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

Editor:
• Asociaþia Culturalã
HELIS
• Consiliul Judeþean
Ialomiþa

REVISTÃ DE CULTURÃ - ISSN 1584-5672 • ANUL VIII, nr. 2 (82), februarie 2010 • Apare lunar la SLOBOZIA • 1,0 LEI

Un suflet
aparte…
Ies ca un ghiocel în primãvarã,
Cu capul de petale te privesc,
Mã încãlzeºte privirea ta de soare,
Cu adierea vântului mã rãcoresc.
Eºti steaua mea cãlãuzitoare,
În viaþa mã îndrumi cum sã pornesc,
Cu sfaturi bune ºi ocrotitoare,
Stai lângã mine ºi mã îngrijeºti.
Te rãsplãtesc cu zâmbete senine,
Sã-mi fii un înger pãzitor, eu îmi doresc,
ªi toatã viaþa îþi voi fi alãturi,
Mãmica mea, cât te iubesc!
Ileana-Ancuþa Grigorescu

În curs de apariþie...

96. Popas în final
Arã-un plug aducerile-aminte
Duc, plãvanii, veacul în spinare,
N-am gãsit ºi n-oi gãsi cuvântul
Sã-mi descânt a zilelor cãrare.
Dorm tãcute liniºti în privire
In urechi acelaºi vechi ecou
Bate-n porþi de altã amintire
Sã-l trezeascã iar pe cellalt eu.
L-o gãsi acasã? Cine ºtie...?!
Basmul stã, pe lângã noi, sã creascã...
A intrat, pe veci, în poezie
ªi pãmântul n-o sã-l mai primeascã.
ªtefan Tãnase

SULTANA MARSIL
FILANTROPÃ DIN
SECOLUL AL XIX-LEA
Fiicã a paharnicului Constantin Al.Colceag ºi a
Mariei Câmpineanu, aceastã boieroaicã, pe care o
socotim ialomiþeancã, descindea din douã mari familii
boiereºti muntene1.Sultana Colceag a fost cãsãtoritã
cu medicul francez Alphonse-Constant De Marcilly
(Marsil), devenind doamna De Marcilly, mai
cunoscutã fiind drept cucoana Sultana Marsil. Una
dintre fiicele ei, Maria, a fost cãsãtoritã cu generalul
doctor Carol Davila (întemeietorul medicinei
moderne româneºti), sfârºind tânãrã, la doar 24 de
ani, în urma complicaþiilor la o naºtere.
Sultana Marsil a avut în proprietate douã mari
moºii, anume Dâlga, în judeþul Ialomiþa, cu 10
sohaturi, precum ºi Albeºti, în judeþul Argeº, cu
sohaturi ºi ,,înþãrcãtori”, amândouã moºiile fiind date
multã vreme în arendã2.A locuit mai mult în casele
moºtenite în Bucureºti, pe strada Colþei, iar vara la
moºie, la Dâlga.
S-a remarcat în societatea vremii sale ºi în
memoria posteritãþii prin marile sale acte de
binefacere. În anul 1864, cu ocazia aplicãrii legii
agrare a lui Cuza, Sultana Marsil a renunþat la toate
drepturile bãneºti care i se cuveneau pentru
împroprietãririle sãtenilor de pe cele douã foste moºii
ale sale3. A fost ºi o mare binefãcãtoare a Azilului
Elena Doamna din Bucureºti, cãruia i-a lãsat, prin
testament, o rentã anualã de 500 de galbeni, pentru
întreþinere4. A sprijinit refacerea caselor fostei
Mãnãstiri Colþea ºi a ridicat, în anul 1865, casele
parohiale al bisericii Enei, pentru pomenirea pãrinþilor
sãi. Inscripþia pusã atunci pe frontispiciu ºi dispãrutã
de multã vreme, odatã cu casele 5, menþiona
cã:,,Aceastã clãdire s‘au fãcut de mine, Sultana
Marsil, la anul 1865 Iulie, dupã testamentul
rãposaþilor pãrinþilor mei, Constantin Alexandru
Colceag, din anul 1840, Aprilie 5, spre vecinica
pomenire a sa, a soþiei sale Mariea, nãscutã
Câmpeanu ºi a tuturor pãrinþilor ºi neamul lor”6.De
altfel, ºi Pomelnicul bisericii Enei, dispãrut odatã cu
biserica, o menþiona pe Sultana Marsil, alãturi de
neamurile sale:,,Pomelnicul neamului Paharnicului
Constantin Colceag ºi al soþiei sale, Mariea nãscutã
Câmpeanu. Simeon, Oprea, Alexandru, Joiþa,
Elisaveta, Pantazii, Mariea, Constantin, Raluca,
Constantin, Mariea, Elena, Ioan, Mariea, Sultana,
Pavel, Maria, Lucsandra, Joiþa, Nicolae”7.
Mare donatoare a fost ºi la Mãnãstirea Pasãrea,
unde a dãruit bijuterii, odãjdii, precum ºi
îmbrãcãmintea pentru icoanele împãrãteºti ale
Mântuitorului ºi Maicii Domnului8.
Poate cel mai mult, Sultana Marsil ºi-a legat
numele de moºia ialomiþeanã, care dupã ea s-a numit
Marsilianca, apoi Marsilieni, nume dat ºi satului ºi
pãstrat pânã astãzi, inedit în toponimia Bãrãganului.
Acolo, în satul de pe malul drept al Ialomiþei de Jos,
a ctitorit în anul 1836 biserica Sfinþii Împãraþi
Constantin ºi Elena9, unde i se pãstreazã tabloul
votiv, care o înfãþiºeazã mai degrabã ca o pe
sãteancã înstãritã, având capul acoperit cu un batic
ºi cu braþul stâng sprijinit de laviþã, lângã o lampã.
Sultana Marsil a încetat din viaþã la 22 august
1871, în Bucureºti 10 ºi a fost înmormântatã la
Mãnãstirea Pasãrea. Mormântul ei se pãstreazã la
vest de biserica mare, în centrul piaþetei din faþa
acesteia.

NOTE.
1.Octav-George Lecca, Familiile boiereºti române. Ediþie de
Al.Condeescu. Libra-Muzeul Literaturii Române, Bucureºti,
[2000],p.595.
2.,,Studii ºi cercetãri de istorie literarã”.Vol.III. Editura
Academiei, Bucureºti, 1954, p.349.
3.Dr.C.Diaconovich, Enciclopedia Românã. Publicatã din
însãrcinarea ºi sub auspiciile Asociaþiunii pentru Literatura Românã
ºi Cultura Poporului Român. Tomul III. Sibiiu, 1904. Editura ºi
Tiparul lui W.Krafft, p.213.
4.Ibidem, p.214.
5.Biserica Enei a dispãrut ºi ea, fiind dãrâmatã de autoritãþile
comuniste, în anul 1977, deºi nu suferise deloc de pe urma
cutremurului.
6.Pr.Marin Dumitrescu, Istoricul a 40 de biserici din România.
Vol.II. Bucuresci, Stabilimentul de Arte Grafice Albert Baer, 1902,
p.140.
7.Ibidem, p.140.
8.I.D.ªtefãnescu, ªcoala de picturã din Mânãstirile Cernica
ºi Cãldãruºani. În ,,Glasul Bisericii”, anul XXVIII, nr.3-4, martieaprilie 1969, p.374.
9.ªtefan Grigorescu, Aºezãri ºi monumente ialomiþene. Editura
Helis, Slobozia, 2006, p.194.
10.Dimitrie R.Rosetti, Dicþionarul contimporanilor. Publicatã
de Editura Popularã, Bucuresci, 1897, p.125.

Prof.Dr.ªtefan GRIGORESCU

CALENDAR CULTURAL
IALOMIÞEAN
- MARTIE • 3 martie 1949, Cãlãraºi, s-a nãscut Enciu Gh.
BOBÂRNICHE, publicist, prozator, editor.
• 3 martie 1921, comuna Frumuºica(azi Axintele),
s-a nãscut Roman Stanciu IALOMIÞEANUL,
episcop-vicar.
• 4 martie 1930, comuna Armãºeºti, s-a nãscut Gogu
V. PÂRVU, geolog.
• 11 martie 1942, cãtunul Eliza-Stoeneºti, satul
Condeeºti, comuna Bãrcãneºti, s-a nãscut Dan
GHINEA, geograf, editor.
• 12 martie 1955, comuna Bucu, s-a nãscut Ion
MARIN, publicist.
• 17 martie 1939, Slobozia, s-a nãscut Mihai
UNGHEANU, critic literar, senator.
• 20 martie 1962, comuna Munteni-Buzãu, s-a
nãscut Andrei DAMIAN, poet.
• 22 martie 1949, Roman, s-a nãscut Vasile
AIONESEI, artist plastic, profesor.
• 25 martie 1941, Urziceni, s-a nãscut Cãtãlin
CIOLCA, poet, ziarist.
• 25 martie 1947, Constanþa, s-a nãscut Rãzvan
CIUCÃ, muzeograf, directorul Muzeului Agriculturii
din România.
• 28 martie 1882, comuna Ciochina, s-a nãscut Ion
M. DOBRESCU, chimist.
• 29 martie 1924, Bucureãti, s-a nãscut Nicolai
ANTON, medic.

Aºa cum criza a pus
stãpânire pe bãtrâna Europã,
zãpada mult aºteptatã în alte
ierni a pus stãpânire pe noi.
ªi tot aºa cum o nenorocire
nu vine niciodatã singurã, aºa ºi
ea. ªi-a luat un confrate
destoinic, viscolul, pentru a ne
Vasile Iordache arãta cât suntem de mici, de
neputincioºi.
Asemeni zãpezii, care acoperã totul deformând
realitatea, clasa politicã ºi-a alãturat un executiv cu
aceleaºi preocupãri.
Guvernarea, cocoþatã în fotoliile din Piaþa
Victoriei ca urmare a rezultatului alegerilor din
decembrie 2009, „câºtigate” prin mijloace dolosive
încearcã din rãsputeri sã nãuceascã naþia românã.
Viscolul n-a avut efect numai asupra zãpezii. El
a pus pe fugã ºi neuronii guvernamentali care s-au
izbit de o infrastructurã învechitã, retrogradã, limitatã
doar la eul personal, iar rezultatele încep sã-ºi facã
efectul. Astfel, nevoia de reformare a statului, mult
invocatã în ultimile campanii electorale, se face tot
mai acut resimþitã în ceea ce priveºte aplicarea ei,
aceasta vizând pânã în prezent doar o componentã
a statului - poporul. Asta dacã mai este cumva
valabilã definiþia din Dreptul Constituþional predat
din nefericire ºi de mai marele dr. Boc, a cãrui
chirurgie aplicatã tinde sã ducã la o concluzie
paradoxalã: operaþia reuºitã –pacientul ... mort.
Amintindu-ºi pe undeva, prin colþurile neumblate
din creierele lor, despre organizare, sub aºa zisa
indicaþie a FMI, executorii noºtri au trecut la treabã,
trasând proiecþii legislative pânã în anii 2030.
Un lucru bun, ai zice, gândindu-te la nevoia unei
strategii de perspectivã. Dar, stupoare! Strategia
Palatului Victoria nu vizeazã progresul economic,
creºterea nivelului de trai cu prioritate, ci diminuarea
unor gãuri din PIB.
ªi s-a decis! Nu trebuie sã ne aprindem
muncind, ci trebuie sã reducem numãrul
cheltuitorilor! O analizã rapidã a identificat gaura
neagrã care permitea scurgerile din buget-pensiile
ºi pensionarii. ªi, ... hai la treabã.
Pricepuþi la uzitarea mijloacelor dolosive, pentru
a micºora aceastã gaurã s-a fabricat Proiectul legii
privind sistemul unitar de pensii publice. Proiecþie
unicã, pentru cã numai în România toate categoriile
socioprofesionale sunt incluse în aceeaºi lege.
Nicãieri în lume nu funcþioneazã aºa ceva. Dar
cum noi, dupã 1989 încoace, suntem laborator
experimental, vom încerca ºi aceastã soluþie,
nepãsându-ne de consecinþe, aºa cum nu ne-a pãsat
nici de economia naþionalã. ªi aici argumentez:
Legea nr. 18/1991- legea fondului funciar, Legea
nr. 1/2000 ºi Legea nr. 10/2001, care au dus la
distrugerea agriculturii româneºti ºi implicit a
industriilor anexe, la adâncirea stãrii de sãrãcie a
mediului rural ºi nu numai, cunoscut fiind faptul cã
România nu a depãºit niciodatã stadiul de þarã agroindustrialã, deºi ºi-a dorit mult aceasta.
ªi când satele româneºti aratã ca în urmã cu o
sutã de ani, unii miniºtri viseazã cai verzi pe pereþi reabilitarea satului românesc. Se pare cã aceastã
soluþie îºi are rãdãcinile în experimentul vizând
programul de reabilitare a ºcolilor din mediul rural,
cu aplicabilitate deosebitã în zonele depopulate.
Militarii, o categorie socio-profesionalã
disciplinatã ºi instruitã, au rãspuns întotdeauna primii
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comandamentelor majore ale þãrii, sub deviza „
Patrie ºi Onoare” jertfindu-se pentru apãrarea ºi
propãºirea þãrii. Sub umbrela NATO, aceºtia au
devenit de prisos ºi au fost rãriþi prin cea mai la
îndemânã mãsurã - pensionarea, lucru posibil graþie
unor legi speciale care au reprezentat soluþii pentru
guvernele României de a rãspunde condiþiilor de
moment.
Lor li s-au alãturat ºi cadrele serviciilor secrete
care, dupã ce au pus bazele actualelor structuri,
existând riscul ca acestea sã nu rãspundã
comandamentelor portocalii, au fost determinate
sã pãrãseascã serviciile prin aceeaºi metodã pensionarea.

Când datoria publicã s-a mãrit, iar capacitãþile
tehnico-tactice ºi profesionale ale guvernanþilor de
gestionare a avuþiei publice nu-ºi gãsesc rezolvare,
pentru abaterea atenþiei publice ºi a manipulãrii
maselor de la o reducere în bloc a tuturor pensiilor,
zvonacii ºi rãspândacii politici cotroceniºti, cu accent
în vorbire pe prima silabã, au gãsit o soluþie
miraculoasã bazatã pe datele statisticilor care relevã
un dezechilibru în raportul intrãri –ieºiri din sistemul
de pensii în favoarea ieºirilor (deceselor).
Probabil adepþi ai sloganului „Arbeit ist frei”,
aceºtia susþin cu tãrie creºterea limitei vârstei de
pensionare la 65 ani. Când bãtrâneþile te apasã iar
sãnãtatea devine tot mai ºubredã, locurile de muncã
tot mai puþine, prost plãtite ºi inaccesibile dupã o
anumitã vârstã, când speranþa de viaþã a românilor
este undeva între 65 - 70 ani, întradevãr, „munca te
elibereazã” de tot ºi de toate!

TACERI PREA TIMPURII
Literatura românã a fost vitregitã în mod
frecvent de moartea prea devreme a multor
personalitãþi ale ei (Labiº, poeþi citaþi de Eminescu
în poezia „Epigonii” etc. ).
Exemplul cel mai însemnat este Mihai
Eminescu, despre care ºtim cã moare la 39 de
ani.S-a speculat mult pe tema ce ar mai fi dat
Eminescu dupã „Luceafarul” ºi manuscrisele ne
dau rãspunsuri parþiale.
Doresc de fapt sã mã refer la un prieten -Ion
Ianole- care într-un accident cu propria maºina
moare de tânãr.
Un poet care imbina noþiunile matematicã cu
naºterea ºi existenþa sa dunãreanã, câmpeneascã,
de ce nu baragãneanã.
Mã recunoºtea maestru în ale poeziei, dar îºi
depãºeºte repede maestrul ajungând sã scrie o
poezie de un rar rafinament, de o concisã
expresivitate, comunicând în interior sensuri greu
de decojit.
Iatã un exemplu din volumul „Punct imaginar”:
„Simetrie” :”taler/seridimineþi/cît tîmpla/leagãn
de ace/inimã/ceasul cu alge/ºarpele orb/despre
sine un rob/rotunjind cochilii/ºi ape sã sape/
pãsãrile toate/se adîncesc în punct/cînd stelele
înºir/cît ºapte cît ºapte/încã mã mai nasc/
pãianjenu-mi þese/cãmaºã de mire /în taler de
soare”.
Asemenea, poezia „Romanþã începutã”: ”ªtii,
Ioane, într-un tîrg/se chemau geambaºi cu sîrg/ºi
aºa pîndiþi de ºoapte/se-adînceau mereu în noapte/
caii tãi , Ioane, aºtri/sînt albaºtri cai sihaºtri/melci
rãscumpãraþi de-i schimb/paseri de dumineci
plimb”.
Pe 8 septembrie 1987 dedica volumul „Punct
imaginar” cu urmãtoarele cuvinte:
„Lui Anghel Papacioc, cel care m-a învãþat cã
Poezia nu poate fi provocatã ca o diaree, nu
bântuie ca un diabet (pe vremea aceea nu eram
bântuit de diabet), nici ca o fantomã, mai ales
prostituatã, nici redusa de fachiristi, nic violata de
limbiºti, niciunde ºi nicicând (la ducere sau la
întoarcere), cu credinþa cã dacã va ieºi vreodatã
în larg n-o atinge (nici cu privirea) pe Circe a mea,
Din scaun de arhiereu
Îþi urezi Papi al meu,
Un munte (ºi la mai) mare
De succese-n lumea ...care?
Voi xeroxa aceastã dedicaþie pentru a avea ºi

o mostrã din scrisul
poetului.
Voi cita câteva titluri din
volumul amintit: Puncte,
Singurele mele pãreri,
Infinit, Punct de trei, Punct
de acumulare, Punct izolat,
Ion Ianole
Punct de întoarcere, Punct,
Punct critic, Punct fix.
În poezia Punct (punctul reprezentând un
simbol eseþial în matematica lui poeticã): „sar
cuvinte/cum peºtii /în soare/pescar dãruit/mã joc/
pânã în ziua/cu soarele punct/ce nu-mi mai
hãrãzeºte.”
Remarcãm lipsa punctuaþiei (de fapt libertatea
ei) pentru cititor , participarea lui.
Îmi amintesc o noapte în care am mers la
ªchiauca împreunã cu el , mai mult sã ne plimbãm
decît sã pescuim, luase prostovolul cu el ºi ca un
uriaº din poveste îl arunca în apã în care fãcea
cercuri afundându-se , îl trãgea adunându-i
plumbii ºi ºi-l trãgea adunând peºtii mici care se
zbãteau în iarbã, bucãþele de argint, pe care-i
adunam cu mâna ºi-i aruncam în lac.
Uitase sã tragã frâna de mânã ºi maºina se
încinsese ºi scotea un fum înecãcios, metalic.
„Iminenta provocare a inimii” volum anterior
celui citat este o carte de identitate în care poetul
este preocupat sã se defineascã -poet al
abstracþiunii, al câmpiei ºi al Dunãrii.
Poezia „Iminenta provocare a inimii” care dã
titlul volumului invitã retoric:
„Sã cãlãtorim , iubite,/sã desenãm spirala lui
Arhimede,/sã ne întoarcem în linia dreaptã,/sã
trecem în inelul al treilea.”
De fapt poetul Gheorghe Dobre al carui naº
de cununie era Ianole ,îl cunoaºte mai bine decât
mine.
Casa pãrinþilor lui Ianole era vis-a-vis de cimitir,
ºi obiºnuia sã glumeascã-”Doar sã sar gardul ºi
sunt în groapã”. Aºa s-a ºi întâmplat -îºi doarme
somnul de veci peste drum de casã ºi la parastas
i-am vizitat mormântul vãzându-i copiii, bãiatul ºi
fata care crescuserã, se împliniserã, oameni în
toatã firea fãrã ca tatãl lor sã mai vadã.
Când murise cu maºina cãzând peste el se afla
cu soþia sa, Stela, care ca prin minune scãpase,
îºi dusese bãiatul la Cãlãraºi, la noul sãu post.
Doarme cum ºi-a dorit-pe mal de Dunãre,
dincolo de casã, ascultând glasul domol al apei
curgând noaptea, jalea salcâmilor toamna, bejenia
frunzelor uscate....
Prof.Anghel PAPACIOC

În urmã cu câþiva ani, am avut revelaþia
impactului educativ al programelor televiziunii asupra
tinerei generaþii într-o lecþie de logicã în care, cãutând
exemplificarea consecinþelor încãlcãrii principiilor
gândirii, au fost lecturate frontal câteva pagini din
“Moº Teacã”, cartea lui Anton Bacalbaºa. Elevii au
urmãrit atenþi firul acþiunii, s-au amuzat de ridicolul
situaþiei ºi de incoerentele discursuri ale eroului, apoi
unul dintre cei aflaþi în ultima bancã a conchis cu
voce tare: “Ca Garcea!”
Iatã-ne puºi în situaþia tragicomicã prin care
majoritatea elevilor nu auzise de clasicul personaj al
lui Bacalbaºa, dar întrega clasã cunoºtea de la
televizor cine era Garcea, eroul agramat, obedient
ºi zelos, cu grad inferior în ierarhia actualã a unei
instituþii de stat investitã cu menþinerea ordinii,
reprezentat în secvenþele grupului umoristic ,,Vacanþa
Mare” ale unui post românesc privat de televiziune.
Chiar dacã, de câteva decenii, oamenii mai mult se
uitã decât citesc, mai mult ascultã decât gândesc,
determinându-l pe C. Noica sã afirme cã lumea
contemporanã e tot mai plinã de informaþii ºi tot mai
sãracã în sensuri, nu generalizarea regretabilului
fenomen social al scãderii fascinaþiei lecturii, inclusiv
în rândul tineretului ºi care semnificã declinul
“Galaxiei Gutenberg”, constituie problema pe care
intenþionãm sã o supunem dezbaterii.
Prãbuºirea sistemului de valori caracteristic
societãþii de tip totalitar (inclusiv a “educaþiei
comuniste”) realizatã în urmã cu douã decenii pune
cu acuitate problema instituirii unei alte table
valorice destinate sã o înlocuiascã pe cea dispãrutã.
Dacã valoarea este definitã ca tot ceea ce este
dezirabil, acea relaþie socialã prin care se exprimã
preþuirea acordatã unor obiecte sau fapte (naturale,
sociale, psihologice) în virtutea unor corespondenþe
a însuºirilor lor cu trebuinþele sociale ale unei
comunitãþi umane ºi cu idealurile acesteia, atunci
înseamnã cã orice tip de societate se ghideazã dupã
un anumit set de valori posibil încadrabile în trei mari
grupe: Adevãrul, Binele, Frumosul. Cum nu avem
intenþia de a ne lansa în teorii axiologice, ne limitãm
sã punem întrebarea: care sunt valorile la care aderã
sau pot sã adere tinerii noºtri de azi? Sã nu ne facem
iluzii cã educaþia se realizeazã pe un teren viran
rãmas prin dispariþia intenþiei de a forma “omul nou,
multilateral dezvoltat”; dimpotrivã, nevoia de
modele face ca acestea sã fie cãutate cu obstinaþie
de tinerii noºtri fie în spaþiul social românesc, fie în
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cel strãin, chiar dacã discuþia asupra acestor modele
rãmâne una deschisã. În acest sens, programele de
televiziune - mai ales prin creºterea posibilitãþilor de
urmãrire a celor transmise prin cablu - pot avea un
rol determinant în formarea gusturilor morale ºi
estetice ale tânãrului telespectator.
Am urmãrit mai demult succesiv la televizor
câteva tablete, în care personajul Garcea era
protagonist, acestea fiind considerate piese de
rezistenþã. Fãrã a putea fi acuzaþi de pudibonderie,
rareori ne-a fost dat sã vedem ºi sã auzim pe un
post de televiziune asemenea insanitãþi debitate în
textele interpretate, pentru care termenul de
“licenþios” pare un blând eufemism. ªtim cã a
dispãrut cenzura, dar a fost oare aruncatã la coº ºi
autocenzura, acea necesarã ,,mãsurã în toate”, atât
de preþuitã în Grecia anticã? A dispãrut oare ºi
cenzura bunului simþ? Este bine cã, deºi încã timide,
intervenþiile Consiliului Naþional al Audiovizualului
(CNA) îºi fac simþitã prezenþa în ultima vreme prin
aplicarea unor amenzi pentru derapajele unor
programe de televiziune de la ceea ce numim
decenþã, dar tentaþia realizatorilor de a obþine succese
facile, inclusiv cu astfel de mijloace, nu a dispãrut.
Este adevãrat cã ºi creatorii noºtri iluºtri precum
Creangã, Tudor Arghezi sau Eugen Barbu ºi-au ºocat
cândva cititorii prin texte îndrãzneþe, dar chiar sã nu
reuºim sã ne pãstrãm rezonabil în limita bunului simþ
într-un spectacol televizat posibil de urmãrit de cele
mai diverse categorii de telespectatori, putând fi
astfel acreditatã ideea cã astãzi, în numele unei aºazise “democraþii” (prost înþelese), tuturor le este totul
permis? De la bãºcãlia dusã pânã dincolo de limita
extremã ºi pânã la “demitizarea” ori negarea unor
valori care ne definesc identitatea naþionalã nu ni se
pare a fi decât un pas. Chiar dacã ironia ºi autoironia
pot constitui uneori dovezi ale unei sãnãtãþi spirituale,
existã lucruri cu care nu se glumeºte. Nu demult, un
îndrãgit maestru al scenei româneºti de teatru arãta
într-o emisiune televizatã cã existã o mare diferenþã
între un actor popular ºi un actor celebru, chiar dacã
publicul larg îi poate aºeza, din lipsa unei educaþii
estetice, pe aceeaºi treaptã.
În calitate fie ºi de simpli observatori, e greu de
crezut cã putem rãmâne indiferenþi la pervertirea

gusturilor tinerilor noºtri. Trãim vremuri tulburi,
suntem adesea excesiv preocupaþi de asigurarea
propriei existenþe cotidiene ºi de incredibila degradare
a statutului nostru social într-o vreme de crizã
generalizatã, cunoaºtem cã educaþia din ºcoalã intrã
adesea în contradicþie cu influenþele educogene ale
realitãþilor cunoscute de tineri din viaþã ºi avem dreptul
sã ne întrebãm dacã nu cumva un astfel de demers
ar avea finalitatea luptei duse de nobilul hidalgo Don
Quijote cu morile de vânt. A capitula, însã, resemnaþi
în faþa valului de obscenitãþi ºi pornografie cu care
suntem literalmente invadaþi adesea de mass-media
româneºti înseamnã a permite triumful prostului gust,
al grobianismului, al lipsei de mãsurã ºi al dispariþiei
bunului simþ pentru aceia care vor fi maturii societãþii
de mâine. Ne putem închipui uºor o societate viitoare
în care sã triumfe nonvalorile; ar fi însã pãcat sã nu
ne întrebãm cel puþin dacã nu cumva am avea vreo
responsabilitate în acest sens…
Grigore Spermezan

O nouã carte a colegului
nostru, dr. ªtefan Grigorescu

Du-te acasã, ai copii de crescut
Privesc în mine pânã când mã copleºeºte frica.
Stupoare…!
Înãuntru locuieºte altcineva: cel care doarme-n picioare
Costel BUNOAICA pe trei anotimpuri deodatã, cu joia deschisã spre marþi
cu atlantida furatã, strecuratã sub apã –
cum s-ar zice, un fluturã vânt, un om de nimica.
Îl cunosc ºi nu prea. Cãlãreºte o stea ºi îºi înºealã, de zor,
cu umbra din nori, ibovnica.
Fiorii se adunã în stoluri. Pofte înºelãtoare stârnesc.
Doamne, trimite-mi duhul vameº la poli ºi dã-mi sã îmbrac straiul
ceresc!
Fã-mã un fulg zgribulit de nea, sau mai bine, fã-mã – cum voia îþi e,
un nasture strâmb la butoniera ta.
Ca într-o grotã sãrãcãcioasã ºi rea privesc resemnat…
Moartea joacã ºotron printre meri, în grãdinã !
Trãiesc pentru azi lumânarea de ieri. Pentru mâine
îmi cumpãr un înger ratat
cu care sã-mpart, pahar cu pahar, rachiul de glicinã.
Du-te acasã – îmi ºopteºte Mãria Sa, bosumflatã –,
ai copii de crescut:

un bãiat rãsfãþat ºi o zânã de fatã.
Spune-le poveºti pânã în zori, apoi primeneºte-te
ºi trage niºte sfori. Le trebuie casã ºi loc pentru joacã.
Nu umbla teleleu.
Mergi ºi te roagã. Lui dumnezeu sau, mai bine,
roagã-te mie.
Niciodatã nu ºtii când îþi trebuie o lamã de coasã
sau un pumn de leºie.
Poate, vreodatã –naiba mai ºtie ! – îmi vei scrie cu nãduf, pe drujbã,
un vers banal sau o nenorocitã de poezie.
Pune-te bine cu mine, curteazã-mã ca pe o ispitã voinicã.
Pot sã fiu drãgãstoasã.
Mânioasã din fire, nu dau la o parte
nici noapte, nici zi din iubire. De îngeri n-am fricã.
Vino oricând îþi e dor. Strânge-mã în braþe pânã când mor…
Pe umeri, de vrei, mã ridicã.
ªi du-mã de-aici, pânã viaþa ta ºi a mea nu se stricã.
Privesc în mine liniºtit, fãrã prejudecãþi, chiar resemnat.
În grãdinã, Moartea joacã ºotron printre meri.
Trãiesc, azi, lumânarea de ieri. Pentru mâine
îmi cumpãr un înger ratat cu care sã-mpart, pahar cu pahar,
rachiul de glicinã.
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Marian Ruscu,
VIUL DE ALTÃDATÃ
sau
Anatomia amãrãciunii poverii
TITI DAMIAN
Þin în mânã o carte ºi, dintr-o îndelungatã obiºnuinþã, o
cântãresc admirând-o. Un desen cu o simbolisticã greu de
descifrat pe coperta întâi, pe coperta IV o fotografie a autorului,
alãturi o poezie cu titlul ce dã ºi numele volumului, iar mai jos
o listã cuprinzând volumele de versuri publicate, unele dintre
ele traduse în francezã, în italianã, în sârbã ºi în slovenã. Mã uit
fugitiv peste titlurile poemelor care-mi dau un indiciu,
trimiþându-mã spre zona modernitãþii: „lipsa de timp, eu ºi ai
mei, eu ºi mãºtile care cad”, „nesomnul tãu, nuferi încinºi ºi
regrete”, „în parc cu gândurile, privirile”,… La fel ºi începutul
de vers scris numai cu literã micã. În interior, o dedicaþie laconicã.
N-am fost mirat când am primit volumul prin poºtã cãci, un
prieten – un poet respectabil – m-a prevenit cu un telefon:
„Vezi c-ai sã primeºti o carte de poezii, nu spun de la cine, nul cunoºti.” Dupã câteva zile, bãnuind c-am primit-o, m-a
chestionat scurt: „Ce zici?”
Este o experienþã nouã, unicã pentru mine. N-am scris pânã
acum despre o carte pe al cãrei autor sã nu-l cunosc mãcar în
treacãt. „Este o interesantã provocare, mi-am zis. Poate fi
înlãturatã orice umbrã de subiectivism. Citeºti cartea, descoperi
omul, descoperi autorul, îi descoperi zbaterile, frãmântãrile,
bucuriile, înãlþãrile sau cãderile.”
O cronicã de întâmpinare presupune un imens efort, desigur
pentru cine respectã cartea, autorul, dar ºi pentru cine se
respectã. Altminteri, o rãsfoieºti, spicuieºti câte ceva, te mai
uiþi la ce-a zis unul, la ce-a spus altul, însãilezi acolo o paginã,
mai dai un citat ºi semnezi, gata cronicuþa! În opinia mea, cronica
serioasã nu vine în întâmpinarea autorului, ci vine în
întâmpinarea cititorului care ar vrea sã ºtie dacã citeºte cartea
sau nu, n-are timp de pierdut, trebuie sã-i stârneºti curiozitatea.
De restul se îngrijeºte el...
Despre volumul de versuri VIUL DE ALTÃDATÃ, ed.
Timpul, Iaºi (2009), al domnului Marian Ruscu scriu cu
oarecare emoþie, pentru cã aºtept sã descopãr, deopotrivã,
Omul ºi Creatorul. O citesc o datã pentru orientare. Mai citesc
încã o datã cu creionul în mânã ºi subliniez versuri, strofe,
sintagme, fac diverse adnotãri. O recitesc pentru a-mi aduna
ideile în fiºe. Formulez ºi reformulez. Iese rotundul. De-abia
acum îmi frec palmele mulþumit ºi dau formã finalã.
Deocamdatã, mã intrigã primul poem, plasat strategic, ca o
artã poeticã, „Viul de altãdatã”, o metaforã izbutitã, integratoare
ce dã ºi titlul volumului. Ajung la final ºi întâlnesc simetria,
replica fiind „Dor de viul de altãdatã.” Prima debuteazã cu
latinescul „O, tempore!”, tradus pe româneºte: „O, ce vremuri,/
când mã trânteam cu bourul prin poiene,/ când mã fluieram cu
doina prin ecouri/ ºi când mergeam desculþ prin balade!”/ ºi
se încheie cu interogaþii emoþionante: „unde mai e viul de
altãdatã?/ unde?/ Nicicum în afara amintirilor mele!”/ Aºadar,
autorul topeºte aici elegie, lamentaþie ºi meditaþie. Alerg cu
privirea la ultima poezie a volumului. Suflul elegiac din debut a
dispãrut, fiind înlocuit în finalul volumului cu replicã, proaspãtã
odã a bucuriei, o biruinþã a spiritului: „simt gândindu-mã doar/
cum cãlcâiele calcã jeratic/ ºi ritmul inimii e tot mai tânãr./
Sângele izvor în clocot/ þopãie grãbind în vene/ spiritu-mi sã
se-nnoiascã.”/
Între aceste douã coordonate simetrice încerc sã identific
Autorul biografic ºi spiritul sãu, Creatorul. Mã intrigã faptul
cã nu gãsesc în întreg volumul cuvintele cheie care sã trimitã la
temele fundamentale ale literaturii: dragoste, moarte ºi destin.
Notez conºtiincios teme ºi motive literare adiacente celor
universale, devenite metafore - cheie ale volumului care par sã
sugereze temele amintite:
Drumul: „Drumu-i pe drum ºi vine acum”/; „Încã mai
sunt pe drum,/ tot pe drum,/ cu ce a mai rãmas din mine, din
muntele om”/; „Prieteni de drum/ plimbam aleile presãrate cu
raze”/; „Pe drumuri cu destinaþii imprecise/ trec privind din
întuneric lumina”/; „Mi-am scuturat viaþa/ ºi am plecat pe
acelaºi drum,/ eu, cu gândurile mele.”/
Timpul: „Supremul nu iartã”; „Tunelul timpului a strâns
opt ani în o sutã de clipe”; „Timpul îºi uitã clipele în prezent.”
Umbra: „Umbra s-a ciocnit cu timpul” ; „Îmi ocolesc
umbra”
Cãlãtorul: „Închinã o ultimã rugãciune.”
Veºnicia: „Veºnicia e pe urmele mele”; „În spatele meu,
veºnicia secerã cu grijã”; „E rând la poarta veºniciei.”
Tãcerea: „Îºi lasã rãdãcinile înfipte în murmur”; „Mai cã
se tãia la rana vindecatã de întuneric.”
În felul acesta se întrevede o ordine: mai întâi o zbatere ca
un scurt cutremur, apoi o frãmântare ce anunþã un început de
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furtunã, urmatã de un zbucium cu greu reþinut, iar în final te
întâmpinã o explozie stãpânitã de bucurie, totul dupã scenariul
din „Simfonia Destinului.” Stilistic, vibreazã în toate poemele
o simfonie a participiului - prin excelenþã mod ºi timp al
suferinþei - conferind textului valori nebãnuite: înfipt, istovit,
irosit, zgribulit, ghemuit, înzãpezit, amânat, întrerupt, þintuit,
nevãzut, mai tulburat, mai obosit, mai rãvãºit, mai vinovat,
mai absent, mai rãstignit, mai iubitor, mai implicat, mai
pângãrit, agitat, plecat, chircit, abandonat, trãdat, nepregãtit,
rãzvrãtit, încercat, dezlegat, împietrit…
Între cele douã coordonate amintite – de început ºi de final
– în poeme epico-lirice de o mare acurateþe, se dezvãluie Omul
aflat într-un moment de cumpãnã, ce-ºi propune sã iasã dintro adâncã suferinþã singur, precum Iona din burta chitului,
despicând burtã dupã burtã.
Portretul eului deja se contureazã:
„nu am sã ºtiu niciodatã ce grad de rudenie am/ cu viscolul
care mã strângea în oase”/
„cu brazda în palmã îmi mângâi trecutul…”/
„ am crezut cã ghemul s-a gãtit, aºa… deodatã,/ fãrã a da
în prealabil un semn…”/
„nu mai puteam privi/ ºi-am preferat sã adorm pentru o
vreme…”/
„eu, cu muntele meu în spinare,/ sparg ecouri proiectate
abisal…”/
„cã unul mi-s/ în cãmaºa de forþã/ cã unul mi-s/ trecãtor
prin vid ºi zid, ºi altar…”/
„mã întorc, privesc înãuntru, în trecut,/ pe fugã, tot mai pe
fugã…”/
„eu, statornicul agitat,/ merg în fapt ºi în gând/ cãutând,
cãutând mereu…”/
„am înþeles/ cã nimeni nu-ºi va da suflarea pentru mine…”/
„îmi place sã trag cu urechea/ la mine, cel ce nu ºtiu cine
sunt…”/
„am simþit nevoia sã dau chip/ secvenþei pândite/ din celãlalt
capãt al punþii…”/
„am învãþat ceva,/ sã scap, da, sã scap/ de bezna…..”/
„eu aºtept prezentul sã fie trecut…”/
„îngerii mângâie visele…”/
„aºtept în ochiul cãtãrii/ un urs blând/ ce ºtiu cã nu va pieri
niciodatã…”/
„izgonitul din mine/ mãnâncã jeratic…”/
„acum, tomnatic,/ trãitor între a fost/ ºi ce va mai fi…”/
„simt gândindu-mã doar/ cum cãlcâiele calcã jeratic/ ºi
ritmul inimii e tot mai tânãr…”/
Cu surprinderea, dar ºi cu bucuria revelaþiei, îþi apare un joc
al timpurilor verbale, cum numai la marii poeþi întâlneºti.
Prezentul ancoreazã eul liric în suferinþã. Perfectul compus
plaseazã trãirile într-un acþiune trecutã, finalizatã, anunþând
imposibilitatea întoarcerii. Imperfectul este timpul care troneazã
în multe poeme, pentru cã dezvãluie derularea unei suferinþe,
continuitatea ei, menþine tensiunea interioarã, susþinând
incertitudinile. Viitorul este închis cel mai adesea într-un
conjunctiv pentru a pune existenþa sub semnul ipoteticului.
Dorinþele, puþine câte sunt, sunt manifestate într-un verb de
modalitate la optativ, urmat de un infinitiv. Cum poate fi tradus
acest fascinant joc verbal? Autorul îºi contemplã trecutul
raportându-l la un prezent apocaliptic, iar prezentului îi închide
perspectiva, lãsând din loc în loc vagi ferestre de speranþã, ca în
final sã explodeze într-o odã a bucuriei de a trãi intens, de a
recupera katharctic suferinþa. Tradus în sentiment, acest duel
inteligent al timpurilor verbale trimite la înfricoºãtoarea relaþie:
durere – aºteptare - duratã.
Poemele cuprind idei poetice de mare densitate, succint
formulate astfel: Peisajul natural este fundalul unui peisaj
sufletesc devastat. Frãmântarea este numitorul comun al
sensibilitãþii poetice. Nevoia de confesiune apare ca replicã la
spectacolul indiferent al lumii. Poetul îmbracã deseori haina
cãlãtorului în dialog cu tãcerea sa. Eul este un Sisif care trãieºte
o încrâncenatã aºteptare. Uneori acesta este bântuit de un
sentiment acut al renunþãrii, generat de imposibilitatea soluþiei.
Alteori se simte alesul destinului aflat în momentul când mâna
preotesei Lakesis începe sã deºire ghemul infernal. Întrebãrile
chinuitoare, marcate stilistic excelent prin interogaþii poetice,
conduc spre un singur rãspuns: speranþa. În alte momente,
cenuºiul este personificat într-un personaj care-l însoþeºte.
Drama individului este o lecþie datã umanitãþii de lângã el.
Speranþa explodeazã în final, când poemele devin un strigãt
înãbuºit al biruinþei cãlãtorului care întrevede ieºirea din

Purgatoriu, având veºnicia în spate, doar prin Creaþie, aceasta
devine finalitatea suferinþei, izbânda.
Jocul dublei trãiri a eului poetic între prezent ºi perfect
compus, între care se insinueazã perfid imperfectul cu duratã
imprecisã, sugereazã pendularea între o lume realã în care a
trãit, devenitã un Paradis pierdut ºi lumea virtualã, un Paradis
devastat cãruia îi devine prizonier. Acest joc al timpurilor
verbale, rar întâlnit în poezia româneascã pe un spaþiu atât de
întins, este cu ºtiinþã susþinut de numeroase adverbe deictice,
având menirea de a adânci latura subiectivã a confesiunii: acolo,
prea târziu, nicicum, atunci, deodatã, niciunde, aici, pânã nu
de mult, în jur, acum, uneori, alteori, demult, mult prea devreme,
astã-noapte, dimineaþã, pânã mai ieri, în sfârºit, din când în
când, multe repetate obsesiv.
Confesiunea mai are un suport stilistic original ºi anume
derivate substantivale, dar mai ales adjectivale cu prefixe
negative: nemurire, nevivaldiene, nefecundatã, nedormitã,
nepersonalizatã, nespusã, neîncetat, nevãzut, negãsitul,
neºtiutul, necunoscutul, neaducerea-aminte, nebãtute, necioplite,
neînfrunzite, nepierdute, nedescoperite…
Stilistic, poetul îºi plimbã cu lejeritate neologismele, multe
muzicale, printre confesiuni, refrene, tânguiri, interogaþii ºi
invocaþii: perpetuãri, abisal, inhibat, descriptibilã, indecent,
indiscreþie, malignã, marasm, nervuri, lascivã, civilizaþie,
obiective, introvertitã, telecomandã, iluzii, fantezie, enigmaticã,
meloman, recviem, allegro, ritornela, partiturã, schumannian,
lied, vltave smetaniene, da capo all fine...
Întotdeauna, funcþia esteticã a unui volum de poeme este
amplificatã ºi de puzderia de sintagme, de expresii, de metafore
care-i conferã strãlucire ºi unicitate pe care numai un cititor fin,
exersat ºi cunoscãtor de poezie le savureazã:
„Merii înfloreau pentru însãmânþarea sufletelor
noastre…”/
„Rãsãritul încheie ziua într-o limbã/ ºi începe nemurirea
în alta…”/
„Soarele trage cortina de nori…”/
„Cu bezna în palmã îmi mângâi trecutul…”/
„Mi-ai arãtat o pozã de la margine de trecut…”/
„Am învãþat pe de rost/ sã scap de frica de-un alt început…”/
„Lumea asta danseazã bãtuta pe loc/ ºi îºi invitã la joc
viitorul surd ºi mut…”/
„Atunci un freamãt de codru aleargã la mine/ din frunzã în
frunzã…”/
„Are ploaia o zicere a ei/ când gângureºte a toamnã…”/
„Clipa îmi stã la piept ruºinoasã…”/
„Vremea stã înºeuatã/ cu cãlãreþi boccii…”/
„Teiul trãsnit a fãcut/ ultima plecãciune…”/
„Condamnarea la veºnicie/ a fost lãsatã la vatrã…”/
„Pleacã prietenii mei la odihnã cu viitorul,/ eu stau sã-l
ghicesc încã…”/
„Furtunile tac atunci când sunt privite…”/
„Am primit înapoi sceptrul/ pe care-l abandonasem în cea
din urmã bãtãlie…”
Existã, spre finalul volumului, un poem cu un tulburãtor
mesaj adresat lumii, din perspectiva lui Oedip care ºi-a scos
ochii sã poatã sonda mai adânc în propria conºtiinþã. Îl citez
atât pentru profunzimea mesajului, dar ºi pentru lecþia de poezie
modernã:
orbule!
e o ranã
las-o sã sape galerii
nu o strivi
las-o sã afâneze pãmântul,
sã-þi fie uºor mormântul.
orbule!
e un râu.
nu-l stãvili
cã dã nãvalã
ºi naºte prãpãdul.
orbule!
e vântul.
ce-þi mângâie fruntea ºi gândul.
nu-l izgoni.
ajutã-l sã-þi intre în taine.
orbule!
atunci ai sã-nþelegi
când îþi va veni rândul.
(apel cãtre cel ce nu vede)
Aºadar, cântãresc pentru ultima datã în mânã volumul ºi
dau verdictul: o mare poezie – un mare poet. Aflu cã-i din
Ploieºti. Urmaº de-al lui Nichita, nu numai geografic. Am lãsat
pentru final o maximã descoperitã în text care ar fi putut deveni
drept motto volumului: „Povara nu-i povarã dacã nu-i amarã.”
Îmi vine în minte, aproape instantaneu, observaþia lui Arghezi
referitoare la Eminescu, potrivit cãreia dezamãgirea a dat naºtere
unei capodopere de amãrãciune glacialã…” Parafrazând, în cazul
de faþã, de vinã este amãrãciunea poverii suferinþei.
Prof. TITI DAMIAN

În tinereþea sa, Gheorghe Dobre a fost un
optzecist convins ºi poate cã ar fi reuºit mult mai
multe decât cei consacraþi la acea datã, dar necazul
sãu a fost cã s-a depãrtat de cloºcã ºi a continuat pe
cont propriu, renunþând la prozã ºi devenind poet.
Dar poate cã a fost ºi beneficã evadarea sa dintr-un
mediu al discuþiilor sterile ºi al experimentelor
stilistice, dintr-un mediu populat de autori ca Mircea
Nedelciu, Ioan Lãcustã, Florin Iaru sau Dan Stanciu,
personaje care nouã nu ni s-au pãrut niºte modele,
deºi s-a produs o agitaþie apreciabilã în jurul lor, atât
la acea vreme, cât ºi mai târziu. Poate s-ar fi lipit ºi
el de acea generaþie care, azi, a mai rãmas importantã
doar din punct de vedere arhivistic.
În fond, cu ce se îndeletniceau optzeciºtii? Ei
scriau despre o societate fãrã carnet de partid, despre
îndeletniciri care erau, de multe ori, excluse din
nomeclatorul meseriilor, folosind un limbaj subversiv,
aproape de miºtocãrealã, un limbaj al strãzii, cu ideea
declaratã de a-l generaliza. Dar ei nu aveau propriu
zis o teorie explicitã a textualismului, ajungându-se
adesea ca un autor sã scrie despre scriitura lui, etc.
, cu alte cuvinte ei încercau aplicarea în scris a unei
variante a noului roman francez, miºcare care nu a
prins, de altfel, nici acasã la cei care au iniþiat-o.
Dându-ºi probabil seama, Gheorghe Dobre ºi-a
urmat drumul lui de poet viguros, de la câmpie (ca ºi
alþii: Dan Elias, Nicolae Teoharie sau Anghel
Papacioc, ca sã ne oprim numai la trei exemple, cãci
lista ar mai putea continua), de stejar singuratic din
poala satului Broºteni, fãrã sã aparþinã unei grupãri.
De altfel, originalitatea sa nici nu s-ar fi putut alinia.
Dar nu despre Gheorghe Dobre ca poet vrem sã
scriem. Intenþia noastrã este sã-l punem în valoare
pe Gheorghe Dobre ca prozator. Puþini ºtiu cã poetul
a scris ºi prozã. ªi, îndrãznim sã afirmãm, o prozã
mult mai bunã ca a multor optzeciºti. El n-a scris o
prozã în rime cum a procedat Mircea Nedelciu. El a
câºtigat un pariu pe care l-a fãcut cu optzeciºtii, ca
sã dãm un singur exemplu, folosind fraza lungã,
stufoasã, de o jumãtate de paginã sau chiar o paginã
întreagã, exerciþiu extrem de dificil, de aceea nici nu
exemplificãm, deºi ar merita.

Drept la replicã
Din culegerea de texte care circulã printre
apropiaþii lui ºi necuprinse încã într-o carte, am reþinut
prozele intitulate „Cum am fugit în America”, o micã
bijuterie de altfel, „Lacul”, „Duminicã”, dar, mai ales,
„Istorie localã”.
Acþiunea se desfãºoarã într-un sat din buza de
jos a râului Ialomiþa, Broºteni pe nume, pe timpul
când dropiile dormeau în mijlocul drumului iar
grecoteii erau la ei acasã, cu palate, cârduri de
animale ºi iobagi, tarafuri de þigani ºi multe þiitoare
goale, pline cu salbe grele de aur.
Unii veniserã pe aceste meleaguri rãrite de oameni
ca sã facã averi, alþii veniserã ca sã se ascundã. Ca
sã se ascundã se pripãºise pe malul de la intrarea în
Broºteni ºi bogatul boier Zipa, vestitul tâlhar din
tinereþe, cel care avea sã zideascã aºezãmântul ale
cãrui ziduri mãcinate de vremi, dacã nu cumva
greºim, se mai vãd ºi azi.
Liniºtea curþilor ºi a rânduielilor este datã peste
cap de sosirea a doi tâlhari pe care boierul Zipa pãrea
cã îi aºteaptã decând lumea. Îi înºelase cu mulþi ani
în urmã, furându-le toatã agoniseala ºi dispãrând
tocmai peste Dunãre, dar blestemul lor nu-l uitase
niciodatã. Iar ei îl cãutaserã ºi-l gãsiserã ºi cuþitele
lor, mai mult decât vorbele lor, îl fleºcãiserã pe boier
Zipa. Scãpase uºurându-se de pungi pline cu
giuvaeruri.
Atmosfera coloratã ºi arhaicã este înviatã cu
mânã de maestru de Gheorghe Dobre. Am mai
întâlnit asemenea performanþã doar la Eugen Barbu,
în „Principele” ºi „Sãptãmâna nebunilor” ºi la ªtefan
Agopian în romanul „Fric”. Chiar ºi limbajul pare
rupt dintr-o coloanã sonorã de epocã, parcã ar fi o
felie tãiatã dintr-un întreg, dar care pãstreazã în ea
toate ingredientele.
ªi atunci, de unde legãtura lui Gheorghe Dobre
cu optzecismul? Pentru cã aici trimite textul semnat
de domnul Aurel Anghel în numãrul pe ianuarie al
revistei HELIS ºi intitulat „Prozele lui Gheorghe

Ziua îndrãgostiþilor
la Centrul Cultural “Ionel Perlea”

Duminicã, 14 februarie 2010, a avut loc la
Centrul Cultural “Ionel Perlea” un recital, oferit
de profesorii ºi elevii de la Liceul de Artã “Ionel
Perlea” cu ocazia zilei îndrãgostiþilor. Muzica
interpretatã a fost diversã, oferind publicului
momente vocale ºi instrumentale, atât clasice,
romantice, cât ºi de muzicã uºoarã.
În ciuda emoþiilor celor mici, recitalul a avut
un înalt nivel artistic. S-au remarcat prin
sensibilitate ºi profesionalism, momentele oferite
de prof. Radu Elena Gabriela - un duo al
compozitorului rus Reinhold Glier, interpretat
împreunã cu elevul Ionuþ Bolozan, piesã dificilã,
intonatã impecabil. Elena a revenit, de aceastã
datã într-o versiune solisticã, cu o interpretare
calitativã ºi originalã a unui vals de Aram
Haciaturian, piesã de virtuozitate.
Alte giuvaere muzicale au fost momentele
vocale, în care am avut ocazia sã auzim niºte voci
minunate, bine puse la punct din punct de vedere

al tehnicii vocale ºi al interpretarii. Soliºtii vocali
au fost Lilia Cobelea, profesoarã de canto la liceul
de Artã “Ionel Perlea”, Diana ªerban, elevã a
liceului, voce cu un viitor promiþãtor în muzica
uºoarã, ºi Andrei Bãlãceanu, profesor la Liceul
de Artã “Ionel Perlea”, care ne-a oferit o momente
variate de muzicã uºoarã: “Feelings” - trompetã,
cu improvizaþii de jazz; o baladã rock - voce; “You
are so beatiful to me” - pian ºi voce, superbã
realizare în stilul cafe-concert. Publicul a cerut
bisuri, ºi a primit “My way” de Frank Sinatra, voce
ºi pian, ºi o altã baladã rock - “Bed of roses”. În
finalul recitalului, a revenit pentru a interpreta în
duet cu Diana ªerban piesa “I want to spend my
life time loving you”. ªlagãrele au avut un succes
deosebit la public, fiind în concordanþã cu tema
recitalului
Prezentarea realizatã de organizatori a fost
deosebitã. Informatiile oferite au fost mai mult
poetice decât de naturã informativã, legând
momentele artistice de semnificatia recitalului - o
sãrbãtoare a iubirii. Prezentatoarea, Gheorghe
Emilia, a fost o gazdã bunã, prezenþa sa fiind
comparabilã cu cea a crainicelor emisiunilor de
divertisment ale televiziunii. Pe durata recitalului
maraton, aproape nimeni nu a pãrãsit sala,
ascultãtorii fiind þintuiþi pe scaune de frumuseþea
muzicii.
Prof. Grigoropol Andreea

Dobre”. De ce este Gheorghe Dobre un textualist
descoperit târziu? Gheorghe Dobre nu se joacã nici
mãcar în glumã cu cuvintele, el nu iniþiazã experienþe
stilistice, el descrie profund, ancorat în niºte vremuri
demult apuse, ca un artist care se respectã, cu o
adevãratã responsabilitate.
Este adevãrat cã Gheorghe Dobre a cochetat cu
acest curent când era mai tânãr, dar nu a fost un
textualist, cel puþin în prozele pe care le cunoaºtem
noi ºi la care facem referire. El a plonjat într-o
realitate dintr-un alt veac, dar concretã, pe care o
scoate la luminã cu un stil de adevãrat maestru al
cuvântului patinat, dar cu atât mai preþios.
Domnul Aurel Anghel îºi declinã dotãrile în
privinþa prozei ºi în special a prozei scrise de
Gheorghe Dobre, pe care-l ºi interpeleazã: ”Ce fel
de prozã este aceasta, domnule Gheorghe Dobre,
ori nici domnia voastrã nu ºtie ºi aºteaptã
nerãbdãtoare sã iasã din gura vreunui porumbel dintro cronicã tridimensionalã?”
Cum sã nu ºtie Gheorghe Dobre? El ºtie foarte
bine ce a scris, necazul este, dupã pãrerea noastrã,
de ce s-a oprit. ªi domnul profesor Aurel Anghel
ºtie ce scrie, dânsul fiind un maestru al metaforei,
tocmai de aceea ºi noi am folosit acest fals „Drept
la replicã” drept pretext pentru a putea recomanda,
celor care vor sã ne asculte, un prozator deosebit.
I. Neºu

Evadare
Spasmele nu mai conteneau. Ba mai mult, se
intensificau sub zalele ruginite ale negãrii care o
pãtrunseserã. Din când în când, la ploaie prea multã
sau la soare nãprasnic, lanþul tindea sã se slãbeascã,
ºi-atunci ea încerca sã scape, sã alunece cumva, dar,
când era pe punctul final, lanþul se strângea iar ºi
durerea venea în galop nebun asupra ei.
De când se întâmpla asta, greu de spus… De când
se nãscuse? Oh, nu! Dar ea nici nu se nãscuse. Ba
da, dar nu sesizase asta cel ce o nãscuse. Era practic
ca un copil surghiunit încã din pântec, într-un alt
pântec, în care se putea dezvolta, atât cât îi permitea
pântecele adoptiv, date fiind condiþiile de nealãptare
maternã.
ªi totuºi, astãzi contracþiile erau foarte puternice,
foarte dese; durerile ei, însã, mai calde. Simþea lumina ºi cãldura vieþii ei ce se întrevedea printre frunzele
rare ale angoasei lui sfâºiatã de o putere mai mare.
Ce putere? Nu se poate ºti. Poate chiar strigãtul ei
care reuºise sã scape în momentele de slãbiciune ale
lanþului.
Încã o loviturã, încã o contracþie, încã o durere,
dar gata: lanþul ruginit se rupse, ºi ea þâºni din el
extaziatã…
Era ea, rugãciunea. Acum se purta pe deasupra
lui, mulþumitã. Lui îi venea greu sã o recunoascã. Ceva
îi insufla ideea cã ea se zbãtuse în el dintotdeauna.
Uneori simþise ºi el, dar abia acum realizase ce se
întâmpla în interiorul lui. Bulversat de vederea ei, cãzu
fãrã putere în genunchi. Îºi putu totuºi ridica privirea
spre cer.
Ea atât aºtepta. Un semn. Certificatul ei de naºtere
era semnat. Se urcã la Tatãl ei primordial ºi-L
îmbrãþiºã, apoi îi ºezu pe umãr, aducându-i ofranda
ei.
Nãscãtorul ei, rãmase în genunchi, ca o statuie
încã vie. Deodatã fu cuprins de un fascicul de luminã
ºi cãldurã. Cãzu rãpus. În cãdere, sãrutã glia din care
cândva fusese plãmãdit. Simþi cã se întrepãtraunde
cu ea; doar o parte trupul. Sufletul, mai cã luã urma
rugãciunii. Dar se opri la timp. Îºi dãdu seama cã este
slãbit. Se hrãni cu dumnezeirea ce plutea în jurul lui,
adusã de acea luminã puternicã ºi acea cãldurã dulce.
Încet, încet, se întremã. Se privi în el însuºi…
Trãia.
Romeo A. Ilie
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VÃ ROG SÃ-MI RÃSPUNDEÞI

O carte poºtalã cu un timbru imprimat cu stema
þãrii, 3o de bani. E scrisã cu roºu, iar în stânga, întrun dreptunghi, un con de aceeaºi culoare încadrat
de cuvintele “sîngele dãruit redã viaþa”.
Expeditor: ªtefan Tãnase, Patru-Fraþi, Ilfov.
Destinatar: Prof. Anatolie Pavlovschi, Liceul
Teoretic Urziceni, Judeþul Ilfov. Abia acum îmi dau
seama de mângâierea înaltã pe care o resimt când
citesc Anatolie ºi nu Anatol, cum îl ºtiam pe Papa.
Plin de ecouri tainice, dintr-o geografie îndepãrtatã,
noul prenume scris de poet îmi descoperã pentru o
clipã intimitatea celui care îl poartã. Îl purta... Mlãdie,
generoasã, promiþãtoare. Sus de tot, între conul de
sânge ºi stema de altãdatã, deasupra înscrisului
CARTE POªTALÃ ºi a celor douã ºtampile de la
Patru-Fraþi ºi Urziceni, ªtefan Tãnase a scris cu
acelaºi pix cu pastã neagrã “Vã rog sã-mi /
rãspundeþi”, iar dedesubt semnãtura cu iniþialele ªT.
Data poºtei din Urziceni este imprimatã mai clar,
113.25.78. Cred cã ochii ºi ochelarii nu mã înºalã. E
foarte important ºi de aceea mi se aburesc.
Pe cealaltã parte e scris cu aceeaºi pastã neagrã,
fãrã margine, de o mânã încã flexibilã. Textul începe
tot de sus, ca ºi când poetul s-ar fi gândit cã ceea
ce ar fi vrut sã-i trasmitã domnului Profesor n-ar fi
încãput pe suprafaþa fixã ºi modestã a acelei cãrþi
poºtale. “Mult stimate Domnule profesor./ V-am
scris din spitalul Armãºeºti, unde, pe un pat de/
grea suferinþã, simþeam nevoia unei mângâieri.
Poate nu /aþi primit scrisoarea, sau probabil
timpul nu v-a permis / lucsul unor 10 minute de
libertate ca sã-mi scrieþi. Eu rãmân /tot cu
sufletul agãþat de bunele Dv. Sentimente pe care
le/ aveaþi pentru mine, odatã, nu prea de mult.
Incã mai/ sufãr. Paralizat pe jumãtate, capul ºi
picioarele, trunchiul/ e încã sãnãtos, abea mã
târãsc pânã la cooperativã /dupã þigãri. La
celelalte am renunþat. Nu pot sã mai/ scriu, sã
mai citesc. Vecinii mã privesc atent ºi cu /milã,
atunci când, încet, abea miºcând picioarele/ mã
chinuiesc s-ajung la coop. Poate cã m-aþi uitat,
poate/ cã aþi început ºi Dv. sã mã ignoraþi, pentru
cã nu mai /sunt cel ce eram în 1968-1969, adicã,
o certã promisiune./ Aveþi la Dv. manuscrisul
meu “Parnasul Rediviva”. Ce /s-a fãcut cu el?
L-aþi predat ed. Cartea Româneascã, aºa/ cum
era vorba, ori e tot la Dv.? E un vers care
“(urmeazã douã cuvinte pe care nu le descifrez, apoi
niºte urme de linii în cartonul cãrþii poºtale, de pastã
care nu mai vrea sã vinã).
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Inscrisul pare sã fie din luna martie 1978, cu
cinci luni înainte de moarte. Atunci eram student
ultimul an la filosofie, iar cu domnul Profesor mã
întâlneam când veneam acasã, la pãrinþi. De cele
mai multe ori îmi vorbea despre pãrinþii domniei sale,
bãtrâni ºi neputincioºi, de care avea grijã. Mai
târziu, când eu însumi îndeplineam acest rol pentru
pãrinþii mei, mã privea cu înþelegere. La spitalul din
Armãºeºti, de fapt secþia de boli interne a Spitalului
din Urziceni, am ajuns cu tata de peste 20 de ori,
aflat în crize de astm bronºic. Aºa cã locul de
suferinþã al poetului ªtefan Tãnase îmi este, oarecum,
cunoscut: saloane înalte, cu câte 6 paturi, ferestre
mari ºi pacienþii, majoritatea oameni ai satelor. Aici,
zei erau doamna doctor Stãnescu ºi domnul doctor
Cocârlã. Pentru cã tata fusese subofiþer în armatã,
noi îl fãcusem pe doctor “colonel”. La externare,
invariabil, îl întrebam: “Ce-a scris, tatã, domnul
colonel?” ªi tata, stabilizat ºi cu o nouã perspectivã
asupra vieþii, pânã la criza urmãtoare, inevitabilã,
spunea zâmbind: “Ameliorat.”
Când a scris cartea poºtalã, poetul suferind era
ºi el externat ºi avea acelaºi orizont al vieþii. În
legãturã cu scrisoarea trimisã din spital domnului
profesor Pavlovschi, am gãsit un plic gol cu ºtampila
pe verso Urziceni, 098.7509 , deci n-ar fi putut sã
conþinã scrisoarea trimisã recent din spitalul
Armãºeºti. Cert este faptul cã poetul ªtefan Tãnase
nu primise rãspunsul atât de aºteptat de la omul
care mai conta în ecuaþia simplã ºi durã a existenþei
sale de atunci. Poate l-a primit dupã revenirea cu
aceastã carte poºtalã. ªi ar fi trebuit sã se afle în
posesia destinatarului.
In august 1978, când a murit, nu aflasem încã
de poet. Abia în 198l, când am devenit director al
Casei Orãºeneºti de Culturã Urziceni, l-am auzit
pe domnul Radu Victor, originar din comuna
Coºereni, metodist ºi, în ascuns, discipol al poetului
ªtefan Tãnase, recitând, în liniºtea rãcoritoare a
clãdirii de pe strada Buzãului, azi ºi înainte de 1944,
Regele Ferdinand, versurile care îmi sunã ºi acum
în inimã ca o doinã a locului: ”O cãruþã cântã-n
bãrãgan...” Ieºind la pensie, domnul Radu s-a
dedicat, ca ºi înaintaºului sãu, poeziei, scriind
ciclurile de versuri” Câmpia soarelui”,”
Confesiune”, “Cioburi” ºi “Nemuritorii”. In
1996, obþine premiul “ªtefan Tãnase”.
Necrologul pe care Papa îl va citi la
înmormântarea poetului ªtefan Tãnase îl lecturez
ca pe un posibil rãspuns dat cãrþii poºtale de mai
sus, în vãzul ºi auzul celor prezenþi ºi al spiritului
defunctului, cãruia, la un moment dat, domnul
Profesor i se adreseazã.
12 aug.1978 (E notat de mânã, cu scrisul atât
de cunoscut al domnului Profesor) / Intristatã
adunare,/ A cãzut tristeþea peste sat... Cel care
ne aducea mireasma brazdei ºi ne fãcea sã
simþim frumuseþea Bãrãganului a scris cuvântul
SFÂRªIT./ Poetul-þãran ªtefan Tãnase, bunul
nostru prieten, a plecat spre un tainic tãrâm ca
sã se întâlneascã cu Meºterul Manole, cu
Ciobanul plâns de o mioriþã; s-a dus sã-i caute
pe marii voievozi ai scrisului românesc pe care
i-a iubit fãrã încetare./ Omul cu gesturi neliniºtite

ºi cu priviri iscoditoare a cãpãtat, neaºteptat,
liniºtea ºi tãcerea pãmântului./ Nouã, celor care
l-am iubit, ne-au rãmas stihurile lui fãurite în
nopþile de neliniºte ºi nesomn. Ne-au rãmas
cântecul bucuriei ºi durerii þãrãneºti,
preaslãvirea patriei, murmurul iubirii ºi vârtejul
neliniºtii din mereu proaspetele sale versuri./
Noi, membrii cenaclului literar “Mihu
Dragomir” din oraºul Urziceni, nu vom uita
serile de vrajã când nea Tãnase, dupã ce ne
binecuvânta cu privirile pline de neastâmpãr,
cu o rãsuflare mirosind a câmp ºi stele, ne citea,
încrâncenat, din stihurile sale: “Mi-e dor de-o
noapte cu beþii de lunã/ S-aud pãdurea, lângã
noi, cum sunã;/Mi-e dor de-un plug, arând,
pieptiº, pe coastã,/ Purtând, în el, copilãria
noastrã.”/Iubitorii de poezie din satele ºi oraºele
judeþului Ilfov îºi vor aminti mereu de poetulþãran ªtefan Tãnase care îºi citea cu un ciudat
neastâmpãr poeziile sale./ Mii de cititori, în
ceasuri de bucurii sau de neliniºti, vor rãsfoi cu
înfrigurare paginile volumului de poezii “Psalm
teluric.” Mielu C. Marin, Dorel Marinescu ºi
ceilalþi prieteni ºi rude îl vor cãuta mereu acasã!/
Noi, prietenii de cenaclu, ne hotãrâsem sã venim
la Patru-Fraþi ºi sã te ascultãm citindu-þi ultimile
poezii ca atunci, într-o minunatã zi de februarie,
când ne-am înfrãþit, în faþa modestei tale case,
în cântecul fãrã întrerupere, al poeziei. Dar, aºa
cum ai scris într-o poezie: “A rãmas caietul tot
neterminat.../ Doamne! Ce tristeþe cade peste
sat!”/ Acum, dupã tragica ta nuntã cu moartea,
cu un mare gol în suflet, ne despãrþim ºoptinduþi ultimele versuri din poezia “Altã spovedanie”:
“ªi-un plop cândva de mi-o umbri mormântul,/
ªi stelele de-asupra-mi de-or sã cadã,/ Vor spune
celor mulþi, cã eu, cuvântul/ L-am îmbrãcat în
hainã de baladã.”/Adio, ªtefan Tãnase!”
..Ultimul poem din care domnul Profesor
Anatolie Pavlovschi a citat se gãseºte în volumul
rãmas inedit ” Parnasul Rediviva” , de care poetul
ªtefan Tãnase nu mai ºtia nimic. Are numãrul 58.
Papa îi confirma cã manuscrisul nu se pierduse dar
mai avea de aºteptat pânã sã vadã, cum se spunea,
lumina tiparului. Pe 22 noiembrie 1993, l-am condus
ºi pe dânsul pe drumul fãrã întoarcere, la capãtul
cãruia cei doi s-au întâlnit pentru totdeauna. Adio,
Papa! Adio, ªtefan Tãnase!
Alexandru Buleandrã,
director Biblioteca Municipalã
“Constantin Þoiu”
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ªTEFAN TÃNASE

M-am renãscut în zilele cu soare
ªi-n zilele de basm întârziat -,
Prezentul meu e tânãrã licoare
Din cupe mari, pe lume, revãrsat.

POEZII
VOLUM INEDIT. FRAGMENTE

Voi creºte pom înalt peste milenii
Plantând, în viaþã, alte poezii
În formã de tãceri ºi de utrenii
Asupra cãrãra tot eu sã întârzii.

Mie însumi

Urcam surdine de tãceri
Pe unde cântã nicãieri
ªi-n melodii de bas profund
Încerc de mine sã m-ascund.
Mi-e grea fãptura împlinitã
De-atâta zare nenuntitã
Pe care-o tot închid mereu,
În grota sufletului meu.
Nu mai scânci dupã jivine...
Timpul trecând pe lângã tine
Pe suflet ºi pe trup îþi lasã
Pãmântul care te apasã...
Iar mâine, sigur, þi-o fi casã.
2.Spre mâine
Ca un vapor titanic pornii spre zãri albastre
Sã vadã albatroºii cum drumuri noi deschid,
Cum visurile-nchise în inimile noastre
Ca pasãre mãiastrã, gãseºte-acelaºi vid.
ªi m-am pornit cu surle ºi trâmbiþe mãiastre
Sã cânt tot orizontul ce-n braþe-am sã-l cuprind,
Dar sufletul, acelaºi, cu tãinuiri sihastre
În mine, ca hulubul, tot zburdã, sã nu-l prind.
E-atâta-ngemãnare de vrajã ºi genuni
Când barca mea pluteºte spre orizonturi mute,
C-aºtept aceleaºi multe ºi tainice minuni
Sudoarea sã mi-o ºteargã ºi fruntea sã-mi sãrute.
Or mai putea, spre mâine, vâslind, sã mã ajute?

Ne-am înþeles din trei cuvinte...
Seara de noi se agãþase
Când inima ºi mai fierbinte
S-o ascultãm ne îndemnase.
Cu nostalgiile tixite
În carul sufletului meu
Ne-am despãrþit pe nesimþite...
Iar drumul tot cotea mereu.
16.Regãsire boemã
Aceastã frunte cu azur tivitã
Se tot apleacã-n faþa mea, rãchitã.
Visul urcat, spre cer, de subþiori
Se leagãnã în tinereºti fiori.
ªi cresc în mine, lujeri de luminã
În faþa cãrora, eu celãlalt, se-nchinã
Cerând uitãrii care-o simt aproape
În liniºte de veacuri sã mã-ngroape.
Ce zici iubito? Nu-i aºa cã-i bine
Trecutul tot sã se renascã-n mine?
20. Ei
Te-am cunoscut, odatã,
În hainã de copil
Când liniºtea mea, toatã,
Era un vodevil.
Veneai, râzând, spre mine
Cu cetinã-n privire
ªi-n zumzet de albine
Visai nemãrginire.
Ne-am întâlnit la poarta
Întâiului sãrut,
Aºa mi-e, poate, soarta
Sã nu pot sã te uit.
În mine te am vie
Ca pe-un izvor de munte
ªi visul întârzie
Aici, adânc, sub frunte.

12.Simplu verset
Pe trotuarele tãcerii
Cu mine, iarãºi, m-am plimbat
În calda melodie-a verii
Ce-n strai de visuri m-a-mbrãcat.
ªi-am tot vorbit de toate cele
În liniºtea ce-mi sta pe-aproape
Aºa cum cântecele mele
Îmi fâlfâiau, în gând, prosoape.

In minte bat copitele trecutului
Copitele-amintirii bat în mine Timiditatea veche a sãrutului
O tot pãstrez, tãcere, pentru mine.
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Dosarul, îngãlbenit, are scris pe copertã, cu pix
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58. Altã spovedanie

Mereu te chem aproape
Deºi te ºtiu departe,
Îmi joacã în pleoape
Imagini vechi, deºarte.
Mã scuturã fiorul
Ce l-am trãit cândva...
Acesta mi-este dorul
Murind în umbra ta.

ªi-un plop cândva de mi-o umbri mormântul
ªi stelele deasuprã-mi de-or sã cadã
Vor spuine celor mulþi, cã eu, cuvântul
L-am îmbrãcat în hainã de baladã.
65. Cuvânt despre cuvinte
Pe albe portative, mã tot visez cântând...
Spitalul cu pereþii, tot alb, mã împresoarã
ªi melodia, zburdã, în juru-mi cãprioarã
ªi-mi ºi aud timpanul, de-o vreme, fremãtând.
Dar în spitalul, mare, cât dragul meu cãtun
Se-nghesuiesc bolnavii spre lunã ºi-nspre soare
Cã simþi cum de o vreme, nimica nu-i mai doare
Doar spasmul, câteodatã al unui biet nebun.
Suntem aici, de-a valma ºi regii ºi-mpãraþii
Milionari cu mândre moºii ºi acareturi
Se lasã bucuria-mpletitã cu fireturi
Dar când pe unu-l doare îl ajutãm ca fraþii.
Plângând, în pumni, motivul, cã astãzi sunt bolnav
Regret cã timpul trece fugar ºi nu mã lasã
Sã scriu o amintire ºi s-o trimit acasã
Mi-e trupul prea nevolnic, acuma ºi gubav.
Dar nu disper ºi-n mine speranþa creºte vie
Cã într-o zi, acasã, m-oi vede sãnãtos...
Dar medicul, în vânã, mã-nþeapã, mai vârtos
Iar moartea – ce-ntrebare – pe unde întârzie?
M-aº revedea în satul cu tinere lumini
La care tu, copilul, ai voie sã te-nchini.
89.In memoriam
1.
Cu gândul, prin pahare, dus
Mi-am spus tot ce-am avut de spus.
ªi la ureche mi-am ºoptit
Cât am trãit, cu ce-am trãit.
M-am întrebat, pe mine, iar
Ce gând mã paºte în zadar.
ªi mi-am rãspuns cum cred cã-i bine
Nu mai sunt astea pentru mine.
Albit pe frunte ºi la tâmple
Ce-ar mai putea sã se întâmple?
La pat, ca mâine am sã cad
Spre mâine, mie, sã-mi fac vad.
ªi-atuncea între vis ºi viaþã
Vãzând prieteni ca prin ceaþã
Cetindu-mi poeziile plângând
Voi trece dincolo cu toþi în gând.
ªi-i voi pãstra frumoasã amintire
Pânã la cea de dincolo-ntâlnire.
ªi-aº chiui sã ºtie ºi pãmântul
Cã îmi voi þine, chiar de mor, cuvântul.
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RADU CÂRNECI
– O PERPETUÃ
ANIVERSARE A
FAPTEI
Ne-a deprins cu fapta definindu-i spiritul. Ne-a
desprins cu versul din mlaºtinile materiei, înãlþândune spre bucuriile metafizicului.
A rânduit totdeauna în lucrul sãu ca spiritele înalte
ale poeziei, aflate în viaþã sau trecute în nefiinþã, sã
nu fie uitate.
Unul dintre marii promotori ai sonetului în poezia
româneascã, Radu CÂRNECI se aflã în fericit miez
de februarie în faþa unei multiple aniversãri:
aniversarea a optzeciºidoi de ani de viaþã, aniversarea
unor iluºtri ani de carierã literarã ºi aniversarea
naºterii unuia dintre cei mai doriþi copii spirituali din
mulþimea celor pe care deja îi are: „Antologia
sonetului românesc”, în trei volume. Urmând
antologiilor „Poezia pãdurii”, „Mari poeþi ai iubirii”
ºi „Cinegetica”. Sus-amintita lucrare reprezintã una
dintre marile realizãri de spirit ale neamului românesc
pe care Radu CÂRNECI ºi-a asumat-o ca pe multe
altele, în marea sa dorinþã de frumos, de nobil ºi
irepetabil.
Contribuind cu prodigioasa dumisale activitate la
temelia literaturii române contemporane, Radu
CÂRNECI constituie, la acest moment, o pildã de
viaþã întru simþire-gândire-voinþã ºi respect pentru
valorile autentice autohtone ºi universale.
LA MULÞI ANI, MAESTRE!
Vã cinstim ºi vã iubim – noi, toþi aceia care nu
am uitat sã vieþuim în Poezie.

Pentru fiecare
Am pentru fiecare podoabe în privire
În suflet rugãciune ºi-n spirit ploi de-argint
Dar o fisurã gravã îmi sapã în zidire
Cã în suiºul Legii adeseori mã mint.
Mã þine-un vãl de plasmã de-a trece peste praguri
Încerc sã duc un munte dar pasul mi-e târziu
Tânjesc sã-mi rostesc viaþa cu ale ei ºiraguri
Expresie a ceea ce nãzuiesc sã fiu.
Las rãul sã pãtrundã prin porii depãrtãrii
Mã încãlzesc ispite când când focul mi-e destin
În pasul cãtre alþii mã risipesc pierzãrii
Amân ºi suferinþa – dar Binele amân.
Am pentru fiecare nãdejdi de ape line
Dar mie numai fapta îmi þese rang de fier.
Dã-mi, Doamne, o potecã – de stâncã mã voi þine
Sã seamãn între semeni sclipiri de juvaer.
SONET
Un exerciþiu mut îndeamnã firea
La acoperãmântul cu pãmânturi
Strânse-n otrava celor patru vânturi
Abrupt ºtirbind în spirite menirea.
Din inefabil rotunjind privirea
Vin solii morþi-n slabele frãmânturi
Atraºi de magma platelor descânturi
Pururi la poli extremi cu nemurirea.
Dar când la descompunerea înceatã
O aripã se þese-n plãsmuire
Toþi îngerii vor nãvãli în ceaþã
Sã recompunã-ntreaga mãsluire.
Materia, în viu alunecatã
Va strãluci de spirit prin Iubire.
Adria BÃNESCU
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SONETUL XII

SONETUL XIV

Din tinereþe pãrul meu cãruntul
ca o cununã de înþelepciune
stins arde-n jurul tâmplelor ºi-mi spune:
departe-i Cerul stã în noi Pãmântul!

... Mereu murim cu fiecare clipã
spre-a ne ivi în clipa care vine
ca o luminã aprinzând lumine
frumoase mistuindu-se în pripã

Din tinereþe mi-e stãpân Cuvântul
cel dãruit cu spaimã ºi minune
cel cãutând comoarã sã-mi adune
învingãtor învins pe care cântu-l!

E pasul scurt dar bucuria þipã
precum polenul fecundând cu-albine
sãmânþa-gând spre fructul sfânt în sine
esenþã din iubirile-n risipã.

Din tinereþe patimile toate
m-au nãvãlit ca hoardele-n plãcere
storcându-mã de vlagã peste poate –

(Sã speri cã Moartea e în altã viaþã
sã crezi cã Viaþa-aceea nu te-aºteaptã
sã uiþi de-al Veºniciei ochi de ghiaþã!)

O, ce târziu te redescopãr: una
ºi singura minune în tãcere
chemându-mã ºi alungând minciuna...

La cumpãnã pe nevãzutã treaptã
eu mã topesc în mine ca o ceaþã
în clipa ce spre clipã mã îndreaptã...
Radu Cârneci

Duminicã, 14 februarie 2010, maestrul
RADU CÂRNECI a împlinit venerabila vârstã
de 82 de ani. Poet redutabl, traducãtor ºi
antologator, om de cultura enciclopedicã, unul
dintre marii creatori români din a doua jumãtate
a veacului XX, secol binecuvântat în artiºti
eminenþi, poetul Radu Cârneci este un important
ºi statornic prieten al scriitorilor originari din
Bãrãganul ialomiþean, cãrora le-a fãcut de
nenumãrate ori onoarea de a-i remarca ºi de a-i
selecta în antologiile sale, impunãtoare
monumente de literaturã ºi culturã universalã ºi
româneascã.
Alãturi de o filialã îmbrãþiºare, împreunã cu
urãri de viaþã bogatã ºi lungã, din partea tuturor
colegilor, dedic lui Radu Cârneci aceste scrisori
tocmai depuse în cãsuþa poºtalã a poeziei.
(ªerban Codrin)
*

Sonetul e-un castel medieval
Pe temelii vânjoase, de bazalt,
Stânci peste stânci ridicã spre înalt
Lumina piscurilor de cristal.
Interiorul pare-ntunecos,
Ci mari maeºtri de ceremonii,
Un Shakespeare sau Petrarca-aprind fãclii
Spre-a-ºi dovedi heraldicul folos,
Iar poetarzii lumii la un loc
Deºirã, de mãtase,-acelaºi ghem
ªi-l împletesc cu trudã-ntr-un poem
De paisprezece versuri cu noroc…
Nu l-au mai isprãvit, încã se-ntrec,
Schimbând muzeul pentru-un bar hi-tech…

*
Un pui de brad îmbrãþiºând pãdurea,
Pãdurea mângâind un pui de brad
N-au luat în seamã pânda cu securea…
“ – Pletosule, fii pentru-un ceas nomad,
Apoi, împodobit la patru ace,
Copil de munte-n casã de oraº,

Spre mare bucurie te-oi preface
În cel mai drag, la chef de chef, pãrtaº!”…
Promisiunea s-a-mplinit îndatã
Cu stele-n cetini, foc de lumânãri
ªi-urãri sã fie binecuvântatã
Cântarea închinatã-ntre cântãri…
De-a doua zi, gropi acre de gunoaie
L-au prãpãdit sub boschetari ºi zoaie…
*

Adaos operelor incomplete,
Îngãduindu-ºi sieºi o favoare,
Într-o livadã cu cireºi în floare
Maestru-ºi scrie cartea de sonete.
“ – Te-ai devotat pasiunii creatoare
În paradisul fãrã pruni, poete!
Nu-nfometat, ci vei muri de sete,
Precum þi-s mâzgâlelile, cu-ardoare!”
“ – Strigaþi degeaba, pentru mine, fie
De mac, de levãnþicã sau a sorþii,
Un vers e-o floare sub asediul morþii,
Fiinþã, flacãrã în agonie,
ªi-o împlinesc spre formã idealã,
Poem într-un atelier de galã…”
ªerban Codrin

De curând a vãzut lumina tiparului o lucrare
monumentalã ºi îndelung aºteptatã, conceperea ºi truda
întocmirii ei aparþinând lui Radu Cârneci, poet, eseist ºi
traducãtor de marcã. E vorba de Antologia sonetului
românesc, apãrutã la Editura Muzeul Literaturii Române
din Bucureºti, dupã cum urmeazã: volumul I în 2007,
volumul al II-lea în 2008 ºi volumul al III-lea în 2009. Piesele,
deloc puþine, ale fiecãrui volum sunt încadrate de prefeþe
ºi postfeþe documentate ºi consistente semnate de
exegeþi literari de frunte ai literelor româneºti,
antologatorului alãturându-i-se nume sonore de eseiºti
precum Constantin Ciopraga, Dumitru Micu ºi Mihai
Cimpoi. Astfel, sonetul românesc care se apropie de
venerabila vârstã de douã sute de ani se bucurã de o
judicioasã plasare organicã în paradigma speciei în
literatura universalã, fiecare exeget jalonând principalele
momente din devenirea mai mult decât longevivã a
sonetului, acest rege al poeziei cu formã fixã cum a fost
nu o datã numit în tratatele de versificaþie sau de teorie
literarã. Sonetul, faþã de alte specii a cãror întocmire
reclamã virtuozitate, ºi aº aminti aici trioletul, vilanela,
rondelul, balada (în sens medieval), pantumul, virelaiul,
laiul, sextina, cântecul regal, glosa, gazelul, cãrora li se
adaugã în vremea din urmã poemele de sorginte niponã
(haiku, tanka, haibun, renku, rengay etc.) a fost cultivat
de poeþi din majoritatea literaturilor europene, de unii
incidental de alþii în volume întregi. Încercãrile de inovare
a speciei n-au lipsit nici ele în decursul timpului,
impunându-se în final douã modele care se completeazã
ºi se tolereazã reciproc: cel sudic sau neolatin ºi cel nordic
sau insular, ilustrate superlativ fiind de Petrarca, respectiv
de Shakespeare.
Specia a apãrut în sânul ªcolii siciliene de la curtea
împãratului Frederic al II-lea, majoritatea istoricilor literari
atribuind aceastã iniþiativã lui Giacomo da Lentini, în jurul
anului 1200. Era vorba de 14 versuri în endecasilabi, scrise
câte douã în acelaºi rând ºi având finalul (cuvintele-rimã)
marcate grafic cu cernealã de altã culoare. Alþi poeþi
italieni, precum Guido Guinzelli, Guido Cavalcanti, Dante
Alighieri, din perioada cunoscutã sub numele de Il Dolce
stil Nuovo, au propus o nouã schemã prozodicã. În secolul
al XIV-lea umanistul Francesco Petrarca scrie Canþonierul,
în care, din 366 de piese poetice 317 sunt sonete de
dragoste pentru Laura, iubita sa timpuriu dispãrutã.
Sonete a scris ºi genialul ºi polivalentul Michelangelo
Buonarotti dublând numãrul terþinelor. În Franþa, sonetul
a fost preluat de Clément Marot, Pierre De Ronsard,
Joachim du Bellay ºi alþi poeþi ai Pleiadei. Dupã o perioadã
de dezinteres, specia va fi revitalizatã de cãtre parnasieni
ca ºi de precursorii simbolismului (Verlaine, Mallarmé,
Baudelaire, Rimbaud ), ori de ermetici mitologizanþi ca
neoclasicul Paul Valéry. În Spania, încercãri care nu s-au
impus se datoreazã lui Iñigo López de Mendoza cu ale
sale 42 de piese de profil grupate sub titlul Sonetos fechos
al italico modo, sau Marchizului de Santillano, victoria
finalã urmând sã fie repurtatã, în 1526, prin barcelonezul
Juan Boscán, ori de Garcilaso de la Vega. În secolul al
XVI-lea de o frumoasã apreciere se bucurã Diego Hurtado
de Mendoza, Hernando de Acuña, Fernando de Herrera.
Tot în literatura spaniolã, sonetul a mai fost cultivat de
Lope de Vega, Gongora, Quevedo, Caldéron, Cervantes
ºi alþii. O vreme, sonetul a ieºit din câmpul de interes al
poeþilor, dar a reapãrut spre finele secolului al XIX-lea. În
literatura portughezã sonetul a fost ilustrat pentru întâia
oarã de Sá de Miranda care a cunoscut specia în timpul
unui sejur în Italia. Lui i se alãturã Luis de Camões (cel
mai important sonetist portughez) sau Antero de Quental.
În literatura catalanã, sonetul apare pentru întâia oarã la
mijlocul veacului al XV-lea la Tere Torroella, exponentul
de bazã fiind Pere Serafi ( autor a peste 60 de sonete
apãrute postum), sau Josep Carner.
Pe lângã neolatini, alþi poeþi care au ilustrat sonetul
în literatura europeanã au fost Shakespeare (la englezi),
Goethe ºi Rainer Maria Rilke (la germani).
Bogatul material faptic rezumat în rândurile de mai
sus ne-a fost inspirat de o extrem de documetatã lucrare
de masteriat a Adrianei Boulescu: Sonetul în Romania (
Civilitá italiana e cultura europea), truvabilã pe Internet
ºi care ar fi prefaþat sau postfaþat cu cinste unul dintre
cele trei volume ale antologiei lui Radu Cârneci. Sugestia
rãmâne valabilã pentru un eventual volum al patrulea sau,
de ce nu, pentru un altul, necesitând o muncã nu mai
puþin titanicã, Sonetul în literatura lumii, lucrare în care

Eterna
fascinaþie a sonetului
contribuþia româneascã n-ar fi deloc modestã sau
marginalã. Dialogul inter ºi intracultural vãzut prin prismã
sonetologicã este, antologia în discuþie dovedind-o cu
prisosinþã, unul de la egal la egal, debarasat de complexe
naþionale, sonetiºtii români recuperând din mers în nici
douã veacuri de literaturã ceea ce în alte spaþii culturale
mai cu tradiþie se eºaloneazã pe aproape un mileniu.
Sonetul autohton nu rãmâne doar o imitaþie servilã a celui
neolatin sau a celui nordic, ci se vrea ºi reuºeºte sã fie o
replicã viguroasã, vehiculând deopotrivã un fond
românesc ºi universal, prin aluziile mitologice ºi culturale
de rigoare. « Coroanã de aur a poeziei », cum îl numeºte
antologatorul în considerentele sale preliminare, sonetul
are ca o primã trãsãturã exprimarea poeticã esenþializatã
El îi conferã poeziei demnitatea originalã, demnitate de
care cohorte întregi de verslibriºti contemporani ºi-au
bãtut joc ºi au maculat-o fãrã urmã de pietate. O antologie,
indiferent de natura tematicã ºi de profilul ei, este, se mai
sugereazã în prefaþa autorului, echivalentã cu o istorie a
literaturii, sau mãcar poate juca rolul acesteia, cu
specificarea cã în orice tip de scriere, lucrare întocmitã
prin însumarea de texte elaborate de-a lungul timpului de
autori diferiþi, coeficientul de subiectivism al celor (celui)
care fac(e) selecþia este mai mare : « Avem credinþa
nestrãmutatã cã antologiile se constituie ºi rãmân ca
excelente instrumente de lucru, de informare, de stocare
ºi protejare a spiritului cultural ºi istoric, al unor momente,
teme ºi idei ce trebuie reþinute ºi pentru valoarea lor
intrinsecã » ( Vol. 1, p.8).
Realizarea acestei antologii împlineºte visul lui
Tudor George, împãtimitul sonetist român cu care timpul
n-a mai avut rãbdare (op.cit., p.8), de-a fi devenit el însuºi
antologatorul provocatoarei specii literare. Încercãri
asemãnãtoare s-au mai fãcut în literatura românã, printre
predecesori numãrându-se Gheorghe Tomozei cu O sutã
de ani de sonet românesc (1973), precum ºi Dieter Paul
Fuhrmann cu « eleganta plachetã plurilingvã (românãgermanã-francezã) » LXXX Sonete (l999).
Antologia spulberã, pe cât posibil, ºi asta de la
bun început, ponciful rãsuflat al irelevanþei limbii române
pe plan european. Astfel, Gheorghe Asachi,
enciclopedistul care a implantat sonetul în spiritualitatea
româneascã (în 1821) a început prin a scrie astfel de piese
de virtuozitate direct în limba lui Petrarca. Mulþi alþi poeþi
români vor scrie sonete în þara de adopþie sau într-o altã
limbã, dragã inimii lor, de mai largã circulaþie. E, apoi,
lãudabilã iniþiativa sau inspiraþia antologatorului de a-ºi
învrâsta, ori de câte ori are ocazia, lucrarea cu traduceri în
alte limbi a multora din piesele de rezistenþã ale cãrþii. De
pildã, Trecut-au anii…, cunoscutul sonet eminescian, e
reprodus ºi în spaniolã, sub semnãtura lui Valeriu Giorgiadi
(Cual nubes largas…), ori Veneþia, în versiunea germanã
a lui Dieter Fuhrmann (Venedig), acesta din urmã
traducãtor foarte prezent cu versiuni germane din
I.L.Caragiale, Mateiu I.Caragiale, Vasile Voiculescu, Ion
Barbu, ªt.O. Iosif, Perpessicius, Lucian Blaga etc. Paula
Romanescu transpune impecabil în francezã sonete de
Tudor Arghezi (Alteþã / Altesse), ori George Bacovia
(Balade/ Ballade). Dan Ion Nasta traduce în englezã
sonetul Lowness de Ion Vinea. Iulia Haºdeu este tãlmãcitã
în româneºte de Traian Demetrescu, Victoria Ana Tãuºan,
Ciprian Doicescu, Monica Pillat, iar Elena Vãcãrescu de
Demostene Botez. Sonetiºtilor români care au excelat ºi
în alte idiomuri decât cel matern li se consacrã, de altfel,
în volumul secund al trilogiei, un capitol aparte, respectivii
autori beneficiind ºi de succinte prezentãri înnobilatoare.
E vorba, rând pe rând, de Gheorghe Asachi ( în italianã),
Alexandru Hâjdeu (în rusã),Bogdan Petriceicu Haºdeu
(în rusã) Alexandru Macedonski (în francezã), Elena
Vãcãrescu (în francezã), Iulia Haºdeu (în francezã), Marie
Démétrius Ghika (în francezã), Charles-Adolphe
Cantacuzène (în francezã), Pius Servien (Coculescu) (în
francezã), Sandu Tzigara Samurcaº (în francezã), Paul
Miclãu ( în dublã ipostazã, de creator ºi de traducãtor de
excepþie al unor sonete eminesciene ºi voiculesciene, în
francezã), Romulus Vulpescu (traducãtor excelent în
francezã al unicului ( ?) sonet al lui Bacovia, a douã sonete

de Ion Barbu, semnând ºi un sonet închinat direct pre
limba acestuia lui François Villon), Dieter Fuhrmann
(traducãtor al lui Cincinat Pavelescu, Leonid Dimov, Tudor
Gheorghe, Radu Cârneci ºi al Constanþei Buzea, în
germanã). Elisabeta Isanos, Paula Romanescu, Victor
Voinicescu, Sotski Dumonceau ºi terminând cu
inegalabilul Constantin Frosin: « Roumain par la
naissance, Français de cœur par l’adoption d’une langue
et d’une culture qu’il connaît et pratique à merveille »
(Vol.2,p.393), compun cu dezinvolturã ºi acurateþe în limba
de pe cheiurile Senei.
Fascinaþia sonetului i-a fãcut pe unii creatori sã recurgã
la o expansiune a speciei, la o extindere intertextualistã
cunoscutã ºi la mare preþ în literaturile germanã, francezã
ºi italianã unde se cultivã coroana de sonete, sonetul
cununã; sonetul glosã sau sonetglosa. Capitolul ce
cuprinde astfel de creaþii diversificã antologia ºi-i sporeºte
farmecul, jerbele ingenioase fiind întocmite, rând pe rând,
de Criºan V. Muºetescu (Coroana veneþianã, un grupaj
de 15 sonete, insertând fiecare douã versuri din celebrul
sonet eminescian Veneþia); Paul Mihnea (Paisprezece
verbe sau itinerar dialectic - coroanã de sonete - );
Valentin Roºca (Pe duhul verii dragostea - sonet-cununã
-) ; Tudor George ( Cheia de boltã - sonet-glosã -) ;
Radu Cârneci ( Triumful iubirii - sonet-glosã închinat lui Eminescu) ºi Ion Vãduva-Poenaru (Sonetglosa
limbii române). Ultimul sonet al fiecãrei coroane, al 15lea sau al 16-lea, este aidoma unui buchet de miresme
superdistilate lamurial ºi în care au intrat fie primul vers,
fie ultimul, fie amândouã, din fiecare sonet luat separat.
Iatã, întru exemplificare, al ºaisprezecelea sonet al
antologatorului. E posibilã ºi lectura de la sfârºit spre
început : « Iubirea-i viaþa fãrã de pieire/ În armonii cu
legãnare purã/ Nãscându-se pentru întreaga fire// Petalã
stând ºi veºnicã armurã/ Iubirea se-nveºmântã în iubire/
A duhului ºi-a trupului mãsurã// Ca iarba nesecatele-i
izvoare / Înnobilând ºi stãpânind reginã/ Iubirea doar
Iubirii se închinã/ De vremi ºi legi mereu biruitoare//
Precum tãcerea mângâie ºi doare / Chip nevãzut în chipul
de luminã/ E vârf în dor ºi vis în rãdãcinã/ Iubirea esteatotstãpânitoare » ( Vol. 2,p.478). O bijuterie artizanalã de
mare forþã sugestivã iese ºi de sub pana basarabeanului
Paul Mihnea :« Mã naºte fiecare ochi de stea./ Mã paºte
moartea-n fiecare floare./ Mã cruþã,Doamne, fulgerul ce
moare./ Mã place fiecare fulg de nea/ Mã joacã,Doamne,
fiecare boare./ Mã zice fiecare pãsãrea./ Mã zace fiecare
piazã-rea./ Mã stoarce fiecare fir de soare./ Mã-nvie fiecare
fir de gând./ Mã vinde fiecare “cum” ºi “când”./ Mã scrie
fiecare cãrãruie./ Mã are tot ce vine de la zei./ Mã stinge tot
ce-i viaþã ºi temei./ Mã-nvie tot ce e ºi tot ce nu e » (p.430).
Se încearcã ºi recorduri de ordin formal, cum ar fi
întocmirea unui sonet doar din 14 silabe. Iatã acest Sonet
scurt, semnat de Nicolae Dabija: « Vin/ des / din / ºes//
mor / din / dor/ lin // nai / din / rai // aud / din / dud » ( vol.3
,p.164).Totuºi, ºtacheta ridicatã de francezul, altminteri
uitat astãzi, Jules de Rességuier, rãmâne de netrecut, deþi
a avut imitatori destui : « Fort / Belle,/ Elle / Dort ;// Sort
/ Frêle,/ Quelle / Mort !// Rose / Close,/ La // brise / L’a /
Prise » (apud Ph.Martinon, Dictionnaire méthodique et
pratique des rimes francaises, Librairie Larousse, Paris,
f.a.,p.34). Nici un Sonnet de 28 de silabe nu este, s-o
recunoaºtem, la îndemâna oricui, exceptându-l pe CharlesAdolphe Cantacuzène, prezent în antologie, la pagina 354,
volumul 2 : « O jours ;/ amours,/ toujours/ si courts !// O
choses / écloses / moroses / et roses !// Soupir ;/Zéphyr;/
Tristesse !/ Et puis,/ O nuits,/ tout cesse !... ».
Antologia aici în discuþie are ºi o funcþie recuperatorie
evidentã. Alcãtuitorul rãsfoieºte nu doar volumele de
versuri ale înaintaºilor ºi contemporanilor lui, ci ºi reviste
din vremuri demult apuse, ori manuscrise din diverse
arhive unde au rãmas din motive lesne de dedus. Sonet (
vol.1,p.32) al lui Alecsandri, trimis Reginei Elisabeta, n-ar
fi putut apãrea niciunde înainte de Evenimentele din
Decembrie 1989. Sau, în aceeaºi ordine de idei, multe
dintre sonetele, ºi nu numai ele, ale poeþilor români aflaþi
în exil anticomunist sau doar cãzuþi în disgraþia regimului
de tristã amintire. Spre onoarea lui, Radu Cârneci
antologheazã, sine ira et studium, sonete, de la cele doar
onorabile pânã la capodopere sortite sã învingã timpurile
ºi chiar Timpul, ºi nu pãcatele politice ale poeþilor sau
gesturile lor de rezistenþã anticomunistã.

Ion Roºioru
(continuare în pag. 10)
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Eterna
fascinaþie a sonetului
(urmare din pag. 9)

Sonetele adunate în aceste trei volume, aparþinând în
mare mãsurã profesioniºtilor genului ( Mihai Eminescu,
Mihai Codreanu, Vasile Voiculescu, Victor Eftimiu, ªtefan
Augustin Doinaº, Tudor George, Ion Horea, Leonid
Dimov, Radu Cârneci, Aurel M. Buricea, Adrian Pãunescu,
Grigore Hagiu, Gheorghe Pituþ, Carolina Ilica, ªerban
Codrin, Emilian Marcu, ªerban Foarþã, Dan Elias, Ilie
Comãniþã, Valeria Manta-Tãicuþu, Dumitru Pricop ºi enorm
de mulþi alþii ) ca ºi altor poeþi care au abordat sonetul
doar în chip incidental (cazul lui Daniel Turcea, care n-a
scris decât un sonet, respectând foarte vag canoanele
consacrate ale acestei specii), au funcþii dintre cele mai
diverse: sociale, onirice, ludice, patriotice, ironice, satirice,
erotice, filozofice, gnomice, sau doar autoreferenþiale.
Dintre cele din urmã, deloc puþine ºi purtând semnãturi
de marcã (Mihail Sevastos, Dragoº Vicol, Tudor Opriº,
Radu Cârneci, Gheorghe Tomozei, Horia Zilieru, Gheorghe
Istrate, Vasile Moldovan etc.), ne oprim întru ilustrare la
Sonetul-imn pe care Gheorghe Istrate îl dedicã Domnului
Radu Cârneci : « Algebric ca o caprã care sare/ sãgeþilentunericului frânt,/ El lumineazã cerul prin pãmânt/ prin
ample portativele-i de sare. // Nãscut din slavã durã ºi
descânt/ Sonetu-i poezia care doare./ e rama suspendãrii
în mirare,/ e ritmul morþii-n care pururi sunt.// Consult
cuvintele ºi ele nasc/ sub degetele mele-abecedare/ acele
capre negre care pasc/ triadele ideilor amare.// Imn al iubirii
- menestrel al porþii - /Sonetu-nchide lacãtele morþii.”
(Vol. 3, p.332).Extraordinar acest final de sonet ! Miamintesc cã, acum câþiva ani, am citit recenziile apãrute
postum în volum ale lui Ion ªiugariu ºi cã am fost uimit sã
constat cât de multe sonete s-au scris în tranºee de cãtre
poeþii mobilizaþi. A folosi un sonet ca pavãzã împotriva
morþii este cel mai mare elogiu ce se poate aduce acestei
specii literare ordonatoare de fiinþã poeticã ºi de stil
bãrbãtesc. Ca dresor de cuvinte, sonetistul rãmâne unul
de elitã. Cunoscuta butadã despre scrisul ca 1 la sutã
inspiraþie ºi 99 la sutã transpiraþie este mai adevãratã ca
oriunde în elaborarea unui sonet. S-a încetãþenit, dintrun fel de snobism, ideea cã meºteºugul nu prea are ce
cãuta în poezie, îndeosebi modernã, pe care de cele mai
multe ori o ucide, aºa cã poeþii preferã sã-ºi punã sub
obroc truda artizanalã elaborativã ºi chiar s-o huleascã în
public ori de câte ori le vine bine. În Evul Mediu,
compunerea unui sonet, care se ºi cânta ( în provensalã
sonet însemnând cântecel) cu acompaniament instrumetal,
fãcea parte, ca ºi mânuirea floretei sau cãlãritul, din
îndemânãrile care, o datã dovedite, consacrau ºi legitimau
un adevãrat cavaler ce respecta întru totul codul onoarei
castei sale ca ºi pe al manierelor elegante.
Antologia Sonetului Românesc, lucrare de
anvergurã, alcãtuitã sub presiunea materialului care s-a
adunat ca o avalanºã, fãrã a fi fost vreodatã pe deplin
epuizat, antologatorul ajungând de la un singur volum
proiectat iniþial, la trei în doar câþiva ani, poate fi
amelioratã, structural vorbind, respectiv îmbogãþitã.
Conceputã cronologic, ca reper lunându-se anul de
naºtere al sonetiºtilor, monumentala antologie dã seama
de evoluþia sonetului românesc, pus în relaþie diacronicã
ºi sincronicã cu cel european ºi reunind sonetiºti din toate
provinciile româneºti, din întreaga diaspora româneascã,
respectiv din Israel unde s-au refugiat, de-a lungul anilor
roºii, mulþi evrei nãscuþi în România ºi formaþi în spiritul
culturii ºi limbii ei. Antologia, încununând activitatea de
poet, traducãtor, eseist, antologator, critic ºi istoric literar
a lui Radu Cârneci, devine un instrument util de lucru
pentru orice literat care se respectã, inclusiv pentru
profesorii de literaturã, îndeosebi pentru cei ce propun ºi
susþin la clasele liceale cursuri opþionale consacrate
poeziei cu formã fixã, semnatarul acestor rânduri fiind
unul dintre ei. Deliciile filologice, culturale, estetice ºi
emoþionale sunt asigurate ºi de o parte ºi de alta a catedrei.
O spune un pantumist înrãit.
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MOTIVUL
CÃLÃTORIEI
ESENÞIALE IN
POEZIA LUI
ION GHEORGHE
Exceptând cronicile care au întâmpinat apariþia unor
volume de poezii, criticii literari nu prea s-au complicat
pânã astãzi cu studierea operei lui Ion Gheorghe. O
minimã concesie au realizat Marin Mincu ºi Constantin
Stãnescu, prezentatorii celor douã antologii din 1972
ºi 1979, care totuºi sacrificã poeme importante ºi chiar
volume întregi. S-a considerat, probabil, cã „Pâine ºi
sare” (1957), „Cãile pãmântului” (1960), „Þara
rândunelelor” (1963), „Cariatida” (1964) ºi „Scrisori
esenþiale” (1966) formeazã etapa pregheorghianã, abia
„Zoosofia” (1967) ºi „Vine iarba” (1968) inaugurând cu
toate trãsãturile etapa decisivã, numitã megaliticã, din
activitatea scriitorului. Din câte ºtim, nicio editurã nu a
ridicat dupã 1990 problema alcãtuirii unei antologii de
autor, nedorindu-se a se promova modelul literar Ion
Gheorghe. Un criteriu selectiv ceva mai generos ar
aduna cel puþin 100 de poeme din cele 600, întãrind
identitatea autorului cu aprecierile cititorilor sãi, puþini,
dar fideli. Cazul Ion Gheorghe nu reprezintã o ilustrare
a succesului financiar. Poemele lungi, versurile lungi
servesc poetului însuºi, ritmului propriu al elaborãrii,
nepãsãtor cu latura spiritualã a cititorului. Opera sa a
evoluat continuu prin diversificare ºi îmbogãþire
interioarã, dupã aºezarea teoriei protoistorice, prin
spargerea convenþiilor artistice, pentru a întemeia
altceva. E un autor subiectiv, întrutotul subiectiv, la
care temele ºi motivele lirice sunt înlocuite cu dogma
istoricã ºi cu emoþia cristalizatã în propriul spirit. El se
situeazã într-un sine esenþial, inflexibil ºi torenþial, care,
dupã un regulament poetic strict, l-ar scoate în afara
literaturii ºi l-ar plasa pe orbita experimentului. Iar acest
experiment, reluat în fiecare carte, obligã poezia sã ia în
calcul paradoxale interpretãri arheologice ºi chiar un
anumit fanatism în contemplarea probelor materiale.
Cu o deschidere grandioasã a unghiului liric, în versuri
de o materialitate durã în care pulseazã atitudinea
maniheistã, spiritul sãu se manifestã cu frenezie în
lumina puternicã a noilor teorii referitoare la paleolitic.
Vitalitatea nu se intimideazã niciun moment în faþa
acestui spectacol. Poemele sunt seminþele
grandiosului, glasul zeilor geto-daci, cimerieni ºi
hipoerboreeni. În ele rãsunã incantaþiile preoþilor din
sanctuare, cuvintele magice rostite în liniºtea marilor
cogaioane. Reconstituie din glosele monetare
organizarea complexelor memoriale, a monumentelor ºi
cotelor sacre, a columnelor ºi a peºterilor cuvintelor
sfinte, toate inscripþionate cu ºarade mistice ºi
apotropaice. Aflat de patru decenii în propriul limbaj
de transfigurãri, embleme ºi megalite, autorul
descifreazã ºtiinþa ºi conºtiinþa sinteticului la popoarele
cimeriene. Trãieºte sub vraja idolului suprem al celor
peste 150 de triburi dacice, Zeul Erou Sotheros Heros,
numele sãu implicând locul natal, instituþiile cetãþii,
legile, cutumele ºi mai apoi toate misterele, gnosele,
eresurile ºi pe toþi strãmoºii fondatori de ginþi,
protectori ai teritoriului carpato-dunãrean. Neobosit,
interpreteazã ºi explicã într-o uluitoare înlãnþuire
genealogii din protolatinã. Ne conduce în preistorie,
când supravieþuitorii hiperboreeni a diluviului se
reorganizau pe relieful ridicat din abisul Mãrii Pelasge
– în spiritul strãmoºilor gentilici ºi ai succesiunilor
matriliniare. Ne asigurã cã toate zeitãþile ºi toþi eroii
fuseserã oameni ce se identificaserã cu natura ºi cu
vatra etnicã, pentru cã nu întâmplãtor glosa protolatinã
ce numeºte cãminul originar este când „batra” când
„vetra”, având chiar înþelesul fixat pe piscul montan

Bãtrâna. Indiscutabil, panteonul hiperboreean se
caracteriza prin apoteoza strãmoºilor. Optimistul
elegiac, euforicul neîmblânzit îºi deschid toate simþurile
spre vâna efuziunii. Nu se pierde nimic din energia de
pornire, totul capãtã contur ºi semnificaþie. Chiar dacã
viziunea unor poeme este mai violentã, iar limbajul mai
încãrcat de metafore, ideea cautã spaþii cu multã luminã.
Totul aratã o regenerare a miturilor ºi o creºtere a
conºtiinþei care hrãneºte acest demers. Viitoarele
noastre cercetãri vor analiza în amãnunt metafizica lui
Ion Gheorghe.
În puþinele sale poezii de dragoste recunoaºtem
imaginea potolitã a bãrbatului cãlãtor plecat sã respire
aerul oceanic ºi oxigenul marilor idei, dar ºi nostalgia
„vetrei” ºi a „cãminului”. El îºi analizeazã propria fiinþã
ºi cele ale familiei sale, în funcþie de câþiva termeni:
depãrtarea în timp ºi spaþiu, zbaterea zilnicã a mamei
pentru a creºte copilul. Dar ce versuri frumoase scria
tânãrul Ion Gheorghe în 1965 la Copenhaga, unde
însoþea traulerul „Constanþa”. Ce poeme sensibile
trimitea revistei „Luceafãrul”! Duios precum Ulise, el
duce dorul Penelopei ºi al fiicei sale: „Tu imagineazãmã ºi suferã de mine, /fii mândrã de mine deodatã; /aflã
astfel pentru ce ne iubim, /laudã-te mult cu ce-am
înfãptuit eu /dar ºi mai mult cu ce învãþ acum” sau
„Lãudaþi-vã cu amândouã numele mele” sau „Nu se
poate, ziceam, tu, care trudeºti la lucrul meu, acum, /
sculându-te de dimineaþã, sã poþi prinde ziarele mele, /
sã cumperi lapte ºi pâine copilei; /nu se poate, ziceam,
tot aºa pregãteºti casa ºi tu; /þi-aud oasele crãpând de
încercare ºi trudã /ºi privind cum nãvãleºte copila peste
tine”. Cele 27 de poeme au fost strânse în volumul
„Nopþi cu lunã pe Oceanul Atlantic. Scrisori
esenþiale” care a apãrut un an mai târziu la Editura
pentru Literaturã ºi deschideau cu o predoslovie în
care mãrturiseºte cã a plecat pe mare fiindu-i fricã de
moarte ºi pentru cã cele mai frumoase scrisori le fac cei
plecaþi pe ape. Textele sunt aºezate în ordine
cronologicã, semãnând cu un jurnal de bord.
Numai în sonetele lui Vasile Voiculescu mai
întâlnim o aºa tulburãtoare discreþie a sentimentelor, o
desprindere de vârstã pentru a transfigura ritmurile
eterne ale iubirii. Nerãbdarea îngheþatã de cele o mie
de mile marine, caligrafia delicatã a suferinþei, orgoliul
sacrificat de prea puþine ori, conºtiinþa pãcatului de
personalitate: „mergi zilnic ºi plângi pe lespedea ziarelor
unde se lasã numele meu /te pedepseºti la cãpãtâiul
cãrþilor mele tainic ºi mut, ca Electra” (pag. 27), „þi-au
crescut din glezne peºti zburãtori /ºi nici tu nu ºtii de
ce nu te scoli de pe piatrã sã mã cauþi” (pag. 29), „Toate
apele mãrilor au un luciu de sânge pe faþã, /un fel de
pânze de lichid fosforescent se leagãnã din val în val /
nu se ºtie ce va face destinul cu mine pe ocean; /
moartea poate sã mi se-aºeze o datã pe faþã, /sã nu-mi
mai dea voie sã te-ntâlnesc” (pag. 33). „Nãpãdit ca
pãmântul de sãmânþa de iarbã /de boala cãlãtoriei
îndelungate pe mãri”, poetul oferã exemplul creatorului
care trãieºte pentru operã, care îºi înfrânge propria
biografie ca sã rãzbatã la cunoaºtere: „În ce fel pui tu
flori pentru mine de câte ori am murit pe ocean? /Teaºezi pe-o lespede ºi strângi copila-ntre genunchi; /þi
s-au dospit buzele de sarea lacrimii ºi-a mãrii; /de câte
râuri sunt, de-atâtea plângi ºi te îmbãrbãtezi, /ºi eu te
gãsesc împietritã prin parcurile daneze” (pag. 30),
„Multe se orânduiesc sau vin pe-ascuns împotriva celui
ce munceºte” (pag.33).
(continuare în numãrul viitor)

Ecuaþia
cerului albastru
Cu cel de al treilea volum de poezie al poetului de la Dunãre,
Viorel Dinescu, apãrut în 1984 la Ed. Eminescu, ºi intitulat
epidictic „Ecuaþii albastre” (care mi-a cãzut în mânã prin
bunãvoinþa autorului), cititorului de oriunde îi va fi dat sã afle
cã poezia acestuia are tot ce-i trebuie pentru a spori misterul
asocierii discursului liric ºi epic, cu aspectul ermetic al unor
versuri gândite cu precizie matematicã ºi a-ºi întregi imaginea
unui poet nãscut cu harul rostirii. În poezia lui Viorel Dinescu,
despre care Eugen Barbu spunea cã „rigoarea ºi armonia ideaticã
reuºesc sã agraveze mituri ºi simboluri poetice memorabile”,
dragostea pentru rimã ºi vers a dãltuit cu mãiestrie într-un timp
proiectat veºniciei, cuvântul. Cuvântul pus sã rezolve în poezie
ecuaþia unui cer albastru atât pe abscisã cât ºi pe ordonatã.
Miroase, cum s-ar spune, a praf de puºcã în poezia strãjuitã de
codrii unui tãrâm uitat în rãspântii de drumuri ºi poduri
intersectate aproape de Dunãre, unde „o zi albastrã-n tainã”
i-au ucis poetului dragostea zãmislitã în vis. Asta, pentru cã
Viorel Dinescu, scrie o poezie în dulcele parfum clasic, versuri
ce deþin izul izbânzilor noastre din rãzboaiele rãmase în fum
dupã plecarea lui Hamlet de pe scena vieþii, cã tot mai puþinã e
oastea celor rãmaºi sã-ºi rupã gâtul în rime ºi sã le miroasã a rug
veºnic în piaþa petardelor aruncate pe taraba poetului. ªi vom
exemplifica, redând în întregime soneto-poezia „Sãrmane
Yorick!”:
„Rãmân acelaºi, dincolo-n oglindã
Cu pieptu-mpuns de spadã prin perdea
În aerul cu miros de cafea
Ce pare-n lanþuri moi sã mã cuprindã?
În cerc evanescent se pierd actorii
Murind în frumuseþea lor de-o searã,
Trucatele rãzboaie si victorii
Se vor muta pe alte scene iarã.
Sãrmane Yorick n-ai ºtiut sã mori;
Arunc cu craniul tãu în spectatori!”.
Poezia din tinereþe a lui Viorel Dinescu, „rãsunã-n dealuri ca un
foc de armã” (ca sã-l citãm din nou pe poet), ºi poate va fi
„ultimul rãzboi cu flori” din viaþa poetului. Cititorul va face
unele incursiuni alãturi de poet, în lecturile sale din tinereþe ºi
prin acele cãutãri „interzise” în cuferele cu poezie ale unui
anotimp trãit doar în cele o mie ºi una de nopþi ale copilãriei:
”labirintul în care singur mã consum”. Redat simbolic, zborul
surprins prin „mari pãsãri cu aripi ruginite” (din poezia
Proporþia de aur); e dorinþa, visul, închipuirea (ºi mai mult),
plãcerea ºi tendinþa de a plonja în necunoscut „în drumul meu la
cote ideale”. Ecuaþia unei alternative, în a turna într-o nouã
matrice Poezia, este la o primã vedere, marea problemã a
poetului, pentru care saltul în cunoaºtere nu-i decât o aurorã de
gânduri: „sã zbor în larg sau sã cobor afund”. Dar sã-i punctãm
la rându-ne, exuberanþa ºi predispoziþia de a se arãta dezlegat
de orice prejudecãþi: „Aº vrea sã intru-adânc în aceºti arbori/Sã
turbur servitutea lor trecutã”. Sã fie resemnarea sa din unele
versuri, o alternativã la o nouã cale propusã poeziei, sau doar o
bornã de la care îºi va lansa mai târziu o nouã revoltã prin
intermediul cuvântului scris? ªi asta, ca sã nu numim decât un
singur cadru al „poeziei de argint”, spre care îºi croieºte sigur
drumul! Dar credem cã este drumul ales între spontaneitate ºi
elaborare, ºi unde o logicã a emoþiilor estetice va genera marea
lui poezie cãtre inima cititorului, pentru cã deocamdatã
frumuseþea versificaþiei ºi noutatea lexicului îl furã ºi pe poet.
Vezi: Polare nopþi; Ca un cristal; Ecou ireversibil. Viorel
Dinescu e primul poet de la care, mãrturisesc, aflu cã „sunetele
cuvintelor împietresc într-o sferã” ºi lasã loc plânsuluinecuprinsului de dincolo de tabloul întrupat în cuvinte: „ªi
goana se rostogoleºte nebunã/peste case, departe spre lunã”.
Cu poezia „Extra muros”, cititorul va descifra ºi prima declaraþie
fãcutã iubitei în aceastã carte de poezie: „Doar pentru tine ies
astãzi din turn… Doar pentru tine pãrãsesc turnul de piatrã”;
ca sã extindã poezia de dragoste în urmãtoarele poezii: Strãzi
aprinse; Traiectorii paralele; Plecare etc… culminând prin a-i
transmite un gând grav ºi emblematic: „Dar fãrã mine ai murit
demult”. Acestui poet cu înclinaþie certã spre sonet (vezi:
Stampã de vânãtoare; Proporþia de aur; Navigaþie; Covoare
româneºti; Pax!; Clopot de alge; Sãrmane Yorick etc…) i s-ar
putea atribui în poezie, o anume cuminþenie sacerdotalã,
amintind numai rigoarea cu care îºi construieºte poezia pentru
a da „conturul pur al lumii virtuale” ºi unde „taina lumii creºte
în abscise”. Lecturându-i cartea de poezie, descifrãm cum încã
din acest volum, în ochiul sãu ierneazã cuvântul limbii române,
ºi înþelegem de ce s-au þinut de-a lungul timpului pe podium, în
Templul Rostirii, marii bãrbaþi ai Literaturii Române.
Tudor Cicu

Ovidiu Dunãreanu de la Pontul Euxin,
un prieten al Cetãþii Helis, la aniversare
Copilãrind pe malul Dunãrii, la Ostrov, domnul
Ovidiu Dunãreanu ºi-a pãstrat cu bucurie în suflet
locurile magice ale zburdãlniciei sale, iar mai târziu,
furat de mirajul vaporului de la amiazã, urcã pânã
pe malul mãrii, unde desfãºoarã o frumoasã
activitate literarã ºi editorialã, în prezent fiind
redactor ºef la revista tomitane de culturã „Ex
Ponto” (iar pânã nu demult fiind preºedintele filialei
Dobrogea a U. S. R.).
Debuteazã în 1990, cu proza „Grãdina lui
Ieronim” în volumul colectiv „Preludii epice”,
apãrând ulterior ºi în alte antologii: „Vânzãtorul de
enigme”(Constanþa, 1993), „Raumfahrt/ Cãlãtorie
spaþialã” (Munchen, 1998), „Concert la patru
mâini”(Constanþa, 2005). Ca volume de autor a
publicat: „Cu bucuria în suflet” (Constanþa 1995,
reeditatã la Bucureºti în 2008); „Convorbiri pontice
- interviuri”(1998); „Întâmplãri din anul
ºarpelui”(Constanþa, 2003); „Vaporul de la amiazã/
Der Mittagsdampfer” (Conºtanþa, 2004). Cea mai
recentã realizare a domnului O.Dunãreanu este
coordonarea volumului „Þara lui Poseidon –
Antologie din lirica mãrii” (Constanþa, 2009) – volum
laureat la Gala Premiilor U. S. R. a filialei Dobrogea,
din 2009. (Galã la care a fost premiat ºi romanul
„Molima” al prozatorului ialomiþean Ioan Neºu).
Marcat în profunzime de frumuseþea locurilor
copilãriei, dar ºi de spiritualitatea înaltã a acestora,
domnul Dunãreanu le va evoca cãlduros în operele
domniei sale. Primul volum de autor, „Cu bucuria
în suflet”, este dedicat în exclusivitate Dobrogea,
realizând în aceastã „culegere de reportaje” cum a
numit-o criticul Alex Stefãnescu, o monografie
exhaustivã a teritoriului dintre Dunãre ºi Marea
Neagrã, de la descrierea peisajelor pânã la evocarea
tradiþiilor ºi legendelor populare, care se constituie
într-un buchet eterogen, datã fiind diversitatea
religioasã ºi etnicã a zonei, care o face cu atât mai
specialã. În ceea ce priveºte descrierile, scriitura
domnului Dunãreanu este îmbibatã de un lirism care
transformã textul, nu în poezie, ci într-un tablou la
care se lucreazã sub privirea cititorului, ºi pe care
pictorul îl descoperã treptat, realizând astfel o
hipnotizare a simþurilor ce duce în cele din urmã la
un efect tridimensional, cititorul intrând în
componenþa peisajului. „Printre turlele argintii ale
bisericii, pe dreapta, desluºesc Dunãrea ca un fulger
de sinealã. De partea cealaltã soarele reverbereazã
în uriaºe vetre de aur viu peste luciul fãrã contur al
lacului Bugeac”(Pãcuiul lui Soare); „Urc pe Dunãre
de-a lungul coastei dobrogenei. Ostrovul, adãpostit
în scorbura pantei în terase a unui deal domol ºi
albastru ca visul lui Dumnezeu în zilele de sãrbãtoare,
se pierde în urmã, sub pulberea vrãjitã a
amurgului”(În bãtaia de herminã a lunii).
De remarcat traseul elementului uman în prozele
domnului Dunãreanu. Dacã în primul volum, omul
apãrea în ultimele paragrafe ale textului, având mai
mult funcþia unui spectator, fãrã sã se implice în nici
un fel de acþiune, amintind întru-câtva de pastelurile
lui Alecsandri, în „Vaporul de la amiazã”, omul
devine centrul prozelor dunãrene, ba mai mult,
atenþia se mutã pe trãirile interioare ale personajelor.
„Aruna nu a plecat odatã cu celelalte, a mai zãbovind
privind un timp la întinderea pustie, nefireascã a

gheþii de peste fluviu. Avea impresia cã ceva
necunoscut se scurgea pe lângã ea cu repeziciune;
o umbrã i s-a zbãtut pe faþã; sudoarea i s-a închegat
sloi pe frunte; o gurã de lup parcã i-ar fi încolþit
inima. Clipele apãsau înnebunitor”(Visul). „O umbrã
verzuie îi mistui luminile ochilor în strãfunduri;
sângele i se trase din obraji, chipul îi înþepeni
asudând, ca ºi când ar fi fost cioplit într-un lemn
crud. Cele întâmplate de curând, în sat, cu Mara lui
Stoienel, i se rãsucirã, aidoma unui sfredel de
gheaþã, prin ochii minþii…”(Vaporul de la amiazã).
O notã deosebitã în scrierile domnului
Dunãreanu o constituie cultivarea fantasticului, care
nu se naºte din subconºtientul individual al vreunui
personaj, ca la Mircea Eliade, ci dintr-un
subconºtient colectiv al satului, care la rândul lui
este alimentat din tradiþiile seculare ale locuitorilor
dintre Dunãre ºi Buceag. Dintre toate legendele,
cele mai cultivate sunt cea cu mânzul-fantoma care
aduna în el sufletele tuturor celor morþi în apele
fluviului, ºi cea cu vaporul de la amiazã, care îi
întinerea pe cei care reuºeau sã îl vadã ºi sã urce la
bordul lui. Aceste douã legende sunt sarea ºi piperul
locului, oamenii trãind din cauza lor adevãrate drame
existenþiale: „- Afarã!... Parcã s-a auzit ceva! –
Mânzu-i Tudore! L-a vãzut ºi Vasilca lui Banu. (…)
Tudor Fermecatu sãri din aºternut luminat de un
gând, mai mult o dorinþã, care-l fãcu sã-ºi piardã
dintr-o datã tot cumpãtul. Îºi trase la iuþealã
pantalonii ºi cãmaºa, se opri în loc, îºi suflecã
mânecile ºi, fãrã ca urechea sã-i slãbeascã vreo clipã
strânsura muþeniei de afarã, chibzui încurcat. – Va
sã zicã, te duci dupã el, ai? – îl iscodi ea. – Îl prind!
– zise bãrbatul înviorat ºi ieºi degrabã
afarã”(Mânzul). „Cele întâmplate de curând, în sat,
cu Mara lui Stoienel, i se rãsucirã, aidoma unui
sfredel de gheaþã, prin ochii minþii… (…) – Undeai fost, fã, Maro?!- se grãbesc ºi o întâmpinã,
simþind cum îi împresoarã ºi-l tulburã, dinspre pãrul
negru, ca mãtasea, despletit pe spate ºi pe umeri ºi
dinspre rochia ei jilavã, o mireasmã de flori de
sãlcioarã, care le aminteºte numaidecât de
îndepãrtatul început al primãverii, ºi face sã le urce
inima cât o nucã în gât. – Hi-hi-hi-hi! Auzi vorbã?!
Pâi, un sã fiu?! M-oi fi plimbat ºi eu cu vaporul ãla
cu zbaturi, care iese la renie, pe unde umblã el toatã
noaptea, sã-mi ajungã, mai ºtiþi?! – le zice chicotind,
Mara, iar oamenii citesc, nevenindu-le sã-ºi creadã
ochilor, pe chipu-i surprinzãtor de întinerit, semnele
clare ale frumuseþii ºi fericirii, semne pe care le
recunosc cu destulã uºurinþã în ceaþa memoriei ca
fiind purtate cândva, ca la optsprezece-douãzeci
de ani, ºi de chipurile lor; încurcaþi peste mãsurã,
constatã cã parcã nici glasul nu-i mai seamãnã deloc,
acum, cu cel ºtiut – sâsâit ºi îngroºat ca de bãrbat
-, ci-i era unul subþirel, melodios ºi plin de
prospeþime, complet nepotrivit pentru vârsta
ei”(Vaporul de la amiazã).
Notã:
Luna aceasta, pe 21, domnul Ovidiu
Dunãreanu împlineºte 60 de ani. Cu aceastã
ocazie, prietenii de la Slobozia îi ureazã un
sincer „La mulþi ani!” ºi multã sãnãtate,
inspiraþie ºi putere de muncã!
Romeo A. Ilie
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File de istorie a presei

Drumurile Pãmântului
(Urmare din numãrul trecut)

Ion ALECU

Iluminiºti romantici

Ceea ce sublinia în mod repetat „Pãmântul”(1 –
prezentându-ºi programul sau exprimând opiniile
despre rostul presei – era faptul cã nu face nici un
fel de politicã. A declara cã nu faci politicã e tot politicã:
politica de a nu face politicã. Eugen Cialâc ºtia acest
lucru, dar miza pe negaþia ce masca afirmaþia. Miza
însã cu ironia acelei rubrici pe care a susþinut-o multã
vreme, rubricã intitulatã „Tãmâie ºi otravã”, aºa cã
ironia e mai mult decât evidentã... În fapt, era vorba
de supravieþuire, mai ales în acea perioadã de adevãrat
talmbeº-balmeº politic. Cã vremea, între timp, nu s-a
schimbat e cu totul ºi cu totul altceva...
„Cãci ceea ce vrea þara nu este schimbarea
domnilor, ci schimbarea sistemului de guvernare”, citim
în nr. 47-48/noiembrie 1933. Ori: „S-a ajuns la situaþia
curioasã cã dacã primarul satului face o politicã ºi
directorul ºcolii alta, primarul nu mai dã ºcolii cotele
reglementare, invocând tot felul de pretexte”.
„Pãmântul” s-a nãscut, aºadar, dint-o fierbere
intelectualã, din credinþa cã naþia poate fi salvatã
prin culturã, iar cultura îºi aflã loc de manifestare ºi
în provincie, nu numai în Capitalã sau în marile oraºe
ale þãrii. Eugen Cialâc ºi colaboratorii sãi apar, astfel,
ca niºte iluminiºti. Dar niºte iluminiºti romantici.
Romantici, pentru cã visau mult ºi chiar credeau în
visele lor. În visurile lor, de fapt. Credeau în culturã,
cum credeau ºi în agriculturã. La superlativ însã.
Iubeau cu pasiune trecutul ºi credeau într-un viitor
care sã nu aibã nicicum asemãnare cu prezentul. În
acea preafrãmântatã perioadã istoricã, „Pãmântul”

Prolog
Aveþi grijã de faþã cu cine citiþi aceste glume! E
foarte posibil sã nu vã stãpâniþi râsul. Totuºi, dacã
vã stricaþi amiciþia cu un cunoscut, paguba n-ar fi
decât a lui.

A) Primirea sesizãrii
Holul de acces spre biroul de lucru scârþâie din
þâþâni! Zeci de persoane, chemate sau necitate, mã
aºteaptã de la prima orã a dimineþii. Din instinct, bat
ºi deschid uºa capitonatã cu vinilin roºu a spaþiului
de lucru al doamnei secretare. Duduia, grãsuþã ºi cu
un ten deosebit de irigat, îºi face ordine în sacoºa
personalã confecþionatã din rafie albastrã. Îºi
terminase epilatul unor zone faciale situate sub nãsuc
ºi bãrbie. Rujul folosit, dintr-o culoare deosebit de
fierbinte, îi amplifica mult mai puternic brendul
buzelor cãrnoase.
Cunoscându-mi dorinþa, care cu timpul se
transformase într-un ritual de rutinã, alege dintr-un
vraf de registre alãturat, pe cel în care se consemnau
evenimentele consumate pe timpul nopþii. Cu degetul
arãtãtor, folosit anterior ca sculã în definitivarea
rujatului, creazã câte un desen papilar chiar în locurile
care mã interesau. Domnul comandant, prin ordin
rezolutiv, mã trimite în pâine încã din prima orã:
„Autori necunoscuþi, pe timp de noapte au sustras
un tablou de mare valoare artisticã ce era expus la
Clubul Tineretului din Slobozia. Veþi lua mãsuri de
prindere a fãptaºilor cât mai operativ posibil,
raportând de urmare”. N.B. „Vedeþi cã de caz se
intereseazã chiar partidul, prin compartimentul de
propagandã.”
Cochetând cu artele plastice, am considerat
subiectul deosebit de incitant. Dorinþa de rezolvare
cât mai operativã puse stãpânire pe fiinþa mea.
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nu s-a aventurat în can-can-uri politice, s-a aplecat
însã asupra cãrþilor, a gãsit rãgazul sã mediteze ºi sã
acþioneze pentru promovarea ºi înfrumuseþarea vieþii
spirituale. Acþiunea culturalã era susþinutã nu numai
în ºi prin coloanele ziarului, ci ºi pe cale oralã, cu
deosebire prin organizarea unor ºezãtori în cadrul
Ateneului popular, ºezãtori desfãºurate sub auspiciile
Filialei Cãlãraºi a Ligii Culturale. „Pãmântul” focaliza
practic întreaga pulsaþie spiritualã a oraºului ºi a
judeþului. Graþie publicaþiei, Filiala Ligii Culturale(2 a
cunoscut o intensã activitate. ªi în judeþ funcþionau
secþii ale Ligii, secþii care, chiar dacã nu au avut
activitatea Filialei de la Cãlãraºi, deveniserã realitãþi
ce demonstrau apetenþa pentru culturã a locuitorului
de la câmpie, nu doar pentru agriculturã. Iatã, la
Lehliu secþia s-a reînfiinþat în anul 1925 (data exactã
nu am putut-o stabili), la Speteni, secþia funcþiona
din 5 ianuarie 1926, la Feteºti – din 7 noiembrie 1926,
la Mircea Vodã (Cãlãraºi) – din 2 iunie 1929. La
Slobozia, secþia avea sã se înfiinþeze mult mai târziu,
„Pãmântul” stabilind-o prin ianuarie 1933. Secþia de
la Slobozia însã a desfãºurat o activitate destul de
bogatã. În paralel, la Slobozia se înregistra ºi o
activitate bogatã a Societãþii Corale. Din informaþiile
oferite de „Pãmântul” reiese cã, la Slobozia, în ciuda
izolãrii sale, era o remarcabilã animaþie culturalã.
ªezãtorile publice, bunãoarã, „aveau loc în sala
cinematografului Iordãnescu, care, deºi cea mai
spaþioasã salã din oraº, nu poate cuprinde pe toþi cei
care vor sã participe la aceste manifetãri
intelectuale”(3. Eugen Cialâc a vorbit aici despre
Germania ºi dictatura lui Hitler „ca un permanent
pericol pentru pacea lumii”.

Furtul unui punct
din spaþiu
B) Deplasarea la locul faptei
Drumul îl parcurg într-un colaj de ploaie
tomnatecã, nu prea rece, însã deosebit de sâcâitoare.
Trec strada principalã ºi, în apropierea Casei
Pionierilor, devin foarte sfios. Din teama de a nu
deranja, calc pe poante mai ceva ca un balerin din
„Lacul lebedelor”. Ferestrele larg deschise trimit în
eter un cântec patriotic deosebit de mobilizator:
„Partidul e-n toate cele ce sânt/ºi-n cele ce mâine
vor râde la soare.” Mã scutur de ploaie ºi de
gândurile perverse, continuându-mi drumul spre zona
centralã. Restaurantul „Cramã”, utilat cu bar, salã
de recepþii ºi terasã, îmi face cu ochiul. Refuz
tentaþia, repetând în gând ordinul comandantului.
Totuºi, curios cum mã ºtiu ( luaþi-o chiar ca pe o
deformaþie profesionalã ), imprim paºilor mei o altã
ritmicitate, monitorizând din mers persoanele care
urcau treptele. Din interior se auzea muzica de pahar
a fraþilor Durcã. Îmi trimit impresiile de moment întrun loc cât mai ascuns ºi, cine ºtie, cândva,
transformate în gânduri poate vor ecloza. Ar fi pãcat
ca acest loc, aceste persoane ºi interesele care le
adunã sã nu fie disecate mai ceva ca decedaþii de
pe mesele de necropsie.

C) Cercetarea locului faptei
În faþa Clubului Tineretului sunt aºteptat de
domnul director Staicovici. Mã primeºte ca pe un
om de-al de-al casei. În mai multe rânduri, modestele
mele tablouri au fost gãzduite pe simezele acestui

„Pãmântul” semãna cu o carte. O carte cu fapte
ºi oameni. Într-o miºcare fireascã, parcã cerutã de
o acþiune. Între coperþile ei se pot desluºi misiunea
gazetarului, convingerea acestuia cã istoria unei clipe
are valoare ºi forþã în ceea ce urmeazã sã devinã istorieistorie. Cãci istoria are, în ciuda tumultului de evenimente,
un curs logic. De aceea, nu întâmplãtor, „Pãmântul” ºia stabilit niºte drumuri anume, pe care sã le contureze,
sã le parcurgã. Realitatea nu a fost pigulitã, exprimândune mai puþin academic, ci analizatã, analizatã cu
întrebarea fireascã ºi necesarã: încotro?
Iar drumeþii ne-au avertizat: „Sã se ºtie, nu avem
amintiri, avem doar în gurã gustul leºios al zilelor
devorate”(4.
1) Vorbim despre „Pãmântul” ca ºi cum am vorbi despre o
persoanã anume. Adoptãm o astfel de abordare, întrucât
„Pãmântul” nu a fost doar o publicaþie, ci o stare de spirit. Stare
de care numai o fiinþã raþionalã poate fi capabilã. O stare de spirit
nu doar raþionalã, ci ºi naþionalã s-ar putea spune, în paginile
„Pãmântului” semnând mai toatã floarea intelectualã a României
a din acea perioadã de referinþã a istoriei þãrii, perioada interbelicã.
Sunt reunite aici, dupã un calcul fãcut în timpul rãsfoirii ºi citirii
paginilor acesstei revisste, 331 de semnãturi, semnãturi ce s-ar
putea constitui într-un dicþionar al personalitãþilor. Pare ciudatã o
astfel de statisticã, extravagantã chiar, dar ea spune multe, definind
ºi întãrind starea de spirit sesizatã, simþitã de fapt.
2) Dupã S. Mândrescu, Liga Culturalã (Liga pentu unitatea
naþionalã a tuturor românilor, cum a fost denumitã iniþial) a luat
fiinþã în octombrie 1890. cu sediul la ªcoala Normalã Superioarã
din Bucureºti. În Calendarul Ligii din 1921, citim: „Liga culturalã
a fost întemeiatã la 1891... de cãtre studenþii din Bucureºti,
organizator Grigore Brãtianu”. Acelaºi an de înfiinþare îl întâlnim
ºi în Enciclopedia Cugetarea a lui Lucian Predescu, din 1940.
Micul dicþionar enciclopedic fixeazã, ca ºi Mândrescu, anul
întemeierii 1890. Se pare cã Istoria României în date pãstreazã
o informaþie mai aproape de realitate: „1890, dec 17/29. Se
înfiinþeazã la Bucureºti Liga pentru unitatea culuralã a tuturor
românilor (Liga Culturalã), care îºi începe acstivitatea în mod
oficial la 24 ianuarie 1891; a desfãºurat o bogatã activitate culturalã
ºi politicã de sprijinire a luptei poporului român de ambele versante
ale Carpaþilor pentru unitatea sa politicã, reuºind ca pânã în 1914
sã-ºi creeze numeroase secþiuni în majoritatea oraºelor din þarã ºi
în unele centre universitare din strãinãtate: Paris, Londra, Berlin,
Bruxelles etc.”
3) „Pãmântul”, an II, nr. 27-29, duminicã, 16 aprilie 1933.
4) „Pãmântul”, an VIII, nr. 2oo, aprilie-martie 1939.
(Continuare în numãrul urmãtor)

loc de culturã. Solicit catalogul
expoziþiei. Pe poziþia a II-a
figureazã tabloul „Punct ºi spaþiu”.
Împreunã cu nea Ticu, criminalistul
nostru ºi un restaurator de mare
probitate profesionalã al obiectelor
de artã, angajat al Muzeului de
Istorie Judeþean, ne deplasãm în Vasile Panã
spaþiul expoziþional. Pe peretele
opus cãii de acces ni se prezintã obiectul material al
furtului reclamat. Spaþiul era, dispãruse punctul!
Atent, consemnez în procesul verbal de cercetare la
faþa locului concluziile specialiºtilor. Prioritatea
intrãrii în câmpul infracþiunii îi revine criminalistului.
Prin fotografii de ansamblu ºi detaliu imortalizeazã
pe peliculã tot ceea ce ºtiinþa a adus în sprijinul acestei
profesii. Cu prafuri ºi substanþe de mare complexitate
se relevã ºi ridicã urmele papilare de pe ramã ºi
geamul protector al tabloului. Partea de mare fineþe,
aceea de a intra direct în disecarea lucrãrii de artã,
revine domnului restaurator. Rând pe rând toate
piesele componente îi trec prin mânã, iar pãrerile
sale sunt consemnate în p.v. Concluzia finalã este
aceea cã reclamaþia a fost falsã. Personalul de la
secþia de propagandã a partidului a fost dus în eroare
prin aceea cã: „Geamul protector al pânzei a format
prin condens o peliculã de abur apos, care a obturat
vederea punctului în spaþiu, situat pe cerul albastruazuriu.” Se înlãturã hiba, adicã reapare punctul
buclucaº, redându-i tabloului strãlucirea de altãdatã.
Noi trecem peste regulamentul militar, bucuria ne
scaldã chipurile ºi, în final, servim cafelele ºi coniacul
fin din rezerva de protocol a tovarãºului director
Staicovici.
15.02.2010

Refugiaþii din Cadrilater
în judeþul Ialomiþa
(urmare din numãrul trecut)

Pretorul plãºii Cãzãneºti într-unul din rapoartele
transmise la prefecturã a sintetizat foarte bine situaþia:
conflictele dintre refugiaþi ºi populaþia localã se datorau
fie „pretenþiile exagerate ale evacuaþilor” , fie „lipsei de
înþelegere a unor locuitori” care mergea, câte odatã, pânã
la refuzul în a primi refugiaþi.Exista însã destule cazuri
când populaþia localã se împãca chiar foarte bine cu
evacuaþii care dºdeau ºi ajutor la muncile agricole.”62
La Slobozia, pretorul afirma „raporturile cu populaþia
de aici ºi cea venitã din Cadrilater sunt bune dar „lasã de
dorit purtarea macedonenilor…. Care trãiesc în alte condiþii
de viaþã, fapt ce întâmpinã neplãceri în plasarea lor în
locuinþe”.63
La Lehliu „faþã de refugiaþi peste tot se vede
bunãvoinþã ºi compãtimire”.64
La Feteºti evacuaþii macedoneni dau naºtere la
nemulþumiri „ei înºiºi fiind recalcitranþi ºi murdari. Dorm
cu vitele în casã…. Lasã caprele prin porumburi”65
La Ciocãneºti: „macedonenii sunt înarmaþi cu revolvere
ºi arme militare sistem rusesc; au fiecare câte 150 de
cartuºe; nu vor sã le depunã pretextând fiecare diverse
motive”.66
La Dragoº Vodã „situaþia moralã a evacuaþilor din
Cadrilater este în general destul de proastã þinând seama
cã ei au fost nevoiþi sã-ºi pãrãseascã cãminele, cea mai
mare parte din recolte, la care se mai adaugã nesiguranþa
aºezãrii lor în viitor”.67Pentru îmbunãtãþirea situaþiei
refugoiaþilor pretorul de la Dragoº Vodã solicitã ajutor bãnesc
pentru 30 de familii lipsite total de hranã ºi propune sã se
aducã, la preturã, cel puþin 3 cuptoare mobile de deparazitare,
sã se construiascã bãi în fiecare sat, sã li se permitã refugiaþilor
sã ia lemne de foc din pãdurile statului „ în schimbul muncii
pe care ei se obligã a presta”, iar magazinele sãteºti sã fie
aprovizionate cu sare, petrol, sãpun, ulei, zahãr pentru ca
refugiaþii sã nu fie speculaþi la preþuri.68
La Cãlãraºi „situaþia moralã a evacuaþilor din Cadrilater
este întrucâtva afectatã, datoritã stingheririlor de trai ºi a
incomodaþiunei pe care o simt în loc strein; deosebit de
aceasta, incertitudinea timpului de cât va ºedea în felul
acesta, aici, le produce îngrijorare. În ce priveºte
alimentaþiunea aceasta este foarte sumarã ºi
nesubstanþialã…. Din cauza firei lor apatice se nasc
discuþiuni ºi certuri între ei ºi proprietari întrucât aceia
invidiazã munca ºi vrednicia gazdelor, ba chiar aºteaptã
ca aceºtia sã le facã prin munca lor, rezerve pentru iarnã”.69
În ce priveºte alimentaþia refugiaþilor ºi pretorul de la
Urziceni constatã: „ hrana evacuaþilor este pe cât se poate
de rea; mulþi, în special cei veniþi în primele zile, mãnâncã
mãmãligã goalã. Nu tot aºa stau cu hrana macedonenii.
Aceºtia mãnâncã foarte bine. Putem afirma cã mult mai bine
ca mulþi localnici, refuzând în unele pãrþi mãmãligã ºi
cumpãrând pâine. Au oi, vând laptele ºi brânza luându-ºi în
schimb toate ce necesitã… Laptele de oi l-au vândut în primele
zile de la sosire, la 12 lei litru, brânza de la 57-60 lei”. 70
Tot pretorul plãºii Urziceni are cuvinte, nu prea
frumoase, la adresa refugiaþilor macedoneni: „locuitorii
veniþi, în special macedoneni sunt oameni dezordonaþi,
fãrã respectul legii ºi autoritãþii din care cauzã ocazioneazã
multe reclamaþiuni”.71
Comportamentul macedonenilor a dat cel mai mult de
furcã autoritãþilor. În ºedinþa Consiliului de Miniºtri din 4
decembrie 1940 gen. Ion Antonescu a luat hotãrârea sã
se interzicã „ cu desãvârºire macedonenilor sã umble prin
þarã, din loc în loc fãrã nici un rost” ºi sã se ia mãsuri
pentru „reintrarea acestora în ordine; sã nu se mai elibereze
foi de drum decât acelor macedoneni care se instaleazã în
locurile indicate pentru plasare, fie în agriculturã, fie în
comerþ”.72
E de presupus cã ajunseserã la urechile sale necazurile
pe care le aveau autoritãþile ialomiþenecu refugiaþii
macedoneni. La 13 octombrie, ºeful Secþiei de Jandarmi
Manasia raporta Legiunii de Jandarmi Ialomiþa cã 16
macedoneni refugiaþi l-au bãtut, ziua în amiaza mare, pe

administratorul moºiei Petre Balaciu, rãzbunându-se cã
le-a închis vitele lãsate libere pe moºie iar la Coºereni, tot
refugiaþi macedoneni au bãgat 2000 de oi în pãdurea
proprietatea colonelului pensionar Constantinescu.
Jandarmii, fiind puþini nu au reuºit sã intervinã. Solicita
sã fie sesizat Parchetul pentru ca cei vinovaþi sã fie traºi
la rãspundere deoarece aceºtia „se cred în þara nimãnui
ºi fac ce vor, având asupra lor ºi arme. Se simte lipsa
braþelor de muncã acum la cules ºi nici un macedonean
nu vrea sã munceascã, stau zile întregi adunaþi pe strãzi
ºi pe la cârciumi, câte 10-15 la un loc ºi plãnuiesc tot felul
de fapte ca cele semnalate mai sus. Când sunt întrebaþi
de ce nu vor sã munceascã rãspund sã-mi de statul cãci
el m-a adus aici”.73
Tot macedonenii erau consideraþi vinovaþi ºi de unele
zvonuri care nu aveau de ce sã bucure populaþia localã.Pe
baza unor informaþii provenite de la Legiunea de Jandarmi
prefectul raporteazã M.A.I cã: „evacuaþii macedoneni,
care stau într-o completã trândãvie, au început acum sã
lanseze fel de fel de zvonuri printre populaþia bãºtinaºã a
satelor unde sunt evacuaþi ºi îndeosebi referitor la faptul
cã se intenþioneazã a se lua din pãmântul bãºtinaºilor ºi
a se da macedonenilor… Pun la cale delegaþii pe care sã
le trimitã la Bucureºti pentru a cere sã li se dea pãmânt în
judeþul Ialomiþa. Nu acceptã sã plece în Dobrogea,
motivând cã ºi aici vor fi, din nou, expuºi la refugieri ºi
rãzboi”. 74
Conflictele refugiaþilor cu populaþia localã se datorau
de multe ori ºi spaþiului foarte restrâns în care erau nevoiþi
sã convieþuiascã. Astfel, un locuitor din Roseþi se
plângea prefectului cã familia de refugiaþi repartizatã sã
locuiascã în gospodãria sa a venit cu toþi copii mari,
cãsãtoriþi având, la rândul lor, copii, în total 11 persoane
ºi au ocupat întreg corpul de casã, iar el, proprietarul
casei a fost nevoit sã se mute cu soþia într-un grajd. Mai
mult, îl ameninþa zilnic cã îl împuºcã.75 O localnicã din
Cãlãraºii Vechi reclamã ºi ea „ cã, de cãtre locuitorii
evacuaþi din Dobrogea ºi încartiruiþi în acea comunã a
fost forþatã sã iasã din casele sale”.76
Pentru a veni în ajutorul refugiaþilor autoritãþile
româneºti au încercat, chiar de la începutul retragerii din
Cadrilater, sã plaseze cât mai multe persoane în muncã,
în funcþie de ocupaþia ºi priceperea fiecãruia ºi de locurile
de muncã libere. Se mergea pe ideea cã: „ Meseriaºii,
lucrãtorii, muncitorii agricoli, servitorii, profesioniºtii de
orice fel, toþi trebuie sã fie plasaþi la muncã. La opera de
plasare, refugiaþii sunt datori sã colaboreze ºi ei cãutând
ºi indicând locurile unde pot fi plasaþi….Principiul care
trebuie sã cãlãuzeascã sã fie acela, cã nimeni nu are
dreptul de a pretinde un ban ajutor, dacã nu e dispus sã
munceascã”( adresa prefectului de Ialomiþa cãtre preturile
de plasã din 11.oct.1940) .77
La 1 octombrie 1940 prefectura anunþa pretura Urziceni
cã la staþiile de cale feratã: Sãrãþuica, Cãzãneºti,
Andrãºeºti, Perieþi, Slobozia Nouã, Bucu ºi Ograda se
vor efectua lucrãri la care era nevoie de un numãr mai
mare de lucrãtori necalificaþi ºi cerea ca, pe lângã localnici
sã fie înºtiinþaþi ºi evacuaþii din Cadrilater care domiciliazã
în aproprierea staþiilor specificate”78 Plata era de 65 lei
pntru 10 ore pe zi.
Tot în octombrie 1940, ca urmare a ordinului
Secretariatului de Stat al Colonizãrii ºi Populaþiei
Evacuate, nr. 107/2 oct. prefectura anunþã preturile cã în
Bucureºti se angajeazã gardieni publici. Condiþii de
angajare: serviciu militar satisfãcut, vârsta sub 30 de ani,
studii 5 clase primare, bunã purtare, robuºti ºi fãrã
infirmitãþi, de origine etnicã româneascã. De asemenea
bãieþii de 14 ani puteau deveni bãieþi de trupã, cei de 18
ani se puteau înrola pentru serviciu militar voluntar. Un
legionar „inimos” a cerut ºi el 10 bãieþi orfani, din cursul
primar spre ai întreþine ºi educa.79
Refugiaþii care aveau pregãtirea în diverse profesii
îºi gãseau mai uºor un loc de muncã. Unii au fost plasaþi
chiar la prefecturã ( 17 persoane) 12 conductori tehnici, 1
impiegat, 3 picheri, 4 mecanici, 1 ºofer, 6 cantonieri 80 sau

la preturile de plasã; la Cãlãraºi ºi în pretura plãºii Cãlãraºi
au fost numiþi 15 funcþionari refugiaþi: casieri, secretari,
telefoniºti.81
Mulþi foºti funcþionari în Cadrilater se plângeau
prefecturii Ialomiþa,cerând ajutoare financiare deoarece
au ajuns târziu în þarã, fiind nevoiþi sã-ºi lase familiile sã
se refugieze în lipsa lor, ei rãmânând în Bulgaria, pânã la
predarea tuturor documentelor ºi bunurilor instituþiilor în
care au funcþionat. Cereau angajarea pe posturi similare
celor din Cadrilater pentru a-ºi putea întreþine familiile.
Unii dintre ei aflând de hotãrârea guvernului ca evacuaþii
din Cadrilater sã fie plasaþi definitiv în judeþele Tulcea ºi
Constanþa, cereau sã fie transferaþi chiar în aceste judeþe.
Pentru a rezolva situaþia funcþionarilor refugiaþi
Ministerul de Interne a hotãrât ca o parte dintre ei sã fie
trimiºi în Basarabia ºi Bucovina, în 1941 ºi chiar în alte
judeþe decât Ialomiþa, Tulcea, ºi Constanþa. Ordinul
telegrafic al M.A.I. nr. 918 din 3 aprilie 1941 preciza ca toþi
funcþionarii proveniþi din Cadrilater care nu erau angajaþi
în localitãþile în care s-au refugiat sã fie gata de mutare, pe
23 aprilie, în judeþele unde sunt posturi vacante. Dacã în
termenul de 15 zile, cei care vor primi ordin de mutare nu
se vor prezenta la noul post vor intra sub incidenþa
dispoziþiilor art. 11 din Codul funcþionarului public,
pierzând dreptul de a li se mai asigure loc de muncã.82
În legãturã cu plasarea funcþionarilor autoritãþile au
sesizat cã „sunt funcþionari refugiaþi cari primesc salarii
fãrã sã presteze servicii. Unii din aceºtia au fost repartizaþi
în provincie, dar nu se duc la posturi. Astfel este cazul
unui însemnat numãr de medici, care au fost repartizaþi în
provincie,unde este nevoie de ei, totuºi stau în Bucureºti
ºi primesc salariu fãrã a presta servici.” 83
În primul trimestru al anului 1941, Subsecretariatul de
Stat al Colonizãrii ºi Populaþiei Evacuate solicita
prefecturilor care fuseserã implicate în primirea refugiaþilor
sã accelereze ac tivitatea birourilor de plasare a refugiaþilor
ºi sã ia mãsuri ca tuturor acelora cãrora li s-a oferit un
plasament ºi l-au refuzat sã li se sisteze orice alt ajutor.
Refugiaþii care se gãseau de 90 de zile în þarã nu mai primeau
ajutoare decât dacã dovedeau cã s-a încercat sã fie plasaþi
dar nu s-a reuºit. 84Mai mult decât atât un ordin al
Ministerului Economiei Naþionale reglementa organizarea
unor detaºamente de lucru formate din refugiaþii întreþinuþi
de stat „care au refuzat plasãrile ce li s-au oferit”.85
În vara anului 1941, Subsecretariatul de Stat al
Românizãrii, Colonizãrii ºi Inventarului- Direcþia
Refugiaþilor ºi Populaþiei Evacuate atrãgea atenþia
prefecturii Ialomiþa „cã examinând situaþiile trimise de toate
prefecturile din þarã, referitoare la refugiaþii plasaþi ºi
neplasaþi constatã, cu surprindere, cã în acest judeþ se
gãseºte încã cel mai mare numãr de refugiaþi ,mun citori
neplasaþi, tocmai acum, în plin sezon de munci agricole…
Vã rugãm sã luaþi mãsuri urgente pentru plasarea la munci
a tuturor refugiaþilor apþi, sistându-se cu desãvârºire orice
fel de ajutor bãnesc. Toþi trebuie sã ºtie cã sunt obligaþi a
munci, statul nemaiputând veni cu ajutoare.”86
Judeþul Ialomiþa a constituit doar prima etapã în
procesul de aºezare definitivã, în þarã, a refugiaþilor din
Cadrilater. Guvernul român a întocmit un plan de
recolonizare luând în considerare cã, în conformitate cu
Tratatul româno-bulgar din septembrie 1940, toate
bunurile imobile: case ºi terenuri ale etnicilor bulgari au
rãmas în proprietatea statului român, iar cea mai mare parte
a averilor evreeºti urmau sã treacã în propriretatea statului
conform legii din octombrie 1940.
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Sorin Geacu, doctor în Geografie ºi în Biologie,
un tânãr cercetãtor din oraºul Urziceni

S-a nãscut la Câmpina la 19 martie 1968, dar
locuieºte în Urziceni din fragedã pruncie. ªi clasele
primare, gimnaziale ºi prima treaptã a liceului le-a
urmat în Urziceni, întemeindu-ºi o educaþie
corespunzãtoare aspiraþiilor sale.
Sârguinþa ºi dragostea pentru carte ºi învãþãturã,
sensibilitatea pentru naturã, l-au îndemnat pe Sorin
Geacu, ca dupã absolvirea Liceului Agricol
“Iordache Zossima” din Armãºeºti, judeþul Ialomiþa,
sã urmeze cursurile Facultãþii de Geografie de la
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaºi.
În anul 1996 a devenit magister în domeniul
“Gestiunea durabilã a peisajelor geografice prin
organizare ºi amenajare regionalã”, la Universitatea
Bucureºti.
Pasiunea de a cerceta, curiozitatea de a afla
lucruri noi în domeniul geografiei ºi nu numai i-au
fost tot timpul imbold pentru formare ºi
autoperfecþionare astfel încât s-a specializat în
diverse domenii ca: Biogeografie, Ecologie generalã
ºi animalã, Geografie regionalã.
În anul 2001, prin susþinerea tezei intitulatã
“Colinele Covurluiului- studiu geo-ecologic”, a
devenit Doctor în Geografie al Academiei Române.
În prezent lucreazã în cadrul Academiei Române,
la Institutul de Geografie din Bucureºti ca ºef al
Colectivului de Biogeografie- Mediu ºi este membru
în Consiliul ªtiinþific al acestui institut.
Maturitatea spiritului sãu ºtiinþific ºi munca
îndârjitã, experienþa de cercetãtor au fãcut ca Sorin
Geacu sã fie implicat în coordonarea unor proiecte
de cercetare cu Academia Românã, Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii, Agenþia Spaþialã Românã.
Meritele ºtiinþifice deosebite, cunoºtinþele în
domeniu l-au recomandat ca membru sau
preºedinte al multor comisii de avizare a unor
proiecte de cercetare în domeniul “ªtiinþele Vieþii ºi
Pãmântului”.
De asemenea a îndeplinit funcþia de expertevaluator la Consiliul Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice
din Învãþãmântul Superior (CNCSIS) Bucureºti ºi a
fost referent ºtiinþific al unor cursuri universitare
cum ar fi Biogeografia, Geografia mediului cu
elemente de ecologie ºi altele precum ºi în cadrul
unor comisii numite pentru analiza ºi susþinerea unor
teze de doctorat în domeniul fundamental “ªtiinþe
ale Naturii”.
A fost ºi cadru didactic universitar la disciplina
Biogeografie.
A susþinut ºi susþine o intensã activitate
redacþionalã fiind redactor responsabil adjunct la
Revista Geograficã, publicaþie a Institutului de
Geografie al Academiei Române, membru în
Comitetul de redacþie la Revue Roumaine de
Geographie, publicaþie a Academiei Române ºi la
Buletin ªtiinþific, Seria ªtiinþe ale Naturii,
publicaþie a Muzeului Naþional de Istorie Naturalã ºi
Etnografie din Chiºinãu, Republica Moldova.
Nu în ultimul rând este membru în Comitetul de
Experþi la Mediul Ambiant, publicaþie a Ministerului
Ecologiei ºi Resurselor Naturale al Republicii
Moldova, din Chiºinãu.
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Creativitatea ºi capacitatea de a selecta ideile
noi, realizabile, i-au dat posibilitatea de a elabora ºi
publica în periodice ºi culegeri ºtiinþifice multe lucrãri,
cursuri, studii, comunicãri, 15 cãrþi ºi 94 articole,
dintre acestea 19 în strãinãtate, în Marea Britanie,
Republica Moldova, Germania, Elveþia, Grecia.
În aceste lucrãri sunt abordate probleme privind
studiul unor populaþii de mamifere, zoogeografie,
dinamica peisajelor geografice, ocrotirea naturii ºi
arii protejate, sinteze geografice ºi biogeografice
complexe dar ºi bio-bibliografii.
Tot timpul preocupat de cunoaºtere, chiar ºi de
istoria locurilor natale, participã în cadrul unor echipe
multidisciplinare compuse din istorici, preoþi,
folcloriºti, la elaborarea unor studii monografice
complexe asupra unor localitãþi din zona Urziceni:
Urziceni (1996), Jilavele (1997), Armãºeºti (1998),
Sãlciile (2001) ºi Manasia (2003).
Sorin Geacu a publicat numeroase lucrãri
ºtiinþifice dintre care amintim:
- Dicþionarul Geografic al judeþului Ialomiþa
(1997)- primul dicþionar geografic al unui judeþ din
Muntenia;
- Dicþionarul de geografie fizicã al judeþului
Galaþi (2007)- primul dicþionar de geografie fizicã
al unui judeþ din þarã;
De asemenea a contribuit ºi colaborat, alãturi de
alþi prestigioºi autori la elaborarea urmãtoarelor
volume:
- Geografi Români (2000), o lucrare de biobibliografie în premierã, de 430 de pagini;
- România. Mediul ºi reþeaua electricã de
transport, (2002), atlas publicat de Editura
Academiei Române, la care a contribuit cu hãrþi
referitoare la vegetaþia ºi fauna României ºi gradele
de antropizare a peisajului geografic;
- Tratatul de Geografia României, volumul V,
(2005), publicat de Academia Românã, - a scris
capitole referitoare la vegetaþie, faunã ºi rezervaþii
naturale,
- România. Spaþiu, Societate, Mediu, (2005,
2006), publicat de Academia Româna în limbile
românã ºi englezã, - a scris partea intitulatã “Ariile
naturale protejate”;
- Biogeografie generalã (2006) - a coordonat
realizarea acestui tratat, cel mai recent din domeniul
Biogeografiei ºi a colaborat la elaborarea acestuia;
- Bibliografia Mammalogica Romaniae,
(2008), Editura Academiei Române, lucrare realizatã
în colaborare cu academician Dumitru Murariu,
prima bibliografie asupra faunei de mamifere a
României;
- Dicþionarul Geografic al României, vol. I (literele
A-L), (2008) ºi vol. II (literele M-Z), (2009), volume
cu caracter de prioritate, publicate de Editura
Academiei Române ºi a fãcut parte ºi din comitetul
de redacþie.
De-a lungul anilor a publicat articole ºtiinþifice,
studii, lucrãri în:
- Analele ªtiinþifice ale Universitãþii Bucureºti,
- Analele ªtiinþifice ale Universitãþii “Alexandru
Ioan Cuza” -Iaºi,
- Analele ªtiinþifice ale Universitãþii din Craiova,
- Analele Stiintifice ale Universitatii din Piteºti,
- Analele ªtiinþifice ale Universitãþii din Oradea,
- Analele ªtiinþifice ale Universitãþii din
Târgoviºte,
- Studia Universitatis “Babeº Bolyai” din Cluj
Napoca, în Seriile Geografie ºi Biologie Animalã ale
acestor anale.

De asemenea a publicat articole în Seriile de
ªtiinþe Naturale ale Revistelor muzeelor din
Bucureºti, Deva, Craiova, Bacãu, Bârlad, în
Revistele Muzeelor judeþene din Galaþi, Vaslui ºi
Brãila, în Revista Pãdurilor (Bucureºti), Revista
Geocarpathica (Sibiu), Revista Milcovia (Focºani).
A colaborat cu note ºi cronici la revistele Terra a
Societãþii de Geografie din România ºi Natura a
Societãþii de Biologie din România.
Lucrãrile, notele, studiile, toatã activitatea sa
publicisticã sunt într-un domeniu de graniþã între
Geografie ºi Biologie (Biogeografie) ceea ce l-a
determinat pe Sorin Geacu sã-ºi completeze studiile
ºi astfel a urmat cursuri postuniversitare la
Facultatea de Biologie a Universitãþii Bucureºti, unde
s-a înscris ºi pentru doctorat.
Sub atenta ºi competenta îndrumare a
academicianului Dumitru Murariu, directorul general
al Muzeului Naþional de Istorie Naturalã “Grigore
Antipa” din Bucureºti a elaborat tezy de doctorat
“Dinamica populaþiilor de mamifere din familiile
Cervidae ºi Bovidae din fauna României”.
Pe 11 decembrie 2009, la Facultatea de Biologie
a Universitãþii din Bucureºti, în faþa Comisiei de
doctorat compusã din profesor doctor Tatiana Vassu,
decanul Facultãþii de Biologie a Universitãþii
Bucureºti, academician Dumitru Murariu,
conducãtor ºtiinþific, profesor doctor Elena Lotus
Meºter de la Facultatea de Biologie a Universitãþii
Bucureºti, profesor doctor Liliana Vasiliu-Oromulu
de la Institutul de Biologie al Academiei Române
din Bucureºti, profesor doctor inginer Ovidiu Ionescu
de la Facultatea de Silviculturã a Universitãþii din
Braºov, a susþinut teza ºi i s-a acordat titlul ºtiinþific
de Doctor în Biologie.
Pentru aptitudinile dovedite pe parcursul activitãþii
sale ºi pentru strãdaniile de a îmbogãþi domeniul în
care s-a specializat, pentru meritele sale ºtiinþifice,
în anul 2002 a fost menþionat în “Indexul
specialiºtilor din ecologie ºi domenii corelate
din România” ºi ca o recunoaºtere a talentului ºi
cunoºtinþelor sale a primit numeroase distincþii dintre
care enumerãm:
“Diploma de onoare a Facultãþii de Geografie a
Universitãþii din Bucureºti” (2000)
“Diploma de onoare a Societãþii de Geografie din
România” (2000)
“Diploma de onoare a Muzeului de ªtiinþe
Naturale din Craiova” (2003)
“Diploma de onoare a Universitãþii “Alexandru
Ioan Cuza” din Iaºi” (2004)
Sorin Geacu iubeºte natura ºi a îmbinat permanent
activitatea de cercetare ºtiinþificã teoreticã cu
iniþiative practice reuºind, prin studii de teren ºi
intervenþii la autoritãþi, declararea unor arbori
seculari ca monumente ale naturii, pe teritoriul
judeþului Galaþi.
Capacitatea de analizã ºi sintezã, abilitãþile
deosebite de organizare ºi coordonare a activitãþii ºi
cercetãrii, spiritul de iniþiativã ºi permanenta sete de
cunoaºtere fac din Sorin Geacu un exemplu demn
de urmat.
Tinereþea sa, modestia ºi generozitatea,
onestitatea ºi responsabilitatea profesionalã, calitãþi
umane incontestabile la Sorin Geacu sunt chezãºia
unei cariere academice ºi ºtiinþifice de succes.
Fie ca exemplul acestui tânãr eminent cercetãtor
sã devinã o minunatã cãlãuzã pentru generaþia de
azi dar ºi pentru generaþiile viitoare.
Profesor Constantin Matei

Mircea Teculescu adunã în volumul Porþi în
depãrtare mai multe specii literare de sorginte niponã
din creaþia sa: haibun, senryu uta, haiga, tanka, senryu
kioka. Volumul poate fi citit ºi interpretat în ordinea
propusã de autor, cu cele ºapte porþi ( din simbolistica
anticã ), reprezentând tot atâtea intrãri ºi ieºiri, întrun univers poetic autohtonizat. E un continuum cu
secvenþe lirice, pe alocuri sclipitoare ca o ploaie de
artificii, cu asociaþii insolite ºi tematicã variatã; o
invitaþie într-o grãdinã la aer curat.
În haibun, simbolul central este poarta ( în sens
abstract ), dincolo de care începe o altã lume. Textele
în prozã înfãþiºeazã banalitãþi zilnice, sub forma unui
jurnal de cãlãtorie, memorialisticã, reflexii finalizate
într-un haiku sau tanka surprinzãtor prin simplitate.
Întorcându-se acasã de la serviciu, grãbit, sã nu întârzie
la Serbarea pomului de iarnã, poetul descoperã un
om cãzut în stradã ( bolnav, beþiv ? ), neprevãzutul
care îl îndeamnã la meditaþie pe tema înstrãinãrii
fiinþei umane. Acesta oscileazã între drama
necunoscutului ºi sacralizarea bradului la sãrbãtori,
prin prezenþa unui înger- marionetã: ‘’ uite Moº Crãciun
/ îngerul în vârf de brad-/ primim iar o ºansã.’’
O zi aparent lipsitã de spectaculos are poezia ei,
exprimatã în tanka din final, la întâlnirea între
gãrgãriþã ºi o floare. Mai întâi o acumulare de
evenimente casnice, având menirea sã amplifice
tensiunea dramaticã : vizionarea unui thriller din 1954,
la televizor, impresii despre cultura americanã,
rãsturnarea valorilor, trecerea timpului, renaºterea
naturii în spaþiul urban, unde se aflã în opoziþie
elementele vizibile ale trecutului ( peticele zãpezii ) ,
cu elementele viitorului ( iarba ), abia bãnuite: ‘’
mustesc lângã bloc /peticele zãpezii-/undeva iarba.’’
Nu lipsesc însemnãrile despre mizeria cotidianã,
dintr-un sat cu multe case de vacanþã. Apa Sãratei
trece pe aici ºi se umple de hârtii, pampers, vase de
plastic, table ruginite, cauciucuri ºi plânsul interior al
contemplatorului îºi aflã o exprimare metaforicã : ‘’
sunetul ploii-/ în apa pârâului / curg iar lacrimi’’, în
antitezã cu civilizaþia danezã, surprinsã în tanka.
Astãzi nu se mai poate pune la îndoialã cã Titu
Maiorescu a fost una dintre cele mai mari figuri ale culturii
româneºti. Era supranumit „criticul Junimii”, societate
literarã care, dupa cum se ºtie, reprezintã culmea literaturii
noastre clasice. A fost îndrumãtorul ºi animatorul ei. E de
la sine înþeles însã, cã o personalitate atât de proeminentã
nu se iveºte întâmplãtor, ea este produsul firesc al
frãmântãrilor ºi nãzuinþelor sociale din vremurile
respective.
În secolul XIX, valurile ideilor generoase se revarsã
ºi asupra þãrilor române, unde gãsesc un teren bine pregãtit
prin aspiraþii strãvechi spre dezrobire, ajungându-se astfel
ºi la noi la lupta desfãºuratã pentru libertatea naþionalã ºi
socialã. Concomitent ºi ca o inerenþã a acestei
efervescenþe generale se iveºte ºi prima etapã a literaturii
noastre, literaturã în sensul propriu al cuvântului. Dar,
dupã cum lupta socialã ajunsã la revoluþia din 1848 nu
aduce rezultate dorite, tot aºa ºi în sânul literaturii se vor
ivi neajunsuri, anomalii, care trebuiau remediate. Se scria
tot mai mult, însã fãrã un criteriu de valoare minimal,
lezându-se adesea gustul literar cel mai elementar. Se iveºte
necesitatea unei critici care sã cureþe terenul ºi sã dea
directive sãnãtoase. Dupa încercãri premergãtoare,
punctul culminant al acestei nazuinþe îl va reprezenta Titu
Maiorescu.
Nu putem sã nu ne oprim asupra câtorva date
biografice în ce priveºte formaþia sa. Nãscut la 15 februarie
1840 la Craiova, fiul lui Ioan Maiorescu ºi al Mariei (n.
Popazu). Tatãl sãu, înrudit cu Inochenþie Micu ºi cu Petru
Maior, a fost, dupã expresia lui T. Vianu, un remarcabil
„cap politic”; în iunie 1848 el dã citire, în curtea Colegiului
Naþional din Craiova, „Proclamaþiei de la Izlaz”. Pentru
convingerile sale politice a îndurat persecuþii; lasã, dupa
moarte, câteva scrieri de istorie ºi lingvisticã, pe care fiul
sãu le va publica în „Convorbiri literare”. Maria Popazu
era, se pare, de origine aromânã.

Mircea Teculescu
- Porþi în depãrtare Pe un ton elegiac, poetul rememoreazã moartea
unei finþe sãrace, într-un cadru sumbru, dominat de
luminiþa plãpândã din fereastrã, simbol al cunoaºterii,
al regãsirii drumului spre originar. În spaþiul rustic,
patriarhal, cu noroi ºi vânt puternic, existã un obiect
încãrcat de sacralitate ( troiþa ) ºi un câine care latrã
jalnic spre lunã: ‘’ în casa micã / nimeni nicãieri-/ un
câine latrã.’’ Într-un alt haibun sunt schiþate, în
antitezã, un supermagazin luxos din Tulcea, un mall
în formã de cub ºi un magazin mic unde se vând
icoane, cãrþi despre sfinþi, obiecte de cult ortodoxe.
Simboluri ale permanenþei, cum sunt imaginile din
icoane, apar într-un haiku frumos caligrafiat:’’
neperisabil / îngerul stând într-un colþ-/cumperi ce
vrei’’. Primind cadou o icoanã cu Iisus la maturitate,
zugrãvitã de un amator, poetul îºi pune problema
adorãrii kitsch-ului.
Haibunul pe tema suferinþei ocnaºilor împrumutã
note despre estetica urâtului, de la T. Arghezi. În
câteva fraze este descrisã în culori reci o salinã de
la Slãnic Prahova, în care obiectivul de filmat se
miºcã greoi, de la încãlþãrile ocnaºilor, la vagoneþi
ruginiþi, scule rudimentare de sãpat sau la sculpturi
în sare. ªi totuºi urâþenia are farmecul ei, dacã ºtii
sã o priveºti :’’ cristal reflectând / peticite botine-/
din pereþi de apã.’’ A ºaptea poartã are o temã de
naturã livrescã, trimiþând la gloria culturalã a lui
Brâncuºi, cu operele sale de la Târgu Jiu. Acolo
coloana infinitã devine coloana cerului, care face
legãtura cu arborele originar, într-un avânt dinamic
sugerat de pãsãri:’’ cu pãsãrile / în avântul larg spre
cer-/ coloana noastrã’’.
Cel puþin douã haiga atrag atenþia prin graþia
liniilor, prin tematicã, analogii ºi haiku-ul inspirat. Întro paginã, desenul înfãþiºeazã sloiurile plutitoare,
gheaþa crãpatã ºi un pescãruº, iar meditaþia este

TITU MAIORESCU 170 DE ANI DE LA NAªTERE
15 februarie 1840 – 1 iulie 1917
Maiorescu începe studiile la Craiova; apoi, dupã
peregrinãri cu familia la Bucureºti, Braºov, Sibiu, Blaj, le
continuã la Braºov ºi, datoritã unei burse a Episcopiei
Blajului, la Viena (1851-1858), mai întâi ca extern, apoi ca
intern la Academia Theresiana (anii 1856-1858).
Din 1855, Titu Maiorescu îºi noteazã impresiile zilnice
într-un jurnal, unul din cele mai interesante pe care le
cunoaºte literatura românã (publicat postum: Însemnãri
zilnice, 3 volume 1937-1943 ºi, într-o nouã ediþie,
completatã cu epistolarul, începând din 1976). Urmeazã
cursurile Facultãþii de Filozofie din Berlin (1858-1859);
trece apoi la Giessen unde obþine (1859) titlul de doctor
în filozofie. Beneficiar al unei burse acordate de Eforia
ªcoalelor, obþine la Paris o licenþã în litere ºi una în drept,
dar eºueazã în încercarea de a obþine ºi un doctorat în
litere. În 1860 publicã o prima încercare folozoficã, sub
titlul „Einiges philosophische in gemeinfassliches Form”;
cu bune ecouri la Paris ºi Berlin. În 1861 se întoarce în
þarã, începând o carierã didacticã ºi politicã foarte bogatã,
paralelã cu cea de jurist. Împreunã cu alþi cãrturari,
Maiorescu iniþiazã, în 1863, un ciclu de „prelecþiuni
populare”, a cãror tradiþie va dãinui vreme de 17 ani: în
legaturã cu aceste iniþiative se constituie Societatea
„Junimea” care, din 1867, va dispune ºi de un organ de
presã, revista „Convorbiri literare”. Membru al Societãþii
Academice Române, demisioneazã în 1869 din cauza
vederilor sale antilatiniste (va reveni in 1879). Începe o
carierã politicã dusã pâna în preajma Primului Rãzboi
Mondial: deputat, agent diplomatic la Berlin. Activitatea

subtil exprimatã. În timp ce sloiurile îndepãrteazã
marea în larg, poetul priveºte încântat un pescãruº,
rãtãcit în spaþiul teluric: ‘’ formele gheþii / alungând
marea în larg-/pescãruº pe mal’’. O altã paginã oferã
cititorului însetat de exotic, un desen în linie sigurã,
o creaþie de tip portretistic, reprezentând femeia
japonezã în costum tradiþional ºi alãturi un haiku pe
tema graþiei, sugeratã de o libelulã ºi de freamãtul
frunzelor. Acestea au ca element comun un dinamism
abia perceptibil, care înfioarã plãcut contemplatorul
de ocazie .’’ O libelulã / poposind pe-o creangã-/
freamãt de frunze’’.În primul poem haiga, revelaþia
este legatã de ocrotire, iar în cel de-al doilea, intenþia
este de a reliefa graþia, în general.
Am selectat un Senryu uta, pentru nota satiricã
ºi compoziþia rarã, atras de cele douã haiku-uri care
încadreazã tanka pe tema viscolului. O interogaþie
retoricã evidenþiazã sentimentul de trecere a timpului,
surâsul ironic, dezlãnþuirea stihialã. Iar în final, un
haiku bazat pe jocul de cuvinte, alternanþa masculinfeminin ºi un argument nevinovat :’’ machitmachiatã / zãu, nu depinde de sex :/ Revelionul’’. În
aceeaºi linie caricaturalã, satiricã, poetul compune
un senryu kioka, ironizând efectul bãuturii asupra
omului, care percepe fenomenul doar termic : ‘’ o
sticlã de vin / pe care ºade raza / e februarie-/ uºor
îmi voi aminti/cãldura lui iulie’’.
Multe poeme tanka sunt memorabile. Am
selectat un text care sugereazã senzualitatea, în
imagini vizuale ºi olfactive, un ritual al îmbãierii cu
apa de ploaie, care dã pãrului nuanþe neaºteptate,
unduiri ºi miresme :’’picurã încet/ apa de pe streaºinã/
într-o cãldare-/mâine pãrul fetiþei / va undui
înmiresmat’’.
Cartea lui Mircea Teculescu are caracter
simfonic, rostogoliri de fluviu ºi o bolborosealã
secretã în lumea iniþiaþilor.
Mircea Teculescu, Porþi în depãrtare, Editura
Anca, Urziceni, 2008.

politicã îl acapareazã din ce în ce mai mult, dar, din 1880,
reia colaborarea la revista “Convorbiri literare”. Maiorescu
poartã acum faimoasa lui polemicã literara cu DobrogeanuGherea. Revine la Universitatea din Bucureºti în 1884, ca
profesor de Logicã ºi Istoria filozofiei. Dupã 1890
preocupãrile politice trec pe primul plan: e ministru al
Justiþiei; ministru de Externe; ca prim-ministru va prezida
Conferinþa de pace de la Bucureºti (1913). Se retrage din
viaþa politicã în 1913. Partizan, de veche datã, al alianþei
cu Puterile Centrale, rãmâne la Bucureºti sub ocupaþie,
fãrã a avea relaþii cu inamicul.
Dupã mai multe broºuri referitoare la probleme de limba
românã, publicã prima ediþie de „Critice” (1874, întregitã
prin reeditãri succesive). În 1876 îºi publicã „Logica”, în
timp ce opera sa oratoricã e cuprinsã în 5 volume de
„Discursuri parlamentare cu privire asupra dezvoltãrii
politice a României sub domnia lui Carol I”. Opera didacticã
ºi primele scrieri au fost editate postum („Prelegeri de
filosofie”, 1980; „Scrieri din tinereþe”, 1981). În ziua de 1
iulie 1917 moare la Bucureºti. Înmormântarea va avea loc
la Cimitirul Bellu.
Chiar daca în nici una din formele lui de manifestare
Maiorescu nu a fost un spirit original, importanþa sa este
covârºitoare: ea trebuie cãutatã în rolul de cãlauzã, de
„spiritus rector” pe care Maiorescu l-a avut în cultura
românã, într-o epocã în care aceasta se afla în plinã
tranziþie ºi în cãutarea unui destin mai înalt.
Bibliotecar Constantin M.Daniela
Biblioteca Judeþeanã „ªtefan Bãnulescu” Ialomiþa
Bibliografie:
xxx – Dicþionarul Esenþial al Scriitorilor Români, Editura
Albatros, Bucureºti, 2000.
Maiorescu, Titu – Critice, Editura Albatros, Bucureºti 1998
Rusu, Liviu – Scrieri despre Titu Maiorescu, Editura Cartea
Româneascã, Bucureºti 1979
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AMALIAFAÞÃ ÎN FAÞÃ CU MATEMATICAVIEÞII
Între x ºi y, aleg o altã necunoscutã: z.
Explicaþie:
x – cârtiþa htonianã care sapã continuu.
O voi întâlni?
y – o pisicã leneºã, tolãnitã la soare pe
pãmântul reavãn.
O voi întâlni?
z – noriºorul meu cu aripi de înger care mã
invitã la desert: îngheþatã din raze de soare,
cu laptele Cãii Lactee ºi praf stelar.
Îl voi întâlni?
Amalia stãtea lângã fereastrã ºi se gândea cum iarna
a venit ºi a acoperit totul, chiar ºi sufletul ei…însã ea
nu este aici, nu ºtie cã viaþa trece pe lângã ea …s-a
refugiat pe norul ei pufos …însã pe mine nu mã poate
minþi, ºtiu exact ce simte ºi ce a simþit …. ºtiu cã
astãzi, într-un final, este liniºtitã ºi cã pentru ea este
cel mai frumos sentiment … Aºa cum zice chiar ea
… de ceva timp încoace se simte ca un unghi de 180
de grade …simte cã lumea este a ei ºi cã orice stea de
pe cer strãluceºte pentru ea.
Amalia este conºtientã de asemenea cã în cele
mai grele clipe ale vieþii ei s-a refugiat pe noriºor ºi cã
mereu a zâmbit, chiar ºi cu o jumãtate de gurã, atunci
când mânca din îngheþata ei cu raze de soare, lapte
din Calea Lactee ºi praf stelar …. Mereu reuºea sã îºi
murdãreascã vârful nasului cu îngheþatã ºi asta o fãcea
sã surâdã de fiecare datã … acel noriºor a fost o
constantã în viaþa Amaliei … de aceea Amalia a ajuns
sã spunã ca acesta reprezintã soluþia ecuaþiei ei de
cele mai multe ori …ecuaþia pe care o are cu viaþa, cu
încercãrile la care o pune viaþa ….Am sã îi spun z ….
Îi spun aºa pentru cã, pânã acum, Amalia a încercat
sã fie definitã ºi de x ºi de y …dar pânã la urma s-a
refugiat în z …. Z a fost soluþia sau cel puþin aºa
simþea atunci. Dar cine sunt X ºi Y ? Ei bine, X ºi Y
sunt douã soluþii ale ei sau cel puþin aºa credea ea, dar
care s-au dovedit ca fiind total nepotrivite pentru
ecuaþia ei ….X este o cârtiþã. De ce o cârtiþã? Pentru
cã cel pe care l-am ales sã fie o cârtiþã era curios ºi îºi
dorea sã afle cât mai multe sau cel puþin aºa credea
Amalia. Mereu când îi povestea ceva Amaliei, el simþea
nevoia de a da toate detaliile, sã spunã unde, cum,
cât ºi de ce s-a întâmplat totul. De fiecare datã când
spunea ceva, pe Amalia o fãcea sã râdã…. Nu râdea
pentru cã el spunea o glumã sau ceva amuzant, ci
pentru cã îºi dãdea seama cât îi este de drag …ºi îi
plãcea sã îl vadã cu câtã acurateþe prezintã toate
detaliile. Sau când X cãuta o informaþie într-o carte,
nu se grãbea ca toþi ceilalþi, ci stãtea ºi analiza fiecare
paginã în parte … îi era aºa drag Amaliei …dar se
pare cã nu cu el Amalia trebuie sã gãseascã soluþia
ecuaþiei dragostei …. Prin viaþa Amaliei a mai trecut ºi

Y … pe Y Amalia îl vedea ca pe o pisicã, o pisicã ce
stã mereu la soare ºi e leneºã tare…. Amaliei îi plãcea
când lui Y îi cãdea o suviþã rebelã de pãr pe frunte ºi Y
scria ceva ….ºi chiar dacã îl incomoda, el nu îºi dãdea
acea ºuviþã de pãr pânã când ea cu grijã ºi iubire
aproape materne, îi lua suviþa de pe fruntea latã ºi o
aºeza la loc …. între firele de pãr ondulate …. ªi
cât îi mai plãcea Amaliei sã îl vadã atunci când era
cufundat în meditaþii … la fel de mult ca atunci când
Y stãtea lângã fereastrã pentru cã venise primavara
ºi voia sã se bucure de primele raze ale soarelui ce
ieºise timid de dupã nori … sau când el stãtea lângã
soba mamei spunând cã este locul lui preferat pentru
cã îi place cãldura cãminului, dar nu mai mult ca atunci
când stãtea în braþele Amaliei … mereu îi spunea
Amaliei sã îl lase sã stea în braþele ei pentru cã acolo
este cel mai cald.
Probabil cã de aceea Amaliei nu îi vine sã creadã
cã nici X ºi nici Y nu sunt acum în viaþa ei … nu ºtie
foarte bine unde a greºit ºi probabil cã doar înaintarea
ei în vârstã o face sã conºtientize …însã acum o doare
cel mai tare: ea cu x ºi y sunt doar simple paralele
….sau cel puþin aºa este ea pentru cei doi …. Pentru
cã Amalia nu vrea sau nu poate sã creadã cã ea nu a
reprezentat aproape nimic în viaþa acestora, din
moment ce aceºtia nu îi mai spun un simplu la mulþi
ani de ziua ei … unde este acel punct comun? N-au
fost nici mãcar niºte drepte concurente? Ea n-a fost
mãcar nicio secantã în viaþa lor? Probabil cã asta este
diferenþa între ea ºi ei … ea i-a iubit, ei poate au iubito sau poate aºa vrea ea sã creadã sau poate la asta
sperã.
Dilema Amaliei este cã a greºit ºi a doua oarã la
calculele vieþii …. Poate într-adevãr x nu a fost soluþia
potrivitã, dar Y? Chiar nu a învãþat nimic din greºelile
ei? Sau poate teorema sufletului ei este încã o enigmã
ºi probabil peste ceva timp va ºti cineva cum sã o
defineascã.
Pânã atunci Amalia se refugia în Z ….însã de ceva
timp în fiecare dimineaþã atunci când are încã un miros
somnoros îºi propune sã creadã în zâne ºi sã uite de
zmei, sã fie conºtientã cã dupã nori se aflã soarele ºi
cã îi va mângâia faþa ce poartã încã urmele lacrimilor
fierbinþi de altãdatã ºi, dacã îºi doreºti ceva cu
adevãrat, se va întampla ….
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Nicolae Teoharie
Unde ai fost ?
Mama mea nu mai este,
dar eu încã îi mai fac promisiuni
în numele unui înger
pe care nu l-am vãzut niciodatã.
În þinutul nostru lupii au dispãrut,
dar eu încã folosesc urletul lor
ca sã-mi adun haita de instincte.
Au început sã se evapore din trupul meu
zilele ce vor veni.
De ce m-ai pierdut în nisipul prelins printre
degete?
Unde aþi fost când mi-am pierdut câmpiile ºi
vântul?
ªi oamenii, oamenii,
de ce pot fi împuºcaþi cu vorbele înserãrii mele ?

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

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