„... 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

Editori:
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„Dupã melci”
de Ion Barbu, tratat de
psihologie ºi sociologie
Construit la derutã sub forma unei balade,
alcãtuitã din trei pãrþi precedate de un prolog, poemul
„Dupã melci” este în fond un tratat de psihologie ºi
sociologie.
ªi acest lucru se descoperã ca în palmã, încã de
la primele versuri ale prologului: „Dintr-atâþia fraþi
mai mari/ Unii morþi/ Alþii plugari/ Dintr-atâþia fraþi
mai mici:/ Prunci de treabã, / Scunzi, peltici”. Chiar
sintagma „Dintr-atâþia fraþi”, trãdeazã intenþia
poetului de a selecta din rândul maselor, anumite
specimene. Apoi, ca într-un scurt „înºirã-te
mãrgãritare”, sunt enumeraþi anonimic, „Unii/ Alþii”,
„fraþi” ai eului poetic, fiecare ca reprezentant al
unei tipologii umane. Astfel, fraþii „morþi” reprezintã
acele persoane decãzute din demnitatea de oameni,
indivizi morþi sufleteºte. De altfel, era ºi absurd ºi
totodatã inutil, sã menþioneze în acest registru
tipologic, persoanele deja decedate, întru-cât ele nu
mai pot face parte din acel mare tot, denumit generic
„lume”, din care eul se va fi „brodit” „ºui, hoinar”.
„Plugarii” sunt acele persoane care se complac în
starea lor sãracã din punct de vedere spiritual,
nicidecum muncitori la coarnele plugului. ªi aceasta,
deoarece demnitatea plugarilor propriu-ziºi, de cele
mai multe ori oameni simpli din punct de vedere
intelectual, dar bogaþi spiritual, datoritã
conservatorismului religios tipic mediului rural, nu
contrasta deloc plãcut lângã fraþii morþi. „Pruncii de
treabã” reprezintã categoria oamenilor „încãrcaþi de
lumesc”( Petre Þuþea ). Acele persoane, care, deºi
prunci din punct de vedere spiritual ºi intelectual, au
totuºi marele merit de a fi „de treabã”, adicã au
capacitatea instinctualã de a se face plãcuþi ºi binevãzuþi de lume. În fine, acei „scunzi, peltici” sunt cei
care se poticnesc ei înºiºi de defectele lor fiziologice,
cei complexaþi, care nu catadicsesc nici un efort sã
treacã peste autocondamnarea lor. Odatã lista
încheiatã, observãm cã expunerea tipologiilor se face
sistematic, dela cele mai grave metehne, cele legate
de latura spiritualã, la cele mai puþin grave, cele psihosomatice . ªi totuºi, de ce îi numeºte eul poetic fraþi?
Poate din credinþa cã toþi oamenii sunt fraþi între ei,
în virtutea creãrii lor de un singur Creator, fie din
partizanat cu „Declaraþia universalã a drepturilor
omului”, poate din amândouã, poate din niciuna. Dar
cu siguranþã pentru a arãta cã ºi el fãcea cândva
parte dintre ei, dupã cum însuºi mãrturiseºte: „ Numai
eu, rãsad mai rãu/ Dintr-atâþea prin ce har?/ Mã
brodisem ºui, hoinar”. Apare aici unicitatea eului în
raport cu ceilalþi, redatã prin sintagma „rãsad mai
rãu”, care este o confirmare a antitezei. De ce
„rãu”? Tocmai pentru cã el nu se mulþumeºte cu
acel bine aparent din starea de lâncezire spiritualã ºi
intelectualã. El se intuieºte ca fiind purtãtorul unui
har special, acela de a fi „hoinar”, adicã nestatornic
în idei ºi sentimente, mereu tinzând spre mai mult, ºi
în ultimã instanþã spre absolut, care se identificã cu
aflarea adevãrului suprem.
(continuare în pag. 3)
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Am avut sau nu am avut coadã?
Cum a vãzut Charles Darwin istoria speciilor?
Foarte simplu. În ceea ce priveºte plantele, lucrurile
s-au petrecut cam aºa. Ele au constatat, la un moment
dat, cã miile de insecte ce zburau deasupra lor ar putea
sã le ajute la fecundare. Zis ºi fãcut. Vãzând cã
insectele sunt atrase de coloritul florilor ºi de mirosul
lor, plantele au hotãrât sã-ºi schimbe aspectul. Ele ºtiau
cum aratã (cãci se vãzuserã de atâtea ori în oglindã,
ori le-au spus vecinele lor), adicã monoton ºi anonim
ºi nu puteau continua aºa. De aceea plantele si-au dorit
florile roºii, ori galbene, cu dungi, ori picãþele, cãci
ele ºtiau cum sunt aceste culori ºi urmãriserã ce fac
insectele. La fel au procedat cu mirosurile ºi nectarul,
amândouã pregãtind atragerea bietelor albinuþe, spre
binele procreaþiei. Dupã milioane de ani de
perseverenþã, au reuºit sã fie aºa cum ºi-au dorit. Mãi,
sã fie!!!
Cu animalele a fost un pic mai greu, ele nefiind
consecvente ºi nici serioase în abordarea problemei
împerecherii. ªarpele, de exemplu, trãia în mãri ºi
oceane ºi plictisit de atâta umezealã s-a hotãrât deodatã
sã facã primii paºi pe pãmânt. Dar frumoasele reptile
ºi-au dat seama de ridicolul situaþiei de a face paºi
când tu nu ai picioare. Nici unul! Mai mult chiar, nici
nu ºtiau cum poate ºi cum trebuie sã arate un picior.
Fãrã sã-ºi piardã încrederea, ºerpii noºtri s-au tot
unduit pe nisipul plajelor pânã a început sã le creascã
picioare. Picioare în toatã regula, cu degete ºi unghii!!
Astfel au apãrut broaºtele ºi ºopârlele. Nu a trecut
multã vreme ºi aceste specii umblãtoare s-au dorit ºi
zburãtoare. Dupã experienþa cu membrele, lucrurile
au mers mai uºor. Milioane de ani s-au aruncat de pe

pietroaie, dealuri ºi munþi, pânã
ce au auzit un fâlfâit. Nu erau
altceva decât mâinile lor
devenite aripi. Ca sã vezi cât
poate sã facã voinþa de mai bine
a speciilor.
* * *
Se împlinesc 150 de ani de la apariþia unei cãrþi
celebre; Originea speciilor. Ea a fost scrisã dupã
experienþa pe care Darwin a trãit-o cu Beagle. Abia
trecuse de 20 de ani când a efectuat cãlãtoria, dar
asta nu l-a împiedicat sã judece istoria tuturor plantelor
ºi animalelor dintr-o perspectivã curajoasã. Astãzi se
ºtie cã în cãlãtoria sa, Darwin nu a vãzut mai mult de
câteva sute de plante ºi animale, experienþã care l-a
condus la teoria ce îi poartã numele.
În prezent nu se mai învaþã în ºcoli ca un lucru
cert, ci împreunã cu alte teorii ce încearcã sã explice
apariþia ºi evoluþia vieþii pe Pãmânt. Teoria darwinistã
este un exemplu pentru cât înseamnã persuasiunea în
viaþa noastrã. Mai cred în ea doar profesorii de biologie
fãrã televizor. Faimosul „Arheopterix” pe care l-au
studiat generaþii la rând, nu a fost decât un fals de
prost gust. La fel au fost falsificate tot felul de „oase”,
ce voiau sã ne demonstreze evoluþia omului.
Fiþi liniºtiþi. Nu „ne tragem din maimuþe” ºi nici nam avut coadã. Acum 150 de ani, un tânãr dornic de
afirmare a spus o poveste ºi noi toþi ne-am chinuit sã
o facem veridicã. Cartea lui Darwin, publicatã pentru
prima datã în 1859, este mãsura a ceea ce suntem.
Fum ºi fumuri.

Dan Elias

22 martie 1949, Roman, s-a nãscut
Vasile AIONESEI, artist plastic, profesor.

La mulþi ani !
Vasile Aionesei la 60 de ani,
vârsta maturitãþii artistice.
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 nãcut 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, Bucureºti, s-a nãscut Nicolai
ANTON, medic.

Vasile ANDRU

TERMINOLOGIE BOTANICÃ
CREªTINÃ A PLANTELOR
VINDECÃTOARE (II)
4. Denumire creºtinã ca mutare în Duh
Deosebirea între „fitoterapie” ºi „terapie isihastã prin
plante” constã în crearea terenului psihic favorabil
trecerii de la simþuri la Duh. ªtiind cã starea psihicã,
focul sufletesc sunt hotãrâtoare restabilirii sãnãtãþii.
ªtiind cã efectul plantei se dubleazã sau se înzeceºte
dacã pacientul opereazã – prin el sau prin ajutor –
trecerea minþii de la corporal la spiritual. Numele divine
ale plantelor ajutã aceastã trecere, prin însuºi complexul
lor lexical. În aºa mãsurã influenþeazã încât, la urmã
nu ºtii dacã restabilirea sãnãtãþii se petrece din cauza
acþiunii chimice a plantei sau, totuºi, din cauza mutãrii
de la simþuri la Duh. Oricum, ambii factori terapeutici
(chimic ºi spiritual) se potenþeazã reciproc.
Un exemplu. Busuioc – plantã cu nume creºtin ºi
cu o consacrare terapeuticã sau ritualã. Se mai numeºte:
buruianã sfântã, buruianã de botez. Latineºte: basilicum
remedium, adicã „leac împãrãtesc”. La fel în greceºte:
pharmakon basileus, care se traduce „leac regesc”.
În primul rând, prestigiul religios al numelui
cauþioneazã vindecarea, pregãteºte terenul minþii.
Apoi, legenda plantei are acþiunea ei sugestivã,
când aceastã legendã este evocatã de vindecãtor, sau
reamintitã pacientului, care de regulã o cunoaºte.
În cazul busuiocului, legenda este strâns legatã de
adevãrul istoric al gãsirii sfintei cruci, sub o tufã de
busuioc, prin acþiunea vizionarã, de cãtre împãrãteasa
Elena ºi episcopul Silvestru. Atunci planta, care se numea
înainte : ocinum (lat.) ºi okymon (grec.), a primit numele
de „busuioc”, adicã basileios, împãratul (= Hristos).
Autoritatea datului istoric – evident, ºi din istoria
mireanã, dar ºi din istoria mântuirii – lucreazã favorabil
pentru trecerea de la simþuri la Duh, pentru creearea
climatului psihic vindecãtor.
Se adaugã, apoi, reale calitãþi chimice,
farmaceutice, ale acestei plante.
Planta se foloseºte în vindecarea stãrilor gripale,
bronºite, cefalee (dureri de cap). Dar ºi în ulcer gastric,
sau în anorexie, stimulând digestia. Este antiinflamator
intestinal, antiseptic pulmonar. Uleiul volatil din busuioc
are proprietãþi antimicrobiene ºi antifungice. Calmant
în colici intestinale. Folositor ºi in infecþii urinare (2-3
ceaiuri pe zi, dupã mese).
Mai adãugãm cã, în tradiþia popularã româneascã,
busuiocul are calitãþi epitropeice, repede ajutãtor psihic
al tinerelor care vor sã îºi afle sortitul sau îºi încep
viaþa de familie.

5. Numele ca incantaþie ºi ca rugãciune
Numele creºtine ale plantei vindecãtoare este legat
de ideea de rugãciune, de invocare, de nãdejdea unui
fapt miraculos.
De aceea, pojarniþa are mai multe nume creºtine,
înºirarea lor dând o rugãciune, evocând: crucea, focul
purificator, sau pe sfinþii Ioan ºi Petru.
Faptul cã cuvântul „cruce” apare în câteva dintre
denumirile sunãtoarei (sau pojarniþa), aratã legãtura cu
simbolul salvãrii, cu simbolul mântuirii.
Aceste nume vor sã sublinieze ºi evantaiul mare de
efecte terapeutice. Planta se foloseºte mai ales în
afecþiuni hepatice ºi biliare. Are acþiune cicatrizantã ºi
antisepticã. Vasodilatator ºi hipotensiv. Împiedicã
degenerarea celului hepatice. Se foloseºte în hepatite
cronice ºi evolutive. În colecistite. Extern, în
inflamaþiile gingiilor. În vindecarea rãnilor ºi arsurilor.
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Precauþie: dupã consumarea unui ceai de sunãtoare,
se va evita expunerea la soare, circa o orã ºi jumãtate.
Sunt 7 plante cu nume de „cruce”(a voinicului, a
pãmântului) ºi 21 cu numele de „cruciuliþã”. S-ar putea
spune cã românii sunt un popor al crucii, un popor al
legii revelate, al mântuirii prin cruce, iar acest adevãr
se reflectã în limbaj, în etnobotanicã.
Cimbriºor se mai numeºte balsam ºi tãmâiþã.
Evident, prima referinþã este la trãsãtura sa de
aromaticã. Dar tãmâiþa, tãmâia nu-i doar referinþã
aromaticã, ci ºi creºtinã, de mulþumire ºi evlavie.
Numele a fost asociat cu virtuþile plantei: calmant asupra
tusei (datoritã uleiurilor volatile, acizilor cafeici ºi
rosmarinici); stimulent al secreþiei biliare a ficatului.
Stimuleazã funcþiile rinichilor. Calmant, în afecþiuni
nervoase. Reglator endocrin. Folosit ºi ca infuzie, dar
ºi ca aromatic în alimente, ºi în bãi relaxante.
În articolul de faþã semnalãm doar ilustrativ, un
numãr restrâns de plante. Insistând pe acest aspect
legat doar de terapiile isihaste, adicã referinþa
incantatorie ºi slãvitoare a numelor creºtine. Dupã ce
am marcat acest aspect, cei interesaþi vor putea ei
înºiºi sã foloseascã altfel, cu un plus de efivienþã,
repertoriile de fitoterapie unde se dau plantele cu
acþiunea lor. Ceea ce am realizat noi acum, este modul
de a face trecerea de la planul fizic-corporal la planul
spiritual. Numele creºtine ºi istoric sau legenda plantei
sunt un ajutor de trecere spre spiritual.
Mai amintim câteva din numele creºtine ale celor
mai cunoscute plante de leac sau alimentare:
Muºeþel: poala Sfintei Maria.
Busuioc sãlbatic: Iarba Sf. Antonie.
Pecetea lui Solomon.
Fasolea Sf. Ignaþiu (din care homeopaþii au scos
leacul ignatia).
Buruianã sfântã (Rostopasca). În afecþiuni hepatobiliare. În unele boli de piele. Inflamaþii uterine.
Tratamentul micozelor ºi candidozelor. Atenþie la dozaj.
O linguriþã la 300 gr. Apã. Lãsatã în infuzie nu mai
mult de 5 minute. (La alte plante timpul de infuzare
poate merge pânã la 10 minute. Dar niciodatã sã nu
depãºeascã 45 de minute. Dacã planta a stat în infuzie
45 de minute, ceaiul va avea tanini ºi posibile
componente nefolositosre sau chiar toxice.)
Salvia: Iarba Sf. Ioan, iarbã „desfãcãtoare”.
Mierea ursului: cruciºoarã sau cruciºor. Excelentã
în afecþiuni pulmonare. Se numeºte ºi iarba plãmânilor
sau iarba pãmântului.
Salcâmul, numit „rugã” sau „rugãciune”. ªi el
indicat în afecþiuni pulmonare, în tuse, în afecþiuni ale
cãilor respiratorii. Singur sau în combinaþie cu socul.
Neîndulcit, sau îndulcit cu miere de salcâm. Atenþie la
faptul cã mierea nu trebuie pusã în ceaiul fierbinte, ci
sub 42 de grade. Mierea este corp viu, ea moare la
peste 42 de grade, sãrãceºte de hormoni, de enzime.
La fel, ea „rãceºte” dacã o puneþi în frigider...
Îngerica, numitã ºi angelica. Numitã ºi „ªapte
îngeri”. Indicatã ca reglator psihic, antidepresiv. Se
foloseºte în astenii – dizabilitate intelectualã, nu?
Recomandatã celor cu probleme emoþionale, labilitãþi.
Nalbã: Pâinea Domnului, turta Domnului, pâiniºoarã,
caºul popii... Emolient, în bronºite, în tuse, laringite.
Extern: gargarã, bãi. Se folosesc ºi rãdãcinile. Calmant.
Acuma – sã nu vã umpleþi casa cu ceaiuri. Folosiþi
selectiv, pe dominanta terapeuticã ºi pe rezonanþa
creºtinã. Cei care au evlavie la Maica Domnului, vor
simþi binefacere alegând varianta fitoterapeuticã
respectivã, plante cu numele Maica Domnului, între
patru sau cinci plante cu acþiuni relativ asemãnãtoare.
(continuare în numãrul viitor)

Reflectarea trecutului în
scrieri cu caracter
memorialistic.
Posibilitãþi de analizã ºi
interpretare
(urmare din numãrul trecut)

Discuþia se complicã atunci când textele sunt tratate
drept o formã de autobiografie, cãci acþiunea unui
autobiograf prezintã similitudini cu cea a istoricului.
Însuºi faptul de a fi scris o amintire împrumutã unei
autobiografii un caracter istoric, cãci amintirea relatatã
are la bazã texte, reprezentãri colective, adicã aproape
aceleaºi surse care stau la baza cercetãrii istorice. Cel
care îºi relateazã viaþa sau evocã întâmplãrile prin care
a trecut se aflã pus în faþa aceloraºi probleme ca ºi
istoricul: selectarea, înlãnþuirea, periodizarea
amintirilor.
Jurnalele intime nu ridicã astfel de probleme,
deoarece evenimentele, deºi sunt selectate, nu sunt
analizate din perspectiva finalitãþii lor. Numai distanþarea
în timp poate permite periodizarea ºi înlãnþuirea
evenimentelor, pornind de la structurile cauzalitãþii.
Selectarea celor reprezentative, mai mult decât
periodizarea sau înlãnþuirea lor, poate prezenta o serie
de dificultãþi pentru autor. Selectarea presupune
reþinerea acelor evenimente din trecut care au o
semnificaþie oarecare ºi eliminarea tuturor acelora care
sunt nesemnificative. Dincolo de valenþele memoriei
existã o eliminare involuntarã a unor aspecte din trecut,
prin uitare, iar în operaþia de selectare poate interveni
factorul uman care manifestã tendinþa de a ascunde
acele elemente din trecut care l-ar înfãþiºa pe autor
într-o luminã negativã1. Mai mult, chiar hotãrârea de a
elimina orice reticenþã autobiograficã poate provoca
la nivelul subconºtientului reacþii care, în prezentarea
evenimentelor, produc deformãri2. Prin urmare, atunci
când un autor declarã ca nu se abate niciodatã de la
norma sinceritãþii, faptul trebuie înþeles în cadrul
condiþiilor normale ale psihologiei umane, care conferã
termenului de „sinceritate” o semnificaþie relativã3.
Caracterul subiectiv al relatãrilor se aflã însã în strânsã
legãturã cu motivaþiile ce au stat la baza elaborãrii
memoriilor, autobiografiilor, jurnalelor sau notelor
zilnice.
În unele situaþii, combatanþii din armata românã în
primul rãzboi mondial, autori ai unor astfel de scrieri,
ce cuprind referiri la viaþa de front precizeazã temeiurile
care au stat la baza înfãptuirii demersului lor. Uneori,
relatãrile pot fi fãcute pentru „cunoaºterea vremii”4
despre care ne vorbeºte autorul, deoarece „timpul
preface totul; oamenii rãzboiului se duc tot mai repede
ºi faptele lor apar în altã luminã în ochii urmaºilor cãci
acestora le lipseºte acest imponderabil al istoriei:
atmosfera”5. Alteori, sunt realizate cu scopul de a
constitui un exemplu pentru generaþiile viitoare6 sau
au rolul de a-i comemora pe cei dispãruþi7.

Tudor Vianu, op. cit., p. 210.
Ibidem, p. 211.
3
Ibidem.
4
Gheorghe Brãtianu, File rupte din cartea rãzboiului,
Bucureºti, Editura Cultura Naþionalã, f. a., p. 5.
5
Ibidem.
6
Plutonier major Arvinte Ilie, Amintiri de pe front, f. l., f. e.,
f. a., p. 1.
7
Cãpitan Aurel I.Gheorghiu, La hotarele Moldovei. Note ºi
însemnãri din timpul Rãzboiului pentru Întregirea Neamului
Românesc, Bucureºti, Tipografia Gutenberg, 1923, p. 7.
1
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MÃRMUREANU BIANCA
Drd. Inspector debutant DJAN Ialomiþa
(continuare în pag. 5)
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„Dupã melci” de Ion Barbu, tratat de
psihologie ºi sociologie
(urmare din pag. 1)

„Eram mult mai prost pe-atunci…”, este poate cea mai
savuroasã frazã din tot poemul. Replica joacã oarecum
rolul unui flash-back, întru-cât autorul nu putea ajunge la
recunoaºterea minus-cunoaºterii anterioare, decât dupã
ce ar fi ajuns la un nivel de cunoaºtere cu multe plusuri;
ºi în acelaºi timp, se concretizeazã la nivel formal, într-o
captaþio benevolenþia ( a se vedea punctele de suspensie)
întru-cât introduce firul narativ al poemului. Astfel, sub
aspectul epic al unei naraþiuni în versuri , poetul prezintã
conjunctura în care eul pãºeºte în „bildungs romanul” ce
se numeºte viaþã: „Þânci ursuzi,/ Desculþi ºi uzi,/ Fetiºcane,/
Cozi plãvane/ Înfãºate-n lungi zãvelgi / O porneau în turmã
bleagã/ Sã culeagã/ ierburi noi, crãiþe, melci./ Era umed la
bordei/ ªi tuleam ºi eu cu ei”.
Prin aceste versuri, poetul aratã pasul incipital, sine
qua non, care duce la cunoaºtere : conºtientizarea
apartenenþei la turma bleagã, ai cãrei membrii, deºi au
bunele intenþii de a gãsi „ierburi noi, crãiþe, melci”, au
ghinionul sau autoghinionul de a fi „înfãºaþi în lungi
zãvelgi”, adicã sunt purtãtorii unor idei preconcepute
care îi þin pe loc. Soluþia: sã ieºi din turmã. Sã te prinzi,
ºmechereºte, cã e umed în bordei, adicã sã conºtientizezi
fatalitatea complacerii în zona „sub 0”, ºi sã o tuleºti. Da!
În primã fazã trebuie sã o tuleºti. Aºa cum, dupã pertinenta
concluzie a lui N. Steinhardt, Împãrãþia lui Dumnezeu se
ia cu forþa, cu tupeu (cuminte, nu nesimþit) ºi cu
îndrãznealã, aºa ºi împãrãþia marilor adevãruri cognitive
se ia cu asalt, în viteza, sau pornind de la o tulealã iniþialã,
care sã te dezlege de bordei, odatã pentru totdeauna.
Partea I debuteazã cu o sintagmã care induce ideea
unui nou pas: „Tot aºa o datã, iar”. Aºadar, urmeazã sã ni
se dezvãluie urmãtorul pas: „Eu voinic prea tare nu-s:/
Rupt din fugã,/ Subt o glugã/ De aluni, pe buturugã,/
Odihni/ ªi eu curând…”. Se vede treaba cã, noul pas
constã în tinderea ºi bineînþeles reuºirea trecerii peste
impedimentele condiþiei fizice, urmatã de o odihnã, care,
în planul vieþii pãmânteºti are mereu rolul de a prefaþa o
nouã activitate. Urmãtorul vers declanºeazã, am putea
spune, la nivel formal, desfãºurarea evenimentelor; iar la
nivel fundamental marcheazã sclipirea de geniu a eului
poetic: „Vezi, atunci mi-a dat prin gând”.
Apoi se dezvãluie într-o formã aparent paradoxal,
climatul psihic care a favorizat atât scânteia, cât ºi focul
propriu-zis al acþiunii: „Cã tot stând ºi alergând”. Acel
„stând ºi alergând” marcheazã de fapt perihoreza dintre
statornicirea voinþei ºi dinamica acþiunilor. Versul urmãtor
schiþeazã metaforic, circumstanþele intelectuale spre care
se simte atras spre cãutare eul poetic, el însuºi
concretizându-se în reprezentantul tipologiei
intelectualului: „Jos în vraful de foi ude/ Prin lãstari ºi
vrejuri crude/ S-ar putea sã dau de el:/ Melcul prost,
încetinel…”; primãvarã intelectualã, fosilizatã într-un
„morman de foi” , din care „melcul prost, încetinel”,
„Cheamã Omul sã-l dezgroape”. În acest vers se dezvãluie
întreaga tainã a lucrãrii barbiene. De ce „Omul” cu
majusculã, dacã nu din dorinþa de a evidenþia atât pluscunoaºterea omului format din punct de vedere intelectual
ºi spiritual , cât ºi prãpastia ce se cascã între Omul cãutãtor
ºi „melcul” ce se aºteaptã gãsit. Interesant aici, cum Ion
Barbu picteazã tabloul: Omul porneºte în cãutarea
melcului, în acelaºi timp în care melcul lanseazã cãtre Om
chemarea de a-l descoperi. Acest joc al startului reciproc
a principiilor aparent antitetice, dar care se atrag, se cautã
sau chiar se intuiesc , mã duce cu gândul la relaþia dintre
harul divin ºi libertatea umanã, cele douã aripi ale omului,
conform Sfântului Maxim Mãrturisitorul, care, de
asemenea pornesc simultan înspre punctul de întâlnire
care este sufletul omului.
În continuare ne este prezentat portretul exterior al
„melcului”: „Era tot o mogâldeaþã,/ Ochi de bou, dar cu
albeaþã,/ Între el ºi ce-i afar,/ Strãjuia un zid de var”. Acest
portret însã, dezvãluie pe cel psihic, mai exact descrie
tipologia „melcului”, sau a omului-melc. Astfel, avem de
a face cu o persoanã care, deºi posedã cel puþin în mod
virtual, toate însuºirile unui om însetat de absolut (vezi
forma spiralatã, simbol al infinitului, a cochiliei melcului),

refuzã sã treacã peste impedimentele fiziologice (vezi
destinul implacabil al melcului de aºi purta cochilia),
ajunge astfel la un blocaj psiho-emoþional, simbolizat
foarte bine prin „zidul de var” pe care melcul (cer
permisiunea sã-l eliberez de ghilimele, dar sã-l numesc în
continuare melc) îl trage între el ºi lumea cealaltã.
Cât despre virtualitatea capacitãþilor interioare ale
melcului, aceasta este intuitã de eul poetic prin acel „vream
sã vãd cum iar învie”, care trãdeazã, dacã nu chiar un
timp în care melcul era viu, cel puþin virtualitatea vieþii
acestuia. Ca urmare a dorinþei, eul poetic purcede la un
descântec (pe care, din raþiuni „spaþiale” nu îl voi cita în
întregime), prin care urmãreºte resuscitarea psihoemoþionalã ºi spiritualã a melcului nãtâng. Descântecul
se desfãºoarã treptat, pe paºi bine delimitaþi: întâi este
chemat cu un ton imperativ, „fã-te-ncoace”, menit sã-l
deºtepte, sã-i atragã atenþia ca o captaþio benevolenþia
forþatã ; apoi i se pune pe tapet motivaþia princeps pentru
care este chemat la apel: „nu e bine sã te-ascunzi”; acel
„nu e bine”, seamãnã a superstiþie empiricã, ºi este
intenþionat folosit de interlocutorul melcului, þinând cont
de stadiul de pregãtire intelectualã la care se afla acesta.
Apoi, dupã ce în prealabil îi descrie climatul primãvãratic
de afarã, încearcã sã îl convingã cã este capabil de lucruri
mãreþe ºi prin manifestarea capacitãþilor sale virtuale, îºi
poate aduce o contribuþie valoroasã asupra climatului
extern, adicã asupra lumii: „Hai, ieºi/ din cornoasele
cãmeºi!/ Scoate patru firiºoare/ Strãvezii, tremurãtoare./
Scoate umede ºi mici/ Patru fire de arnici/ ªi agaþã la
feºtile…înzãuatul tãu argint”; „Peste gardurile vii…/
Tipãreºte brâu de zale…”.
Deºi bine intenþionat, descântecul, care nu este
altceva decât o expunere sistematicã a principiilor
intelectualului pe care vrea sã i le împãrtãºeascã ºi
potenþialului sãu coleg de breaslã, se va dovedi mai târziu
o mare fatalitate. ªi aceasta din cauza unei mari lipse a
intelectualului, lipsa de curaj.
„Nãzdrãvana de pãdure” populatã cu „cãpcãuni” ºi
„Joimãriþe”, care se manifestã prin „Plâns prelung, cum
scoate fiara,/ Plâns dogit/ Când un ºarpe-i muºcã gheara,/
Muget aspru ºi lãrgit”, nu este altceva decât lumea în
care trãim cu toþii, populatã de oameni „încãrcaþi de
lumesc”, care, citându-l pe Caragiale, se prezintã cu idei
în contra intelectualilor, ºi a demersurilor acestora de a
racola noi membri în breasla oamenilor ieºiþi din turmã.
Ce face intelectualul din poemul nostru? Se sperie:
„Mi-a fost fricã ºi-am fugit!”. Acest vers, dupã pãrerea
mea, dovedeºte cã Ion Barbu este ºi azi la fel de actual
prin prisma acestei idei, transpusã în practicã de
intelectualii zilelor noastre, la fel ca cel din poem. Observã
o tristeþe o lipsã de atitudine pe care o manifestã
intelectualii zilelor noastre, când societatea începe sã
semene tot mai mult cu nãzdrãvana de pãdure. E bine
totuºi cã cei de la Academia Caþavencu îºi pãstreazã
consecvenþa în atitudinea împotriva socio-politicului, fie
doar ºi sub formã de satirã; ºi e bine cã mai existã un Dan
Puric, care strigã împotriva a tot ce nu întruneºte principiile
Kalokagathiei creºtine. Dar, nesprijinit de ceilalþi colegi,
oameni capabili, cãrora nu le contest pregãtirea
intelectualã, ci doar lipsa de atitudine, riscã sã rãmânã
doar vocea celui ce strigã în pustie.
Dar, sã revenim la oile noastre, mai precis la analiza la
care am purces.
Iatã-ne ajunºi la partea a doua a poemului, care nu
mai descrie tipologii umane ºi relaþiile dintre ele, ci doar
stãri sufleteºti încercate de eul-intelectual. Aceastã a
doua parte, debuteazã cu descrierea climatului extern care
se concretizeazã într-o ninsoare târzie, simbolizând
îngheþul sufletesc al lumii. Interesant este faptul cã
priveliºtea este privitã de undeva de la adãpost, mai exact
din bordei. Acest bordei, sau mai bine zis aceastã
reîntoarcere la bordei, locul de unde o tulise iniþial din
cauza umezelii , reprezintã o întoarcere formalã la origini.
De ce spun doar formalã? Deoarece acum nu se mai poate
vorbi de o minus-cunoaºtere, ci doar de un minus-curaj,
manifestat printr-o retragere în sine ºi totodatã o

abandonare a lumii din afarã. În primã instanþã, aceastã
atitudine pare sã-l mulþumeascã pe intelectualul nostru,
care se lasã hipnotizat de un „Moº Ene”, care nu este
altceva decât autosugestia cã totul este bine, ºi cã poate
sta liniºtit într-o stare de repaus în ce priveºte atitudinea,
nu ºi în ce priveºte activitatea intelectualã, care continuã
sã se desfãºoare sub semnul oboselii fizice: „ ªi trudit/
Lângã vatrã prigonit/ Privegheam prelung tãciunii…”.
Tocmai aceastã priveghere îl face sã se trezeascã un
moment la realitate, ºi sã conºtientizeze greºeala pe care
a fãcut-o abandonând melcul, adicã faptul cã nu l-a
susþinut pânã la capãt, ci l-a lãsat expus viforniþei, în
starea lui fragilã de intelectual de lapte. Conºtientizarea
greºelii este urmatã de pãrerea de rãu: „Dar el, / melcul
prost, încetinel?/ Tremurã-n ghioacã, vargã,/ Nu cumva
un vânt sã-l spargã/…Roagã vântul sã se-ndure”.
Apoi, avem parte de un nou moment de sinceritate,
aidoma celui din prolog: „De la jarul strãveziu,/ Mai târziu/
Somnoros venii la geam./ Era-nalt, nu ajungeam”. Acum
eul îºi recunoaºte, nu atât minus-curajul manifestat
anterior, cât mai ales minus-potenþa de a interveni acum
în destinul melcului pe care l-a abandonat. Sub zodia
cãinþei, acestuia i se pare cã „prãpãdania de-afar”, atinge
cote apocaliptice, ºi cã „podul lumii se surpase”, urmând
sã o asocieze mai apoi cu „acea noapte între toate,
urgisitã”. De fapt, vijelia de afarã se mutã acum în sufletul
ispititorului de melci, manifestându-se în puternice
mustrãri de conºtiinþã. Ca o ultimã gãselniþã, ca sã scape
de mustrãrile de conºtiinþã, ºi ca sã se întoarcã „Înapoi, /
La fulgii moi”, intelectualul dã vina pe încetineala melcului
în a înþelege mesajul transmis de el: „Cum n-ai vrut sã ieºi
mai iute!”. Ba mai mult, îºi motiveazã acuzele, pretextând cã
ar fi fost mai bine ca acum sã fie împreunã cu melcul, la
adãpostul laºitãþii: „Am fi doi s-alegem pene,/ ªi alene/ Sã
chemãm pe Moºul Iene/ Sã ne-nchidã:/ Mie, gene;/ Þie,/
Cornul drept,/ Cel stâng,/ Biniºor/”. Adicã, cu alte cuvinte,
dupã ce îl va fi format din punct de vedere intelectual,
dascãlul sãu, urma sã îl converteascã pe ucenicul naiv ºi la
somnul laºitãþii. Se observã aºadar, o moarte sufleteascã a
intelectualului, cauzatã de lipsa de curaj.
Partea a treia, aduce, sau mai bine-zis readuce în centrul
atenþiei figura melcului. Mai exact, figura desfiguratã a
melcului, care, din naivitate s-a expus ostilitãþilor lumii.
Efectul: „Era, tot, o scorojitã/ Limba vânãta, sucitã”. Acest
portret nu dezvãluie aspectul sãu exterior, ci mai degrabã
pe cel interior, concretizat într-o mare nebuloasã psihicã
ºi intelectualã .
În cele ce urmeazã, intelectualul rosteºte un contradescântec, mai exact un bocet, prin care se dezvãluie
melcului, cã nu a fost tocmai sincer atunci când l-a
descântat: „Melc, melc, ce-ai fãcut,/ Din somn cum te-ai
desfãcut?/ Ai crezut în vorba mea/ Prefãcutã… Ea
glumea!”. Apoi îl mustrã pentru naivitatea de a-l fi ascultat:
„Trebuia sã dormi ca ieri/ Surd la cânt ºi îmbieri”.
Amãgitorul apreciazã cã melcul a pornit în cãutarea
descoperitoare de noi orizonturi, dar îl deplânge pentru
eºecul incipital: „Ai pornit spre lunci ºi crâng/ Dar porniºi
cu cornul stâng”.
În continuare se prezintã atitudinea melcului faþã de
pseudodascãlul sãu: „Iar când vrui sã-l mai alint,/ Întinsei
o mânã-amarã/ de plâns mult…/ ºi dârdâind,/ Douã coarne
de argint/ Rãsucit se fãrâmarã./ Cã e ciunt nu m-am uitat”.
Prin ruperea coarnelor, melcul îºi manifestã dispreþul ºi
totodatã refuzul de a mai avea vreo legãturã cu cel care
întâi a vrut sã-l deºtepte, apoi l-a lãsat de izbeliºte, în
mijlocul haosului numit lume.
Intelectualul, încearcã sã îºi spele din pãcate,
intenþionând sã-l înfieze pe melcul cel nãtâng, deºi e
conºtient cã nimic nu va mai fi ca la început. ªi totuºi,
întreita repetare a dubletului „melc nãtâng/ melc nãtâng”
(prima din finalul pãrþii a doua, iar celelalte douã în partea
a treia), aduce întru câtva cu lacrimile vãrsate de Sf. Ap.
Petru dupã ce s-a lepãdat de Hristos în noaptea Patimilor
acestuia; ceea ce, apare ca un semn al renaºterii din punct
de vedere al atitudinii a intelectualului nostru.
Sã sperãm cã ºi asupra intelectualilor din ziua de azi,
se vor odihni în curând lacrimile Sf. Petru.
Am vãzut, aºadar, cã poemul „Dupã melci” al lui Ion
Barbu, nu numai cã este un tratat de psihologie ºi
sociologie, ci se constituie ºi într-un semnal de alarmã
tras pentru toþi intelectualii din toate timpurile, care spune
cã nu este destul sã fi pregãtit din punct de vedere psihic
ºi intelectual, ci trebuie sã ai ºi o activitate practicã,
concretizatã prin luarea de atitudine, de fiecare datã când
socio-politicului o ia razna.
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DIN COLÞUL CATEDREI...

VIÞELUL ªI BOII...
- Ce zici, facem o pauzã? îi
propusei ºoptit dublurii mele la
corectat, fãcându-i semnul
obiºnuit
între
fumãtori,
TITI DAMIAN
împerechind cele douã degete de
la mâna dreaptã ºi scuturând cu arãtãtorul o þigarã
imaginarã.
- Hai, în capãtul culoarului, la toaleta elevilor, fumãm
ºi noi pe furiº. Ce facem însã cu lucrãrile? Nu le putem
lãsa aºa descoperite, nici nu le putem lua cu noi, dacã
dispare vreuna...
- Psst! Încã nu s-a terminat proba de matematicã. Ia
uitã-te! Îi fãcui semnul magic. Mi-a lãsat preºedintele
comisiei cheia, vine ºi el peste o orã, s-a dus prin sãli cu
vicepreºedintele sã urmãreascã bunul mers al examenului
ºi sã ºtampileze lucrãrile elevilor.
- Fii atent ce-mi rãspunde unul în lucrare la o întrebare
banalã: „Anotimpul despre care se vorbeºte în poezie
este iarna.” Cum Dumnezeu a putut gândi copilul ãsta
aºa, când în poezie se vede clar cã este soare, cã e arºiþã,
cã e Bãrãgan?
- Sã nu te miri, e o eroare de lecturã, probabil de emoþie,
la cerinþa respectivã, elevul a citit în loc de anotimp,
antonim, se mai întâmplã. Unii profesori prea fac caz de
astfel de greºeli, la mai dau ºi pe la televizor. Mai mereu,
dupã proba de Românã, ºi apare o emisiune cu aºa-zise
„perle.” Dacã-i scormoneºti pe cei care fac emisiunile, vai
de capul lor...
În timp ce schimbam replicile înaintând spre capãtul
culoarului, de la o salã de clasã, nu ºtiu cum de am reþinut,
parcã vãd ºi acum, nr.11, se deschide discret o uºã, iar
dupã ea apãru în semintunericul culoarului, un profesor
tânãr, zvelt, destul de înalt, închizând discret uºa în urma
lui. Iniþial am crezut cã întenþioneazã sã ne facã semn cã
deranjãm, fãcuse chiar semn cu degetul pe buze, ºi chiar
mã grãbii sã-i cer scuze.
- Ne scuzaþi, ne-am luat cu vorba, apucai sã-i spun,
luându-i-o înainte, cred cã am vorbit destul de tare, ºtim
cã-i examen...
- Tocmai asta e cã, dacã nu vorbeaþi tare, nu vã
recunoºteam. Domnule profesor, nu mã mai recunoaºteþi?
Sã mergem puþin înspre luminã, poate vã mai aduceþi
aminte... Hai, faceþi un efort!
Ne deplasarãm pânã spre capãtul culoarului. Îl
priveam timid, oarecum dezorientat. Mi-a spus doar cã-i
profesor la Liceul Economic unde corectam lucrãrile de
admitere în clasa a IX-a la Limba ºi literatura românã ºi
acum supravegheazã. Memoria mea afectivã nu mai
funcþiona. Îl cercetam acum de jos în sus, îmi þinea strâns
mâna ca ºi cum ar fi vrut sã mã mai încurajeze sau sã-mi
transmitã, cumva tactil rãspunsul. O frunte înaltã, uºor
bombatã, o faþã prelungã, un zâmbet aparte, parcã l-am
mai întâlnit undeva, demult, dar nu ºtiam de unde sã-l
iau, un pãr castaniu, dat într-o parte, cu cãrare, de la
stânga la dreapta. „A la Kennedy”, mi-am zis eu în gând.
Era ceva ca ºi cum aºtepþi un cuvânt pe buze, dar nu vrea
nici pace sã iasã, sau ca un strãnut care te chinuie...
- Sã vã ajut? repetã cu o sincerã emoþie în glasu-i
acum nerãbdãtor care se transferã dinspre chipul sãu
spre mine. Acum se arãta parcã bucuros cã nu-l
recunoscusem, cãci încurcãtura mea prelungea suspansul.
Se juca cu mine exact cum fac cei care spun o
ghicitoare cuiva ºi cautã sã prelungeascã mai mult
neºtiinþa ºi nedumerirea celui din faþa lui, fericit cã el
deþine unicul rãspuns, deºi lui i se întâmplase, altãdatã,
acelaºi lucru...
- Haideþi sã vã dau un ajutor, ca la „Cine ºtie,
câºtigã”. Aþi fost profesor la ...?
- Da.
- Aþi plecat în 1975, când eu eram clasa a VI-a?
- Da, dar...
- Ei, bine, eu sunt fostul dumneavoastrã elev, ªtefan
Deneº. Vã mai amintiþi cum ne-am despãrþit?
Momentul a fost uluitor pentru mine. Am depãºit
momentul iniþial de stupefacþie. Mã simþeam mic în îmbrãþiºarea
puternicã a copilului – bãrbat acum - din faþa mea.
- Bine, bine, mi-amintesc foarte bine totul, aþi fost o
clasã de care mã legasem sufleteºte. Din când în când mam mai interesat de tine, de Dudu Virgil, de Gigi Barbu, de
Ion Radu, Vezi cã-mi aduc aminte? N-am fost împreunã în
tabãrã la Piatra Neamþ, cu patrula de circulaþie a ºcolii?
- Ce surprizã a fost atunci, când echipajul din comuna
noastrã a câºtigat concursul la faza judeþeanã! I-am umilit
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pe cei de la oraº! Noi nici n-aveam echipament, l-am
împrumutat de la altã ºcoalã.
- Þi-am urmãrit evoluþia, ºtiam cã ai absolvit liceul cel
mai bun din Slobozia. Am aflat cã ai reuºit printre primii la
Facultatea de Filozofie, cã mai frecventai din când în când
cenaclul „Arcadia”, c-ai scos ºi un volum de versuri, dar
nu mai ºtiam unde ai fost repartizat. Þi-am pierdut urma.
Ultimele veºti despre tine le-am avut de la fratele tãu, Mihai.
- Mi-a spus cã l-aþi examinat la BAC, la românã oral ºi
cã v-a transmis salutãri din partea familiei mele. Cred cã
v-aþi dat seama cã m-am cãsãtorit recent. Soþia mea este
medic pediatru. M-a sâcâit, la inceputul dãscãliei, destul
de mult, un activist de partid, cred c-aþi auzit de el, unul
Mandache...
Chipul i se întunecã pentru o clipã ºi continuã pe alt
ton, oftând:
- De altfel, nu cred cã o sã stau în învãþãmânt. E prea
multã mizerie. Cred c-am sã merg funcþionar în Culturã,
am niºte promisiuni în Bucureºti, soþia mea deja a luat
concursul. E o chestiune de câteva luni, pânã vin ai noºtri
la putere, la alegerile din toamnã. Sã nu uit, înainte sã ne
despãrþim, am avut ºi eu câteva încercãri literare – poezii,
primul volum publicat recent, m-aº simþi onorat. Parcã
cineva mi-a spus sã-l iau de acasã. Staþi sã vã scriu ºi o
dedicaþie: „Mentorului meu, adâncã recunoºtinþã.”
- Ia ascultã, toate ca toate, cum de m-ai recunoscut,
cã doar treceam vorbind, ce-i drept cam tare, pe culoar ºi
tu erai în spatele uºii, supravegheai sala cu altcineva.
Doar nu vezi prin uºã. Sau, ºtiai cumva cã-s în comisie?
- Nici vorbã, v-am recunoscut dupã voce. ªtiþi, aveþi
un glas care, nu ºtiu din ce motiv, se reþine uºor, e
inconfundabil! Nu pare deosebit ca modulaþie, ci e foarte
convingãtor ºi plin de o cãldurã aparte. Vocea
dumneavoastrã are ceva tãmãºalnic în ea, nu se uitã...
Nu l-aº fi crezut dacã, mai târziu, o elevã de-a mea,
într-un exces de sinceritate, n-ar fi recunoscut: „ªtiþi, când
eu citesc cele povestite în cartea dumneavoastrã, parcã
vã aud vocea din clasã, de la lecþii!”
*
Aºa era. M-a recunoscut dupã voce ºi ceva din
adâncul meu începu sã mã întrebe care sã fi fost resorturile
emoþionale care sã-i fi impregnat lui, în strãfunduri, glasul
meu, apoi sã-i fi scos, tocmai acum, dupã mai bine de
cincisprezece ani vibraþiile ºi modulaþiile, la fel de precise,
ca atunci. Citisem undeva cã individul nu-ºi percepe
modulaþiile propriei voci în momentul când vorbeºte, aºa
cum i le percep cei din jur. Dealtfel, descoperisem
întâmplãtor cã nici vocea mea înregistratã nu mai semãna
aproape deloc ca cea pe care mi-o auzeam în momentul
emiterii sunetelor.
M-am întors înapoi cu acei cincisprezece ani ºi mai
bine. Era printre ultimele ore din anul ºcolar. ªtiam cã-i
voi pãrãsi, mi se aprobase, în sfârºit, un transfer câþiva
ani amânat, dar nu ºtiam cum sã le-o spun, totuºi am
îndrãznit aproape de sfârºitul orei. Nu voiam sã fie o
despãrþire lacrimogenã: „La anul o sã vã fie diriginte ºi o
sã faceþi Limba românã cu altcineva. Eu mã transfer în
altã parte, mai aproape de casã. Mi-ajunge cât am stat în
Bãrãgan, îmi pare rãu cã mã despart de niºte elevi deosebiþi
ºi sper sã vã descurcaþi în viaþã...”
Urmãream reacþiile lor. Îi luasem prin surprindere. Mai
întâi s-au uitat þintã spre mine, neîncrezãtori, apoi ºi mai
nedumeriþi unul spre altul. La un moment dat, privirile lor
m-au pãrãsit ºi s-au îndreptat spre banca a doua de la
fereastrã, acolo unde stãtea un elev, cel mai bun dintre ei
la românã, ºi pe care ºtiau cã eu îl îndrãgesc ºi pe care ei
îl admirau. Avusesem o lecþie de recapitulare. S-o rup cu
rutina, le-am dat sã facã o descriere, apoi sã deseneze un
tanc, pornind de la un text literar studiat. Luase din nou
nota maximã.
L-am îndrãgit într-o zi când a apãrut la biblioteca ºcolii,
de care rãspundeam. Era prin clasa a III-a, încã nu-i
crescuserã toþi dinþii ºi, peltic, mi-a cerut o carte. „Ai mai
fost pe aici?” „Nu, acum e prima datã.” I-am dat ceva de
Emil Gârleanu. Dupã vreo orã, mã pomenesc cu el înapoi,
cã-mi restituie cartea. „Am citit-o pe drum. Nici n-am ajuns
acasã. Stau în capãtul satului.” Nu-mi venea sã cred, mã
gândeam cã s-a plictisit, a frunzãrit-o ºi acum vrea alta,
probabil cu poze. L-am chestionat. Când rãspundea, se
uita la mine, foarte atent, parcã n-ar fi vrut sã greºeascã,
citeam în ochii lui mari, luminoºi, sinceri, rotunzi, emoþia
celor povestite. Parcã îi era teamã ca nu cumva sã nu-l
cred ºi sã-l las fãrã cãrþi... La început îi recomandam eu

cãrþile, apoi l-am lãsat sã-ºi aleagã singur, curând am vãzut
cã-ºi depãºea vârsta ºi, de mult, colegii. Venea cam o
datã pe sãptãmânã ºi uneori mai ºi discutam câte un roman.
Într-o zi m-a rugat: „Ce sã mai bat drumul mereu, daþi-mi
pentru o lunã...”Le-a bãgat într-un rucsac.
L-am întâlnit apoi într-a cincea. La orã, cam stãtea
degeaba pe lângã ceilalþi care se poticneau la citire, la
extragerea ideilor principale.Lui trebuia sã-i am mereu ceva
pregãtit, în plus, sã nu se plictiseascã. Venea uneori ºi-n
pauzã la bibliotecã, avea nevoie de un dicþionar. I l-am
împrumutat acasã, urmând sã mi-l aducã la sfârºitul anului
ºcolar.
Acum îl avea la el. Urma sã mi-l predea. Când sã ies
din clasã, îl vãd cã þâºneºte, printre rândurile de elevi
care se ridicaserã, se îndreptã spre mine ºi începe sã
împingã, sã loveascã dicþionarul greu în mine cu o ciudã
ce-i amplifica puterile ºi îi schimonosea întregul chip. Din
privirile-i mari ºi rotunde îi þâºneau broboane de lacrimi,
una câte una, adunâdu-i-se în bãrbie: „Na, ia-l, pleacã cu
el, pleacã, pleacã...”
*
Nu l-am mai întâlnit decât la acel examen. Momentul
mã miºcase îndeajuns, încât sã-mi dau seama cã, de foarte
multe ori, imaginea mea, ca profesor, în mintea unui elev,
nu se suprapune peste cea care aº fi vrut sã fie. Oricum,
între mine ºi acest elev, poate ºi cu alþii, se realizase o
comunicare sufleteascã de un tip deosebit, un fel de
complicitate. Uneori nu este nevoie decât de un mic gest,
de o simplã vorbã, ca o astfel de întâmplare sã-i schimbe
destinul sau, pur ºi simplu, sã se sudeze pentru totdeauna.
Credeam...
Mi-am adus aminte de momentul acelei întâlniri cu
fostul meu elev, ajuns - am aflat mai târziu întâmplãtor prin niºte jocuri politice interesante, într-o funcþie foarte
mare prin capitalã, pe la Primãrie, pe la Culturã...
„Ce-ar fi sã-i trimit cartea mea – pe care o publicasem
recent – ºi lui Fãnel? Ce surprizã teribilã o sã aibã când o
afla cã m-am apucat de scris!”mã consult eu cu soþia.
Mã dau, cum zice vorba, peste cap de trei ori, fac ce
fac, întreb în stânga, întreb în dreapta sã-i aflu adresa ºi
telefonul. „Ha! Ha!” mã avertzeazã o cunoºtinþã comunã.
S-a schimbat boierul, nu e cum îl ºtii! Vilã de
protocol...Primãverii... „Sanchi” îmi zic eu în sine-mi, doar
nu-i cer nimic. Mai am un moment de ezitare: sã-l previn
cu un telefon, ori sã-i fac o surprizã la fel de mare ca
aceea în care m-a recunoscut pe simiîntuneric, dupã glas?
„Totuºi, bunul simþ...” îmi zic eu. Încerc. Rãspunde. „Cum
sã nu, aºtept cu dragã inimã!” N-am mai citit în rãspunsul
lui acel entuziasm care mã miºcase cândva. „Probabil
slujba, o fi omul obosit. Probleme. Cu politichia nu-i de
glumã...”
Expediez cartea. Sã fie totul în regulã, pun ºi cartea
mea de vizitã ºi aºtept: o sãptãmânã, douã, o lunã... Era
cât p-aci s-o dau uitãrii, când îl zãresc la o emisiune, un
interviu, ceva referitor la Culturã. „Falnic bãrbat, ºi
deºtept!”, îl admir eu pus la patru ace. Vorbea frumos,
sucea între degete un stilou scump. ªosete asortate,
costum ireproºabil, dicþie impecabilã, modulaþii
cuceritoare ale vocii, proiecte peste proiecte...!
Îi fac din priviri soþiei mele. Aproape cã ni s-au contopit
gândurile. „Îi telefonez sã-l felicit ºi-l ºi întreb dacã a primit
cartea. Civilizat ar fi fost din partea lui sã-mi dea un semnal
c-a primit-o.” „Mai aºteaptã puþin, nu te pripi, cine ºtie?”
mã tempereazã soþia.
Aºtept încã o sãptãmânã. Mã hotãrãsc. Sun. Dupã
un timp, îmi rãspunde o voce femininã: „Da, îl chem
imediat, e sus, la etaj, cum sã nu, mi-aduc aminte!
Mulþumim pentru felicitãri! Aºteptaþi puþin în telefon:
„Fãneleee! te cautã cineva din provincie, zice cã-i un fost
profesor, cel cu cartea, coboarã, dragã, odatã!” aud în
receptorul pe care-l dãdusem la maximum. Pauzã. „Stai cã
vine!” îmi spun eu, mai sã-l scap din mânã de emoþie. O
bâzâialã, un zgomot de fond în telefon, apoi o voce
înfundatã, îndepãrtatã, rãstitã: „ ªapte inºi m-au sunat în
seara asta pânã acum! Ce dracu mã cautã toþi boii la ora
asta? Parcã stau la rând la telefon! Nu terminã unul, cã ºi
începe altul! Þi-am spus sã nu mã mai deranjezi?
Spune-i ºi ãstuia cã mã doare falca dreaptã, am dureri de
dinþi, vezi ce le îndrugi ºi tu acolo! Mâine-poimîine se
strâng coadã la poarta mea dupã sponsorizãri. Îi ºtiu eu...!”
N-am mai vrut sã ascult în continuare. Am închis uºor
telefonul, sã nu-l deranjez. Uitase nevastã-sa mobilul
deschis...
Mi-am adus atunci aminte de finalul unei fabule de
mai bine de o sutã ºi cinzeci de ani, care-i ºi azi în manualele
ºcolare, de nu i-o da prin cap vreunuia mare s-o scoatã:
„Boul ºi viþelul”:
„- Cine? A mea rudã? Mergi de-l dã pe scarã/ N-am
astfel de rude, ºi nici cã voi sã-l ºtiu!”
„Asta e!” zic eu propoziþia cel mai frecvent folositã în
ultimul timp peste tot în þara aceasta. Nimic nu s-a
schimbat de vreo sutã ºi cincizeci de ani încoace. Dac-ar
trãi sãrmanul Alexandrescu, i-ar inversa doar titlul: „Viþelul
ºi boii...”

Mihai Ghinea

Labirintica fire a Ioanei
- Mai pe înþelesul vostru, aº cam vrea sã
vindec....nebunii, ºi mã bufni un râs nefiresc, alimentat ºi
de figurile lor absolut schimonosite ºi de ideea stupidã.
- Ptiu, drace! fãcu tata cu mâna a lehamite. D’aia ai
învãþat atâta carte, bãiete? Te plãteºte þara pentru aºa ceva?
- Ei, nu o lua ºi tu chiar aºa. Nu crede cã un nebun e
un nebun ºi gata! Sunt mii ºi mii de forme de deviere de la
normal, tatã, forme de nebunie. De exemplu râsul
prosteasca, plânsul prosteasca, frica, damblagitul, toate
sunt forme de deviaþie de la normal. Dar sã ºtiþi cã
misiunea mea e mare ºi nobilã. Am vãzut la Paris vindecãri,
pe care voi, aici, în mijlocul câmpiei, în simplitatea voastrã,
le-aþi atribui fie lui Dumnezeu fie vrãjitoriei. Dar sã ºtiþi cã
ºi omul, anume doctorul psihiatru, poate fi un Dumnezeu!
ªi apoi, spune tu cinstit...Dacã tu sau cineva din familia
ta ar pãþi-o, nu þi-ai dori sã aparã un astfel de Dumnezeu?
Un astfel de doctor?
- Asta cam aºa e, mormãi el ºi încurcat ºi uºor
recunoscãtor.
- ªi dacã ai vindeca un nebun...ai fi un Dumnezeu?
întrebã mãtuºã-mea ca proasta.
- Eeeei....fac eu uºor enervat, vreau sã spun cã a-i
scoate unui þãran prost ideea cã în casa lui ºãlãºuieºte
dracul, nu înseamnã neapãrat cã Dumnezeu l-a vindecat,
cã i-a arãtat Calea, ci înseamnã cã eu sau un alt doctor
psihiatru am reuºit sã-l tratãm ºi sã-l vindecãm. De fapt
tratamentele noastre se bazeazã prea puþin pe pastile sau
injecþii ºi deloc pe operaþii. În mare parte, noi suntem un
fel de vraci. Prescriem fierturi, oferim mângâieri, vorbim ore
în ºir cu bolnavul, încurajãm, desmierdãm, speriem chiar;
folosim orice mijloc pentru a îndrepta balanþa interioarã a
psihicului uman. Femeile mã priveau cu gura cãscatã.
Speram cã scurta ºi originala mea descriere a profesiei mele
nu le anulase cheful de a-mi povesti despre Ioana.
Dupã fraza mea destul de lungã, se instalase o
tãcere ce-mi întãrea ideea cã argumentele mele ce
adânciserã nedumerirea ºi neîncrederea în întreaga mea
familie au fost mai mult nãucitoare decât convingãtoare.
Din nou tata, þãranul obiºnuit cu orice, se ridicã, îºi
îndreptã spinarea, cãlcã apãsat mucul de þigarã, demult
stins, ºi cu un “ªtii tu mai bine ce înveþi ºi ce faci!” salvã
situaþia ºi se îndesã mai bine pe sulurile de preºuri. Luase
apoi o figurã indiferentã de om sigur pe el, atotcunoscãtor
de astfel de poveºti, dar ºi plinã de bunã dispoziþie ºi de
clemenþã, aºteptând ºi el, parcã, poveºtile despre Ioana,
dar mai ales pãrearea mea de specialist în ale nebuniei.
- Ascultã, zise el. În Brãniºtari de Sus existã un flãcãu,
cam leat cu tine, Caprã Dumitru, pãdurar cu ta-su la
pãdurea din luncã. Om însurat, cu doi copii ºi, dupã cum
spun vecinii, om cu multã minte la cap ºi multã hotãrâre.
Prin toamna trecutã, înainte, cred, de culesul viilor, Ioana
lui Spiridon, cu mã-sa ºi cu Caprã au pornit cu cãruþa la
tãiat steri. Spiridon, bãtrânul, plãtise cinci steri la un vãr
de-al lu’ Zaniadi, proprietar al unei pãrþi de pãdure. Ei,
bine, tãiatul a mers firesc, spune Spiridon, numai cã fii-sa
era cam bleagã, fãrã vlagã în ea, dar cu ochii pe tânãrul
pãdurar …Asta a fost anul trecut…
- Hei! Stai, Neculai! Îl opri sorã-sa, tuºa Ioana, care
ascultase cu atenþie. Nu-i spui bãiatului de-a fir a
pãr….Acolo, în pãdure, se îndreptã ea spre mine, la ora
prânzului, Anton, taicã-sãu, s-a trezit deodatã fãrã Ioana.
Treci peste asta, mãi, frate!? zise ea spre tata. Obisnuiþi
cu obiceiul fetei de-a mai tãia-o de-acasã, oamenii nu au
zis nimic…Au muncit, au prânzit cu toþii, doar Ioana
lipsea. Dupã vreo alte douã ceasuri dupã amiazã, apare ºi
Ioana cu un coº de ciuperci în braþe.
-Câþi ani are fata asta? întrerup eu.
-Vreo ºai’ºpe parcã, nu Ilinco? Cam atât, continuã
fãrã a aºtepta vreun rãspuns de la mama. Dar sã ºtii, cã ºi
normalã fiind tot tãcutã ºi hâtrã era fata asta pentru vârsta
ei, spuse mãtuºã-mea cu un semn de dispreþ din mânã.
Dar frumoasãããã-icoanã nu alta! Îi cuminte din cale afarã.
Aºa…Ta-su, deja supãrat mai mult decât speriat, a luat-o
la întrebãri pe unde a umblat, ce a pierdut vremea aiurea,
dar ea nimic. Cu coºul plin de ciuperci ºi cu privirea stanã
de piatrã s-a dus, þuºti, la pãdurar ºi fãrã a spune vreo
vorbã i-a întins coºul. Toþi erau speriaþi. Fata era ciufulitã
ºi avea faþa ca spuma laptelui, de parcã avusese întâlnire
cu Necuratul, nu alta, concluzionã mãtuºã-mea, fãcânduºi cruce ºi povestind cu o emoþie crescândã, de parcã ar
fi fost prezentã la întâmplare. Aºa… Culmea era, mãi

maicã, cã nu plouase de vreo douã luni, ei, zi ºi tu, de
unde sã gãseascã atâtea ciuperci? Apoi, spune lumea,
spre searã, la ora amurgului, vreo trei ceasuri au cântat
bufniþe, cucuvele ºi ciori la ei acasã de i-a înspãimântat
de moarte pe bieþii oameni. Dupã vreo douã sãptãmâni,
fata a dispãrut iar de acasã, douã zile de data asta. A treia
searã a apãrut la fel de prostitã ºi cu poala plinã de flori
de liliac. Liliac în octombrie maicã!! Acuma, n-a vãzut-o
nimenea, dar lumea aºa vorbeºte.
Evident cã nu-mi puteam ascunde zâmbetele ºi mai
scãpam câte unul la colþul gurii, doar taicã-miu, care mã
examina cu atenþie, îmi remarca rãbdarea ieºitã din comun,
în faþa acestei povestiri teribile.
- Ciudat era cã acum vorbea de nu putea nimenea sã o
mai opreascã. Cã-l iubeºte pe pãdurar, cã o sã se mãrite
cu el, alea alea…tot aºa! A fost nebunie mare, ce mai…Mai
târziu s-a aflat cã a stat în pãdure cu Caprã¸ sau prin
preajma lui ºi ta-su s-a înfuriat rãu de tot. Chiar pãduraru’
a venit maicã, la Anton, ºi i-a spus cã el e om însurat, cãi mai mare cu 15 ani ca fata, cã are copii ºi cã nu-ºi stricã
el casa ºi nici Ioana sã nu i-o strice, cã se supãrã. Anton
a înþeles. A bãtut-o zile în ºir, dar ea tot prin pãdure umbla,
dându-i roatã lui Caprã. A fost scandal mare. Nevasta
pãdurarului a venit aici, la ei. A urlat în gura mare, s-a
pãruit cu mã-sa Ioanei, care nemairãbdând la suduieli ºi
ocãri a sãrit ºi ea la bãtaie. Fata, în tot timpul ãsta, c-am
fost ºi noi p-acolo, stãtea, privind cu ochi mari la nevasta
lu’ Caprã, fãrã a zice o vorbã, fãrã a miºca, a þipa...nimic.
Doar atât. Cu o privire de drac o strâpungea pe biata
femeie, care pânã la urmã, îngrozitã ºi ea, a plecat scuipând
în urma ei. Într-o noapte, Caprã, care dormea cu nevastãsa în casã, s-a trezit cu o bufniþã legatã la geam, pe
pervazul la care ardeau cinci lumânãri. Trezit de zbãtutul
pãsãrii, pãdurarul s-a dus la geam unde a vãzut-o pe Ioana
rânjind. S-a speriat, a urlat mai mult de dracii din el ºi
când a aprins lampa a vãzut pe aºternutul de pe nevastãsa pãmânt cu pãr de câine în el. A ieºit ºi a luat-o la palme
pe fatã, ducând-o de pãr acasã la ta-su. De atunci a zãcut
Ioana sãptãmâni în ºir, fãrã o vorbã, scoþându-i din minþi
pe ai ei, care, totuºi, erau mai mulþumiþi cã fata stãtea
acum în casã ºi nu-l mai cãuta pe pãdurar. În primãvara
asta, continuã mãtuºã-mea ºtergându-ºi de la gurã cu
dosul palmei un firicel de salivã, fata pãrea vindecatã.
Acu’ lumea trãncãne, cum cã se întâlneºte pe ascuns cu
Caprã, cã îi intrã în casã Ucide-l-Toaca, cã d’aia nu ieºea
din casã, dar lumea la þarã ºtii…ºi tu, foc sã fie cã gaz,
slavã Domnului, are cine sã arunce! Numai cã pe pãdurar
nu l-a mai pisat cu vrãjile ei.
- Cum soro!? strigã mama ca arsã. Nu ºtii când i-a pus
în lada cu mãlai din casa lui Caprã, broaºte cusute la
gurã? Când i s-a fãcut rãu nevesti-sii de a zãcut zile-n ºir?
- Ah! Da…Aºa-i, reveni tuºa Ioana…Asta dupã Anul
Nou, când lumea nu o mai vorbea pe biata fatã.
Daaaa…Caprã a sãrit în sus ºi toatã lumea a crezut cã o
omoarã nu alta, dar bârfa nu a mai înviat la fel de tare…ªi
eu cred cã nici nu vãzuse careva cã fata pusese broaºtele
acolo, cu toate cã nici un alt nebun nu mai bântuie satul.
Când a dat iarba, babele ºi groparii au început sã se
împiedice de ea prin cimitir ºi pe la înmormântãri. Cicã sar cam da pe la cavouri ºi morminte…
- Hai, ia mai terminaþi cu prostiile voastre! sãri într-un
final tata. Mãi Petricã, lumea mai ºi vorbeºte aiureli, apoi
se rãsti la muieri, lãsaþi dracului tâmpeniile astea, sunt
doar minciuni peste minciuni! Cine e în stare sã spunã cã
a fost de faþã la tot ce aþi clevetit voi aci?…Vorbe, vorbe
ºi nimic mai mult…
Tac uitându-mã în gol. Povestea era tipicã satelor
lipsite de orice dram de civilizaþie, de culturã, de puþinul
nou adus de ºtiinþã în ultimele zeci de ani. Povestea tristã,
de început de…paranoia, zic eu, perpetua speculaþiile pe
marginea vrãjitorilor ºi a vrãjitoriilor, ceva tipic satelor
întunecate…Obsesia creierelor tinerelor de a dinamiza o
viaþã de þarã, ºi de a aduce iubirea pe eºafodul sacrificiului.
Pãrea o treabã simplã dar, în acelaºi timp, complexã. Oare
merita cât timp voi petrece aici, la þarã, sã-mi exersez puþin
profesia pe aceastã poveste? Cred cã în ciuda bârfelor, a
exagerãrilor, a zvonurilor, eram chiar obligat sã o fac. ªi
nu aveam sã o fac aºa cum practicã orice om simplu,
apelând la bârfã, ci apelând la anchetã, ca un adevãrat
investigator, primul martor ocular, de fapt, implicat: Caprã
Dumitru.
Mihai Ghinea

Reflectarea trecutului
în scrieri cu caracter
memorialistic.
Posibilitãþi de analizã
ºi interpretare
(urmare din pag. 2)

În ansamblu, autorul unui text cu carecter
memorialistic îl scrie, de obicei, din motive subiective,
din nevoia de a justifica activitatea sa ca om public
sau din dorinþa de a pune în luminã întâmplãri din
trecut, al cãror martor sau actor a fost, ce au avut
consecinþe însemnate. Nevoia de a fi înþeles de cãtre
contemporani ºi resentimentul împotriva lor fac parte
din motivele cele mai frecvente ale realizãrii
scrierilor. Situaþia poate diferi în ceea ce priveºte
jurnalele, mai ales în cazul în care acestea au un
caracter inedit, între motivaþiile realizãrii acestora
fiind exteriorizarea sentimentalã ºi analiza sinelui.
Uneori, autorii reliefeazã dimensiunea subiectivã
ºi fragmentarã a demersului lor. În acest sens, Eugen
Herovanu8 arãta cã „rãsfoind paginile ce urmeazã,
se poate ca cineva sã gãseascã în ele unele aprecieri
nedrepte ºi aspre, poate chiar unele erori de orientare
cu privire la cursul evenimentelor. Cu insuficienþa
informaþiunilor din vremurile tulburi, când am conceput
lucrarea aceasta ºi sub covârºitoarea influenþã a
sentimentelor care mã stãpâneau atunci, în aºteptarea
victoriei în care n-am încetat un moment a crede,
asemenea grave neajunsuri erau se pare inevitabile”9,
precizând în acelaºi timp faptul cã a realizat o lucrare
„necompletã, dar omogenã ºi armonicã”10. În acest
caz, omogenitatea era rezultatul unei cenzuri
exercitate de scriitor asupra propriei naraþiuni, unele
aspecte fiind trecute sub tãcere.
Scrierile cu caracter memorialistic nu pot fi
exhaustive, oricât de redus ar fi gradul acestora de
subiectivism, nu vor putea recupera decât o foarte
micã parte din ceea ce s-a petrecut, deoarece
trecutul nu a fost o relatare, ci un set de evenimente,
de situaþii ºi nici o relatare nu corespunde precis unui
fapt real. Cunoaºterea trecutului este limitatã sub
trei aspecte: imensitatea trecutului însuºi, distincþia
între evenimentele trecute ºi relatãrile acelor
evenimente ºi inevitabilitatea subiectivitãþii11. Pentru
cã trecutul nu mai existã, veridicitatea unei relatãri
nu poate fi judecatã prin comparaþie cu sine sau cu
evenimentele însele, ci poate fi analizatã doar prin
raportare la alte relatãri de aceeaºi naturã. Aceasta
se poate realiza cu atât mai temeinic cu cât existã
mai multe relatãri care abordeazã aceleaºi aspecte
ale trecutului.
Pornind de la premisa cã trecutul nu poate fi
recuperat în totalitate datoritã imensitãþii sale,
caracterului mai mult sau mai puþin subiectiv al
relatãrilor ºi faptului cã acestea sunt în mod inevitabil
fragmentare, nu ne putem propune sã-l reconstituim
în ansamblul sãu, deoarece acest demers nu ar fi
posibil. Faptul nu trebuie sã descurajeze cercetãtorul
în demersul sãu întrucât reconstituirea fie ºi
fragmentarã a trecutului permite înlãturarea falsurilor
istoriografice, iar cunoaºterea trecutului, în limitele
posibilitãþilor de reconstituire, este utilã pentru
înþelegerea prezentului ºi evitarea unor greºeli în viitor.
E. Herovanu, Pe marginea epopeei. Însemnãri din timpul
rãzboiului, Iaºi, Tipografia Naþionalã, 1919, p. VIII.
9
Nu ne-am propus sã intervenim în textul scrierilor cu
caracter memorialistic, optând pentru redarea acestuia aºa cum a
fost scris de cãtre autor.
10
E. Herovanu, op .cit., p. VIII.
11
David Lowental, op. cit., p. 248.
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Fãrã titlu. Fãrã pricinã.
Sunt doi ani de când am de la câþiva copii, de la ªcoala nr. 2 Urziceni, pagini de traduceri
din autori de limbã englezã sau chiar rânduri scrise de ei în limba englezã. Ele nu reprezintã
nici teme pentru acasã ºi copiii nu au fost nicidecum forþaþi sã scrie aceste rânduri. De atunci
le port în coperta unui carnet, împreunã cu tot felul de alte lucruri mai mult decât banale.
Chiar dacã ar fi fost teme scrise, nu aº fi avut altceva de fãcut decât sã observ cum în câte un
catalog mai apare o notã frumoasã pentru ei. Dar, cum la temele scrise pentru acasã eu însãmi
stau cât se poate de prost, nu îmi rãmâne de spus decât cã sper ca note frumoase sã aparã în
dreptul lor în catalog ºi acum, când sunt mai mari cu doi ani ºi deja au ajuns Alin în clasa a
ºaptea, Teodora ºi Valentin în clasa a zecea, cã îmi doresc sã creascã mari, sã fie sãnãtoºi ºi
împreunã cu cei dragi lor, fie colegi, fie pãrinþi ori, de ce nu, chiar profesori, iar viaþa sã le dea
lor un premiu ºi mie o lecþie din care în sfârºit sã pot înþelege ceva. De folos.
Lucia ªtefanovici

Curcubeul
D. H. Lawrence (1885- 1930)
CHIAR ºi curcubeul are un trup
fãcut din ploaie burniþatã
ºi este o arhitecturã a particulelor strãlucitoare
dezvoltatã, dezvoltatã
totuºi
nu-þi poþi aºeza mâna pe el
ba nici mãcar mintea.

Trandafir multifoliat
Al regatului apus al morþii
Speranþa doar
A omului pustiu.

*
My favourite book is Peter Pan by J. M. Barrie.
This book is important to me because it’s a book
about childhood.
Peter Pan, the main character of this book, is a
boy “who wouldn’t grow up”.
When I’ve read this book I felt a strange thing:
the sensation of flying. Wonderful!
I’m not a frisky child, like Peter Pan. I’m like
Wendy, but when you are in Neverland everything
is possible, so I can change myself in Hook.
This book, Peter Pan, is searching for all of us,
no matter if we are children or grown up, the world
that we come from.
So, if you want to replay your childhood, read
Peter Pan.
Cristina Teodora Stroe

TABLETA TICÃLOªIILOR

Apoi a luptat cu inima;
S-au dus inocenþa ºi pacea.

Motto: “Stop pressurin’ me... make me
wanna scream”

Apoi a luptat cu mintea;
Splendida sa inimã a lãsat-o în spate.

I’m always wandering WHY? WHY I am here
in this world? I feel that I don’t belong to Terra, to
this world. I feel like I’m a Martian. I think you’re
wandering WHY I feel such things... what could
life do to me... simple... When I wake up in the
morning I don’t receive a lovely “Good morning”
from a person who I love (don’t ask me WHY
because it hurts me). After this I go to school and I
realize that I don’t have friends even if I’m in the
middle of 29 persons. I’m afraid that my heart is a
heart of stone...
People scare me just because they are so bad.
They like to scare me... they do...
I know you can’t understand me... no one can...
Sincerly I don’t understand myself... so I can’t
pretend nothing from anybody...
I can see my needs, my mistakes but who am I
to be blind pretending not to see other’s people
mistakes and needs? I’m ... NOBODY... I prefer
to be a shadow to smile from my heart... my lips
are doing this for me automatically like a robot.
I don’t know to say “I love you”... because I
don’t know what is love. But I know what is pain,
selfish, suffering and tribulation.

Unul dintre personajele greu încercate ale lui
Marin Preda, filozoful Victor Petrini, pãstra întrun sertar bine pãzit un eseu, „Era ticãloºilor”.
Nimeni n-a aflat ce problemã dezbãtea acolo, dar
Marin Preda era prea inteligent ca sã nu trimitã un
semnal clar cititorului prin aceastã metaforã cu tâlc.
Oricine-ºi dãdea seama ce-s aceia ticãloºi ºi cât de
mulþi erau pânã la Revoluþie (sau ce-o fi fost ea !).
„Câtã frunzã, câtã iarbã”, ar zice Poetul.
Dupã cum se vede treaba, nu s-a schimbat în
toatã perioada aceasta de dupã decât un „i”. Mai
mult ca sigur cã, acum, Maestrul ºi-ar fi pus
personajul sã scrie eseul „Era ticãloºiilor”, adicã
ticãloºii nu prea mai conteazã, sunt atât de mulþi,
cã nici nu-i mai poþi numãra, au devenit ceva banal.
Acum ticãloºiile sunt de neimaginat. De exemplu,
aceasta: cineva, sã zicem o Fundaþie cu numele
unui miliardar ungur de peste Ocean, s-a zbãtut
pânã a reuºit – cu ajutorul unor cozi de topor – sã
introducã o lege în România, adicã þiganiilor sã li
se zicã rromi, adicã de ce sã nu aibã în nume o
rãdãcinã mai...româneascã? În Occident, a ºi
început confuzia: ba în Italia românii furã ºi violeazã,
ba în Anglia (vezi Explorer) tot ei sunt mafioþii
cardurilor. Comentatorului englez, tocmai în finalul
reportajului îi scapã porumbelul: majoritatea
mafioþilor sunt români, adicã þigani. Pentru
credibilitate, vine ºi cu imagini. Sã-i vadã tot globul...
Sã zic foarte clar: sunt ºi români rãi, sunt ºi
þigani, ºi francezi, ºi italieni, ºi unguri ºi ce-or mai
fi neamurile, dar fiecare cu numele lor. Nu-s rromii
noºtri de vinã cã s-au pomenit cu numele ãsta
artificial, cu doi „r” peste noapte. Ba, mai mult, ei
înºiºi îºi zic þigani, fãrã complexe. Cine le-a dat
acest nume ºi de ce? Sã-l întrebãm pe cel cu
faimoasa Fundaþie ºi pe rudele lui de la Vest de noi
cum e cu discreditarea? Da’ ce-s ei de vinã? Cine
ºi-a fãcut o religie din discreditarea românilor? Oare
nu cumva ai noºtri conducãtori, uitând de bruma
de patriotism ce-a mai rãmas, ºi-au dezgolit fundul?
Oare din prostie? Oare din ticãloºie? Vorba
cronicarului: „A certa pe cineva pentru o zi, este a
inimii durere, darã în veci?”
Cato cel Bãtrân, supranumit ºi Censorul,
amintindu-ºi cât a suferit Roma de pe urma
rãzboaielor cu Cartagina, se alarmase vãzând cum
cetatea prosperã, devenind din nou o primejdie
pentru romani, de aceea îºi încheia toate discursurile
cu formula: „Delenda Carthago” ( „Sã fie distrusã
Cartagina!”). În timpurile de azi, ar trebui ajustatã
cam aºa: „Atenþia treazã, zi ºi noapte, la
Cartagina!”
Mai are cineva în þara aceasta urechi de auzit?
Dar ochi de vãzut? Se va ivi mãcar un singur CATO?

Teodora Cristina Stroe, Clasa a VIII-a B

Diamant Iamandi

V
Iatã, mergem în jurul cactusului
Cactus cactus
Iatã mergem în jurul cactusului
La five o’clock dimineaþa.

Traducere de Alin Dolganiov, Clasa a V-a A

***

Cântece supranaturale
T. S. Eliot (1888 - 1965)
IX
Cele patru vârste ale omului
El cu trupul a purtat un rãzboi,
Dar trupul a învins; a mers drept.

Acum lupta cu Dumnezeu începe;
La cel de al doisprezecelea ceas Dumnezeu va învinge.
Traducere de Teodora- Cristina Stroe,
Clasa a VIII-a B

Un bãnuþ pentru bãtrân
T. S. Eliot ( 1888- 1965)
IV
Ochii nu sunt aici
Nu sunt ochi aici
În aceastã vale a stelelor muribunde
În aceastã vale a vãii
Aceastã falcã ruptã a regatelor noastre pierdute.
În acest ultim loc de întâlnire
Bâjbâim împreunã
ªi evitãm vorbirea
Strânºi pe aceastã plajã a râului umflat.
Orb, pânã când
Ochii reapar
Precum steaua eternã

6

Între idee
ªi realitate
Între gest
ªi faptã
Cade Umbra.
Traducere de Valentin Gherghe,
Clasa a VIII-a A

The book of WHY
(pages from a diary)

CUM AM FUGIT ÎN AMERICA
Un lucru e clar: ca sã fii
vãcar îþi trebuie cel puþin o
Gheorghe Dobre vacã. Dar o vacã-i scumpã ºi
oamenii preferã sã meargã pe
rând cu ele decât sã le mai dea pe mâna ta, care în
loc sã le fi bãgat în iarba cea mai grasã le duceai în
mlaºtinã sã se-nece sau sã le sugã ºerpii. Ai terfelit
ºi compromis onorabila muncã de vãcar
comunal! Dã brevetu-ncoace sã-l anulãm! Carãte! ªi zi mersi cã scapi doar cu atât!
Am zis într-adevãr „mulþumesc”, am plecat vesel
totuºi amintindu-mi cum, cu undiþa-n baltã, uitam
de vaci, prindeam câþiva peºti ºi-i þineam într-o
pungã cu apã, în aºteptarea lui. Acest „lui” era un
nebun care mã însoþea zilnic în expediþiile mele. Vroia
sã mã impresioneze: apãrea din pãdure þopãind ºi
scoþând din gurã tot felul de sunete care – dacã pe
mine nu mã speriau – le bãgau în draci pe sãrmanele
vaci. Ocolea jumãtate din pãdure venind din sat
numai ca sã mã facã sã cred cã el, noaptea, doarmen cel mai înalt copac ºi de-aia era el mai deºtept ca
mine ºi-l rodea tare faptul cã eu nu mã speriam.
Fãrã sã ºtie, îl pedepseam zilnic dându-i sã înghitã
de vii caraºii ºi borþoii care aveau neºansa sã creadã
cã o râmã poate intra de bunãvoie în apã.
Apoi îl puneam sã bea apã din baltã, spunândui cã burta lui va fi un fel de acvariu în care peºtii se
vor înmulþi ºi – când se va simþi el greu tare de tot la
burtã – poate sã-ºi bage deºtele pe gât ºi sã dea
afarã o cãruþã de baboi. Baboii îi vom vinde, vom
pãstra cãruþa ºi cu banii vom cumpãra un cal, cu
ajutorul cãruia vom fugi în America. El credea cã
vede în fiecare zi America dar ea era departe, adicã
în satul vecin ºi zicea cã planul meu e bun ºi dãdea
broscoii la o parte ºi sugea apã mai rãu ca o cãmilã
ce trebuie sã plece-n deºert. ªi-mi mai zicea dupã
aia sã nu mai spun la nimeni, cã dacã aflã miliþia am
sfeclit-o, ne-nchide pe amândoi, el pierde copacul
ºi eu vacile ºi dacã vomitã cãruþa de peºte, din
greºealã, în celulã o-ncurcãm ºi mai rãu, trebuie sã
spunem de unde am luat-o ºi noi cum dracu sã
spunem cã am luat-o din baltã, cã nu ne-ar crede
nimeni, chit cã unul din noi e nebun.
Aceastã istorie se repeta aproape zilnic, dar
nebunul nu mã pãrãsea. Mã pãrãseau, în schimb,
vacile ºi tot pãrãsindu-mã am rãmas fãrã nici una,
oamenii îmi spuneau cã sã mã duc cu nebunul la
pãscut, poate i-o da coarne ºi ºi-o cãlca unu pe
inimã pânã la urmã ºi ºi-o da vaca la montã la el, sã
vadã ºi ei ce lighioaie ar putea ieºi. Le-am spus cã
trebuie întâi sã-l dezvãþ sã doarmã noaptea prin
copaci, cã un bou nobil ar da dovadã de o creºtere
proastã sau de cosmopolitism dacã n-ar reuºi sã
ignore copacii. „Sã ignori copacii!” asta e prima
condiþie pentru un bou sadea. Sardea – strigau la
mine – spunându-mi sã-l las prin copaci, cã tocmai
aici e farmecu’, cã n-am deloc imaginaþie practicã
ºi satiricã, eu nu ºtiu decât sã le omor vacile sau sã
las ºerpii sã le sugã. Ce, ãsta-i umor?
De-aia i-am lãsat în pace.
Dupã ce mi-am amintit toate atea, m-am întristat.
Cele mai crude adevãruri pentru mine erau douã:
ca sã fii vãcar trebuie sã ai cel puþin o prãpãditã de
vacã ºi ca sã fii mãgar trebuie sã pãcãleºti cel puþin
o oaie.
ªi – cu amaru-n suflet – am fugit în America.

*
Începuse sã plouã cu gãleata când m-am apropiat
de satul vecin. În acele momente mã gândeam cã
poate ar fi fost mai bine ca, înainte de plecare, sãi fi spus nebunului sã-nghitã ºi câteva vaci, cã-n burtã
la el e loc destul ºi-i plin de iarbã ºi n-ar mai fi fost
nevoie sã le dea afarã, ar fi avut lapte din belºug ºi
le-am fi dat ºi sãtenilor o lecþie bunã, arãtându-le
cam ce-au pierdut.
Gãinile „americane” erau ciuciulete. Când a
apãrut soarele, râzând ca de o glumã, au început sã
se scuture. Apoi au rãmas nemiºcate. Parcã fãceau
plajã. Pe uliþã, copii desculþi bubuiau cu plãcinte de
clisã umedã, bãlãcindu-se cot la cot cu raþele ºi
gâºtele, jumulite de pene sã nu zboare ºi vopsite cu
tot felul de culori, dupã cum cãzuserã de acord
stãpânii lor. Plouase – aveam impresia – cu vopsele
ºi mã miram cã nu-s vopsiþi ºi copiii, ca sã ºtie omul
cã sigur e plodul lui arãtarea neagrã, ºiroind de noroi,
care dãdea din mâini ºi din picioare în timp ce era
scos dintre raþe. Ca ducându-l acasã ºi bãgându-l
în teicã sã zicã, uitându-se la el: „Ãsta-i al meu, cãi vopsit cu roºu” sau: „Ãsta nu-i al meu, e al lui
Cutare”, ºtiind cã al lui e dat cu roºu ºi arãtarea se
descoperea albastrã ºi albastrul e damblaua lui
Cutare, tot satul vorbea de chestia asta.
Copiii m-au obsevat ºi-au început sã strige dupã
mine cã „a venit Chisnov” ºi cã „ascundeþi-vã,
fraþilor, vacile, cã asta are buzunarele pline cu ºerpi
flãmânzi” ºi cicã „ e ºi nebunu’ cu el, da’ nu se ºtie
ce dracu a meºterit de-l þine nevãzut pânã ne
pãcãleºte ºi-o ºterge cu vaci cu tot; vorbea lumea
din partea ailaltã cã asta n-a fãcut niciodatã un lucru
socotit” ºi cred ei cã eu numai de fãcut purici pe
acolea n-am de gând.
Atunci mi-am dat seama cã eram încã ud ºi cã
mi se dusese vorbã ca de popã tuns pânã în
America.
Vã dãrâm biserica, mã, dacã nu mã lãsaþi sã fac
vreo douã sute cinci zeci de purici aici, la voi! Am
strigat ºi spre gâscanii de copii, care gâgâiau la mine,
dar ºi spre oamenii care-ºi iþeau capetele peste
garduri, ca niºte momâi de speriat vrãbii.
Huo, sã vã fie ruºine! le-am mai zis în gând.
Ghiceam eu cine m-a pârât. E unu’ care-a intrat în
legendã ºi nu mai poate sã iasã de acolo. Un scriitor
l-a ºi bãgat într-o carte. E sigur Costicã Cursã. Ãsta,
când se trezeºte cã are de spus ceva unui neam
aflat la peste o sutã de kilometri, se scoalã dis de
dimineaþa, îºi ia picioarele la spinare ºi nu se opreºte
din fugit pânã la destinaþie. Seara e din nou acasã,
sã facã obiºnuita rânealã în grajd.
Se uitã oamenii-n urma lui, se crucesc vãzând o
nãlucã desculþã ºi cu cãmaºa scoasã din pantaloni,
înghiþind parcã praful cu drum cu tot ºi-ºi zic, intrând
înapoi în curþi, cã ãsta iar se duce dupã fãcãleþul de
mãmãligã la frate-su cã, pentru economie, folosesc
douã familii un singur fãcãleþ ºi – cu toate cã între ei
erau vreo opt kilometri ºi-n acele momente femeia
lui Costicã începea sã punã mãlaiul în ceaunul cu
apã fierbând – ei puneau pariu cã norul de praf va
veni imediat în sens invers cu fãcãleþul purtat
triumfãtor deasupra ºi-l va pune în mâinile nevestei
exact când mãmãliga va trebui mestecatã.
Ãsta m-a pârât, precis, altul n-avea cine.

Tot înjurându-l ºi neavând ce face pânã la venirea
trenului, m-a pus dracu sã mã însor, am fãcut ºi 5
(cinci) copii, le-am vopsit pe umãr câte o stea
albastrã, ei sunt jumate americani, jumate broºtenari
(sã vã spun cã nici nu mã interesa cã încurcam
cronologii ºi istorii) ºi-acum aºteptãm, eu ºi fiul cel
mai mare, sã ne nascã nevestele ºi sã ne putem
întoarce acasã, cã bine e acasã! Mai ales cã se lasã
seara ºi – plus de asta – îmi pot împlini un vis mai
vechi: sã mã duc la vecinul Costicã, zis Cursã, sã
bem un pãhãrel de rachiu ºi sã arunc priviri furiºe
spre locul unde odihneºte faimosul fãcãleþ. ªi sã zic
tare: a naibii bucatã de lemn! ªi Costicã sã râdã,
fãrã sã ºtie cã, dacã mi l-ar da, i l-aº roade fibrã cu
fibrã, pânã m-aº rãcori.
Salut! Plec, trebuie sã ne nascã nevestele, parcã
v-am mai spus, mie ºi lui bãiatul cel mare.

LACUL
Lacul era, ºtia cã este, fusese de câteva ori pe
malul lui, dar cã acum nu-l mai gãsea, nu înþelegea,
de parcã – dându-ºi seama cã cineva îl descoperã
ca pe-o femeie ºi-i dã târcoale – s-ar fi retras
undeva, în altã parte, în nori, sub pãmânt sau în alþi
munþi pentru a se gândi în liniºte dacã va mai permite
sau nu virtualului intrus ã-l descopere. Deja
întortocheatul drum pânã la lac devenise un fel de
labirint imposibil, plin de oglinzi ºi pasul – oricum
nesigur ºi înfiorat – se transforma în suspendãri ce
riscau o continuare în acelaºi loc sau înapoi, sau
aiurea, false drumuri, reale obstacole, ºi tentaþia
acestui joc plin de savoarea neprevãzutului creºtea
nefiresc, pentru cã orice cãutare nu se fãcea nici cu
undiþele pe umãr, nici cu sacoºe pline cu tot ce
trebuie unui anaerob pornit în duminica lui liberã sã
desopere Baikalul în Himalaya ºi sã-l exploreze „la
sânge”, înebunindu-se de aerul gustos ca de o
reuniune de bioxid de carbon aparþinãtoare restului
zilelor sãptãmânii.
Nici vorbã de aºa ceva, trebuia pur ºi simplu
gãsit, altfel ar fi fost ca o femeie frumoasã pe care o
descoperi întâmplãtor ºi faci ochii mari ºi-þi propui
sã te apropii, sã þi-o apropii, îþi faci o mie de planuri,
ca dupã un timp sã se volatilizeze lãsându-te în
mijlocul drumului. Ce-þi mai rãmâne de fãcut decât
sã o cauþi? Sã renunþi, ai putea ã-mi rãspunzi, dar
ºtiu cã nu gândeºti aºa, e ceva care ne depãºeºte,
intrãm în sãptãmâna oarbã, când bãrbatul face
lucruri la care nu s-ar fi gândit niciodatã ºi – dupã
ce le face – nu-i vine sã creadã cã prin cele ºapte
zile a umblat bezmetic chiar el, singura sãptãmânã
poate din viaþa noastrã când, întradevãr, vrem ceva.
Glumesc puþin, desigur, comparaþia e cam prea
subiectivã, susþinutã pãtimaº, recunosc, dar, cum
niciodatã douã lucruri nu se suprapun perfect, din
relativul pãrþilor expuse extrageþi ce vã place ºi –
bine ar fi – asemãnãtoare câte douã.
Dar sã revin la povestirea noastrã.
Se apropia seara ºi lacul rãmânea de negãsit.
Personajul meu deja îºi pierduse dramul de interes
romantic – pe care i-l bãgasem cam forþat pe gât –
ºi intrase în panicã. Mã ºi înjura cã eu l-am inventat,
eu sã-i gãsesc ºi lacul, ori sã-l scot dracu de acolo
cã vine noaptea, el e orãºean de fel, fricos în
pãdure-pãdure, mai ales noaptea, ºi mai bine plecam
eu, cã el face chestii de astea numai cu imaginaþia,
în faþa cafelei, cu un acoperiº solid deasupra.
A trebuit sã-l trimit acasã ºi acum mã chinui sã
inventez un personaj capabil sã gãseascã lacul. ªi
mai ales sã nu-i fie fricã noaptea în pãdure.
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Lecþii de zbor cu poetul Dan Elias
La începutul acestui an (sau, între noi fie vorba, la
sfârºitul lui 2008), a apãrut la editura Helis Slobozia,
volumul de poezii „Mersul pe nori”, semnat Dan Elias.
Volumul, purtând subtitlul „Oglinzi ºi Sonete”, este
împãrþit în douã pãrþi, fiecare compunându-se din câte
29, respectiv 26 de dublete Oglindã - Sonet. Deºi
autorul þine sã precizeze de la bun început cã „aceastã
carte este una mai mult tehnicã decât imaginativã ºi
cuprinde instrucþiunile de zbor scrise pentru soþia mea
ºi copiii mei”, al cãror acord explicit a ºi fãcut posibilã
publicarea cãrþii, totuºi, poetul a scãpat printre degete,
sau mai bine zis printre aripi, mai mult decât atât.
Într-adevãr, volumul este un manual plin cu lecþii de
zbor; dar întru-cât nu egoismul îi caracterizeazã pe
poeþi, ci discreþia punerii sufletului pe tavã(Oglinda
XXXVI), ºi întru-cât domnul Elias este poet în toatã
puterea cuvântului, înseamnã cã lecþiile îi privesc pe
toþi cei care vor sã înveþe.
De remarcat, în acest volum, jocul oglinzilor, care,
surprinzãtor, se manifestã atât în Oglinzi, cât ºi în
Sonete, ba chiar ºi între ele. Astfel, „Oglinzile” sunt
într-adevãr reflecþia sau proiecþia sufletului poetului
în cuvinte, dar ºi „Sonetele” nu sunt altceva decât
oglindirea Oglinzilor ºi, în acelaºi timp, reflecþia
nãzuinþei poetului dupã liniºtea adusã de poezia de tip
sonet. Altfel spus, între Oglindã ºi Sonet se reflectã
sufletul poetului, desenat virtual de imaginile suprapuse
ale celor douã proiecþii.
În prima parte a volumului, intitulatã „Risipitoarea
de vise mov sau Cum þi-am scris prima carte de nins”,
poetul dã întâi senzaþia unei levitaþii treptate sau a unei
urcãri pe o scarã imaterialã. Astfel, în prima Oglindã,
zborul este pregãtit intens: „De zile-ntregi/ îmi ung
degetele/ cu alifii din piele de fluture/ ºi aerul nu mã
þine încã”. În dubletele II ºi III este descrisã lupta dintre
memorie, care trage în jos, ºi imaginaþie, care tinde
spre sus, ºi care, în final (Sonetul III), îºi spune ultimul
cuvânt: „cum oare mã reuºeºti sã zbori!”. Odatã cu
dubletul al IV-lea, se sesizeazã ºi prima disconcordanþã
între Oglindã ºi Sonet. Astfel, în Oglindã asistãm la
primul contact cu cerul, firav, dar concret, abia intuind
lumina; „Urma tocurilor tale pe cer/ mereu în acelaºi
loc”, iar în Sonet devenim martorii unei tulburãri în
sânul relaþiei sentimentale: „ De noapte suntem tot mai
uzi/ Te strig ºi nici nu mã auzi”. Aceastã tulburare
provoacã întoarcerea pe pãmânt.
În continuare, povestea se desfãºoarã în formã de
zigzag, orientat când de jos în sus, când invers, fiind
momente când însãºi elementele cerului tânjeau dupã
prezenþa muritorilor acolo. Cât îi priveºte pe învãþãceii
zborului, ei îºi ling rãnile primei tentative ratate de
zbor, privind necontenit cerul, explorându-se reciproc
ºi cãutând elementele de legãturã dintre ei ºi cer.
Asta pânã la prima speranþã concretã de dupã
cãdere: „ În buzunarele aripilor/ am tot timpul/ un ciot
de creion./ Nu se ºtie niciodatã/ când voi fi lãsat / sã
scriu direct pe albastru”(Oglinda XII) . Acesta este ºi
momentul cheie, când fostul învãþãcel devine profesor
de zbor. Apoi se reia jocul zig-zag-ului, cu viziuni de
îngeri, cu transformãri în aburi, în speranþa unei noi
ridicãri la cer, cu cãderi aparent definitive în planul
terestru, cu priviri aruncate sub forma gândului spre
cer, pânã la experimentarea unei noi metode de zbor,
în somn: „Cu tãvi de argint în somn, te învelesc/ ºi
pun deasupra moale, aluatul/ pe care s-a lipit într-un
scãldat/ o frunzã fãrã viaþã dintr-un înger”. Atmosfera
somnului sprijinã în continuare iluzia zborului, prin
miºcãri de aripi imaginare. Apoi, dupã o nouã coborâre
pe pãmânt, profesorul descoperã motivul pentru care
nu poate zbura: „Pentru meseria de înger/ am dat
nenumãrate/ examene de tristeþe./ Dar nu m-au primit./
Eram doar cu un pic mai greu/ decât normele Lui/ de
singurãtate. Cu tine”.
Spre sfârºitul pãrþii I, profesorul realizeazã
asemãnarea iluzorie cu îngerii: „Când mergi, tu parcã
baþi postum/ Din aripile îngerilor morþi/ De dorul
tãu”(Sonetul XXVIII), pentru ca în ultima Oglindã, a
XXIX-a, el sã exclame resemnat: „Acesta-i felul
gravitaþiei mele!”.
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În cea de-a II-a parte, intitulatã foarte sugestiv,
„Nãruinþele sau Amintirile unui contemplator de
profesie”, lecþiile de zbor aproape cã nici nu se mai
þin. Profesorul, resemnat, chiuleºte de la predare,
lãsând loc tãcerii: „Cuvintele-au vorbit mai târziu/
încercând sã mã tãmãduiascã/ dar numai tãcerea m-a
vindecat” (Oglinda XXX). ªi totuºi, jucându-se cu
speranþele învãþãceilor, profesorul lanseazã
promisiunea zborului: „Repetã dupã mine ºi îþi promit
sã zbori”(Sonetul XXX).
Dar, cu toatã promisiunea, proful se retrage în sine.
Ia o pauzã pentru a tãifãsui cu Dumnezeu, pentru a-ºi
linge rãnile tãcerii, pe care ºi le va curãþa prin foc.
Inteligentã miºcare! Purificatorul de profesie i-a
limpezit gândurile, ºi proful de zbor a ajuns la o
înþelegere a mersului pe nori, doar prin intermediul
cuvintelor: „Numai acest mers pe nori/ în sandalele
strimte ale cuvintelor”(Oglinda XXXIV). Dar, dupã
cum el însuºi va declara mai târziu, „Dorinþele iau azi
loc cutezanþei”, din dorinþa de a nu-ºi dezamãgi
învãþãceii, proful nostru le implanteazã iluzia cerului
în iarbã, de sub care el se angajeazã sã-i priveascã
plutind: „Voi deschide ochii sub iarbã/ ºi-o sã vã
privesc/ tãlpile fierbinþi/ ºi neºtiutoare./ Plutitul/ n-o
sã mã mai doarã/ decât foarte puþin”(Oglinda XXXV).
Apoi, dupã ce ºi-a pus elevii la punct, proful îºi
face timp ºi pentru el, sã-ºi satisfacã dorinþa de a sta
„în bãtaia de joc a lunii/ în cuvintele goale”(Oglinda
XXXVI), sã încheie armistiþii cu ceasurile ºi cu ploile,
ºi sã se retragã în liniºtea nopþii, doar pentru a sta la
sfat cu tatãl sãu, cãruia îi cere „un semn din pleoape”.
ªi se pare cã a primit semnul cerut, pentru cã
vechea obsesie pentru cer revine cu bateriile încãrcate:
„Pentru siguranþa Universului/ toate fântânile ascund/
câte-o bucatã de cer”. ªi, deºi redescoperã motivul
imposibilitãþii zborului; „Mai greu decât aerul, sufletul
meu”, el nu renunþã la exerciþiile de plutire: „Aproape
strivit/ de cãderea serii/ dacã tocmai atunci/ n-aº fi
exersat plutitul, cu gândul la tine”. Dar, dupã o nouã
întrevedere cu Dumnezeu, profu’, dezgustat de
„cioturile penelor/ crescute hidos”, se întreabã
dezamãgit: „Sã fie zborul un biet delir?”(Oglinda XLV).
ªi dezamãgirea îºi joacã toatã mâna, fãrã greºealã, în
sufletul profului de zbor: „De pe umerii goi/ Mi se
scurg picãturi de aripi./ N-am zburat
niciodatã!”(Oglinda XLVI). Lãsat în voia spleenului,
el constatã cã abia într-un sfârºit s-a obiºnuit cu sine
ºi, revoltat, se ia la harþã cu divinitatea: „La câtã,
Doamne, pulbere-i sub nori/ Ce-þi trebuie ºi biata mea
þãrânã/ Sã-þi fie iarãºi cocã la-ndemânã/ Mereu
momealã altor visãtori?”(Sonetul XLVII). Dar, calmat
pe parcurs, îi cere lui Dumnezeu: „La praful ce-o sãl las, aºa puþin,/ Adaugã de poþi, mai mult senin”(Idem).
ªi Dumnezeu, prieten vechi, îl renaºte, lãsându-i
totodatã ºi setea de nori: „O, Doamne!/ Abia ne-am
început!/ Te ascult ºi trag dupã mine/ uºa
norilor”(Oglinda XLVIII). Dar angoasa revine ca-ntrun vis urât: „O boalã de fulgi este tot ce-am
agonisit”(Oglinda XLIX) ºi rãmâne în compania
poetului pânã aproape la final, inducându-i acestuia
gândul plecãrii din lume ºi, rãsucindu-i cuþitul în ranã,
îi trimite un fluture drept tovarãº de noapte.
ªi totuºi, revenindu-ºi brusc din transã, fostul
tinzãtor dupã cer realizeazã cã nici acolo nu-i totul
perfect, cã luceferii sunt pe moarte, ºi cã tot mai bine
e sã fii un arbore visãtor, pentru cã „Doar visele n-au
fost din lut”(Oglinda LV).
În încheiere, dacã domnul profesor îmi permite,
aº îndrãzni sã-i redenumesc cele douã pãrþi ale
volumului, astfel: pe prima aº numi-o „Aventurile unui
profesor de zbor”, iar pe cea de-a doua „Zbaterile unui
visãtor dupã nori”. Dar cu precizarea cã aceste zbateri
n-au fost în zadar, ducând la cunoaºterea faptului cã:
„Luciditatea poate fi o smintealã/ în acest univers al
treziþilor”(Oglinda LIV).
Iar, la final, pot afirma cã domnul Elias a creat o
poezie ca o domniþã, de care un suflet curat nu poate
sã nu se îndrãgosteasã.
Dan Ovidiu Bogdan

DAN ELIAS
-MERSUL PE NORI,
MIC TRATAT ÎN VERSURI
DE ESTETICA POEZIEI
“O oglindã este un obiect a cãrui suprafaþã este destul
de lucioasã încât sã formeze o imagine.”
Am primit prin poºtã, întâmplare din ce în ce mai rarã
în ziua de azi, cartea lui Dan Elias MERSUL PE NORI.
Prin bunãvoinþa pensionarului-poet Codrin ªerban. Un
gest nobil de douã ori. Fapt în sine, azi, când trimiþi de
sãrbatori 30 de felicitãri în plicuri ºi primeºti înapoi doar
douã, azi, când scrii cronici dupã ce citeºti cãrþile unor
confraþi ºi nu primeºti nici mãcar un rãspuns înapoi. E ºi
cazul lui Dan Elias, caruia i-am scris cronici ºi n-a apãsat
o tastã sã spunã “da, domnule, eu am scris ºi dumneata
m-ai citit”. Poate nu se aºtepta sã-l citesc sau poate scrisul
meu deranjeazã.ªi returnarea deranjului face parte din
sfânta comunicare între noi, cei care ne jucãm cu vorbele.
În fine, voi trece la subiect ºi voi recunoaºte cã m-am
bucurat din nou sã þin în mânã ºi apoi sã citesc o carte
frumoasã ºi tipografic ºi ca idée, ºi ca temã, ºi ca
perfecþiune a transfigurãrii imaginilor realitãþii prin
strãvechiul procedeu al oglindirii.
Tema cãrþii este poate de aceea destul de limpede ºi
uºor de detectat. Este aceea a oglindirii sinelui printr-o
treaptã intermediarã de cunoaºtere în domeniul esteticii
poeziei.
Autorul are dreptul justificat la acest procedeu,
deoarece imaginea primarã este transfiguratã în vers alb,
aºa cum este orânduitã în realitate, fãrã ritmuri ºi rime, dar
în perfecta ºi fascinanta ei dezordine. Aceastã imagine se
ordoneazã apoi cu ajutorul unui condei iscusit ºi mult
exersat(”un ciot de creion”), þinut la îndemânã tot timpul,
aºa cum se confeseazã într-un loc.
Aº vrea sã-l liniºtesc pe Dan Elias ºi sã-l asigur cã
citirea cãrþii nu mi-a luat decât o noapte, de vineri cãtre
sâmbãtã, când am fost liber sã scriu impresiile proaspete.
Dupã lecturã am adormit ºi m-am trezit în obsesia sinelui
ºi a oglinzii, în obsesia simbolurilor, am din întâmplare
cele trei volume ale Dicþionarului de simboluri de Jean
Chevalier ºi Alain Gheerbrant, unde am citit despre
oglindã, procedeul folosit de poetul Dan Elias.
Înainte de a trece la scris am hotãrât cã aceastã
frumoasã carte este un MIC TRATAT DE ESTETICA
POEZIEI PENTRU SINE ªI CEI DIN IMEDIATA
APROPIERE, cum singur marturiseºte în cuvântul
dinainte:”Deºi poate pãrea o ironie, aceastã carte este
mai mult tehnicã decât imaginativã ºi cuprinde
instrucþiunile de zbor scrise pentru soþia mea ºi copiii
mei.”

Aurel Anghel

(continuare în pag. 9)
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De mai multa vreme, în
special dupã evenimentele
din decembrie 1989, un
obiectiv al factorilor de
decizie din cultura noastrã
a fost (ºi continuã sã facã
obiectul preocupãrii lor)
acela al traducerii peste
hotare a unor scriitori
români de valoare, autori
care
sã
constituie
adevãraþii
noºtri
Ioan Neºu
ambasadori culturali, astfel
încât literatura românã sã poatã fi cunoscutã ºi sã
poatã chiar concura cu alte literaturi europene.
Pentru realizarea acestui deziderat s-au alocat
fonduri, suficiente sau nu, nu avem informaþia
necesarã pentru a ne pronunþa, sunt alþii mai îndrituiþi
s-o facã, s-au creat comisii pentru propuneri, s-a
creat ºi o instituþie de stat care sã coordoneze, printre
altele ºi aceastã activitate, respectiv impunerea
literaturii române pe alte meridiane.
S-au realizate aceste liste, pentru o mai mare
transparenþã au apãrut ºi în presã, deºi nu vãd cum
ar fi putut fi modificate, nu reþinem numele exacte,
dar noi nu discutãm despre persoane, noi discutãm
despre principii. De aceea considerãm cã nu este
suficient sã plãtim bine niºte traducãtori ca sã fie
reeditaþi: Dosoftei, Dimitrie Cantemir sau Ioan Budai
Deleanu (nume alese absolut aleatoriu). Dacã vrem
sã pãtrundem în Europa, trebuie s-o facem cu
scriitorii contemporani cei mai buni, cu cei care se
pot deplasa la un târg de carte, la o ºedinþã de
autografe sau lecturi publice, care pot cultiva o
relaþie.
De ce sã ne ferim s-o recunoaºtem, nu cred cã
intereseazã pe cineva în Franþa sau în Germania cine
a fost Liviu Rebreanu sau Sadoveanu. Mãcar sã
pãtrundem pe piaþa lor cu autorii actuali. Ar fi un
mare câºtig. Instigându-i, poate i-am obliga atunci
sã afle ºi restul.
În programul naþional de propuneri pentru
traducerile în diverse limbi, un mare rol îl au
comisiile. Dar, acele comisii, în afarã de informaþia
proprie a membrilor, ce instrumente de lucru au la
îndemânã? Pe lângã unele afinitãþi, ca sã nu spunem
interese, stare care nu este strãinã nici unui român,
credem cã singurele instrumente de lucru ar fi
dicþionarele ºi istoriile literare, ultimele apãrute:
Rotaru, ªtefãnescu ºi Manolescu.
Despre contribuþia domnului Alex ªtefãnescu am
mai fãcut vorbire, deºi nu din acest punct de vedere,
dar concluziile vin de la sine.
Sã încercãm, de data aceasta, sã demonstrãm
cum serveºte istoria domnului Manolescu acest
imperativ. ªi ne vom referi numai la capitolul de prozã,
fiindu-ne mai la îndemânã.
Potrivit demonstraþiei d-lui Nicolae Manolescu,
în perioada de dupã cel de-al doilea rãzboi mondial,
în România s-au impus numai 33 de prozatori. Dar
ºi dintre aceºtia, majoritatea prezintã o serie de
neîmpliniri. Dãm doar câteva exemple:
- Zaharia Stancu: “ªatra” ar putea sã-i asigure
prozatorului o posteritate nesperatã, oricum alta
decât aceea la care s-ar fi gândit.
- Marin Preda: “Delirul” este un roman
mediocru, caduc. “Cel mai iubit….” este un roman
inform, pe alocuri greoi (…) un talmeº-balmeº
de formule literare.
- Petru Dumitriu: “Cronica de familie” - un
roman supraapreciat atât la apariþie cât ºi în 1993
(anul reeditãrii sale n.n.) - Romanele în francezã
nu prezintã nici cel mai mic interes.
- Eugen Barbu: …Contribuþia meritorie a
autorului, atâta câtã este…
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O istorie a gustului
- Titus Popovici: …însuºirile de romancier ale
lui T. P. mi se par periculoase.
- M. H. Simionescu: …din pãcate, nivelul
prozei lui a scãzut ireversibil de la un timp
încoace. O bunã parte din ea e aproape de necitit.
- Octavian Paler: …adevãrul este undeva la
mijloc, între Eugen Simion ºi Marian Popa.
Atunci, pe cine mai contãm, pentru cine facem
atâtea eforturi? Dacã pentru noi nu prezintã
suficientã importanþã aceºti mari prozatori (exemplele
ar putea continua), cum ar putea ei prezenta
importanþã în alte arealuri unde proza are o bogatã
tradiþie, uneori de sute de ani, acolo unde are loc în
premanenþã un schimb de idei, unde în permanenþã
apare ceva nou, o miºcare, un stil, o modã? Cum sã
li-i propunem lor când nu ne sunt suficienþi nici nouã?
Cã s-a tradus, totuºi, Zaharia Stancu (când era
preºedintele U.S.R), Marin Preda (când era director
la C.R.), Augustin Buzura (când era director la
I.C.R.) sau cã se traduce azi Ecovoiu sau Nora Iuga,
astea sunt excepþii care se produc prin eforturile ºi
relaþiile autorilor respectivi, ci nu printr-un efort al
instituþiilor de stat abilitate.
Din acest punct de vedere, Istoria d-lui N.
Manolescu nu aduce servicii literaturii române. Este
un instrument de lucru de uz personal sau de cerc,
satisfãcându-ºi astfel vanitatea sa de critic naþional
ajuns la o anumitã vârstã ºi atât. Este o istorie a
cãrei informaþie se opreºte în jurul anilor 2000, cu
aproximaþie, dacã nu cumva ºi mai devreme, deºi
autorul avea suficient timp sã includã ºi unele apariþii
de tip eveniment. Nu poþi ignora “Istoria…” lui I.
Rotaru, aºa cum ai ignora un articol nou apãrut în
Evenimentul Zilei, acolo unde semneazã sãptãmânal,
de la un timp, cronica Sportivã, domnul N.
Manolescu.
Sã-i acordãm totuºi circumstanþe atenuante,
având în vedere vârsta, criticul s-o fi gândit cã
oricând este posibil orice, ªi atunci a apãrut un fel
de precipitare. Acum sau niciodatã. Mai ales cã mai
tânãrul ºi mai pragmaticul sãu coleg Alex ªtefãnescu
i-o luase înainte.
Tehnic vorbind, critica pânã la anii ’50 este cam
aceeaºi ºi este scrisã de alþii. Cu ce noutãþi sã mai
vii? Variaþiuni pe aceeaºi temã. Adevarata contribuþie
a unui critic contemporan este dupã aceea. Cã
principalul criteriu de introducere în istorie ( aþi
observat cã n-am folosit termenul de selecþie) este
gustul criticului (noi am putea spune moft), dupã cum
afirmã autorul în prefaþã, este o chestiune variabilã.
Dupã gust, la cãrciumã comanzi ciorba de burtã sau
de vãcuþã, nu este nici o problemã. Dar când este
luatã în calcul o istorie a literaturii române, gusturile
nu au ce cãuta. Dupã pãrerea noastrã, un critic care
se respectã, într-o astfel de întreprindere trebuie sã
fie obiectiv. În fond nu îl obliga nimeni sã scrie o
astfel de istorie. Dar oare sã fi fost presat domnul
N. Manolescu sã scrie o istorie atât de incompletã?
Criticul s-a spãlat pe mâini trecând zeci de autori la
Dicþionar (Petru Popescu, Laurenþiu Fulga, Nicolae
Velea, Eugen Uricariu, Bedros Horasangian,
Romulus Guga ºi alþii). Nu se poate ca într-o perioadã
începând cu anul 1980 sã nu remarci decât 5 sau 6
nume de autori. Dacã pentru criticul nostru miºcarea
literarã de dupã 1989 se reduce la Alex. Ecovoiu,
Radu Aldulescu, Liviu Georgescu, Ioana Pavelescu
ºi Andrei Bodiu este trist. Este foarte trist. Încã o
datã domnul N. Manolescu demonstreazã ca nu a
citit aproape nimic din ce s-a scris în aceastã
perioadã.
Domnia Sa a citit totuºi ceva, a citit tot ce a scris
M. Cãrtãrescu. Un autor de suflet pe care-l

comenteazã pe spaþiul echivalent altor 5-6 poeþi la
un loc, nu numai cu o anumitã insistenþã, ci ºi cu o
anumitã dragoste, ca ºi cum un pãrinte vede numai
capodopere în mâzgãliturile odraslei sale. Cum ai
putea sã interpretezi altfel comentariul excesiv de
favorabil la niºte versuri ca acestea: “cu braþele
încãrcate de crizanteme, lãsând o dârã de struguri”,
“creierul meu a fãcut paradontozã”, “…pe care alt
ochi/ ar primi-o ca noaptea ºi ar închina-o/zeilor
melancolici ai nopþii” sau “versul cheie” (aºa îl
numeºte criticul): “acum tu eºti o superstiþie, o
hiperrealitate cu zeci de miliarde de feþe”. Închipuiþivã o tânãrã mamã citindu-i aceste versuri bebeluºului
ei înainte de culcare ºi cum va reuºi sã-l potoleascã
pe individ dupã aceea!
Sau: “Nu putem aprecia exact ce mecanisme
înþepenite va izbuti “Levantul” sã urneascã în poezia
româneascã actualã”. Noi credem, cu sinceritate,
cã n-a urmãrit nimic, Din contra, este posibil chiar
sã se fi înþepenit. ªi când te gândeºti cã “epopea”
Levantul, dupã cum afirmã criticul, depãºeste
“Tiganiada”! Norocul lui Budai Deleanu cã s-a
nãscut mai devreme, altfel nu avea nici o ºansã cu
M. Cãrtãrescu în competiþie.
Alte mostre manolesciene despre proza
cãrtãrescianã:
- “…toate prozele au structura unor povestiri în
povestire, ca la pãpuºile ruseºti care intrã una în alta.
Chiar dacã procedurile au mai fost folosite, M.
Cãrtãrescu le imprimã o puternicã originalitate!”
-“Orbitor este rezultatul superb al acestui proiect
paranoic, unic în întreaga noastrã literaturã…nimeni
n-a mai scris la noi o prozã atât de densã ºi de
profundã…Orbitor este romanul cãutãrii timpului
pierdut, cât ºi un metaroman la fel de sofisticat ca
acela proustian. Orbitor, cu toate scãderile sale, dar
ºi cu paginile geniale, este un roman excepþional!”
Ca sã rezumãm, deºi aceste aprecieri ne trezesc
mari semne de întrebare, domnul N. Manolescu îl
considerã pe domnul M. Cãrtãrescu drept “unul
dintre cei mai mari scriitori din ultimele decenii ale
sec. XX”. Sincer, nu pricepem la care scriitori se
referã criticul când face aceastã comparaþie, la cei
din România sau la cei din toatã lumea? Deºi
ambiguitatea folositã de autor nu pare cu totul
întâmplãtoare.
Acest articol atât de lung (11 pagini) a fost scris
din admiraþie pentru poet sau a fost scris anterior ºi
introdus ulterior în istorie? Afirmãm aceasta pentru
cã articolul nu este unul sintetic pentru o istorie, este
un articol pentru o revistã sau pentru o aniversare ºi
care pare rãspunsul unui tânãr dotat la un examen,
vrând sã impresioneze comisia ºi prin numãrul mare
de pagini.
Ai zice cã aceastã Istorie a fost tipãritã special
pentru domnul M. Cãrtãrescu, pentru a contribui
astfel la C. V.-ul poetului atât de aºteptat nobeliabil.
Ne pare rãu pentru domnul N. Manolescu cã a
dat B. T. Istoriei sale în acest stadiu. La segmentul
de timp în care ar fi putut sã se afirme n-a contribuit
cu nimic. Ar fi putut s-o completeze recurgând la o
anumitã rigoare în selectarea autorilor, în finalizarea
articolelor, pentru cã multe par neterminate ºi ar fi
încheiat cu un capitol sintezã, în finalul cãruia ar fi
putut afirma cã în continuare aºteaptã o confirmare
de la….ºi nu cu Alex. Ecovoiu sau Radu Aldulescu,
autori întâmplãtori pe harta de azi a istoriei literare,
dar nu reprezentativi.
Bibliografia nu justificã aceastã istorie cã ar fi ºi
criticã. Probabil cã este o bibliografie întocmitã de
niºte negri pe ultima sutã de metri pentru a face
impresia adãugatã textului, ca la o tezã de doctorat.

Barbu Catargiu
III. Activitatea politicã si parlamentarã
(urmare din numarul trecut)

Tot Brãtianu, în
ºedinþa din 11 decembrie
1861 , proclama pe Barbu
Catargiu drept „mare economist, cel mai mare poate, cãci
la noi sunt puþini oameni de ºtiinþã”.
Dar aceastã contopire silitã într-un Guvern a unor
elemente neconciliabile nu putea sã dureze prea mult timp.
Consiliile de Miniºtri se þineau rar din cauza imposibilitãþii
de a se ajunge la o înþelegere si adesea în Camerã unul
din miniºtri combãtea actele colegului sãu de altã culoare
politicã. Acest Guvern a cãzut, fiind urmat la 27 martie
1859 de Cabinetul condus de C.A.Cretulescu. Din acest
moment Guvernele României s-au succedat cu o
repeziciune extraordinarã astfel cã în numai trei ani au
fost nouã cabinete , fãrã ca vreunul dintre ele sã reuºeascã
a întruni în acelaºi timp încrederea Domnitorului ºi a
Parlamentului.
În aceste condiþii , Cuza a fost nevoit sã apeleze pentru
formarea unui nou guvern, la 30 aprilie 1861, la liderul
conservatorilor Barbu Catargiu. Acesta s-a prezentat la
domnitor cu programul de guvernare, însã Cuza nu a vrut
sã-l aprobe. În aceste condiþii Guvernul Barbu Catargiu
ºi-a prezentat demisia la 10 mai 1861, textul acestei demisii
fiind publicat în ziarul „Românul” din 14 mai 1861:
„Chemaþi de bunãvoinþa Mãriei Voastre a lua cîrma
Guvernului într-o stare de dezorganizare completã, am
crezut cã, oricît de grea ar fi poziþia noastrã, totuºi vom
putea-o domina, de vom gãsi încredere ºi sprijin din
partea Înãlþimii Voastre egale cu greutatea unei
asemenea situaþii.
Întemeiaþi pe aceastã speranþã, nu ne-am spãimîntat
nici de starea de faliment, în care se afla tezaurul
Statului, de mai multe luni, ºi care a pus pe ministrul
finanþelor în trista necesitate de a refuza plata
mandatelor Vistieriei eliberate pentru serviciile
diferitelor Ministerii, nici de discreditul ce apasã
societatea noastrã de mai mult timp încoace.
Toate ramurile administraþiei le-am gãsit în suferinþã
ºi neînþelegere desãvîrºitã între puterea executivã ºi
puterea legislativã.
Într-o asemenea stare de lucruri, preocuparea
noastrã de cãpetenie urma sã fie îngrijirea de a restabili
între ele bunã armonie ºi înþelegere ºi a face sã reînvieze
creditul, fãrã care nici Guvernul, nici societatea nu pot
exista.
Din nenorocire, încrederea înãlþimii Voastre, la care
ne aºteptam, cînd am primit aceastã sarcinã, ºi pe care
ne întemeiam, am avut întristarea de a vedea, de la cele
dintîi încercãri ale noastre, cã ne lipseºte cu totul.
În dorinþa noastrã de a restabili buna armonie între
Corpurile Statului, am rugat pe înãlþimea Voastrã sã
numiþi membri în Comisia Centralã persoane care sã fie
un sprijin pentru Guvern, în condiþiile rînduite
constituþionale, iar nu un element de anta-gonism.
Mãria Voastrã aþi refuzat.
Am cerut de la Mãria Voastrã schimbarea prefectului
poliþiei Capitalei ºi înlo-cuirea lui prin altul în care sã
putem avea încredere pentru paza liniºtii ce este cu
deplin în rãspunderea ºi îndatorirea noastrã. Mãria
Voastrã aþi refuzat.
Am reclamat exerciþiul unui drept inerent
funcþiunilor noastre, care nu s-a refuzat predecesorilor
noºtri, nici chiar celor ad-interim, de a schimba pe
funcþionarii adminis-trativi ºi judecãtoreºti, care nu
numai au compromis autoritatea Guvernului, dar care
nici se aflã în condiþii de a se asigura responsabilitatea
ºi a garanta interesele private ºi publice ce sînt chemaþi
a ocroti, arãtând Înãlþimii Voastre ºi situaþia neregulatã
a unor subprefecþi, de exemplu, care se aflau popriþi de
chiar prefecþii, superiorii lor, de a aduna contribuþiile,
pentru cã n-au avut a da legiuitele garanþii. Mãria
Voastrã aþi refuzat.
Ramura judecãtoreascã se afla într-o stare
anormalã, din pricinã cã înalta Curte funcþioneazã în
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contra rânduielilor legii asupra Curþii de Casaþie, care
declarã cã hotãrârile pendinte de Înalta Curte se vor
trimite la Curtea de Casaþie la promulgarea acestei legi.
Am cerut darã sã se precurme aceastã stare prin numirea
membrilor Curþii de Casaþie. Mãria Voastrã aþi refuzat.
Am cerut ca Adunarea sã nu se împiedice de a pune
în discuþiune Legea ruralã, dacã pînã la 3/15 iunie,
termenul pus de înãlþimea Voastrã pentru efectuarea
Unirii, nu se vor putea uni ambele Adunãri; ºi sã nu sã
închizã Camera noastrã pînã ce nu va vota acea
legiuire, fiindcã intenþia ambelor Adunãri, votul lor na fost de a amîna la indefinit ºi de a lãsa nerezolvatã o
cestiune ce þine suspendat creditul public ºi în suferinþã
toate interesele þãrii ameninþate, ci ca sã înlesneascã ºi
sã grãbeascã rezolvarea ei. Mãria Voastrã aþi refuzat.
Una din principalele cauze, cari au întãrîtat þara ºi
Adunarea ºi le-a inspirat neîncrederea în contra
Guvernului, a fost abuzul de putere ºi nepãzirea legilor,
cu care s-au semnalat în genere dregãtoriile
administrative ºi judecãtoreºti în formarea listelor ºi în
procesele electorale. Ca sã dãm o satisfacere þãrii ce sa simþit lovita de asemenea procedare, ca sã inspirãm
încrederea în Guvern ºi sã liniºtim conºtiinþa publicã ºi
a Adunãrii, ca sã ridicãm funcþiile statului din cãdere,
am cerul de la Mãria Voastrã sã încuviinþaþi a se face
ancheta reclamatã de Adunare ºi a se da în urmã în
judecatã funcþionarii vinovaþi. Mãria Voastrã aþi refuzat.
Ca sã ajungem la o stare regulatã ºi temeinicã în
reorganizarea armiei noastre ºi ca sã stabilim
omogenitatea ºi solidaritatea în acþiunea Guvernului,
am rugat pe Mãria Voastrã sã binevoiþi a numi un
ministru definitiv al rãzboiului. Mãria Voastrã aþi
refuzat.
Pe cînd Înãlþimea Voastrã ne-aþi anunþat ideea unei
reforme electorale, ca sã ne þinem în rînduialã
constituþionalã, am rugat pe Înãlþimea Voastrã sã
trimiteþi în delibe-rarea Adunãrii, precum s-a urmat ºi
în Moldova, proiectul de lege electoralã elaborat de
Comisia Centralã. Mãria Voastrã aþi refuzat.
În chestia arendaºilor mãnãstireºti credem cã am fi
ajuns la înþelegere. Refuzul însã la cererile noastre nu
ne mai poate lãsa nici o îndoialã, Prea Înãlþate Doamne,
cã nu ne bucurãm nicicum de încrederea Mãriei Voastre.
Neputînd dar primi rãspunderea unei poziþii ca
aceea ce avurãm trista îndatorire a expune Înãlþimii
Voastre, cînd ni se disputã autoritatea cuvenitã
funcþiunilor ce ocupãm ºi ni se refuzã mijloacele de a o
întîmpina, venim sã Vã rugãm cu respect ca sã binevoiþi
a încredinþa frînele Guvernului în mîna altor bãrbaþi,
care se vor bucura de încrederea Mãriei Voastre.
Bucureºti, 1861 mai
Sîntem cu cel mai profund respect ai Mãriei Voastre
Preaplecaþi ºi supuºi servitori, B. Catargiu, D. Ghica,
Ap. Arsache, C. N. Brãiloiu, I. Cantacuzino, C. L
Filipescu”8
Aceasta demisie , care l-a umplut de furie pe Cuza,
mai ales prin publicarea ei în ziarul „Românul”, a fãcut
multa vâlva în presa vremii, în cercurile politice ºi în
societate în general. Ecourile ei au rãsunat multã vreme în
sala Parlamentului (în ºedinþa din 9 februarie 1863, dl M.
Kogãlniceanu zice: „Noi am avut douã ministerii, care au
urmat aceastã regulã constituþionalã, unul al d-lui B.
Catargiu, care, dîndu-ºi demisiunea, a venit în Camerã ºi
a declarat cã aceasta a provenit din cauzã cã nu s-a putut
înþelege cu Domnitorul”, ºi apoi adaugã: „Onoare memoriei
acelui bãrbat care a avut curajul de a enunþa opiniunile
sale ºi lealitatea de a menþine responsabilitatea actelor
sale”. Tot în acea ºedinþã, dl. M. Kogãlniceanu zice: „Mi
se va zice cã Domnitorul (Cuza) înrîureazã, cã miniºtrii se
pleacã din complezenþã, cã sînt siliþi a face concesiuni...
Dar de ce d-lor au fost complezenþi? De ce au lucrat contra
convingerii lor? De ce n-au avut curajul de a rezista în
responsabilitatea d-lor? De ce n-au imitat pe Barbu
Catargiu?”9)

A urmat apoi un guvern condus de ªtefan Golescu
care a avut aceeaºi soartã ca ºi cele precedente.
Odatã , însã, cu unirea definitivã din 11 decembrie
1861 era nevoie de un guvern capabil, care sã poatã ºterge
deosebirile dintre cele douã þãri, care sã apropie locuitorii
acestora ºi , mai ales ,sã facã fuziunea dintre cele douã
Principate într-un stat compact. Împotriva înclinaþiilor sale
personale, însa forþat ºi de configuraþia Parlamentului,
Domnitorul Cuza a încredinþat formarea acestui prim
guvern al României lui Barbu Catargiu, influenþat fiind
poate ºi de discursul lui Catargiu din Parlament , pe 11
decembrie , cu ocazia unirii definitive a celor douã þãri
surori. Pentru frumuseþea sa acest discurs, comparabil
cu cel al lui Kogãlniceanu rostit de pe treptele Palatului
Domnesc din Iaºi , meritã a fi citat în întregime :
„Domnilor,
Sunt în viaþa oamenilor evenimente de acelea în care
limba omeneascã e în neputinþã de a exprima sentimentele
ce miºcã inimile.
Evenimentul zilei de astãzi e din acelea ce nu se
exprimã; toþi îl pricepem în acest minut în adâncul inimii
noastre.
Unirea e sãvârºitã, ni s-a zis. Acest cuvânt, e un cuvânt
înalt; el cuprinde fãgãduinþa mântuirii ºi viitorul þãrii. De
aceea, el a circulat ca o scânteie electricã în inimile noastre
ale tuturor, ºi sânt încredinþat cã, dacã existã nemurirea
sufletelor, dupã cum religia ne încredinþeazã, strãmoºii
noºtri au simþit ºi ei acea înfiorare ºi cu lacrime de bucurie
ne bine cuvânteazã din înãlþimea cerurilor.
Unirea s-a fãcut. Aceastã Unire este simþitã de aceste
douã popoare de mai mult timp decât ne putem aduce noi
aminte ;dar, de au simþit-o, nu s-a fãcut sau, de s-a fãcut, na þinut decât un moment.
În adevãr, încã din veacurile trecute, furã bãrbaþi, care
încercarã împreunarea naþiilor despãrþite în douã. Dar fu
în zadar; ºi de ce aceasta, e lesne de înþeles. Pricina
neizbutirii lor furã mijloacele ce întrebuinþarã. Aceste
mijloace erau în duhul veacurilor, era conchistã, puterea
materialã. Puterea veacului în care trãim este puterea
moralã, a înþelepciunii, a cuvântului, a înfrãþirii, pentru
unirea naþionalitãþilor.
Unirea noastrã dar de astãzi se face sub scutul
înþelepciunii ºi înfrãþirii; ºi înþelepciunea ne vine de la
Dumnezeu; înfrãþirea între oameni este unul dintre cele
mai de cãpetenie comandamente ale religiei noastre. Sã
zicem dar ca biserica noastrã: „ceea ce Dumnezeu a unit
oamenii sã nu mai îndrãzneascã a mai despãrþi”; nu. Dar
ca sã ne asigurãm contra unei asemenea primejdii, nu este
destul Unirea între þãrile surori; ne trebuie ºi Unirea între
fii ei. Aºa numai vom pãstra locul nostru intre naþiile
Europei, unde ne aflãm de astãzi înscriºi. Ba din contrã
acea binecuvântare a strãbunilor noºtri ce ne privesc din
sânul veºniciei se va preface într-un blestem ºi sunt în drept
de a zice cã cel ce va mai îndrãzni de astãzi înainte a mai
arunca tãciunele discordiei între noi, sã aibã blestemul
nostru ºi al urmaºilor noºtri; el va avea hula ºi blestemul
chiar al naþiilor ce ne privesc.
24 Ianuarie fu o zi asemenea de înfrãþire între noi; dar
din nenorocire nu eram încã pregãtiþi: de aceea o ºi
vãzurãm sfâºiatã a doua zi.
Atunci ne lipsea încrederea. Mai multe împrejurãri ce
trebuie sã le dãm uitãrii slujiserã încã a întemeia între noi
acea neîncredere.
De aceea, având aceeaºi dorinþã, aceeaºi þintã, ne
aflam cu toate acestea în neunire; temerea unora ºi
îndrãzneala prea mare a altora se pretãlmãcea într-un fel
nepãstuitor, ºi de aici rãul dez-binãrii mergea crescând.
Acum ne cunoaºtem mai bine. Pânã aici voiam toþi
acelaºi lucru, numai mijloacele de a ajunge ne despãrþeau.
Acum, pe drapelul nostru, înaintea cãruia sã fim toþi
îngenunchiaþi, sã scriem astãzi: «Totul pentru þarã, nimic
pentru noi».
Sã trãiascã România !
Sã trãiascã puterile ce privegheazã fericirea þãrii
noastre!
Sã trãiascã Domnitorul, care sigur prin a sa stãruinþã
ne-a dat mijlocul de a striga iarãºi:
Sã trãiascã Domnitorul veºnic ºi nedespãrþit de noi!”10
Ibidem, pag. 29
Stelian Neagoe, Op. Cit.,pag.190 (discursul din 2 iunie 1862)
10
Carabinã
8
9

(continuare în numãrul viitor)
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De-a râsu’- plânsu’

Cum era sã ajungã câinele popii
prim-solist la Opera Românã
Dumitru Coltuc, cunoscut
în lumea interlopã sub
numele
de
Miticã
VASILE PANÃ
Maglavid, trecuse, cu mult
timp în urmã, la o monitorizare continuã a pãrintelui
paroh Angheluþã – proprietarul unui superb câine
ciobãnesc. Observaþiile sale îl edificã profund cu
privire la dragostea neþãrmuritã pe care popa o purta
patrupedului. Într-una din zile, când seceta materialã
îi cuprinse întreaga fiinþã, se întâlni chiar cu pãrintele
Angheluþã. Cum îl vãzu, escrocului i se luminã chipul
ºi, dacã ar fi ºtiut greceºte, precis ar fi strigat Evrica.
Ajungând în faþa preotului, fãcu câteva temenele
într-un ceremonial cât mai evlavios:
- Sãrut mâma, pãrinte! zise Miticã plecându-ºi
capul ºi ferindu-ºi în acelaºi timp privirea.
- Domnul sã te aibã în pazã, rãspunse popa,
însoþindu-ºi urarea într-o gesticã din arealul sacrilitãþii:
degetele de la mâna dreaptã în formã votivã le duse
la tâmplã, trimiþând spre Miticã gânduri de ocrotire
faþã de relele lumeºti.
Instinctual, Maglavid pricepu cã a sosit momentul
unei abordãri cât mai sugestive:
- Am sã vã spun o mare noutate, pãrinte! Mâine
plec la Bucureºti sã vãd o expoziþie caninã.
Fãcu o micã pauzã, prinzându-ºi interlocutorul în
priviri cât mai afectuoase. Starea de spirit a popii îl
îndemnã sã speculeze:
:
- Este acolo un profesor japonez care învaþã câinii
sã vorbeascã, accentuã el ritos. Pentru suma de o
sutã de lei, orice câine dotat cu minimum de
inteligenþã, în scurt timp, poate articula mai multe
cuvinte ºi chiar vorbi ca mine, ca dumneata, ºi, în
fine, ca orice om.
Slujitorul altarului fu cuprins de o curiozitate
nedisimulatã, debordând într-un fel de rugãminte
plecatã din chipul sãu încãrcat de mirare:
- Ce spui, taicã ?! Chiar cã a ieºit necuratul pe
pãmânt. Cãindu-se, îºi fãcu semnul crucii pentru
cuvintele rostite cu pãcat .
- Nu e vorba de nici un drac, pãrinte! ªtiinþa a
înaintat foarte mult azi, încât de multe ori ficþiunea
depãºeºte, ehe-he-he, realitatea. Apoi, Miticã trecu
la atac direct:. Mã gândeam, Luminãþia Ta, cã nu ar
fi rãu sã-l înscrii pe ciobãnescul mioritic la acest curs
de logopedie. Ce-i la dumneata o sutã de lei ?!
- Vezi tu, mãi Miticã, nu e vorba de bani, ci mai
mult de timp. Eu nu-mi pot permite sã las parohia ºi
enoriaºii fãrã pãstor. Botezuri, exorcizãri, cununii,
parastase, sfeºtanii..., iatã câte evenimente sacre
conduc aceastã comunitate!
Chipul lui Dumitru Coltuc, zis Miticã Maglavid,
inundat de bucurie, simþea cã planul sãu va fi o
reuºitã.
- Dar, nu-i nevoie, pãrinte, sã vã pierdeþi
dumneavoastrã timpul cu astfel de lucruri... Puteþi
sã-l încredinþaþi cuiva care se duce la expoziþie ºi
sã-l înscrie la forma de pregãtire pe care o doriþi.
- Parcã aminteai cã pleci dumneata la Bucureºti.
Fã-mi, te rog, hatârul acesta...
Miticã Maglavid nu se dãdu imediat pe spate la
propunerea preotului. Lãsã victima sã-ºi vâre singurã
gâtul în laþ. A doua zi, dis-de-dimineaþã, ieºea din
casa parohialã cu portmoneul doldora ºi cu câinele
în lesã.
Seara, fericit ºi cãzut în extaz într-un club de fiþe
din Bucureºti, savura coniacul din paharele de cristal
de Boema. Femei mondene, care þineau capul de
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afiº în ziarele de scandal, dansau lasciv pe bancnotele
azvârlite mãrinimos într-o ninsoare de pominã.
În scurt timp, portmoneul îi rãmase curat, fãrã
parfumul banului care îl înnobilase. Inventiv, Miticã
trimise epistolã finanþatorului sãu: Am înscris la
cursurile de lingvisticã pe mioriticul domniei
voastre. Vã cer iertare, nu vreau sã vã supãr,
dar sã ºtiþi cã animãluþul este cam greu de cap ºi
învaþã anevoios sã gângureascã, dar, cu iscusinþã
ºi prin persevenþã, sunt convins cã va da lecþii ºi
altor semeni canini. Mâine va glãsui inteligibil,
m-a încredinþat profesorul de logos, dar, iertaþimã, aceasta presupune, ºtiþi ºi dumneavoastrã
ce. Douã sute ar fi suficient, deocamdatã. Sfinþia
voastrã decide pânã unde vreþi sã mergeþi. Cu
plecãciune, al dumneavostrã, pentru totdeauna,
Miticã!
Prin curierat, Miticã încasã banii pe care îi cheltui,
dintr-o suflare, cu aceeaºi veselie de nabab. Dar,
vorba aceea: izvorul care a secat nu mai dã apã. O
altã misivã, poposi sub pleoapele grele de nesomn
ale preotului: Preasfinþia Voastrã, veºti bune
dinspre mine curg ca apa limpede de munte.
Preamioriticul domniei voastre, fie-i lãudatã
priceperea, rostogoleºte vorbele ca pe niºte bile
de mãrgãritar. Japonezul de profesor e încântat
de mãiestria caninului ºi e dispus sã-i predea
chiar lecþii de canto, bineînþeles, cu îngãduinþa
ºi bunãtatea domniei voastre... Dar, ºtiþi..., mi-e
greu sã rostesc cuvântul magic în atare situaþie.
Cu supuºenie vã sãrutã mâinile, al
dumneavoastrã pe viaþã, Miticã.
Bucuria pãrintelui nu avea margini ºi o stare de
euforie îl vizitã obsesiv: concerte la radio, la
televiziune, pe marile scenele ale þãrii ºi chiar ale
lumii... Bucureºti, Viena, Munchen, Madrid, Roma...
ziare de prestigiu internaþional care titreazã: câinele
care intoneazã imnul a trei state ºi douã republici
..., câinele care recitã ºi vorbeºte în patru limbi
ºi ºase dialecte..., mioriticul care cucereºte lumea
filmului holywodian... etc... etc ... Imaginaþia
bogatã îi fãcea pe pãrintele Angheluþã sã hoinãreascã
prin livezile bogate ale unui Eden modern. Asta da
viaþã de câine, pãrea cã-ºi zicea în sinea lui.
Rezultatul unei noi epistole cãtre acelaºi destinatar
îl copleºi, de data aceasta, pe Coltuc. Contul lui se
înverzi dintr-o suflare. Însã greul de abia acum bãtea
la uºa lui Miticã. Mioriticul trebuia sã-ºi dovedeascã
extraordinarele abilitãþi.
Zorii conturau o nouã zi. Drumul gloduros de þarã
târa umbra spãºitã a misionaralui cãtre casa
parohialã. Poarta scârþâi îndelung ºi parcã a pagubã,
în timp ce chipul în sutanã trãgea în piept, cu nesaþ,
aerul dimineþii, ca pe o binecuvântare.
- Bine aþi venit, fiule! rosti gâtuit de emoþie
pãrintele paroh, sfredelind împrejurimile cu o
tenacitate imposibil de descris, sperând sã descopere,
mãcar în ultima clipã, ascuns prin vreo tufã,
patrupedul canin.
Intuind zbaterea lãuntricã a preotului, Miticã îi
ieºi în întâmpinare:
- Ei, bine, Sfinþia Ta, mioriticul este o mare vedetã!
Da, aþi auzit bine, o mare..., mare vedetã..., probabil
ºi singura din aceastã parte a continentului. Nu vã
miraþi... Nu o spun eu, un biet muritor, ci formidabilul
ºi inegalabilul profesor japonez de logos ºi de canto.
Arii din cele mai vestite opere ale lui Verdi sau Filaret
Barbu, cântece de pahar din repertoriul îndrãgitului

Nelu Ploieºteanu sau manelele adoratului Sorinel
Copilul de Aur plecau în eter din corzile vocale ale
mult iubitului nostru conaþional. Of, pãrinte – încercã
sã se strecoare Miticã prin închipuite jaloane –,
concertul adhoc susþinut în vagonul restaurant al
trenului internaþional Bucureºti – Viena avu un
impact devastator asupra siguranþei circulaþiei:
mecanicii de locomotivã, controlorii de bilete, ºeful
de tren, lucrãtorii poliþiei T.F îºi pãrãsirã posturile ºi
alunecarã îndelung pe panta melomaniei.
Ochii Mariei – servitoarea din casa parohialã,
culisau în azimuturi aleatorii, scotocind spaþiile din
jurul lui Coltuc, ca apoi, îndrãcit, sã se agaþe
reprobatori ºi reproºatori de sufletul misionarului.
Fin observator al psihologiei umane, preotul o
invitã prin semne pe nesãbuita Maria în bucãtãrie,
evitând astfel o încãierare neamicalã.
- Pãrinte, continuã Miticã Maglavid expozeul,
mioriticul nostru, scãldat în baia de admiraþie a
încrâncenaþilor melomani, a devenit, pe neaºteptate,
obraznic – dar ce zic eu...?! – chiar impertinent.
Dorind sã-ºi etaleze cunoºtinþele de bun orator o dãdu
imediat în barã, furat de amintirile ºi de imaginile
înregistrate în casa domniei voastre. Începu sã
cleveteascã, da, pãrinte, ãsta e cuvântul, începu sã
cleveteascã despre una, despre alta, ba chiar ºi despre
unele întâmplãri petrecute în intimitatea dormitorului.
Preotul se clãtinã ameþit. Pricepu cuvintele
misionarului.
- Blestemul cerului s-a abãtut peste noi, pãrinte !
Ce pot face sã obþin iertãrile voastre?
- Nu prea înþeleg..., bâjbâi preotul.
Miticã aºteptã o clipã de clãtinare ºi lovi
fulgerãtor:
- Iertaþi-mã, Sfinþia voastrã, vã stimez prea mult
ca sã suport mãgãriile unui logoreic ºi canþonist
parvenit. Of, nemernicul ºi nevrednicul de mine...!
Merit cel mai nenorocit loc din iad! Arde-m-ar focul
ºi smoala sã mã acopere! se cãiena, prefãcut,
Maglavid. Am comis cea mai abominabilã crimã...,
l-am pedepsit, pãrinte, l-am pedepsit...hî-hî-hîîî... –
încercã el sã stoarcã, forþat douã-trei lacrimi – nu iam mai suportat acuzaþiile la adresa domniei voastre
ºi i-am aplicat cea mai potrivitã corecþie. Focul
iadului sã mã înghitã, bunule ºi iubitule pãrinte!
- Ceee....ceeee... ce ai fãcuuut?! se zbãtu popa
în neputinþã. L-ai... l-ai... - ºi vorba i se stinse între
revoltã ºi uimire.
Miticã Maglavid îl þinu tot într-o fierbere :
-Milostive pãrinte..., rãsfãþatul – sponsorizatul –
obraznicul dumneavoastrã – ºi de ce nu ºi al meu,
afirma public, fãrã nici o jenã, cã buna ºi umila
dumneavoastrã servitoare Maria, iertaþi-mã – nu pot
sã cred invenþiile acestui patruped nenorocit..., se
culcã deseori cu Sfinþia voastrã ºi cã împreunã vã
pretaþi la fapte pedepsite aspru de legile lui
dumnezeu. L-am vãzut, cum se zice, cu ochii mei,
cum îºi nota – iartã-mã, doamne ! – într-un caiet de
dictando, pe zile, partidele amoroase, chiar cu unele
detalii demne de un cronicar. Un om cu mintea
sãnãtoasã, un om care vã iubeºte cum vã iubesc eu,
un om ca mine care ºi-ar sacrifica viaþa pentru o
cauzã nobilã, ce ar fi fãcut, Sfinþia Voastrã ? vã întreb
ºi mã întreb... Am încercat toate metodele, la un
moment dat am vrut sã-l mituiesc, dar þi-ai gãsit...!
Se vroia cinstit ºi þinea predici de moralitate... Vã
rog sã mã credeþi, eram disperat, mã turmentaserã
pornirile lui, ºi reacþia mea a venit spontan pe fondul
irascibilitãþii mele crescute ºi alterãrii judecãþii. Ce
a urmat se subînþelege: jap-jap! douã palme peste
botu-i spurcat, apoi l-am înºfãcat ºi l-am dat la aer,
pe geam.... Pieri, drace, i-am zis! I-am fãcut ...hîhî-hî...! de petrecanie mioriticului culturalizat, pârjolim-ar flãcãrile iadului...!
Angheluþã simte cã pãmântul de sub picioare a
pornit într-o lungã ºi nestatornicã peregrinare.
Îngenunche în faþa lui Miticã Maglavid ºi, din motive
pe care, mãrturisesc, nu le cunosc, îi acordã
dezlegare pentru fapta comisã.

EVOLUÞIA JUDEÞULUI IALOMIÞA
ÎN PERIOADA FANARIOTÃ
(urmare din numãrul trecut)

AªEZÃRILE. ORGANIZAREA
ADMINISTRATIV-TERITORIALÃ
Plãºi, comune ºi sate.
Plasa Jilava avea 9 aºezãri, cea mai populatã fiind
Sãlciile, fostã la judeþul Sãcuienilor. Plasa Dridului avea
25 de aºezãri, dintre care cea mai populatã era Giureºti, pe
moºia serdarului Nicolae Giurescu. Plasa Lichireºti
cuprindea satele: Cuneºti, cu 66 familii; Vaidomiru, cu 27
familii; Mãnucu, cu 68 familii; Ceacu, cu 8 familii; Cãlãraºii
Vechi, cu 34 familii; Mãgureni, cu 37 familii; Trãmºani, cu
19 familii; Tonea, cu 22 familii; Cioroiu, cu 17 familii; Hotaru
de Sus, cu 9 familii; Stâlpu de Piatrã, cu 14 familii; Hotaru
de Jos, cu 30 familii; Dichiseni, cu 26 familii; Noeni, cu 49
familii; Oltina, cu 21 familii; ªocariciu, cu 101 familii; Beilic,
cu 27 familii ºi Jegãlia, cu 107 familii. Plasa Stelnica
cuprindea satele: Gâldãu, cu 30 familii; Pietroiu, cu 56
familii; Tâmbureºti, cu 34 familii; Cocargeaua, cu 84 familii;
Dudeºti, cu 65 familii; Feteºti, cu 65 familii; Stelnica, cu 36
familii; Maltezi, cu 39 familii; Pârþani, cu 32 familii; Cegani,
cu 45 familii; Borduºanii Mari, cu 26 familii; Borduºanii
Mici, cu 18 familii; Lipoveni, cu 11 familii; Lãteni, cu 11
familii; Fãcãeni, cu 51 familii ºi Gãiþa, cu 122 familii. Plasa
Hagieni cuprindea satele: Vlãdeni, cu 66 familii; Chioara,
cu 58 locuitori; Hagieni, cu 48 familii; Ghizdãreºti, cu 11
familii; Frãþileºti, cu 27 familii; Berleºti, cu 20 familii;
Ungureni, cu 26 familii; Pisculeºti, cu 25 familii;
Mãrculeºti, cu 48 familii; Gimbãºani, cu 19 familii;
Cosâmbeºti, cu 33 familii ºi Bora, cu 31 familii. Plasa
Oraºului cuprindea satele: Bucu, cu 18 familii; Sãrãþeni,
cu 25 familii; Dimieni, cu 47 familii; Ograda, cu 26 familii;
Þãndãrei, cu 88 familii; Brãiliþa, cu 38 familii; Piua Petrii,
cu 56 familii; Gura Ialomiþei, cu 70 familii; Giurgeni, cu 41
familii; Pârlita, cu 11 familii; Luciu Mare ºi Mic, cu 126
familii; Berteºti, cu 84 familii; Cioara, cu 100 familii ºi
Ostrovul lui Constantin, cu 43 familii. Plasa Slobozia
cuprindea satele: Slobozia, cu 87 familii; Pribegi, cu 23
familii; Perieþi, cu 47 familii; Tãtãrãi, cu 25 familii;
Andrãºeºti, cu 23 familii; Orboeºti, cu 3 familii; Ciochina,
cu 60 familii; Cãzãneºti, cu 46 familii; Sãrãþeni, cu 55 familii;
Raºi, cu 68 familii; Orezu, cu 13 familii; Piersica, cu 26
familii; Borduºelu, cu 8 familii; Dâlga, cu 17 familii;
Carabanul, cu 5 familii; Albeºti, cu 33 familii; Bueºti, cu 17
familii; Ghimpaþi, cu 6 familii; Poiana, cu 34 familii; Ivãneºti,
cu 12 familii; Larga, 24 familii ºi Ciulniþa, cu 17 familii.
Plasa Gârbovi cuprindea satele: Crunþi, cu 44 familii;
Reviga, cu 10 familii; Grindu, cu 123 familii; Meteleu, cu
36 familii; Cotorca Micã, cu 49 familii; Glodeanul, cu 68
familii; Gârbovi, cu 125 familii; Valea Mãcriºului, cu 22
familii; Slujitori, cu 36 familii; Manasia, cu 64 familii;
Pupezeni, cu 27 familii; Alicseni, cu 61 familii; Broºtenii
Noi, cu 109 familii; Broºtenii Vechi, cu 27 familii; Malu, cu
20 familii; Fundul Crãsanilor, cu 23 familii; Odaia
Piteºteanului, cu 22 familii ºi Uluiþi, cu 22 familii.Plasa
Jilava cuprindea satele: Sãlciile, cu 158 aºezãri; Slãtioarele,
cu 55 familii; Jilava de Sus, cu 140 familii; Jilava de Jos, cu
35 familii; Patru Fraþi, cu 101 familii; Moldoveni, cu 116
familii; Rãduleºti, cu 8 familii; Armãºeºti, cu 22 familii ºi
Bãrbuleºti, cu 100 familii. Plasa Dridului cuprindea satele:
Dridu, cu 12 familii; Giureºti, cu 168 familii; Sinteºti, cu 17
familii; Borãneºti, cu 30 familii; Speteni, cu 12 familii;
Bãrcãneºti, cu 70 familii; Stoeneºti, cu 58 familii; Condeeºti,
cu 21 familii; Uleºtii de Sus, cu 39 familii; Uleºtii de Jos,
cu 14 familii; Frumuºica, cu 24 familii; Panduri, cu 28 familii;
Odaia Stãneºti, cu 11 familii; Acsintea, cu 16 familii;
Bãrbãtescu, cu 14 familii; Vadul Pietros, cu 32 familii;
Crãsanii de Sus, cu 18 familii; Crãsanii de Jos, cu 6 familii;
Copuzu, cu 9 familii; Sãpunari, cu 15 familii; Lehliu, cu 51

familii; ªtefãneºti, cu 62 familii; Odaia Protopopului, cu
18 familii; Arþari, cu 30 familii ºi Vlãiculeºti, cu 18 familii8.
,,Extractul de suma plugarilor ºi muncitorilor locuitori
prin sate sub rãspunderea de capitaþie”, din luna
septembrie9 1831, prezintã ceea ce se considerã ,,cel mai
vechi tablou complect de satele judeþului”10 Ialomiþa. Erau
înregistrate 135 de sate, împãrþite în patru plãºi, rezultate
în urma comasãrii din acelaºi an: Borcea, constituitã din
34 de sate; Balta, constituitã din 27 de sate; Ialomiþa,
constituitã din 47 de sate; Câmpul, constituitã din 27 de
sate. La aceste sate se adãugau cele douã târguri, anume
Urziceni, reºedinþa de judeþ ºi Cãlãraºi11.Catagrafia
realizatã în anul 1831, completatã în anul urmãtor, aratã
sumele de bani plãtite ca dãri, precum ºi numãrul familiilor
neplãtitoare de dãri. Astfel, plasa Borcea avea 1 512
familii, care plãtiserã 22 095 lei în anul 1831 ºi 45 360 lei în
anul 1832, ,,nedajnici” fiind 401. Plasa Bãlþi avea 1372
familii, care plãtiserã 20 325 lei în anul 1831 ºi 41 190 lei în
anul 1832, ,,nedajnici” fiind 212. Plasa Ialomiþei avea 2
004 familii, care plãtiserã 29 625 lei în anul 1831 ºi 60 120
lei în 1832, ,,nedajnici” fiind 404. Plasa Câmpului avea 1
971 familii, care plãtiserã 29 115 lei în anul 1831 ºi 59 130
lei în anul 1832, ,,nedajnici” fiind 259. Se preciza cã, ,,peste
tot”, judeþul Ialomiþa avea atunci 137 de sate cu 6 860
familii, care plãtiserã 101 160 lei în anul 1831 ºi respectiv,
205 800 lei în anul 1832, scutiþi de dãri fiind 1270 inºi.
Datele priveau exclusiv satele, fãrã târgurile judeþului,
Urziceni ºi Cãlãraºi12.
Probabil prima hartã serioasã a judeþului Ialomiþa,
realizatã de români, poate fi consideratã cea din anul 1864,
editatã de maiorul Dimitrie Pappasoglu în cadrul lucrãrii
sale cartografice Atlasu Geograficu al României.
,,Dedicatã Înãlþimei Sale Prinþului Barbu D.ªtirbei”, harta
cuprinde interesante date statistice despre judeþ la
mijlocul secolului XIX, atestând: un oraº ºi un târg, 132
de sate, ,,porturi de esportaþie”, o staþie de telegraf, 6
staþii de poºtã ºi 56 pichete sau cordoane (sanitare).
Populaþia judeþului era atunci de 87 979 locuitori, dintre
care 47 424 erau bãrbaþi, iar 40 555 era femei. Suprafaþa
judeþului era de 1 106 851 pogoane, dintre care pãmânt
agricol 322 765 pogoane. Erau înregistrate 7 444 proprietãþi
funciare particulare ºi în devãlmãºie, 35 de proprietãþi ale
mãnãstirilor neînchinate ºi 48 ale mãnãstirilor care au fost
închinate, 697 moºii ,,cãutate” de proprietari ºi 155 de
moºii arendate13. Subdiviziunile judeþului erau cele patru
plãºi, anume Câmpu, Ialomiþa, Balta ºi Borcea. Singurul
oraº era reºedinþa de judeþ, ªtirbeiu (fostul ºi viitorul
Cãlãraºi), numit astfel în onoarea fostului domnitor Barbu
ªtirbei14, iar singurul târg era cel de la Urziceni. Reºedinþa
de judeþ, oraºul ªtirbeiu, avea 1477 locuitori, fiind
aºezarea cea mai populatã, iar târgul Urziceni avea doar
242 locuitori, mai puþin chiar decât unele dintre satele
învecinate, precum Bãrbuleºti, cu 272 locuitori,
Moldoveni, cu 267 locuitori ºi Broºtenii Noi, cu 334
locuitori. Dintre vechile aºezãri de moºneni, situate pe
malul drept al râului, Orezi avea 59 locuitori, Piersica 86
locuitori, Borduºelu 73 locuitori, Albeºti 108 locuitori, iar
Bueºti 119 locuitori15. Erau menþionate 132 de sate al
judeþului Ialomiþa16. Privitor la poziþia satelor, se poate
observa cã Eliza ºi Stoeneºti erau încã sate separate
(necontopite încã), Cãzãneºti era pe vatra veche, chiar
pe malul râului, Marsilieni era de asemenea chiar pe malul
drept al râului (aproape vis-a-vis de Orboeºti), iar Brãtescu
era chiar la capãtul sudic al lacului Fundata. Sudiþi era de
asemenea pe vatra veche, la sud-est de Mãrculeºti, iar
Gura Ialomiþei era pe vatra iniþialã, aproape de vatra de
azi a satului Giurgeni, care era localizat (eronat) lângã
Frãþileºti, dupã cum ºi Smirna era localizat mai spre est,
chiar pe malul lacului Strachina. Harta aratã cã staþie de
telegrafie era la ªtirbeiu, iar liniile de telegrafie erau douã,
una de la ªtirbeiu spre nord-vest, urmând drumul de

poºtã cãtre Bucureºti, iar a doua pleca tot din ªtirbeiu pe
linia Borcei cãtre nord, prin Feteºti ºi Gura Ialomiþei spre
judeþul Ialomiþa. Cele 56 de pichete de grãniceri ºi
cordoane sanitare se întindeau pe linia Dunãrii, cãtre
pãrþile bulgare ºi dobrogene ale Imperiului Otoman17. Deºi
legenda hãrþii menþioneazã ºi porturi, ele nu sunt explicit
precizate pe hartã, prin aºezarea semnului ancorei. Judeþul
era strãbãtut de o reþea de drumuri comunale, cele mai
însemnate fiind considerate ºoselele. Prin colþul de nordvest trecea drumul de la Bucureºti la Focºani, strãbãtând
Giureºtii ºi Urzicenii, unde era ºi staþie de poºtã. De la
ªtirbeiu plecau douã drumuri de poºtã importante, dintre
care cel al Bucureºtilor era orientat nord-vest-sud-est,
ocolind lacul Cãlãraºi, trecând printre satele Ceacu ºi
Mãnucu ºi pe la sud de Valea Rusului. Al doilea drum de
poºtã era cel al Brãilei ºi strãbãtea judeþul de la sud la
nord, cu plecare din ªtirbeiu, trecerea râului Ialomiþa pe
podul de la Slobozia, de unde se fãceau douã bifurcaþii,
dintre care cea mai circulatã era cea cãtre nord-est, trecând
prin Smirna ºi ocolind lacul Strachina, înainte de a intra în
judeþul Brãila. Dintre drumurile secundare, sunt de amintit
cel al Borcei, care pleca tot din ªtirbeiu ºi strãbãtea satele
de pe malul stâng al Borcei, pânã la Gura Ialomiþei apoi
mai departe în judeþul Ialomiþa, precum ºi cele douã douã
drumuri care însoþeau râul Ialomiþa. Primul strãbãtea
aºezãri de pe malul stâng, plecând de la Urziceni, prin
Slobozia, pânã la Gura Ialomiþei, iar al doilea pleca din
Giureºti ºi atingea drumul Brãilei la est de Ciulniþa, de
unde trecea prin Popeºti ºi Cosâmbeºti pânã la Hagieni ºi
Brãiliþa, unde trecea pe malul celãlalt18.
Tot din anul 1864, odatã cu prima organizare comunalã
a României, s-a realizat ºi prima împãrþire a judeþului
Ialomiþa în comune, urbane ºi rurale. Singura comunã
urbanã era Cãlãraºi, reºedinþã a judeþului ºi totodatã
reºedinþã a plãºii Borcea, cu 18 comune rurale. Plasa Balta,
cu reºedinþa la Þãndãrei, avea 22 comune rurale, plasa
Câmpul, cu reºedinþa la Urziceni, avea 23 de comune rurale,
iar plasa Ialomiþa, cu reºedinþa la Ciochina, avea 25 de
comune rurale.

Ibidem, f.5-5v.,7-7v.ºi 8.
Aureliu V.Ursescu dã iulie!
10
Aureliu V.Ursescu,Anuarul judeþului Ialomiþa pe anul1906.
Tip.C.ªeicãrescu, Cãlãraºi, 1906, p.22.
11
La plasa Borcea se dau 36 de sate, deºi sunt nominalizate
34.
12
Analele parlamentare ale României. Vol.II, Partea I, p.488491. Sunt înregistrate tot 36 de sate la plasa Borcea, ca ºi la
Aureliu V.Ursescu.
13
Maior
D.Pappasoglu,Atlasu
Geograficu
al
României.D.J.A.N.Ialomiþa, Fond Colecþia de Hãrþi, harta 1/18631865, f.10.
14
Din porunca cãruia oraºul fusese ,,eliberat”.
15
Nu toate aºezãrile sunt date cu numãrul locuitorilor.
16
Satele erau:Acsintele, Albeºti, Alecseni, Andrãºeºti,
Armãºeºti, Arþari, Bãrbãteºti, Bãrbuleºti, Bãrcãneºti, Beilicu, Bobu,
Bogata, Borãneºti, Borduºanii Mare, Borduºanii Mic, Borduºelu,
Boºneagu, Brãiliþa, Brãtescu, Broºtenii Nuoi, Broºtenii Vechi, Bucu,
Bueºti, Cadâna, Caragiosu, Cãlãraºii Nuoi, Cãlãraºii Vechi,
Cãzãneºti, Ceacu, Cegani, Chioara, Chiochina, Ciocãneºti
Mãrgineni, Ciocãneºti Pãmânteni, Ciocãneºti Sârbi, Ciulniþa,
Cocargia, Condieºti, Corduleºti, Coroiu, Cosâmbeºi, Coslugeni,
Coºãreni, Cotorca Veche, Crãsani, Crãsanii de Sus, Crunþi, Cuneºti,
Dâlga, Dichiseni, Dimieni, Dudeºti, Eliza, Fãcãeni, Fãurei, Feteºti,
Frãþileºti, Frumuºica, Fundu Crãsaniului, Gaiþa, Gãldãu, Gãunoºi,
Gârbovi, Ghimpaþi, Giureºti, Giurgeni, Grindul Fãgãraºului, Gura
Ialomiþei, Hagieni, Iazu, Ivãneºti, Jigãlia, Jilava de Jos, Jilava de
Sus, Larga, Lãteni, Lehliu, Lipoveni, Luciu, Lupºani, Maltezi,
Malu, Manasia, Marsilieni, Mãgureni, Mãnucu, Mãrculeºti,
Moldoveni, Nenciuleºti Domneºti, Odaia, Ograda, Orboeºti, Orezi,
Panduri, Patru Fraþi, Pârþani, Perieþi, Petroiu, Piersica, Poiana,
Poiana petrei, Popeºti, Pribegi, Pupezeni, Rasa, Raºi, Rãduleºti,
Reviga, Roseþi, Sãpunari, Sãrãþeni, Sãrãþeni de Sus, Slãtioarele,
Slobozia, Slujitori, Smirna, Speteni, Stelnica, Stoeneºti, Sudiþi,
ªocariciu, ªtefãneºti, Tonea, Þãndãrei, Uleºti, Ulmu, Vai de mir,
Valea Mãcriºului, Valea Rusului, Vãrãºti, Vlãdeni ºi Vlãiculeºti.
17
Numerotarea lor fãcându-se de la no.167, la vest de ªtirbeiu,
pânã la no.223, în dreptul satului Gura Ialomiþei.
18
Pentru drumurile de poºtã care strãbãteau judeþul Ialomiþa la
mijlocul secolului al XIX-lea, vezi ºi Charta Daciei moderne de
A.Treb.Laurianu, 1868, Bucuresci, Stab.Lith.M.B.Baer.
8
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LITERATURA
ÎNTRE MANUAL ªI
AUTENTICITATE
Orice text îºi schimbã ansamblul de semnificaþii o datã
cu modificrea contextului. Poemul LUCEAFÃRUL suferã
contextual când este extras din ansamblul operei
eminesciene. Cu atât mai mult, asupra textului vor acþiona
factori estetici, sociologici, morali, filozofico-ideologici,
pedagogici în momentul când va fi tipãrit într-un volum
de versuri, într-o antologie tematicã, într-o culegere de
poeme romantice sau într-un manual ºcolar.
Ceea ce numim literatura manualelor ºcolare este
un concept ambiguu, greu definibil ºi, de cele mai multe
ori, cu efecte deformante asupra textului original ºi
originar.
Un manual de limba ºi lteratura românã pentru orice
clasã este, în ultimã instanþã, o antologie de texte literare,
de unde se extrage o multitudine de semnificaþii estetice,
morale, istorice, lingvistice, ideologice. În acest sens, orice
text literar poate fi analizat dintr-o multitudine de
perspective, de la structuri fonetice, morfologice,
sintactice pânã la categorii estetice, specii sau curente
literare. ªi totuºi, nu aceasta a fost intenþia iniþialã,
genuinã, a autorului. Poentru poet/prozator/dramaturg,
un text literar este o creaþie vie, o parte din biografia fiinþei
sale. Izolat într-un manual, textul devine obiect abstract
de studiu, o formã de material didactic, un obiect ca oricare
altul dintr-o clasã, alãturi de hartã, mulaj anatomic, tabele
matematice, ba chiar bancã, tablã, creion.
Faptul cã un elev percepe deformat un text literar nu
este în primul rând din vina sa, ci, în ultimã instanþã, din
vina pedagogiei însãºi, incapabilã teoretic,în primul rând,
sã-ºi facã ordine în propriile concepte. Copilul,
preadolescentul, adolescentul se aflã în imposibilitatea
de a extrage informaþiile dintr-un text conceput ab initio
în primul rând în scopuri estetice ºi supus legilor
imaginaþiei creative. Portretul lui Mircea cel Bãtrân din
SCRISOAREA III, conceput în mod direct prin descriere
ºi în mod indirect prin dialog dramatic, e rodul talentului
eminescian ºi poate avea sau nu vreo legãturã cu
personajul istoric. Aºadar, portretul trebuie receptat întrun mod relativ, iar nu absolut. Pentru cã trãim într-o epocã
a comunicãrii generalizate, multimedia, a imaginii
electronice, în miºcare, un portret al lui Mircea poate fi
receptat cu mai multe ºanse de succes dintr-un film.
Avantajul literaturii rãmâne: imaginea este mai profundã,
poate cãpãta o multitudine de semnificaþii, dar acest fapt
ajutã mai puþin pe copil, pe adolescent, care sunt în curs
de modelare, faþã de un adult, sã presupunem, cititor
profesional, deja modelat ºi deschis spre noi modelãri.
Atunci, ce-i de fãcut?
Sã acceptãm limitele oricãrui manual, care educã prin
cumul concentric de informaþii, ºi sã deschidem calea unei
lecturi conºtiente, selective. Dacã manualul este oferta
pieþei pedagogice, în modul superior al conceptelor,
lectura conºtientã ºi selectivã a marilor momente/
monumente literare rãmâne un deziderat prin dificultatea
abordãrilor. Sã acceptãm paradoxul cã singurii cititori
autentici ai unui text fundamental sunt editorii acestuia.
De un roman ca FRAÞII JDERI ne putem apropia
concentric, întâi prin lectura ºi analiza didacticã ºi
fragmentarã a textului selectat într-un manual, mai apoi,
printr-un comentariu tip fiºã dintr-un dicþionar al operelor
literare combinat cu informaþiile din manualul de istorie
sau dintr-o monografie.Aºadar, pregãtirea pentru lecturã
presupune o maturizare atât infermaþionalã cât, mai ales,
umanã. Nu vei Înþelege nimic din ILIADA dacã îi vei ignora
contextul istoric, confundându-l cu un clip publicitar
despre Grecia contemporanã, cu ruine de temple,
autostrãzi moderne ºi restaurante de lux pentru uzul
turiºtilor.
Educaþia prin lecturã este numai o variantã a educaþiei
permanente. Ea începe prin receptarea cu totul fragmentarã
ºi incompletã ºi va evolua spre o cuprindere generalã ºi
profundã, o datã cu înaintarea în experienþã, aºadar, în
vârstã. Din pãcate, atunci omul este prea ocupat cu alte
lecturi ale vieþii, de multe ori esenþiale, legate de
supravieþuire, care îi limiteazã destinul de fiinþã
atotcunoscãtoare.
Maria DENCÃ
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BALTA IALOMIÞEI - TOPONIMIE ªI ISTORIE
Larga deschidere in cercetarea istorica este de natura
sã evidenþieze cã fapte neexplicate sau explicate altãdatã
superficial prin determinãri politice, economice sau
religioase, pot cãpãta semnificaþii noi, þinându-se seama
de stadiul investigaþiei la care sa ajuns azi. Datele furnizate
nu numai de izvoarele istorice ci si de lingvistica,
toponimie, onomastica, etnografie, etc., vor putea aduce
mai multa lumina in ceea ce priveºte modul in care s-a
manifestat viaþa oamenilor intr-un anumit spaþiu geografic.
În ultimul deceniu, interdisciplinaritatea în studiul
istoric ori a fost un subiect îndelung dezbãtut, ori cel mai
adesea s-a distins prin prea multa generalitate. Printre
mijloacele auxiliare in studierea istoriei, harta ocupa un
rol tot mai mare în prezentarea fenomenului istoric, dând
relief concluziilor trase din analiza documentelor. Este bine
cunoscuta legãtura care a existat din vechime, între istorie
si geografie, între cercetarea evenimentelor si harta locului,
unde aceste evenimente s-au desfãºurat. Dimitrie
Cantemir, vorbind despre rolul hãrþii, spunea: “mapa (harta
n.n.) alta nu iaste fãrã numai istorie in ºiruri însemnatã,
care decât istorie în slova spusã mai clar ºi mai aievea
aratã pãrþile locului si þinuturile þãrii”1. Legãtura dintre
geografie si istorie a dus la apariþia unei noi ramuri a
istoriei: geografia-istoricã. Totodatã, de curând, a început
sã se lucreze ºi la ºtiinþa aºezãrilor umane, numita cu un
termen derivat din neogrecescul oikistics – echistica2. Ea
analizeazã raportul ce existã între mersul populaþiei ºi cel
al localitãþilor, dar ºi rolul toponimiei ca argument istoric.
Pentru istorici, spune Iorgu Iordan, toponimia poate fi
socotitã drept istoria nescrisã a unui popor, o adevãratã
arhivã, unde se pãstreazã amintirea atâtor evenimente,
întâmplãri ºi fapte mai mult sau mai puþin vechi sau
importante, care s-au petrecut de-a lungul timpurilor ºiau impresionat într-un chip oarecare sufletul popular”3.
Aºa cum toponimia constituie un argument foarte
important în combaterea teoriei imigraþioniste ori în
fundamentarea continuitãþii ºi unitãþii poporului român
tot ea poate explica unele enigme ºi controverse privind
faptele istorice.
Toponimicele dintr-un spaþiu geografic pot fi cercetate
de pe o parte, individual, independent unul de altul ºi
acesta cade în sarcina lingvistului, pentru a-i determina
originea, înþelesul, apartenenþa la o anumitã clasã sau
categorie, etc. Pe de altã parte toponimia poate fi studiatã
ºi ca o masã de nume, din diferite puncte de vedere ºi
aceasta revine în sarcina istoriei, a geografiei-istorice,
care poate aduce, astfel, o contribuþie esenþiala în
completarea ºi/sau clarificarea unor fenomene istorice4.
Studierea toponimiei se face in strânsã legãturã cu
lingvistica. Legãtura dintre limba ºi toponimie se înþelege
cu cea mai mare uºurinþã dacã þinem seama cã numele de
locuri sunt, în marea lor majoritate, sau trebuie sã fi fost
cândva, apelative “care printr-un uz special, impus de
împrejurãri determinate, au cãpãtat valoare de nume
propriu”5.
De asemenea, trebuie luat in consideraþie cã
toponimicele dintr-un anumit spaþiu geografic nu sunt
niciodatã omogene. Aceastã constatare se refera la
elementele de origine strãinã, a cãror frecvenþã este mai
mare în spaþiile supuse acestor influenþe, aducând indicii
sigure asupra rolului pe care l-au jucat aceºti strãini în
spaþiul geografic respectiv6. Este cazul toponimicelor
slave ºi pecenego-cumane din zona Bãlþii Ialomiþei, dupã
cum vom vedea în cele ce urmeazã.
Pentru a înþelege mai bine aceastã problemã se impune
prezentarea câtorva elemente geografice referitoare la
Balta Ialomiþei ºi lunca înconjurãtoare. Geografic, cele
doua zone sunt indisolubil legate iar din punct de vedere
istoric evoluþia lor a fost unitarã.
Sub numele de Balta Ialomiþei este cunoscut sectorul
Dunãrii cuprins între braþul Borcea si Dunãrea Veche de
la Cãlãraºi la Vadul Oii. Regiunea din jur, mai îngustã spre
malul dobrogean si mai latã spre Bãrãgan, este numitã cu
termenul generic de lunca. Încã din vechime acest spaþiu
geografic a fost intens locuit; permanenþa ºi unitatea
autohtonilor fiind elemente esenþiale ale evoluþiei lor
istorice. Condiþiile naturale oferite de Balta Ialomiþei: apa,
hrana, loc de refugiu în vremurile tulburi ºi nesigure, au
influenþat în mod esenþial viaþa locuitorilor din aºezãrile
de pe margini, sau din interiorul acesteia, cât ºi a alogenilor

care au venit in contact cu bãºtinaºii.
Aceastã “Micã Mesopotamie” cum pe drept
a denumit-o geograful Ion Conea7, are o suprafaþã de 87
000 ha. Adãugând suprafeþele luncilor exterioare se ajunge
la întinderea totalã de 93 000 ha.
În timpurile istorice, interiorul bãlþii, era format dintrun complex de forme terestre, un numãr important de
martori de eroziune dupã cum le-au denumit chiar cei care
au locuit aici; adicã tapsane, popine, grãdiºti, seliºti, ori
grinduri, pe de o parte, precum ºi din forme hidrogeografice, adicã lacuri si gârle, pe de altã parte. În perioada
revãrsãrilor, aproape toatã balta era acoperitã de apã.
Rãmâneau neacoperite de ape doar punctele înalte ale
popinelor, grãdiºtilor si siliºtilor, unde s-a înfiripat de
timpuriu o viaþã permanentã sau trecãtoare.
Harta topograficã a Bãlþii Ialomiþei (scara 1:50 000)
realizatã de geograful Ion Conea în anul 1956, care mai
pãstra configuraþia geomorfologicã a secolelor trecute,
menþioneazã urmãtoarele grãdiºti ºi siliºti: Grãdiºtea lui
Moº Petre, Grãdiºtea Înaltã, Grãdiºtea Stoichii, Grãdiºtea
Mare, Grãdiºtea dintre Gârle, Grãdiºtea (din faþa localitãþii
Roseti), Grãdiºtea (din faþa localitãþii Feteºti), Siliºtea
Trãnºani, Siliºtea Grãdiºtea8. La acestea se mai pot adãuga
alþi martori de eroziune, cunoscuþi local sub numele de
“popine” (“pochine”): Popina Borduºani, Popina Vlãdeni,
Popina Blagodeasca, Popina Latã, Pochina cu Vii.
Semnificaþia celor doi termeni lasã sã se înþeleagã cã
aceºti martori de eroziune au fost locuiþi într-un trecut
istoric mai îndepãrtat sau mai apropiat. Astfel “gradiºte”
desemneazã o ridicãturã (alungitã) de teren în lunca unui
râu, venind de la slavonescul “grãdiºte” - castel,
fortificaþie9.
“Siliºte” (sãliºte) - slavonescul “seliºti”; denumire
datã în evul mediu în Þãrile Române, locului în care fusese
sau pe care era aºezat un sat, vatra satului. Se mai
foloseºte ºi pentru a desemna un loc de casã, un loc
necultivat, bun pentru cultivat cereale, sau loc de plantat
pomi (în apropiere sau în vatra satului)10.
Numele topic Siliºtea Grãdiºtea este deosebit de
sugestiv, el ne aratã nu numai cã era populatã dar ºi cã,
odinioarã, a fost o aºezare fortificatã.
În ceea ce priveºte toponimul “popinã” pãrerile
specialiºtilor sunt împãrþite:
- istoricul C. C. Giurescu considerã ca termenul
“pochinã” este un cuvânt specific limbii române, existând
numai în regiuni locuite de români11.
- pe de altã parte istoricul Petre Diaconu susþine cã
“popinã”, specific doar regiunii Dunãrii de Jos este de
origine slavã însã, pãstrat numai în limba românã12.
Românesc neaoº, utilizat într-un anumit þinut, ori
slavonesc conservat în limba noastrã, cuvântul “popinã”
este un cuvânt intrat în dicþionar de multã vreme, un
toponimic, unul din multele nume de localitãþi de la noi.
Dupã cum cele trei nume topice sugereazã cã viaþa
umanã are o vechime considerabilã în aceastã zonã, ele
lasã sã se înþeleagã ºi prezenþa, aici, a unei populaþii slave,
stabilite la Dunãrea de Jos în secolele VI-VIII d.Ch.
1. Cantermir, D. Hronicul vechimii a româno-moldovlahilor, Bucureºti, 1901 p. 473
2. Ursu, V., Ekistika – ºtiinþa aºezãrilor omeneºti, Terra II/
XXII p. 80-81
3. Iordan, I., Toponimia româneascã, Editura Academiei,
Bucureºti, p. 2
4. Apud Donat, I., Consideraþii istorice asupra toponimiei
româneºti (I), Limba românã, 6, anul XIII. 1964, p. 615
5. Iordan, I., op. cit, p. 335
6. Donat, I., op. cit, p. 616
7. Conea, I., Din geografia istoricã a Bãlþii Ialomiþei,
Probleme de geografie, IV, 1956, p. 262
8. Ibidem, p. 263-264
9. Dicþionarul explicativ al limbii române (Vol. II), Univers
Enciclopedic, Bucureºti, 1996, p. 433
10. Ibidem, p. 987
11. Giurescu, C. C., Principatele Române la începutul sec
XIX, Editura ªtiinþificã, Bucureºti, 1957, p. 36. Idem Istoria
românilor, vol. I, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti,
1976, p. 135. Idem Formarea poporului român, Editura Scrisul
Românesc, Craiova, 1973, p. 114
12. Diaconu, P., Câteva consideraþii pe marginea unor
toponimice din dreapta Dunãrii de Jos (zona Ostrov-Cochirleni)
Pontice, X, 1977, p. 59

Profesor: Mihai Iorga
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Traian îºi amintea acum totul cu claritate. Îºi
aminti de Florentina, de cei nouã ani în care voinþa
lui fusese paralizatã, ca în acea primã zi, când se
dusese hotãrât sã-i dea o lecþie de viaþã, pentru ca
imediat ce-o vãzuse sã-ºi uite vorbele. Nouã ani în
care nu fãcuse nimic, în ciuda promisiunilor de
fiecare zi cã se va rupe de ea, lãsând-o sã-ºi afle
drumul. Nu fusese în stare. Nici ea nu-l ajutase cu
nimic, pentru cã nici ea nu dorea aceastã rupturã. Îl
iubea. Iar el se simþea mai împlinit ca niciodatã, deºi
– tot ca niciodatã – o povarã stranie îi apãsa pe
suflet: pe de o parte abdicarea de la pricipiile lui de
viaþã, pe de alta – conºtientizarea faptului cã o þinea
încurcatã, chiar dacã niciodatã nu-i ceruse sã se lege
de el ori sã nu aibã altã viaþã. Însã era clar cã numai
el ar fi putut sã facã ceva, iar ceva-ul acela îl tot
amâna, fãrã sã-ºi dea seama de goana turbatã a
timpului.
Împlinise de curând cincizeci ºi nouã de ani, dar
îºi amintea ca ieri acea discuþie cu Gheorghe – de
n-ar fi fost! Sau poate mai bine cã fusese. Nu era
sigur. Pierduse noþiunea timpului, îºi pierduse mare
parte din respectul de sine, câºtigase însã ceva mai
de preþ – multaºteptata, dar atât de târzia iubire.
Singurul cãruia i se destãinuise fusese Gheorghe,
care-i rãspunse frust, fãrã a mai avea însã chef de
glume:
- Aº fi preferat sã te ºtiu încurcat cu o sutã de
femei, decât s-o porþi în suflet pe Florentina.
ªtia el ce spune. Gheorghe presimþise totul încã
din ziua în care îl vãzuse la uºa ei, fãcându-ºi curaj
sã intre. ªtia sigur ce va urma, cu acel dar al celor
cunoscãtori ai sufletului omenesc, cu toate cotloanele
lui cele mai ascunse. Prevãzuse suferinþa la care
urma sã se expunã Traian, ºtiindu-l atât de bine,
cunoscând faptul cã nu era omul fãrã scrupule, fiind
chiar de o corectitudine exageratã cu sine ºi cu
ceilalþi. De-aceea îl privise gânditor, fãrã sã spunã
nimic, de-aceea oftase. Gândise atunci pe coridor:
„Eºti prins în capcanã, Traiane. Dracu’ m-a pus sãþi pomenesc de Florentina! Vãzusem eu de mult ceea
ce numai mie nu-mi scapã, dar am pãstrat tãcerea
tocmai fiindcã mã temeam de importanþa pe care ai
s-o dai tu acestui fapt. Ieri, parcã mi-a luat Dumnezeu
minþile. Da’ prea mã enervaseºi. Deh! Pesemne aºa
a fost sã fie. Poate nu trebuie sã pleci din viaþa asta
fãrã sã afli ce-i dragostea sau rãmânând cu impresia
cã ce-ai simþit tu pentru Ioana ar fi vreo scofalã.
Ioana n-a fost decât transpunerea falsã în realitate
a marii tale dorinþe de a iubi. Þi-a cãºunat pe ea ca
unui prost ºi ai rãmas o vreme agãþat de ideea asta.
Apoi, întrucât o identificaseºi greºit cu iubirea însãºi,
dupã ce te-ai sãturat de a spera, ai preferat sã-þi
spui cã nu existã, þi-ai pus mâinile-n sân ºi-ai ridicat
din umeri – „Asta e! Cu atât m-am ales eu din viaþã.”.
Dar ca sã-þi dai seama de diferenþã, aveai nevoie de
comparaþie. Na! Þi-am oferit-o. Acum poart-o
sãnãtos!”
Gheorghe se dovedise, ºi în aceastã împrejurare,
un adevãrat prieten. Încercase, cu optimismul sãu
incurabil, sã-l ajute pe Traian sã scape de sentimentul
de vinovãþie. Încercare zadarnicã. Vãzând cã nu-i
reuºeºte, îl luase tare, sperând sã-l trezeascã:
- Pânã la urmã, tu ce papucii statului vrei? Îm?
Te-ai gândit?
- Nu ºtiu, Gheorghe...nu mai ºtiu ce vreau.
- Sã încercãm sã aflãm. O vrei pe Florentina?
- O vreau.
- Atunci care-i problema? Te desparþi de Ioana
ºi-o iei pe Florentina. Treaba-i cincizeci la sutã
aranjatã, mai rãmâne sã vrea ºi ea.
- Cum, tu, care ai dus o adevãratã muncã de
lãmurire cu mine sã nu divorþez, îmi spui acum s-o
fac?
- Pãi sigur cã-þi spun, doar e pentru o cauzã nobilã.
ªi-apoi, când îþi spuneam sã n-o faci, Florentina nu
era în viaþa ta. Divorþeazã!

Îmbrãþiºãri
pentru Florentina (4)
- Nu!
- Poate-mi spui ºi de ce nu, catârule.
- E simplu. Dacã aveam cu douãzeci de ani mai
puþin, era altceva. Dar aºa? Dupã ce i-am dãruit
tinereþea mea Ioanei, care s-a ºters cu ea la fund,
ce-ai vrea? S-o „fericesc” pe Florentina cu
bãtrâneþile mele, sã-i ofer ºansa de-a fi sorã de
caritate în loc de iubitã, soþie ºi mamã a copiilor mei?
În niciun caz!
- Bun. Atunci desparte-te de ea! Dã-i drumul!
- Nu!
- Iar nu. Atunci stai ºi frãmântã-te ca un dobitoc!
Dar mie sã nu mi te mai vaiþi! Înþeleg sã fiu mama
rãniþilor, da’ nu a rãniþilor bãtuþi în dovleac ºi care nu
sunt în stare sã ia o hotãrâre, oricare-ar fi ea. Eu
ºtiu un lucru: dacã eºti într-un rahat – ºi presupunând
cã nu-þi place rahatul ãla – trebuie sã faci tot posibilul
sã ieºi din el, de-ar fi sã trebuiascã sã-l mãnânci. ªi
tu ºtii asta foarte bine. În profesia ta, eºti cel mai
bun, ºi nu o singurã datã nu doar ai ieºit din rahat, ba
i-ai mai scos ºi pe alþii. Din pãcate, nu eºti la fel de
bun ºi când e vorba de viaþa ta. Te gândeºti mai
mult la a altora.
Gheorghe fãcea aluzie ºi la accidentul aviatic ce
avusese loc cu niºte ani în urmã ºi pentru care se
fãcuse mare vâlvã. El nu-ºi pusese semnãtura pe
ordinul de zbor, întrucât avionul nu corespundea
condiþiilor tehnice („un jaf bun de dat la raþe” în
expresia lui) ºi-l sfãtuise ºi pe Traian ca nu cumva
s-o facã. ªi n-o fãcuse, dar asta nu ajutase la nimic,
cãci semnase însuºi comandantul plin – care era omul
Partidului ºi primise ordin „de sus”. Traian deþinea
toate informaþiile ºi cunoºtea faptul cã accidentul
fusese comandat. Tot de sus. Adicã de foarte sus.
Trebuia ca niºte inºi incomozi sã disparã ºi se alesese
aceastã modalitate. Bineînþeles, tot el fusese chemat
la ministru, þinut zece ore în poziþie de drepþi ºi beºtelit
ca la carte. Trebuia fãcutã o înscenare din care nu
se ºtie cine ar fi trebuit sã priceapã nu se ºtie ce.
Astfel cã, deºi cunoºtea adevãrul, Traian a trebuit
doar sã asculte ºi sã rãspundã cu „Am înþeles,
tovarãºe ministru!”, „Sã trãiþi, tovarãºe ministru” la
ameninþãri dintre cele mai severe, ca „Te bag în
puºcãrie, nenorocitule!” pânã la altele mai blânde ºi
de-a dreptul rezonabile, cum ar fi „Te bag în p...
mã-tii!”. Evident, nimeni n-avea de gând sã-i facã
nimic; se ºtia cã el ºtie; iar el ºtia cã ei ºtiu cã ºtie ºi
cã nu se vor complica, de-aceea nu se temuse.
Mai dureros fusese faptul cã, pe lângã victimele
programate, a trebuit sã moarã ºi pilotul.
Fuseserã toþi impresionaþi de rugãmintea unuia
mai tânãr, adresatã lui Traian, de a-l lãsa pe el sã
zboare. Se oferise în locul celui care fusese
nominalizat pentru misiune. Iniþial, vãzându-l atât de
tânãr, Traian nici n-a vrut sã audã. Dar el venise cu
argumente la care nimeni n-ar fi fost în stare sã
contra-argumenteze. Nici mãcar Traian, care luni
de zile n-a mai fost om. Îl numise pe unul dintre cei
mai buni piloþi, în speranþa cã experienþa ºi
îndemânarea îl vor fi ajutat sã se salveze. Bãiatul
însã nu s-a lãsat:
- Tovarãºe comandant, nenorocitu-ãla de avion
n-are nevoie de pilot cu experienþã, îi trebuie doar
un prost ca sã moarã. Ãla o sã cadã oricum, cã de
mult trebuia casat. ªi dacã tot tre’ sã crape unu’,
lãsaþi-mã pe mine sã mã duc în locul lui nea’ Fane.
Vã rog mult. Are doi copii, eu nu las pe nimeni în
urmã, cu mine sau fãrã mine, lumea o sã trãiascã la
fel. Nici mãcar n-are cine vãrsa o lacrimã. ªi-apoi,

ce mi-e cã trãieºti douã’ºcinci de ani, ce mi-e o sutã?
Tot acolo ajungem. Dar copilaºii ãia nu tre’ sã
creascã fãrã tatã, cum am crescut eu. Vã rog,
tovarãºe comandant, vã rog!
ªi nu plecase de pe capul lui pânã ce nu l-a
înduplecat.
Cel mai afectat dintre toþi a fost „nea Fane”, care
nu-i fusese doar instructor de zbor, învãþându-l
meserie, ci un adevãrat tatã, ce-i drept de-mprumut.
Care, mai presus de orice, îl învãþase sã fie om. Acum
îi era greu sã accepte cã dramul de omenie pe care
i-l picurase constant fie la lecþiile de zbor, fie la o
bere, dupã orele de program, s-a întors împotriva
lui. Mai sperase cã, printr-o minune, va reuºi sã se
salveze, dar ºansele fuseserã prea mici, chiar ºi
pentru un pilot experimentat. Tânãrul încercase sã
glumeascã la plecare, consolându-l :”Lasã, nea Fane,
mai þii minte ce-mi spuneai? Mã bãiete, decât un
prost care sã trãiascã o sutã de ani, mai bine un
deºtept treizeci. Stai liniºtit, io-s prea prost ca sã
mor. Dumnezeu nu-i ia pe proºti la el, cã n-are ce
face cu ei. D-aia s-a umplut pãmântul. Hai sã ne
vedem sãnãtoºi!”
Traian se gândise mult la bãiatul acela, îl admirase
ºi suferise pentru el. „Sunt oameni al cãror sacrificiu
pare de neînþeles; dar cine ºtie cu ce misiune ne
naºtem pe lumea aceasta.”
Din ziua în care fusese chemat la ministru, mai
avea o amintire. Dupã toatã încãrcarea emoþionalã
pe care i-o dãduse întâmplarea în sine cu toate
consecinþele ei, dupã oboseala zilei respective, se
întorsese acasã seara, târziu, adresându-i Ioanei o
rugãminte, dupã ce ieºise de la duº:
Ionela, sunt frânt. Fii bunã, te rog, ºi fã-mi
un masaj la tãlpi!
Ioana îl privise cu ochi rãi, care mãcar acum
exprimau ceva. În mod normal, în privirea ei uºor
mioapã te rãtãceai într-o imensã goliciune. Strânse
buzele ºi-aºa subþiri ale gurii ceva cam lungi, parcã
tãiatã cu sapa, ºi-i împroºcã printre dinþi:
- Hm! Sã-þi facã masaj aia de la care vii!
Nu fãcea aluzie la nimic, ºtia cã Traian n-o
înºealã, dar îi fãcea o imensã plãcere sã-l coboare
la nivelul ei, sã-l tragã-n mocirlã, dacã tot nu se putea
înãlþa ea, cu acea plãcere a oamenilor vulgari ºi
submediocri care nu te suportã altfel decât ei ºi
încearcã prin toate mijloacele sã te convingã cã nici
nu eºti.
- Înceteazã, Ionela! Am fost la ministru, am stat
toatã ziua în picioare. Mi-ajunge o sãpunealã pe ziua
de azi.
- Atunci sã te maseze ministrul!
ªi ieºise din dormitor, rotindu-ºi pe cãlcâie silueta
costelivã, ducându-se în sufragerie sã fumeze ºi sã
vorbeascã la telefon.
Traian o auzise bârfindu-l, probabil cu o telefonistã
de-a ei, nu mai conta:
- Auzi, dragã, ce pretenþii la nãtângu-ãsta al meu!
Vroia masaj la tãlpi. Ai mai pomenit, tu, aºa ceva?
Cicã a stat toatã ziua-n picioare ºi l-a regulat
ministru’. Bine i-a fãcut! Tre’ sã-l reguleze ºi pe el
cineva, cã ºi-aºa nu mai e demult. Hi, hi, hi...
Traian îi mai auzi o vreme râsul vulgar, pe lângã
care niºte rafale de tun îi pãreau muzicã celestã,
apoi închise ochii ºi lunecã în somnul salvator, pe
care ani buni îl folosise ca refugiu din faþa realitãþii.
Asta ca sã nu apeleze la cel al marii majoritãþi –
bãutura, mai ales cã nu doar o datã fusese tentat.
Dar îi pusese capãt la timp.
La toate le pusese capãt la timp. Numai iubirea
pentru Florentina scãpase de sub control. Trebuia
fãcut ceva ºi cu asta.
Cãci nu e lucru pe care omul sã vrea sã-l distrugã
ºi sã nu-i reuºeascã.
Florentina Loredana Dalian
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Pãcatele
exprimãrii
Aurel Anghel

Suntem deja în cea de a doua
sãptãmânã a postului mare. Auzim la fiecare predicã în
aceastã perioadã îndemnul preotului de a posti dupã
puterea noastrã. Sunt convins cã cei care vin la slujbã
doresc sã þinã postul, sã accepte în sine ideea cã e bunã
câte o pauzã în abþinerea noastrã de a mânca orice. Este,
oare, suficient?
De mic copil ºtiu cã nu se poate compara pãcatul
dedulcirii la carne ºi la alte produse cu alte pãcate
omeneºti.
Mã voi referi la cele legate de exprimare. Scoaterea
vorbei pe gurã (scoaterea graiului din casã, cum zic
moldovenii de dincolo de Prut), eliberarea cuvântului fãrã
rost, imprecaþia, înjurãtura, hulirea, bârfa, blestemul sunt
pãcate mult mai mari.
Cuvântul poate exprima uneori cele mai cumplite rele
din lume. Rãul nu este altceva decât rezultatul unei acþiuni
conºtiente sau inconºtiente a omului, pe care îl sãvârºim
de atâtea ori chiar cu vorba.
În lupta sa pentru câºtigarea sufletului omenesc
diavolul se foloseºte ºi de cuvânt.
Am cãutat în DEX(Dicþionarul Explicativ al Limbii
Române) ºi am gãsit numeroase expresii ºi locuþiuni în
care cuvântul”drac”constituie baza înþelesului,
transfigurarea acestuia. Iatã câteva dintre cele mai
expresive:
1.Râde dracul de porumbe negre ºi pe sine nu se vede.
Aceastã exprimare se referã la cei care vorbesc de rãu pe
alþii, fãrã a lua în seamã propriile lipsuri, pãcate. Câþi oameni
nu fac aºa! Iatã un nevinovat pãcat, acela de râde de
altul, de a se crede pe sine bun ºi curat. De la cine vine
îndemnul? Chiar de la cel care este cuvântul de bazã în
aceastã zicãtoare.
2.Nu-i dracul chiar atât de negru. Fiecare înþelege cã
aici sensul este al privirii rãului ca temporar, trecãtor.
Nimeni nu l-a vãzut pe diavol, dar oamenii au reþinut
culoarea. Culoarea neagrã, simbolul opus luminii pe care
ne-o dã Dumnezeu în fiecare clipã. Postul ne oferã ºansa
de a vedea atâtea minuni din jurul nostru ºi de ocoli
întunericul din afarã ºi din noi.
3. A fi dracul gol, se spune despre oamenii rãi, cei pe
care faptele îi scot în afara oricãrui comportament creºtin.
Avem la dispoziþie posturile de peste an, noi cei pãcãtoºi
de a face pe cei din jur sã ne schimbe încadrarea din
aceastã locuþiune in cealaltã opusã,”iatã un om al lui
Dumnezeu:”
4.Fã-te frate cu dracul pânã treci puntea. Din mulþimea
expresiilor conþinând cuvântul diavol aceasta mi se pare
a fi nu numai expresivã ci ºi înºelãtoare pentru omul care
cautã orice sprijin spre a ieºi din încurcãturã ºi din pãcat.
Expresia opusã este cea care ne vine de la strãmoºii noºtri,
”Nihil Sine Deo”, adicã nimic fãrã Dumnezeu, ca o pârghie
a trãiniciei credinþei noastre. Cine este convins de puterea
lui Dumnezeu, de prezenþa puterii Lui în gândul ºi fapta
zilnicã a omului, nu are nevoie de diavol, niciodatã, ºi mai

ales atunci când trebuie sã treacã o punte, sã învingã un
obstacol din calea lui.
Omul întâmpinã multe în viaþã, încercãrile prin care
trecem sunt numeroase.
Cu gândul la aceste expresii în care a fost sintetizat
rãul din noi, mi-am amintit o întâmplare din copilãrie care
m-a marcat.
Mama mea nu folosea niciodatã cuvântul ”drac”.
Diavolul cred cã era nervos la culme. Cum se poate aºa
ceva ? Cum sã fac eu ca ºi aceastã femeie cu ºase copii
sã-mi pomeneascã mãcar o datã numele? Aveam o sorã,
plecatã deja, a lucrat ca învãþãtoare toatã viaþa. Era elevã
în ultimul an la ªcoala Pedagogicã. Era mâna dreaptã a
mamei la treburile gospodãreºti, lucra toatã vara la câmp
cot la cot cu tata ºi cu ceilalþi. Într-o zi, a avut cu mama o
discuþie, fereastra era deschisã, nu ºtiu despre ce au
vorbit, destul cã am auzit-o pe mama rostind cuvintele”eºti
un drac”. A fost pentru mine ºi pentru sora mea cea mai
cumplitã surprizã oferitã de biatã mama, cunoscutã ca un
om cu un echilibru desãvârºit.

„Destinul nu este întâmplãtor, noi îl alegem...
Da, domnule profesor Titi Damian. Îl alegem,
dar ºi el ne alege prietenii, oamenii de care aveam
nevoie de mult timp ºi pe care îi aflãm lângã noi atât
de aproape ºi atât de neaºteptat. Am avut azi o zi
care s-a îmblânzit ca un miel pe care îl obiºnuisem
sã vinã singur la mine ºi sã-l duc în casa mea. O zi
de la Dumnezeu, împreunã cu noaptea dinainte, în
care EL îmi trimite de dincolo pe mama. Am þinut-o
de mânã, am luat-o s-o aduc la Buzãu... Era tare
necãjitã... Se întorsese singurã, descuiase casa
pãrinteascã, vândutã exact cu un an de zile în urmã,
mã ruga sã nu mã supãr cã a fãcut aºa ceva, cã
chiar vândutã este Casa ei. Da, este casa ei ºi Casa
din vis, cartea la care scriu.
Am citit cu o bucurie fãrã rezerve, pe alocuri cu
ochii umezi, cartea trimisã împreunã cu scrisoarea
pe care o aºteptam. Surpriza este ieºitã din comun,
e imensa mea bucurie în a afla lucruri pe care le
doream fãrã sã le conturez.
Încep sã înþeleg tot mai mult cã nimic nu e
întâmplãtor în scurta noastrã trecere, poate doar
indiferenþa faþã de cei din jurul nostru ºi poate prea
marea dorinþã de a multora de lângã noi de a trãi
doar la modul fizic.
Tu propui în ”Fidelitatea memoriei colective”,
al treilea capitol al ultimei tale cãrþi, „Fascinaþia
fascinaþiei” unica modalitate de a trãi veºnic, cea
care porneºte din mit ºi care ne întoarce tot acolo.
Sigur, tu îþi urmezi destinul ºi, dacã Dumnezeu te
va ajuta, vei intra în ºuvoiul prin care te-a trecut, în
copilãrie, tata desculþ, în altã undã, aceea a unei
mari ºi vechi culturi, a unui popor care trãieºte
demult aici într-una dintre grãdinile lui Dumnezeu.
Þi-ai asumat o misiune nobilã, dar deloc uºoarã,
cea de scriitor. Pe mine m-ai convins nu numai cu
romanele ºi cu textul acesta. Nu cred cã pot preciza
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Ne-am speriat. Pe nimeni nu-l interesa ce spusese sora
mea. Mama a început sã plângã liniºtit.
Chinul ei sufletesc a durat sãptãmâni în ºir, o vedeam
cãzutã într-un necaz pe care nu-l mai încercase.
Nici unul din cei ºase copii, cât am stat în preajma ei,
nu folosea acest cuvânt. Viaþa ne-a trimis pe fiecare sã ne
urmãm destinul. Acum, când scriu, mã vãd silit sã
recunosc cã plecarea de acasã a fost un prilej pentru
diavol de a ne lua în primire ºi a ne face sã-i rostim numele
aºa cum auzeam atâta lume în jurul nostru.
Am trãdat cu inconºtienþã rugãmintea mamei de a ne
feri sã rostim acest cuvânt.
Postul în care ne aflãm poate fi un prilej pentru a lua
o pauzã, de a nu rosti cuvântul acesta, mãcar atât, pentru
a cinsti sufletul mamelor plecate, a celor dragi ajunsi în
Împãrþia cea farã de sfârºit.
Sã nu vorbim urât ºi sã avem grijã mai ales de ce
scoatem pe gurã. Iatã un îndemn pentru cei care vor citi
ºi, mai ales, pentru mine însumi.

cu ce. Poate cu bucuria pe care o simt ca o vibraþie
de unde speciale atunci când te caut ºi te gãsesc
atât de cumpãtat ºi de mulþumit la celãlalt capãt al
telefonului.
Azi te-am gãsit printre rândurile scrise
ireproºabil, logic, argumentat, sentimental ºi raþional
în acelaºi timp, poate ºi datoritã practicãrii unei nobile
meserii pe care þi-a aºezat-o în palmã Dumnezeu –
aceea de profesor, adicã Om care modeleazã suflete.
Ai primit-o ca pe un dar omenesc ºi ai folosit-o ca
pe o însuºire a zeilor, pe care cu atâta pasiune o
cauþi între vârfurile Colþilor, în multele nuanþe ale
pietrelor de chihlimbar, în Pãdurea Samarului ºi în
lanurile coapte, înroºite de maci, ale Bãrãganului.
Sunt lângã umãrul ºi sufletul tãu, sunt bucuros
sã te încurajez ca un Dromihete cãutându-ºi cetatea
la rãdãcinile grâului. ªansa ta e mare. Destinul tãu a
luat formã concretã. O dovedeºte acestã nouã carte
trimisã.
ªansa mea e micã, n-am de ce sã mã leg decât
de metafora „firului de grâu” pe care se sprijinã
„pâinea noastrã cea de toate zilele.”
Voi continua sã te încurajez, sã mã bucur de orice
pas pe care îl faci în literaturã. Nimic nu mã va opri
sã te admir, decât trecerea dincolo. Dar ºi de acolo
sufletul meu te va veghea ºi cu aripa lui nevãzutã va
mai da la o parte vreo piatrã sub care vei gãsi „Lâna
de aur” din celebra Colhida pe pãmânt românesc.
Doar cel care trudeºte gãseºte. Pãmântul acesta îºi
cautã demult „sevele” (Cãlinescu) pentru a le înãlþa
într-o Floare de Colþi.
P.S. Ai ºi bucuria soþiei mele care a citit cartea ºi
care te felicitã cu sinceritate.

Cu nespusã bucurie, Aurel Anghel
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