„... nu trebuie sã ne îndoim cã ºi cuvintele, la fel cu imaginaþia, pot fi cauzã de multe ºi mari erori, dacã nu ne pãzim bine de ele“
Spinoza
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de Paºte
trei zile
ca la nuntã þinea paºtele
aºteptam de cu primãvarã învierea domnului
ouãle roºii pomana ºi cozonac
popa ioan avea trei biserici
pãcala chilia ºi topana
începeam primii
ne scula mama cu noaptea în cap
când primele lumânãri treceau aprinse pe uliþã
îmbrãcam cãmaºa albã de nylon
pantalonii ºi haina
pantofii de lac
ºapca
toate noi de la magazin
pentru încã un an de ºcoalã
duminica
luam paºte
luni pomana de dulce ºi hora
de la topana la biserica din vale
marþi pomana de post
curtea bisericii se umplea de lume pânã la ziuã
toþi în hainele curate spãlate sau noi
aranjaþi
frumoºi ca niºte sfinþiºori
în faþã lângã mesele întinse ºi bãnci cu ºopron
cã în spate în cimitir erau morþii
dupã ce luam paºte
sãrbãtoream ºi noi ca oamenii
ciocneam ouã roºii pe luate
Hristos a Înviat
Adevãrat a Înviat
oul mai tare îl lua pe cel slab
eram pregãtit
aveam ouã tari de câþã ºi porumbacã
le încercasem înainte cu nilã ºtirbu în dinþi
umpleam bucuros toate buzunarele
în jur pãdurea tot mai aproape tot mai rarã
muguri tãmâie ºi liliac înflorit aerul deasupra
mã uitam pe furiº la judecata de apoi
ca la o ranã deschisã
în dreapta uºii
la intrare
printre cruci razele soarelui urcau pe zid lumina!..
Petruþ Pârvescu

Dan Elias
* * *

* * *

Pe geamul tãu privea la nesfârºit
Cu verdele deschis din mii de pleoape
Sã-ºi lase raiul umbrei lui aproape,
Rãcoarea pentru care-a ostenit.

Ai fost precum un fluture de nea
Pe gura unei flãcãri prea aprinse,
Iar cel ce inventându-te, se ninse
De parcã-n ceruri nu-ºi mai încãpea.

Fãrã sã-i spunã nimeni, rezema
Bucãþile de cer gata sã cadã
Pe trupu-þi mirosind ca o livadã,
Uimit de câtã floare nu-l chema.

Un gust de rai pierdut ºi-ameþitor
Cum este noaptea dimineþii, încã
O ranã ce se-nchide mai adâncã
Sub cusãtura unui singur nor.

Un biet copac. Un simplu nuc.
Cum altfel sã îl strigi dintre cocori
Vâslindu-i verticale subþiori,
Îndrãgostit ca prostul ºi nãuc!?

De-l poþi vedea, înseamnã cã sãrutã
Zãpezile cãzute-n asfinþit,
Nici strop sã nu rãmânã netopit
Pe urma ta în iarna absolutã.

L-am retezat zadarnic. Îþi împarte
Din umbra lui ºi dincolo de moarte.

Mai multã neputinþã ºi pustiu
Cât risipeºti cu dragostea, nu ºtiu!

În Grãdina Ghetsimani
În Grãdina Ghetsimani,
Doamne, singur Te-ai rugat;
Iuda, socotindu-þi banii,
Cu sãrutul Te-a trãdat.
În Grãdina Ghetsimani,
Ucenicii Te-au lãsat,
Când Tu, nu sã-þi lase anii,
Trist, pe Tatãl l-ai rugat,
Ci sã-þi dea puteri de-a duce
ªi tãria de-a-ndura
Chinurile de pe Cruce,
Pentru dragã turma Ta.
În Grãdina Ghetsimani,
Uneori, mã simt ºi eu,
Printre lacrimi ºi metanii,
Trist, rugând pe Dumnezeu,
Cu credinþa cã aude
ªi-nþelege cã-L iubim,
Sã ne ierte pe noi, iude
Ce mereu Te rãstignim...

Expoziþia Concurs „Veniþi de luaþi luminã !“
Liceul de Artã „Ionel Perlea“ Slobozia

Premiul I
Alexandra Negoiþã, cls. a VII-a

- ediþia a XVI-a 2010 - Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea“

Florentina Loredana Dalian

CALENDAR CULTURAL
IALOMIÞEAN
- APRILIE • SEICIU, F. Florian – profesor
universitar – s-a nãscut la 1 aprilie 1923, Urziceni.
• PETRE, Gheorghe – artist plastic – s-a
nãscut la 9 aprilie 1950, com. Ciocãneºti, Ilfov.
• CONDIESCU, I.P. – inginer ºi publicist
– s-a nãscut la 13 aprilie 1860, com. Condieºti,
azi Bãrcãneºti.
• PÃUNESCU, Gruia – artist plastic – s-a
nãscut la 13 aprilie 1887, în Slobozia.
• STRÃINU, Emil – general, scriitor,
ufolog – s-a nãscut la 13 aprilie 1957, Urziceni.
• CUCUTÃ, D. Dumitru – învãþãtor, animator cultural – s-a nãscut la 15 aprilie 1885,
satul Frãþileºti, com. Sãveni.
• LINTEª, Ion – ofiþer, profesor
universitar – s-a nãscut la 18 aprilie 1897,
Murgeanca (Valea Ciorii), Ialomiþa.
• MARINESCU, Alexandru – poet – s-a
nãscut la 19 aprilie 1908, com. Rãduleºti, jud.
Vlaºca.
• TEODORESCU, George – sculptor –
s-a nãscut la 22 aprilie 1915, com. Ciochina.
• NISTORESCU, Mircea Gabriel – artist
plastic – s-a nãscut la 24 aprilie 1947, Braºov.
• BENTOIU, Pascal – compozitor,
muzicolog, folclorist, editor – s-a nãscut la 27
aprilie 1927, în Bucureºti.
• DOBRINESCU, Livia – poetã – s-a
nãscut la 27 aprilie 1957, în satul Brãtuleºti, com.
Strunga, jud. Iaºi.
• IONESCU, Gheorghe – artist plastic –
s-a nãscut la 27 aprilie 1912, Feteºti.
• CARNICIU, Stelian – poet – s-a nãscut
la 29 aprilie 1980, Slobozia.

„Antologia sonetului românesc”
Ce spune Radu Cârneci
despre autorii antologaþi, în
prefaþa ultimului volum?
Dan Elias
„Am aflat în acestea
(cãrþile! N.n.) poeþi de har
(mai ales din fecunda perioadã 1920-1950), mulþi
dintre ei uitaþi sau necunoscuþi de generaþiile care
le-au urmat. Cu alte cuvinte i-am re-nãscut, le-am
redat identitatea, chipul lor interior. Dacã unii dintre
ei sunt menþionaþi în dicþionarele de dupã 1989,
majoritatea nu apar nici mãcar cu numele în cele
douã, recente, Istorii ale literaturii române (Alex.
ªtefãnescu ºi N. Manolescu) ultra-selectiv-elitiste,
având ca orientare motive politice de ieri ºi de azi.
O istorie fie ea ºtiinþificã, de arte sau literarã trebuie
sã cuprindã ansamblul de autori ºi faptele acestora;
cele douã, numite aici, sunt fracturate, tendenþios
denigratoare, omiþând autori importanþi, dar inventând
false valori, trepãduºi politici la zi.”
„Antologia sonetului românesc”, apãrutã sub
semnãtura unui senior al poeziei ºi al frumosului, la
Editura Muzeul Naþional al Literaturii Române
(2009), este înainte de toate o carte de dragoste
pentru cuvânt, o sãrbãtoare a poeziei ºi a muzicii, în
care autorul, oricare ar fi el, pare neînsemnat.
Aproape 1500 de pagini, 450 de autori ºi mai mult
de 1360 de titluri au ambiþia de a elimina atingerea
impurã a omului, a unui presupus creator pãmântesc
ºi lasã cuvintele „sã se dumnezeiascã unele-n
altele”. Numele celor ce se cred, ori s-au crezut
poeþi ºi pozele lor estompate de aburul îngerilor prin
care au privit lumea par simple iluzii. Poezia se scrie
singurã ºi cu atât mai mult sonetul, acest „frumos
esenþial”, cum îl numeºte Maestrul Radu Cârneci.
Cele trei volume ale antologiei par sticluþele fragile
ale unui alchimist, unde au fost puse la pãstrare
picãturile distilate ale unei lumi. Poate de aceea mia fost greu sã-i deschid paginile, ca nu cumva, prin
respiraþia mea, ele sã se evapore înapoi în neant.
Am început cu acea referire a autorului, un fel
de invitaþie la modestie, tocmai pentru cã în prea
dese rânduri poetul este mai important decât poezia.
Michelangelo îºi oprea lãudãtorii de ocazie spunândule cã nu el este autorul, cã „Pieta” sau „David” erau
prizoniere în pietrele pe care el nu a fãcut altceva
decât sã le deschidã. „Eu doar am îndepãrtat piatra
ce le acoperea.”
Încercaþi sã citiþi aceastã „Carte a sonetelor”
fãrã sã priviþi partea de sus a paginilor, acolo unde
este trecut numele celor ce au sãpat aerul din jurul
cuvintelor. Veþi afla o istorie a creºterii ºi descreºterii
neputinþei noastre, mereu îndrãgostitã ºi tristã,
repetându-ne la nesfârºit. Adicã veþi afla poezia.
Dacã aici este numai sonet, este o micã întâmplare.
Putea fi oricare altã formã. Este la fel cum ai alege
sã bei din apa unui izvor cu un pahar, o canã sau
chiar din palme. Important este sã-þi potoleºti setea
ºi nu forma obiectului cu care o faci.
„În zori, într-o duminicã faimoasã, / Mi-am târguit
cinci metri de destin, / Dar de cumpãrãturi pe bani
puþini / De la Oedip încoace cui mai pasã?” (ªerban
Codrin)
„Aº vrea sã fiu o clipã Rafael / retras în plâns ca
melcu-n osuare / cu sângele în cer precum o boare
/ prin care trece îngerul rebel.” (Mircea Dinescu)
Am citat aici din doi poeþi români ºi întâmplãtor
ialomiþeni (mai mult sau mai puþin!). Cu statut
asemãnãtor îi regãsim în carte ºi pe: ªtefan Tãnase,
Anghel Macedon, Adria Bãnescu, Ion Vlasia, Ilie
Comãniþã, Valeriu Gorunescu, Cristian Sârbu ºi…
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Dan Elias. Un cuvânt în plus pentru ªerban Codrin,
consultant al autorului pentru volumul 3, ºi nu numai
în ceea ce-i priveºte pe ialomiþeni. Dacã este sã
ducem adevãrul pânã la capãt, trebuie sã spunem
cã fãrã ªerban Codrin, mulþi dintre cei amintiþi mai
sus nu s-ar fi regãsit în aceste pagini, dintr-o lene
tipicã poeþilor.
„Antologia sonetului românesc” face ºi o
demonstraþie de geografie. Ea amestecã provinciile
cu „moþul târgului” ºi eliminã ierarhiile aristocrate.
Mulþi „burici” (!) ai poeziei de astãzi, învãþaþi în
mãtase, vor strâmba din nas la atingerea bumbacului
curat al acestor pagini.
* * *
„M-am întâlnit cu umbra mea” în fiecare cuvânt
al cãrþii, de parcã puteam fi bãrbat ºi femeie, copac
ºi iarbã, cer ºi praf, toate deodatã. De foarte multe
ori citesc cãrþile altora ca ºi cum îmi amintesc
nenumãratele vieþi pe care le trãiesc în paralel,
nemulþumit de rigoarea ºi puþinãtatea uneia singure.
Volumul doi din „Antologia sonetului românesc”
se deschide cu ªtefan Augustin Doinaº ºi nu pot sã
nu mã întreb dacã nu cumva între autorul pãmântesc
al antologiei ºi Dumnezeul poeziei nu a existat o
anume complicitate. Trebuie, aici, sã-mi recunosc
deschis dependenþa de scriitura acestui sfânt,
vorbitor de zboruri în limba românã ºi care o perioadã
de timp a îmbrãcat haina oamenilor. Mã tem cã
aceastã întâmplare i-a fãcut pe unii sã creadã în
utopia egalitãþii; ºaptezeci de kilograme de carne,
doi ochi, pantofi numãrul patruzeci ºi doi.
Transcriu în continuare un sonet al lui Doinaº,
neinclus în antologie, ca exemplu de ce poate ea
declanºa. Un privit pe gaura cheii te poate face sã
deschizi toatã uºa.
“Ca o sãgeatã împlântatã-n scut,
Vibreazã cerbul, sus, pe culmi sihastre.
Alãturi, îmbãiatã în dezastre,
Stã umbra întâlnitã la pãscut.
Pulseazã leneº apele albastre
Sub tâmpla lui. Vãzduhu-i abãtut.
ªi iatã frigul ce l-a strãbãtut
Când scormonea cu coarnele prin astre.
Mai fulgerã prin amintire creste
ªi falnice alaiuri din poveste
Cu murmure ºi susure îl bat.
Iar orele, în perindare linã,
Înalþã brusc ºi tot mai mult înclinã
Coroana lui de rãmuriº uscat.”
Citesc la întâmplare. Cuvintele îmi par cunoscute.
Au un gust pe care memoria mea îl recunoaºte ºi îl
asociazã cu tot felul de amintiri pãmântene, tocmai
bune pentru un pic de tristeþe. Nichita, numele de
alint al poeziei, Tomozei, Cârneci, Dinescu,
Macedonski, Brumaru, Eminescu, Codrin se trag de
mânecã sau numai de aripi, spun bancuri, povestesc
despre lume… Acest fel de carte te poate face mai
înalt. Þi se lovesc de umeri norii ºi vrãbiile, îþi rãmân
pe cãmaºã pete de albastru, iar în vârful capului
simþi frigul în starea lui desãvârºitã. E ºi frumos, e
ºi periculos. Vorbim…
„Un arc de întuneric aplec atunci când las
Fruntea sã-mi cadã sub culori
ªi uneori îmi pare cã-i numai un rãgaz

ªi cã se rupe timpul, îmi pare alteori.”
(Nichita)
“Rãmâne-nchis într-un încheþ de vers
Fierbintele meu jind de-a te pricepe,
Perete cu icoane nepereche
Prin care curg din carte-n univers.”
(Tomozei)
“A duhului ºi-a trupului mãsurã
Iubirea-i numai una ºi-mplinitã
Esenþe-n fibra fin alcãtuitã
La fructul-vârf privirea sa augurã.
(Bãrbatul ºi femeia se bãurã
de-a lung de vremi durere auritã
neîncetat chemându-se-n ispitã
cu paºi de iarbã sau de piatrã surã.)”
(Cârneci)
“Spre-a ridica iubirea la pãtrat,
Cântãrile-mi multiplic ºi elanul,
Cu glas de pitpalac împresur lanul
ªi cu splendori gherghinele din strat”
(Valentin Roºca)
“Cum dragostea de tine mã vrea în veci sonor,
Melodios din creºtet ºi pânã-n tãlpi, mã þine
Mereu între fiole ºi alambicuri pline,
Cu sucuri de cuvinte, miresme tari de dor,
Plecat peste esenþe, cu tainice ºoptiri,
Sã migãlesc cerescul venin în lacrimi acre,
ªi-n cumpãna de aur a sunetelor sacre
Sã aflu elixirul râvnitei nemuriri...
Fierb muzici mari de sfere în magicele scule,
Se rânduieºte-n zodii tot clocotul de hãu...
ªi e aproape gata... Dar albelor formule
Le mai lipsesc silabe: rostesc numele tau:
Închis, fãrã de moarte, doar intr-un singur vers,
M-a sãrutat pe gurã întregul Univers.”
(Voiculescu)
“Þi-am pus piper pisat în aºternuturi
Ca sã tresari uimitã când te culci..”
(Brumaru)
“Învrednicita mea coitoreasã
Cu mare sârguinþã mi-a-ntocmit,
Dupã-un model total nesãbuit,
Alt cer înalt ºi-alt zodiac pe casã.”
(ªerban Codrin)
“Abia foºnesc afarã crinoline;
O trâmbiþã s-a poleit cu mine.”
(Dan Elias)
De pe noptierã, din cutia vopsitã în iarba unei
toamne, cele trei volume scot sunete stinse. Îmi pare
cã, acolo, vorbesc între ei într-o limbã ciudatã. Când
le deschid, o fac cu grija sã nu cadã vreunul pe jos ºi
sã se rãtãceascã. Arunc peste ele un macrameu ºi
ºoaptele lor ajung la mine filigranate de þesãturã. Cine
ºtie ce este realul! Atâta timp pierdut ca sã înþelegi!
Ce sã înþelegi? Totul se rezumã la câteva ceasuri de
vorbã. Lumea este înlãuntrul nostru. Ea trebuie
spusã ca sã existe.
Soþia mã priveºte cu milã. „Sã duci cãrþile astea
în bibliotecã! ªi aºa nu mai poate intra nimeni acolo.
Sunt inorogi peste tot! Cresc nori ºi cad ape de pe
vitrinã! Toate scaunele au muguri zemoºi, iar
covoarele plâng! E un dezastru!” O privesc cum iese
ºi abia apoi zâmbesc rãutãcios.
În „Cartea cu ferestre” nu s-a schimbat nimic.
Afarã nu s-a schimbat nimic. Doar un murmur de
glasuri, repetând cuvintele pânã ce încep sã se vadã.

Ion ROªIORU

Trecutul afectiv se pierde
- pantumuri 1
În disperarea-i fãrã margini Orfeu doineºte pe colinã.
Trecutul afectiv se pierde în norii zilei ca un fum.
Pânã ºi îngerii refuzã la masa noastrã sã mai vinã.
Spre noi iluzia terestrã refuzã sã-ºi mai facã drum.
Trecutul afectiv se pierde în norii zilei ca un fum.
Dã cu dobândã Domnul suflet netrebnic boþului de tinã.
Spre noi iluzia terestrã refuzã sã-ºi mai facã drum.
Aºternem pulberea uitãrii peste obârºia divinã.
Dã cu dobândã Domnul suflet netrebnic boþului de tinã.
Blestemul trãsnetului scoate un tei din propriul parfum.
Aºternem pulberea uitãrii peste obârºia divinã.
Pãstorul ºi-ar întoarce turma în rai dar nu mai ºtie cum.

Vagabondam pe strãzi înguste tivite trist cu trandafiri.
Pentru-ntâlnirea cu destinul în van bãtusem toatã þara.
Ghiceam, dincolo de perdele, emisiunile de ºtiri.
Auzul meu pândea sirena de tren sã aflu unde-i gara.
Pentru-ntâlnirea cu destinul în van bãtusem toatã þara.
Mi-era memoria-ncãrcatã de viitoare amintiri.
Auzul meu pândea sirena de tren sã aflu unde-i gara.
Surziserã pânã la unul cãlugãrii prin mânãstiri.
Mi-era memoria-ncãrcatã de viitoare amintiri.
Pe o verandã de mansardã un ºvab îºi savura þigara.
Surziserã pânã la unul cãlugãrii din mânãstiri.
O liniºte medievalã domnea-n Cetatea Sighiºoara !
ªirnea, 27.07.2009

La-nmormântarea lui bãtrânii din sat au pregetat sã vinã.
Moºtenitorii lui netrebnici ce de-o povarã au scãpat
Au ars fãrã respect copacii plantaþi de dânsul pe colinã…
Bem încã þuicã din caisul ce-n primãvarã s-a uscat!
Buzãu, 28.07.2009
8
Mobilul suferinþei mele e lipsa de eternitate.
Fãrã întoarcere sunt toate cãrãrile ce duc spre zei.
Împãrtãºesc de-a pururi soarta livezilor calamitate.
Îndepãrtându-mã m-apropii de toþi înaintaºii mei.
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Blestemul trãsnetului scoate un tei din propriul parfum.
Iubirea noastrã vinovatã s-a întâmplat sub luna plinã.
Pãstorul ºi-ar întoarce turma în rai dar nu mai ºtie cum.
În disperarea-i fãrã margini Orfeu doineºte pe colinã!
Hârºova, 1.07 2009
2
Reactivatã, vechea spaimã mã numãrã invers de tot.
Bisericile plâng pe dealuri fântâna-n sine scufundatã.
Din bradul falnic de la poartã a mai rãmas un simplu ciot.
Orice pustiu e o pãdure ce n-o sã fie niciodatã.
Bisericile plâng pe dealuri fântâna-n sine scufundatã.
Rod carii cu înverºunare pilonii ºubredului pod.
Orice pustiu e o pãdure ce n-o sã fie niciodatã.
La nuntã vine nepoftitã sã cânte moartea la fagot.
Rod carii cu înverºunare pilonii ºubredului pod.
Pe malul râului din urmã aºteaptã barca blestematã.
La nuntã vine nepoftitã sã cânte moartea la fagot.
Se vinde greu o casã-n care un om s-a spânzurat odatã.
Pe malul râului din urmã aºteaptã barca blestematã.
A face fluturii sã tragã nocturnul clopot nu mai pot.
Se vinde greu o casã-n care un om s-a spânzurat odatã.
Reactivatã, vechea spaimã mã numãrã invers de tot!
Baia de Arieº, 26.07.2009
3
Plânge Arieºu-n urma noastrã.
Traversãm canicula spre Cluj.
Searã-i în privirea ta albastrã.
Din poºetã scoþi un tub de ruj.
Traversãm canicula spre Cluj.
Umbra morþii intrã pe fereastrã.
Din poºetã scoþi un tub de ruj.
Mã viseazã Pasãrea Mãiastrã.
Umbra morþii intrã pe fereastrã.
O s-aduci mlãdiþe de coruj.
Mã viseazã Pasãrea Mãiastrã.
Diavolul la crâºmã face sluj.
O s-aduci mlãdiþe de coruj.
Grijuliu o sã le-aºez în glastrã.
Diavolul la crâºmã face sluj.
Plânge Arieºu-n urma noastrã!
Târgu-Mureº, 26.07.200
4
O liniºte medievalã domnea-n Cetatea Sighiºoara.
Vagabondam pe strãzi înguste tivite trist cu trandafiri.
Din norii grei de ploaie neagrã urma sã izvorascã seara.
Ghiceam, dincolo de perdele, emisiunile de ºtiri.

Fãrã întoarcere sunt toate cãrãrile ce duc spre zei.
Unicitatea-i sufocatã de propria-i singurãtate.
În urmã-i vremea când de cârje doar alþii-n veci se ajutau.
Îndepãrtându-mã m-apropii de toþi înaintaºii mei.
Tot mai frecvent mã prinde teama când vãd tarabele montane.
Cu iarba fiarelor în deget dorm lângã uºile blindate.
Mã pomenesc în faþa casei în care uit cã nu mai stau…
Ambiþiile tinereþii îmi par din ce în ce mai vane.
Unicitatea-i sufocatã de propria-i singurãtate.
Fântâna din ogradã zboarã în Noaptea Sfântului Andrei.
Tot mai frecvent mã prinde teama când vãd tarabele montane.
Cu iarba fiarelor în deget dorm lângã uºile blindate.
Mi-e dor de caii ce pe luncã la miezul nopþii nechezau.
Pe jariºtile nostalgiei trec armãsarii fãrã ºei.
Ambiþiile tinereþii îmi par din ce în ce mai vane.
Mulþi oameni mor a doua oarã când rude-n viaþã nu mai au.
Fântâna din ogradã zboarã în Noaptea Sfântului Andrei.
Nu ºtiu de fug de mine însumi sau doar de clopotul ce bate.
Mi-e dor de caii ce pe luncã la miezul nopþii nechezau.
Pe jariºtile nostalgiei trec armãsarii fãrã ºei.
Se-nalþã tot mai perceptibil în casã joasele tavane.
Mobilul suferinþei mele e lipsa de eternitate!
Mulþi oameni mor a doua oarã când rude-n viaþã mu mai au.
Valea Slãnicului, 29.07.2009
Tânjesc dupã aceia care firesc mã tutuiau: Ioane!
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Se-nalþã tot mai perceptibil în casã joasele tavane.
Uitat la masa de la crâºmã cu umbrele de vorbã stau.
Lumini de faruri. Mi se pare cã-mi bate cimitiru-n poartã.
Tânjesc dupã aceia care firesc mã tutuiau: Ioane!
În urmã-i vremea când de cârje doar alþii-n veci se ajutau! Mã culc. Imaginea insistã în preajma mea, zumzãitoare.
Sinaia, 27.07.2009 E miezul nopþii. Insomnia pe valurile ei mã poartã.
Conchid: cu crucea lui în spate prin viaþã trece fiecare.
6
Sã bem cafeaua pe terasã.
Sã fie miezul verii-n toi.
Sã creascã iarba pânã-n casã
Sã n-admiþi viaþa de apoi.
Sã fie miezul verii-n toi.
Sã ºuiere pe deal o coasã.
Sã n-admiþi viaþa de apoi.
Sã-þi vãd privirea luminoasã.
Sã ºuiere pe deal o coasã.
Sã urce-un car cu patru boi.
Sã-þi vãd privirea luminoasã.
Sã ne-amãgim cã suntem doi.
Sã urce-un car cu patru boi.
Sã redevii în gând mireasã
Sã ne-amãgim cã suntem doi.
Sã bem cafeaua pe terasã!
Ploieºti, 27.07.2009
7
Bem încã þuicã din caisul ce-n primãvarã s-a uscat.
Un fost miliþian fanatic s-a stins ºi n-a avut luminã.
Copiii, semãnându-i straºnic, pomeni sã-i facã au uitat.
Bãtrâna casã pãrinteascã refuzã s-o mai întreþinã.
Un fost miliþian fanatic s-a stins ºi n-a avut luminã.
Contrar cutumei ancestrale vecinii nu l-au privegheat.
Bãtrâna casã pãrinteascã refuzã s-o mai întreþinã
Urmaºii care ºi mormântu-n paraginã i l-au lãsat.
Contrar cutumei ancestrale vecinii nu l-au privegheat.
La-nmormântarea lui bãtrânii din sat au pregetat sã vinã.
Urmaºii care ºi mormântu-n paraginã i l-au lãsat
Au ars fãrã respect copacii plantaþi de dânsul pe colinã.

Mã culc. Imaginea insistã în preajma mea, zumzãitoare.
Vecina noastrã Magdalena în pat a fost gãsitã moartã.
Conchid: cu crucea lui în spate prin viaþã trece fiecare.
Alþii de cruce nici în moarte nu reuºesc sã se despartã.
Vecina noastrã Magdalena în pat a fost gãsitã moartã.
E varã. Mâine cãtre searã vom merge la înmormântare.
Alþii de cruce nici în moarte nu reuºesc sã se despartã.
Biata femeie-ºi construise recent o casã ca o floare.
E varã. Mâine cãtre searã vom merge la înmormântare.
Cuvinte arhicunoscute se vor emite despre soartã.
Biata femeie-ºi construise recent o casã ca o floare.
Lumini de faruri. Mi se pare cã-mi bate cimitiru-n poartã!
Mânzãleºti, 29.07.2009
10
Tristeþea-i conºtientizarea cã timpul nu mã mai încape.
Un singur tren mã poartã-n grabã cãtre o neºtiutã garã.
De-i dau crezare presimþirii staþia terminus e pe-aproape.
Se sting luminile ºi-ncepe - compactã - nesfârºita searã.
Un singur tren mã poartã-n grabã cãtre o neºtiutã garã.
Deºi n-o sã mai vinã altul , toþi cãlãtorii vor sã-l scape.
Se sting luminile ºi-ncepe - compactã - nesfârºita searã.
Franjuri de plumb îmi coase somnul pervers la cele douã
pleoape.
Deºi n-o sã mai vinã altul, toþii cãlãtorii vor sã-l scape,
Dar trenul vine-ntotdeauna ºi din el nimeni nu coboarã.
Franjuri de plumb îmi þese somnul pervers la cele douã
pleoape
Sã nu realizez cum intru în þara lui imaginarã.
Dar trenul vine-ntotdeauna ºi din el nimeni nu coboarã.
Mã dumiresc, ajuns pe scara-i, cã uºile sunt grele trape,
Sã nu realizez cum intru în þara lui imaginarã…
Tristeþea-i conºtientizarea cã timpul nu mã mai încape !
Valea Slãnicului, 29.07.2009
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Iov, Socrate ºi
Divinitatea
eseu

ALEXANDRU BULANDRA

I. Motive de recurs
1. Înapoi, la izvoare
Mã simt nevoit sã mã reîntorc întrebãtor la un text
biblic ºi la un erou pe care i-am cunoscut acum câþiva ani.
ªase ani ºi douã luni.
Dovada acestei întâlniri mirabile stã înscrisã în eseul
“Experimentul Iov o lecturã profanã a Cãrþii lui Iov din
Vechiul Testament”.
O lecturã laicã, raþionalã ºi umanã a unei scrieri
biblice.
Citeazã mai departe, dacã tot ai început!
Mi se pare cã ne aflãm înaintea unei situaþii rarisime
în istoria umanitãþii ºi a gândirii: un om Îi vorbeºte lui
Dumnezeu despre condiþia umanã, solicitându-i unele
schimbãri pe care, o, minune!, Creatorul pare sã le fi
luat în considerare. Iov reflecteazã în auzul Domnului
din Înalt... dar nu stând în fotoliu, în halat ºi papuci în
penumbra bibliotecii protectoare, ci în gunoaie, trãind
într-o piele plinã de bube ultimele adieri ale vieþii.
Este suficient, mulþumesc.
Totuºi... Intrarea în textul nostru a lui Socrate,
înþeleptul antichitãþii greceºti, trebuie pregãtitã cum
se cuvine.
De acord, dar cu mãsurã.
Mai citez din capitolul “Dumnezeu ca obiect al
experimentului ceresc”: “Cartea lui Iov în cele douã
componente ale sale povestea ºi poemul -, surprinde
naºterea unui nou mod de a gândi problemele omului ºi
ale divinitãþii sale. Dupã câteva secole de domnie a
înþelepciunii legiferate de Dumnezeu ºi Moise pe
Muntele Sinai (sec.XIII î.Hr.), autoriatea ei este tot mai
mult pusã în discuþie.”... Sar la “Autoritatea conºtiinþei
de sine”: “Aceasta este problema esenþialã a noii
înþelepciuni: remodelarea trunchiului de comunicare
ºi comuniune credincios Dumnezeu pentru a rãspunde
adecvat aºteptãrilor omului bun.” ...Numai un pic ºi
închei... “Iov vrea un Dumnezeu care sã corespundã
statutului sãu de credincios fãrã prihanã. Pentru el,
Dumnezeul suspicios, mânios ºi pedepsitor, care se
comportã dupã principiul tradiþional al rãsplãtirii, nu
mai este un Dumnezeu adecvat.”(1, pp.83-90) Acum poþi
sã treci la motivele recursului. Þi-am pregãtit citatele.
Îmi rãmãseserã prinse de gând, fãrã un rost anume,
câteva rânduri din surse diferite, pânã când acesta,
iluminat, le-a putut lega într-o ipotezã de lucru. Prima
afirmaþie este a lui Edmond Jacob: “Iov reprezintã, alãturi
de Psalmi, una din scrierile Vechiului Testament în care
cucernicia apare în forma ei cea mai purã. Aceastã evlavie
îmbracã forma unei istorii care nu s-a derulat însã niciodatã
în mod real sau care, mai curând, se repetã la nesfârºit.
Pentru a ajunge la o formã istoricã, autorul ºi-a ales ca
erou al cãrþii un personaj cunoscut din tradiþie (Iezechiel,
14,14;14,20)...
Imediat... Iatã trimiterea: 14,12. Fost-a cuvântul
Domnului cãtre mine ºi mi-a zis: 14,13. Fiul omului,
dacã vreo þarã ar pãcãtui înaintea Mea, abãtându-se
în chip nelegiuit de la Mine, ºi Eu aº întinde mâna Mea
asupra ei, aº zdrobi în ea tot spicul de grâu ºi aº trimite
asupra ei foametea ºi aº începe sã pierd în ea pe oameni
ºi dobitoace; 14,14. Dacã s-ar afla acolo cei trei bãrbaþi:
Noe, Daniel ºi Iov, apoi aceºtia, prin dreptatea lor, ºi-ar
scãpa numai viaþa lor, zice Domnul Dumnezeu.” La fel
mai departe, 19,20, capitolul 14 din cartea “Iezechiel”.
Atenþie! Aici este vorba de tradiþia biblicã.
Continui citatul din Edmond Jacob: “...Se crede ºi pe
bunã dreptate cã autorul a împrumutat conþinutul de bazã
al prologului ºi al epilogului din tradiþie, poate prin
intermediul unei povestiri populare care avea drept erou
un oarecare Iov, lovit de nenorociri nenumãrate ºi care ºia vãzut stãruinþa rãsplãtitã cu o fericire care o depãºea pe
cea pierdutã.”(2, pp.134-140)
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Moto: “Cercetaþi din nou! Dreptatea mea este
mereu aici!”(“Cartea lui Iov” 7,29)
Aici este vorba de tradiþia popularã înainte de a fi
valorificatã într-un text biblic.
A doua afirmaþie care nu mi-a dat pace în toþi aceºti
ani, aparþine talmudistului Samuil bar Nahmani, care
menþiona cã “Iov nu a existat niciodatã, Iov este doar o
parabolã.”(Bababatra, 15a). (3,p.143)
A mai fost o ipotezã, spune-o, îndrãzneºte, chiar dacã
nu-i mai þii minte sursa! Poate fi importantã.
Ai dreptate! Mã încearcã ºi acum aceeaºi crispare de
început de drum.
Fii pe pace, sunt cu tine în fiecare clipã!
...Cã Iov nu ar fi fost evreu. Aceastã idee, în adevãr, a
declanºat cãutãrile care m-au readus lângã Iov dupã ce,
contrariat, l-am gãsit, tânãr ºi neliniºtit, cu o mie de ani
înainte, în Sumer, ºi, peste alte sute de ani, în Babilon.
Vorbeºti, desigur, de aceste douã cãrþi: ”Istoria
începe la Sumer”, de S.N.Kramer, ºi “Gândirea asirobabilonianã în texte”.
Cuprinsul primei cãrþi era, prin el însuºi, incitant
pentru ipoteza care dãdea sã se nascã în mintea mea: VII.
Codurile de legi, Primul “Moise”; XVIII. Paradisul. Primele
paralele cu Biblia; XIX.Potopul, Primul “Noe”; XXIV.
Suferinþã ºi resemnare. Primul “Iov”. Autorul reconstituise
în 1954 un text poetic cuneiform pe baza mai multor tãbliþe
ºi fragmente descoperite la Nippur. La 29 decembrie în
acelaºi an, îºi prezintã primele concluzii într-o comunicare
fãcutã la Society of Biblical Literature, intitulatã “Un
om ºi zeul sãu, preludiu sumerian la tema lui Iov”: “Acest
poem sumerian nu are, desigur, nici însemnãtatea, nici
profunzimea de gândire ºi nici frumuseþea de exprimare a
Cãrþii lui Iov. Este totuºi de un mare interes, pentru cã
reprezintã prima încercare scrisã pe care a fãcut-o
vreodatã omul asupra strãvechii ºi totuºi foarte modernei
probleme a suferinþei.”(4,pp.284-290)
În cea de-a doua carte, la textul cuneiform “Dialog
despre mizeria umanã”, traducãtorul dã urmãtoarea notã
de subsol: “Acest poem este numit uneori Eclesiastul
babilonian. Ar putea fi numit mai bine un Iov babilonian,
cãci ºi aci sunt doi amici care discutã.” (5, p.259)
Cum suntem noi.
Mi s-a pãrut cã ºi alte douã texte traduse în aceeaºi
lucrare, anume “Dreptul suferind” ºi, mai ales, “Povestea
unui amãrât” , trimit direct la eroul biblic. (5,pp.259-278)
Care a fost ipoteza de lucru generalã a acestei noi
investigaþii a “Cãrþii lui Iov”?
Asemãnãrile de formã ºi conþinut ar fi putut reprezenta
semnele unei relaþii genetice dintre “Cartea lui Iov”, pe
de o parte, ºi textul sumerian, respectiv cele trei texte
babiloniene, de cealaltã parte. Cu alte cuvinte, autorul
evreu al “Cãrþii lui Iov” a pornit de la sugestiile oferite de
aceste scrieri cuneiforme în construcþia propriei sale
opere.
Cum sã fi ajuns aceste scrieri la autorul nostru?
Ajung. Pe aceeaºi cale cu a celorlalte texte sumeriene
ºi babiloniene cu care anumite pãrþi din Biblie prezintã
analogii.
Uite ºi citatul din Kramer: “Este pasionant pentru
cel ce descifreazã tãbliþe, pentru traducãtorul textelor
cuneiforme, sã urmãreascã drumul ideilor ºi al operelor
de-a lungul vechilor civilizaþii, de la sumerieni la
babilonieni ºi la asirieni, la hitiþi, la huriþi ºi la aramei.
Sumerienii nu au exercitat desigur o influenþã directã
asupra ebreilor, pentru cã dispãruserã de mult înaintea
apariþiei acestora din urmã. Dar nu încape nici o
îndoialã cã ei au influenþat în mod profund pe canaaniþi,
predecesorii ebreilor în Palestina. Numai aºa ne putem
explica numeroasele analogii ce existã între textele
sumeriene ºi anumite cãrþi ale Bibliei. Aceste analogii
nu sunt izolate. Ele apar adeseori, aºa cum se va vedea,
< în serie>: este vorba deci de un adevãrat
paralelism.”(4,p.201)
e! Vine Socrate!

I. Motive de recurs
2. De ce vine Socrate lângã Iov?
...Mã gândeam la Iov, ºi m-am întrebat dacã între
personajele istorice sau literare de care am cunoºtinþã,
este vreunul care sã-i semene prin vârstã ºi experienþã.
Singurul care mi-a apãrut în minte a fost Socrate: la 70 de
ani, în plinã glorie, este judecat ºi condamnat, pe nedrept,
la moarte, de tribunalul din Atena. Era anul 399 î.Hr..
Spre deosebire de Iov, el chiar moare, bând cucutã.
Mã interesa modul în care fiecare a trãit ºi a gândit o
experienþã limitã pe marginea morþii iminente. Dacã l-ar
vedea pe Iov, ce i-ar spune Socrate?
Dacã l-ar vedea pe Socrate, ce i-ar spune Iov?
ªi eu sã le stau în preajmã ºi sã mã minunez de o
asemenea întâmplare fericitã: sã mã uit prin ochii fiecãruia
la celãlalt ºi sã le aud gândurile din cuvinte.
Apropierea textelor în care apar ca personaje sper
sã fie convingãtoare pentru ipostazele imaginate.
Sã vedem... Iov este apreciat de autorul legendei sale:
“Trãia odatã în þara Uz un bãrbat pe nume Iov, un om
vrednic ºi cinstit,care se temea de Dumnezeu ºi se ferea
de pãcat.” (6,p.43 )
Socrate, la rândul lui, este evaluat de cãtre cei doi
discipoli care au scris despre el, Platon ºi Xenofon. Mai
întâi, Platon, “Scrisoarea a VII-a” 324E: “Bãtrânul
Socrate, cel atât de drag mie, despre care aproape nu maº sfii sã spun cã era omul cel mai drept dintre cei de
atunci...” (7.p.109)
Iatã-l ºi pe al doilea discipol, Xenofon. Mãrturiilor lui le
voi da întâietate întrucât sunt mai aproape de Socratele istoric.
Explicã-te!
Este vorba de nevoia oricãrui cercetãtor de a da un
rãspuns la ceea ce profesorul Gheorghe Vlãduþescu
numeºte, în lucrarea “Cei doi Socrate”, “problema
homericã a hermeneuticii la Socrate”: “Nescriind nimic,
înþelegându-se ca ºansã în oralitate, care este Socrate-le
autentic, adicã acela în istorie deschisã, acela xenofontic,
acela platonic, ori, într-o alchimie aparte, xenofontic ºi
platonic?” Mai departe, alternativele de rãspuns sunt
concretizate astfel: “Platon, urmãrind cu totul altceva
decât conservarea gândului socratic în strictã realitate
istoricã, resemnificã filosofic pânã ºi procesul ºi
petrecerea din viaþã ale dascãlului sãu. Xenofon însã,
nedorind sã facã, se pare, decât o reconstituire cât de
curatã, chiar când nu-ºi poate reprima ori, de ce nu, când
îºi încurajeazã talentul de povestitor, izbuteºte, ºansa
stând în metodã, dacã se poate spune aºa. Simplã, aceasta
este pe atât mai productivã, pentru cã organizeazã
verosimil viaþa ca operã în funcþie de cele trei capete de
acuzare, ele însele alese pe mãsurã.” (8,pp.7-11) În
concluzie, pentru a cunoaºte Socrate-le istoric, autorul
recomandã opera lui Xenofon - “Amintirile”,
“Banchetul”, “Apologia” ºi “Oiconomicul” - apoi
fragmentele din Aristotel, din Diogenes Laertios, chiar ºi
din Platon însã puþine de tot.” (8,p.117) Am urmat întocmai
aceastã cale.
Acum am înþeles. Poþi continua cu mãrturia lui
Xenofon.
“Dintre toþi cei care l-au cunoscut pe Socrate îl regretã
mult astãzi aceia care preþuiesc virtutea, fiindcã el le-a
fost cel mai bun îndrumãtor pe cãile înþelepciunii ºi ale
omeniei. Îl vãd ºi acum în faþa ochilor, aºa cum l-am descris
mai înainte...”
Aici ne aflãm la finalul “Convorbirilor memorabile”
sau “Amintirilor”- cum se mai numesc.
“...pios, încât nu fãptuia nimic fãrã ºtirea ºi
asentimentul zeilor, aºa de drept, cã nu a pãgubit câtuºi
de puþin pe nimeni, ci le-a adus numai foloase mari tuturor
celor cu care a avut vreo legãturã. Era aºa de stãpânit, cã
niciodatã nu a dat întâietate plãcerii faþã de virtute, atât
de înþelept cã nu greºea niciodatã în judecata lui asupra
binelui ºi a rãului. Socrate nu se sprijinea pe nici o
autoritate când cerceta lucrurile, ci se întemeia numai pe
propriile lui cunoºtinþe. Era capabil sã prezinte toate
acestea într-o argumentare mãiastrã ºi era dispus oricând
sã aprecieze cum se cuvine pãrerile lor. Dar ºtia sã-i
surprindã când greºeau ºi sã-i readucã pe calea cea
dreaptã, educându-i ºi formându-i astfel ca fiinþe integre,
ca oameni cu adevãrat oneºti ºi capabili. Intr-adevãr,
Socrate apãrea drept cel mai bun ºi de aceea ºi cel mai
fericit, cel mai blând, cel mai pios dintre oameni.”
(9,pp.132-133)
(continuare în pag. 5)

Peer
Gynt
Anghel Papacioc

Florar am fost,
Vizitator de flori,
ºi vânturã vânt
ºi pãdurar-îndrãgostit
de ea,
ªi plângãtor la morþi,
de-ai mei ºi la strãini,
de parcã într-un sat
de morþi m-am aºezat,
când coborând din
munte am venit la
moºi strãmoºi.
Muieri înºelate am
lãsat plângând, întâi pe
Solveig-cã ea a câºtigat
prin lungã aºteptare, o
alta a murit din obicei
vrãjitoresc al Vãii Negre.
O alta strigându-mã
„botic” în pandalii pierdu
înºelându-ºi alþi amanþi
ºi un bãrbat neputincios ºi
de neam prost.
ªi câte din întâmplare
cazuri când turbat umblam,
cât Solveig mã aºtepta
nici ea neburã de teamã
cã-i va trece timpul.
Când m-am, cu pãrul
alb, cu-o glorie tâmpitã
de puþini ºtiutã, era târziu
ºi apunea a stele, Solveig
îmbãtrânitã-n pragul casei
mele mã aºtepta roasã ºi
ea de întâmplãri nevrute,
de daruri sterpe ºi hârjoanã.
Tot ce fãcusem ºi câºtigasem
împreunã erau copiii
noºtri care ne vor mântui
ºi ne vor identifica când
marele topitor ne va-ncerca
în linguroiul lui.
Nu vom fugi, ci ostoiþi
blânzi fi-vom aºteptându-l,
cu Dumnezeu în inimi curajoºi
vom fi întru obºtescul
nostru sfârºit.
Ne vom vizita morþii
punându-le luminã ºi locul
de veci vom cumpãra la
margine de cimitir, unde
ne-am jurat sã fim împreunã,
la vânturi aspre dinspre crivãþ,
la foºnete de salcâmi
ºi cãderi de frunze.
Poveºti nu se vor spune
despre noi, poate o generaþie
sau douã ºi va rãmâne
o pozã pe care, cine ºtie,

Iov, Socrate ºi Divinitatea
(urmare din pag. 4)

Cu adevãrat un portret sã-l pui la icoanã!
Despre Iov vorbeºte acum însãºi Divinitatea.
Sã ne amintim scena din legenda despre Iov: suntem
în cer, înaintea primei faze a experimentului ceresc, de
faþã fiind Dumnezeu, Fii lui Dumnezeu, îngerii sfatului
Sãu, ºi Satana. Intrebat de Dumnezeu pe unde a mai
umblat, Satana rãspunde cã a colindat ºi a cutreierat
pãmântul. “ªi iarãºi l-a întrebat Dumnezeu: L-ai vãzut
pe robul meu Iov? Nu este om ca el pe întregul pãmânt;
un om vrednic ºi cinstit, care se teme de Dumnezeu ºi se
fereºte de pãcat.”
Comparativ cu prezentarea fãcutã de autor la
începutul povestirii, privirea înaltã ºi atotstãpânitoare a
Divinitãþii îi adaugã nimbul excelenþei umane.
Iatã un exemplar rarisim! “Da, a rãspuns Satana,
dar oare degeaba este el cucernic? N-ai împrejmuit Tu
oare cu ocrotirea ta pe el, casa lui ºi toatã moºia câtã o
are? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui ºi geme þara de
turmele sale. Dar întinde-þi numai mâna ºi apasã-Þi
degetul pe avutul lui: mã pun chezaº cã Te va blestema
în faþã!”
Dupã aceastã primã încercare, Iov rãmâne tot fãrã
prihanã în faþa Domnului sãu.
Dar Socrate, cum este vãzut de Divinitate?
Rãspunsul îl aflãm în timpul procesului devenit
celebru, unde Socrate, “întemeietorul filosofiei în Atena
ºi conºtiinþã criticã, de o modernitate eternã” (8,p.10),
este acuzat cã nu crede în zeii cetãþii, cã introduce zei
noi ºi cã perverteºte tineretul. Plângerea împotriva lui
fusese formulatã de trei concetãþeni: Meletos, Lycon ºi
Anytos.
Tot în numãr de trei sunt ºi prietenii-acuzatori ai
lui Iov: Elifaz din Teman, Bildad din Suah ºi Zofar din
Naamat.
Meletos era poet tragic, Lycon un orator obscur iar
Anytos un politician democrat. Primul a întocmit
plângerea ºi tot el a adus-o la cunoºtinþa publicului la
avizierul tribunalului. Adevãratul promotor al acþiunii
judiciare a fost însã Anytos: “de meserie tãbãcar, fuseese
ales în douã rânduri strateg ºi se bucura de trista reputaþie
de a fi fost primul cetãþean al Atenei care – cu ocazia
unui proces în care fusese acuzat cã poartã vina pentru
pierderea bazei ateniene de la Pylos – reuºise sã
mituiascã pe toþi judecãtorii tribunalului ºi sã obþinã
astfel achitarea.” (10,pp.34-35) Sã mai spunem cã
tribunalul în competenþa cãruia intra judecarea acuzaþiilor
de asebia (impietate), cum era cazul lui Socrate, se numea
Heliaia, dupã locul din agora unde îºi þinea ºedinþele de
judecatã. Membru al tribunalului heliaºtilor putea fi orice
atenian care împlinise vârsta de treizeci de ani ºi se
bucura de plenitudinea drepturilor cetãþeneºti. Heliaºtii,
aleºi anual prin tragere la sorþi, erau în numãr de ºase
mii, iar ºedinþele de judecatã, care aveau loc sub cerul
liber, “semãnau mai degrabã cu lucrãrile unei întruniri
politice decât cu dezbaterile unui organ jurisdicþional.”
(10,pp.48-50) La procesul lui Socrate, desfãºurat într-o
zi de primãvarã a anului 399 î.Hr.,au fost prezenþi 502 de
juraþi.

vor mãri-o copiii.
O pozã a mea cu mama
mea stã-ntr-o cutie de
carton în vraf ca într-o
lume a tinereþii fãrã
bãtrâneþe ºi vieþii fãrã
de moarte în care nu
fug iepuri în valea plângerii.
Nimeni nu se va întoarce,
Casa va trece în moºtenire
din mânã în mânã pânã
ºi ea va dispare în timpuri.
Noi vom nemuri aºteptându-ne
neamuri ºi prieteni, fiinþe

ªi Divinitatea?
Divinitatea este evocatã de Socrate în apãrarea sa:
“Ascultaþi, vã rog, ºi alt fapt, mai ales voi, care mã
invidiaþi ºi nu vreþi sã credeþi cã zeii mã ocrotesc.
Hairefon a întrebat o datã oracolul de la Delfi, de faþã cu
mai mulþi, ºi Apolo i-a rãspuns cã nu e nici un om mai
liber, mai drept ºi nici mai înþelept decât mine.”(9,p.237)
Amândoi, Iov ºi Socrate deopotrivã, sunt oameni
aleºi de divinitãþile lor. Îi putem numi oameni divini?
Cu înþelesul antic, egiptean, al termenului, cu toatã
îndreptãþirea.
Vezi ºi “Banchetul” lui Platon.
Asemãnãrile nu se opresc aici. Nici Iov ºi nici Socrate
nu acceptã cã sunt vinovaþi. Mai mult, niciunul dintre ei
nu vrea sã se roage, sã implore iertare: Iov de la
Dumnezeu, Socrate de la judecãtori.
ªi, încã?
Aminteam de ipoteza cã Iov nu ar fi fost un personaj
istoric.ªi pentru Socrate s-au gãsit argumente pentru o
existenþã a sa aºa-zicând nonistoricã, deºi biografia lui
nu poate fi pusã la îndoialã. Iatã-le: “ Un elev al lui
Auguste Bockh, va fi socotit cã Socrate n-a putut sã fie
un ins real, ci doar ca stare de spirit, de îndatã ce: numele
sãu, de la saos – sos, intact, bine pãstrat ºi Kratos, trimite
la dominaþia minþii sãnãtoase; el era fiul lui Sophroniscos,
diminutiv de la Sofron ( sofron semnificând tãrie de spirit,
bun simþ, înþelepciune.) Mama sa, celebra Phainarete,
era aceea care, moaºã fiind (cam cum zic francezii la
sage – femme) ajuta copii sã se nascã; era predestinatã
(dacã nomen omen), numele ei însemnând: care scoate
la luminã virtutea ( de la phaino ºi arete). În fine, demul
din Atena în care s-a nãscut era pe numele lui Alopeke,
locul vulpii. Von Wilamovitz spusese cã ideea în cauzã
este cam nãstruºnicã, dar dã de gândit: dupã atâtea
coincidenþe mai putem spune cã Socrate a existat?
Problema, de bunã seamã, nu este aceea a existenþei sau
inexistenþei istorice a lui Socrate, ci una care se pune în
spaþiul mentalului: cum de s-au adunat atâtea
coincidenþe?”(8,p.104)
Aceeaºi întrebare este valabilã ºi pentru apropierea
dintre Iov ºi Socrate: cum de am putut gãsi atâtea
puncte de contact?
... ªi aºa l-am aºezat pe Socrate lângã Iov. Doamne m-am rugat atunci -, cum sã-i fac acum sã-ºi ºi vorbeascã?
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(continuare în numãrul viitor)

de-o fiinþã în braþele lui
Dumnezeu dacã i-am
fost apropiat ºi L-am
crezut.
Veºnicia albã sau neagrã
cumplit rãzboi cã dã
în care noi vom fi înrolaþi
în tabere de-arhangheli ºi
de îngeri.
Purtãtori de suliþi vom
strãpunge dracii vom
aduce iarãºi judecata
de partea celor buni
înstãpânind de-a tot
binele, frumosul ºi pacea.
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Versuri de TRAIANUS

CEZARINA

Marieta BUZESCU

(fragment)

Cîntec de dor de Ilinca
La ora cinci urcãm în Dumnezeu,
Pãºi-vom lin, am sã te-aºtept în soartã.
Poeþi sunt mulþi, dar clinchet ca al meu
Nu va cunoaºte nimeni niciodatã.
Ia-mã de braþ, jurã-mi cã vei mai fi,
Sã-þi spun cã-n zori, furînd din zei misterul,
De dincolo de lumi te voi iubi
Cum am iubit doar îngerii ºi cerul.

Femeia dansînd
Dansatoarea pe flãcãri scria cu pasii ei lini
Poemul de neºters al clipelor nopþii.
Sãltam din luminã, alergînd printre spini
Spre Patria de întuneric ninsã—a Morþii.
Femeia se dezbrãca sub lunã ºi dansa,
Femeia, lepãdîndu-ºi tainele, cînta,
ªtiuse cînd sã se nascã ºi cum mã privea
Am înþeles cã în pieptul ei mai bãtea inima mea.
Femeia se depãrta de mine plîngînd,
Cerul o-nãmeþea în roiuri de stele
ªi nu ºtiam cã ea era veºnicia dansînd
Pe nisipul fierbinte-al memoriei mele.

Regele învins
În noaptea cînd te-am confundat c-o stea,
Am fost oprit de frumuseþea ta,
Umbre valsau în ochii tãi ºi noi
Ne adunam din amintiri ºi ploi,
O lume-ntreagã ne înconjura,
Luna cu razele-i ne-mbrãþiºa
ªi eu, de strãlucirea ta rãnit,
Eram ca cerbul singur, hãituit.
Rãnire dulce, boalã de noroc
Purtam în ochii negri, prinºi în joc
ªi sã mã vindec nu visam în veci.
Rege naiv, cum nu ºtiam cã pleci
ªi eu, sub cerul fãrã nici o stea,
Muream învins de frumuseþea ta.

Mama
Cînd o sã te întorci din moarte
Amurgul o sã-mi fie zori,
Trezit de cîntecele mele
Te voi întîmpina cu flori.
Cînd o sã-mi baþi uºor la uºã,
Teama–mi va luneca în nori,
La braþ cu cîntecele mele,
Te voi întîmpina cu flori.
Ne vom îmbrãþiºa-n odaie,
Cum o fãceam adeseori
ªi moartea o sã-mi dea de veste
Cã nu vei mai putea sã mori.
ªi-atunci blajin de tot, cum este,
Într-o ºaretã, prin ninsori,
Iisus veni-va din poveste
ªi-l vom întîmpina cu flori.
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Motto
O, mamã, dulce mamã, din negurã de vremi
Pe freamãtul de frunze la tine tu mã chemi;
( M Eminescu – O, mamã...)
cap I
Simþea o fricã la gândul cã începe sã scrie despre
viaþa ei, o treabã atât de meticuloasã, de riscantã, de drum
lung, care sã stea la capriciile ºi putinþa memoriei, care sã se
refere la vremuri atât de îndepãrtate, aproape 65 de ani, pentru
cã el avea amintiri de la vârsta de 5 ani.
Spre exemplu, în curte la Sona, trecea dintr-o cladire în alta,
dimineaþa dupã ce se scula, coborând niºte scãri, parcurgând o
curte cu iarbã ºi intrând în altã cladire.
Când cobora scãrile, simþea strângeri uºoare la picioare,cu
guri blânde:
Babaul, zicea mama-sa, îþi atrage atenþia sã fii cuminte!
Recent, Gelu visase cã îi murise nevasta ºi îi pãrea rãu cã
murise înaintea lui, dupã ce se rugase la Dumnezeu sã moarã el
înainte, pentru cã se simþea neputincios ºi nenorocit singur; ºi
apoi o îngropaserã, fãrã ca el sã ºtie, într-un alt loc decât acela în
care hotãrâserã împreunã sã se odihneascã dupã moarte: undeva
la marginea cimitirului din Misleanu, spre o fântânã ºi o vale prin
care ei, copii, alergau spre lac trecând printr-o cãrare printre
holde înspicate ºi apoi de-a lungul cãii ferate pânã la o haltã
pricãjitã, pe care o traversau pe lângã o movilã spre Fundata.
Aºa se numea ºi lacul, dar ºi halta, lac cu apã sãratã ºi
mãtasea broaºtei, în care nu trãia nimic, decât niºte crustacei de
iod, despre care se spunea cã e bine sã te ciupeascã, bun pentru
sânge ºi piele, înviorându-le.
Veneau mulþi oameni din depãrtãri la Fundata, veneau ologi
ºi-ºi fãceau coliba în plantaþia de salcâmi de pe malul lacului ºi
plecau pe picioare, nemaiavând nevoie de cãruþa trasã de cai
sau cotiga trasã de mãgari.
Se ungeau cu nãmol smântânos, scos de sub mãtase de la
fundul lacului, aruncau la mal iarba broaºtei pe care se ºtergeau
pe picioare ºi cãþãrându-se pe cãrãri ºtiute pe malul abrupt
argilos gãurit de lãstuni, treceau pe iarba asprã cu flori mov
nemuritoare ºi de aici în plantaþie.
Copii gãlãgioºi se scãldau la malul care ocolea movila ºi
cobora spre malul mic ºi blând. Apa fiind des cãlcatã, fundul nu
mai avea mãtase ºi era nisipos.
Gelu era o fire fricoasã, ºi într-o zi un bãietan rãutacios îl
lovise cu nisip amestecat cu nãmol în faþã orbindu-l ºi apoi îl
bãtuse cu pietre pe lângã calea feratã îngropându-i cãmaºa
însângeratã în spate.
Acasa, mamã-sa lipea un beci cu pãmânt galben, ºi atât de
îngrozitã a fost când ºi-a vãzut baiatul încât a aruncat ºi ea cu
pãmânt de lipit în el. Mai târziu ºi-a dat seama ºi i-a scos
cãmaºa ruptã ºi l-a spãlat ºi i-a schimbat cãmaºa cu una gãlbuie
de in asprã.
Stan al lui Tudor, bãiatul care îl bãtuse la Fundata, îl bãtea
mereu de câte ori îl întâlnea, pânã într-o zi când Gelu, fãcânduºi curaj, luã un cuþit pescãresc cu prãseaua rotundã din lemn ºi
s-a dus la poarta bãiatului duºmãnos. Acesta ieºi rânjind la
poartã:
Nu þi-a ajuns, ai venit sã þi-o mai dau odatã?
Gelu îi înfipse cuþitul printre uluci în burtã, se întoarse
calm, îl ºterse cu niºte fruze uscate ºi plecã sãrind gardul prin
grãdina din spate.
Sã precizam datele spaþiului: satul era tãiat în douã de o
ºosea pietruitã, la nord înspre câmp era satul vechi, tãiat ºi el în
douã de-a lungul de o crivaie seacã ºi celãlalt se numea satul nou
înspre luncã, pãdure ºi pochinã.
Dupã ce Ion Papacu murise de tuberculozã, Cezarina se
cãsãtorise cu Anghel Stanciu, un bãrbat cât un munte ºi cu un
ochi scurs, dar blând ºi harnic.
Îi dispãruse baiatul Mihai în rãzboi la Cotul Donului ºi
soþia lui Maria murise de cancer.
Se cãsãtorise cu Cezarina, când aceasta trãise mai mulþi ani
de vãduvie, venise la ea acasã în satul vechi, casa veche a
Papacilor cu prispa înaltã; aduse de-ale mâncãrii pentru cei trei
copii înfometaþi ºi-i propuse Cezarinei sã-ºi uneascã vãduviile.
Era prima oarã când Gelu accepta un alt tatã ºi venind de la
câmp, de la calea feratã unde omorâse împreunã cu alþi copii
ºerpi, gãsise casa pustie.
Baba Stanca ºi Riveica îi spuserã cã mama lui îi lãsase vorbã
sã se ducã în satul nou la casa lui Anghel Stanciu, sã întrebe, o
gãsi-o el.
O întrebã, fãrã sã ºtie, chiar pe sora lui, Anica:
Unde stã Anghel Chiorul?
Aceasta râse, îl mângâie pe creºtet ºi îi explicã pe îndelete
cum sã ajungã.
Anghel Papacioc Piºcu

Ajutã-mã!
Paºii-mi poartã mirosul drumurilor.
Noroiul deºertãciunii mi-a trecut de genunchi.
Ajutã-mã!
Taie-mi picioarele - sã învãþ ca sã zbor!
Smulge-mi braþele - sa pipãi doar cu iubire!
Ia-mi ochii si gura, ºi pãrul... fãptura...
ºi dã-le de-a dura...
unde câinii nu latrã,
cocoºii nu cântã,
nimic nu cuvântã...
Doar atunci voi fi eu Pâinea lui Dumnezeu!
Ajuta-mã sã fiu eu !
Fii, pentru mine, un Dumnezeu!

Decondiþionare
Copacii vor sa fie liberi...
Îºi resorb rãdãcina în trunchi!
Se prãbuºesc ºi beriberi
Din crengi ºi frunze-ºi fac genunchi!

Neremuºcare
Baloane aproape,
mãceºe ºi trandafiri,
ochi fara pleoape,
ape ºi amintiri!
Sãrutã vermicul
ºi glezna-n miºcare!
Gustã nimicul!
Neremuºcare!

Iubirea...
Iubirea nu poate fi chimicã,
Altfel aº iubi tot ceea ce-i verde!
Iubirea, posibil filimicã,
o poti gãsi, dar nu o poþi pierde!
Gãseste-o în þãrmul de spumã
sau în baticul de cer al ferestrei!
Adulmec-o-n iz de cutumã Vei ºti ce-þi doreºti, ce poþi ºi nu vrei!
Iubirea nu se cautã, ea se trãieºte!
Zborul nu se aripã se-nalþã-n vazduh!
Iubirea nu se învaþã doar se iubeºte
dincolo de viaþã ºi de pentateuh!

Dulceaþa tâmplelor
Auzind dulceaþa-n tâmple
Torente de rãºini o sã ne-ntâmple!
Cascade de priviri alpine, pline...
Cumpãnã-n vânt, fântâni ºi roþi fertile!
Vârtos vor creºte oglinzi în noi
Prin fluturi ºi sãrut de ploi!
Cu vâsla-n gând ºi cheia-n buzunare
Prin golfuri cristaline vom prinde Ursa Mare!

BUCUR CHIRIAC, Jertfã pentru înãlþare
sau
Eterna sãrbãtoare a aºteptãrii
Când ai în mânã o carte de poezii, e ca ºi cum ai
descoperi întâmplãtor un bob de chihlimbar într-un pumn
de pãmânt crud ºi ai tentaþia de a face din momentul
respectiv o micã sãrbãtoare, fie pentru o clipã: o
rãsfoieºti, îi admiri coperta întâi, citeºti informaþiile
succinte de pe coperta patru. O cântãreºti, ba chiar o
duci la nas ca sã-i simþi mirosul proaspãt de tipografie.
Rãsfoind-o, citeºti mai întâi o dedicaþie inspiratã ºi te
bucuri, eventual un motto, întorci uºor pagina unde te
aºteaptã o prefaþã. De multe ori observi cu surprindere ºi
desene inspirate, rãspândite cu ºtiinþã printre poezii. Când
prefaþa cãrþii este semnatã de Florentin Popescu, când
descoperi cã autorul celor nouãsprezece desene nu e
nimeni altul decât renumitul pictor Dan Hatmanu, iar când
cartea este semnatã Bucur Chiriac, atunci trãieºti
certitudinea cã ai în mânã mai mult decât o carte de poezie,
ci o sãrbãtoare. Citind-o, ai senzaþia cã ipotetica
sãrbãtoare pe care o þineai iniþial între palme se
metamorfozeazã într-o sãrbãtoare a sufletului.
Devii, fãrã sã ºtii ºi fãrã sã vrei, prizonierul Autorului,
te conectezi la infinitele corzi ale spiritului sãu care încep
sã vibreze pe aceeaºi lungime de undã cu ale tale. Încerci
sã ai în faþã pe Omul - autorul biografic pe care-l cunoºti
- dar ºi pe Creatorul - poetul, cu vocea sa inconfundabilã.
Ceea ce mi s-a întâmplat ºi mie…
Ca-ntr-o rãsturnare de timp procustianã, mi-amintesc
împrejurãrile în care ne-am întâlnit. Lansasem o carte la
Biblioteca Judeþeanã Buzãu. Stãtea discret, în primul rând.
Festivitatea s-a încheiat. Dãdeam autografe. A aºteptat
cuminte la rând. De-abia a mai apucat o carte. Dupã nici
douã sãptãmâni, mã sunã sã-mi mulþumeascã ºi sã mã
felicite. M-a întrebat dacã am mai scris ºi altceva. Aflase
despre alte cãrþi ale mele de la alþi cunoscuþi ºi voia sã le
prezinte ºi altor prieteni.
M-am simþit obligat sã-i fac o vizitã. Mã întâmpinã
soþia Domniei Sale, doamna Marieta. Se scuzã cã soþul
este cam tulburat. M-am apropiat, l-am privit. Avea ochii
în lacrimi. „Un bãrbat plânge?” mã întreb. Aflu cã îi
dispãruse recent cel mai bun prieten, Artur Silvestri.
„Pentru atâta ºi încã în faþa unui musafir se lamenteazã?
ar fi întrebat altcineva.” Eu am gândit: „Unui mare Suflet
nu-i este ruºine de lacrima pe care o varsã!”
Am în faþã cartea de poezii „JERTFÃ PENTRU
ÎNÃLÞARE” editura Editgraph, Buzãu (2009), 204 pagini.
De-abia dupã ce am citit-o, i-am înþeles lacrimile. Un element paratextual al cãrþii m-a lãmurit. Din cele o sutã ºaizeci
ºi unu de poeme, patruzeci ºi unu erau dedicaþii sau scrise
„in memoriam.” Dar ce nume! Pictori: Valeriu ªuºnea,
Costin Neamþu, Gheorghe Ciobanu, Dan Hatmanu, Elena
Uþã Chelaru; Sculptori: Emil Pricopescu, George Apostu,
Vida Gheza, Marcel Guguianu; Scriitori: Artur Silvetri,
Zaharia Stancu, George Corbu, Grigore Vieru, Gheorghe
Andrei, Francisc Pãcurariu; creatorul olar Victor
Vicºoreanu; ambasadorul Valentin Lipatti. S-ar putea
întocmi o listã la fel de lungã ce ar cuprinde numele
prietenilor apropiaþi, tatã, mamã, nepoþi, duhovnic, sorã,
frate, colegi de ºcoalã ºi, desigur, soþia. Atunci am
descoperit cã ar fi plâns sau ar fi putut plânge pentru
fiecare dintre ei. Iubeºte oamenii ºi este statornic prieten…
Repede ai cãdea în pãcatul de a te gândi la un soi de
manierism sau sã le socoteºti ocazionale. Citind,
descoperi cã, de fapt, toate se circumscriu problematicii
generale a cãrþii eterna aºteptare. O relaþie interesantã,
ineditã, aº zice mai degrabã unicã: poezia vine sã
înnobileze numele respectiv, dar ºi numele înnobileazã,
deopotrivã, poezia.
Prezenþa acestor nume nu face decât sã arunce o
luminã asupra Omului Bucur Chiriac: un poet cu har, cu
dragoste de oameni, care preþuieºte prietenia. La el,
prietenii vin, nu sunt aºteptaþi. Sugestive sunt informaþiile
pe care ni le transmite Artur Silvestri referitoare la
aniversarea zilei de naºtere, 1 Mai: „O lume uimitor de
vie, inteligentã ºi caldã moral, de parcã reproducea
saloanele pariziene ºi atelierele de pictori celebri. Era o
comuniune, aproape o confrerie, cu oameni care se
îngãduie, se preþuiesc ºi se înþeleg bine. Maestrul era
de un calm de utopie.” Sincer, acelaºi sentiment metafizic

l-am trãit ºi eu de 1 Mai 2009, la Buzãu, în apartamentul
Maestrului, la aniversare.
Acum realizez cã Poezia Domniei sale nu e mai prejos
decât Sufletul Omului din strãfundurile cãruia a þâºnit.
Opiniile criticii sunt superlative ºi unanime: „Poetul înalþã
în azur frumoase zmee de culoare ºi amintire” (M.
Sorescu); „Un poet de o remarcabilã ingeniozitate”(A.
Silvestri); „Un poet suav, evocator al copilãriei” (I.
Rotaru); „Poezia lui este un fel de muzicã de camerã” (N.
Cândroveanu); „Geografia originarã este vãzutã printrun spaþiu mitologizant” (L. Ulici); „Poetul este înclinat
spre clasicism” (C. Petcu); „Poezia lui merge mai departe,
spre problemele adânci ºi grave ale vieþii” ( Gh. Andrei);
„Operã polifonicã având sigiliu personal” (Gh. Istrate);
„Poetul se lasã asimilat definitiv de spaþiile unde a vãzut
lumina zilei” (M. Ifrim), etc.
Când atâtea voci autorizate ºi profunde ºi-au exprimat
opiniile de-a lungul timpului, simþul responsabilitãþii
începe sã-þi vibreze altfel.
Te apuci de lucru, nu cã te-ar obliga cineva, ci fiindcã
simþi cã mai descoperi multe care nu s-au scris. Mai întâi,
te laºi copleºit, deopotrivã, de idee ºi de sentiment. Simþi
doar nevoia acutã sã ridici puþin voalul pentru a-i da
posibilitatea cititorului sã guste ºi el din savoarea unei
voci poetice unice. Atât cât sã caute volumul…
Descoperi peste tot versuri care ating perfecþiunea
clasicã:
Cu paºii moi cãlcam mãtasea nopþii,
Vedenii stranii luminau cãrarea,
Parcã duceam pãmântu-întreg ºi morþii
ªi resimþeam în palme rãsuflarea.
(Vis în mileniul III)
Aºteptarea face din poet un Hristos situat între cosmic ºi teluric, trãindu-ºi în tainã drama opþiunii:
ªi nu am somn de-o vreme, o stea mã tot pândeºte,
Bruma peste crinii mei a înflorit,
Coroana mea de spini la porþi se desfrunzeºte
ªi bradul din grãdinã de dor s-a veºtejit.
(Mã mai visez acasã)
În versuri de un rafinament desãvârºit descoperi
legãtura cu strãmoºii:
În zori când trâmbiþau cocoºii
ªi soarele se rãsfãþa pe munþi,
Vedeam pe pajiºti verzi strãmoºii,
Încovrigaþi de spate ºi cãrunþi.
(Scâncet de vioarã)
Mama temã predilectã a poeziilor sale este începutul
ºi sfârºitul lungilor sale confesiuni:
Mamã, cãrãrile copilãriei-s bolnave de-aºteptare…
Mamã, cãrãrile copilãriei-s îmbãtrânite sub poveri…
Mamã, cãrãrile copilãriei au putrezit sub tivite ploi…
(Corãbiile viitorului)
Într-o emoþionantã replicã la „Steluþa” lui Alecsandri,
poetul aºteaptã rãbdãtor ºi senin reîntoarcerea unei fiinþe
iubite:
Eu aºtept sã apari în serile târzii,
S-aprindem iarãºi jarul care mocneºte-n vatrã,
Drumul e greu, dar cred c-ai sã mai vii
Sã-ncingem iarãºi focul sacru, ca altãdatã.
(Steaua mea)
Testamentul lui literar vizeazã legãtura dintre cosmic
ºi teluric:
Tu vei rãmâne-n gând în ultima carte,
În care-am strâns iubire de izvor
ªi murmurul de taine fãrã moarte,
(Moºtenire)
Timpul este supratema învãluitoare a întregului volum,
tace ºi curge împingându-i din urmã pe cei nou veniþi la
ospãþul aºteptãrii:
Dar vine încet o noapte, adâncã, rece, grea
Când toþi vom sta la masa tãcerii osteniþi,
Atunci steaua albastrã ne va chema la ea,
Lãsând Masa Tãcerii ºi celor nou veniþi.
(Nunta greierilor)
Ne oprim aici cu acest tip de argument, dar eterna
lipsã de spaþiu mã obligã sã citez mãcar frânturi de versuri
care fac ele însele cât o poezie:

Voi urca/ precum un pãianjen, în tenebrele
întunericului,/ vegheat de ochiul lui Dumnezeu/ caremi privegheazã învierea…/
ªi-am auzit/ prin cerul de zare flãmând/ caii
sufletului meu nechezând…/
Aºtept în clipe lungi/ de veºnicie/ sã-mi soarbã
chipul în apa memoriei…/
Se topesc zãpezile amintirii sub omãturi groase/
Cerurile ºirete mi-au intrat în suflet ºi-n oase…/
Adorm pe umbra unui tainic gând…/
Rotitoare zborurile pescãruºilor,/ râuri de clopote/
rãscolind somnul adânc al înecaþilor…/
Soarele cu batistã/ þesutã din raze/ ºterge obrazul
sãlciilor…/
Pãsãrile de rouã/ vor umezi buzele statuilor/ uscate
de vântul/ venit din templele iernii…/
Stelele se fugãreau/ pe diafanele dâre/ lãsate de
propriile raze…/
Zeii îmi cos pleoapele/ sã rãmân ºi eu statuie…/
Bãtrânii se sting încet,/ visând în picioare/ ºi-adorm
fãrã sã ºtie/ în dulcea uitare…/
Într-o noapte/ Am auzit greierii /Ungând osiile
câmpiei/ Cu cântec…/
Rari sunt poeþii care îndrãznesc sã cocheteze cu
metrica popularã. În cazul de faþã, mi se pare firesc sã-l
parafrazãm pe Marele Cãlinescu atunci când avea în vedere
pe Marele Eminescu: „Face poezie popularã fãrã sã imite.”
Spre suprem argument, citãm din superba poezie „Dansul
culorilor”: Meºtere olar,/ Cu ochi de cleºtar,/ Prin ce
lumi mã porþi,/ Când învârteºti roþi?/ De unde pui soare,/
Pe-a nopþii culoare?/ Roºul tãu de foc,/ E un tainic joc./
Galbenul din ºoaptã,/ E ca pâinea coaptã./ Râurile
albastre /Sunt pãsãri mãiastre…/”
Multe dintre poeziile volumului ar intra cu cinste în
marile antologii lirice româneºti sau universale: Poveste,
Fântâna, Veºnica fântânã, Paparudele, Trecere, Aproape
vis, Sângele pãmântului, Aºteptare, Legãmânt, Rãdãcini,
Baladã scurtã, Vecernie, Înãlþare, etc.
Bijuteria bijuteriilor volumului este eseniana „Mânji
din câmpie” din care citãm douã strofe pentru bucuria
lecturii cititorului:
Nopþi fãrã de stele, zile de rãscruce,
M-aþi purtat pe drumuri prin câmpia spartã,
Unde-un mânz cu botul ca un miez de dulce,
Prin poveºti ºi timpuri visele îmi poartã.
Mânzul alb se joacã, chipu-i se-nfioarã,
ªi-l privesc nostalgic, cu regret ºi dor,
Cum se scaldã-n ierburi mirosind a varã,
ªi-apoi plecã-n noapte ca un tainic nor…”
În final, închizi cartea ºi descoperi cã poezia Domniei
Sale izvorãºte dintr-un spaþiu aparent restrâns geografic,
cuprinzând zone precum: Gura Teghii, Nehoiu, Bisoca,
Mãgura, Cartierul copilãriei din Buzãu, Casa pãrinteascã.
Spaþiul spiritual este însã uriaº, având ca suport
inconfundabila matrice a copilãriei, a Mamei ºi a Tatãlui,
a casei pãrinteºti, filtratã ºi înnobilatã prin visul eternei
întoarceri, dar mai ales prin cuminþenia aºteptãrii vãzute
ca o înãlþare, cum de altfel sugereazã ºi superba metaforã
a titlului. Poezia nu vine dintr-o privire spontanã a
spaþiului exterior, apropiat sau mai îndepãrtat, ci din
filtrarea emoþiei generate de acest spaþiu. La el, câmpia,
statuile Mãgurii, vulturul Ilie, muntele Athos, pictorul,
sculptorul, olarul, mânjii câmpiei, þãranii, caii, drumul,
îngerii, heruvimii, Dumnezeu toate devin mirare, iar
mirarea se transformã în bijuterii lirice ºlefuite de eterna
curgere a timpului ºi a talentului, devenind emoþii cu
eminamente funcþie katharcticã.
Cântãreºti în mânã o antologie de autor rotundã,
închegatã de permanenta împletire a unor teme ºi motive
literare eterne: copilãria, mama, tata, timpul, singurãtatea,
plecarea, dorul, istoria, câmpia, iubirea, drumul.
Disponibilitatea prozodicã este remarcabilã. Trecerea de
la poezia clasicã la cea popularã ºi înapoi la cea modernã
se face cu absolutã naturaleþe, dovedind o mânuire de
Maestru a condeiului, iar peste toate, un talent rafinat.
Iatã încã un argument: „Caii necheazã/ la uºa sufletului/
zvârlind cu copitele/ bulgãri de stele asfinþite./ ªi eu
mângâi/ sânii pãmântului/ ºi aud/ cum nopþii/ îi bate
inima/ de-atâta aºteptare.”/ (Aºteptare)
Aºadar: poet, publicist, eseist de talent, colecþionar
de artã, factor generos de coagulare culturalã, redutabil
muzeograf, dar mai ales un fin intelectual, diplomat,
domnul Bucur Chiriac meritã mai mult decât o cronicã de
întâmpinare. O personalitate atât de complexã, de o
probitate moralã desãvârºitã ºi de o generozitate ieºitã
din comun, meritã o carte pe mãsurã.
Prof. Titi Damian
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Expoziþia - atelier
„Oul de Paºti“
În perioada 15 martie – 1 aprilie 2010, la Muzeul
Naþional al Agriculturii din Slobozia a fost deschisã
expoziþia-atelier OUL DE PAªTI, manifestare tradiþionalã
care aduce la muzeu, în fiecare an, înaintea marii sãrbãtori
a Învierii lui Hristos, sute de copii, cadre didactice ºi pãrinþi,
dornici sã afle tainele meºteºugului ºi ale artei încondeierii
ouãlor. În acest an, aproape 1.300 de preºcolari, elevi de
gimnaziu ºi de liceu, însoþiþi de dascãli ºi pãrinþi, din
Slobozia (ºcolile generale nr. 2, 3, 4, 5 ºi 6, grãdiniþele cu
program prelungit nr. 2 ºi 3, Grãdiniþa nr.1 ºi „Junior”,
Liceul Pedagogic ºi Liceul de Artã), Sãveni, Vlãdeni,
Perieþi, Griviþa, Ograda, Ciulniþa, Amara, Traian,
Andrãºeºti, Albeºti, Orboieºti, Urziceni, Fundata, Poiana
ºi Cosâmbeºti au aflat tehnica tradiþionalã a încondeierii
cu cearã de albine, condei de aramã ºi vopseluri naturale
ori sintetice. Dar ºi alte lucruri din istoricul acestui simbol
- OUL - în jurul cãruia s-a creat o întreagã mitologie:
originea ouãlor înroºite, în folclorul românesc ºi în lume;
diversele tradiþii în legãturã cu ouãle de Paºti; vopsirea
(când ºi cum se face) ºi ornamentaþia (elementele
fundamentale ale ornamentaþiei); simbolistica motivelor
de pe ouãle încondeiate s.a
Trebuie sã remarcãm cã ediþia din anul acesta a fost
una de excepþie: aproape toate unitãþile de învãþãmânt
menþionate au încheieiate parteneriate educaþionale cu
muzeul, cu includerea unor manifestãri concrete ce vizeazã
tradiþiile populare, teme de educaþie tehnicã, muzeul ºi
arta º.a., avansându-se tot mai mult, abordarea
educaþionalã complementarã formal/non-formal, care
asigurã plusvaloarea sistemului educaþional ºi faptul cã
muzeele pot deveni locul cel mai deschis unor asemenea
achiziþii. Urmare a evoluþiei sistemului ºtiinþelor educaþiei
ºi a reconsiderãrii muzeului ca instituþie cultural-educativã,
în peisajul sistemului ºtiinþelor educaþiei, apare o ramurã
nouã - „pedagogia muzealã”. Muzeul Naþional al Agriculturii
face parte din categoria muzeelor care se considerã „un
pod între ceea ce el oferã ºi ceea ce ºcolile doresc”.
La încondeierea ouãlor în atelierul-expoziþie de la
muzeu au participat ºi membri ai Asociaþiei Surzilor din
Ialomiþa, copii ºi pãrinþii sau bunicii lor care locuiesc în
apropierea M.N.A. ºi ºi-au fãcut un obicei ca, atunci când
se deschid atelierele de încondeiat ouã, sã vinã aici
aproape zilnic pentru a învãþa ºi experimenta noi motive
decorative, astfel încât pe masa de Paºte sã aibã cele mai
frumoase ouã.
Atelierul de încondeiat ouã de la M.N.A. a fost
deschis zilnic, de luni pânã vineri, între orele 9,oo 17,oo,
pânã în Joia Mare din Sãptãmâna Patimilor, cu excepþia
zilelor de 24 ºi 25 martie, când a fost sãrbãtorit Hramul
Bisericii de lemn Poiana ºi Ziua Muzeului Naþional al
Agriculturii. Reamintim cã anul acesta se împlinesc 20 de
ani de la înfiinþarea muzeului ºi 10 ani de la aducerea
Bisericii de lemn la Slobozia ºi constituirea Parohiei „Buna
Vestire”.
Elena Slujitoru
„Tot respectul pentru oamenii care susþin tradiþiile
poporului, toatã dragostea pentru locul în care sunt
pãstrate. Astfel, ecoul sufletului românesc dintotdeauna
se va auzi ºi de cãtre tinerele generaþii. Toate urãrile de
bine!”
S.A.M. „Gheorghe Lazãr” Slobozia
„Suntem din localitatea Sãveni ºi am fost
impresionaþi de cãldura ºi amabilitatea personalului
care ne-a fost alãturi la activitatea de astãzi, 18.03.2010.
Ne bucurãm cã se promoveazã tradiþiile noastre
populare ºi în rândul celor mai tineri. Vom reveni cu
aceeaºi plãcere de fiecare datã. Suntem mândri cã avem
acest muzeu”.
Cu deosebitã stimã,
Aron Virginia S.A.M. Sãveni
„A fost un eveniment special, deoarece pentru mulþi
dintre noi a fost prima oarã când am putut face un lucru
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Din Cartea de impresii...
ca acesta. A fost interesant ºi palpitant ºi am rãmas cu o
amintire plãcutã. Am fost profund impresionmaþi de
talentul persoanelor care ne-au ajutat ºi ne-au arãtat
cum sã pictãm ouãle”.
Clasa a V-a B, ªcoala „Sf.Andrei” nr.2 Slobozia
Diriginte Encicã Emilia
„Locuiesc de zeci de ani în aceastã localitate, dar
recunosc cã nu am avut nici mãcar curiozitatea de a
intra aici! Astãzi am fãcut-o ºi mã bucur sincer, deoarece
chiar am conºtientizat cã eforturile necesare pentru
înfiinþarea ºi susþinerea acestui lãcaº sunt pe deplin
întemeiate. Este ceva inedit ºi lãudabil!
Bravo, doamnelor ºi domnilor care vã ocupaþi
de fiinþarea lui. La mulþi ani ºi baftã în continuare”
PreºedinteleA.N.S.R. Filiala Ialomiþa,
26 martie 2010

„Suntem de la Grãdiniþa Amara. Suntem foarte
impresionaþi de ceea ce am vãzut în acest Muzeu. Ne-a
plãcut foarte mult primirea fãcutã, felul în care
personalul Muzeului s-a preocupat de colectivul de
copii. Ne-a atras foarte mult aceastã îndeletnicire a
„încondeiatului de ouã” ºi promitem sã mai venim ºi cu
altã ocazie. Am participat la aceastã acþiune împreunã
cu ºcolarii de la ªcoala Amara (cls. A III-a) ºi suntem
încântaþi de aceastã zi”.
Cu mulþumiri ºi aprecieri,
Ed. Neagu ºi înv. Bãnicã

MOTIVUL CÃLÃTORIEI ESENÞIALE IN POEZIA
LUI ION GHEORGHE
(urmare din nr. trecut)

Imaginea de amãnunt se deplaseazã pe cea de amplu
ºi general, fãcând mai mult loc meditaþiei: „ªi când ºi
când îmi vine fericirea unicã a omului /de-a auzi materia
cum îºi consumã anotimpurile /iar aburul ce se ridicã
de pe vetrele naturii /în sufletul cuiva, desigur, se ridicã,
/o zgurã nevãzutã-mbracã-ncet canalele de sânge /ºi
astfel sunt bolnav ºi fãrã ºtirea mea” (pag. 64). Pe
nava de pescuit trãieºte timp de ºase luni într-o
comuniune cu lucrurile banale ºi va ridica în rang
poetic gestul mecanic cotidian. Versurile se impun în
primul rând prin imagism ºi bogãþia invenþiei: „Nu
ocean, planetã de cenuºã zvârcolitã /vaporul umblã
ca o sanie, pânã la ancore-ngropat” (pag. 81), „Cenuºã
de peºte, nu fãinã, scrum ºi cenuºã /fiarele mãrii nu
cunosc nefericirea pãsãrii Phenix; /în cenuºã prefãcute,
nu se mai ridicã din cenuºã - /blândã-i urma ce mai
rãmâne din ele ºi fãrã faimã…” (pag. 82), „Nu simþi
cum treci printr-un codru necunoscut, /cum mergi
cãtre-o luminã vãzutã cu ochii închiºi, /cum presari
cenuºã din poalã, cenuºã, cenuºã?” (pag. 82). Temele
principale ale volumului sunt dragostea (femeia vãzutã
ca soþie ºi mamã), politica („bãrbaþii se-ntrunesc la
cel de-al IX-lea Congres, /arborele tânãr este apãrat
ca un monument al naturii”, „a lucrat muncitorul în al
IX-lea Congres al sãu, /apãrã arborele cel tânãr ºi
poetul cere sã intre-n Partid” – pag.67), revoluþia („O,
maica mea, Revoluþie, femeie tânãrã, de douãzeci de
ani, /iatã sângele meu sã te apere-n luptele ce la mai
duci” – pag. 87) ºi þãranul („desculþi, cu capetele asudate
de pãmântul de plug, /înfierbântaþi de aburul ce creºte
din pielea bãtutã cu parul, a vitelor de muncã, /s-au aplecat
þãranci peste laptele ºi pâinea ºi apa copilãriei /ºi le-a
cãzut sãmânþa temerilor pe fundul strãchinii de pãmânt”
– pag. 43). Discursul are solemnitatea ºi umanismul lui
Whitman, autor evocat de mai multe ori, împreunã cu
firele sale de iarbã: „Poetul Walt Whitman mi-a cusut
gura cu fire de iarbã; /am cântat poemul mut despre
democraþie”, „Mai apoi murea ºi poetul Walt Whitman
pentru încã o sutã de ani”, „Revoluþia se vedea ca o
planetã albastrã cu anotimpurile sale, /poetul Walt
Whitman o privea prin telescop ºi plângea /ºi cosea,
doamne, firele de iarbã, firele de iarbã, firele de iarbã
(„Georges Bank” – 19 sep. 1965).
Poet, eseist ºi jurnalist, W. Whitman (31 mai 1819
– 26 martie 1892), socotit reprezentantul tranziþiei de
la transcendentalism la realism prin puternicul ºoc
artistic aplicat literaturii americane, a fost descoperit
târziu de poeþii români, când politicul ºi socialul din
literaturã aveau nevoie de simbolul sãu. A fost tradus
în Uniunea Sovieticã în 1932, considerându-se cã
poezia lui a influenþat începutul carierei literare a lui
Vladimir Maiakovski, ca „distrugãtor de tradiþii literare
învechite, blestemat de mica burghezie – acest pãduche
cu multe capete”. Socotind cã opera sa împlinea cu
cinste menirea socialã a scriitorului vremurilor noi, se
publicã în 1956, la Editura de Stat pentru Literaturã ºi
Artã, volumul de „Opere alese”, în traducerea ºi
prezentarea lui Mihnea Gheorghiu. Este numit „poetul
Americii” ºi „cel mai mare poet american”. Cartea
cuprindea texte integrale sau alese (592 de pagini),
versuri ºi prozã, axate pe celebrul sãu poem, „mereu
amplificat”, „Fire de iarbã” (Leaves of grass – 1855).
Se considera cã îºi pãstrase neºtirbitã actualitatea,
scriind pânã în ultima clipã a vieþii în „puternica limbã a
rezistenþei…fãcutã sã exprime creºterea, credinþa,
libertatea, dreptatea, egalitatea, curajul, amploarea,
chibzuinþa, hotãrârea ºi prietenia tuturor popoarelor” (pag.
6). Era de aºteptat ca opera sa poeticã sã exercite o
puternicã influenþã asupra unui numãr mare de scriitori
tineri, aflaþi în cãutare de repere umaniste ºi revoluþionare,
de optimism robust ºi constructiv. „Filozofia tristeþii
mondiale” nu trebuia sã fie filozofia lor.
În ºedinþa din 10 iunie 1955 a Academiei R.P.R.,
închinatã sãrbãtoririi a 100 de ani de la cea dintâi ediþie
a „Firelor de iarbã”, scriitorul Geo Bogza a citit o
comunicare-poem care se încheia în felul urmãtor:
„Walt Whitman e un prieten ºi un tovarãº bun, /un
cãlãuzã, bãtrân ºi încercat, /a cãrui inimã îºi
rãspândeºte lumina ºi astãzi ca /acum o sutã de ani,

în ritmul nãvalnic ºi /fierbinte al versurilor sale, fiind
inimii /noastre îndemn ca nicio clipã sã nu /înceteze
sã batã, pentru þelul mãreþ al /democraþiei, pentru
libertate, pentru /dragoste ºi frãþie între toate popoarele
/lumii”.grãmezi de moloz luate cu lama buldozerului?
Nici vorbã. Maestrul Geo Bogza era academician ºi
un om influent în Uniunea Scriitorilor ºi în Partidul
Muncitoresc Român. Criticii ºi istoricii literari mai
treceau cu vederea…
Umbra poetului american bântuie nopþile cu lunã
ale Atlanticului de Nord ºi Ion Gheorghe o recunoaºte
direct: „Ieri am cãrat lãzi de carton cu poetul Walt
Whitman; /s-a dat de trei ori peste cap ºi s-a
preschimbat în comandant de vapor /ridicându-se
peste sacii de peºte ºi þinând un poem despre
democraþie; /a pus degetul de tânãr iluzionist pe
umerele noastre /schimbându-ne în caravane de cãmile
/ºi am dus lãzi de carton pe cocoaºe” (pag. 84), „Poetul
Walt Whitman mi-a cusut gura cu fire de iarbã; /am
cãutat poemul mut despre democraþie” (pag. 87).
Scriitorul american însuºi se considera poet al
cosmosului, iar elanul poeziei sale democratice, de
masã, urmãrea sã îmbrãþiºeze „diversitatea însuºirilor
oceanice ale poporului”. Câþi tineri poeþi români nu
visau în 1965 sã transforme planeta într-o democraþie
unicã, în al cãrei „cosmos democratic” sã
convieþuiascã în armonie flora ºi fauna, munþii ºi apele,
soarele ºi luna. Maniera aceasta poartã denumirea de
romantism profetic ºi îi îndreptãþeºte pe mulºi creatori
ai deceniului ºase sã le fie atribuitã, având în vedere ºi
pasiunea lor pentru reportajul literar, cu personaje
libere ºi fericite, sãnãtoase ºi atletice, mereu în extaz
faþã de viitor. Pateticul eu creator implica dãruirea de
sine totalã, pânã la absorbirea sa în clasa muncitoare
pe care o cântã. Admiraþia nesfârºitului se clatinã în
ultimele „Scrisori esenþiale”, când poetul viseazã tot
mai des pãmântul cu nefericirile lui (pag. 90):
„Subnutriþi copii ai vieþii, puneþi capetele pe inima mea
ºi daþi-mi foc pe rug” (pag.
87). Propria persoanã,
izolatã din planul tematic
anterior se insinueazã în
poemele care anunþã
apropiata întoarcere în þarã.
Pânã ºi eroticul devine
brutal: „Sã mã-ntorc la tine
dup-o jumãtate de an tulbure
/sã asculþi cãzând grãtarele
la cuºca ruginitã a
instinctelor, /pe þesãtura de
metal ºi fir a sacilor de
peºte” (pag. 61). Ezitã între
nerãbdarea navigatorilor de
a-ºi revedea pãmântul ºi
teama cã între timp acesta
ar fi putut deveni infidel:
„Tot mai multe uragane cu
nume de femei celebre /dar
pe þãrm poate-i mai multãnvinuire ºi primejdie”.
Ultimele cuvinte ale
scrisorilor sunt: „vaporul de
pescuit va fi tãiat cu flãcãri,
la bãtrâneþe, /iar din cenuºa
lui se va ridica un alt vapor /
iar dacã munca mea va fi
prielnicã ºi altora pe lume /
el va purta pe oceane numele
poetului Ion Gheorghe”
(„Uragane cu nume de
femei celebre”, pag. 95).
Se afirmã cã bogãþia
limbii
unui
om
ar
corespunde unor aptitudini
vizuale
excepþionale.
Savantul care a privit din
toate unghiurile corpurile
plurifigurate ale cãror umbre
le-a proiectat pe ecran în
nuanþele diferite ale luminii

estivale sau hibernale, a lãsat adevãrate evocatoare
elegii sau descrieri admirabile, cum sunt ºi cele din
poemul care dã titlul frumosului volum expediat paginã
cu paginã din cabina radiotelegrafistului de pe nava
„Constanþa”: „Cum dormeam eu, doamne, ca pietrele
albe, de râu; /apa trecea ºi eu rãmâneam mai departe!
/Nopþi cu lunã pe Oceanul Atlantic; /toate apele mele
cu mãtcile abãtute, /somnul vine ca o pasãre bolnavã
de rãtãcire - /la ora când obiºnuia sã plece de la
mine…//Cum dormeai tu pe braþul meu, pe-un trunchi
de mãr tânãr, /viclean þi-aºezam capul ca pe-un butuc
de pedeapsã; /noaptea venea ºi te decapitam pân-la
ziuã: /dimineaþa te limpezeai ca izvoarele dupã ce trec
peste roþile morilor; /acum umbra þi se-aºeazã cuminte
pe locul ºtiut /doarme pe braþele mele pe când tu umbli
vie pe-acolo; /când tu începi sã dormi pe þãrm cu
capul sub aripã /eu mi te-nchipui cum te ridici dintre
pietrele somnului ºi din iarbã - /cu ºapte ore mai
devreme te înalþi /de parcã-n fiecare zi te naºti mai
înainte…//Nopþile cu lunã pe Oceanul Atlantic; /mam uitat prin vizoarele universului ºi-am murit”
(Georges-Bank – 10.IX.1965). Poetului îi place sã vadã
ºi sã vorbeascã dupã rigorile retoricii lirice ºi ale
desenului alb-negru. Bulbul poemelor sale germineazã
în alegorii enigmatice cu personaje simbolice, nu de
puþine ori cu detalii autobiografice.
Lui Ion Gheorghe nu-i place „literatura literarã”,
poezia pentru poezie. Ca ºi bardul american, a dorit
toatã viaþa sã elibereze versul de „scleroza bãtrâneþii”
ºi sã celebreze pe creatorul care cucereºte ºi
desþeleneºte pãmânturi noi. Scripturi, noime, jocuri ºi
joacã la joc, icoane pe sticlã ºi pe megalite, ziceri,
zamolksii, elegii. Toate reprezintã cãile pãmântului
gheorghian, alte ºi alte probe ale logosului alãturate
adjectivului „remarcabil”, pentru a sublinia
originalitatea operei sale. Temperament original, el a
ajuns purtãtorul de stindard al protoromânismului
poetic. În persoana sa se coalizeazã verva, explozia
paradoxalã, logica cinicã. Va fi un înaintaº? Formula
sa artisticã s-a constituit între anii 1965 ºi 1980, când
dupã cãlãtorii pe ocean ºi pe uscat, cel din urmã mediu
natural i-a dãruit peste o mie de betoane litice care lau înlãnþuit pentru toatã viaþa cu demonii unei arhaitãþi
zamolxiene.
Gheorghe Postelnicu
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E confortabil sã circuli într-un tren de cãlãtori seara, rãsfoind
revista care te intereseazã, mai ales când partener de dialog este
chiar poetul Gheorghe Tomozei. O Agora, o zei! Dus e poetul
la steaua sa demult… Poftim! Atunci, îngerul tomozeului. Un
înger care îºi rãsfoieºte manuscrisul „Mersul pe aripi” ºi participã
la dialog când ºi când. Ce mai scriu truditorii scrisului în revistã?
îngerul de lângã mine e chiar interesat. Nicolae Teoharie, încep
eu … cum care Nicolae Teoharie? Poetul, domnule! Ce zice?
Cã nu poate „trãi fãrã toamnã” ºi cã „de aceeaºi amploare cu
ninsoarea/corbii se mutã pe gând”. Interesant nu, sã-þi faci cuibul
pe un gând! Ce spui? dacã acest gând e tãrâmul lui misterios?
Pãi, ascultã ºi tu, îngere: „în þinutul nostru lupii au dispãrut/dar
eu încã folosesc urletul lor,/ ca sã-mi adun haita de instincte”.
Promite mult, deci, poetul (îl aud pe înger). Sunt promisiuni
fãcute „în numele unui înger”, zic eu. Am înþeles, mormãie îngerul:
(„Poetul trece printre obraji pãlmuiþi/ cu ochii-n pãmânt,/palid/
în neputinþa lui de a suprima pedepse/ºi neºtiind ce sã facã,/
mâzgãleºte repede câteva versuri/ repede tipãrite în ger”). E
din poemul meu „Maºinãrie naivã”- încheie îngerul. Costel
Bunoaica, e însã mult mai realist, încerc eu înfiriparea unui nou
dialog. Vrei exemple? Iatã ce spune poetul de la Slobozia, în
poemul intitulat „Du-te acasã, ai copii de crescut” : „Privesc în
mine pânã când mã copleºeºte frica…” Parcã spuneai cã e realist, mie-mi pare neomodernist…Pare (zic), darã ia aminte
provocarea sa: „Fiorii se adunã în stoluri. Pofte înºelãtoare
stârnesc./ Doamne, trimite-mi duhul vameº la poli ºi dã-mi sã
îmbrac straiul/ ceresc! / Fã-mã un fulg zgribulit de nea, sau mai
bine, fã-mã cum voia îþi e,/ un nasture strâmb la butoniera ta”.
Sublim, nu? – parez eu o tãiere a capului imaginarã. Nici acesta
n-are fricã de îngeri, spune îngerul tomozeului de lângã mine.
Privim amândoi pe geam: „ În grãdinã, Moartea joacã ºotron
printre meri.”, scrie Costel Bunoaica în poemul sãu. Ne trece
un fior ciudat. („Poezia e o puºcã încãrcatã cu insomnii, o
vânãtoare/ de ºoimi la care pleci cu ºoimul pe umãr”). Îl înþeleg
acum pe înger e din poezia lui intitulatã Roll. Dau paginile ºii citesc câte ceva din poeziile inedite ale þãranului poet ªtefan
Tãnase. Iatã un poet „cu nostalgiile tixite/ în carul sufletului
meu”, ce îmbrãca „în haine de baladã” cuvântul. Gãsesc un vers
care mã intrigã ºi i-l recitesc ºi îngerului: „Iar moartea – centrebare – pe unde întârzie?”. („Ce fãrã de noroc e norocul
nostru, strãine!”) – vine rãspunsul. La pagina 8, dau de sonetele
lui Radu Cârneci ºi rândurile omagiale scrise la aniversarea a 82
ani de viaþã a magistrului într-ale sonetului, venite din partea
poetei Adria Bãnescu ºi ale baladierului ªerban Codrin. Citez:
„dedic lui Radu Cârneci aceste scrisori tocmai depuse în cãsuþa
poºtalã a poeziei”. Frumoasã dãltuire-glãsuire, care va rãmâne
în marmura timpului!. Sã-l ascultãm pe ªerban Codrin: „Un pui
de brad îmbrãþiºând pãdurea,/ Pãdurea mângâind un pui de brad”
cam astea-s ºi raportãrile noastre la poezia Maestrului în ale
sonetului, ºi-i exemplific tomozeului îngeraº, cu un vers din
Radu Cârneci: „ Sã speri cã moartea e în altã viaþã”. Trag cu
ochiul: („eºti atât de tânãr! mi-a spus ºi eu mi-am aplecat, în
reverenþã/ bolovanul negru al capului”), îmi declamã din
Reverenþã. Nu mai zic nimic, trec mai departe: „trãim vremuri
tulburi”, scrie negru pe alb în pilula literarã intitulatã „Garcea”,
ºi semnatã de eseistul Grigore Spermezan. Sã-þi argumentez ca
sã mã crezi? La o adicã „ regretabilul fenomen social al scãderii
fascinaþiei lecturii, inclusiv în rândurile tineretului ºi care
semnificã declinul Galaxiei Gutenberg constituie problema pe
care intenþionãm sã o supunem dezbaterii”. Întrebare: „ care
sunt valorile la care aderã sau pot sã adere tinerii noºtri de
azi?”. Aºtept un punct de vedere plauzibil. („Pe o scarã de
ciment/ un gardian îi povesteºte unei copile ebree/ basmul
Cenuºãresei ºi copila plânge/ ºi plânge chiar moº-gardianul…”)
– din poemul Cenuºãreasa de la Auschwitz, îmi suflã la ureche
îngerul. Pânã mã dumiresc ce a vrut sã spunã, trec la pag. 11
(numãr cu noroc) acum sã te vãd îngere! – Romeo A. Ilie, scrie
despre oameni dragi nouã: Ovidiu Dunãreanu de la Pontul Euxin,
un prieten al Cetãþii Helis, la aniversare. Ni se reamintesc în
acest articol, cele mai frumoase povestiri ale scriitorului din
cetatea lui Ovidiu (Visul; Mânzul; Vaporul de la amiazã; etc).
Încerc o demonstraþie de cronicar ºi-i interpretez proza Mânzul
în atmosfera legendei în care a fost scrisã „cu mânzul fantomã
care aduna în el fantomele tuturor celor morþi în apele fluviului”
cum noteazã Romeo A. Ilie. Îngerul tomozeului meu devine ºi
el visãtor. Nu cunoaºte acest soi de mânz, el nu are în imagine
decât pe Rosinanta din marea poveste de dragoste donquijoteascã: ( „Cârpeºte-mi armura, Sancho,/ mai pune-i câteva
petece de tablã/ ºi-ntreabã-l pe morar/ dacã trenul de Taboso/
soseºte la timp!”) – din Hidalgo în iarnã. Îl înþeleg ºi-i fac cu
ochiul ºtrengãreºte. Îi vorbesc apoi despre studiul buzoianului
meu Gheorghe Postelnicu, scris la opera poetului Ion Gheorghe.
Cunoºteam articolul, publicat ºi în revista buzoianã Renaºterea
culturalã, eseu care nu e decât un prim capitol din cartea la care
scrie criticul amintit mai sus. „Numai în sonetele lui V. Voiculescu
mai întâlnim o aºa tulburãtoare discreþie a sentimentelor, o
desprindere de vârstã pentru a transfigura ritmurile eterne ale
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Dialoguri imaginare
(despre HELIS/februarie, 2010)
iubirii” Îi spun un vers magnific din acest poet: „Þi-aud oasele
crãpând de încercare ºi trudã” vers scris mamei sale de pe
vapor ºi-i argumentez folosind cuvintele cronicarului nostru:
„versurile se impun în primul rând prin imaginea ºi bogãþia
invenþiei”. Aici suntem de acord: (o constatare de adevãrat
analist aplecat asupra operei). Ghe. Postelnicu, ºtie cã pentru a
capta ºi atenþia cititorului, trebuie sã punã ºi întrebãri, pentru
cã „bulbul poemelor care germineazã în alegorii enigmatice cu
personaje simbolice, nu de puþine ori cu detalii autobiografice”
trebuie sã nascã ºi o asemenea întrebare. Care ar fi acea întrebare,
mã întrebi? Ei bine iat-o: „Va fi (Ion Gheorghe) un înaintaº?”
pentru viitoare generaþii, desigur… Îl vãd cum dã din umeri:
(„ªtiu o amintire ce mã piaptãnã,/cuvinte ce-mi rad barba/
spaime ce-mi alungesc barba/ºi un aer ce mã spalã de mine…”)
– din poemul Aer. Îi vâr revista sub ochi. ªi acest articol (îi arãt
studiul despre sonet intitulat „Eterna fascinaþie a sonetului”
semnat de Ion Roºioru). Tot cuvinte ce-þi rad barba sunt? Îmi
smulge revista din mâini ºi se pune pe lecturat. În articolul lui
Ion Roºioru, referitor la „Antologia sonetului românesc”,
aparþinând lui Radu Cârneci (poet, eseist ºi traducãtor de marcã),
îºi gãseºte menþionat numele prin a sa „O sutã de ani de sonet
românesc” (1973), ºi pare deodatã satisfãcut, adicã lumea nu la uitat. Îl aud murmurând versurile lui Gheorghe Istrate: „Sonetui poezia care doare/e rama suspendãrii în mirare” ºi „Sonetunchide lacãtele morþii”. Acum gata, e un înger visãtor. Îi citez
din articolul lui Ion Roºioru: „ca dresor de cuvinte, sonetistul
rãmâne unul de elitã. Cunoscuta butadã despre scrisul cã 1% e
inspiraþie ºi 99% e transpiraþie, este mai adevãratã ca oriunde în
elaborarea unui sonet”. Ei, ei? Ce mai zici acum? („Sã facem
elogiul cãlimãrii acum când nimeni/nu mai scrie cu cernealã,
când, cred/nu mai scrie nimeni”) Îmi vine sã-i strig: Nu mã
convingi cu versurile tale, uite, tot nu mã convingi! Dar cine
sunt eu… la urma urmei de ce n-aº încerca o altã demonstraþie?
Deschid revista la pag. 4 ºi îi arunc în spate „Anatomia

Bunicul din partea
mamei
Sta pe prispa joasã din faþa odãii de varã, cu picioarele
vârâte într-un hârdãu din doagã de brad, plin cu apã rece.
Când ºi când, prindea cu degetele-i mari, precum resteiele
de jug, un cocean de porumb cu care-ºi freca tãlpile ºi
cãlcâiele crãpate. Îºi întrerupea geamãtul când câþiva
boboci de raþã se apropiau prea mult de apa scursã pe
obrazul bãtãturii: „mai duceþi-vã în grijania mamei voastre
de putori! Nu mai poate omul nici un pai sã-ºi bage-n c...r
de voi!” Mãrul lui Adam se miºca în sus ºi-n jos, semn cã
în sinea lui mai continua în nãduful început.
Asfinþitul soarelui fixa pe chipul bunicului culori de
o simbolisticã încãrcatã de hârþag. Roºul contrasta
puternic cu albul cãmãºii atârnatã într-un pop al prispei.
Streºinile mustãþii ºi sprâncenelor nãºteau umbre careºi duceau drumul spre obrajii descãrnaþi, umeri, prispã
ºi bãtãturã, prãvãlindu-se în final pe poarta de intrare în
curtea casei. Când ºi când arunca priviri duºmãnoase
cãtre meliþa de cânepã care se odihnea proptitã de gardul
babei Stana. Îºi mai frecã puþin cãlcâiele unul de altul,
clipocitul apei aducându-i gândurile care-i hãlãduiau prin
alþi timpi ºi alte locuri.
Toaca ºi clopotul bisericii reaminteau credincioºilor
cã a doua zi va avea loc slujba religioasã. Se ridicã smerit,
înalt pânã aproape de sageacul casei, închinându-se cu
ochii mijiþi în gânduri curate. Mi se pãrea ca un arbore
falnic crescut în pãmântul bãtãturii, acoperit de un cer
numai ai lui, unic de nepãrãsire. Se uitã din nou, mult
mai adânc, cãtre meliþã, mã învãlui apoi în priviri pe care
nu i le cunoºteam, zicându-mi: „Vezi tu, mãi copile, meliþa
aia? Aºa mi-au tocat comuniºtii viaþa ºi sufletul din
mine!”. Oftã prelung, însoþindu-ºi spusele cu miºcãri
încãrcate de subînþelesuri. Prinse în cãuºul palmelor
coceanul de porumb, rãsucindu-l apoi în toate pãrþile. O
terciuialã roºiaticã i se prelingea printre degete: „ Aºa
mi-au stors sãnãtatea din mine!” Îºi ducea palmele pe
cap, mângâindu-ºi miriºtea scurtã a pãrului albit, tuns
proaspãt de foarfecele lui Marin Bâdu. Se auzeau berzele
în vecini. Vaca de sub ºopron refuza ca viþelul sã-i mai
smotoceascã þâþele goale.

amãrãciunii poverii”, cronica lui Titi Damian fãcutã la cartea
poetului Marian Ruscu. Pledez pentru „simfonia participiului
prin excelenþã mod ºi timp al suferinþei” ºi „oda bucuriei de a
trãi intens, de a recupera katharctic suferinþa”, pentru cã zice
autorul, „acest duel inteligent al timpurilor verbale (prezent perfect compus – imperfectul - viitorul), care troneazã în multe
poeme, trimite la înfricoºãtoarea relaþie: durere-aºteptareduratã”. Brrr…! i se face pielea ca de gãinã. Zici cã aici nu-i
speranþã de loc? Ascultã: „Speranþa explodeazã în final, când
poemele devin un strigãt înãbuºit al biruinþei cãlãtorului care
întrevede ieºirea” ºi mai departe „Acest joc al timpurilor
verbale… este cu uºurinþã susþinut de numeroase adverbe
deictice” etc… Acum ne lãmurim. Poezia lasã loc studiului
ortoepic ºi gramatic în conºtiinþa cititorului. Asta da amãrãciune
ºi povarã pe bietul om! îmi sugereazã îngerul recitând ºi el
poemul „apel cãtre cel ce nu vede” din finalul cronicii. („Iatã o
poezie ce exclude metafora,/pentru care ºi versul e de prisos/
iar muzica ar fi o necuviinþã”) din poemul sãu ªi… Stai! zic.
Existã ºi un „Drept la replicã” Cum cine semneazã ºi cui dã
replica? Poftim, scrie negru pe alb I. Neºu: „de unde legãtura lui
Gheorghe Dobre cu optzecismul? Pentru cã aici trimite textul
semnat de domnul Aurel Anghel în nr. pe ianuarie al revistei
HELIS… Atmosfera coloratã ºi arhaicã este înviatã cu mânã de
maestru de Gheorghe Dobre” conchide autorul dreptului la
replicã, care ne-a dus (pe mine în mod sublim) cu gândul cã asta
l-ar fi fãcut baº-boier pe Gheorghe Dobre, baºca, un roman ce lar fi îndrituit pe autor sã câºtige pariul fãcut cu optzeciºtii.
Concluzie care m-a condus, eronat însã, cu gândul la Craii de
curte veche, a lui Mateiu Caragiale ºi ar fi însemnat pentru alte
generaþii, (întrezãrind din argumentaþia lui I. Neºu), un manual
epic pentru scrierea romanului cu „coloana sonorã ca de epocã”,
roman în care, recunosc, pânã acum doar Eugen Barbu a excelat.
Vreau sã-l mai întreb ceva în legãturã cu o „ecuaþie a cerului
albastru” de la pag. 11, dar trenul frâneazã brusc: („ªi înceteazã
cu întrebãrile astea neghioabe!/îi spun cireºei, cea mai proastã
cireaºã din lume/ºi ea încã ar vrea sã ºtie/dacã trâmbiþa unui
vers/mai poate dãrâma o cetate/dar eu nu-i rãspund”) – versuri
din poemul O cireaºã nedumeritã. ªi mã trezesc singur cu
revista în mâini, visãtor la steaua… ºi fãrã îngerul tomozeului
cu care m-am aflat o clipã într-un dialog imaginar.

Se auzi strigat din uliþã. „Bre, nea Tudore! Mãi nea
Jarcã!” „ Cine o mai fi la ora asta”, se mirã bunicul,
schimbându-ºi privirea de pe meliþã cãtre drum. Cel din
uliþã strigã din nou cu o chemare fãrã prea multã
autoritate: „Vino, bre, pânã la poartã”. Se sculã de pe
prispã. Îºi frecã iarãºi cãlcâiele unul de altul apoi ieºi din
hârdãul de apã pe o pistelcã de alãturi. Izmenele, prinse
în baiere sus de genunchi, lãsau sã i se vadã ciolanele
descãrnate. Plecã spre ieºire odatã cu umbra care-i
ajungea pânã pe gardurile vecinilor. Coatele-i teºeau
ulucile din beldii de salcie. „Tu ieºti, mãi Olele?!” se mirã
sincer bunicul. Cel din drum nici nu-l bãgã în seamã.
Încãlecat pe un bãþ scormonea praful din drum,
trimiþându-l în salcâmii care împrejmuiau uliþa. Scund ºi
cu mintea împuþinatã, credea cã stã cãlare pe calul
zmeului din poveste. ªiroaie de nãduºealã i se prelingeau
pe faþã, amestecându-i-se cu mucii de sub nas. „Dã-i
apã, mãi Olele”, îl îndemna bunicul în glumã, „tu nu vezi
cã-i e sete?” Nãtângul se duse la puþ ºi-ºi vârâ capul în
cãldarea de pe ghizduri. Sorbi adânc din apa rece cu
înghiþituri zgomotoase. Cogârþþ! Cogârþþ! Se auzea cum
apa se prãvãlea în burta lui goalã. În final, o smotoci
printre dinþi. „Aºa Olele, tatã, spalã-þi gura, cã aºa face
caii deºtepþi”, mai glumi bunicul, cu ochii biruiþi de
compãtimire. Sãtul de apã, a lui Mandache, vãcarul
satului, o luã la fugã cãtre deal. Peste umãr, mai aruncã
spre bunicu: „Mâine vine tãticu dupã grâu.” Era vorba
de cele douã duble care trebuiau date ca platã pentru
paza animalelor pe izlazul comunal. Îl mai urmãri pe acel
biet copil pânã dãdu colþul dupã casa lui Lisandru
Delegatul, în aceeaºi goanã nebunã.
Se înserase de-a binelea. Pãmântul se mai rãcorise.
Se întinse pe aºternutul de pe prispã. Perina, cu miros
de busuioc ºi gutui coapte, îi fãcea bine. Se întoarse
într-o rânã meliþa sta proptitã în acelaºi loc. Oftã prelung
ºi amintiri de coclealã îi sugrumau sufletul. „Ca la meliþã
m-au tocat comuniºtii!” Bãtea cu pumnii în popul prispei,
miºcând þiglele de pe acoperiº. ªi, ca pentru sine, înainte
de a adormi, ºopti perceptibil, apoi încet, cât mai încet,
pânã când totul se pierdu ca într-un vis: „Lasã cã vine
americanii! Vinee americanii!”.
Vasile Panã

FRANZ JOSEPH SULZER ªI IALOMIÞA
Deºi doveditã neverosimilã de multã vreme, teoria
imigraþionistã încã mai constituie element de studiu1
ºi polemicã în legãturã cu romanitatea românilor ºi
mai cu seamã cu privire la politizarea acestuia.
Inevitabil, problema trimite la precursorul acestei teorii,
austriacul Franz Josef Sulzer. Nãscut în Germania,
socotit însã austriac ca unul ca a trãit ºi a servit
Imperiul Habsburgic, Sulzer (?-1791) a fost militar
de carierã, apoi profesor, posteritatea consemnândul mai degrabã ca istoric, pentru încercãrile sale
istoriografice. Locotenent, apoi cãpitan în Regimentul
Latterman, Sulzer a servit în armata habsburgicã din
Transilvania mai mulþi ani, ocazie cu care i-a cunoscut
bine pe români, inclusiv pe unii dintre viitorii fruntaºi
ai ªcolii Ardelene, precum Petru Maior. Începând cu
anul 1776 ºi pânã în anul 1780, s-a aflat în Þara
Româneascã, servind ca profesor la curtea
domnitorului fanariot Alexandru Ipsilanti, unde a ºi
avut în intenþie fondarea unei Academii de drept.
N.Iorga scria cã Ipsilanti ,,aduse pe Sulzer pentru a
învãþa legile ºi filozofia pe tinerii boieri, pentru a pregãti
alcãtuirea Codului ºi pentru a face servicii de informator
peste hotare”2.
Lucrarea de cãpãtâi a lui Franz Josef Sulzer rãmâne
Geschichte des Transalpinischen Daciens, das ist der
Walachey, Moldau und Bessarabien. In
Zusammenhange mit der Geschichtes des ubrigen
Daciens al sein Versuch einer allgemeinen dacischen
Geschichte mit kritischer Freyheit entworfen, adicã
Istoria Daciei Transalpine, adicã a Valahiei, Moldovei
ºi Basarabiei. În legãturã cu istoria restului Daciei,
ca încercare de a scrie o istorie generalã, cu libertate
criticã. Lucrarea a fost publicatã în anii 1781-1782,
la Editura Graffer din Viena. Volumele II ºi III, tratând
istoria teritoriilor locuite de români, sunt socotite pânã
astãzi a sta la baza amintitei teorii imigraþioniste, care
aºazã obârºia neamului românesc la sud de Dunãre,
de unde românii ar fi venit în spaþiul carpato-danubian
mai târziu, dupã aºezarea neamului asiatic al
maghiarilor în Transilvania. Aceste pãrþi din lucrarea
lui Sulzer au fost utilizate masiv de cãtre Joseph Karl
Eder ºi Johann Christian Eder, în rãspunsurile lor
polemice la Supplex-ul ªcolii Ardelene ºi în politizarea
excesivã a problemei romanitãþii românilor. În a doua
jumãtate a sec.al XIX-lea, dupã cum se ºtie, Robert
Roesler a preluat ºi dezvoltat aceastã teorie, care a ºi
fost numitã dupã el ,,teoria roeslerianã” ºi pe care a
combãtut-o, cu succes, A.D.Xenopol.
Dacã aceste douã volume sunt socotite astãzi
neserioase ºtiinþific, cel puþin în partea privitoare la
originea poporului român, volumul I, care trateazã
spaþiul geografic românesc, rãmâne pânã astãzi, alãturi
de Memoriile lui F.W.G.Bauer, o serioasã sursã pentru
cunoaºterea geografiei, etnografiei ºi chiar a muzicii
spaþiului românesc din ultimul sfert al sec.al XVIIIlea, pe care le-a cunoscut bine, cu ocazia ºederilor
sale în Transilvania ºi Muntenia. În descrierea pãrþii
rãsãritene a acesteia din urmã, Sulzer descrie în ordine,
judeþele: Ilfov, Slam-Râmnic, Buzãu, Secuieni, Prahova
ºi Ialomiþa3.
F.W.G.Bauer, dupã care Sulzer recunoºtea cã s-a
inspirat, preciza cã judeþul Ialomiþa avea la sfârºitul
secolului al XVIII-lea un numãr de 84 aºezãri,
descrise mai mult sau mai puþin amãnunþit4. La Sulzer,
judeþul Ialomiþa este descris pe trei pagini, ca judeþ de
câmpie, mãrginit de Dunãre pe douã pãrþi, iar în rest
de judeþele Slam-Râmnic, Buzãu, Secuieni ºi Ilfov.
Reºedinþa ispravnicului judeþului era la Urziceni, în
cuprinsul acestei unitãþi administrativ-teritoriale
existând 67 de sate5, drept care Sulzer îl socotea un
judeþ slab populat, faþã de cele de deal. Comparativ cu
Bauer, Sulzer este mai sãrac în informaþii despre
aºezãrile ialomiþene, nefãcând decât uºoare menþiuni
la ºapte dintre ele, anume: Urziceni, Slobozia, Jilava,
Stelnica, Tâmbureºti, Cãlãraºi ºi Beilic. Dintre aºezãrile
importante ale judeþului, era prezentat în primul rând
Urziceni (Ursitchan), având douã biserici ºi douã case
boiereºti, precum ºi sediul ispravnicului, ceea ce-i

dãdea statutul de centru administrativ al districtului6.
Târgul Slobozia (Slobosia sau Slobosie) era al doilea
ca importanþã, cu bisericã de mãnãstire (,,Kloster”),
târg periodic ºi pod peste râul Ialomiþa. Dintre sate,
erau remarcate Beilic (Beilik), pe valea Jegãlia ºi
Borcea, cu bisericã ºi case boiereºti, Tâmbureºti
(Timburetschti), tot pe Borcea, cu bisericã ºi douã
iazuri, Stelnica (Stollnick), tot în pãrþile borcene, sat
cu bisericã, Cãlãraºi (Kalarasch sau Likireschty) ºi
Jilava (Schilawa), pe râul Sãrata, cu bisericã de piatrã,
casã boiereascã, pod ºi heleºteu etc.7 O descriere mai
largã se face în cazul Oraºului de Floci, unde Sulzer
dã informaþii asemãnãtoare cu cele ale lui Bauer,
precizând cã de fapt acolo nu mai era de mult un oraº
ºi cã locul de la Gurra Ialomizzi era cunoscut sub mai
multe nume, precum:Oraschul de Flots, Oraschul,
Flots etc. Aminteºte, ca ºi Bauer, existenþa ruinelor
unor foste mãnãstiri, la Flãmânda, Gidiliza ºi Oraºul
Vechi8.
Fãrã sã fie exhaustivã, lucrarea lui Franz Josef
Sulzer întãreºte ceea ce consemna F.W.G.Bauer despre
spaþiul românesc, inclusiv despre Bãrãganul
ialomiþean. Oricum, Geschichte des Transalpinischen
Daciens…( Istoria Daciei Transalpine…) rãmâne,
prin cea dintâi parte a sa, o ,,descriere cuprinzãtoare
ºi criticã” a spaþiului românesc din a doua jumãtate a
sec.al XVIII-lea9.
Prof. Dr. ªtefan GRIGORESCU
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Vezi programa de istorie pentru clasa a XII-a, în România de

azi.
2
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guerre entre la Russie et la Porte Ottomane. Publie par Monsieur
de B…(Bauer), a Frankfort et Leipzig chez Henri Louis Broenner,
1778, pp.139-143.
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epoca iluministã:Franz Josef Sulzer. În ,,Annales Universitatis
Apulensis”.Series Historica, 6/I. Editor Universitatea ,,1
Decembrie 1918",Alba-Iulia, 2002, p.114.

GÂNDURI
Încet dar sigur natura se trezeºte
la viaþã, generând tot felul de stãri,
urmare a schimbãrilor bruºte ale
presiunii atmosferice ºi nu numai.
Buimãciþi de acþiunile haotice ale
guvernanþilor care ne hãrþuiesc zilnic
neuronii, încercãm sã ne revenim, sã
trezim aidoma naturii, însã fãrã
Vasile Iordache ne
prea mulþi sorþi de izbândã.
Soarele, aflând nu ºtiu prin ce
metode de fierberile din mediul sindicatelor, a decis sã ignore
calendarul ºi sã concureze prin temperaturi peste nivelul
acestei perioade. Se anunþã o primãvarã caldã, chiar fierbinte,
la propriu ºi la figurat cu consecinþe neprevãzute.
Consecvenþi în acþiuni de naturã a distrage atenþia
populaþiei de la problemele reale ale societãþii, mai marii zilei
cautã tot felul de chichiþe senzaþionale care sã amâne un
deznodãmânt sigur ºi trist - incapacitatea managerialã ºi
falimentul.
Persuasivi în campania populistã care temporar a dat
rezultate, mai marii zilei, mã încãpãþânez sã cred cã nu sunt ºi
ai þãrii, continuã turismul politic în autocarul puterii folosind
infrastructura rutierã pe care ºi-au construit-o.
Hurducãind prin gropile cele mai scumpe din Europa,
emit proiecþii de perspectivã care mai de care mai halucinante,
probabil rezultat al „rãului de gropi”, a cãror duratã nu
depãºeºte un trimestru, luând de referinþã legea unicã de
salarizare, aflatã acum în noi dezbateri pentru modificare.
Asta da legiferare!
Rezultat al asumãrii rãspunderii guvernului, legea cu
pricina nu numai cã a creat un haos în societate, prin
discriminãri generate de ignorarea principiilor economiei
politice referitoare la repartiþia veniturilor în raport de
importanþa socialã a muncii prestate, dar a transformat
România într-o oalã sub presiune aflatã pe foc continuu.
Lipsa de culturã politicã a celor care „fac politicã” în
România a condus la rezultatele pe care le simþim pe propria
noastrã piele ºi care au creat o situaþie fãrã precedent. Aceea
de a nu-þi putea asigura prin forþe proprii buna funcþionare a
familiei - România pe care o conduci.
Plecaþi pe drumul reconstrucþiei societãþii romaneºti dupã
decembrie 1989 cu o zestre deosebitã, ºtiu cã aceastã exprimare
va fi viu contestatã, dar subliniez cã aceasta a reprezentat
baza averilor colosale acumulate într-un timp record mondial,
cei care s-au cocoþat prin varii mijloace nu tocmai licite nu au
reuºit sã creioneze un model de societate cãtre care sã ne
îndreptãm ºi cãruia sã-i acordãm, întreaga noastrã putere de
muncã ºi inteligenþã naþionalã.
Partidele politice - gãºti aciuate sub denumiri pompoase
– ºi-au dat dovada incapacitãþii manageriale ºi de previzionare
a evoluþiei sociale, determinând starea de dezastru naþional în
care ne aflãm.
Distrugerea economiei naþionale, motorul oricãrei societãþi,
pentru a demonstra necesitatea privatizãrii ºi a facilita
agonisirea de averi impresionante prin mijloace dolosive este
principiul aplicat ºi acum în „acþiunea de reformare a statului”
iniþiatã prin acel simulacru de referendum din noiembrie 2009.
Acþiunile întreprinse pentru schimbarea preºedintelui
Senatului României, care au condus la blocarea funcþionãrii
acestei instituþii parlamentare afectând grav obiectul de
activitate legiferarea, reprezintã o nouã punere în scenã a
operaþiunilor de distrugere în numele reformei spre binele
poporului.
În fapt, asistãm la o revoltã a rezultatului votului
uninominal promovatã de aºa ziºii parlamentari independenþi,
denumire fals atribuitã ºi intens promovatã de preºedinþie ºi
guvern în speranþa acreditãrii ei. Spun denumire fals atribuitã
pentru cã parlamentarii cu pricina au obþinut mandatele de
reprezentare prin sprijinul membrilor ºi simpatizanþilor
partidelor pe care i-au reprezentat în alegerile electorale în
colegiile în care au candidat, iar orice altã destinaþie spre care
s-ar îndrepta ulterior obþinerii mandatului ar fi trebuit luatã
numai dupã consultarea celor care i-au trimis în Parlament.
Astfel s-ar asigura o continuitate în reprezentarea electoratului
în limita proporþiilor stabilite prin rezultatul votului ºi nu ca
rezultat al trocului realizat în iarmarocul politic actual.
Dupã 20 de ani continuãm sã negãm ºi sã distrugem orice
iniþiativã, bolnavi de mitomanie ºi intoleranþã, fãrã capacitatea
de negociere în obþinerea compromisului politic care sã
conducã la rezolvarea situaþiilor cu care ne confruntãm.
Am asistat cu stupoare la modul amatorist de abordare a
discuþiilor dintre primul ministru dom’ Boc ºi sindicaliºtii
adunaþi în faþa Guvernului unde, la nemulþumirile
protestatarilor, acesta a rãspuns „veniþi dumneavoastrã în
locul meu”, urmând apoi cu celebra de acum formulare, redau
aproximativ din memorie: „vreþi sã scãpãm de salariile nesimþite
de pensiile nesimþite” etc. …
Românie, aºa prim ministru… halal sã-þi fie!
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File de istorie a presei

Drumurile Pãmântului
(urmare din numãrul trecut)

Ion ALECU

Probleme ºi dileme economice...

Pânã a deveni politic-social-literar, apoi socialliterar, „Pãmântul” acorda chestiunilor economice un
spaþiu mult mai larg. Dupã nuãrul 27-29 din 16 aprilie 1933,
renunþã la pagina ce cuprindea economia localã, vama,
bursa, oborul etc. în favoarea prezentãrii de carte.
Cum era firesc, agricultura se constituia în subiect
destul de des abordat. Dezvoltarea agriculturii în viziunea
publicaþiei reclama ºi o propagandã agrarã adecvatã. La
rubrica „Tribuna plugarului”(1, bunãoarã, se lua în
dezbatere rolul camerelor de agriculturã ºi, respectiv, al
caselor plugarilor „ce trebuie sã fie un sprijin pentru toþi
þãranii spre progresul agriculturii” „Dar se sublinia în
continuare ºi aici, ca ºi în celelalte ramuri de activitate, sa amestecat politica nefastã ºi, în loc sã se impunã ºi sã
aleagã pentu conducerea acestor instituþii plugari
destoinici ºi pricepuþi, aici s-a gãsit loc pentru plasarea
partizanilor politici ºi, de cele mai multe ori, a agenþilor
electorali, satisfãcându-se în acelaºi timp dorinþa care
þinea cu orice chip sã se intituleze deputaþi agricoli”. Un
rol deosebit i se atribuie, pledând pentru acest rol, Staþiunii
de la Mãrculeºti care, dupã îndemnul „Pãmântului”,
trebuie sã devinã o ºcoalã a plugarilor din Bãrãgan. Pentru
cã aici pãmântul are calitãþi deosebite. Iatã ce scria, în
acest sens, dr. Nicolae Cornãþeanu, de la Academia de
Agriculturã: „Înainte de rãzboi, un mare agricultor trimite
probe de analizã din pãmântul sãu unei staþiuni din
strãinãtate. Aceasta i-a comunicat cã, dacã ar poseda un
astfel de pãmânt, l-ar vinde ca îngrãºãmânt”(2.
Recitind, acum, cele scrise în „Pãmântul”, cele
referitoare la agriculturã ºi nu numai , avem senzaþia cã
aceastã publicaþie este tot de acum, de azi chiar, de ieri ori
de alaltãieri, de aici de la noi, fireºte, nu doar din Ialomiþa,
ci ºi de aiurea, semn cã în þara asta, zicând precum pe
Nenea Iancu, multe s-au schimbat, dar de modificat nu sa modificat mai nimic.
Dar sã citim mai departe, tot din „Pãmântul” desigur...
„În Ialomiþa, plugarul mic aºteaptã totul de la ploaie.
Sãmânþa lui încolþitã suferã de ger iarna ºi de secetã
primãvara....”
Ialomiþa era vãduvitã de industrie. Sau, cum scria în
„Pãmântul” din septembrie 1933 (nr.39-42), „totalmente
vãduvitã de industrie (mai) importantã... Se pot numãra
10-12 mori sistematice, restul sunt þãrãneºti. O fabricã de
cãrãmidã ºi þiglã la Urziceni, câteva prese de ulei, pive
pentru þesãturi þãrãneºti, o fabricã de tricotaje la
Mãrculeºti, una de pânzeturi la Slobozia, una de sãpun,
un atelier mecanic pentru maºini agricole ºi unul pentru
automobile, o tãbãcãrie, toate acestea din urmã la Cãlãraºi”.

...ºi social-gospodãreºti
Chiar din primele pagini, „Pãmântul”acordã un mare
interes omului de pe stradã, problemelor acestuia. Apa ºi
lumina lumina electricã au fost subiecte fierbinþi de la
primul pânã la ultimul numãr. Sub titlul „Probleme
edilitare”, începând cu numãrul din 12 octombrie 1932,
publicaþia anunþã un ciclu de articole pe aceastã temã, în
care sugereazã ºi soluþii de modernizare a oraºului „pentru
a-ºi merita pe deplin situaþia de capitalã de judeþ”. Se
înþelege cã era vorba de Cãlãraºi. În deschiderea ciclului
respectiv de articole se invocã douã imperative edilitare:
cãile de comunicaþie ºi abatorul. „Din suprafaþa de 200
ha, închisã în raza oraºului, cãile de comunicaþie, cu o
lungime de 37 km., ocupã 50 ha; deci, un sfert din suprafaþa
oraºului o ocupã strãzile, cu trotuarele respective”. Am
consemnat aceastã informaþie întrucât are valoare de document. Ca ºi urmãtoarea. „Actualul abator se compune
dintr-un pavilion de circa 36 mp, zidit, ºi o baracã de
scânduri. Carnea obþinutã prin tãiere se spalã cu apã luatã
direct din Borcea, din acelaºi loc în care se aruncã viscerele
ºi se scurge sângele vitelor tãiate”. Se recomandã, în
numãrul urmãtor, la aceeaºi rubricã, întocmirea unui program de ansamblu al tuturor lucrãrilor. Apoi, se prezintã
canalizarea oraºului: „În afarã de tuburi de scurgere cu
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un diametru de 50 cm, aºezat pe strada Slobozia ºi care
nu este un canal propriu-zis, ci un tub de scurgere a apelor
provenite din ploi, oraºul nostru nu are canalizare”. Uzina
electricã se afla în aceeaºi stare deplorabilã ca ºi instalaþia
de apã. De asemenea, „oraºul nostru nu are pieþe de
alimente, cele existente neputând fi numite astfel”. Iar
dacã baia publicã „existã doar cu numele, sã se amenajeze
cel puþin un ºtrand mobil de lemn pe malul opus al Borcei”.
Alte semnale vizau atmosfera pestilenþialã ce sufoca
oraºul, inclusiv cea din lupanare. „De la un capãt la altul
al târgului nostru, domneºte o mizeri de nedescris. Strãzi,
unde nu se mai mãturã cu sãptãmânile, maidane acoperite
cu imense grãmei de gunoaie. Cartiere întregi pentru care
târnul mãturãtorilor a devenit o legendã... ªi, în aceastã
atmosferã, „17.000 de locuitori aºteaptã, de ºase luni, sã
se deschidã bãile comunei. Acestea sunt închise pentru
cã n-a fost plãcut personalul”
Un semnal este trimis ºi prefectului judeþului, care
„nu vede podul de la Coºereni rupt”. Dar semnale din
judeþ, la acest capitol, sunt destul de rare, totul
concentrându-se asupra stãrii de lucruri din Cãlãraºi.
A venit ºi vremea când Eugen Cialâc a fost ales primar.
Sã urmãrim, deci, cum sunt orientate semnalele în ziar pe
tema respectivã. Pentru început, desigur, apar
promisiunile. Expuse cu... acoperire de cãtre ajutorul de
primar. Dacã d-l ministru al Sãnãtãþii se þine de
promisiunile fãcute... etc., în Cãlãraºi se vor realiza:
cantitatea de apã ºi purificarea acesteia, lucrãrile de
canalizare dupã un plan stabilit, policlinicã cu asistenþã
gratuitã a medicilor, cãreia sã i se adauge o baie popularã
cu ºi fãrã platã, terminarea halei centrale sau poate
reclãdirea ei dupã un plan modern care sã împace frumosul
cu necesarul, pavarea oraºului (o problemã ce reclamã
timp de gândire). Pentru toate acestea se cere sprijinul
gospodarilor-cetãþeni. Citim: „Oraºul nostru este un vast
ºantier. În câteva luni de când la primãrei au venit... etc.”
Dar hala, apa ºi abatorul apar în continuare probleme ºi
dileme...

Nivel de trai
Valoarea de document a ziarului se cuvine din nou
subliniatã. Paginile sale, chiar cu nostalgia ce o degajã
ori cu subiectivismul de rigoare, exprimã imagini ale unor
vremuri în care foamea ºi, mai ales, boala fãceau ravagii.
„Þãranul nostru pe care unii îl cunosc din auzite (numai
din auzite), alþii din vãzute (îl vãd din goana maºinilor de
lux, care strãbat sfidãtor drumurile satelor, ca ºi din
confortabilele trenuri albastre ce trec cu iuþealã
fulgerãtoare pe lângã lanurile pe care el îºi frânge mijlocul,
mâinle ºi picioarele, în scurgerea amarã a sudoarei frunþii,
la sapã, la secerã, coasã ºi cules, ca ºi la rãsturnatul
brazdei), unii din timpul propagandei ce se întreprinde în
preajma alegerilor ºi alþii în traiul în comun cu ei...(3 Femeia
de la þarã ne este aproape necunoscutã. De ea nimeni nu
se intereseazã. O vedem câteodatã zgribulitã în cãruþa cu
care a venit la târg pentru a vinde o gãinã, un sac cu lânã,
o garniþã de unturã ºi, adeseori, câte o boarfã pe care
sãrãcia o sileºte sã o înstrãineze. Unde îºi petrece viaþa
aceastã femeie pe care o vedem atât de rar?”(4
Întrebãri, întrebãri... ªi cam atât despre viaþa satului.
Se adaugã acestora câteva cifre cu caracter statistic ºi
general.
În acelaºi cadru restrâns ºi la acelaºi nivel constatativ,
apare ºi viaþa meseriaºului, în ciuda faptului cã acestuia i
se acordã chiar o rubricã permanentã, intitulatã „Colþul
meseriaºului”. „Pâinea noastrã... e neagrã, scumpã ºi de
secarã. Pâinea pe care o mâncãm în capitala Bãrãganului
grânarul de totdeauna al þãrii”. Ori: „Statisticile noastre
oficiale înregistreaizã un fapt de o tragicã realitate. În
þarã, mortalitatea ºi, în special, mortalitatea infantilã, dã
procente necunoscute aiurea... Strângem aici ºi câteva
cifre privind oraºul Cãlãraºi. Astfel, în ianuarie 1935, se
înregistreazã nou-nãscuþi 38, morþi 32, din care 10 copii

sub un an; februarie, nou-nãscuþi 30, morþi 35, 7 sub un
an...” etc. Iatã ºi o altã statisticã, întocmitã în 1933 de dr.
A. Michãilescu, medic primar al judeþului ºi publicatã în
nr. 64-66/1934. Faþã de 1367 morþi, între 0-1lunã, în 1932,
anul acesta înregistreazã 1375, între o lunã ºi un an 1408,
faþã de 1361, între 1-5 ani, 842, faþã de 950; 5-15 ani, 297,
faþã de 413; 15-30 ani, 429, faþã de 528; 30-50 ani, 403,
faþã de 494; 50-70 ani, 470, faþã de 606; 70 ani ºi peste
117, faþã de 591. Cauzele deceselor: debilitate
congenitalã, bronhopneumonie, gastroenteritã, tetanos
pentru copii, tuberculozã, sifilis, paludism, cancer,
pelagrã etc. pentru adulþi.
Nu este uitatã nici „soarta” funcþionarului. „Vistiernicul
nostru a hotãrât o nouã reducere a salariilor funcþionarilor
publici cu încã 10 ºi 16,5 la sutã. O reducere provizorie,
care, ca toate reducerile de salariu din þara Româneascã,
va dura o veºnicie. Cãci, la noi, numai provizoriu dureazã.”
Citat tot din „Pãmântul”, nu din presa de ieri desigur...
1)
2)
3)
4)

„Pãmântul”, an II, nr. 27-29, duminicã 16 aprilie 1933
„Pãmântul, an II, nr. 32-34, 4 iunie 1933
„Pãmântul”, an I, nr. 9, 20 septembrie 1932
„Pãmântul”, an V, nr. 47-48, 12 ianuarie 1936

Gheorghe Dobre

BALAURUL
Venise de peste mare sau din mare, oamenilor le
plãcea încurcãtura, nici nu-i interesa de unde venise,
nu ºi-ar fi lãmurit nimic precis, le pãrea rãu doar cã
nu puteau inventa ºi alte variante, la fel de nelãmurite
ca ºi cele douã. Era foarte ciudat, cu penele colorate
care parcã ieºeau din el, cu corpul de vietate care
nu se poate miºca decât târându-se dar care de fapt
zbura, cu limba ciudatã pe care o vorbea la început,
dar care se schimbase în scurt timp, ajungând la o
comunicare foarte bunã. ªi mai ciudat era faptul cã
îi învãþase lucruri de domeniul imposibilului.
Balaurul, cãci asta credeau cã e, îºi sãpase un tunel
prin care apãre ºi dispãrea la anumite perioade, doar
de el ºtiute. Pleca în altã lume, le spunea oamenilor,
ºi asta era singura minciunã care îi ieºise vreodatã
din gurã, adicã din ciocul inestetic. Ba nu, îi mai
minþise la început, când le spusese cã venise de
peste mare sau din mare, pentru cã ei habar n-aveau
ce e aceea o mare, nu vãzuserã niciodatã aºa ceva,
ºi nici el nu era mai breaz, auzise de la tatãl sãu o
poveste despre mare, niºte variante la fel de obscure despre naºterea unui presupus strãmoº.
Tunelul ducea, de fapt, în afara oraºului, în niºte
vãgãuni bine ascunse, unde nu-l deranja nimeni ºi
unde putea sã-ºi pregãteascã în liniºte urmãtoarea
apariþie. Oamenii se obiºnuiserã cu el ºi cu
învãþãturile lui ºi jocul acesta cu dispariþiile începuse
sã-i amuze. Pânã la urmã, apariþiile balaurului
deveniserã sãrbãtori impresionante, prilejuri bine
speculate de distracþii. Era uimitoare terapia
executatã numai de simpla lui prezenþã: nu mai aveau
coºmaruri, dimpotrivã, devenise simbolul bunãtãþii,
al obiºnuitului ºi în perioadele de lipsã îl visau
frumos, îl invocau, la apariþii nu se speriau, nu erau
decepþionaþi în nici un fel, ascultându-l în continuare
cu mare atenþie. ªi atunci, ce rost mai aveau basmele
cu balauri ºi zmei, purtãtori invariabili ai rãului? Nici
unul. Se ºi indignau în secret pe cei care din cine
ºtie ce interese deturnaserã simbolurile basmelor
de ajunseserã aºa de mincinoase în vremurile lor.
Nu, situaþia era insuportabilã. Balaurul trebuia repus
în drepturi. ªi l-au repus! Dar el, între timp,
îmbãtrânea, nu se vedea, ei nu vedeau, dar
îmbãtrânea.
Ultima datã când a apãrut pãrea apatic ºi le-a
spus oamenilor a treia minciunã ºi ultima: sã-l
aºtepte, cãci se va întoarce, va arãta altfel ºi va fi în
fruntea fiilor sãi. Apoi a dispãrut în spatele unui foc
uriaº, prin gura tunelului, neluându-ºi adio de la ei.
De fapt, nu era minciunã: dupã douã generaþii
ce-au trãit sub semnul aºteptãrii, cu steaua ciudatã
vãzutã zi ºi noapte deasupra, a apãrut Cortez,
coborâtorul din pasãrea-oglindã.

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

În luna noiembrie 1940, Comisariatul General al
Colonizãrii ºi Populaþiei Evacuate din Dobrogea a transmis
prefecturilor Ialomiþa ºi Constanþa Instrucþiunile nr.
136140/1940 în care era prezentat un plan provizoriu de
aºezare a refugiaþilor veniþi iniþial în cele douã judeþe, în
localitãþi din judeþele Tulcea ºi Constanþa.
Elementele care au stat la baza întocmirii planului au fost:
- nr. caselor ºi a suprafeþelor abandonate de bulgari;
- nr. caselor ºi a suprafeþelor pãrãsite de germanii care
se expatriau;
- nr. familiilor locuitorilor evacuaþi aflaþi deja în judeþele
Ialomiþa ºi Constanþa.
Fiecare primãrie din comunele cu refugiaþi completa o
situaþie cu familiile cantonate în comunele respective care
prin preturile de plasã trebuiau sã ajungã la Comisariat de
unde se eliberau autorizaþii ºi foi de drum.87
Transportul evacuaþilor pe calea feratã ºi pe ºosele a
fost reglementat prin Instrucþiunile nr. 13616/noiembrie
1940 ale aceluiaºi Comisariat.Pe calea feratã se considera
ca necesar, pentru transportarea avutului fiecãrei familii
câte un vagon la 3 familii. Anumalele se îmbarcau în
vagoane separate. La locul de destinaþie se organizau
convoaie de cãruþe sau alte mijloace de transport pentru
oameni ºi bagaje. Asistenþa medicalã era asiguratã prin
organizarea de posturi de prim ajutor, atât în gãrile de
îmbarcare, cât ºi în cele de debarcare.Vitele mari ºi cãruþele
în care erau încãrcate ºi o parte din bagajele celor îmbarcate
în trenuri mergeau pe jos fiind interzisã încãrcarea în trenuri
a acestora. Transporturile cu cãruþele porneau mai
devreme decât cele cu trenul ºi se cãuta, ca prin plecarea
de dimineaþã, sã se ajungã la destinaþie, pânã seara.
Convoaiele de cãruþe erau însoþite de jandarmi.
Oamenii erau anunþaþi, în octombrie 1940, sã-ºi facã
bagajele ºi sã-ºi împacheteze bunurile casnice pentru ca,
atunci când erau anunþaþi sã porneascã spre gãrile de
îmbarcare. Primãriile au primit circulare ca sã þinã o evidenþã
exactã a familiilor care pleacã, a inventarului agricol ºi a
vitelor ºi sã comunice, în fiecare searã, situaþia, la preturi.
Unii refugiaþi plecau singuri, neorganizat, cãtre noua
destinaþie, drept pentru care prefectul de Ialomiþa a dat
dispoziþie ca” locuitorii români evacuaþi din Cadrilater sã
nu-ºi pãrãseascã comunele în care au fost trimiºi, în prima
destinaþie cã, în câteva zile, va începe transportul pentru
colonizare, în Dobrogea de Nord. ªi dacã nu vor mai fi
gãsiþi în comunele de primã destinaþie unde se ºtie cã au
fost repartizaþi, nu vor fi colonizaþi ºi deci, vor pierde dreptul
de împroprietãrire.”88
La 1 noiembrie a început deplasarea turmelor de vite
urmând ca, în câteva zile sã porneascã ºi refugiaþii
repartizaþi spre recolonizare în judeþele Tulcea ºi
Constanþa.
Nu toþi refugiaþii erau de acord sã plece spre Dobrogea,
unii dintre ei asigurându-ºi rosturile în Ialomiþa. Aceºtia
au fost atenþionaþi cã, dacã nu vor pleca în comunele în
care au fost repartizaþi vor pierde dreptul la colonizare ºi
la deplasarea gratuitã a persoanelor ºi bagajelor.
Prefectura Ialomiþa atrãgea în permanenþã atenþia
organelor locale cã planul de transport pentru evacuarea
refugiaþilor trebuie sã fie executat întocmai, sã nu se
decaleze programul stabilit deoarece se puteau produce
perturbãri ºi aglomerãri în staþiile CFR ºi oamenii erau
expuºi la frig ºi îmbolnãviri.
Deplasarea cãtre Dobrogea de Nord prelungindu-se
pânã târziu, în iarnã,Comisariatul General pentru Dobrogea
a luat hotãrârea sã sisteze, pânã în primãvara 1941,
transporturile. Printr-o circularã, în 21 decembrie
Comisariatul anunþa prefectura Ialomiþa cã refugiaþii care
nu au plecat sã stea pe loc pânã în primãvarã iar autoritãþile
sã ia mãsuri „sã fie cazaþi în condiþii omeneºti pentru a
petrece iarna acolo unde se gãsesc”89
Deoarece oamenii erau agitaþi de aceastã mãsurã ºi de
lipsa ajutoarelor ºi încercau sã afle cum stau lucrurile, de
la autoritãþile centrale, aceiaºi circularã cerea ca sã nu li se
mai permitã deplasarea la Bucureºti ºi Constanþa pentru
ajutoare, toate sumele necesare derulându-se prin

prefectura Ialomiþa: „Aceasta pentru a face sã înceteze
acest dute-vino de fiecare zi a refugiaþilor, care se gãsesc
permanent în miºcare, crezând cã nimeni nu se ocupã de
ei, pierzând timpul pe la uºile ministerelor, comisariatelor
ºi a tuturor instituþiilor ºi creînd astfel noi dificultãþi
organelor statului”90. Oamenii trebuiau sã fie lãmuriþi cã
nu-ºi vor pierde drepturile deoarece” întrega operã de
colonizare va fi revizuitã la primãvarã când se va examina
situaþia fiecãrui evacuat în parte ºi se va face punerea în
drepturi definitive. 91 Unele familii de refugiaþi hotãrâserã,
chiar înainte de circulara comisariatului sã aºtepte pânã
în primãvarã cu deplasarea.
În luna martie 1941, acþiunea de recolonizare a
refugiaþilor a continuat. Comisariatul General pentru
Dobrogea anunþã prefecturile interesate cã se vor expedia
2260 de familii în judeþele Tulcea ºi Constanþa, pentru a fi
aºezate în gospodãriile pãrãsite de populaþia bulgarã
expatriatã.
Exista totuºi o situaþie de neînþeles pentru autoritãþi:
o mare parte din evacuaþi refuzau „sã se supunã
dispoziþiilor ºi sã se îmbarce pentru locurile fixate”92.
Consecinþa acestui fapt – sute de ha de teren
neînsãmânþat. S-a luat hotãrârea ca cei care refuzã „ de a
se prezenta imediat la locurile ce le-au fost destinate, vor
fi excluºi de la orice avantagii din partea statului. Aceºtia
vor fi consideraþi ca reaºezaþi ºi decãzuþi din toate
drepturile ce rezultã din dispoziþiunile tratatului de la
Craiova.” 93
La sfârºitul lunii aprilie s-a sistat trimiterea coloniºtilor
în Dobrogea. Nu mai era pãmânt de împãrþit ºi nici case
de locuit libere. Conform circularei Subsecretariatului de
Stat al Colonizãrii ºi Populaþiei Evacuate „evacuaþii ºi
refugiaþii coloniºti ºi agricultori vor fi aºezaºi pe terenurile
expropriate de la evrei”94 Puteau sã plece doar cei care
primiserã deja teren ºi se întorceau în Ialomiþa doar ca
sã-ºi ia familiile. S-a hotãrât ca refugiaþii rãmaºi neplasaþi
sã fie colonizaþi pe terenurile disponibile din Basarabia
ºi Bucovina ºi din alte regiuni ale þãrii. În februarie 1942,
ordinul nr. 1409 al Subsecretariatului de Stat al
Românizãrii, Colonizãrii ºi Inventarului reglementa
colonizarea în Basarabia de Sud, în judeþele Cetatea Albã,
Cahul, Chilia ºi Tighina a refugiaþilor din Dobrogea de
Sud ºi Transilvania. Conform ordinului, fiecare colonist
primea 16 ha teren, inclusiv fâneaþã acolo unde se gãseºte
ºi o locuinþã al cãror preþ, se va plãti în rate egale anual,
în timp de 25 de ani, fãrã dobândã”.95
Bucuria refugiaþilor nu a durat decât o lunã. La 20
martie 1942, aceiaºi autoritate emite un alt ordin (nr. 3401)
care limiteazã colonizarea; doar evacuaþii din Cadrilater
aflaþi în Dobrogea de N. aºezaþi doar provizoriu aici, din
lipsã de teren disponibil puteau sã plece în Basarabia96
Peste încã o lunã, un alt treilea ordin (6405/ 25 aprilie
1942) cere sã se stopeze plecarea în Basarabia a
locuitorilor care solicitã colonizarea deoarece „Basarabia
este rezervatã pentru colonizarea luptãtorilor, care se va
face la timp ºi dupã norme stabilite de guvern” 97
Eforturile autoritãþilor de ai fixa pe refugiaþi în judeþele
Tulcea ºi Constanþa s-au lovit uneori de atitudinea
acestora. Deºi, pentru Dobrogea de N. s-au întocmit
programe de repartizare a evacuaþilor din Cadrilater,pe
centre de colonizare, în raport cu terenul disponibil ºi
celor mai mulþi li s-au fixat ºi le-au fost predate, cu forme
legale, loturile de colonizare ºi gospodãriile repartizate,
mulþi au pãrãsit bunurile atribuite ºi au plecat fãrã nici o
autorizaþie, în Basarabia „lãsând necultivate loturile de
colonizare, iar locuinþele expuse degradãrii ºi jafului”.98
În ianuarie 1942, în judeþul Ialomiþa se mai aflau 497
de familii de refugiaþi din Cadrilater, cu 1763 de membri.
99
Statisticile nu ne mai spun câþi au mai plecat ºi câþi au
mai rãmas în Ialomiþa dupã aces an dar, constatãm ºi
astãzi, cã în acest judeþ trãiesc încã urmaºi ai refugiaþilor
din 1940.
O datã cu retragerea populaþiei româneºti din
Cadrilater s-a întâmplat ºi fenomenul invers, de plecare a
populaþiei de origine etnicã bulgarã din România. Pe

teritoriul judeþului Ialomiþa, locuia o populaþie bulgarã
destul de însemnatã care a fost nevoitã sã-ºi pãrãseascã
rosturile ºi sã treacã Dunãrea, în Bulgaria.
Încã din august 1940, prin mai multe telegrame cifrate,
Ministerul de Interne cerea prefecturilor sã identifice
populaþia de origine etnicã bulgarã ºi sã înainteze cãtre
minister situaþii care sã cuprindã: nr. familiilor, nr. membrilor
de familie ºi averea imobiliarã de care dispune fiecare
familie.100
Evaluarea averilor supuºilor români de origine bulgarã
s-a fãcut cu aproximaþie fãrã expertize la faþa locului din
lipsã de timp ºi datoritã caracterului secret a acþiunii. Poliþia
din Ialomiþa antrenatã în aceastã activitate era convinsã
„cã unii locuitori de origine bulgarã, având nume
românizat pot sã treacã de controlul poliþiei.101
La verificarea locuitorilor de origine bulgarã s-au ivit
multe situaþii care au pus în încurcãturã autoritãþile.
Bulgarii erau nãscuþi în România, în cele mai multe cazuri
din tatã bulgar ºi mamã româncã, aveau copii cãsãtoriþi
cu români, armata fãcutã în România sau erau concentraþi
în armata românã; averile erau trecute pe numele soþiilor
românce (majoritatea aveau peste 5 ha teren ºi case de
locuit mai spaþioase decât ale românilor). Unii dintre ei
fãcuserã ºi primul rãzboi mondial, în armata românã.
Aproape la toþi bulgarii din Ialomiþa apãreau menþiunile:
„nãscut, crescut, fãcut serviciul militar în România,
cãsãtorit cu româncã.102În comunele Ciocãneºtii Sîrbi ºi
Ceacu existau 950 de familii cu 4100 membri care vorbeau
româneºte ºi stricat bulgãreºte erau împroprietãriþi ºi
aveau case de locuit proprii ºi nu se ºtia de când sunt
stabiliþi în aceste sate.103
Dintr-o situaþie întocmitã de prefectura Ialomiþa, la
începutul lunii noiembrie 1940, în judeþ erau 386 familii de
bulgari, cu 1530 membri care erau nevoiþi sã pãrãseascã
þara pânã la 14 decembrie 1940. În plus autoritãþile anunþau
cã mulþi bulgari au fugit din judeþele Tulcea ºi Constanþa
„ca data de 14 decembrie sã-i gãseascã la noi în þarã ºi
astfel sã nu-i mai putem trimite în Bulgaria”.104 Era posibil
ca o parte din aceºtia sã fie ascunºi în Ialomiþa.
O altã constatare a autoritãþilor era cã „ o datã cu
românii de origine s-au refugiat din Cadrilater, înainte de
ocuparea acestuia de cãtre bulgari, foarte mulþi cetãþeni
români, de origine etnicã turcã, greacã, armeanã, bulgarã
etc”.105 Cei care erau descoperiþi, în urma verificãrilor
poliþiei, erau trimiºi la Constanþa sã comparã în faþa
Comisiei mixte româno-bulgarã care sã le hotãrascã soarta.
Evacuarea bulgarilor din România avea o motivaþie
foarte clarã: „Pentru a evita în viitor pretenþiuni teritoriale
asupra Dobrogei sub pretextul existenþei unei populaþiuni
de origine bulgarã este necesar ca toatã populaþiunea
bulgarã sã plece ºi nimeni sã nu se poatã strecura,
invocând astãzi, sub diferite pretexte, calitatea de
român”(Ordinul Þinutului Marea nr. 4620 din 07.09.1940)106
Metoda de stabilire a originii etnice: „Se va pretinde
celui ce astãzi contestã calitatea lui de bulgar ºi pretinde
a fi considerat român actele de stare civilã, de naºtere ºi
cãsãtorie ale pãrinþilor”107.
Bulgarii care plecau puteau sã iasã din þarã doar cu
2000 lei asupra lor. Le era interzis sã plece cu monede de
aur sau cu valutã dar puteau sã-ºi ia bijuteriile personale,
chiar ºi salbele de aur, pe baza unei declaraþii108.
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Înaintea alegerilor prezidenþiale din noiembrie 2009 a
apãrut, la Editura Arc 2000 din Bucureºti, cartea avocatului
Valere Burlacu “Eu cu cine votez, Coane gagaMiþã?” Aºa
cum sugereazã ºi titlul, ne gãsim în plinã actualitate, febra
electoralã care cuprinde periodic þara ºi o împarte
ireconciliabil în “ai lor” ºi “ai noºtri”, cu toatã cohorta ei
de inimaginabile întâmplãri reprezintã nu numai un
fenomen “la zi”, ci ºi unul de maximã importanþã, fie cã e
vorba de “locale”, de “parlamentare”, de europarlamentare
sau de prezidenþiale. De fiecare datã, “borcanul cu miere”
al puterii atrage irezistibil. Perspectiva din care autorul
abordeazã delicata tematicã este aceea a lui Stan pãþitul,
a electorului conºtiincios, dezamãgit însã în totalitate de
cei pe care i-a ales, neregãsindu-se pe sine ºi interesele
sale în niciunul dintre partide sau dintre aleºi.
Legitimitatea revoltei autorului este de nepus la îndoialã,
dezamãgirea devenind una colectivã ºi cei mai mulþi dintre
noi transformându-ne în “ciori albe”, numai bune de
“jumulit” de voturi. Aºa cã cei cu mâinile arse (de crizã ºi
de secãtuirea resurselor þãrii) au dreptul sã scrie despre
natura focului.
Cartea este deopotrivã un pamflet politic, în bunã
tradiþie arghezianã, dar ºi un eseu despre partidele politice
actuale, despre alianþele ºi guvernele lor, mãsurile mai
importante luate de ele ºi principalele legi adoptate de
aleºi. Pe dinaintea ochilor uimiþi ai purtãtorului de ºtampilã
VOTAT defileazã ca într-un adevãrat bestiar al animalelor
(politice) bolnave reprezentanþii “boborului”, priviþi în
manierã criticã ºi caricaturalã. Este un joc de tot hazul
care se propune cititorului, sã încerce a-i identifica pe cei
numiþi generic “coane”: gagaMiþã, pârNache, Ion marcã
înregistratã, Ion marcã neînregistratã etc. Aceastã
pseudoelectoralia a presupus din partea autorului o
imensã muncã de documentare. Scrutând programele

Micropoemele lui Mircea Teculescu au o
tematicã variatã, inspiratã din naturã, atât în haikuuri cât ºi în meditaþiile fragmentate sub forma unor
blitz-uri. Unele texte sunt strãbãtute de un filon sacru
ºi o anume acalmie, într-o existenþã zbuciumatã.
Icoana are douã atribute esenþiale, cu valoare de
simbol: mai întâi lumina care trimite la cunoaºterea
blagianã ºi apoi lemnul sacralizat, pur în fibra lui
vegetalã, consolidând habitatul creºtin. Lumina este
de naturã divinã, semnificã renaºterea ºi face
legãtura cu o terestritate profanã: ‘’ dop de luminã, /
în lemnul fãrã carii / al mãnãstirii ‘’( Icoana ). Întro imagine poeticã suavã, colosalã prin simplitatea
desenului ºi adâncimea semnificaþiei, apare îngerul
într-un decor dominat de alb, meditativ, în singurãtate,
pe o bancã, menitã sã sublinieze solitudinea. ªi toatã
aceastã perspectivã este interiorizatã în limitele
umanului: ‘’ o bancã albã,/ pe care stã îngerul,/în om
ascunsã .’’ (Dupã radiografie ).
Altãdatã, în spaþiul uranic, cerul se lichefiazã ºi
fiinþele angelice sunt contemplate, în prelungirea lor
existenþialã, sub forma umbrelor. În aceastã
degradare cosmicã, poetul descoperã o stare de
tensiune, de nesiguranþã, imaginând îngerii suspendaþi
în haos: ‘’din cerul topit / umbrele îngerilor/ stau iar
sã cadã ‘’ ( Informare ). În altã parte este înfãþiºatã,
indirect, fiinþa umanã, printr-o imagine auditivã
solemnã, oracularã, cu virtuþi sacre în rugãciune. Este
o legãturã cu transcendentul, în faþa icoanei
fãcãtoare de minuni, care se exteriorizeazã prin
lacrimi:’’ rugãciunea ei /mângâie lacrimile / sfintei
fecioare ‘’ ( Crez ). Imaginea sacrã a Madonei este
surprinsã la modul declarativ, în relaþie cu luxurianþa
vegetalã. Mai întâi, contemplatorul se opreºte asupra
unei trãsãturi fundamentale - puritatea - corelatã
cu universul floral, amintind prin colorit de o candelã
aprinsã. În finalul metaforic sunt aduse în prim-plan
un element concret (florile) ºi unul abstract
(silenþiozitatea): ‘’puritatea sa / aprinde iar florile /
zilei tãcute ‘’ ( Despre Maria ).
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PSEUDOELECTORALIA
partidelor politice ºi ofertele electorale ale
“prezidenþiabililor”, el le gãseºte nu doar fãrã acoperire
fapticã, deci demagogice, dar ºi aproape identice, dupã
cum dovedeºte cu “selecþiuni alese din oferte electorale
universal valabile”, cu extrase “de la parlamentari adunate
ºi la votanþi actuali (re)date” ºi cu “de la ai noºtri
prezidenþiabili citire”, toate devenind sub pana autorului
un fel de “bula demnitarului”. Consultând ca un adevãrat
medic organele întregului trup naþional industria,
agricultura, învãþãmântul, sãnãtatea, cercetarea, justiþia,
turismul sau administraþia publicã autorul pune un
diagnostic sever, dar cât se poate de corect: România,
“stat asistenþial”, ”o þarã cu viitorul ipotecat”.
Mecanismele sau, mai bine zis, ingineriile prin care s-a
ajuns aici sunt demontate rând pe rând de un ochi
necruþãtor care înlãturã vãlul de pe “cãpuºeala”
întreprinderilor de stat, de pe “baroniada” de partid ºi de
pe aproape toate privatizãrile pãguboase pentru þarã, dar
“manã cereascã” pentru cei care le-au fãcut. Aºa am
pierdut în lunga ºi dureroasa noastrã tranziþie flota,
petrolul, siderurgia ºi cine ºtie ce alte resurse ºi capacitãþi,
date fiind rapacitatea ºi inventivitatea fãrã margini ale
aleºilor ºi puternicilor zilei. Fiecare capitol al cãrþii aduce
fapte, întâmplãri, hotãrâri ºi legi ale guvernãrilor trecute
care ne-au adus în jalnica situaþie de azi, totul susþinut cu
date, cifre ºi argumente de necontrazis, care fac din carte
un rechizitoriu la dresa clasei politice actuale.
Cartea lui Valere Burlacu este o scriere cu totul
originalã, unicã în peisajul literar românesc ºi aceasta nu
numai prin problematica abordatã cu “curaj, robusteþe
literarã ºi mai ales moralã, calitãþi rar întâlnite la

Mircea Teculescu Exerciþii de tãcere
Semnificând senectutea, iarna este ºi un simbol
al purificãrii patimilor umane(rãstignirile), al
degradãrii materiei ( rãmãºiþele ). Impresia de
rãvãºire a suferinþelor a fost sugeratã de verbul
‘’spulberã’’, cu sensul de risipire, învãlmãºealã,
cumul, spaþializare în anotimpul alb dar ºi ca sfârºit
al individualitãþilor umane: ‘’iarna spulberã /
rãstignirile mele, / rãmãºiþele’’( Pol propriu). Luna,
cu simbolistica ei zoomorfã, stãpâneºte spaþiul uranic
ºi îºi poartã umbrele pe dealuri. E o perspectivã
descendentã, în regim nocturn, cu reflexe dinamice
( umbre ) într-o continuã urmãrire. În contrast cu
liniºtea de la izvor, evidenþiatã în secvenþe statice, în
Marele cosmos, remarcãm fenomenul curgerii: ‘’din
cornul lunii / curg umbre pe dealuri, / la izvor pace”
( Tãcere III ).
Într-un alt micropoem, perspectiva este una
ascendentã, plutitoare, spaþializatã în viziunea unui
mare fachir. Lucrurile se desprind din terestritatea
lor ºi se clatinã în universul inundat de raze. Undeva,
între cer ºi pãmânt, pluteºte azilul de bãtrâni,
încãrcat cu semnificaþii mohorâte: solitudine,
decrepitudine, noncomunicare, apropiere de judecata
divinã, un ultim refugiu al fiinþei: ‘’ levitaþie; / azilul
de bãtrâni / urcã pe raze ‘’( Prin zonã ). În câteva
note de pastel autumnal, poetul reliefeazã
comuniunea om-naturã în imagini poetice polivalente.
Imaginile vizuale sunt dublate de cele motrice, în care
vegetativul se deplaseazã miraculos, iar stihiile
personificate iniþiazã un orfism în intimitatea naiului:
‘’ mânat de frunze, / vântul strãbate naiul /cu
prietenie’’ ( Eco-epopee).
O altã serie de micropoeme valorificã tema
privirii, înlãuntru, înafarã, la nivel de succedanee
(oglinda, râul). Încercarea de a cunoaºte universul

intelectualul român actual” (Marin Ifrim, coperta a IV-a).
Atractivã ºi bine aleasã mi s-a pãrut prima copertã care
prezintã pe un poster agãþat “în patru cuie” o pãpuºã
politicã sintezã a ceea ce am avut pânã acum: zâmbetul
“multilateral dezvoltat” al lui Iliescu, urechea, nasul ºi
ochii lui Ceauºescu (vã mai amintiþi de portretul retras al
“realesului” pentru cã era “într-o (singurã) ureche”?), iar
fruntea ºi capul “cu corniþe” sunt ale lui Bãsescu. Ea mia amintit de portretele “retuºate” din campanie, care mai
zac ºi acum pe stâlpi ºi garduri , dar ºi de scena teatrului
de pãpuºi ca parabolã a manevrelor politice actuale din
cartea anterioarã a autorului (“Scadenþa”, 2006). Dar
originalitatea þine mai ales de maniera tratãrii materialului
oferit de clientela politicã, de formula literarã aleasã, cum
ziceam, la graniþa dintre pamfletul politic ºi eseul pe tema
alegerilor ºi a guvernãrii, care trimite cu gândul la Platon
ºi Machiavelli, spre deosebire de care ni se dã o republicã
inversã, adicã aºa cum n-ar trebui sã fie. Dacã avocatul
este cel care apãrã, autorul devine aici nu “avocatul
diavolului”, ci procuror, persoana care acuzã ºi ne dã
rechizitoriul. Tuºele groase de ironie ºi sarcasm
accentueazã caracterul de pamflet al cãrþii, mai adecvat
pentru a evidenþia necinstea, incompetenþa, demagogia
ºi reaua credinþã ale politicienilor (ca la Caragiale), dar ºi
naivitatea, credulitatea, indiferenþa ºi prea marea inerþie a
electoratului “de rând”. Apãrutã la momentul oportun,
cartea a fost un semnal de alarmã la dresa pericolelor
absenteismului electoral sau a tratãrii cu lejeritate a unei
probleme esenþiale a momentului, responsabilitatea
electorilor grevându-le statutul social-economic ºi viitorul
copiilor. Avertismentul este clar ºi deloc încurajator: avem
conducãtorii pe care îi meritãm ºi ar fi cazul sã nu ne mai
jucãm cu focul.
ILIE MÂNDRICEL

se rezumã doar la gesturi ºi atitudini, în faþa unui zid
care desparte lumea noastrã de lumea cealaltã. Doar
mobilitatea organicã atrage atenþia prin deplasarea
ochiului în plan ascensional din spaþiul teluric ( praf
de humã ), de-a lungul zidului, spre nicãieri.
Murmurul poetului, în final, sugereazã tristeþea,
zãdãrnicia: ‘’ din praf de humã / ochiul pe zid suie;/
îmi vând braþele’’ ( Decizie ). Privirea înlesneºte
contactul cu amintirile, cu atât mai mult cu cât aceste
rãsfrângeri pot fi descoperite de poet în ochii mamei.
Plinã de duioºie, privirea maternã este asemãnatã
cu o lentilã, cu o prelungire a organului vãzului, care
întreþine misterul, confuzia delicatã, transcendenþa:
‘’ lentilã pentru/ amintirile mele;/ privirea mamei ‘’ (
Descoperire ). Un alt micropoem scoate în evidenþã
aceastã temã a oglindirii, a rãsfrângerii unei realitãþi
unde obiectele au funcþii inversate, trimiþând indirect la tema vânãtorului vânat. Pe retinã desluºim
universul neptunian în care corabia personificatã
devine o ameninþare la adresa umanului: ‘’ de pe
retinã / corabia pândeºte / navigatorul’’ ( Ocean ).
Tema cãlãtoriei apare într-o perspectivã îndepãrtatã,
cu fiinþa umanã pierzându-se la orizont. Dincolo de
semnificaþia geograficã intuim o dramã a
orizontalitãþii infinite. În urma cãlãtorului rãmân doar
câteva note de pastel, pline de prospeþime. Dispariþia
lui aminteºte de reacþia unor reptile, cu saltul lor
cauzator de moarte: ‘’ ca o reptilã / l-a înghiþit drumul
/ prin verdele câmp ‘’ (Cãlãtorie ). O viziune mai
aproape de curentul simbolist întâlnim într-un
micropoem, unde un epitet cromatic descrie
atmosfera toamnei ºi o personificare evidenþiazã rolul
meditativ, oracular al frunzelor, dupã un ritual bine
pus la punct : ‘’ perdea gãlbuie, / frunzele beau din
ceºti / adâncul suav ‘’ ( Toamna, în grãdinã ).
Cu o armãturã solidã, douã prefeþe ( Ion Bãlu, Victor Sterom ) ºi douã postfeþe ( Christian Crãciun,
Florin Dochia ), exerciþiile de tãcere ale lui Mircea
Teculescu fac destulã gãlãgie printre iubitorii acestei
specii literare.
Mircea Teculescu, Exerciþii de tãcere,
Editura Astra- Nova, Braºov, 2003.
George Bãdãrãu

E ca ºi cum te-ai afla în faþa unei coli albe pe care
trebuie sã-þi aºterni gândurile.
Ai un spaþiu… o încãpere goalã în care doreºti sã
reconstitui, cu ajutorul tablourilor, al obiectelor de artã, o
lume, o epocã…
Sã le faci sã dialogheze, sã se armonizeze, sã se
echilibreze pentru ca, ele toate, aflate în echilibru, sã poatã
genera emoþie. Sã gãseºti locul ºi rostul fiecãrui obiect în
acest spaþiu… sã le faci sã trãiascã, sã pulseze, sã
povesteascã, sã oblige imaginaþia. Un spaþiu care sã
aminteascã ºi sã contureze, totodatã, personalitatea
colecþionarului.
Fiecare tablou, fiecare vas, fiecare statuetã, fiecare
icoanã având povestea ºi încãrcãtura lor emoþionalã.
Cu vocea copleºitã de tandreþe ºi duioºie,
colecþionarul întreba: ,,…îþi mai aminteºti, tu, Zamfirã?...
(despre vreo împrejurare în care reuºise cu mare greutate,
cu mult zbucium ºi frãmântare, sã colecþioneze vreun
obiect preþios). Din patul în care era þintuitã de o boalã
nemiloasã, soþia îi mai putea rãspunde doar cu privirea
încãrcatã de dragoste ºi suferinþã.
Povestea pictorul Tuzlaru…,,nevastã-mea, Zamfira,
pleca de dimineaþã la Institut…eu rãmâneam acasã în faþa
ºevaletului, cu tuburile de vopsea, cu pensula, cu
spatula…seara când se întorcea de la serviciu Zamfira,
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eu eram frânt, epuizat, secãtuit…(într-un zbucium teribil,
o luptã impetuoasã, nãvalnicã pentru a stãpâni forma,
desenul, culoarea, adãugãm noi).
În caietul de însemnãri pictorul mãrturiseºte:
Autodidact în artã, mi-am fãcut o educaþie solidã, fãrã sã
mã ridic la cel mai înalt nivel al frumuseþii prin dogmele
formelor didactice ci am descoperit singur dragostea
pentru frumos, (linie, formã, culoare) târându-mã în
genunchi spre înãlþimile frumuseþii. Aceasta mi-a dat
unicitate (individualitate) ºi calitatea artei mele a fãcut sã
semãn numai cu mine însumi.
La nici patru luni dupã preluarea colecþiei, soþia iubitã
se stinge. Apoi, la foarte puþin timp dupã plecarea Zamfirei,
nemaiputând sã îndure, aici printre noi, frigul singurãtãþii,
s-a hotãrât sã plece ºi pictorul în MAREA CÃLÃTORIE…
conºtiinþa Tuzlaru alãturându-se CONªTIINÞEI
UNIVERSALE undeva, sperãm noi, într-un colþiºor plin
de frumuseþe ºi armonie, pentru cã aici, nouã, celor rãmaºi,
ne-a lãsat frumuseþea ºi bucuria pe care le-a adunat sau
creat într-o viaþã.
Pictorul Nicolae Tuzlaru vã aºteaptã sã-l descoperiti!
Colecþia Tuzlaru mai are ºi alte capitole pline de
frumuseþe care urmeazã a fi povestite în alte expoziþii.
Floricica Dincã
Muzeul Judeþean Ialomiþa

NOUTÃÞILE EDITORIALE ALE LUNII MARTIE
LA BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ „ªTEFAN BÃNULESCU” SECÞIA „ÎMPRUMUT PENTRU ADULÞI”
Wood, Patricia - „Loterie”,
Ed. RAO, Bucureºti, 2009: Este un
roman remarcabil despre ºansã ºi
noroc, un roman amuzant, dureros ºi
plin de înþelepciune, despre un bãiat
simplu, devenit brusc foarte bogat,
care le demonstreazã tuturor cât de
puþine spune despre inteligenþa unui
om IQ-ul sãu. Subtil ºi amuzant,
„Loterie” îi va þine pe cititori în suspans pânã la ultima
paginã, fãcându-i sã se intrebe dacã norocul care a dat
peste Perry L. Crandall poate sã þinã piept acestei lumi
periculoase. Cartea a fost nominalizatã pentru
Premiul Orange în 2008.
Black, Holly - „Jertfa”,
Ed. RAO, Bucureºti, 2008: Kaye,
în vârstã de ºaisprezece ani, trãieºte
o viaþã de nomad modern. Aprigã ºi
independentã, ea cãlãtoreºte din oraº
în oraº cu trupa de rock a mamei sale,
pânã când un atac neaºteptat o
forþeazã sã se întoarcã în oraºul
copilãriei. Acolo, într-un cartier
muncitoresc din New Jersey, Kaye
descoperã cã este un pion fãrã voie într-o luptã milenarã
pentru putere între douã regate ale elfilor. O luptã care
ar putea foarte bine sã o coste viaþa.
Black, Holly—„Curajul”, Ed.
RAO, Bucureºti, 2009: Când tânãra
Valerie, de 17 ani, îºi surprinde
prietenul sãrutându-i mama, fuge de
acasã ºi ajunge în New York. Acolo
se împrieteneºte cu un grup de tineri
care locuieºte în tunelurile metroului.
Dar aceºtia nu sunt niºte adolescenþi
obiºnuiþi, iar Valerie începe sã
constate lucruri ciudate la livrãrile pe
care le fac ei. Când îl întâlneºte pe

Ravus, un trol, ea înþelege cã pe lângã lumea oamenilor
mai existã una, a zânelor. Valerie ºi prietenii ei încep sã
fure din medicamentele pe care Ravus le livreazã, prin
intermediul lor, zânelor exilate în oraº, însã o serie de crime
printre zâne îi face sã se întrebe dacã Ravus nu este
cumva un ucigaº. Între Valerie ºi Ravus se înfiripã o suavã
poveste de dragoste, umbritã însã de intrigile zânelor.
Este o aventurã fantasy întunecatã, cu un limbaj uneori
violent ºi în care eroii fac abuz de droguri, dar sub toate
acestea se întrezãreºte gingãºia primei iubiri a tinereþii.
Di Pietro, Paola—„Copilul meu
merge la ºcoalã”, Ed. All, Bucureºti,
2009: Intrarea în ºcoala primarã reprezintã
pentru un copil un moment delicat,
uneori crucial. Învãþãtoarea, colegii,
activitãþile ºcolare, ambianþa neobiºnuitã
îi pot crea unele dificultãþi care nu trebuie
sã scape atenþiei afectuoase, discrete ºi
inteligente a pãrinþilor sãi. Aceastã carte îºi propune sã
vinã în întâmpinarea dificultãþilor pe care fiecare pãrinte
le poate întâlni în timpul vieþii de ºcolar a copiilor, de la
cumpãrarea rechizitelor, la felul în care se respectã orarul,
de la teme la colocviile ºcolare, de la „colegii cu probleme”
la ºedinþele cu pãrinþii.
Stanciu, Gheorghe—“Pomicultura
de succes pentru amatori”, Ed. Cetatea
de Scaun, Târgoviºte, 2009: Cartea vine
în sprijinul pomicultorilor amatori, al
practicienilor, ca ºi al începãtorilor în
domeniul pomilor, fiind un îndrumar
practice, cu prezentarea aspectelor ceva
mai speciale, adecvate realitãþilor de azi
ale economiei româneºti. S-a avut în vedere faptul cã
ocupaþia pomicolã, cu deosebire în exploataþiile mici,
familiale, implicã în present o serie de cunoºtinþe noi, atât
despre viaþa ºi cerinþele tehnologice ale fiecãrei specii
pomicole în parte, dar ºi cu privire la scopul activitãþilor
pomicole.

Stanciu, Gheorghe “Legumicultura de success
pentru amatori”, Ed. Cetatea de
Scaun, Târgoviºte, 2009: Lucrarea
se doreºte a fi un îndemn adresat
micilor proprietary agricoli de a
produce legume, de a-ºi îmbunãtãþi
traiul, indifferent de loc, vârstã sau
posibilitãþi materiale, profesionale.
Producãtorii agricoli, operatorii ºi
comercianþii din domeniul valorificãrii legumelor,
specialiºtii centrelor locale de consultanþã agricolã din
spaþiul rural gãsesc în aceastã lucrare cunoºtinþe ºi idei
pertinente pentru a-ºi pune în valloare capacitatea,
energia ºi talentul spre a face bani din activitãþile legate
de producþia ºi piaþa legumelor.
Torragadella, Paz„Inteligenþa emoþionalã la
locul de muncã”, Ed. All, Bucureºti,
2009: Cariera profesionalã a devenit
principala preocupare a multora
dintre noi, dornici de a obþine
recunoaºtere ºi realizãri pe plan
profesional. Acest manual este un
instrument indispensabil în fãurirea
propriului drum prin jungla
competitivã ºi încâlcitã pe care o reprezintã mediul
organizaþional de astãzi, o carte proiectatã pentru a
transforma munca într-un veritabil demers de împlinire
personalã ºi totodatã o oportunitate pentru a te
cunoaºte pe tine insuþi ºi pe cei din jurul tãu. În paginile
sale veþi întâlni sfaturi valoroase, reflecþii ºi teste menite
sã vã creascã potenþialul în muncã prin intermediul
puternicelor instrumente ale inteligenþei emoþionale.
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Visam cã strecuram stele sub uºi
Asta am fost toatã viaþa: un visãtor greu de strivit.
Furam stelele de pe cer ºi le scuturam pe sub uºile învinºilor,
sã creascã – ziceam – zorile, precum florile,
peste sufletul lor rãvãºit. Sorocul sã le fie împlinit.
Sã-i nãpãdeascã norocul cum ºi-au dorit.
Îngenuncheam întunericul ºi albãstream pe margini întâmplãrile;
apoi chemam morile
cu toate surorile
ºi mãcinam tristeþi dupã tristeþi,
supãrãri,
nopþile reci ºi zilele seci.
Uneori,
stãteam la taclale cu Dumnezeu ºi-i povesteam
cât de orb este sufletul meu. Cã nu vede ura,
strâmbãtatea,
minciuna,
cum ne-nconjoarã, sâmbure de ger, una câte una…
„ Dupã cum ºtii, zicea EL, toate, aºa cum se nasc,
pre limba lor pier.”
Alteori,
mã apuca dimineaþa, prieteneºte, de mânã
ºi mã povãþuia sã mã astâmpãr, sã mai dorm pe acasã,
cã, de-acum, încep sã mã scutur; cã, uite, zicea,
lumina rugineºte pe coasã. Cã timpul care s-a scurs
e o patimã-n plus,
ºi vlaga îþi porneºte subtil spre apus.
Ehei, visãtor cum eram,
furam luna ºi o parte dintre stele
ºi le strecuram sub uºi, pe la casele învinºilor;
omoram vârcolacii ºi zãvoram tristeþea în giulgiul de pluº.
Cu zilele prinºilor bandajam orgolii pustii ºi scorneam nebunii.
Asta am fost întreaga viaþã: un visãtor greu de strivit.
Au venit pietrele ºi m-au acoperit. Au bãtut apele-n maluri,
m-au noroit, m-au udat, m-au râvnit…
Pãmântul m-a crescut ºi tot el m-a murit. Nici Doamna Nimeni,
nici Domnul Nimic n-au putut sã mã astâmpere. Pânã m-a nãpãdit
cuibul de vipere. Pânã a venit negura ºi m-a dat de pãmânt.
Enervant,
am visat sã scutur stele pe la casele celor învinºi,
sã le întind peste prag praful iluziilor – sã îºi vadã aprinsã
bucuria-n fereastrã – ºi-n odãi, tiptil, sã strecor spiriduºi.
ªi-am tot visat înadins pânã când lampa s-a stins.

Dreptul la utopie
O sã repet la nesfârºit cã între interesele economice
ale oamenilor de afaceri ºi interesele sociale ale statului
existã o deosebire de substanþã. Principiile ºi regulile ce
le guverneazã sunt prin definiþie diametral opuse, chiar
dacã aparenþa este alta. Ele coexistã ºi se influenþeazã
reciproc, dar atât. Dorinþa unora de a absolutiza sfera
economicului, considerând cã numai mediul de afaceri
are soluþiile, mã exaspereazã prin amatorism. Nimeni nu
Dan Elias
mai pune de mult mâna pe carte, sã afle cã societatea de
tip occidental pe care am luat-o ca model a fãcut aceastã precizare, ºocantã pentru
unii, cu multã vreme în urmã. Niciuna dintre cele douã nu pot deveni beneficiarele
unor concepte filosofice. Ele nu sunt nici bune ºi rele ºi nici frumoase sau urâte. Ele
sunt un dat al lumii în care trãim. Ceea ce înseamnã profit, eficienþã ºi interes personal
se transformã în cealaltã parte în prestaþie socialã, egalitate ºi interes general. Aºa
trebuie sã fie. Demonizarea statului ºi a instituþiilor sale nu este decât o formã de
presiune „la ciupealã”, poate mai picã ceva, poate mai cade în derizoriu un principiu,
astfel încât nimic sã nu mai conteze în afara banilor.
Exasperarea mea trebuie interpretatã ca o figurã de stil, fiind mai de grabã
vorba de o formã inofensivã de milã pãrinteascã. Amestecul diform dintre stat ºi
bani poate naºte un organism monstruos, pe care nimeni nu o sã-l poatã opri sãºi devoreze la un moment dat creatorii. Totul porneºte de la înþelegerea rolului pe
care îl are statul în aceastã construcþie artificialã, aparent de neînlocuit, pe care o
numim democraþie. El foloseºte banii ca mijloc ºi nu ca scop. De foarte multe ori,
respectul unui principiu face mai mult bine societãþii decât alocarea unor sume
suplimentare dacã prin asta se adânceºte insatisfacþia socialã.
Mã opresc pentru cã am devenit plictisitor chiar ºi pentru mine. Aceste lucruri se
repetã de o sutã de ani în ºcolile pe care ar fi trebuit sã le frecventeze cei ce aspirã la
un loc în instituþiile statului.
Scânteia care a generat aceste gânduri a fost articolul unui profesor-jurnalist, adept
declarat al veºnicelor „modificãri ale modificãrilor” din învãþãmântul românesc ºi care
încheia expunerea cu imperativul „pregãtirii pentru muncã” în ºcoalã, ca o consecinþã
fireascã a faptului cã „mediul de afaceri este pânã la urmã principalul finanþator al
educaþiei”. Nimic mai puþin adevãrat!!
De zeci de ani ne tot chinuim sã pregãtim copiii sã devinã schimbul de mâine al
clasei muncitoare, faimoºii lãcãtuºi-mecanici, chelneri sau tâmplari. Într-o vreme, toate
aceste meserii onorabile erau titluri nobiliare, astãzi doar pierdere de vreme. Nu cu
munca trebuie sã ne învãþãm copiii, ci cu respectul ei. Nu pentru „târgurile de locuri de
muncã” ne instruim tinerele generaþii, ci pentru sãnãtatea fizicã ºi moralã a societãþii în
care trãim. Restul vine de la sine.
Învãþãmântul este singurul loc în care statul are dreptul ºi chiar obligaþia sã fie
utopic. Toate acele valori plictisitoare de mai târziu, adicã personalitatea, caracterul,
morala ºi toleranþa, etica ºi solidaritatea ºi câte ºi mai câte altele, aici se cultivã. Falansterul
ºcolii ne asigurã argumentele pentru a putea rezista într-o fabricã, tot restul vieþii.

Stãpân ºi ciudos, întunericul a pus lacãt la uºi.
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