunt, doar cã tropãi niþel mai tare ºi,
dacã te calc cu stângu’, zici cã te-a cãlcat trenu’.
- Hai, spune cu ce te-a supãrat vecinul!
- Da’ cu ce nu m-a supãrat! N-ar fi mai bine sã le
zic p-astea?
- Nu. Trebuie sã scrii explicit, punct cu punct, ce
þi-a fãcut. Care fapte din cele sãvârºite de el fac
obiectul reclamaþiei dumitale.
- Vorbeºte, bre, româneºte!
- Hai, tataie, zici astãzi?
- Io zic azi, da’ s-ar putea sã dureze ºi mâine.
- Deci?
- Ce?
- Vecinul!
- Unde-i? Mã duc sã-i rup gâtu’.
- Nicãieri. Ziceam...
- Cum sã nu fie nicãieri? O fi-n casa lui, dãrâmas-ar pã el!
- Dacã în urmãtoarele trei secunde nu începi
relatarea, te dau afarã! Unu...
- Bine. Tu ai vrut-o. Mai întâi, mi-a furat-o pã
Mariþa.
- Cine-i Mariþa?
- E moartã, fie-i þãrâna uºoarã.
- ªi...cum þi-a furat-o?
- Aºa cum sã furã.
- M-am prins: Mariþa-i vaca. Ai tãiat-o ºi...
- Vacã-i mamã-ta, dacã te-a-nvãþat sã vorbeºti aºa
de Mariþa!
- Îmi cer scuze. Am crezut...
- Sã nu mai crezi! Ce, io am bãtut atâta cale, sã
te-ntreb ce crezi? Mariþa-i mândra mea din tinereþe.
ªi ãla mi-a luat-o când am fost la cãtãnie, cã el a
scãpat, cã sã dãduse lovit cu plasfus d-ãla.
- Platfus. Aºa, ºi? Ce vrei sã fac eu, dacã vecinul
þi-a furat-o pe Mariþa acum...câþi ani?
- Cin’zeci ºi-oleacã. Io nu vreau sã faci nimic,
da’ tu ai zis sã-ncep...aia, cum îi zice?
- Relatarea.
- Aºa.
- Continuã, dar pe scurt ºi la obiect!
- Dup-aia mi l-a furat ºi pã Ghiþã.
- Ghiþã cine mai e? Bãiatul matale?
- Te-am înjurat io azi, de mã jâgneºti? Ghiþã-i
porcu’. Un porc mai cu moþ aºa, cã era ver. Mi l-a
luat sã-i f..ã scroafa ºi dup-aia l-a dat peste gard.
Barem nu l-a bãgat la loc în coteþ, de mi-a stricat
toate brazdele.
- Asta când a fost?
- Ca ieri. Da’ ce, io mai ºtiu, la câþi porci am
avut? ªi pã toþi i-a chemat Ghiþã. Mai bine-i botezam
Ion, dupã mãgaru-ãla dã vecin.
- Zi-mi ceva mai concret!
- Adicã cum?
- Adicã mai la obiect.
- Mai la obecte, vrei sã spui, cã e mai multe:
furcoiu, sapa, coasa, grebla – ºi-aia mare ºi p-aia
micã...

- De unde ºtii cã vecinul þi le-a furat?
- Da’ cine?
- Ai dovezi, ai martori?
- Ce vrei mai dovadã decât cã mi-a luat-o pã
Mariþa? Dacã a fost în stare dã una ca asta, cum sã
nu ia ºi ouãle din cuibare, ha?
- Stai, mãi omule, cã asta-i altceva. Mariþa a fost
o femeie, un om. Nu poþi s-o furi ca pe-un balot de
paie.
- Balot de paie eºti tu! Þi-am zis sã nu te legi de
Mariþa! Ce, io te-am înjurat dã nevastã?
- ªi-apoi, ºtii ceva? Nu þi-ar fi luat-o, dacã ea nu
s-ar fi dus. Na!
- Ahaaa! Care va sã zicã o faci ºi curvã! Ia
dã-ncoace altã foaie!
- Ce sã faci cu ea?
- Sã te reclam.
- Sã mã reclami?!?
- Da. C-ai fãcut-o pã mândra mea-n toate felurile,
cã i-ai luat apãrarea lu’ vecinu’, cã m-ai fãcut neam
cu porcu’...
- Trezeºte-te! Adu-þi aminte c-ai venit sã-l reclami
pe vecinul!
- Pã vecinu’? Da’ ce sã am cu el?
- Nu ziceai...
- ªi dacã ziceam, ce? N-are voie omu’ sã zicã,
de-alde voi care le-ntoarceþi pã toate feþele.
Dã sã scriu, c-a-nceput sã-mi placã! Aºa...care va sã
zicã....
Suptsemnatu’ ªtefan de douã ori din comuna
Hârtoapele din vale vã aduc la conºtiinþã
urmãtoarele. Douã puncte.
Punctu unu’ – nu zic cã n-am fost supãrat fleaºcã
pã vecinu’ din dreapta cum stai cu faþa la stradã
de-i zice Ion. Am fost ºi poate-oi mai fi cã mi-a
furat tot ce sã putea fura din casa unui gospodar cu
tot cu anexe de la nevastã care trebuia s-o iau ºi
pân’ la vier care trebuia s-o ia pã scroafa lu’ Ion
printre alte douã furcoaie sape sãpãligi si ce mai
are omu’ pã lângã casã. Da’ suntem creºtini ºi ca
mâine ne trezim cã nu mai suntem. ªi mai ne aflãm
ºi-n postu’ Paºtelui care ne spovedim ºi-mpãrtãºim
peste o sãptãmânã ºi ce-o sã zicã popa ºi lumea din
sat cã nici dupã cinj’ dã ani nu ne-a trecut cã ca
mâine-i suta.
D-aia zic
Punctu’ doi – cã nu-i bine ca vecinii sã stea
învrãjbiþi cã doar ce dacã-ºi mai împrumutã de la
unu’ la altu’ ba furcoiu’ ba sapa ba ouãle. Cu
muierea-i mai greu cã nu prea-þi vine s-o dai
împrumut da’ tot am avut ºi io una la o adicã pã care
i-am furat-o lu’ Sandu Mutu cã ce vinã am io cã era
ºi mut ºi surd ºi când ea-i zicea una ãla fãcea din
contra.
În încheiere care va sã zicã mai lãsaþi oamenii-n
pace ºi nu vã mai bãgaþi un’ nu vã hierbe oala! Am
zis, ‘trãiþi!
Io Fane Fane al Gherghinii lu’ Trãscãu care s-a
þinut cu-a lu’ Spoitoru din neam dã ursari care cum
s-a-mpreunat am reieºit io pã la anu’
unamienouãsuteoptuºpe care-am fãcut rãzboiu’ cu
arma-n mânã ºi cu mâna-n ghips cã mã trântise calu’
sã mor nu alta da’ tot m-am ales cu mâna ruptã ºi fo
douã coaste lipsã cã dacã tot am scãpat dã cal m-a
nimerit obuzu’ de m-a despropretãrit de-un picior
cu care m-am târât cum am putut pânã-n tranºei unde
un camarad leat cu mine mi-a zis Dumnezeu sã-þi
ajute Fane sã mori liniºtit ºi mie sã-mi ajute s-o iau
pã Mariþa când m-oi întoarce teafãr acasã care mi-a
aprins º-un chibrit pã post dã lumânare da’ io când
am auzit asta n-am mai murit numa’ bine cã-ntre
timp ne-o suflase la amândoi vecinã-miu Ion ’tu-i
grijania mã-sii cu cin’ la fãcut domnu’ comandaaant!
Nu-þi mai smulge pãru’! Mai bine dã o foaie-ncoace,
cã m-am rãzgândit. Îl reclam pã nenorocit! Barem,
dacã nu l-oi nimeri cu toporu-n cap disearã, sã ºtiu
mãcar cã l-am reclamat.

Nicolae Teoharie

C.V.
M-am nãscut pe una din strãzile mileniului II,
viscolitã de iubiri avide,
când vântul scuipa soldãþeºte
tot felul de spaime lucide.
Risipit în ferestre ºi cântece,
încã din pântece,
mama mi-a cheltuit pe cãrbuni ºi pâine
amintirile din secunda de mâine,
tãcerile toate.
Cu febrã de îndoialã ºi singurãtate
îmi pun la butonierã pasãrea verii.
Eu râd exilat într-o ranã
înmãnuºatã cu frigul tãcerii.
Mi-am dormit somnul într-o singurã noapte.
Într-o singurã noapte am visat
toate visele, toate,
ºi-n clipe rebele
am înfãºurat într-un zâmbet
prãfuita uliþã a copilãriei mele.
Legat la rãspântia acestui mare acum,
legat de cozile a patru drumuri de fum
mã aprind într-o stea ponositã,
mângâindu-vã ferestrele cu lumina mea obositã,
aproape postumã...
...desigur aud nesfârºirea-mi de humã.

Cântec
Am luat o camerã la un hotel de lux.
La ghiºeul morþii mi se recomandã
fluturi galbeni cu miros de lavandã.
Am vãrsat conþinutul camerei ºi disperãrile ei
pe uºile glisante ale ochilor mei,
fãcându-se ce nu era,
nimicul.
Rup lenjeria de corp a unei idei
ºi ea mi se aratã þipând.
Cu faþa îngropatã în perna þipãtului,
printr-un efort uriaº,
zgâriind, sfâºiind orizontul cu unghiile ochilor
îmi arunc de pe mine umbra, simþirea,
sã-mi fie cât mai aproape uimirea.
În vreme ce îmi îmbrac impermeabilul spaimei,
ca ºi cum aº fi aºteptat dintotdeauna sã plouã,
mi-am aºezat siluete în jurul tãu fictiv.
De-abia în amurg am demontat inima
ºi am spãlat cu focuri piesele murdare de iluzii,
ca pe niºte pãsãri avariate în vânturãtoarea de mei.
Târziu am râs de deschiderea ei.
Blazat, ºi, cãutând ceva din fericirea pãsãrilor,
aº vrea sã-mi împlânt
al meu cânt
în inima tremurând de-o aºteptare,
ºi-apoi sã ies din camerã bogat
pe uºa unui semn de clãtinare.

Încântare de sine
Nu m-a trezit ninsoarea, zornãitoare poate,
nici ceainicul înnebunit de þipãt,
dar aveam în pãr resturi de aer ºi acrobate,
ºi el era în geam,
un vulture prin care toþi priveam.
Privesc prin el
pe cel ce mã priveºte.
ªi vreme sã fiu stapân pe trupul meu
nu am avut.
Eu ºtiu cã sunt un vãzut,
cã nu mai am drum,
nici aer nu mai am, nici apã, nici pãmânt.
Mã învelesc cu zdrenþele unui cuvânt.
De mâini nu mai am trebuinþã,
de ochi, sau de picioare.
Mi-e ruºine de proiecþiile mele. Scuipaþi-mã!
Iau asupra mea numerele necâºtigãtoare,
sânii cãzuþi ai femeilor.
Ling stâlpii unei pasarele peste om,
ºi trec visând din somn în somn.
Îmi leg calul de o spaimã întreagã,
femeia de-o coastã
ºi scot din desagã
secunda mea vastã:
o bucatã de geam.
Mãnânc din ea doar þipãtul care eram.

Lupta cu nimicul
Ea mã priveºte emergentã ºi, în depãºire,
în mine îºi lasã, dinadins uitat,
un atom înfometat.
ÎI þine mereu în rãzvrãtire.
Folosindu-mã de un ºiretlic
am împrejmuit inima cu stâlpi de nimic,
fiinþa fiindu-mi himerã.
Uzând de procedeele efectului de serã
ea intrã însã în vedere prin efracþie,
adunându-se apoi într-o rotaþie
în jurul inimii de foc.
Este aici, dar nu ºtiu când.
Este acum, dar nu ºtiu în ce loc.
În zori mã roade ascunsul ca o idee carnalã,
înfiripând o ameþealã.
Ea face o breºã într-un gând.
- Nici urmã de lut!
- Vedeþi de asupaþi spãrtura,
el s-a fãcut frumos de un vãzut.
Pasãmite eu vãd îndãrãtul pisicilor sãlbatice
ninsoarea þipând.
În spatele ninsorii vãd urma uriaºului
încãlþat cu douã comete
pe care þopãie un iepure alb.
Dincolo de ghemotocul tremurãtor, ochii tãi,
doi vulcani în care-mi petrec copilãria.
Îndãrãtul ochilor tãi un pergament
pe care înserarea îºi noteazã cuvintele moarte.
Dincolo de moarte ramãºiþele nimicului
uitate dinadins în evadare
peste o altã aºteptare.

Credinciosul absurd
Dacã înfigi un cuþit în carnea ferestrei,
în disperarea nouã,
sã nu te-aºtepþi sã ningã, sã nu te-aºtepþi sã plouã.
Semnezi pe pergamentul vederii cu aripa,
cu secunda semnezi, cu mersul, cu pana,
semnezi cu rana
ºi chipul pe care þi-l aruncã oglinda
e refolosibil.
O zi netrãitã de nimeni
umblã prin calendare în cãutare de lucru.
Cântecul iese din liniºte umblând pe vârfuri
ºi lasã urme de ruj
pe gura ce-l îmbracã de aer.
Încã de dimineaþã lumina îºi vinde fotografiile
alb-negru, color
doar, doar i-o muri cineva de dor.
Îºi scoate hainele, rãmânând numai în himere
ºi se-nhãiteazã cu grãjdarii din artere
ºi geme lung ºi ierbii îi pune ferestre noi,
carnea unui atins ca sã vadã
pânã în ploi, pânã sub alba zapadã.
Te trezeºti în întâmplarea de la capãtul lumii
ºi, coborând în josul inimii, pe þipãtul unui cocoº,
trãgând pe nãrile ochilor opiul înserãrii
vei fi ºtiut cã ai trãit ziua aceea aruncatã la coº.

Prea multe mori de vânt
Prea multe mori de vânt?
Se fabricã triste figuri.
Prea multe guri nesãrutate?
Pe timp de singurãtate
responsabilul cu fericirea, în aplauzele disperãrii,
va plãnui în ºoapte evadarea mirãrii.
Sã fim bine înþeleºi,
cu un simplu telefon poþi sã-þi schimbi viaþa,
poþi reinventa salcâmii ºi lupii,
poþi izgoni anii fãrã întâmplãri,
ºi când, pe sub sprâncene, luna prinde
în vopsele a se vinde
ºi în suspine,
încât te miri cã nu mai vine
pe uitatul drum de hoþi,
când fuge locul în roþi
ºi se va-nsera
poþi sã-þi muþi copilãria în altceva.
Aþi comandat un stol de cocori
ºi aþi primit din greºealã vechile ninsori?
Contactaþi pãsãrile.
Vulturii, mai ales vulturii se dau în vânt dupã ele.
Puneþi-i în schimb sã vã apere înãlþimile,
sã spele spaþiul pe care vor pãºi
privirile voastre spre stele.
E demodat sã-þi cumperi un înger
ºi costã foarte scump.
Numai pentru umbra lui cheltuieºti o avere...
Prindeþi caii ochilor pierduþi în zare,
înhãmaþi-i la tãcere.
Prea multe flori de mac pe luncã?
Daþi-le de muncã!
Puneþi-le sã scoatã din depozitele singurãtãþii
viitorul rebel,
deºi alãturi, împãturit în þipete roºii,
este un drapel.
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ÞARA CU UN SINGUR ÎMPÃRAT
Scriu aceste gânduri din þara cu
istorie de mii de ani, cu dinastii ºi
împãrãþii, cu împãraþi rãi ºi buni ºi,
Aurel Anghel cum citeam de curând, þara cu
împãraþi care au intrat chiar în
povestea fermecãtoare a poeziei. Gândurile îmi sunt
dirijate, parcã ºoptite de singurul împãrat pe care l-a avut
neamul meu românesc ºi cãruia îi murmur în gând ºi îi
scriu numele cu mâna tremurând de emoþie ºi de dor –
EMINESCU.
Scriu din þara în care aflu în fiecare zi câte o poveste
ºi câte o legendã, aici unde primesc HELISUL, gândurile
voastre pe care le citesc cu nesaþ ºi zic:
Dragii mei,
În luna venirii lui Eminescu pe lume m-am gândit la
singurul nostru împãrat de trei ori. Prima oarã chiar, în
noaptea de Anul Nou 2008, când am citit un colind scris
de împãratul nostru poet ºi-mi amintesc cuvintele lui
George Cãlinescu:”Ape vor seca în albii ºi peste locul
îngropãrii sale va rãsãri pãdure sau cetate, ºi câte o stea
va pieri în depãrtãri pânã ce pãmântul acesta îºi va înãlþa
sevele în þeava subþire a altui crin de tãria parfumurilor
sale.”(citat din memorie, fãrã posibilitatea de a verifica
exactitatea).
Iatã colindul:
Colinde,colinde,
E vremea colindelor,
Cãci ghiaþa se-ntinde
Asemeni oglinzilor.
ªi tremurã brazii
Când scânteie stelele
Se bucur copiii
Copiii ºi fetele
De dragul Mariei
ªi al Mântuitorului
Luceºte pe ceruri
Oastea cãlãtorului.
Mi-am mai amintit chiar în data de 15 ianuarie , când
ici ºi colo prin câte-un loc , am gãsit cu greu în înghesuiala
dintre ºtiri politice din ziare cuvinte despre împãratul
tuturor românilor.
Revista Helis se deschide, spre cinstea ei, în numãrul
din ianuarie 2008, cu aceste gânduri ale prietenului nostru
Anghel Papacioc, cel care a recitit pentru noi una din
Scrisorile lui Eminescu.
Autorul dezvoltã o idée care m-a pus pe gânduri.
Avem mãcar în momente aniversare puterea de a ne
uita înãuntrul nostru ºi a ne desoperi golurile din þesãtura
moralã a naþiei? Este un comentariu de valoare, evidenþiind
dimensiunea regresivã a gândirii noastre morale, cu
asemãnãri ca în oglindã cu starea actualã a naþiunii. Este
un exemplu clar pe care îl dã un profesor oferindu-l
cititorilor spre a se vedea cât de frumos ne-a învãþat sã
vorbim ºi sã scriem împãratul.
A treia oarã acum, când citesc emoþionat un scurt eseu
care ar putea deveni o carte cu titlul DIMENSIUNEA
MORALÃ A ÎMPÃRATULUI ROMÂNILOR.
Felicitãri, domnule AMP, domniei tale ºi Helisului care
ne gazduieºte ºi lui G.D., cel care n-a mai încãput în acest
numãr festiv, dând prima paginã celui care scrie:”Am citit
pentru dumneavoastrã, pentru cã o lecturã aproape
integralã aratã prezenþa lui Eminescu în duhul simþirii
poporului român care a respins ºi respinge veneticismul
politic, spurcãciunea îmbogãþirii ticãloase, pentru care cei
tari azi cred cã nu vor plãti pentru flãmânzirea acestui
popor, pentru izgonirea lui peste hotarele þãrii, umilit de
sãrãcie sau abuzuri.”
Nu întâmplãtor Adria Banescu aºeazã un poem atât
de frumos sub PREZENÞA LUI EMINESCU. Se vede
clar înmiresmarea inspiraþiei, de la Eminescu citire, se
simte duhul sfânt al moºtenirii eminesciene. Da, Adria,
”Istoria rãmâne o vale de-ntrebare…”, aºa cum atât de
frumos se încheie poemul tãu, amintindu-mi de o minunatã
carte, O ISTORIE CULTURALÃ A PENISULUI, ºi de
un episod comic cu o profesoarã de românã cãreia îi
spuneam cã citesc o carte deosebitã ºi rostind titlul a scos
din puþul gândirii proprii o propoziþie memorabilã:
Dumneavoastrã vã stã gândul numai la prostii. Oare?
Citind acest poem am avut din nou revelaþia transfigurãrii
unui alt mit al Creaþiei, unei mari culturi. Ce metaforã
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uriaºã! Un Nil cu falus’ nalt fecundând pe veci picturile
rupestre.
Prima paginã a Helisului, un pictorial de zile mari a
cãrui valoare pentru mine sporeºte din taina depãrtãrii.
Douã apariþii de excepþie susþin edificul Eminescu. O
carte de istorie a neobositului ªtefan Grigorescu, excelenta
copertã a unei biserici din câmpia Bãrãganului, dar ce va
fi dincolo de copertã. Îmi este dor deja de cãrþile noastre
fundamentale. Abia aºtept sã sosesc ºi sã strâng mâna celui
care îmi va întinde cu emoþie cartea, o nouã carte, a lui
ªtefan Grigorescu.
Ana Maria ªelepciuc îmi oferã un titlu care exprimã exact
starea permanentã în care mã aflu aici de douã luni. Mã aflu
în mrejele depãrtãrii ºi regret cã repetiþia nu are valoare.
Pagina a doua îmi oferã o nouã întâlnire cu un poet
preferat ºi un prieten literat.
Cel care fãrã Restricþie, declarã Credinþã celei care
poate”dantelãri flãcãrile (licenþã CB), unei Doamne a cãrei
prezen?ã”ucigând întrebãrile” A patra zi dupã Sabat, ”,
când ”purgatoriul leºinase de spaimã.” Am parafrazat,
recunosc cã am copiat sintagme, dar le-am ales cu grijã,
cu dragoste ºi cu bucurie. Pentru tatãl care le-a creat,
Costel Bunoaica.
Vasile Panã exerseazã, exerseazã ºi reuºeºte sã
pregãteasã terenul pentru o carte mare. Când va fi gata,
oricare dintre cititori va recunoaºte cã primul fragment
din „Analizã comparativã” este un început de paginã, un
text memorabil în care ”fundul odihnindu-se în cãlcâie
crãpate” sunt”decorul ºi scenariul în care personajele dragi
mie îºi joacã rolurile de anonimi”. Cu asemenea pagini
despre anonimi a cãror existenþã nu va fi uitatã, Vasile
Panã bate la porþile unui nou gen literar. Poate ceea ce se
discutã în ultima vreme, un roman minimalist. Excelent,
domnule Vasile Panã.
Cine sunteþi, Viorica Gheorghe? Vã ofer o adresã de
e-mail: aurelanghel38@gmail.com.
Cu IMAGINEA FERICIRII, Cronica voioasã, a
iubitorului de carte Nicolae Stan, intrãm în cele douã
orizonturi. Un roman al unui ”romancier genial adevãrat”
ºi în acela al unui comentator care are ”harul cronicarului
de carte”, atât de acut încât ne stârneºte interesul lecturii
pânã la regretul cã nu avem de unde lua cartea ca sã vedem
ºi noi ce l-a determinat sã scrie o asemenea cronicã.
Nicolae Stan, un profesor de ”ºtiinþe sociale”, cum erau
numiþi cei care studiau filozofia. Un critic literar ºi mai
ales un cititor cu folos al cãrþilor altora pe care ni le face
mai accesibile, mai înþelese ºi mai atractive. Excelent
demers critic, care dezvoltã ideea structurii narative a
romanului ºi cãlãtoria printre piscurile romanului modern.
M-am regãsit în Gândurile lui Vasile Iordache ºi
întãresc ideea iniþialã de a ne ocupa o vreme mai adânc ºi
mai serios de evaluarea moºtenirii lui Eminescu, acum
când unele voci cautã sã tulbure prin angoasa vremelniciei
lor veºnicia geniului eminescian.
M-a bucurat selectarea acestui citat ”Dumnezeul
geniului meu m-a sorbit din popor cum soarele soarbe un
nour de aur dintr-o mare de amar” , un citat pe care-l ºtiu
din anii studenþei, pe care îl þin între cele mai frumoase
rostiri pãstrate în seiful cu giuvaieruri din conºtiinþa mea.
Mã intreb ce ar scrie Vasile Iordache despre relaþia
Naturã –Culturã dacã s-ar afla în China vreo câþiva ani.
Pagina lui Florin Ciocea este cât semnul de întrebare
pe care îl pun zilnic aici, unde un popor foarte mare, într-o
þarã cât un continent ºi un singur oraº cu o populaþie cât a
României : CUM AU REUªIT CHINEZII?
Cu riscul de a fi considerat atemporal ºi chiar rãmas
cu faþa la trecut, rãspund de fiecare datã.
Doar prin seriozitate, prin menþinerea unor pârghii
dicatatoriale care duc pe stadion un demnitar care a pitit
200.000 de dolari, îi face ce i-am fãcut noi doar lui
Ceauºescu ºi soþiei lui, mama noastrã iubitoare.
Cu mãsuri ferme ºi cu un sistem economic articulat,
China a ieºit extraordinar de bine din dictaturã, a liberalizat
comerþul, a concesionat terenuri pe sute de ani, a adus
aici cei mai mari investitori strãini.
De la teniºi la pantofi de cel puþin 500 roni, cum am
vãzut chiar azi, de la uniformã la cele mai sofisticate
modele de îmbrãcãminte pe care chiar ei le produc, China
ºi-a depãºit condiþia de þarã la mila strãinilor ºi a propriilor
guvernanþi.

Revista Helis promoveazã curajos ceea ce chiar ziare
centrale nu fac. Rãspunsul e unul singur. Florin Ciocea
poate scrie un asemenea articol deoarece Helisul nostru
e liber, nu s-a vândut nimãnui cum sunt vândute ziarele
centrale.Regretabil, presa liberã de dupã revoluþie este
un instrument acum în mâna celor care cu nesimþire l-au
slujit pe Ceauºescu ºi acum tot ei fac cãrþile în România.
Sunt pesimist prin comparaþie. Vãd ce au fãcut chinezii
care mureau de foame ºi mã minunez. Am la îndemânã ºi
cifre. Dar cui ar folosi. Mai bine spun clar cã sunt perfect
de acord cu Florin Ciocea ºi mã bucur cã nu au renunþat
toþi intelectualii la lupta mãcar cu vârful condeiului. Florin
Ciocea, te voi cãuta, vom avea ce vorbi. ªi, de ce nu,
poate ºi o searã rusticã fãrã amplificare, doar cu sunetele
viorii mele care aºteaptã sã te cunoascã ºi ea.
La pagina 5 gãsesc cronica lui Tudor Cicu despre
cartea mea ÎNTEMEIEREA TEXTULUI ºi îi mulþumesc.
Este primul care a avut curiozitatea sã citeascã ºi bucuria
sã semnaleze mãcar munca mea de câteva luni în
desluºirea unor aspecte legate de TEXT.
Lui Tudor Cicu multumiri pentru cronicã( Titlul cãrþii
„Întemeierea textului” ne întãreºte convingerea cã ne aflãm
în faþa unei miºcãri browniene creatoare de tensiune
interioarã, ce se realizeazã prin reluãri ale textului, adãugiri
ºi nuanþãri ale propriilor trãiri, trepte parcurse harnic ºi
eficient cu o mare iubire pentru muzicã ºi vibraþia
cuvântului care poate învinge chiar moartea.)Sunt
cuvintele unui inginer specialist în trecerea curentului chiar
ºi prin trupul cuvântului. Da, dragul meuTudor Cicu, am
mai spus o datã cã dacã nu aº fi scris, în anii de dupã
pãrãsirea Haºdeului în care am lucrat 43 de ani aº fi murit.
Am încercat o datã ºi n-am reuºit datoritã scrisului ºi mai
ales rugãciunilor cãtre Dumezeu. Sã mã mai lase o vreme
cã mai am încã de spus ºi nu o voi face împotriva nimãnui.
Lui Gheorghe Dobre îi mulþumesc îndemnându-l sã ne
þinã cât mai mult umãr lângã umãr. Va înþelege de ce este
el foarte înþelegãtor.
Iatã un text în accepþiunea celor scrise în
ÎNTEMEIEREA TEXTULUI:
La pag.5 m-a impresionat titlul dat expoziþiei din Centrul
Cultural Ionel Perlea:”Lemn viu, lemn rupt, lemn mort...”
ªi în capul meu aproape de lemn a rãsunat componenta
mea politicã.
Nu pot sã nu amintesc în context cã sunt uluit de ce vãd
aici, atitudinea chinezilor faþã de lemn. Efectiv rãmâi lemn.
Unul Iliescu de pe la noi, când a venit IKEA sã
deschidã firmã în România a replicat:
-Noi facem cea mai bunã mobilã din lume. Aºa zicea
ºi Ceauºescu care a colindat de nebun toate þãrile ºi n-a
înþeles nimic.Sã vedeþi aici mobilã! IKEA ARE ÎN
SHANGHAI UNUL DIN CELE MAI MARI MAGAZINE DIN LUME ªI MULTE FABRICI CARE
PRODUC MOBILÃ.
IKEA a revenit la Bucureºti peste 16 ani. Câtã ”iubire
de þarã” atâta dramã.
Domnule Florin Ciocea, chinezii scot peºtele viu din
bazin, îi taie capul în faþa cumpãrãtorului.Ca sã nu vadã
niciodatã cum ”peºtele de la cap se împute”.
Iatã în viziunea mea un text pe care aº dori sã-l citeascã
chiar ºi omul Iliescu, sã înþeleagã cã nu-l urãsc. Ba
dimpotrivã, nici mãcar nu-l iubesc. E treaba mea vizavi
de a lui. Am un mic regret, cã niciodatã pãrinþii mei nu au
fost revoluþionari, ci þãrani. Ei nu mi-au slujit drept model
politic, nu mi-au inoculat spiritul revoluþionar spre a
ajunge Animal politic. Recunosc, am încercat, dar am dat
cu bâta în baltã si multumesc Cerului pentru”stropii
produºi”, pentru ºuturile în fund primite.Tare aº dori sã
dau mãcar o singurã datã un ºut în fund unui politician,
cãruia sã-i facã plãcere ºi sã mã întrebe zâmbind ca Iliescu.
-Dragã, cînd vii sã-mi mai dai unul?
-Niciodatã, domnule Iliescu.Vã ajunge un ºut în fund,
dat cu dragoste de sub Acoperiºul Lumii unde aþi primit,
domnia voastrã primul ºut în fund când v-aþi permis sã
vorbiþi într-o altã limbã cu chinezii, chiar la o masã festivã,
peste capul LOR. Aþi urât clipa aceea, aþi ales masca ºi
masa ca loc de muncã, locul preferat al vieþii tale, mãi
bãiatule. Eu nu vorbesc urât, domnule Iliescu, eu iubesc
animalele ºi nu le folosesc numele în locuþiuni
interjecþionale. Eu am sãrutat în copilãrie purceii pe burta
lor roz. Am fãcut-o ºi aici în insula Hainan, de Craciun,
unde nu am fost în vizitã de lucru ...
Am început sã vorbesc chinezeºte ºi dacã vã mai
(continuare în pagina 11)
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CONSTANTIN XENI: EVOCÃRI LITERARE
Iatã-ne la finalul acestei minunate cãlãtorii în lumea
marilor scriitori români de la începutul veacului XX.
Cãlãtoria sfârºeºte în clipa în care Constantin Xeni,
pentru a rãzbate în viaþã, este obligat sã-ºi caute o
profesie asigurãtoare a existenþei zilnice. Cât de greu ia fost sã se despartã de cei pe care avea destule motive
sã-i iubeascã, sã-i admire, ne-o va spune el însuºi. Ori
de câte ori i-a fost greu s-a întors cu gândul în acea
lume a marilor sãi prieteni.
A fãcut-o ºi în ultimii ani de viaþã, în tristul sãu
exil, scriind aceste miºcãtoare pagini. Citãm din prefaþa
manuscrisului: „ªtiu cã viaþa nu stã pe loc. ªtiu cã se
scurge grãbitã fãrã sã mai priveascã înapoi. O generaþie
aruncã repede în umbra uitãrii pe cea care a precedato. Totuºi, s-ar putea ca generaþia de mâine sã considere
ca o datorie imperioasã nunumai sã aprofundeze faptele
din acea epocã istoricã, dar sã cunoascã ºi viaþa acelor
bãrbaþi proeminenþi care vor rãmâne mari în istoria
neamului. Poate vor dori sã cunoascã firea lor intimã,
caracterul, talentul lor, concepþia lor de viaþã. ªi poate
chiar ºi slãbiciunile lor...“
Într-o adnotare ulterioarã: „Aceastã lucrare n-am
putut s-o recitesc. Sânt sigur cã are multe fraze ce
trebuiesc corijate, sânt sigur cã are idei repetate care
trebuie tãiate. De aceea rog pe cine s-ar ocupa de
tipãrire sã dicteze manuscriptul unei dactilografe ºi apoi
sã încredinþeze textul unui tânãr literat care sã-i dea
forma definitivã a frazelor fãrã a schimba ideile. 1944“.
M-am substituit ºi dactilografei ºi „tânãrului
literat“, încercând sã îndeplinesc dorinþa autorului.
ªi încã o adnotare mai târzie: „Am intrat în anul
1948 ºi sânt tot în refugiu. Cine ar fi crezut! Regret cã
n-am putut vedea tipãritã aceaste pagini oneste. Le las
generaþiei de mâine.“
Dupã ºase decenii ºi jumãtate „generaþia de mâine“
nu s-a putut bucura de ele. Generaþia de azi însã o poate
face, mãcar parþial, graþie revistei Helis, care meritã
cu prisosinþã mulþumirile noastre.
Aºa dar, publicãm ultimul episod al Evocãrilor
literare datorate lui Constantin Xeni.
M-am dus peste câteva zile la Caragiale ºi i-am reprodus
aceastã convorbire care mã miºcase [pe care cititorul a
putut-o urmãri în numãrul trecut al revistei]. El izbucni
foarte mulþumit:
–Bravo, domnule Alecu [Vlahuþã]. ªi eu zic tot aºa.
Dar Alecu vorbindu-þi cum þi-a vorbit, pleda tocmai teza
mea. Cãci dacã intri în avocaturã ºi poate mai târziu ºi în
politicã, te arunci într-o luptã mult mai sângeroasã decât
dacã scrii înainte la Semãnãtorul! Vei întâlni acolo vrãºmaºi
mult mai puternici, mult mai necruþãtori. Iar dacã vei
rãmâne om cinstit, cum sper, dacã vei combate necinstea
ºi ticãloºia, oriunde o întâlneºti, apoi coaliþia celor rãi va
fi teribilã. Viaþa e o luptã, aºa zic eu. Iar cine luptã de frica
riscurilor, nu e om. Iar lupta pentru un literat are ºi o parte
tragi-comicã. Cãci cea mai mare nenorocire pentru noi nu
e invidia oamenilor, nu e cabala mizerabilã ºi nici chiar
urgia celor puternici. ªtii care e? E prostia, prostia celor
care te judecã. Cãci prostul merge departe, mult mai departe
decât omul deºtept. Iar când la prostie se adaugã ºi ura,
atunci, bãiete, n-ai de ce râde!
–Plec întristat, coane Iancule. Iubeam literatura ºi vãd
cã mã voi despãrþi de ea...
–Ba deloc. Nimic nu te opreºte sã o cultivi înainte. ªi
în alte þãri, chiar în Franþa, unde o carte bunã se vinde
mult, literaþii au de cele mai multe ori ºi o profesie sau o
slujbã. Cãci oricât talent are cineva el trebuie sã mãnânce
înainte de toate. Nu-i aºa? Orele tale libere consacrã-le
înainte, artelor frumoase. Limpezeºte-þi sufletul zilnic, de
zgura materialistã a ocupaþiei lucrative ºi scrie dacã te
împinge inima.
Am plecat convins. Am încercat zadarnic sã dobândesc
undeva un mic loc în magistraturã. N-aveam protecþie. ªi
m-am hotãrât cu multã teamã, sã mã înscriu în barou, unde
nu trebuia protecþie, ci alte lucruri... ªi iatã cum am devenit
avocat ºi cum, contrar ideilor mele, am fãcut cu bara un
„mariage de raison“.
Ironia capricioasã a soartei a fãcut ca peste puþine luni
sã iasã dreptatea lui Caragiale. Semãnãtorul, început aºa

de frumos, a trebuit sã-ºi înceteze apariþia. Numãrul
cititorilor pe atunci era mult prea mic pentru o revistã
selectã, în care nu se cultiva decât arta pentru artã.
Cheltuielile se acopereau cu greu. Sãmânþa, semãnatã cu
atâta entuziasm, nu gãsise încã pãmântul prielnic lanului
bogat...
Semãnãtorul, dupã doi ani de viaþã, a trebuit sã fie trecut
altcuiva. Cui? Revista inaugurase un curent, însemnase o
reacþie ºi reacþia înseamnã luptã. Care luptãtor s-ar decide
sã ducã mai departe frumoasa operã? Nu era pe orizont
decât un singur nume: N. Iorga. ªi iatã cã în 1904 s-a putut
citi într-o bunã dimineaþã pe frontispiciul Semãnãtorului
numele lui N. Iorga, înlocuind pe aceleaale lui Al. Vlahuþã
ºi G. Coºbuc. Eruditul profesor, cu temperamentul lui de
luptã, începuse de câtva timp orientarea lui spre naþionalism
„integral“. Era de aºteptat sã doreascã a face din revista
artei pure o artã cu tendinþe naþionaliste ºi agreste [rustice]
mai pronunþate. Goethe ºi Heine aveau sã aparã deci mai
rar...
Direcþia lui N. Iorga a durat ºi ea numai doi ani, cãci în
1906 îl furã politica.
Gruparea de la Semãnãtorul se risipi. Dacã ar fi existat
acum 40 de ani un public cititor mai numeros lucrul nu sar fi întâmplat. Fiecare ºi-a urmat viaþa înainte, fãrã acel
chiag sufletesc, fãrã acea luminoasã cãldurã a amiciþiei.
Obiceiul meselor prieteneºti nu l-am mai întâlnit datunci. El presupune preþuirea sentimentului de amiciþie,
presupune nevoia unei comunitãþi sufleteºti din care iese
ºi folos ºi plãcere pentru cine are o naturã aleasã. Miamintesc cum, câteva decenii mai târziu, marchizul de
Belloy care, cãsãtorit cu o româncã trãia la Bucureºti ºi ne
iubea þara cu toatã inima lui de o rarã nobleþe, îmi spunea
odatã mirat:
–.Te rog fii bun ºi-mi explicã de ce în România prietenii
nu se întâlnesc odatã pe sãptãmânã în jrul unei mese gustând
nu numai bucate rafinate, ci ºi deliciile raporturilor amicale?
– Se vede, domnule marchiz, cã noi n-am ajuns încã la
acel grad de rafinament al inimii ºi sântem încã în stadiul
rafinamentului culinar.
...Caragiale câºtigând un interminabil proces de
moºtenire, vestitul proces al „Momuloaiei“, putu realiza o
serioasã sumã de bani. Nemulþumit de þarã, unde conºtient
de marele sãu talent nu putea câºtiga ceea ce ar fi meritat,
el plecã la Berlin ºi se stabili acolo definitiv. Regula,
curãþenia, civilizaþia d-acolo se oglindeau în admiraþia din
scrisorile lui. Stilul sãu epistolar era totdeauna spiritual ºi
lapidar. Nimic neglijat. Cu aceeaºi admirabilã caligrafie,
pe care numai la el am întâlnit-o, el pãstra pânã ºi în cãrþi
poºtale eleganþa ºi claritatea frazei, presãratã cu ironii ºi
glume.
E cunoscutã scrisoarea trimisã amicului sãu Petrache
Missir, pe atunci magistrat la Iaºi. Caragiale sosise pe
neaºteptate la Iaºi ºi s-a grãbit sã trimitã amicului sãu în
ºedinþã, bileþelul prin care îl aviza cã-l aºteaptã la
restaurantul de predilecþie, vestit pentru vinuri bune:
„Misiraº,
Sânt la Iaºi
Sau la Ieºi.
Dacã ieºi
De la slujbã,
Vin-la Cujbã.
Al matale
Caragiale“.
Muzica începu sã-l pasioneze. ªi la Berlin o gãsea uºor.
Beethoven îl fascina. O lucrare ce începuse asupra vieþii
genialului compozitor, moartea i-a interzis s-o termine. El
muri la Berlin, de un atac de inimã, în 1912. Avea 60 de
ani. Adus în Bucureºti, corpul sãu fu condus într-un cortegiu
impunãtor la Bellu, unde Take Ionescu rosti cuvântarea
funebrã.
Ultima datã când l-am vãzut era cu câþiva ani înainte,
la o întrunire publicã din R. Vâlcea sau Piteºti. Noul partid
al lui Take Ionescu îºi fãcea „turneul“ prin toate capitalele
de judeþ. Caragiale care se entuziasmase de noua formaþiune
politicã, se oferi sã vorbeascã ºi aici. Prezenþa lui la tribunã
forma oriunde un numãr de senzaþie. Îmi amintesc o
comparaþie a lui care a stârnit atunci în public o formidabilã
ilaritate. Partidul liberal, ca ºi cel vechi-conservator,

exploatau cu zgomot orice
defecþiune se ivea în
partidul takist. Cum pleca
câte unul, ziarele susþineau
mereu cã acest partid nu e
format decât din oameni de
nimic. Caragiale rãspunde
acestui procedeu:
MARIAN ªTEFAN
–Adversarii noºtri spun
mereu cã partidul nostru e o adunãturã de secãturi, e un
butoi de murdãrii. Dar lucru curios! Ei stau necontenit cu
ochii þintã la doagele butoiului, doar-doar s-o prelinge ceva
dinãuntru. ªi îndatã ce se prelinge cât de puþin, ei pun
degetul ºi-l duc la gurã!
Piesele lui de moravuri n-au îmbãtrânit, deºi moravurile
au evoluat. Ele se joacã ºi azi cu acelaºi succes, cãci
construcþia lor solidã, puterea lor de observaþie ºi spiritul
dialogului n-au fost de nimeni egalate pânã azi. Ploieºtean,
ca ºi Take Ionescu, el îºi are în faþa Liceului „Petru ºi Pavel“
un modest dar reuºit bust de bronz în care trãieºte imaginea
lui ironicã, cu ochelarii ºi cu pãlãria pe o ureche...
Coºbuc a trãit retras ºi a murit în 1918 pe timpul
ocupaþiei germane.
Tot în 1918, la Iaºi în pribegie, înaintede a fi vãzut
recucerit Ardealul, pentru care rãsunase de atâtea ori
elocinþa lui înflãcãratã, a închis ochii ºi Delavrancea, tot
în vârstã de 60 ani. Dacã nu mã înºel, rãmãºiþewle lui n-au
fost aduse în Capitalã.
ªi numai peste un an, în 1919, a închis ochii ºi Alex.
Vlahuþã. Era tocmai anul României Mari, anul istoric al
întregirii neamului!
În anii grei ai rãzboiului el se retrãsese la via pãrinteascã
a doamnei Vlahuþã, unde îºi refãcuse de ruinele ocupaþiei
o locuinþã de þarã simplã confortabilã ºi luminoasã. Pe pereþi
– ºi acolo – câþiva Grigoreºti, din puþinii ce scãpaserã din
incendiul locuinþei de la Bucureºti. Un mic tablou, treipatru mere creþeºti, în adevãr admirabil executate de penelul
blândului lor amic. Strâmbu primise permisiunea vecinãtãþii
cu Grigorescu. Urcai pânã acolo pe o ºosea noroioasã ºi
pustie, ce ºerpuia primitivã printre hotarele de unde se
separã proprietãþile.
Parcã mã vãd sus pe deal la Plãineºti, lângã R. Sãrat.
Vederea se întindea infinitã spre Focºani, iar acolo, departe
se zãrea calea feratã cu ºirul ei mititel de vagoane ºi fumul
alb al locomotivei. Era din când în când singura miºcare
vizibilã în imensa tãcere a orizontului. Fusesem acolo
înainte de rãzboi. În casã domnea sãnãtate ºi o caldã voie
bunã. Ultima oarã l-am vãzut în tragicul refugiu de la Iaºi
din 1916/1917. Venise de acolo de la Plãineºti, cu carul cu
boi, prin mii de suferinþe, pânã la Iaºi. Puþini oameni am
vãzut acolo, în acea atmosferã de descurajare ºi de fricã,
mai încrezãtori în victorie ca Vlahuþã. Timiditatea ºi
înclinaþiunea spre pesimism îi dispãruserã ca prin farmec.
Vibra în el numai inima lui caldã de român, inima lui
fierbinte pentru cele mari. În ochii lui mari, negri ardea o
patimã ce nu i-o cunoºteam. Vorbea tare, apsând cu fanatism
o încredere de puterea stâncilor. Un spectacol aºa de
frumos! Nu se plângea de nimic. Nu vedea în faþa lui, prin
negreala zilelor, decât lumina finalã, marea luminã a
românilor uniþi pe vecie.
Dar durerea înfrângerilor noastre din 1916 ºi 1917
atinseserã profund rezistenþa moralã a acestui suflet
simþitor. Iar privaþiunile materiale din acel izolat ºi trist
refugiu îi slãbiserã vitalitatea. O gripã pulmonarã
contractatã la întoarcerea în Bucureºti n-a avut mulkt de
luptat ca sã-l învingã. Murise ºi Caragiale, murise ºi
Coºbuc, murise Delavrancea.
La biserica Visarion, la doi paºi de apartamentul în care
a murit, l-am vãzut pentru ultima oarã. Ochii lui mari, negri,
blânzi, de astã datã erau închiºi. Când au scos din bisericã
corpul rece al acestui om de mare talent ºi de mare suflet,
m-a izbit viaþa zgomotoasã ºi febrilã a bulevardului alãturat.
Circulaþia se desfãºura vie ºi indiferentã.
ªi urmam tristul cortegiu, cu gândul la versurile lui
Coºbuc:
„De rupi din codru-o rãmurea,
Ce-i pasã codrului de ea?
Ce-i pasã unei lumi întregi
De moartea mea?“
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GEORGE STOIAN

„SLOBOZIA, CONTRIBUÞII
MONOGRAFICE”
În anul 2006, la editura Star Tipp, ziaristul
George Stoian semneazã, alãturi de ªtefan
Grigorescu ºi Rãzvan Mare, monografia „Slobozia
culturalã”, realizând fiecare câte unul dintre
capitolele importante ale cãrþii, astfel: Cultura –
George Stoian, Învãþãmântul – ªtefan Grigorescu,
Viaþa religioasã – Rãzvan Mare. Capitolele sunt
structurate pe urmãtoarele aspecte: evoluþie,
instituþii, monumente(la culturã), identitãþi; cel al
vieþii religioase e împarte în trei secvenþe: Biserica
ortodoxã, Biserica romano-catolicã ºi Biserica
adventistã de ziua a ºaptea.
Lucrare are ºi un post-scriptum(anexe) conþinând
adãugiri importante ºi insolite din trecutul oraþului
ca: Eminescu în istoria culturalã a oraºului, Foto
Splendid – Costicã Acsinte, Matei Marinescu ºi
biserica de la Bazar, Tezaurul de la Bora, Cimitirul
Eroilor, Monumentul Eroilor, Podul de fier de pe
râul Ialomiþa, Slobozia la rãscruce de
vremuri(capitol realizat de George Stoian) ºi
Inscripþiile Sloboziei(realizat de ªtefan Grigorescu).
Mai existã un foto-album intitulat Detalii
urbanistice, realizat de asemenea de George Stoian.
Aceastã lucrare se cuprinde în cealaltã monografie
pe care o menþionam în titlul articolului ºi care se
manifestã prin amplitudine ºi aspecte noi privind
memorialistica oraºului Slobozia. Lucrarea apare la
aceeaºi editurã Star Tipp, în 2007.
De data aceasta lucrarea este semnatã de George
Stoian ºi introduce la bibliografie personalitãþi care
au contribuþii majore la monografie, între care Veronica Berghe, Vitalie Buzu, ªerban Codrin, Aurelia
Copoiu, Alexandru Mihai-Vlãdãreanu, Aurel David,
Gheorghe Enciu, ªtefan Grigorescu, Gabi Ionaºcu,
Rãzvan Mare, Gheorghe Pârnuþã, Elena Renþa,
Gheorghe Matei, Tudora Pârvu, Ion Vlaicu,
Alexandru Vlãdãreanu.
Desigur, apar aici capitole noi, cap. I, De la
Vaideei la Slobozia, cu subcapitole ca: Începuturi,
Paza ºi ordinea, Justiþia, Sãnãtatea, Agricultura,
Transporturile ºi comunicaþiile etc.; cap. 3, Slobozia
dupã anul 1990; cap. 4, Poast-scriptum, cu
subcapitole ca Cutremurul din 1838, Campanie
electoralã la început de secol XX, Cãlãtori strãini
despre Slobozia, Reguli gramaticale, Strada Matei
Basarab-evoluþii în timp, Anul 1934-Sloboziesãrãcie, Primul rãzboi mondial, urme ºi distrugeri,
românii din Slobozia, Monumentul eroilor etc.; cap.
5, Cetãþeni de onoare ai municipiului Slobozia; cap.
6, Monografiile Sloboziei.
Remarc maniera originalã ºi elegantã de a
mulþumi sponsorilor: Maria Petre, Radu Paros,
Marian Hoinaru, Gheorghe Vlase, Mihai Ioniþã.
Realizarea tipograficã este iarãºi de remarcat,
ediþie cartonatã, bine legatã, cu o copertã sugestivã.
Remarcãm în mod deosebit contribuþia autorului
George Stoian, care stãpâneºte materialul imens, cu
o frazare coerentã, distinsã. Cartea devine astfel o
lecturã nu numai interesantã ci ºi plãcutã,
instructivã, impunând destinul unei localitãþi vii,
care a reuºit sã vieþuiascã peste rãstriºtea timpului,
sã devinã astãzi un oraº modern cu o bogatã viaþã
social-culturalã ºi economicã.
Prof. Anghel PAPACIOC
P.S. Ea nu trebuie sã lipseascã din zestrea nici
unei instituþii, nici unei persoane din Slobozia ºi de
aiurea, putând fi un model ºi la nivelul instituþiilor
culturale naþionale ºi, de ce nu, internaþionale.
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SLOBOZIA.
CONTRIBUÞII MONOGRAFICE (I)
Începând cu acest numãr,
publicãm în revista noastrã
fragmente din volumul
„SLOBOZIA. CONTRIBUÞII
MONOGRAFICE”
de
GEORGE STOIAN, carte
apãrutã în luna decembrie
2007 la Editura „Star Tipp”.
Demersul nostru publicistic este urmarea unei
iniþiative a colegiului redacþional al revistei”HELIS”,
iniþiativã care a fost determinatã de calitatea

materialului pe care îl publicãm, apreciatã deja în
mediile de specialitate ºi în rândul publicului cititor.
Redacþia noastrã a avut în vedere ºi faptul cã, datoritã
tirajului limitat al acestei cãrþi, mulþi dintre cititorii
interesaþi nu au avut acces la informaþiile conþinute în
respectivul volum.
Precizãm cã succesiunea materialelor ce vor apãrea
nu respectã ordinea din sumarul cãrþii ºi nici nu se
raporteazã la etapele temporale ale evoluþiei Sloboziei.
Publicarea acestor materiale se face cu
consimþãmântul autorului.

D E LA VA I D E E I LA S L O B O Z I A
ÎNCEPUTURI , EVOLUÞII ISTORICE
Nu încape nicio îndoialã cã aºezarea aceasta numitã
azi SLOBOZIA a existat în istorie ºi dincolo de acel
an al atestãrii sale documentare, 1594. Se cunosc
mãrturii despre prezenþa anterioarã pe aceste locuri, la
Cuiburi (probabil în zona din aproprierea pãdurii Peri),
a unui schit de cãlugãri; cãtunul Cetãþelele, de pe
aceeaºi vatrã, este amintit într-un hrisov al lui Radu
Paisie din 16 iulie 1538, deci anterior anului atestãrii
(într-un hrisov al domnului Alexandru Iliaº din 23
octombrie 1628 se spunea cã satul fusese pustiit de
tãtari pe la 1625, deci el existase, iar acum fusese refãcut
de Ianache Caragea, cãruia îi fusese dat); ºi, în sfârºit,
existase anterior ºi Vaideei (viitoarea Slobozie), dovadã
fiind chiar actul de naºtere al acesteia, hrisovul din 1614
al lui Radu Mihnea, în care se menþioneazã: „aceastã
mai sus-zisã seliºte s-a aflat domneascã, a fost pustie,
fãrã oameni încã din zilele rãposatului Mihai Voievod”,
deci, oricum, cãtunul acesta existase înainte de 1601,
desigur, probabil chiar înainte de 1594, dar seliºtea a
fost pustie ºi fãrã oameni întrucât fusese pustiitã de o
invazie tãtãreascã.
Nu vom insista însã pe acest aspect al datãrii ºi nu
vom cãuta sã inventãm controverse. Altul este scopul
acestei scrieri ºi trebuie sã ne raportãm la anul 1594,
singurul care este deocamdatã atestat de un document
valabil ºi de necontestat ºi, în plus, care se referã exact
la vatra istoricã a Sloboziei – mica aºezare VAIDEEI.
Slobozia a fost deci atestatã documentar în urmã cu
413 ani, dar existenþa acestei aºezãri, privitã într-un sens
mai larg, adicã prin existenþa populaþiei care a vieþuit
aici, este mult mai veche. Populaþia secularei Slobozii
îi urma de fapt populaþiei Bãrãganului de-acum mii de
ani, ori era aceeaºi. Iar raportarea Sloboziei, a vetrei
dintru început a acesteia – cãtunul Vaideei (în unele
scrieri vechi acesta este caligrafiat chiar „Vai de ei”) –
la Bãrãgan ne apare astfel necesarã pentru înþelegerea
contextului istoric ºi de locuire al înaintaºilor
slobozenilor de azi.
Specialiºtii ºi colaboratorii Muzeului Judeþean
Ialomiþa au întreprins de-a lungul timpului cercetãri
arheologice pe vatra municipiului Slobozia, rezultatul
acestora fiind consemnat de arheologii Anca Pãunescu,
Elena Renþa ºi Gh. Matei ºi în volumul de studii ºi
comunicãri monografice „Slobozia 4oo”, editat de
Consiliul local al municipiului Slobozia în anul 1994.
Consemnãrile sunt interesante, motiv pentru care le
rezumãm ºi noi în cele ce urmeazã.
Materialul ceramic recoltat din partea de nord a
Sloboziei a permis formularea a douã importante
concluzii: existenþa în zonã a mai multor perioade de
locuire, începând cu secolele IV-I î.H., ºi a unor dovezi
ale legãturilor comerciale cu centre antice greceºti. Deºi
degradate în procesul descoperirii lor întâmplãtoare cu
ocazia unor lucrãri agricole, fragmentele ceramice
lucrate la roatã, din pastã bunã, cenuºie, majoritatea
lustruite pe suprafaþa exterioarã, atestã locuiri succesive
din secolul al IV-lea, apoi din perioadele secolelor IX XI ºi XVII - XVIII.
ªi în alt punct al Sloboziei, cu ocazia lucrãrilor de
construcþii la Banca Agricolã, au fost descoperite mai
multe fragmente ceramice - oale, cahle ºi vase de mici

dimensiuni - care pot fi încadrate cronologic unor locuiri
între secolele XVI - XVIII. Dar cele mai importante
descoperiri sunt cele de pe „Terasa râului Ialomiþa.
Punctul Bora”. Cu ocazia unor sãpãturi de suprafaþã
din anii 1955 - 1957, aici au fost identificate urmele
unei aºezãri aparþinând culturii Boian, faza Giuleºti.
În punctul Bora au mai fost fãcute cercetãri de
suprafaþã de cãtre specialiºtii Muzeului Judeþean
Ialomiþa ºi colaboratorii lor în anii 1990 - 1994, când
au fost scoase la ivealã ºi fragmente de amfore greceºti,
dovezi ale unor relaþii comerciale cu centre ale lumii
antice care, asociate cu ceramica localã, atestã locuiri
din sec. IV- I î.H.
Continuitatea trãirii pe aceste locuri este doveditã
ºi de descoperirea câtorva fragmente ceramice care pot
fi datate în perioada feudalismului timpuriu (sec. X XI), dar cele mai bogate mãrturii sunt cele care aparþin
perioadei medievale. Aºa e descoperirea întâmplãtoare,
în 1974, a unui tezaur de monede medievale din aur ºi
argint (referinþe despre acesta existã în articolul
„Tezaurul de la Bora” din capitolul acestei cãrþi „Postscriptum”). Bune reprezentãri ale epocii medievale
aflãm într-o ceramicã de bunã calitate, smãlþuitã în
verde, galben sau maroniu, fragmente de cahle specifice
sobelor orãºeneºti, unele cu reprezentãri în relief. Se
pare cã ne aflãm aici în faþa unei aºezãri medievale de
mare întindere care (cu excepþia plasãrii ansamblului
medieval „Matei Basarab”) atestã o locuire importantã
nu pe actuala vatrã a Sloboziei, ci pe terasa înaltã,
dinspre Combinat, a râului Ialomiþa, posibil chiar la o
datã anterioarã perioadei istorice indicate de documente.
Sã mai facem însã un pas spre a înscrie Slobozia în
arealul spaþiului sãu geografico-istoric natural –
BÃRÃGANUL. O întoarcere în timp care este necesarã
ºi lãmuritoare.
Istoricul antic Arrianos consemneazã cã în anul 335
î.H., în campania lor fulgerãtoare din nordul Dunãrii
(în urmãrirea regelui tribal Syrmos), soldaþii lui
Alexandru Macedon, mãrºãluind prin Câmpia Românã
(desigur, era vorba de Bãrãgan), au fost nevoiþi sã secere
holdele de grâu pentru a putea înainta. De altfel, relatarea
acestei scurte campanii militare a lui Alexandru cel Mare
la nord de Dunãre a prilejuit, pentru prima oarã în istorie,
menþionarea geþilor din Câmpia Românã. Se înþelege
deci cã numai o populaþie autohtonã, numeroasã ºi
stabilã, existentã pe aceste pãmânturi, putea crea ºi
stãpâni asemenea holde. Bãrãganul, stepa geto-dacilor,
aceastã imensã câmpie, nu a fost deci o pustietate, ci un
ºes roditor ºi bogat în ierburi ºi culturi, cãruia poate
lipsa pãdurilor i-a atras numele de pãmânt sterp,
neroditor. De altfel, Bãrãganul nu putea fi o întindere
stearpã ºi nelocuitã, ca dovadã stând ºi existenþa, încã
din neoliticul mijlociu (35oo – 2800 î.H.) a unor aºezãri
de tipul culturii Boian, cum a fost aceea de la Piscu
Crãsani (Balaciu), unde a înflorit puternicul oraº Helis.
(continuare în numãrul viitor)

(Din volumul „Slobozia. Contribuþii monografice”
de George Stoian, Editura „Star Tipp”, Slobozia, 2007.

MÃI, FERIÞI-VÃ!
ÃSTA A PRINS-O PE MOBY DYK!
De câþiva ani tot încearcã
prietenii mei sã mã atragã în clubul
F.M.
lor de pescari fanatici sau înrãiþi
CIOCEA cum se spune deseori
N-au avut sorþi de izbândã, nu
pentru cã aº fi cumva împotriva acestei activitãþi atât
de plãcute pentru bãrbaþi ci, pur ºi simplu cã nu
aveam timp. Totuºi sãptãmâna trecutã au reuºit sã
mã ia cu ei la baltã, probabil si datoritã câtorva
pãhãrele de tãrie bãute împreunã mai înainte.
La malul apei au debarcat din maºini câte un snop
de lansete ºi undiþe fiecare ºi foarte preocupaþi au
început sã se fâþâie unul în jurul altuia.
- Sã dãm cu râmã?
- Eu încerc cu mãmãligã!
- Sã aruncãm ºi câteva boabe?
- Cred cã trage bine la viermuºi!
Fiindcã nu înþelegeam nimic din sporovãiala lor
am luat una din undiþele înºirate pe mal ºi am aruncat
cârligul în apã, dupã ce în prealabil infipsesem în el
un gândac negru care se lãfãia pe o frunzã.
Trei minute, atât a durat pescuitul meu!
La sfârºitul acestor trei minute o smuciturã
puternicã aproape cã mi-a smuls undiþa din mânã,
dar înverºunarea pescarului începãtor mi-a încleºtat
degetele pe ea, aºa cã nu doar undiþa a ajuns în apã
ci ºi eu, târât vijelios prin stratul gros de mãtasea
broaºtei ºi alte plante crescute din abundenþã.
- Dã-i drumul, dã-i drumul! strigau amicii.
Strigau degeaba, fiindcã în încrâncenarea mea
pescãreascã nu auzeam nimic. Din când în când
luam câte o gurã de aer, ca în secunda urmãtoare
sã reîncep nebuneasca cursã subacvaticã. Începuse
chiar sã îmi placã.
- Mãi, dã-i drumul cã te îneci, urlau cei de pe mal!
Aceastã minunatã aventurã putea dura pânã la
înserat dacã amicii, profitând de faptul cã tocmai
încercam un viraj strâns pe lângã mal, nu m-ar fi
prins de picioare ºi cu eforturi susþinute m-au tras
pe uscat cu undiþã cu tot, ºi cu un somn de patru
metri la capãtul nailonului. Cu asta partida lor de
pescuit a luat sfârºit.
Ce noroc chior!
Norocul începãtorului!
De douãzeci de ani de când pescuiesc n-am
prins un peºte mai mare de zece
kilograme!
Aºa s-a discutat tot drumul de întoarcere spre
casã, spre disperarea mea observând cum între mine
ºi ei se ridicã o barierã de ostilitate, garnisitã
abundent cu admiraþie sincerã. Oricum peºtele l-am
împãrþit frãþeºte, suficient sã mâncãm fiecare cu familia sa un an de zile.
- Data viitoare nu cred cã mai prind ceva! le-am
spus la despãrþire.
M-au privit circumspect, clãtinând neâncrezãtori
din cap.
Dupã nici o sãptãmânã m-au convins iarãºi sã
merg la pescuit.
Erau probabil nerãbdãtori sã afle dacã m-a pãrãsit
norocul.
Oricum de data asta mi-au ancorat nailonul de
un pom, ca sã fie siguri cã nu mai asistã la o
nebuneascã cursã subacvaticã. Mi-am agãþat gândac
în ac ºi l-am aruncat în apã. Din momentul acela toþi
au încremenit, ca la comandã cu ochii aþintiþi asupra
cercurilor concentrice care evolua leneºe spre mal.
- Na, cã l-am hipnotizat! mi-am spus.
Când undele s-au stins fãrã vlagã la mal, iar pluta
rãmãsese în continuare imobilã unul din ei rupse
tãcerea.

- Norocul începãtorului, cum v-am spus! Acum
hai sã pescuim ºi noi.
Dar nici nu apucã sã se întoarcã bine cu spatele
când o smuciturã puternicã a scuturat toate frunzele
din copacul care servea drept ancorã.
- Mamããã! exclamarã la unison, repezindu-se sã
recupereze nailonul
Ce mai, dupã trei ore de muncã au adus la mal
un ditamai sturionul de douã sute cincizeci de
kilograme.
Toatã sãptãmâna urmãtoare am simþit cum mã
evitau prietenii.
Ba traversau pe celãlalt trotuar când ni se
intersectau drumurile, ba scurtau cât mai puþin
întrevederea atunci când contactul era inevitabil. Au
schimbat chiar ºi ora de întâlnire la ºprit. Oricum nu
mi-a fost greu sã le aflu noul program, aºa cã am
descins destul de înfipt la masa lor.
- Ce-i, v-am supãrat cu ceva?!
Au fãcut feþe, feþe, s-au foit îndelung pe scaune
ºi într-un sfârºit decanul de vârstã a îndrãznit sã
vorbeascã.
- ªtii, eram foarte fericiþi înainte de a te invita la
pescuit. Ne mâncau þânþarii o zi întreagã dar eram
fericiþi, chiar dacã ne întorceam acasã eu trei peºti
amãrâþi. De când ai început sã scoþi la luminã
monºtrii adâncurilor ne-am transformat cu toþii în
mãcelari; o jumãtate de zi am tranºat somnul, o altã
jumãtate de zi sturionul, baºca scandalul de acasã,
dupã ce am blocat frigiderele ºi congelatoarele
nevestelor.
- ªi ãsta e un motiv sã mã evitaþi? Exceptând
aventura subacvaticã cu somnul, pescuitul în general nu îmi face o plãcere deosebitã. Am vrut doar
sã fim împreunã! Puteam foarte simplu sã rãmân
spectator pe mal, fãrã nici un complex.
Un oftat de uºurare a destins subit atmosfera.
- Uite, continuã decanul, luna viitoare mergem
la pescuit guvizi. Te invitãm cu inima deschisã, chiar
dacã o sã prinzi cel mal mare exemplar din Marea
Neagrã.
Au râs copios. Guvidele nu creºte mai mult de
treizeci de centimetri deci nu complexam pe nimeni.
***
În fine, iatã-ne ºi la mare! Sute de împãtimiþi
îngheþau pe stabilopozii digului cu undiþa în mânã,
încã înainte ca soarele sã facã ochi. Când am ajuns
noi era cocoþat bine pe cer, fãcându-ºi cu prisosinþã
datoria de a prãji spinãrile albe ale turiºtilor tolãniþi
pe plajã.
Cu mare greutate ne-am gãsit un loc printre
ceilalþi, care nici n-au realizat cã cineva îi împinge
spre stânga sau dreapta, aºa de concentraþi erau
asupra plutelor încãpãþânate în imobilitate absolutã.
- Hai, bãftosu, îmi strigarã ceilalþi, sã te vedem!
- Cât aþi zis cã are cel mai mare guvide?
- Treizeci de centimetri.
- Aha! fãcui, întinzând mâna dupã o cutie de bere.
Dar nu am apucat sã beau nici o gurã. O smuciturã
fantasticã m-a proiectat cu tot cu undiþã în undele
cristaline. Fiindcã bãnuiam ce cursã nemaipomenitã
v-a începe am tras cât mai mult aer în piept. Treizeci
de secunde nu s-a întâmplat nimic, apoi cu viteza
unei bãrci de concurs am început sã zbor printre
sutele de hidrobiciclete ºi surferi înspãimântaþi. Între
douã plonjeuri subacvatice am apucat totuºi sã aud
pe unul rãcnind din toþi rãrunchii:
- Bãiii, feriþi-vã! Ãsta a prins-o pe Moby Dik!

ÞARA CU UN SINGUR
ÎMPÃRAT
(urmare din pag. 8)

amintiþi vã scriu Ni si shoai (adicã ce frumos
sunteþi!).Obsevaþi, vã rog, cã v-am scris cu literã mare.
Aveþi deja un loc în istorie. ”
Domnia vostrã ,Loredana Dãnilã, m-aþi fãcut sã râd
de-a binelea, aici unde nu o aud româneºte decât pe soþia
mea ºi pe copii. Am râs, pe bune, am râs, deºi acest text
e pentru plâns, nu e pentru râs. Dar felul în care v-aþi
transpus în ipostaza unui þãran mort oarecare, trãirile lui
de om plecat ºi cu mintea lui încã în lucrare, toate acestea
au dat naºtere unui text, un fragment din alt text care este
o mare paginã de roman. Poate fi ºi nuvelã, cã scrieþi
absolut convingãtor. Am râs la capul mortului. Asta da,
artã a cuvântului.
Din ”UMBRA NEªTIUTEI”, PE CARE AM CITIT-O
INTEGRAL ªI ACUM PE COLOANELE HELISULUI:
„Mã pãtrundeau ochii ei mari, blânzi, triºti,, speriaþi
parcã, oblici, cu uºoare trãsãturi asiatice, ...”
La pagina 8 am citit cu mare interes ”romanul judeþului
Ialomiþa”, o lucrare nu numai ºtiinþificã, ci ºi literarã.
Redactarea este fireascã, atractivã, dinamicã ºi mai ales
dãtãtoare de informaþii în fiecare propoziþie formulatã.
Profesorul ªtefan Grigorescu este un istoric ºi un scriitor.
Aºteptãm de la el ºi o carte de transfigurare a omului
contemporan, poate chiar a istoricului care face atâta
luminã în trecutul nostru multimilenar.
Multumim domnului Marian ªtefan pentru publicarea
Evocãrilor Literare ale lui Constantin Xeni. Cuvintele
talent ºi egoist sunt dupã aceastã lecturã încãrcate cu
sensuri noi.
Pag.11 Povestea din Bermude a domnului Victor
Nicolae este o paginã a unui roman de aventuri, scrisã cu
talent , cu acribia celui care doreºte sã nu-i scape nimic
din ce a vãzut, ba mai mult, din ce a adãugat, rod al unei
imaginaþii prolifice.
Pag.12. În loc de comentariu, o legendã pe scurt:”
Cocoºul îl opreºte pe împãrat ºi îl intreabã de ce nu-l
iubeºte.
Eu îþi cânt, eu te trezesc la timp, îþi dau carnea mea sã
te hrãneºti…ºi Mãria Ta, iubeºti mai mult cocorul. De
ce?, întreabã necãjit cocoºul.
Împãratul stã o clipã pe gânduri ºi rãspunde.
- Cocorul vine rar.
Eu mai am ºase luni ºi devin iar cocoº.
Doamna Alecu Florica ne informeazã amplu despre
”Elevii rromi”. Stimatã doamnã, seacã Ialomiþa pânã vor
pierde ei un r din cuvânt ºi mãcar unul din obiceiurile
care-i þin pe faþa pãmântului. ªtiþi cu ce mã distrez? Cu
ºtirile despre ce fac ei în Europa. E ca treaba cu capra. Sã
vadã ºi Europenii cu cine ne distrãm noi de câteva veacuri.
ªi aºa, din vorbã în vorbã, am ajuns tot în Europa
vãzutã de Titi Damian. Cum ºi Moskova face parte din
Europa mi-a plãcut mult episodul povestit despre capitala
Rusiei.
Din Þara Minunilor, ªeban Codrin ne împãrtãºeºte,
cu o experienþã turisticã ineditã, scrisã atât de bine încât a
mai comenta este ca ºi cum ai pune de o afacere pãguboasã.
Sã le duci nemþilor ciori, sã le vinzi ca sã le punã pe casã.
Nu m-aº asocia cu Codrin, cã este capabil sã mã punã pe
mine ºi sã le prind ºi sã le vând.
Dragul meu, nici pe aici pe unde mã aflu eu acum nu
sunt câini pe stradã. Avem ºi noi în casã o Lãbuþã ºi un
MÂÞ.(De la Mâþkin). Citat din Drumuri….:
”Pe casa ºi-a oprit zborul o cioara. Nicidecum, este
ornamentala, a fost montata odata cu celelalte þigle la
ultima reparaþie a acoperiºului.
Odatã cu aperitivele, cele câteva feluri ºi desertul,
aºezat, nu te mai ridici nici daca se întâmpla o catastrofa
universala. Germanul nu poate fi deranjat de la masa orice
s-ar întâmpla în lume.”
Nici eu, dar sunt considerat de cei din jur nesimþit.
Domnului Munteanu, specialist în ”tehnologia sudãrii”:
Specialistul în sudurã
Vãd cã dã bine din gurã
Însã fu lovit de flamã
ªi-a sudat chipul în ramã.
Întinderea prea mare a comentariilor poate fi scuzatã
doar de respectarea principiului proporþionalitãþii. Veþi
recunoaºte, dragii mei cititori, cã sunt foarte departe de
Slobozia. Slobozia-Shanghai-Slobozia.
Am fãcut un mic calcul. Municipiul Slobozia încape
în Shanghai de 200 de ori. Mai clar, Shanghaiul este un
oraº cât douã sute de Slobozii.
Aurel Anghel, Shanghai-China
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EVOLUÞIA JUDEÞULUI IALOMIÞA,
PÂNÃ LA DOMNIA LUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU (I)
(urmare din nr. trecut)

Perioadei vechi de locuire a Bãrãganului
ialomiþean i-a succedat perioada premedievalã
ºi medievalã timpurie, cu atestarea arheologicã
a numeroase aºezãri pe cursul râului Ialomiþa ºi
a braþului dunãrean Borcea, dar ºi pe malurile
unor ape secundare. Astfel, din secolul IV
dateazã cunoscutul opaiþ creºtin descoperit în
satul Luciu. Dupã o aºezare ialomiþeanã,
descoperitã ºi cercetatã pe malul lacului
Comana, s-a denumit ,,cultura Dridu”,
consideratã de specialiºti ca fiind caracteristicã
populaþiei româneºti din perioada prestatalã,
respectiv din secolele VIII-XI. Aparþinând
culturii Dridu, se remarcã ºi alte aºezãrile
descoperite ºi cercetate în zona borceanã, la
Fãcãeni, Vlãdeni-Popina Blagodeasca, Feteºti,,La Scursoare”, iar pe malurile râului Ialomiþa,
la Dridu-,,La Metereze”, Ion Roatã, Axintele,
Slobozia, Bucu-,,Pochina”, Cosâmbeºti,
Platoneºti etc.
În perioada medievalã, aceleaºi zone din
vecinãtatea apelor au constituit arealul unor
aºezãri atestate în numeroase documente
începând cu sfârºitul secolului al XIV-lea. Deºi
în interiorul câmpiei Bãrãganului, spre nord de
râu ºi îndeosebi la sud, lipsa apei a avut drept
consecinþã popularea târzie a celor meleaguri,
abia la începutul secolului al XIX, odatã cu
extinderea deosebitã a culturilor agricole, judeþul
medieval Ialomiþa era evident unul care a oferit
condiþii favorabile locuirii stabile. Potenþialul
piscicol deosebit al acestor meleaguri a atras
atenþia voievozilor încã din perioada urmãtoare
întemeierii statului medieval de la sud de
Carpaþi, iar punerea în valoare a resurselor
pescuitului avea sã determine sprijinirea
comunitãþilor de pe malurile Borcei ºi ale altor
ape ialomiþene.
Se poate concluziona astfel cã, deºi popularea
în interiorul câmpiei Bãrãganului s-a realizat mai
târziu, încã din cele mai vechi timpuri condiþiile
naturale au fost favorabile habitatului în
cuprinsul judeþului Ialomiþa.
II.ÎNCEPUTURI DE VIAÞÃ
MEDIEVALÃ ÎN JUDEÞUL IALOMIÞA.
Primele atestãri ale aºezãrilor ialomiþene.
Hrisoavele indicã pentru Þara Româneascã, între
anii 1351/1352 ºi 1625, nu mai puþin de 3220
de sate ºi târguri 2 7. Numeroase în zonele
subcarpatice, satele ºi târgurile erau mai rare
cãtre câmpie, unde în mod evident condiþiile de
locuire erau mai puþin prielnice, îndeosebi în
privinþa siguranþei, faþã de regiunile deluroase
ºi depresiunile montane.În judeþul Ialomiþa,
hrisoavele, întãrite uneori ºi de cercetãrile
arheologice, atestã numeroase aºezãri medievale
de-a lungul principalului râu, dar ºi pe unele ape
secundare, precum ºi pe malul stâng al Borcei.
Nu este mai puþin adevãrat cã în vastitatea
Bãrãganului, în lipsa surselor de apã, aºezãrile
au lipsit multã vreme. Aºezate pe moºii
mãnãstireºti, boiereºti, domneºti sau megieºeºti,
satele ialomiþene sunt atestate începând cu
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sfârºitul secolului al XIV-lea, nu mai târziu decât
în alte pãrþi.
Cea dintâi aºezare ialomiþeanã atestatã
documentar a fost satul Cãrãreni, aºezat pe o
moºie aproape de vãrsarea Ialomiþei în Dunãre,
moºie dãruitã de voievodul Mircea cel Bãtrân
mãnãstirii Cozia, ctitoria sa de pe malul drept
al Oltului. La 8 ianuarie 1392, când voievodul
dãruia mãnãstirii mai multe sate ºi bãlþi, actul
preciza cã ,,încã a adãugat Domnia mea Sãpatul
cu hotarul, pânã la gura Ialomiþei ºi pânã la
Cãrare ºi Aþigani 300 de sãlaºe”2 8. În secolele
al XV-lea ºi al XVI-lea, mai multe atestãri
documentare aratã Cãrãrenii ca cel mai cunoscut
dintre satele ialomiþene. Pe aceeaºi moºie
cozianã era atestat, la 12 decembrie 1424, satul
Lumineni, alãturat Cãrãrenilor în multe dintre
hrisoavele urmãtoare. Tot atunci, în hrisovul
voievodului Dan al II-lea, era atestat prima datã
ºi satul Corneni, aºezat la est de Cãrãreni ºi
Lumineni2 9. Oraºul de Floci, aºezat la gura
râului, era atestat dupã 30 ianuarie 1431, într-o
scrisoare domneascã a lui Dan al II-lea, adresatã
târgurilor ºi vãmilor din Þara Româneascã3 0. La
17 noiembrie 1431 era atestat prima datã
Alexeni, într-un hrisov prin care voievodul
Alexandru-Aldea dãruia mãnãstirii ,,Sfântul
Nicolae din Deal” (Dealu) satele Alexenii pe
Ialomiþa ºi Rãzvadul de lângã Târgoviºte3 1. Mai
multe sate ialomiþene de pe Borcea sunt atestate
la jumãtatea secolului al XV-lea; întãrind
mãnãstirii Cozia bãlþile de la Sãpatul la gura
Ialomiþei, voievodul Radu cel Frumos poruncea
hotarnici oameni din pãrþile locului, anume
,,slugile Domniei mele, Drãgoi ºi Goe din
Fãcãeni ºi Gureº din Frãþileºti ºi de la Floci,
Petre pârgarul ºi Buduºlov”. Se aminteau ºi
locurile unde se puteau încãrca carele cu
peºte:,,oriunde se încarcã carele cu peºte de la
bãlþile lor sau de la Steanca sau la Borduºani
sau la Fãcãeni sau la Vlãdeni ºi la Blagodeºti
sau la Corneani”3 2.În cealaltã extremitate a
judeþului, la confluenþa râurilor Ialomiþa ºi
Prahova, Dridu era atestat prima datã la 28
octombrie 1464 ca ,,Didrih”, când voievodul
Radu cel Frumos întãrea mãnãstirii Snagov
ocinele sale, între care ºi ,,patru mori la
Didrih”3 3.Neniºori (Nãniºori) apare atestat
începând cu anul 1512, într-un hrisov al
voievodului Neagoe Basarab3 4.Pe Borcea, la 15
decembrie 1501 era atestat satul Tâmbureºti,
într-un hrisov prin care Radu cel Mare întãrea
ctitoriei sale de la Dealu mai multe sate ºi bãlþi,
iar cãtre gura Ialomiþei, Vlad cel Tânãr întãrea,
la 27 mai 1510, satele Berteºti ºi Cãºcioarele
lui Neagoe din Mãrgineni 3 5. Mai jos de
Tâmbureºti, satele Trãnºani (Tomºani) ºi
Dichiseni erau atestate prima datã la 4 aprilie
1523, când erau întãrite mãnãstirii Argeºului, de
cãtre Radu de Afumaþi3 6. Futeºtii de pe baltã
(apoi Feteºti) apar atestaþi prima datã la 21
aprilie 1528, când acelaºi voievod întãrea
mãnãstirii Argeºului ocine dãruite de vornicul
Albul Rogoz, precum ºi pãrþile lui Badea ºi
Oneasa, cumpãrate de egumenul Gheorghe cu
fraþii cãlugãri3 7.

Dupã ce într-un hrisov de la 1514-1519 era
atestat ,,drumul Spãteanilor”3 8, la 25 mai 1532
era atestat satul Spãteni, într-un hrisov al
voievodului Vlad Înecatul pentru satul
Drãgoeºti3 9. Pe apa Sãratei de Jos, satul Slãtioare
(Slãtioara, Slãtioarele) era atestat la 30 iunie
1543, când Radu Paisie întãrea boierilor de la
Orboeºti partea de ocinã ,,de cãtrã Slãtioara ceau fost împresurat de pãrinþii Borcii ºi de fraþii
lui”4 0. În apropiere, satul Mãraþi (Amãraþi) apare
amintit prima datã în condicile comerciale
braºovene, în anul 1542, când un negustor de
acolo era venit cu marfã în oraºul din Þara
Bârsei4 1. Lipereºti, tot lângã Slãtioare, apare
atestat de la 27 mai 1545, într-un hrisov al
voievodului Mircea Ciobanul, unde se menþiona
cã ,,am scris eu, Badea, fiul popii din Lipãreºti
de la râul Ialomiþa”4 2. Tot lângã apa Sãratei,
Cãcaþi (Cacaleþi, apoi Rãduleºti) apare atestat
indirect într-un document intern din 10 aprilie
1550, când se întãrea ocinã la Groºeneasca unui
Neagul Cãcãceanul, adicã Neagul din Cãcaþi4 3.
Satul Berileºti apare atestat la 10 aprilie 1535,
când Vlad Vintilã de la Slatina întãrea acolo mori
ale mãnãstirii Argeº, în urma unei judecãþi,
amintindu-se cã fuseserã clãdite de cãtre Vlad
Înecatul4 4, aºadar între anii 1530-1532.
În colþul de nord-est al judeþului, aproape de
Târgul de Floci, un hrisov din 16 iulie 1538
întãrea stãpânirile ialomiþene ale boierilor din
Mãrgineni, atestându-se satul Cetãþelele.
Sãrãþenii de lângã lacul Strachina apar atestaþi
împreunã cu Cegani, Rãsturnaþi ºi Sufleni întrun hrisov datat între 28 februarie 1554-26
decembrie 1557, când voievodul Pãtraºcu cel
Bun întãrea satele amintite vornicului Stãnilã4 5.
drd. ªtefan Grigorescu
27
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28
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RELAÞIILE AGRARE ÎN SATELE DE PE BORCEA
- SECOLELE XV-XVII (urmare din nr. 55 - noiembrie 2007)

Alte acte domnesti vor inchina mosia Pietroiu
manastirii Plumbuita, Dudesti manastirii Sinaia,
parte din Dichiseni Episcopiei Buzaului, manastirea
Cotroceni la Facaeni, manastirea Coltea la Lichiresti
si Stelnica(29). Din secolul XV si pana in secolul al
XVII-lea, 16 manastiri vor primi proprietati pe Bratul
Borcea din partea unor domni sau boieri.
In acelasi timp, prin danii domnesti, prin
cumparati ori prin abuzuri, profitand de pozitia lor
de mari dregatori, sau prin infratire, s-au constituit
si mosiile unor boieri. De semnalat faptul ca, in satele
de pe Borcea si-au format proprietati mai multi
boieri, foarte rare sunt situatiile cand satul apartinea
in intregime unul feudal. Astfel, la Tamburesti devin
stapani Harvat mare portar(30), Carca vornic(31),
Preda postelnic(32), Sima logofat(33), Dumitru
Dudescu(34). Mosia Stelnica va fi impartita intre
Iacov logofat(35), Dragu logofat din Slatioare(36)
si Hamza(37). Acelasi l;ucru se va intampla la
Transani care va fi inrobit de Danciu clucer(38),
Musat postelnic(39), Datco clucer(40). La Blagodesti
se vor impamanteni Oprea(41) si Neagoe a lui
Draghici(42). Si exemplele ar putea continua.
Pamantul intins si manos a atras si alti mari
feudali. Printre acestia amintim pe marele vistier
Dumitru Dudescu care reuseste, prin mijloace nu
prea ortodoxe, sa devina stapan al unei parti din
mosia Fetesti (43).
Totodata, prin mostenire de la unchiul sau
Dragomir cel Batran din Bora, va deveni stapanul
unei parti din satul si mosia Tamburesti (44). Un alt
mare demnitar, Radu mare logofat din Cocorasti,
reuseste sa intre in posesia a 230 de stanjeni din
mosia Cegani, eliminand alti pretendenti, printre care
Razvan, capitan din Sulimanul si intarite de Matei
Basarab la 16 decembrie 1647 (45). Si numarul lor
este in crestere, dupa cum vom vedea.
Deseori cele doua mari forme de proprietate
manastireasca si boiereasca intrau in conflict pentru
stapaniri in satele de pe Borcea. Este cazul lui Badea
clucerul, posesor al unei ocine in Tamburesti, ale
carei hotare spre Branceni sunt disputate cu
manastirea Dealul, in timpul domniei lui Patrascu
cel Bun. Domnul numise 24 de boieri care « sa
cerceteze hotarul catre satul Branceni » (46). Disputa
dintre cei doi proprietari nu este rezolvata, deoarece
domnul Patrascu cel Bun moare, asa ca ea va continua, ceea ce il determina pe domnul Alexandru al
II-lea Mircea sa intervina. Ulterior, pricina se va
amplifica odata cu pretentiile altor boieri : Ivan
logofat si Harvat mare portar. Din document reiese
ca au pierdut calugarii in favoarea marilor demnitari.
Cel mai vechi conflict dintre cele doua forme ale
proprietatii feudale este cel dintre manastirea Cozia
si Toma banul, care se vor judeca in fata domnului
pentru privalul Cega, Toma pierzand, deoarece
calugarii dovedisera ca acest prival si toate celelalte,
le au de la Mircea cel Batran (47).
Un alt conflict este cel dintre manastirea Arges si
cativa mari feudali impamanteniti pe mosia Fetesti.
Manastirea contesta dreptul acestora, insa cei in
cauza : Dotca paharnic, Radu postelnic, Dumitru
Dudescu vin cu « hrisoave vechi si batrane si alte
carti pentru ocina de la Fetesti »(48). Domnul
Alexandru Ilies « cercetand si judecand dupa dreptate
si lege a adeverit ca sunt dedine drepte ale Manastirii
Arges, si a dat sa tina manastirea din partea Papeasca,
jumatate, iar cealalta jumatate sa o tina Dumitru
Dudescu vistier pentru ca a cumparat-o de la

Dragomir a lui Scurtu » (49). Acest lucru va genera
discutiile ulterioare dintre cei doi.
Conflictele de acest fel se tin lant in satele de pe
Borcea. Este cazul disputei dintre Manastirea Mislea
si Ioachim, fecioarul lui Hamza, care paraste
domnului « ca n-au avut manastirea mosie de la
Stelnica, nici nu a vandut tata (Hamza) nimic
(manastirii n.n.) » (50). Gavril Movila voievod da
porunca sa fie calugarilor si egumenului Macarie,
mosii la Stelnica, a treia parte.
Este evident faptul ca satele de pe Borcea aveau
in posesia lor suprafete foarte intinse, ingloband atat
zona de balta, cat si campul propriu zis. Pe aceste
vaste campuri locuitorii satelor de pe Borcea au
practicat o agricultura aflata in continua extindere.
Chiar daca pescuitul si cresterea vitelor, ca sursa
de venit, a detinut primatul, cultura plantelor a
reprezentat pentru ei una din ocupatiile esentiale.
Pentru secolele XV-XVII, documentele sunt mai
putin concludente, in schimb pentru secolul al
XVIII-lea sunt edificatoare. Inca din secolul XVXVII, toate aceste comunitati se ocupau cu
agricultura si cu cresterea vitelor, albinaritul si
gradinaritul.
Documentele, din aceasta perioada, referitoare
la satele de pe Borcea, contin informatii, mai mult
indirecte, asupra activitatilor agricole desfasurate
pe intensele suprafete de pamant ce le aveau la
dispozitie. Aceste informatii ne sunt puse la
indemana indeosebi, cand aceste acte fac referiri la
obligatiile taranilor fata de stapanii feudali.
Valoarea acestor asezari si mosii era data, in
primul rand, de pescuitul in apele Borcei si ale
privalurilor din Balta. Incepand cu hrisovul din 15
ianuarie 1467 a lui Radu cel Frumos sunt amintite
drepturile manastirii Cozia privind vama din peste.
Zeciuiala din pestele prins in baltile de aici insemna
un venit important pentru manastirile care au primit
danii aici si tin sa-l pastreze cu orice pret.
Cresterea animalelor constituie, de asemenea, o
ocupatie de baza si documentele contin stiri despre
suhatul de de porci si oi (51), « oaie si oaie seaca,
grostina de porci, cai de olac si branisari » (52).
Documentele vorbesc si de apicultura. Numeroase
sunt actele care precizeaza “zeciuiala din stupi”,
“dijma din stupi”, “partea de miere” etc. (53).
Pe campurile intinse, de care dispuneau satele
de aici se practica o agricultura in continua
extindere. Cultura plantelor cerealiere s-a facut la
inceput, indeosebi pe coastele dealurilor, de-a lungul
vailor fertile, urmand ca apoi sa se extinda spre
camp, pe masura ce vor avea loc destelenirile.( 54).
Se cultiva, dupa cum ne informeaza
documentele, meiul, graul, orzul, ovazul. Referiri,
in documente la obligatii ale taranilor dependenti,
de felul: « galetaritul», «obligatia de galeti» (55),
«oborocul de grau» (56), confirma cultivarea
cerealelor pe scara larga. Intr-un hrisov din 1 iunie
1629, domnul Alexandru Ilies confirma calugarilor
de la manastirea Arges, « dreptul de araturi »(57).
Existenta morilor, in satele de pe Borcea confirma
inca o data cultura cerealelor pe scara larga.
Studiind documentele istorice din aceasta
perioada cu referire la satele de pe Borcea, gasim
informatii despre cultivarea vitei de vie, « despre vii,
vin, butia cu vin » (58), despre unele podgorii, cum
era aceea a lui Dumitru Dudescu de la Tamburesti,
care avea o podgorie de 10 pogoane (59).
Cautand sa exploateze cat mai mult bogatiile
oferite de pamantul arabil si nearabil, din balta si
din camp, cele doua forme de proprietate feudala

au intrat in conflict, iar pe de alta parte au actionat
in a agrava regimul de obligatii al taranimii
dependente fata de stapanii pamantului, pe care il
lucrau si in acelasi timp in suprimarea libertatii
satenilor.
Daca in primele secole ale evului mediu
romanesc satele formau obsti libere, in care taranii
erau proprietarii intenselor suprafete de pamant, de
la Dunare si pana in camp, asa cum fusese stabilit
inca din vechime si au continuat sa le pastreze, intro oarecare masura, in secolele urmatoare, treptat
aceste obsti isi vor pierde libertatea. Procesul de
aservire se accentueaza pas cu pas. Insa taranimea
libera nu a disparut. S-au mentinut comunitati libere
pana in secolul al XIX-lea, cum au fost cele de la
Maltezi si Buliga. Cea mai mare parte a locuitorilor
sateni va fi formata din tarani dependenti, rumani,
cum sunt mentionati in documente.
Inventarul uman al domeniului feudal constituie
elementul indispensabil pentru valorificarea
pamantului. Existenta rumanilor pe mosie este o
garantie a obtinerii veniturilor si actele de vanzarecumparare, intaririle de ocina, daniile, inregistreaza
intotdeauna prezenta taranilor dependenti sub formula « mosie cu rumani ».
Un indiciu al vanzarii mosiilor cu rumani sunt
informatiile oferite de multitudinea documentelor
din secolul XVI-XVII. La 6 iunie 1622 Radu voievod
intareste lui Musat postelnic ocina in satul Transani
« toata, din camp si din padure si din apa si din balti
si cu toti vecinii» in numar de 17 persoane impreuna
cu fii lor (60). Un an mai tarziu, acelasi voievod
recunostea printr-un hrisov, dreptul lui Zaharie
Lazarescu asupra 50 de stanjeni cumparate de la
Cegani impreuna cu trei rumani » (61). In porunca
pe care o da domnul Alexandru Mircea voievod la
26 decembrie 1625 confirma tocmeala facuta de
« Antonie si fratii sai Iorga si cu varu sau Ianache,
pentru mosia Vladeni… precum sa aiba ei a infrati
aceasta mosie si rumanii. »(62).
Prof. Mihai Iorga
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PRIVINDU-NE ÎN OCHI… PRIN EUROPA
(urmare din numãrul
trecut)

Arta de a cãlãtori.
Mãrturisesc cã propoziþia
aceasta, titlul unei emisiuni
ascultate de curând la postul
TITI DAMIAN de radio naþional, mi-a stârnit
curiozitatea. Era, printre altele,
vorba despre un curs de turism, angajat de o agenþie
guvernamentalã la un liceu din Sinaia. „Nici nu se putea
mai bine. Locuitorii staþiunii-bijuterie amintite nu
trebuie numai sã primeascã oaspeþi, ci sã mai ºi
cãlãtoreascã, bineînþeles, ca tot românul, prin Europa
ºi poate chiar aiurea”, mi-am zis eu, mulþumit cã cineva
în þara aceasta atât de mult hulitã de cine vrei ºi cine nu
vrei, se mai gândeºte sã-i înveþe pe românii noºtri nu
numai sã cãlãtoreascã, ci sã devinã niºte turiºti adevãraþi,
pentru cã România are, slavã Domnului! ºi ce sã ofere,
dar sã-i înveþe pe fiii ei, mai buni sau mai puþin buni, sã
ºi observe ce-i bun „dincolo”, ca sã poatã pune în
practicã cele vãzute. Nu prin elitã, de altfel destul de
subþire, ne apropiem de civilizaþia Occidentului, ci prin
valurile succesive de români care, vânzolindu-se un timp
prin Europa, aduc ºi vor aduce bani, dar mai ales o altã
mentalitate, adicã civilizaþie, ceea ce ne cam lipseºte,
doar suntem la porþile Orientului ºi în centrul Balcaniei...
ªi-am mai înþeles eu din prezentarea respectivã cã
„a vedea” nu-i sinonim, sau egal, cum vreþi sã-i ziceþi,
cu „a privi”. Asta mã învãþase ºi Eminescu în
„Luceafãrul” sãu nemuritor: „Îl vede azi, îl vede mâini
/Astfel dorinþa-i gata /El iar privind de sãptãmâni /Îi
cade dragã fata”. Aºadar, îmi ziceam eu, fata (fiinþã
muritoare, comunã) vede, adicã doreºte, pe când
Luceafãrul (fiinþã eternã, geniul) priveºte, adicã
reflecteazã, contemplã.
Aºadar, ca sã fii un turist adevãrat, am tras eu
concluzia, trebuie sã ºtii sã ºi vezi, sã ºi priveºti, adicã
sã iei cu tine ce-ai vãzut. Mai mult chiar, sã duci
impresiile în þara ta, sã le compari ºi, dacã poþi, sã le
transmiþi ºi semenilor, adicã sã le aplici.
N-aº vrea sã se creadã cã eu cad în capcana
admiraþiei totale faþã de ceea ce am privit pe unde mam dus, dar verde ca-n Austria n-am mai vãzut. De la
fereastra autocarului aveai senzaþia cã verdele ce þâºnea
obraznic dinspre autostradã pânã spre poala pãdurii sau
spre lanurile de porumb, de grâu sau spre pajiºtile unde
pãºteau leneºe, mulþumite în þarcurile lor grupuri de 2530 de vãcuþe, cele mai multe albe, era altul decât la noi,
chiar dacã ºi ei, austriecii, trecuserã cam prin aceeaºi
secetã. M-am grãbit sã gãsesc o explicaþie doar pentru
mine: Alpii Austrieci sunt de vinã – ceva, probabil, legat
de reflexia luminii sau oxigenul cu albastrul cerului ori
fi de vinã. Dar, când aceeaºi imagine mi s-a prelungit
pe sute de km în Bavaria, apoi prin Alsacia Franþei, am
schimbat explicaþia: „Occidentalii ãºtia trebuie sã aibã
un sistem de stropire sau de irigaþii pe care eu nu-l
sesizez. Se apropia seara, vacile pãºteau încã liniºtite,
nederanjate de nimeni, aveau în þarcul lor ºi cisterne de
apã, cu un sistem de adãpare pe care-l foloseau
nestingherite. Totuºi, seara, nici gând sã vinã vreun
proprietar sã le ducã de la spate, alergându-le cu vreun
ciomag, spre grajd, sã le încuie bine cu ºapte lacãte, ba
sã mai punã ºi un paznic. Ca sã fiu sincer, nici pe lângã
casele lor cochete, la care se ajungea doar prin câte o
potecã de asfalt, nu prea am vãzut garduri, cel mult niºte
gãrduleþe de decor, multe garduri vii, frumos aranjate
ºi mereu tunse. Am realizat atunci cã milioanele de
kilometri de garduri din satele, dar ºi din oraºele noastre
sunt specialitate româneascã, unicã în Europa, un fel
de specific naþional, despre care voi scrie cu alt prilej...
Aºadar, cu ochii pe verde! – mi-am zis, cercetând
fiecare colþiºor din oraºele prin care am trecut pânã sã
ajung la Paris, punctul terminus ºi maxim al aventurii
mele turistice. Ca un fãcut, dincolo de borduri – aveau
ºi ei, slavã Domnului! – numai gazon, însã tuns frumos,
întreþinut, udat, pe orice bucãþicã de pãmânt, în toate
parcurile, pe toate rigolele, pe marginile ºoselelor,
autostrãzilor, numai gazon verde, perie, desigur stropit
la timp, dar, paradoxal, niciodatã n-am zãrit vreun
îngrijitor cu ditamai maþul întinzându-l sã stropeascã.
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Sincer sã fiu, nu prea îþi venea la îndemânã sã arunci vreo
hârtie sau vreum chiºtoc pe jos. Prea era curat! Ca sã fiu
ºi mai sincer, în Viena am mai vãzut o „ciudãþenie”: în
plinã varã, un ins cu o gamelã cu smoalã caldã agãþatã de
gât astupa gãurile în asfaltul trotuarului, unele nu mai mari
decât buricul degetului. Mai mult chiar, asfaltul acela
vienez avea ceva în el care nu te obosea, chiar dacã ai fi
mers o zi întreagã ºi era turnat (asta am vãzut-o ºi în Paris),
astfel încât apa din ploaie sã se scurgã fãrã nicio opreliºte
ºi, desigur, fãrã sã ude pantofii trecãtorilor.
Mã simt obligat sã fac iar o parantezã, sã vã povestesc
ce minune a mai fãcut „ghiduºa” noastrã la Salzburg.
Aveam trecut în program, dar ajunsesem foarte târziu din
cauza unor întârzieri repetate la popasuri ale grupului,
dar ºi a unei triple rotiri în jurul unor clãdiri centrale din
care ºoferul nu mai ºtia sã iasã, sã admirãm o grãdinã cu
flori, splendidã, ni s-a spus. Am ajuns pe la unsprezece
noaptea, dar am gãsit-o în întuneric, cãci vienezii fãceau
ºi ei economie de luminã. Am admirat-o la fulgerãrile de
lumini de la locuinþele ºi localurile din jur, dar nu cred cã
i-a dat cuiva prin cap sã rupã vreo floare. Practic, ghida
noastrã ºi-a fãcut datoria, adicã programul, pentru ea n-a
contat dacã am vãzut-o noaptea. Oricum, n-am pierdut
chiar totul, cãci era de trandafiri, iar pe bãncile de pe alei,
doi câte doi bãrbaþi îºi vedeau de dragostea lor...A doua
zi, mi-am fãcut timp þi am trecut pe acolo, prea mare era
curiozitatea. N-am vãzut nici mãcar o floare ruptã. Erau
udate proaspãt, aveau picuratoare la rãdãcinã, ca sã nu se
consume apã decât atât cât este necesar...
La plecarea spre þarã de la Stasbourg - n-am avut
în program, am pus mânã de la mânã, cum se obiºnuieºte
în asemenea situaþii – am convenit sã dãm o fugã, o
aruncãturã de bãþ, cam cincizeci de km, pânã la Luxembourg, capitala ducatului omonim. Ce sã vezi, ce sã
priveºti, ce sã admiri mai întâi aici? Verdeaþã cât vezi cu
ochii, pãduri, munþi, ºosele, viaducte, clãdiri istorice,
catedrale, cer albastru, liniºte. Era duminicã dupã-amiazã,
localnicii nu ºtiu pe unde erau, n-au prea ieºit sã ne
întâmpine, numai noi românii, bineînþeles gãlãgioºi, cu
gura cãscatã încoace ºi încolo. Totuºi, câteva exemplare
de localnici ºi localnice ne-au atras atenþia: pãreau o altã
rasã, dacã nu nordicã, cel puþin de pe altã planetã: înalþi,
frumoºi, eleganþi, cu ochii albaºtri, calmi, liniºtiþi, naivi,
întorceau capetele dupã noi auzindu-ne vorbind într-o
limbã complet strãinã lor. Noi pãream, lângã ei, niºte
liliputani, niºte ciudaþi, niºte agitaþi. Au devenit, dintr-o
datã, mai deschiºi când am început sã schimbãm replici
timide cu ei în francezã, se bucurau din tot sufletul când
vedeau cã le admirãm capitala, se vedea cã erau tare
mândri...
Aveau ºi de ce. Trec, la un moment dat, pe lângã un
zid. Dintre rosturile pietrelor iese o buruianã, am fizis
noi, o plantã agãþãtoare pe care unul din grup era s-o
smulgã fãrã vreun rost, dacã i-ar fi ajuns mâna la ea, aºa
ca sã se afle în treabã. Ce credeþi cã fãcuserã
luxemburghezii? Au protejat-o ca pe un monument al
naturii punând lângã ea o plãcuþã de plastic, transparentã,
bine ancoratã, cu denumirea ºtiinþificã în latineºte, cu mai
multe date, ºi mai ºtiu eu ce-or mai fi scris, cãci nu cunosc
luxemburgheza. În acel moment, gândul mi s-a întors la
Tabãra de Sculpturã de la Mãgura Buzãului. O admiram
într-o splendidã zi de mai, nu numai pe cea de lângã
Mânãstirea Ciolanu, ci ºi pe cele încã douã tabere din
Poiana de Sus, puþin mai ferite de privirile aºa-ziºilor
turiºti, un loc dumnezeiesc pe care cred cã orice occidental
l-ar venera, dealtfel frecventat ºi de mii de români, mai
ales la sfârºit de sãptãmânã. Printre sculpturi pãºteau
liniºtite, îngrãºând locul ºi scãrpinându-se de ele, din când
în când, leneºe, vacile sãtenilor. Nu-i nimic, mi-am zis,
ceva pitoresc, Milka noastrã româneascã, bunã pentru
filmat. Numai cã priveliºtea idilicã s-a schimbat spre searã.
O ciurdã gãlãgioasã de vreo douã duzini de rrromi
cãldãrari (era sã zic þigani, da-i jignesc ºi-mi cer scuze!)
au poposit ºi ei acolo, cu cãþel, cu purcel, cu o mulþime de
puradei, în mijlocul naturii. ªi-au instalat, pe un platou,
printre statuile, de-acum celebre ale unor sculptori
renumiþi, un cazan uriaº pe niºte pirostii, au fãcut un foc
cu lemne la îndemânã din pãdurea din apropiere, apoi au
jumulit, de vii, niºte gãini, raþe, curci, gâºte (Dumnezeu

sau numai ei ºtiau de unde fãcuserã rost!) le-au aruncat
în apa clocotindã, iar fulgii, desigur pluteau nestingheriþi,
la voia întâmplãrii, printre statui, printre þigani ºi printre
vaci. Se lãsase de mult seara, un foc uriaº de tabãrã se
ridica luminând împrejurimile, iar statuile, însufleþite ºi
ele de atâta gãlãgie, savurau în tãcere mirosul de mici ºi
de copane fripte, udat cu Tãmâioasã de Pietroasele...
Soluþii pentru eliminarea din privirile turiºtilor a unor
astfel de priveliºti sunt la îndemâna oricui pãstoreºte
asemenea muzee în aer liber. O replicã am descoperit-o
tocmai în Covasna când am vizitat lacul Sf. Ana. Zona
era discret împrejmuitã, loc de parcare pentru maºini
era amenajat, iar la intrare un zdrahon de ungur care
vorbea destul de prost româneºte, dar foarte ferm, ridica
ºi lãsa o barierã, dupã caz, unde vindea vederi cu lacul
sau cu zona respectivã, la un preþ acceptabil, ce-i drept,
mai mult obligat cãci, nu cumpãrai, nu intrai. El zicea
cã-i taxã pentru ecologizare ºi, când am ajuns la marginea
lacului, l-am crezut, aºa de curat era peste tot. Ce-ar fi
dacã principiul s-ar aplica ºi la Mãgura, dar mai ales la
Vulcanii noroioºi?
Sã ne ducem din nou în Luxemburg, ca sã putem
pleca spre þarã, cãci aveam drum lung de strãbãtut... S-a
dat adunarea la autobuz dar, pânã sã se adune toþi,
ghiduºa, încercuitã de fumãtorii pasionaþi, ºi-au mai
aprins câte o þigarã, chipurile, sã-i aºtepte pe cei câþiva
întârziaþi, aºa cum se întâmplã în grupurile de români.
ªoferul a cloxonat adunarea în plin centrul
Luxemburgului, de se uitau localnicii la noi speriaþi,
miraþi, iar întârziaþii noºtri s-au conformat pânã la urmã.
Imediat, sub pingelele vajnicilor fumãtori români ºi ale
tocurilor ghidei s-au strivit, dintr-un foc, vreo douãzeci
de chiºtoace, cam mãricele, de-þi pãrea rãu dupã ele. ªi
când te gândeºti cã asta se întâmpla cam la fiecare oprire
a autobuzului! ªi te mai gândeºti cã, la plecarea din þarã,
ghiduºa ne fãcuse un instructaj destul de amãnunþit cum
sã ne comportãm...
La plecare, în autobuz, un coleg de cãlãtorie, plin de
admiraþie pentru ce vãzuse, mã întreabã cu sinceritate,
sã-mi testeze impresiile: „În care dintre þãrile prin care
am trecut, dacã ar fi sã rãmâi, ai accepta?” „În Luxembourg, i-am rãspuns fãrã ezitare, ºi m-aº face mãturãtor!”
„De ce?” mã întreabã ºi mai plin de curiozitate. „Pãi nu
prea aº avea ce face. Ai vãzut dumneata în tot ducatul
ãsta vreo hârtiuþã pe jos, vreun chiºtoc de þigarã sau vreun
coº de gunoi plin cu resturi? Cum grupurile de români
ajung foarte rar pe aici.... ”
N.B. Nu pot sã nu evoc aici o întâmplare petrecutã
cu un grup de-ai noºtri, altãdatã, în orºul Magdeburg din
Germania. Era o duminecã plãcutã de dupã amiazã.
Þipenie de german în oraº. Toþi în veek-end, pe coclauri,
la odihnã. Noi, românii, de-abia ajunºi, am pornit-o la
plimbare, prin centru, în recunoaºtere. Crescut parcã din
trotuar, un tei – o splendoare, frumos rotunjit, mai multe
flori galbene, parfumate, decât frunze. Crengile atârnau
pânã la nivelul frunþilor noastre. Nimeni nu se atinsese
mãcar de o singurã floare, deºi teiul pãrea de vreo
sãptãmânã înflorit. Totuºi, unul din grupul nostru, trecând
pe dedesubt, n-are de lucru? Trece cu mâna, din prostealã,
chelind vreo trei-patru ramuri de deasupra capului,
ghemuind florile în labele-i uriaºe, apoi arucându-le în
stânga ºi.n dreapta ºi scuturându-se bãtând din palme,
de polen ºi de satisfacþie. Grupul a trecut, teiul a rãmas
în urmã, cu crengile-i chelite.... Un neamþ rãtãcit printre
noi a vãzut miºcarea. Îl urmãream cum dãdea resemnat
ºi uluit din cap. Deºi nu ºtiam limba, îmi dãdeam seama,
dupã gesturi, cã întreba pe limba lui, ceva cam de genul
ãsta: „De ce ai fãcut asta?” „De-aia”, l-am auzit pe
conaþionalul rãspunzând, deºi habar n-avea de întrebare.
Am tradus în rãspuns sfidarea româneascã, plinã de
orgoliu prostesc, la o civilizaþie care-l complexa.
Neamþului i-au dat, pur ºi simplu, lacrimile, iar eu
am plâns în mine gândindu-mã la miile de pruni, meri,
viºini, cireºi, gutui, corcoduºi, caiºi de lângã drumuri,
cheliþi de primãvara pânã toamna în numele lui ”lasã-l
pe copil sã ia, i-o fi ºi lui poftã, sãracul!”
„Sãrac de civilizaþie”, a mai comentat altcineva lângã
mine, care urmãrise la fel de mirat scena, adãugând:”La
noi, la Buzãu, este o comunã, Verneºti, trec mai mereu
prin ea, unde nimeni nu se agaþã de viºinii, cireºii sau
prunii plini de rod de la marginea drumului, ºi nu-i
pãzeºte nimeni.” „Cum aºa?” „Pãi, am vãzut cã aveau
numãrul
viitor)
toþi.(continuare
Ar fi ca ºiîncum
ar strica
în curtea lui...”

Drumuri prin Vaterland,
þara minunilor (VII)
(urmare din numãrul trecut)

Îmbãiat, parfumat cu spray-uri germane,
recomandate ca niºte capodopere ale artei, cu o
cãmaºã imaculatã, încât nici la însurãtoare nu
eram atât de dichisit, proaspãt ras ºi lustruit la
pantofi, am plecat la o importantã întâlnire cu
un oraº provincial, dar mãreþ în felul sãu, ornat
cu trandafiri înfloriþi ºi curat ca o masã pe care
îþi tai pâinea. Toate strãzile coboarã, pe lângã
mine trec bicicliºti spre ºcoalã, echipaþi cu niºte
cãºti de cauciuc, capabile sã reziste la cele mai
sãlbatice izbituri, nu degeaba posesorii cu
ghiozdane aleargã nebuneºte, sau urcã din greu,
transpiraþi de efort, cu toate cã nu-i obligã nimeni
sã pedaleze în suiº… Într-adevãr, nu-i poveste
pentru înºelat copiii, fiecare vilã aratã impecabil,
cireºele încep sã se coacã, gazonul nu admite
nici o buruianã, este însãºi dovada perfecþiunii,
trandafirii îºi mai permit sã se scuture, dar numai
cu mare bãgare de seamã, pentru cã însãºi
cãderea câtorva petale sã nu tulbure armonia
generalã ºi generalizatã.
Ieºim din labirintul strãzilor laterale ºi ne
revãrsãm într-un adevãrat bulevard, cu maºini
alergând cu toatã viteza pe douã sensuri largi.
Autocamioanele nu au voie sã intre în oraº decât
noaptea, pentru aprovizionare, dar zonele
comerciale, marile supermarket-uri se aflã la
periferie, aºa cã limuzinele ºi micile dubiþe nu
se împiedicã de nimeni ºi de nimic. Dacã se
întâmplã sã opreascã, evenimentul dureazã
câteva secunde ºi pleacã în trombã. Nici un
vehicul nu se aflã parcat pe stradã. Una din
douã: ori aleargã din rãsputeri, sã disparã de la
faþa locului cât mai repede, toatã lumea se
grãbeºte, ori se intrã într-o parcare, temporarã,
de obicei gratisã, sau cu platã, special
amenajatã. Nu existã alternativã, nici o maºinã
micã nu se aflã în calea nimãnui, iar cele mari
nu-s de vãzut nicãieri, decât pe ºoselele de
centurã, în tranzit rapid.
Cum sã traversezi un astfel de bulevard,
destul de larg, dar ocupat în ambele sensuri de
alergare de bolizi grãbiþi? Sã încerci o trecere
ocazionalã, cum se întâmplã întotdeauna în
patria mea dragã, aici echivaleazã cu nebunia
sau cu sinuciderea pe calea feratã, în faþa trenului
accelerat. Pe urmã, ochii vigilenþi ai poliþiei se
aflã pretutindeni, inclusiv în camerele de luat
vederi instalate pretutindeni, încât numai mersul
frumos, pe mijlocul trotuarului, nu este
sancþionat. Jeni m-a scos din încurcãtura nu atât
metafizicã, pentru cã nu ºtia ce gândeam ºi nici
nu mã confesam, cât pietonalã: dacã ai chef, dacã
eºti obligat, dacã nu se poate altfel, traversarea
se face la semafoare speciale, binevãzute de
departe ºi recunoscute de toþi ºoferii în trafic,
datoritã semnalizãrilor pe panouri speciale, ziua
albastre, noaptea fluorescente. Aºadar, se apasã
pe un buton special, se aºteaptã câteva secunde,
luminile roºii se sting, apare galbenul, când

vitezele dispar, maºinile frâneazã, iar la culoarea
verde traversezi, niciodatã singur, pentru cã
imediat apar copiii cu biciclete ºi þi-o iau înainte.
Privind spre stânga ºi spre dreapta, deja s-au
format ºiruri uriaºe de maºini ºi continuã sã se
lungeascã, apoi luminile se reaprind în ordinea
inversã ºi alergãtura din spate reîncepe cu
aceeaºi frenezie ºi disciplinã. Trecem pe lângã
vitrinele unei brutãrii, intru pentru câteva clipe
ºi ameþesc de mirosul proaspãt, pe când felurile,
formele, ba chiar culorile sunt de o bogãþie
ameþitoare, cu rotunjimi, cu împletiri, cu
rãsuciri, cu felii, cu de toate. Plecãm repede,
trecem pe sub podul de cale feratã, de unde
atârnã lungi funii verzi ºi nãpãdite de frunze, un
fel de viþã sãlbaticã. Dincolo, se construieºte o
stradã nouã, se introduc tuburi uriaºe, e un
ºantier animat, toþi muncitorii, în salopete
albastre, cu cãºti, se grãbesc. Nimerim într-o
parcare goalã, trecem pe lângã un supermarket,
cu zeci de saci cu pãmânt de flori: „Acum am
putea cumpãra, pânã disearã nu se va mai gãsi
nici unul”, îmi spune Jeni. „Noi am cumpãrat
de la marginea oraºului, din zona comercialã.
Ne-au trebuit mulþi saci când am amenajat
grãdina. Agenþii ecologici patruleazã pe timpul
nopþii ºi apar mari probleme cu administraþia,
amenzi împovãrãtoare, dacã nu ai o grãdinã
aranjatã dupã toate regulile. Nu este nevoie sã
te pricepi. Dai telefon, vine grãdinarul ºi face el
toatã treaba, dar trebuie sã plãteºti dupã tarife,
inclusiv materialele, pãmântul, gazonul, puieþii,
aºa cã, mai bine, pui mâna, munceºti singur ºi
economiseºti banii, care se câºtigã mulþi, dar
greu în Germania…”
O piaþã micã, pãtratã este repavatã cu cuburi
de granit suedez. „Vine marea sãrbãtoare a
aniversãrii oraºului. Pavajul s-a învechit, are
câteva sute de ani, aºa cã i-a venit rândul. Pânã
mâine lucrarea va fi gata. Aici nici nu începe
ceva ºi se cunoaºte ora, minutul, secunda când
se taie pamblica inaugurãrii…”
Merg pe trotuar, dar sunt tras de mânecã:
„Nu ai voie pe banda bicicliºtilor. Pot sã aparã
oricând ºi este dreptul lor sã o gãseascã
întotdeauna liberã. Vezi cã are culoarea roºcatã
ºi marcaje speciale, aºa cã fereºte-te cât mai mult
cu putinþã…” Peste gardul viu, din tufiºuri tunse
ºi plasã metalicã, se aflã curtea cu iarbã ºi gropi
de nisip a unei grãdiniþe. Printre gãleþi, greble,
ciuperci uriaºe, tobogane, câteva fetiþe,
nemþoaice de trei sau patru ani, vorbesc cu o
vitezã uluitoare, cum se spune, le merge gura.
Îmbufnaþi, bãieþii tac premonitoriu. O scenã mi
se pare familiarã: educatoarele au întors spatele
spre copii ºi, lungindu-ºi gâturile ºi apropiinduºi capetele blonde, pãlãvrãgesc, e drept, pe
ºoptite, ceea ce tot sporovãialã înseamnã. Cine
spunea cã nemþii sunt supraoameni? Nimeni, vai
de mine, sunt tot atât de oameni, cu oricâte
calitãþi ºi defecte, dar accentuate…

În sfârºit, printrun gang scurt,
mãrginit de vitrinele
unei farmacii ºi ale
unui magazin de
bijuterii, dãm peste o
stradã comercialã, în
pantã linã. În partea
ªerban Codrin
de sus se aflã marea
piaþã a oraºului,
centrul istoric, pãtratul pietruit cu pavaj negru,
tocit, care urcã din vechime, strãjuit, spre sud,
de clãdirea Primãriei(Rathaus, Casa Sfatului),
deloc impozantã, ba chiar înghesuitã, cu ferestre
mici în zidul rece de cãrãmidã veche, cu un gang
spre o curte interioarã, ºi, spre nord, de uriaºa
catedralã protestantã, cu niºte turle ascuþite,
extrem de semeþe, de o înãlþime uluitoare,
construcþie de cãrãmidã ºi þiglã, totul respirând
greoi, cu oricâtã zvelteþe, o bãtrâneþe
venerabilã… În mijlocul pieþei, o fântânã s-a
stricat de prea multã vreme ºi nu a mai fost
reparatã, pentru cã, de fapt, este un monument
dedicat fiilor oraºului morþi în rãzboiul germanofrancez din 1870. În piatrã sunt sãpate o mulþime
de nume, dar nu se mi desluºeºte nimic, din
cauza lichenilor. Laturile sunt ocupate de
cafenele ºi cofetãrii cu mesele scoase afarã, cu
umbrele de soare, ºi de intrãrile în multe magazine supraetajate. Cumpãrãm îngheþatã, în niºte
cupe uriaºe, încât trebuie sã facem pauze lungi,
pentru cã ne-am sãturat de câteva ori, pânã sã
terminãm. La urmã sorbim laptele, e bun,
parfumat ºi încãlzit, se anunþã o zi canicularã,
sunt 30 de grade la umbrã. Jeni aproape râde:
„Disearã toate ziarele vor avea ce comenta
despre una dintre cele mai fierbinþi zile ale verii,
dar se va liniºti repede, aici plouã din senin, norii
vin din Marea Nordului ºi trec spre Marea
Balticã(Ostsee, Marea de rãsãrit), aºa cã în iunieaugust e rãcoare, iar în decembrie-februarie
vremea e cât se poate de blândã, ca în Anglia…”
De pe frontonul unei bãnci ne priveºte un poster
cu portretul lui Carl Maria von Weber(17861826), unul dintre fiii oraºului, o glorie a
landului ºi, sã recunoaºtem, creatorul operei
naþionale germane. Muzica lui, mã voi lãmuri,
nu lipseºte de pe toate scenele din þarã, uverturile
la „Freischutz”, „Oberon”, „Euryante” se transmit în permanenþã la radio, iar „Corul
vânãtorilor” umple cafenelele, alãturi de hard
rock, dansuri de Mozart, valsuri de familia
Strauss ºi arii de Verdi. Compozitor devenit
popular, Weber ne invitã în somptuosul sediu al
bãncii, unde avem prilejul sã-i vedem pianul, la
care a învãþat sã cânte, manuscrise ºi scrisori
sub geamuri, fotografii cu scene din spectacole
prin toate teatrele lumii ºi, bineînþeles, „Corul
vânãtorilor”, urmat de concerte pentru pian,
recunosc acordurile Simfoniei I. Împrejur, la
calculatoare, funcþionarii bãncii îºi servesc
clienþii, afacerile ºi expoziþia coabitând perfect,
în fiecare varã a fiecãrui an. Aºa s-a creat tradiþia.
(continuare în numãrul viitor)
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Dan Elias
Pseudonimul poetului
Daniel Teodorescu, nãscut la 7
septembrie 1957 în FierbinþiTârg, Ialomiþa, unde a copilãrit,
spaþiu vlãsian, cu spirit
Anghel Papacioc pãdurean, ºi poveºti încã vii ale
hoþilor de cai, cu spirit umbros.
A absolvit liceul la Fierbinþi ºi Academia de Studii
Economice la Bucureºti, este director al Centrului
medico-social Fierbinþi-Târg.
Se remarcã firea cuminte a primului copil al lui
Ioan, negustor ºi Floarea, care se trãgeau din agronomi.
Debuteazã în „Luceafãrul” 1982 cu o prezentare
de Geo Dumitrescu, sub auspiciile aceluiaºi poet
participã la un concurs organizat la Editura „Cartea
Româneascã” în 1983, dar cartea n-a apãrut.
Apariþii editoriale: „Umbraria”, 1993(cu o prefaþã
de Daniela Crãsnaru); „Erotica”, 1995, ambele la
Editura Pandora Bucureºti; „Elixirul perfect la roºu”,
apãrutã în tipografia A.I. Gabriel, 2001, cu o consiliere
literarã de ªerban Codrin; „Arta singurãtãþii”, apãrutã
la Editura Helis în 2006, cu îngrijirea lui Gheorghe
Dobre ºi tehnoredactarea lui Jan Cheptea.
„Umbraria” sugereazã motivul umbrei, al
dedublãrii poetice, dar ºi al acoperirii vlãsiene de care
vorbeam. Daniela Crãsnaru lamenteazã în prefaþã
despre condiþia poetului astãzi, ea de fapt este aceeaºi
din toate timpurile, dar sugereazã câteva motive poetice
aflate în poezia volumului, zborul, durerea, suferinþa,
ieºirea din real ca act poetic. Mai interesantã este
deconspiraþia poetului înºiºi despre poezia la care þine
atât de mult încât o înghesuie pe spatele coperþii, alãturi
de poezia „Odã în doi”. Umbraria vine de la
generalizarea tematicã a umbrei, dar ea poate sugera
ºi adumbrirea ca îmbrãcare metaforicã.
Condiþia cuvântului în textul poetic, liricã
nichitastãnescianã esenþialã, aproape toatã poezia lui
Nichita este o ars poetica, a cuvântului fãcãtor de lume,
de poezie. Tema este foarte prezentã în „Umbraria”,
Dan Elias coborând cuvântul din edulcorare în noroiul
trãirii, „al libertãþii”, ar zice poetul: „Poate cã poezia
este o formã a libertãþii.” Ideea platonicianã a artei se
regãseºte aici:”Dar libertatea, ca religie, nu poate avea
sens decât sub tirania dogmaticului, într-o perfectã
iluzie a realitãþii:
„Din voluptãþi pot sã te fac,
cuvintele se-ntind la umbrã ºi tac.
Din voluptãþi imaginare,
din praf de vorbe mici ºi murdare,
din vorbe mari, din vorbe-aiurite,
din carnea stricatã a unor cuvinte…
Cuvintele au febrã ºi tac…”
Iatã deci materialitatea cuvântului de sorginte
stãnescianã pe care Dan Elias o mãrturiseºte liric în

poezia „Odã în doi”, pusã pe
copertã.
Poezia este trãire, voluptate,
iubire adicã.
Cartea ca alcãtuire este
interesantã, poeziile n-au titlu,
Dan Elias
fiecare vers este numerotat de la
începutul pânã la sfârºitul cãrþii, poeziile au
numere(numãrul primului vers al poeziei) astfel încât
cartea pare un poem de la început pânã la sfârºit,
împãrþit, nu aleatoriu, în secvenþe-poezii. Poezia
volumului este cert originalã, nu-ºi va mai îngãdui
niciodatã sinceritatea trãirii din acest volum, gestica
tandrã, temerarã, cãutarea spaþiului propriu. Remarc
în poezia lui Dan Elias „rãsturnarea cuvintelor”,
inventivitatea lor, neobiºnuitul, curgerea, suferinþa
lor:”s-a pãrãsit de bunãvoie”, „sã vãzduceascã”, „ ºi
toate aceste pãsãri/care-l terfelesc(41-43) zburându-l,
cine pe cine târãºte desãvârºirii(1)/Toate oglinzile au
puþin/burta la gurã cu el(97-98).” Problematica
volumului este surpriza, candoarea, pofta spunerii.
Volumul începe cu o Prefaþã ºi se încheie cu o
Postfaþã:
„Toþi crinii-aceia, Doamne, erau în pielea goalã;
nici o ruºine, Doamne, nimic, stãteam aºa; prea albi
sã-i mai înceapã de undeva
o boalã, o toamnã, o ninsoare, o râie, o ceva!
La urma urmei, iarba
le ajungea la þâþe;
desfrâu de verde, Doamne,
sub tãlpi le luneca; prea albi
ca dinãuntru o boalã sã-i aþâþe,
o toamnã, o ninsoare,
o râie, o ceva!”
ªi postfaþa:
„El e uºor ºi e uºoarã
ºi zboarã des
ºi fãrã noimã zboarã.
Puþine ºi puþin câte puþin,
ca douã cârje,
aripile-l þin
ºi e uºor ºi e uºoarã
ºi zboarã des
ºi fãrã noimã zboarã.”
Existã în poezia lui Elias un dans ludic care face
poezia muzicalã ºi ritmicã, o imprimã, îi dã respiraþie
imaginii. În afara celor 448 de versuri numerotate,
volumul reþine ca un epitaf:
„Experienþa nu oferã
nimic necesar.”
O reperare prin citat practicã frecvent Elias,
oarecum pedantã.
(va urma)
Anghel PAPACIOC
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Sã nu minþi în albastru
Îmi numãram pe degete rãcorile.
Martie, cu strigãtul fãcut inel,
ocolea îmbrãþiºarea fugarã a brazilor.
Închideam refugiul plin de pãreri de rãu.
Vindecãri nechemate veneau pe rând
cu acordul curiozitãþii înflorite pe ziduri.
Trãgea nãvodul speranþa,
îngenuncheatã pânã la suflet,
în mângâierile începute de tine.
Poþi sã minþi ]n orice culoare,
dar sã nu fie albastru.
acolo, întotdeauna zboarã cocorii !

Cine învinge, uitã zbaterea
Îmi numãram pe degete rãcorile.
un ecou se îngâna, pierdut într-o rugã,
iscodind puritatea flãcãrii bolnave.
Strigam insomnii ascunse într-o sfioasã
ºi nehotãrâtã privire
sã încerce sã ia în stãpânire clipa.
În mânã frigea o piatrã.
Nu voiam sã o arunc. Încã.
Cine învinge, uitã zbaterea…
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UN SENS UITAT AL ÎNÞELEPCIUNII: FILOSOFIA ÎNÞELEASÃ
ªI PRACTICATÃ CA PREGÃTIRE PENTRU MOARTE
(,,MELETE THANÁTOU”)
În calitatea ei de ,,cel mai preþios bun ce
le-a fost dat muritorilor de cãtre zei”, dupã
faimoasa caracterizare fãcutã de Platon,
filosofia a însemnat mereu o tentativã – nu
rareori eroicã - de a înþelege lumea ºi omul,
râvna persoanei de a cãuta înþelepciunea ºi
de a trãi prin ea. Cu patru secole înainte de
Hristos, Aristotel susþinea cã toþi oamenii au
o filosofie, atât aceia care filosofeazã, cât ºi
aceia care considerã cã nu filosofeazã,
filosofia acestora din urmã constând în
justificãrile aduse refuzului de a filosofa. Neam aºtepta, de aceea, ca obiectul filosofiei element peren ale spiritualitãþii -,
problematica acesteia sã fie clar circumscrise
iar conceptul de filosofie sã fie univoc.
Realitatea însã ne contrazice, cea mai
importantã ºi mai complexã problemã
filosoficã fiind, în mod paradoxal, definirea
filosofiei însãºi, filosofii din toate timpurile
necãzând de acord asupra originii, esenþei ºi
finalitãþii acesteia. În studiul sãu ,,Ce este
filosofia?”, Martin Heidegger consemneazã:
,,Cu aceastã întrebare atingem o temã foarte
vastã; fiindcã aceastã temã este vastã, ea
rãmâne nedefinitã; fiindcã este nedefinitã,
ea poate fi tratatã din diferite puncte de
vedere”1) La rândul sãu, Karl Popper afirmã:
,,Nu existã ceva de genul unei esenþe a
filosofiei aptã sã fie distilatã ºi comprimatã
într-o definiþie. O definiþie a cuvântului
filosofie poate avea doar caracterul unei
convenþii, al unei înþelegeri” 2).
Termenul de ,,filosofie” n-a însemnat
mereu acelaºi lucru, asa cum o dovedeste
un studiu al filosofiei antice greceºti. Având
cunoºtinþã e faptul cã mulþi termeni
contemporani de culturã generalã pe care iam moºtenit din antichitate au fost rafinaþi
de spiritul a ceea ce Ernest Renan numea
,,miracolul grec”, putem avea impresia
eronatã cã popoarele de azi ºi vechii greci ºi
romani se aseamãnã. Dar subtilul cunoscãtor
al antichitãþii greceºti ºi romane, Fustel de
Coulanges, ne atrage atenþia cã ,,Omul nu
mai gândeºte azi aºa cum gândea cu douãzeci
ºi cinci de secole în urmã (…)” 3), ca atare
existã riscul de a-i atribui acestuia gânduri
ºi sensuri ale ideilor noastre care în epocã
erau strãine, în loc sã facem efortul de a
descifra modul în care efectiv gândeau
anticii. Considerându-ne moºtenitorii lor

culturali de drept, nu-i mai privim ca pe
strãini ºi aproape întotdeauna în ei ne vedem
pe noi, cu riscul inerent de a cãdea în eroare:
ne putem înºela asupra popoarelor vechi
atunci când le privim prin mentalitãþile
timpului nostru, argumenteazã Fustel de
Coulanges.
Chiar dacã utilizãm acelaºi concept
practic neschimbat, vechii greci înþelegeau
prin ,,filosofie” ceva sensibil diferit de ceea
ce înþelegem noi astãzi. O prezentare
sinteticã a sensurilor pe care vechii greci le
atribuiau acestui termen poate fi gãsitã în
lucrarea filosofului neoplatonic din secolul
al VI-lea, David Armeanul, intitulatã
,,Prolegomene la filosofie” (Ta prolegomena
tes philosophias), lucrare tradusã ºi în
româneºte 4). David Armeanul ajunge la
concluzia cã, pânã la el, s-au dat ºase definiþii
filosofiei, suficiente pentru a înþelege ce este
aceasta, fomulându-le astfel:
1. Filosofia este cunoaºterea celor ce sunt
ca fiind cele ce sunt (philosophia esti gnosis ton onton hé onta esti) sau, dupã expresia
lui Aristotel, a ,,existenþei ca existenþã”.
Pentru vechii greci, conceptul de ,,existenþã”
desemna fundamentul lumii, veºnic ºi
imuabil, acel principiu (arché) care
întemeiazã totul, din care provin toate ºi în
care se întorc toate.
2. Filosofia este cunoaºterea lucrurilor
divine ºi omeneºti (gnosis teion te kai
antropinon pragmaton).
3. Filosofia este pregãtire pentru moarte
(melete thanátou).
4. Filosofia este asemãnarea cu
divinitatea, pe cât îi stã omului în putinþã
(omoiosis teos kata to dinaton antrópós).
5. Filosofia este o artã a artelor ºi ºtiinþã
a ºtiinþelor (tehné tehne kai episteme
epistemon).
6. Filosofia este dragoste de înþelepciune
(philía sophías ).
Cu toate acestea, existã ºi alte definiþii ale
filosofiei pe care David Armeanul le omite:
a) Filosofia este ºtiinþa adevãrului (theoría
tçs aletheßas), conform ,,Metafizicii” lui
Aristotel (II. 2. 993 a).
b) Filosofia este ºtiinþa teoreticã a
primelor principii ºi cauze (idem, I / A. 2.
982 b).
c) Filosofia este cunoaºterea de sine a

omului (Platon, Charmides, sub forma acelui
îndemn pus în gura lui Socrate ,,Gnothi
seautôn” - ,,Cunoaºte-te pe tine însuþi”) 5).
Filosofia modernã a preluat doar definiþia
care face trimitere la etimologia cuvântului
(dragoste de înþelepciune), celelalte intrând
într-un con de umbrã, ceea ce explicã de ce
filosofia ºi-a pierdut obiectul, aºa cum a fost
definit de vechii greci. Oricum, dincolo de
diferitele ei definiþii aparent contradictorii,
acestea au un element comun, în ultimã
instanþã toate desemnând filosofia ca ca
aspiraþie spre înþelepciune ºi cunoaºtere. Fapt
îmbucurãtor, secolul XX ºi acest debut de
mileniu par sã-ºi fi reconsiderat atitudinea
prin tentativa de recuperare a obiectului ºi
problematicii filosofiei greceºti, în acest sens
un merit incontestabil revenindu-i lui Martin Heidegger. Constantin Noica aprecia
faptul cã, într-o lume obsedatã de cunoºtinþe,
Heidegger
reabiliteazã
problema
înþelesurilor, adicã – dupã pãrerea
gânditorului român – filosofia însãºi. Când
filosoful de la Freiburg se întreba obsesiv
,,Ce înseamnã asta?”, ,,Ce este asta?”, el
reitereazã cãutarea esenþei sau sensului (în
greceºte noema) asemenea vechilor greci, de
aici predilecþia acestuia pentru etimologii,
lecþie însuºitã la noi ºi de C. Noica. Dacã în
veacul al XVIII-lea se arãta cã greaca veche
ar fi limba filosofiei, douã secole mai târziu
Heidegger spune cã ºi germana poate juca
acelaºi rol; pe urmele sale, C. Noica susþine
ºi el cã româna este de asemenea aptã sã
exprime subtilitãþile filosofiei, rãmânând
însã deschisã întrebarea dacã ºi de ce doar
unele limbi – presupuse privilegiate în aceste
sens - au capacitatea de a urmãri în
profunzime sinuozitãþile gândului adânc.
Vom aborda aici doar una dintre definiþiile
filosofiei reþinute de David Armeanul, aceea
cã filosofia este o pregãtire pentru moarte
(în greceºte ,,meléte thanátou”), în general
doar menþionatã de istoricii filosofiei, abia
luatã în seamã ºi fãrã a i se da vreo explicaþie,
probabil ºi pentru cã pãrea legatã de
concepþiile arhaice, mitologice. Însãºi
formularea de ,,pregãtire pentru moarte”
aratã cã filosofia era definitã mai mult prin
scopul decât prin obiectul ei, fapt care le
apãrea bizar celor moderni – ºi cu atât mai
mult pentru oamenii de azi – ca atare,
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definiþie mai puþin vrednicã de fi luatã în
considerare. Cu toate acestea, chiar dacã nu
este prima dintre definiþiile enumerate de
David Armeanul ci doar a treia,
neoplatonicianul o aºeazã pe picior de
egalitate cu celelalte definiþii, ceea ce
înseamnã cã filosofii greci îi acordau un sens
mult mai bogat decât ar apãrea pentru
gânditorul modern. Pentru mentalitatea
modernã, moartea este vãzutã drept cel mai
mare rãu posibil – idee întâlnitã, de altfel, ºi
în antichitate 6) - ºi de aceea sunt bune
modalitãþile care ne îndepãrteazã cât mai
mult de ea, fiind mai degrabã acceptatã ideea
cã filosofia este o ,,pregãtire pentru viaþã”
decât pentru moarte. Probabil cã opinia cel
mai bine exprimatã în aceste sens ºi care
poate fi contrapusã definiþiei menþionate îi
aparþine lui Spinoza, care în teorema LXVII
a cãrþii a patra a ,,Eticii” sale noteazã: ,,Omul
liber nu se gândeºte la nimic mai puþin decât
la moarte, ºi înþelepciunea sa nu constã în
meditarea asupra morþii, ci în aceea asupra
vieþii” 7). Oricum, ar fi absurd sã credem cã
nu au existat autori mai vechi sau mai noi
care sã nu fi meditat asupra temei morþii, dar
opinia lui Spinoza pare sã aibã o acoperire
realã pentru vremurile noastre. Sã constituie
atunci definiþia anticilor, consemnatã de
David Armeanul, un nonsens?
Pentru a rãspunde la aceastã întrebare
trebuie sã ne întoarcem în lumea vechilor
greci, încercând sã vedem ce s-a înþeles
atunci prin ideea de ,,pregãtire pentru
moarte”. În dialogul sãu ,,Phaidon”, Platon
atribuie lui Socrate urmãtoarea opinie: ,,Nu
este limpede cã filosoful, spre deosebire de
toþi ceilalþi oameni, cautã sã îºi detaºeze cât
mai mult trupul de tovãrãºia sufletului?” 8).
Un astfel de lucru nu se potriveºte cu
idealurile obiºnuite ale oamenilor, de aceea
ne putem întreba la rândul nostru: de ce
proceda astfel Socrate sau, dacã dorim,
Platon însuºi, cel care nu ezitã sã-i atribuie
maestrului sãu propriile sale opinii? 9). Conform opiniei eruditului cercetãtor român
Anton Dumitriu, rãspunsul lui Platon poate
fi sintetizat astfel: nici una din grijile pentru
corp, nici una dintre plãcerile trupeºti, nimic
din ceea ce nu se impune cu mare necesitate
nu are o valoare absolutã ºi adevãratul filosof
dispreþuieºte toate aceste valori pe care le
considerã nereale, dar cu care se amãgeºte
omul obiºnuit 10). Platon socoteºte aceastã
despãrþire o ,,curãþire” (kátharsis), care se
realizeazã prin ,,strãdania sufletului de a se
detaºa cât mai mult de trup, de a se obiºnui
sã se concentreze în sine, strângânu-se în el
însuºi din toate ungherele trupului, de a trãi
atâta cât stã în puterea lui, ºi în viaþa de acum,
ºi în cea care urmeazã, singur în sine însuºi,
desprins de trup ca de niºte lanþuri”11).
Eliberarea de care vorbeºte Platon (prin
vorbe atribuite lui Socrate) este urmãritã de
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adevãratul filosof, al cãrui preocupare de
bazã este tocmai descãtuºarea ºi deprinderea
trupului de suflet: ,,Este aºadar un fapt de
netãgãduit, Simmias, cã adevãraþii filosofi
nu fac altceva, fãcând filosofie, decât un
exerciþiu neîncetat în vederea ceasului morþii
ºi cã, dintre toþi oamenii, ei se tem cel mai
puþin de a fi morþi”12). Socrate argumenteazã
aici cã sufletul uman este nemuritor, spre
deosebire de trupul pieritor, de aici liniºtea
lui impresionantã înainte de a sorbi din cupa
cu otravã de cucutã . Filosoful nu are de ce
sã se teamã de moarte, spre care trebuie sã
meargã mai degrabã bucuros pentru cã doar
în împãrãþia lui Hades, aproape de zei ºi
nicãieri altundeva, are credinþa de neclintit
cã va avea parte de cunoaºterea purã. Cei
care ajung la Hades fãrã a fi fost iniþiaþi în
misterii vor zãcea în Mlaºtinã, în trimp ce
aceia care ajung acolo purificaþi ºi iniþiaþi
vor sãlãºlui împreunã cu zeii 13).
David Armeanul vrea sã clarifice aceste
texte, arãtând cã aici nu poate fi vorba de
,,moarte” în sensul ei natural, de o realã
,,despãrþire a sufletului de trup”, ci de o
descãtuºare a sufletului, de ,,dobândire a
morþii pasiunilor”. David face o interesantã
interpretare, plecând de la niºte jocuri de
cuvinte greceºti, întâlnite de altflel în textele
lui Platon: ,,De aceea se ºi spune trup
(démas) ca un lanþ (desmós) al sufletului, iar
corp (sôma) ca ºi cum ar fi îngropare ºi
mormânt (sçma) al lui”14). Filosofia devine
o pregãtire pentru moarte (meléte thanátou)
atunci când implicã o ,,purificare” (katharsis) moralã, o ,,concentrare” în sine, dar ºi o
ieºire a conºtiinþei din cripta trupului. Pentru
filosofii greci, moartea era tocmai limitarea
în timp ºi spaþiu la dorinþele existenþei
corpului, tema fiind, se pare, importantã
pentru Platon, de vreme ce va fi reluatã ºi în
alte dialoguri, precum Gorgias: ,,ªi –
argumenteazã Socrate - poate cã în realitate
suntem morþi. Am auzit-o din gura unui
înþelept. Spunea cã noi acum suntem morþi,
cã trupul nu-i pentru noi decât un mormânt
ºi cã partea din suflet unde s-au sãlãºluit
poftele este prin natura ei supusã
schimbãrilor ºi celor mai contrarii înrâuriri”
15)
. Iar în Cratylos, acelaºi Socrate explicã
semnificaþia cuvântului ,,trup” (sôma), care
poate fi luat în mai multe sensuri: “ªi, întradevãr, unii spun cã este mormântul (sçma)
sufletului, acesta find îngropat în el în clipa
de faþã. Apoi, prin faptul cã datoritã lui
semnificã (semaínei) sufletul toate câte le
semnificã, ºi prin aceasta ar fi numit pe drept
semn (sçma). Totuºi, mai ales discipolii lui
Orfeu îmi par a fi cei care au stabilit numele
acesta, în sensul cã sufletul ispãºeºte pentru
ceea ce trebuie sã ispãºeascã, iar spre a se
pãstra (sózetai), el are acest adãpost, care
întruchipeazã o închisoare. Aceasta din urmã
este, aºadar, trup (sôma), precum o aratã ºi

numele, la sufletului, pânã ce îºi va plãti
datoria; ºi nu trebuie datã la o parte nici o
literã din cuvânt” 16). Poate cã din ultimul
citat ar trebui sã reþinem ideea cea mai
interesantã, anume aceea cã filosofia
înþeleasã ca ,,pregãtire pentru moarte” este
de origine orficã, istoricii filososfiei fiind
unanimi în a recunoaºte cã filosofia
greceascã s-a nãscut din credinþele arhaice
ale vechilor greci.
Ideea cã filosofia este o ,,pregãtire pentru
moarte” este întâlnitã ºi la alþi filosofi greci
ºi romani: Pythagora, Empedocle, care
spusese cã ,,sufletele sunt îmbrãcate cu un
veºmânt strãin de carne” (Diels-Kranz, fr.
126), Cicero (Tusculane, I, 31), Caton,
Sextus Empiricus (Schiþe pyrrhoniene, III,
230) sau Plotin, autorul acestei teze
fundamentale pentru ºcoalã neoplatonicianã:
,,Corpul este o închisoare ºi un mormânt, ºi
lumea o peºterã ºi o grotã” (Enneade, IV, 8,
3) 17); cu anumite modificãri, teza lui Plotin
va fi preluatã ºi de creºtinism. Abordarea
textelor acestor gânditori antici aratã cã ei
nu se refereau la moarte în sensul ei natural,
ca moarte a corpului, ca dispariþie fizicã ci
înþelegeau prin aceasta o descãtuºare a
sufletului, o eliberare a acestuia ºi a nevoilor
naturale ale corpului. ,,(…) Omul care, de-a
lungul vieþii, ºi-a luat rãmas bun de la
plãcerile ºi de la podoabele trupului, pe care
le socotea strãine de el ºi dãunãtoare, omul
care, dimpotrivã, ºi-a dat toatã silinþa sã
înveþe ceva, care, în loc de podoabe strãine,
a vrut pentru sufletul sãu podoabe adevãrate:
cumpãtarea, ºi dreptatea, curajul, libertatea
ºi adevãrul, omul acesta trebuie sã aibã
încredere în soarta sufletului. El aºteaptã
astfel pregãtit, gata sã porneascã spre drumul
cãtre Hades îndatã ce o sã-l cheme soarta”
18)
. În concluzie, ,,pregãtirea pentru moarte”
practicatã de Socrate ºi înþeleasã de Platon
era un ansamblu de practici care mergeau
de la igiena corporalã pânã la virtuþile sociale
ºi cele filosofice legate de educarea
spiritului: adevãratul filosof trebuie sã se
,,purifice”, sã se elibereze de trecãtor,
iluzoriu ºi accidental pentru cã doar în acest
mod se poate ajunge la adevãr, la cumpãtare,
justiþie ºi înþelepciune 19).
Plutarh arãta cã filosofia este, în primul
rând, o artã de a trãi, prin urmare putem opta
pentru un mod de viaþã filosofic sau nonfilosofic. Aristotel, primul care a arãtat cã
omul se apropie de divinitate prin gândirea
sa recomandã – ca ºi Plotin mai târziu - ,,a
trãi conform spiritului”, adicã potrivit cu
partea cea mai înaltã din noi înºine, care este
intelectul. Aceasta înseamnã transformarea
sinelui, o revenire la adevãratul eu,
echivalentul spiritului sau divinului din noi.
Modul de viaþã propriu filosofului constã în
detaºarea de senzaþie, de imaginaþie, de
pasiuni, în a-i da corpului doar strictul

necesar ºi pãrãsirea agitaþiei mulþimii. Viaþa
contemplativã implicã o viaþã asceticã,
asceza fiind menitã sã împiedice partea
inferioarã a sufletului sã devieze cãtre sine
atenþia ce trebuie îndreptatã cãtre spirit, dar
fãrã a fi suprimatã ºi grija pentru celãlalt.
Dacã facem un arc peste timp,
creºtinismul a preluat de-a lungul veacurilor
multe dintre ideile vechilor greci, chiar dacã
transformate în funcþie de scopurile doctrinei
creºtine. La origini, aºa cum se prezintã în
cuvântul lui Isus, creºtinismul anunþa
iminenþa sfârºitului lumii ºi venirea
Împãrãþiei lui Dumnezeu, un mesaj absolut
strãin mentalitãþii greceºti ºi perspectivelor
filosofiei. Pierre Hadot considerã cã o
filosofie creºtinã a fost posibilã din cauza
ambiguitãþii cuvântului ,,Logos”, concept
central al filosofiei greceºti, care putea
semnifica, la fel de bine, ,,cuvânt”, ,,discurs”,
,,raþiune”, dar ºi un intermediar între lume
ºi Dumnezeu numit Sophia sau Logos,
însemnând cuvântul creator (Dumnezeu
spune: ,,Sã fie luminã!”) dar ºi revelator de
Dumnezeu. Stoicii concepeau Logosul ca o
forþã raþionalã iminentã lumii, naturii umane
ºi Dumnezeu. Prin identificarea lui Isus cu
Logosul etern ºi fiul lui Dumnezeu, prologul
Evangheliei lui Ioan permite prezentarea
creºtinismului ca filosofie. În secolul al IIlea d. Hr., apologeþii creºtinismului au arãtat
cã filosofii greci au posedat pânã acum doar
pãrþi ale Logosului, adicã elemente ale
Discursului adevãrat, pe când creºtinii îl
posedã în întregime. Dacã a filosofa
înseamnã a trãi conform Raþiunii, creºtinii
sunt filosofi deoarece ei trãiesc conform
Logosului divin, susþine Justin Filosoful. În
aceeaºi manierã ca ºi filosofia greacã,
filosofia creºtinã se va prezenta atât ca
discurs, cât ºi ca mod de viaþã. Noþiunea
filosoficã de progres spiritual constituie
armãtura însãºi a formãrii ºi învãþãturii
creºtine 20). Nu este de mirare cã Justin,
printr-un artificiu, îi va înregimenta ºi pe
precursorii greci de la care a preluat idei în
rândul creºtinilor ,,avant la lettre” atunci
când noteazã: ,,Cei ce înainte de Hristos au
dus o viaþã condusã de raþiune (logos) sunt
creºtini chiar dacã au fost consideraþi atei,
precum Socrate, Heraclit ºi semenii lor”
(Apologia, I, 46, 3).
Identificându-se creºtinismul cu filosofia,
în creºtinism apar practici sau exerciþii
spirituale proprii filosofiei profane. Clement (c. 150 – c. 215), reprezentant principal
al orientãrii teologico-creºtine din cadrul
ºcolii din Alexandria , va putea scrie: ,,E
necesar ca legea divinã sã inspire fricã,
pentru ca filosoful sã obþinã ºi sã pãstreze
liniºtea sufletului (amerimnia), graþie
prudenþei (eulabeia) ºi atenþiei (prosoché)
faþã de sine însuºi” (Stromate, II, 120, 1) 21).
În aceastã frazã întrezãrim tot universul

gândirii antice. Asemãnãtor vor gândi ºi
Pãrinþii Bisericii din secolul al IV-lea, printre
ei Vasile din Cezareea, Grigorie din Nazianz,
Grigorie din Nyssa sau Evagrie Ponticul.
,,Pãzeºte-te sã nu intre în inima ta gândul
nelegiuit”, predicã Vasile indemnând la
vegherea asupra spiritului ºi sufletului nostru
pentru a trãi în conformitate cu raþiunea.
În acelaºi secol al IV-lea, în Egipt ºi Siria
se dezvoltã fenomenul monahismului, atunci
când anumiþi creºtini încep sã doreascã sã
atingã perfecþiunea creºtinã printr-o practicã
eroicã a îndemnurilor evanghelice ºi imitarea
vieþii lui Hristos, retrãgându-se în deºert ºi
ducând o viaþã consacratã în întregime unei
asceze aspre ºi meditaþiei. Nu erau oameni
cultivaþi ºi nu se gândeau la vreo legãturã
oarecare cu filosofia, gãsindu-ºi modelele în
Vechiul ºi Noul Testament, dar ºi – variantã
posibilã – în exemplele ascetismului budist
sau maniheist. Ulterior, ,,monahismul savant” al mãnãstirilor, descins din cel profan,
va desemna modul de viaþã monastic ca
perfecþiune a vieþii creºtine, rãmânând strâns
legatã de categoriile profane care sunt pacea
sufletului, absenþa pasiunilor, viaþa conform
naturii ºi raþiunii. Pentru Evagrie, moartea –
pentru care se antreneazã acest filosof care
este cãlugãrul – înseamnã extirparea totalã
a pasiunilor, pentru a atinge perfecta detaºare
de corp ce procurã apatheia, absenþa
pasiunilor.
Putem observa aici multe analogii între
viaþa filosoficã profanã ºi cea monasticã:
filosoful antic însã nu se retrage nici în
deºert, nici în mãnãstire, el trãieºte în lume
exercitând uneori chiar ºi o viaþã politicã.
Este evident cã gândirea creºtinã a
împrumutat de la filosofia anticã anumite
exerciþii spirituale, dar ele îºi gãsesc locul
într-un ansamblu mai vast de practici
creºtine. În fond, creºtinismul s-a prezentat
ca o filosofie în sensul antic al cuvântului,
ca un mod ºi o opþiune de viaþã ce implicã
un anumit discurs, alegerea vieþii întru
Hristos. Ca mod de viaþã, creºtinismul a
asimilat ºi integrat multe elemente ale
filosofiei tradiþionale greco-romane, precum
stoicismul ºi platonismul, dar nu ºi
epicureismul, în care teologii creºtini vedeau
acea ,,doctrinã bunã pentru porci” ºi care
exaltã plãcerile vulgare, inferioare,
consideratã adevãrat îndemn anticreºtin în
sensul cã acordã prioritate trupului pãcãtos
în faþa sufletului nemuritor.
Am punctat aici câteva repere ale
efectelor sociale teoretice ºi practice ale
concepþiei filosofiei înþelese ca ,,pregãtire
pentru moarte”, idee reluatã ºi ºi de gânditori
moderni ºi contemporani. Chiar dacã ideea
dezvoltatã aici este amendabilã, sã nu uitãm
cã ,,interpretarea <<corectã>> a unei opera
este un ideal vid ºi o imposibilitate” 22). În
filosofia anticã greacã este prezent idealul

,,a trãi aproape de zei”, care nu e un deziderat
abstract ci determina un anumit
comportament având ca scop atingerea unei
stãri ontologice prin care se conferea fiinþei
umane o dimensiune universalã, ,,pregãtirea
pentru moarte” ducând la cunoaºterea de
sine, dar ºi a fiinþei ca fiinþã, a lumii perfecte
ºi eterne. Mai este vie astãzi concepþia anticã
a filosofiei? Dacã prin filosofie înþelegem
nu un simplu discurs teoretic, ci ca o practicã,
o ascezã ºi o transformare de sine, atunci
aceastã concepþie este mereu ,,actualã” ºi
poate fi mereu reactualizatã.
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