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WITTGENSTEIN ªI ACTUALITATEA
FILOSOFIEI LIMBAJULUI
Chiar dacã o ierarhie a gânditorilor de talie mondialã rãmâne
una relativã ºi fatalmente subiectivã, trebuie sã admitem însã
cã Wittgenstein rãmâne un punct de referinþã în evoluþia cugetãrii
filosofice, el instituind un nou mod paradigmatic de a face
filosofie din perspectiva limbajului, alãturi de ºtiutele paradigme
ontologicã ºi gnoseologicã. Unii dintre discipolii sãi susþin cã
Wittgenstein nu era un erudit, ci un geniu spontan, opera sa
constituind mai degrabã o colecþie de intuiþii intelectuale decât
originala organizare a ideilor altora sau ale lui proprii1. În lucrarea
sa ,,A Biographical Sketch” (Schiþã biograficã, 1958), dedicatã
gânditorului austriac ºi oferitã celor interesaþi la ºapte ani dupã
dispariþia acestuia, G.H.Von Wright declarã tranºant cã, dupã
pãrerea lui, Wittgenstein nu a avut nici un predecesor în istoria
filosofiei (,,nu are nici un strãmoº în istoria gândirii”), un frumos
omagiu adus originalitãþii unui gânditor realmente fascinant
din prima jumãtate a secolului XX.
La aproape ºase decenii de la trecerea din viaþã a acestui
mare neînþeles care a fost Wittgenstein, el rãmâne autorul cel
mai discutat din a doua jumãtate a secolului XX, cel puþin în
literatura filosoficã de limbã englezã. Obiectul predilect al
reflecþiilor ºi observaþiilor din textele lui Wittgenstein este
limbajul, acesta precizând într-o însemnare din 1931 cã ,,Noi
ne luptãm cu limba. Suntem în luptã cu limba”2 Faptul nu este
de mirare, rolul limbajului fiind central, filosofia nefiind formatã
din gesturi sau acte fizice, ci din cuvinte ºi fraze, filosofia fiind
o activitate legata de discursuri, dar deosebitã de alte activitãþi
legate de limbaj (precum literatura, poezia, istoria sau geografia)
atât prin stil, cât ºi prin felul propriu de a fi.
Se înºealã aceia care cred cã vor gãsi în opera lui
Wittgenstein opinii ferme ºi definitive, trasate cu mânã sigurã,
cu privire la ceea ce înseamnã filosofie, religie ºi credinþã
religioasã. Cel care se prezenta singur un ,,cãutãtor internaþional
al adevãrului”3 nu scuteºte pe nimeni de efortul de a gândi
apelând la propria-i raþiune, preluând de-a gata ideile altora, ci
îl îndeamnã sã-ºi punã în valoare propriile posibilitãþi
intelectuale. De aceea, noteazã cu modestie în 1931 cã ,,Eu nu
trebuie sã fiu decât oglinda în care cititorul sã-ºi vadã propria lui
gândire, cu toate neregularitãþile ei, pentru a le putea îndrepta,
cu acest ajutor”4. Nu avem cum sã nu ne aducem aminte aici de

Socrate, conºtiinþa mult prea lucidã ºi sâcâitoare a Atenei vremii
sale, cel care ºi-a depus toate eforturile ºi pasiunea în tentativa sa
de a-i îndrepta pe orgolioºii sãi concetãþeni în scopul a-i face mai
buni. ,,Este o mare tentaþie sã doreºti sã faci spiritul explicit”,
nota Wittgenstein în Însemnãri postume, el luptând efectiv pentru
claritate în exprimarea noastrã de zi cu zi. ,,Filosofia, în felul în
care folosim noi cuvântul, este o luptã împotriva fascinaþiei pe
care o exercitã asupra noastrã formele de exprimare”, afirmã el în
Caietul albastru. Iar bãtãlia sa pentru ,,dezvrãjirea intelectului”
meritã ºi astãzi toate aprecierile celor preocupaþi de filosofie.
Spre deosebire de filosofii care au revoluþionat sau reformat
tradiþia filosofiei teoretice, de la Descartes la Kant ºi de la Kant
la Husserl, Wittgenstein nu identificã un nou obiect sau o nouã
metodã, aratã Mircea Flonta. El nu a descoperit adevãratul obiect
al filosofiei, nici n-a pretins cã desãvârºeºte câºtigurile marii
istorii a gândirii europene. Demersul gânditorului austriac este
mai radical, el supunând examinãrii critice supoziþiile (sau
presupoziþiile) ce susþin vechile reprezentãri asupra gândirii
raþionale, supoziþii metafizice care îºi au originea încã de la Platon
ºi stau la baza gândirii europene, acestea fiind acceptate o
perioadã de timp ca neproblematice. Presupoziþiile sunt
convingeri acceptate în mod necondiþionat de cãtre individ prin
educaþie ºi practica vieþii, prin socializare, adicã o autoritate
exterioarã, în general nerecuzatã în viaþa noastrã. În destule
situaþii filosofii au pornit de la asemenea supoziþii ca de la lucruri
de la sine înþelese (lucru arãtat mai înainte, de altfel, ºi de Francis
Bacon în al sãu ,,Novum Organum” prin celebrii ,,idoli” ce ne
afecteazã cunoaºterea), de aceea este surprinzãtor cã ei, cei
dispuºi în principiu sã sã se îndoiascã de orice, nu au pus în
discuþie asemenea supoziþii ci, dimpotrivã, au clãdit pe baza lor,
conferindu-le o mai mare autoritate5. În Investigaþii filosofice,
Wittgenstein aratã cã filosofia nu trebuie sã acumuleze trãsãturi
necesare alcãtuirii unui tablou general al lumii (Weltanschaung),
ci sã critice presupoziþiile ontologice milenare. Pe urmele sale,
W.O. Quine afirmã cã ,,O ocupaþie principalã a filosofiei este
explorarea presupoziþiilor”, poziþie ulterior revizuitã: activitatea
de explorare a presupoziþiilor nu ar fi doar ,,o ocupaþie a
filosofiei”, ci mai curând filosofia însãºi. Urmãrind acest tip
omogen de obiecte care sunt presupoziþiile, filosofia s-ar putea

Gheorghe Petre.
Pictor al câmpiei

Operând în motiv o intervenþie picturalã liberã,
pictorul Gheorghe Petre îºi asigurã la modul aparte o
transfigurare expresivã a acestuia, transfigurare care
determinã în configuraþie o densificare a sevelor ºi o
concentrare a materiei, o sintezã a formelor ºi o anume
savoare cromaticã. Formele ºi culorile îºi dobândesc
particularitatea dintr-o gesticã picturalã largã, statornic
apelatã. Aceastã picturã stã sub semn cézannian datoritã
intensitãþilor de formã ºi de culoare, dar efectul este
cu totul altul. Aparþine reveriei, dar ºi în cazul ei se
vãdeºte posibilã o variantã distinctã, provenitã din
suprapunerea reveriei de dincoace de fereastrã peste
reveria de dincolo de ea, dacã luãm în considerare cã
fereastra nu desparte ci uneºte douã lumi ºi dacã dãm
crezare artistului cã vederea de dincoace ºi cea de
dincolo de pânzã sunt egale.
Dar, în pofida unor asemenea concordii la care
pictorul ne invitã, ca reflex secundar, tot pictura este

cea care ne aminteºte cã arta a fost inventatã pentru a
evidenþia ºi pentru a reþine, a face sã dureze, sã rãmânã
în timp ceea ce este frumos în lume. A fost inventatã
complementar, dar ºi compensatoriu, pentru a face lumea
mai frumoasã, pentru a o perfecþiona. Pentru a face mai
bunã cea mai bunã dintre lumile posibile. În felul acesta
s-a lansat fascinaþia paradisiacului, s-a sugerat
eventualitatea unui paradis permanent, dincolo de
anotimpuri ºi indiferent de vârste, s-a procurat un orizont
special de bucurii pentru ochi, de satisfacþii pentru privire,
de mulþumire pentru vedere, având corespondenþe directe
pentru suflet cãruia sã-i aducã alinare.
Ca perspectivã, ca direcþie tematicã, domnul
Gheorghe Petre este un pictor al câmpiei, al vastitãþilor
spaþiale, al deschiderilor nesfârºite, dar, ca obiectiv,
ca focalizare, se exercitã asupra apropierilor cãrora le
aratã solicitudine ºi care îi oferã capacitatea lor
expresivã. Astfel încât, totul este adus în apropiere,
toate lucrurile sunt concentrate în primul plan al vederii,
în frontalitatea imediatã. O asemenea transfocare
permite pictorului sã se manifeste în ceea ce ºtie ºi
poate realiza mai bine – în atenþia la ce exprimã ºi la
felul în care aceasta aduce, de fiecare datã, un plus de
elocvenþã.
(continuare în pag. 20)
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recomanda pur ºi simplu ca o cercetare asupra unor
presupoziþii nelocale ale actului raþional6.
Ceea ce îi conferã lui Wittgenstein o poziþie unicã unicã
printre filosofi - el considerând claritatea, transparenþa un scop
un sine - este modalitatea de a supune examinãrii critice intuiþiile
ºi reprezentãrile extreme de familiare, unele chiar mai vechi
decât filosofia, lucru observabil mai ales în scrierile sale de
dupã 1930 (când se va stabili la Cambridge ºi va începe sã
predea lecþii), de la Caietul albastru ºi Caietul brun pânã la
ultimele sale note puse pe hârtie în ultimele zile ale vieþii sale
(aprilie 1951). Aceasta constituie o mutaþie radicalã în felul de
a înþelege ºi practica filosofia, oferind un domeniu de reflecþie
inedit pentru filosofi. Dar dorinþa sa de a provoca curiozitatea
intelectualã a cititorului ideilor sale a reprezentat un efort prea
puþin apreciat la vremea sa de contemporanii sãi, Wittgenstein
resimþind cu acuitate izolarea sa intelectualã, fiind conºtient cã
ceva esenþial îl desparte nu nu doar de alþi filosofi, ci ºi de
modul comun de a gândi. Prietenului sãu Maurice Drury i-a
spus odatã, în anii de dupã cel de-al doilea rãzboi mondial:
,,Tipul meu de gândire nu este dorit de epoca actualã. Eu trebuie
sã înot deosebit de puternic împotriva curentului. Poate peste
vreo sutã de ani oamenii vor dori ceea ce scriu”7.
Revenind la Cambridge ºi la filosofie în 1929, Wittgenstein
le-a comunicat studenþilor sãi de aici cã fãcuse o mare descoperire,
,,o nouã metodã de a filosofa”, afirmând cã ,,filosofia ºi-a pierdut
aura” ºi cã ,,existã de acum înainte în filosofie un <<nod>> în
<<dezvoltarea gândirii omeneºti>>, comparabil cu ceea ce se
întâmplase când Galilei ºi contemporanii lui inventaserã dinamica:
fusese descoperitã <<o nouã metodã>>, cum se întâmplase ºi
atunci când <<chimia se dezvoltase din alchimie>>, astfel încât
era posibil acum, pentru întâia oarã, sã existe filosofi <<abili>>,
chiar dacã, desigur, în trecut existaserã <<mari>> filosofi”8.
Anton Dumitriu: Eseuri, 1986, Editura Eminescu, p. 190.
Ludwig Wittgenstein, Însemnãri postume, 1914 - 1951, traducere de
Mircea Flonta ºi Adrian-Paul Iliescu, Editura Humanitas, Bucureºti, 1995, p. 34
3
Kimberley Cornish, Evreul din Linz –Wittgenstein, Hitler ºi lupta
lor secretã pentru spirit, Bucureºti, Editura Nemira & Co, 2007, p. 262.
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Ludwig Wittgenstein, Însemnãri postume, 1914 - 1951, op. cit., p. 44.
5
Ibidem, pp. 174 – 175.
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Apud Adrian-Paul Iliescu, Filosofia limbajului ºi limbajul filosofiei,
Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1989, p. 155.
7
Apud Mircea Flonta, Înþelegerea filosoficã: ,,A vedea mai bine” (în
Mircea Flonta, Gheorghe ªtefanov ‹editori›, Ludwig Wittgenstein în
filosofia secolului XX, Editura Polirom, Iaºi, 2002, p. 101).
8
Ludwig Wittgenstein, Wittgenstein’s Lecture, editate de Desmond
Lee ºi G.E. Moore, Mind, vol. LXIV, nr. 253, ianuarie 1955, p. 26 (apud
Kimberley Cornish, Evreul din Linz –Wittgenstein, Hitler ºi lupta lor
secretã pentru spirit, Bucureºti, Editura Nemira & Co, 2007, p. 218).
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CALENDAR CULTURAL
IALOMIÞEAN
- MAI • 2 mai1940, Vintilã Vod, Buzu, s-a nãscut Radu
ASANACHE, epigramist;
• 7 mai 1929, Maltezi, s-a nãscut Ion Ghelu
DESTELNICA, poet, actor (m. 2001);
• 8 mai 1879, s-a nãscut Ioan C. FILITTI, om
politic;
• 10 mai 1945, Bucureºti, s-a nãscut ªerban
CODRIN (pseudonimul lui ªerban Denk), poet,
dramaturg, editor;
• 14 mai 1897, Buieºti, s-a nãscut Cristian
SÂRBU, poet ( m. ?);
• 16 mai 1938, Slobozia, s-a nãscut Florin
COSTINESCU, poet ºi editor;
• 23 mai 1944, s-a nãscut Ion ALECU, ziarist;
• 25 mai 1998, a murit prozatorul ªtefan
BÃNULESCU ( n. 8 septembrie 1929);
• 26 mai 1916, Patru-Fraþi, Adâncata, s-a nãscut
ªtefan TÃNASE, poet;
• 26 mai 1964, Urziceni, s-a nãscut Marius
MITREA, doctor în matematicã, profesor la
Universitatea din Minneapolis, Minnesotta, SUA;
• 28 mai 1953, Bucureºti, s-a nãscut Ion
TEODORESCU, poet, pedagog;
• 30 mai 1928, Vlãdeni, s-a nãscut Bucura
DRAGOMIR, rapsod popular.
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VIORICA GHEORGHE

Nebunia stã
la mansardã

Tenacitate

Aº fi vrut sã vã trimit o epistolã despre tãrâmul
în care am existat
sau sã vã scriu mãcar un rãvaº,
dar cuvintele s-au îndepãrtat prea mult de ochii mei.
În cuvânt erau viaþa ºi hrana trupului,
iar viaþa s-a furiºat odatã cu ochii din trupul rãmas ºi,
doamne, lângã drapel,
nu am mai aflat literele în plaivaz. Doar un cãþel,
rebegit ºi fãrã stãpân, molfãind drum dupã drum,
m-a îndrumat spre un cer fãrã pãsãri ºi fãrã început.
Mã scuturam de mine ºi devenea strãin ºi strâmt
cercul în care stele scãpãtau spre propriul mormânt.
La început ctitorisem castele, feþi-logofeþi, imperii solemne;
mai târziu: fabrici de vise, meteoriþi ºi chiar rãni deschise;
am reinventat zborul de noapte prin mirosul de brad,
unde viaþa se îndrãgosteºte de moarte ºi clipele ard,
dar cuvintele se depãrtaserã prea mult de ochii mei.
În locul lor crescuserã ramuri înflorite de tei.
…ªi veneau sãrbãtorile, ploaia deºartã, mâna Ei moartã…

La pas

…ªi m-am întors

De o vreme, locuiesc în balcon.
Nebunia stã, huzurind, la mansardã.
Când o privesc îmi vine sã mor. Doamne, ce frumuseþe
mi se aratã…!
Are o pleoapã de nalbã amirosind a gudron,
cealaltã parcã e gata sã soarbã istoria verde a unui baron.
Trupul i se leagãnã-n vânt.
Pletele îi sunt de pãmânt.
Mersul de ape.
Dimineaþa ºi seara servim împreunã, pe latura bunã,
anii mei la cuptor.
Pe latura rea, când nu mai poate de dor, luãm masa
într-o furtunã. Altminteri, prânzim din urcior.
Alei ºi-alelei, cât îi sunt de aproape, cã inima mea cu inima ei bate!
Când o ating, þipã în ea o cãþea.
Când o las, îi fierbe înãuntru o bombã cu gaz.
Fiindcã o îndrãgesc, îi dãruiesc universul într-o floare de prunã.
În curând o sã mã ia de bãrbat.
Pânã atunci vieþuim separat: eu într-un stârv, ea în minciunã.

Ctitor de fapte mãreþe

ROMEO AURELIAN ILIE

mi-am ºifonat
aripile în somn;

Nu ºtiu încã
dacã era toamna învinsã
sau stãpânã…

dimineaþa
am uitat
zborul promis

În antecamera ameþitor de albã
înãlþam paranteze unui relief deja obosit
pentru convoiul de cuvinte ºovãitoare
Întorcându-mã,
simþeam privirea veghind catena destinului
prin geana deschisã în rãbdare

Trufia vremii
Se sparge oglinda
într-o ultimã clipire
Ploaia plictisitã
jefuieºte doar albul –
Nu mai este timp sã se trezeascã
memoria cioplitorului de vise
Trufia vremii dã peste margini,
schimbând mãºtile
ºi tu nici nu ºtii
câtã întrebare grãbitã iese din penumbrã
cu prora vâlvoi

Între douã respirãri

of, de mâine
iar trebuie sã iau
viaþa
la pas… !

Nedefinire
Tu ai vocaþie de semãnãtoare:
aici, speranþã;
mai jos, bucurie;
spre dreapta, un braþ de tristeþe;
la stânga, ce vrei tu;
în mijloc, vezi sã nu;
la colþ, faci cum crezi
cu iubirile mele verzi;
…obositã,
ai vrea sã te rechemi

Aºteptare

Vicleanã ca deznãdejdea,
vestea în care nu mai credea
se rãzbuna pe aduceri aminte

ridicã-te,
ia-þi zicerea ºi umblã;
iertate îþi sunt
tristeþile grãbite

Între douã respirãri
numai un alizeu
obosea îndãrãtnic privirea
pe care voiam sã o uit

…de douãzeci de ani
poetul ne aºteaptã
în parc

Nefericiþilor,
fugiþi, vã ajung faptele ºi n-o sã vã mai spele nici apele…!

SORINA GAVRIULOIU

Nouãzeci ºi nouã de cântece
Lui Nichita Stãnescu
Oricine poate
deveni
inelul lunii
Chiar dacã a uitat
sã scotoceascã:
Poate cã nu suntem oameni Atât de umede ne sunt sufletele…
Vor înflori cu lacrimi
mesteceni fãrã frunze
Îmi vor aduce rugãciunile lor
pietre fãrã grai
ce nu ne supãrã liniºtea
chiar dacã
ne stropeºte genele cu amintiri…
Noi curgem
voi curgeþi
ei curg…
Nouãzeci ºi nouã de cântece
pentru unul singur
(din volumul Chipul ºi asemãnarea)
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IULIANA SIBICEANU

Cântec
ªi totuºi iarba ivitã
Printre pietre
În amfiteatrele romane
Se amãnã cu mine.
Trezesc crâmpeie
Din lacrima uscatã,
Muguri de tristeþe
Mã-ndeamnã sã-nfloresc
În locul lor.
Aripi mi-au înþepat
Umerii goi –
Sub rãsuflarea mea
Urma izvorului secat
E cântec.
(din volumul Ierburi de leac)

ANDREEA DANIELA CÂRJAN
Clasa a VII a A
Scoala nr.2 Sf. Andrei Slobozia

Abis
Ia-mã de mânã
sã alergãm pe curcubeu
pânã-n abis…

Magie
Te-ai aruncat într-un amurg de vise
ºi ai plecat sã colinzi desculþ prin dimineþi
Zboarã visele…
au prins aripi ºi zboarã –
Se duce magia fluturilor verzi
De mine ascunde-te în tine
Sã pot inventa aura crudã a oraºului mort

ILIE COMÃNIÞA
PASÃRE A ÎNSERÃRII
Pasãre a înserãrii,
A iubirii ºi-a francheþii,
Lasã-þi boarea dezmierdãrii
Peste roua dimineþii,
Cãci în boabele de rouã
Este lacrima durerii!
Te aºtept pe lunã nouã
Pasãre a înserãrii
Sã-þi aduni pe trupul meu
Aripile protectoare,
Sã mã strângi la pieptul tãu
Ca pe-un pui în disperare,
Sã mã-nvãluie mereu
Dragostea-þi ocrotitoare!

MIRESME DE APRIL
Reînfloresc muºcatele în geamuri,
E vremea coloniilor de flori
Care înãbuºã, subjugã ramuri
C-o feerie irealã de culori!
Pe fiecare ram, cohorte vegetale
De fluturi în fantastice dantelãrii,
Hipnotice miresme veronale
Ne vor cuprinde ºi ne-or ameþi!
Vrãjiþi, noi sã luãm în stãpânire
Imperiul florilor de-april,
Sã-þi pun pe frunte, precum un copil,
Ploi de petale, ploaie de sãruturi,
Iar ca rãspuns pe buze tu sã-mi scuturi
Miresme-mbãtãtoare de iubire!

DESCIFRÃRI
Imprevizibilã ºi stranie, sfioasã,
Eu îþi descopãr zi de zi
Lumina ochilor misterioasã,
Copilãreºtile bizarerii.
ªocantã uneori prin felul de a fi,
-Care te face totuºi mai frumoasã!Mã porþi între-ndoieli ºi bucurii,
Minunea mea capricioasã!
Te superi din orice ºi nu-nþeleg
De ce-s dojanã unele cuvinte,
Dã-mi binecuvântarea mâinii sfinte,
Fii foc mistuitor, nu aisberg
ªi zi-mi:O, Doamne, nu pricepi, nu ºtii?
Acesta-i modul meu de-a te iubi!”

REVEDEREA
Când caut dorul în cuvinte
Rostesc cu gîndul plin de tine
Poeme magice, divine,
Vreau taina lor sã mã alinte.
Par ºoaptele niºte suspine
ªi-n slove inima te simte,
Sub gene-i lacrima fierbinte
ªi câtã fericire-n mine!
Cu sufletul pândind tãcerea
Din gânduri numai presupuse
În vers îþi caut mângâierea
ªi vraja vorbelor nespuse,
Aºtept, iuito, revederea
Sub focul zãrilor apuse!

George Grigore

Cãtre un dialog
interreligios de
succes
Motto:
Fie ca frumuseþea pe care o iubim
sã se regãseascã ºi-n faptele noastre.
Mevlana Jalaluddin Rumi
Dialogul a devenit cel mai important mijloc de
rezolvare a tuturor problemelor aflate în suspensie
în cadrul relaþiilor existente între diverse civilizaþii ºi
culturi. Dialogul rãmâne o cerinþã indispensabilã
pentru întreaga omenire, dacã vrea sã trãiascã
departe de diferende, suspiciuni, conflicte, ºi totodatã
este calea corectã de a ajunge la cunoaºterea
reciprocã necesarã înþelegerii, convieþuirii paºnice
ºi cooperãrii între popoare.
De o deosebitã importanþã este dialogul ce poate
avea loc între adepþii diverselor religii pentru
construirea unei lumi în care sã predomine dragostea
reciprocã, cooperarea, respectul drepturilor celuilalt
pentru salvgardarea pluralismului în cadrul libertãþii
civilizaþionale, culturale ºi religioase a omului în
aceastã lume.
Ideile despre dialogul care se poate duce între
diversele comunitãþi religioase nu ºi-au pierdut din
prospeþime în ciuda trecerii multor ani de la lansarea
lor. Este imperios necesar ca acest dialog sã fie serios
ºi sincer din partea tuturor celor implicaþi, cãci acesta
rãmâne singura cale prin care se realizeazã
convieþuirea paºnicã ºi se poate pune capãt acelei
idei înspãimântãtoare de „ciocnire a civilizaþiilor”
care circulã acum în anumite medii.
Dialogul interreligios are succes dacã nu este
considerat a fi un mijloc de misionarism sau de
propagandã religioasã, de silire a celuilalt de a
îmbrãþiºa o anume religie – cãci de acest lucru se
tem toþi cei care refuzã acest tip de dialog – , ci el
este un prilej de a-l asculta pe celãlalt, de a înþelege
valorile religioase care constituie cadrul în care îºi
trãieºte viaþa. Acest tip de dialog nu se constituie
într-o târguialã sau într-o disputã asupra uneia sau
alteia dintre doctrine ºi nici în acordarea întâietãþii
uneia asupra alteia, cãci orice religie – indiferent
care este aceea – reprezintã un sistem de postulate
pentru credincioºii respectivi, care nu sunt
negociabile cu adepþii unei alte religii. Dacã unui
credincios i-ar trece prin cap cã religia sa nu
reprezintã un adevãr absolut, ar pãrãsi-o negându-i
învãþãturile ºi ar îmbrãþiºa o altã religie care ar
corespunde speranþelor sale de mântuire. De aceea,
aceste postulate se situeazã în afara cercului
dialogului încã de la bun început.
Nimeni nu poate fi blamat cã se mândreºte cu
valorile spirituale în care crede ºi care-l cãlãuzesc
în aceastã lume, însã lucrurile stau altfel atunci când
acesta îi agreseazã pe alþii pentru credinþele lor în
loc sã-i asculte, sã încerce sã-i înþeleagã ºi sã-i
respecte.
Succesul acestui dialog se edificã, aºadar, pe
nesilirea celuilalt de a intra într-o altã religie. Singurul
lucru care i se cere este ascultarea celuilalt pentru
a-i înþelege valorile care ii definesc viaþa, fãcând
astfel ca relaþiile cu celãlalt sã devinã pe deplin
armonioase.
———————————————
George Grigore, nãscut în comuna Grindu,
Ialomiþa, în 1958, este profesor de limba arabã
la Universitatea din Bucureºti ºi ambasador al
Alianþei Civilizaþiilor pentru România, cu o operã
impresionatã de scrieri dedicate Orientului arab.

SECVENÞÃ
DE SONETE
ªerban Codrin

Mireasmã-a raiului avea lumina,
Când patriarhi, hatmani, condotieri,
Ca niºte sfinþi pogorâtori din cer,
Nu-altarul preamãreau, ci pe Despina,
Fi-i-ar norocul de voievodeasã!…
S-au dus domnia pe-Argeºul în jos,
De-au mai rãmas din trupul vanitos
Pustia unei babe fãrã coasã…
Prin frigul nopþii, umbrã-nfriguratã,
Din mãnãstire se scufundã-n han,
Mai bea, mai scotoceºte dupã-un ban
De aur, pânã-aude, câteodatã,
Cântãri de îngeri morþi, ori, pe-ascunziº,
Rugina toamnei scârþâie-n frunziº…
(2)
Rugina toamnei scârþâie-n frunziº
ªi tulburelu-aþâþã bucurie
La cheful preacinstind viþa-de-vie
Cu-o mahmurealã fãrã ascunziº…
“Spre multã-ocarã, ce-aþi mai auzit
De-o Doamnã Chiajna, nu i-ar fi ruºine…”
“Cu pagubã, feciorii-n þãri strãine
Pe unul câte unul i-a turcit…”
“Pãi, la Paris trimeºi de padiºah,
În loc de-ospeþe-au baluri în palate…”
“Credinþa-ºi pierd prin locuri necurate,
De-o pildã, merg la teatru, joacã ºah…”
“Neteama de pãcate a muierii
Pe toþi ne-a-n fricoºat…”, bârfesc boierii…
(3)
“Pe toþi ne-a-n fricoºat…”, bârfesc boierii
În barbã, cu-ochii straºnici sub cãciuli,
De sus în jos pândind ca niºte uli
Din ceruri peste cuiburile þãrii,
“Ne-a-n fricoºat cea mai drãcoasã fatã,
Cã prea era-Împãratul bântuit
ªã ºi-o ridice cât mai strãlucit
Împãrãteasã-n Praga lui bogatã…
Ieri Preda-avu noroc de nuntã mare,
Pãi d-aia-i zicem Floricioiu azi
ªi-l bem cu tâmbãlãu ºi facem haz
De câtã laudã prin lume are,
De când Florica s-a-nsoþit cu el,
O pajurã vânând un porumbel…”
(4)
“O pajurã vânând un porumbel
Pui lângã pui a-naripat în munte,
Cu fulgere încoronaþi pe frunte,
ªi marþiale penele de-oþel…”
Nu proºtii cu blazoane ºi minciuni,
Ci-o boalã m-au sluþit pe ochi cu-albeaþã,
De-eram în noaptea nunþii-o cucuveaþã
Zdrobitã-n pumni de-un mire cãpcãun…
Trimisã-acasã, în Fanarul drag,
Când principesã mai sã-abdic, bãtrânã,
Pe-un ºoarece sãrac l-am prins de mânã,
Dar mândru ca un zeu de-arhipelag,
Cuib nou de ºoimi sã nãscocim în soare,
Spre bucurii cât mai lecuitoare…
(5)
Spre bucurii cât mai lecuitoare,
Eºarfele de-Alep, asemene
Unei grãdini de trandafiri pembè,
Imagineazã o îmbrãþiºare
Din creºtet, umeri pânã la picioare…
Cu-adânci, în ochi, lãstuni de Caucaz,
Danseazã-Ecaterina din grumaz
ªi ºolduri printre muzici foºnitoare,
Apoi se-aºterne leneº pe covoare,
De-ar fi geloºi sultanii în serai
Þi hanii de-aur din Baccèsarai,
Doar el, acrit, se ºterge de sudoare…
“Sã pari, Vasilie, vânãtor cerchez,
Dã-mi tâmplele sã þi le-ncondeiez!…”
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Romanul unui destin
Mi s-a întâmplat de multe ori ca, revenind asupra unei
cãrþi pe care o citisem cu multã vreme în urmã ºi care-mi
lãsase atunci o impresie deosebitã, sã nu-mi mai spunã
mare lucru, sã mi se parã desuetã, potrivitã, poate, pentru
cititorii de altã vârstã sau de altã instrucþie. Mãrturisesc
aceste gânduri pentru cã am lecturat de curând romanul
„Scadenþa”, scris de Valere Burlacu, ºi am fost la fel de
entuziasmat ca ºi în urmã cu patru sau cinci ani când l-am
citit prima datã.
Romanul este unul deosebit, scris într-un stil sincer
ºi alert care atrage cititorul, un roman care nu se citeºte în
etape, un roman care simþi cã nu te minte.
Citind romanul „Scadenþa” ai impresia cã lecturezi un
tratat de istorie despre perioada anilor de dinainte ºi dupã
evenimentele din decembrie 1989 dintr-o locaþie buzoianã.
Acþiunea romanului se desfãºoarã în douã planuri
alterne, orientate ca laturile unui unghi ascuþit, ca ºi cum
ar alerga unul spre celãlalt ca sã se întâlneascã în vârful
unghiului, atunci când are loc ºi deznodãmântul, planurile
topindu-se astfel unul în altul, ca într-un poem simfonic
în care orchestra are rostul ei, corul deasemenea rolul lui,
pentru ca, într-un final, acestea sã se întrepãtrundã,
apoteotic.
Când terminã facultatea, într-un acces de furie generat
de abuzurile care alterau actul de repartiþie, precum ºi
dintr-un mare orgoliu amestecat ºi cu mult teribilism, ºeful
de promoþie George Ioanide alege ultimul loc de pe listã,
poate nu întâmplãtor având numãrul 666, profesor la
ªcoala generalã Gãvãneºti din judeþul Buzãu. Necazurile
încep încã de la cãutarea ºcolii care nici nu mai fiinþa în
satul Gãvãneºti, toate clasele fiind comasate la centru, la
ºcoala din Bozioreni, unde locurile de profesor erau
ocupate pe bazã de criterii locale, nu de diplome, dar el
continuã sã se batã cu morile de vânt ca un Don Quijote
al timpurilor noastre. Prin atitudinea sa, George Ioanide
reuºeºte sã-ºi atragã simpatia þãranilor, dar mai ales a
bãtrânei Zenovia, la care locuieºte în gazdã, mãnâncã ºi
citeºte ºi care-i devine o adevãratã mamã ºi ura
notabilitãþilor care nu sunt de acord cu modul lui cinstit
de a respecta legile ºi ordinea, atitudinea lui sfidãtoare
încurajându-i într-un final ºi pe þãrani în acþiunile lor de a
se opune ilegalitãþilor puterii locale. Drept care, i se
însceneazã un furt din avutul obºtesc ºi George Ioanide
ajunge în puºcãrie de unde iese ajutat de evenimentele
din decembrie 89.
În satul Gãvãneºti, singurii lui prieteni, dacã n-o
socotim pe bãtrâna Zenovia ºi nici pe câinele ei Corbu,
rãmân preotul Mirel ºi soþia lui, cu care, din întâmplare, deºi
pe parcurs se dovedeºte cã n-a fost chiar o întâmplare,
George Ioanide are o aventurã de dragoste de-o searã, o
scenã emoþionantã, cum puþine s-au scris în literatura
românã, comparabilã cu scena dintre Ioana ºi ªtefan, înainte
de plecarea acestuia la Bucureºti, în Delirul de Marin Preda.
În acelaºi timp, pe celãlalt plan, se înfiinþeazã
Cooperativa, o idee a unor bãieþi deºtepþi pentru timpurile
pe care ei le prevãd înaintea altora, se mãreºte, se tufizeazã,
se întãreºte ºi se organizeazã pãtrunzând cu tentaculele ei în
toate structurile de putere ale statului, pregãtindu-se astfel
încât, la momentul potrivit, sã poatã prelua conducerea.
Dupã revoluþie, George Ioanid este ales deputat. Însã cu
spiritul lui protestatar el deranjeazã în continuare, de aceastã
datã de la tribuna parlamentului, oamenii ºi aranjamentele
Cooperativei ºi sfârºeºte într-un accident de maºinã.
Douã personaje principale se disting în economia
romanului, bãtrâna Zenovia care reprezintã trecutul ºi
tânãrul profesor George Ioanide, un reprezentant al
schimbãrii, prima plinã de înþelepciune, al doilea de abia
acum încercând sã se formeze. Bãtrâna Zenovia este atât
de prezentã, vorbele ei în majoritate memorabile cã, la un
moment dat te întrebi care este eroul principal, bãtrâna
sau rãzvrãtitul profesor. Oricum, bãtrâna Zenovia rãmâne
un personaj de neuitat.
Ernesto Sabato spunea undeva cã literatura, în cazul
nostru romanul, este poate cea mai completã ºi mai
profundã formã de cercetare a condiþiei umane. În evoluþia
sa, romanul a traversat mai multe etape: la început, o
simplã narare de fapte, apoi analizã de sentimente, registru
de vicisitudini sociale sau politice, reper ideologic... Aici
se încadreazã romanul lui Valere Burlacu ºi acest aspect
este tratat de autor, modul cum se face transferul de
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ideologie de la o societate la alta la limita dintre decenii, la
sfârºit de secol XX. Scriitorul nu se limiteazã la a descrie
personaje sau acte exterioare specifice personajelor lui,
abþinându-se de la alte manifestãri din pricinã cã ar fi false,
el pãtrunde în habitatul personajelor sale, aflând astfel ce
gândesc, cum vor sã acþioneze, ce idei au, devenind astfel
un alter-ego al lor. Deºi unii l-ar putea acuza de omniscienþã,
scriitorul Valere Burlacu devine astfel un explorator sau un
descoperitor ºi mai puþin un inventator.
Un roman trãieºte din substanþa lui epicã ºi din modul
în care se prezintã destinul individului în spaþiul temei.
Valere Burlacu ºtie sã dozeze evenimentele pe cele douã
planuri cu o precizie de ceasornicar. Acþiunea se desfãºoarã
într-un ritm alert, ca într-o simfonie de Sostakovici.
Romanul „Scadenþa” este un roman al destinului.
George Ioanide este un intelectual tânãr care traverseazã
fãrã voia lui douã forme de guvernãmânt. El este o victimã
a istoriei, încercând sã-ºi gãseascã menirea în lupta pentru
a schimba totul în mai bine, dar nu pentru el, ci pentru cei
mulþi. El cunoºtea condiþiile în care trãiserã þãranii din
þinutul buzoian în vechiul regim, cât fuseserã de ei de
chinuiþi ºi de terorizaþi ºi tocmai de aceea voia ca ei,
prietenii lui, sã trãiascã altfel, mai bine ºi mai demn. Ducea
o activitate care era incomodã pentru Cooperativã.
Un bun roman trebuie sã ne conducã în lumea lui, sã
ne cufunde în ea încât sã uitãm efectiv de realitate, afirma
Eugen Simion. „Scadenþa” lui Valere Burlacu nu este totuºi
nici un roman istoric ºi nici autobiografic. Romanul
„Scadenþa” este unul substanþial, curajos, cu scene
desprinse din autenticitatea vremii, un roman care ne duce
în lumea lui, captivându-ne.
Recitindu-l, acest roman rãmâne la fel de grav ca ºi
trecerea lui George Ioanide printr-o tragedie a istoriei.
I. Neºu

F.M. CIOCEA
***
Nu sunt barosan, nu sunt belfer,
Nici dragostea nudã nu-mi place defel;
Îmi fluier cãþeii, încalec pe-o razã
ªi iatã-s vânãtor de iluzii pe cer!
„Bãi ãsta! îmi strigã un grangur burtos,
Coboarã sau chem escadrila
Sã-þi tragã cu bombe la dos!”
Pun câinii sã-l latre,
I-arãt mijlociul
ªi zbor ca un fulger spre Nordul umbros!

Post-restant
Nu ai unde sã te-ascunzi!
Sunt umbra ºi lumina
Acestor mecanisme de þinut în braþe.
Ce cauþi tu, þâºneºte
Dintre oasele voastre
Atât de fierbinte încât
Nimeni pânã acum
Nu s-a încumetat sã-l atingã.
Te miri cã pot citi
În zaþul de leºie al cerului
Urmele lãsate de pleoape?
Îþi ºtiu viitorul foºnet cu foºnet!
Eu sunt dimineaþa ºi seara.
Aceste tulbureli de mãtãsuri proaspãt þesute.
Amiaza eºti tu!
Pun rufe de pãsãri la uscat
Pe sârma ochilor tãi
Ca sã-ºi poatã vedea zborul.
Nu trupurile lor sunt pãcatul.
Aici sus,
Þinându-se de fulgi unele pe altele
Putrezitul e numai un joc de societate.
În lenjeria strimtã a unui singur nor
Am trimis peste voi albastrul
Cu toate fructele sale.
Tu unde erai?
Sunt seninul ºi ploaia,
Sãrutul sãrãcind buzele
De dulceaþa cuvintelor.
Le spuneþi inimi
Abia bãtândelor distilãrii
Prin care ajung picãturi
Toate furtunile mele.
Nu-þi ridica privirea dacã nu vrei sã urci!
Luna nu-i decât un cuib pustiu
Unde-mi odihnesc gândurile.

Nu sunt reguli în cer sau legi idioate,
Doar iepuri pufoºi în briza de mai...
Chiui prelung, fumez trei chiºtoace
ªi simt cum rãmâne bãtrâneþea în spate.

Fragil
Sticlarul ºi þeava copacilor vii.

Mã piº peste blocuri, doar-doar orãºenii
Vor privi din asfalt spre azur
Sã vadã uimiþi cum eu ºi cãþeii
Vânãm aurore boreale pe cer!

Fragile baloane de sânge
Aceste trupuri suflate în carne topitã.
14.03.2010

***
Am prieteni beþivi?
ªi ce dacã!
Moartea din lucruri o distilãm în alcool
ªi bem pânã când vreo iubire ne umple
Noaptea din sufletul gol.

Giulgiul subþire în care se-ndeasã
Mãruntaie încã aburinde
Din ultimul apus de soare.
Apoi,
Viaþa ca o vacanþã a sufletelor
Fugite din rai,
puºcãria de puf a imaginarului.
.
În uniformele lor cu aripi,
Amintirea îngerilor disciplineazã formele
Purtãtoare de vis.

Bãtrâneþea ne roade din oase?
E-o bârfã a zilei de ieri!
Tocim universul la coate ºi radem
De ciudã vreo cincizeci de beri.
Noi beþivi?
Filozofi vreþi sã spuneþi!
Aprindem în voi amãrâþii un dor
ªi dragostea care apoi
Incendiazã îngerii-n zbor.

Nimic mai fãrã rost
Decât poleitul cu spaima zilei de mâine,
Invenþia ceasurilor
Ca niºte aparate de auzit timpul.

Sunt beþivi prietenii mei?
Posibil;
Dar asta-i o artã cu-o mie de paºi,
Fãrã de care lumea ar fi
Ca un dans vãduvit de nuntaºi.

Scãpaþi din mâini,
Ne-mprãºtiem prin iarba
În care abia respirase
08.01.2010

Sticlarul prin þevile lui.

ION VÃDUVA

OPERATOR LA SALUBRITATE
Adria Bãnescu

Sonet
De la tãierea capului... încoace
În sfântã zi de-nþelepciune roz
N-am întâlnit destin sã-l poþi întoarce
Ca-n pilda Vrãjitorului din Oz.
Al meu acesta fiind potecã prinsã
De pasul Omului de tinichea,
Tovãrãºii mãrunte – cât desprinsã
Pe pietre –alunecoase voi veghea.
Popasuri dese lupii sã-mi înghitã,
Pãduri de-argint sã-mi urle nebunia,
Voi ºti desferecat-îndreptãþitã
Sã-mi smulg din gheara hâdã armonia,
Dar nu mai vreau însoþitorii roz
La poarta Vrãjitorului din Oz!

Izvorul
Incert. Fãrã urmã de patã
ªtiut-repetat dintr-o datã
Cu formele odatã venit pe lume
E încã ce totul nu spune.
În sângele strâmb nu adastã
În plasmele verzi rozã castã
Se-ndeamnã; ucis de-ndoialã
Izvorul iubirii nu-nºealã,
Cât curge, înalt pentru alþii
Din tine prin fapta-þi – când alt þi-i
Cer ºi pãmânt în faþa luminii:
Aprinde-þi spinii cu cerul
Pãmântului dând greul înapoi
Cãci fi-vei mãslinul Grãdinii.

Sonet
La plata înfrunzirii nefrustratã
Pãºesc în adâncimea de sub ploi
Am tot ce nu se cere înapoi:
Roi de fiori pe frunte însetatã.
Un mic buchet de-amor la butonierã
Cordonul unui vers nevindecat;
Nimic din ce-ºi doreºte un pãcat
Pe-a viului întinsã emisferã.
Pãrinte, repetabilã rãbdare
Exuberanþei mele sã gãseºti
În jocu-mi printre cârduri îngereºti
Sã nu rodesc în fructe pieritoare.
Chezaº voi fi în ce Mã vrei – ºi peste
Ci iartã înfloririle aceste.
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Pe scena rãstignirii

Din povestea noastrã

Pentru tine m-am lãsat pârjolit
de cuvinte
zi ºi noapte ºi-am rãmas
pe harta iubirii, comoara
regãsitã în picãtura de sânge
recoltatã din degetul tãu,
strop de luminã pe acoperiºul
pe care dormim uneori.
Þi-e bine, haide, ridicã-te
discret lângã altar,
lângã icoana virginã
sã te privesc prin minutele
absenþei topitã în carte.
Riscând priviri aiuritoare.
Luni, spre prânz,
am plecat prin calendarul
zilei sub gheaþa geloziei
repezitã strâns la telefon.
Zãu! nu face atâtea parale
invidia grasã, pe scena
rãstignirii, a colegului tãu,
îl doare furnica din ochiul
cu albeaþã. Hai, te-ncheie
ºi zâmbeºte-mi cã te-am dorit.

Alungat de visul
Trecut prin îmbrãþiºare
N-ai fost admis deºi
Lipit de cartea-nvelitã
În speranþã, ai înnoptat
Pe treptele nevãzute ale anului 2009.
Te-am aºteptat
În oboseala mea flãmândã
Sã cumpãrãm piersici
Sau bananele rostuite în
Iubirea pe care þi-am dãruit-o
Cu cinste, fãrã cazier
În solitarele noastre-ntâlniri
Unde mergem, I.D. ?
Strãzile dijmuiesc prezenþa
Noastrã, tarabele sunt pustii
ªi vântul, singuratic, cântã
Pe gândul profetului.
Salveazã-mã! Cautã-mã
Printre liceeni ºi visând
La povestea noastrã.
Dar ce fãceai acolo,
Lângã o lumânare?!

Noi, cei smeriþi
Se dedicã lui G. St.
Am o fântânã norocoasã
Lângã scobitura unui sat
În care oamenii îºi ascund
Neajunsurile sã nu le vadã
Cei care strigã nume stranii,
Cei care zic cã formeazã
Mândria noastrã naþionalã.
Am o fântânã din care se-adapã
Cuvântul ºi culoarea
Lui Dali – pictorul
ªi noi, cei smeriþi,
Cu frica lui Dumnezeu.
Se lasã ora meditaþiei
În biserici ºi dintr-odatã
Deasupra noastrã
Mâinile preotului se-nalþã
Mai sus de cumpãna fântânii
Sã ne suie pentru o clipã
În lumina lui Dumnezeu
Prin patimile pruncului
Nãscut din iubirea dintâi.

Aidoma lui Marte
Am iubit un înger confuz
Crescut în carnea mea
Din care am livrat cântec ºi patimi
Departe de ochii zilieri
Ai imaginaþiei unei târfe.
Spune-mi dac-ai scãpat
De cãtuºe, de dricul ce poartã anul 2009
Ghemuit cu privirea codoaºã
A lui ªtie-Tot?!
Am iubit un înger pribegit
Lângã aºteptarea mea de nuntã.
Chiar ºi când nu eram acasã
Îmi vânai prânzul
De la marginea zilei
Cu slujnica ascunsã
În boscheþi de funingine,
ªi te uitai la stele
Cu pâinea în braþe
Pentru legãmântul uitat
Aidoma lui Marte.

Aºteptare
Ce gândesc despre tine, I. D,
în seara asta de miercuri
dupã ce þi-am vãzut maºina albã
în trecerea mea flãmândã
pe strada…
Ce gândesc despre tine, I.D,
cumpãrând ziua în care
ai promis, printre raze de soare
sã mã salvezi,
uitându-te în imaginaþia mea.
Am auzit împreunã
cum se deschide ora,
cum umbra ne pândeºte
ºi se stinge lângã casã.
ªoaptã lângã ºoaptã
adaugã aura curajului
de a-þi fi aproape
singuratic, când am pãrãsit
strada luminatã de
anii liceului.

Te-ai rãtãcit în
gândurile mele
Te-ai rãtãcit în gândurile mele
ªi atunci m-am vândut
pentru zâmbetul tãu,
pentru promisiunile tale
excitante, cu dragoste preschimbatã
în tãcere. Vino cu mine
Sã rãsturnãm ora
ªi raportul soldatului într-o amiazã.
Cumpãrã-mã, agitând batista
Pânã lângã patul meu
Pânã mã înveþi pe dinafarã
Sã ai curaj sã mergem departe.
Te-ai rãtãcit în gândurile mele
ªi-ai uitat marginea orei
Din care plecai sã tulburi demenþa
Care-ncerca sã ne cucereascã.
Iubeºte-mã agitat de cuvinte
ªi dã-mi ceva de la tine
Chiar ziua uitatã
În laºitatea dureroasã
C-am încercat sã trec Alpii
În sufletul tãu.

Prezent violet de
speranþã
Rãutãcios aluneca cuvântul
Iritat al palidului prieten
Într-o vineri, la telefon
Strãmutat în ligamentele
Promisiunilor care-mi avertizeazã
Libertatea de miºcare.
Am jefuit parcarea de spital
sã te-ascult pe tine
Într-o luminã buimacã
Pe care mi-o înghesuiai
Pe cerul gurii.
Am strâns resturile lumii
Sã te-aºtept la marginea nopþii
Pe furiº, sã-mi spui: Am venit!
Sã-mi umplu un vis
Sã-mi cunosc prezentul garantat
Într-o ficþiune defloratã
Sfâºietor de frumos
Incert ca o umbrã
Pierdutã în bãtãlia insomniei.
Am venit! mi-ai spus
Acoperindu-mã cu braþele tale,
Cu sãrutul înecat în pofta violatã
De amintiri, sã-mi îmblânzeºti
Singurãtatea virginã cu festinul tãu.

Robul treaz de iubire
Stelele tac, furiºându-se
În emoþia mea, sã-ºi ducã
lumina pe umãrul tãu
Când îmi supraveghezi supunerea
De tine, departe de gura lumii
Pe colina rãtãcitã lângã buricul
Nopþii împerecheatã cu secretul
Cãþãrat pe zidul meu.
Nu-þi bate joc
De taina robului
Treaz de iubire, tresãrind
În clipele întâmplãrii.
Anii se-nghesuie
În bulgãrele tãu agitând bãrbãþia
Departe de somnul cumpenii
Scoasã la licitaþie de amanþi desperaþi
Cã rufele au spãlat zorile.

Prin semnul de carte
Ce-ai fãcut cu zilele uitate
În jurãmântul luminat
Sub pleoapa amuþitã
La cãderea nopþii?
Salveazã-mã! þi-am spus
ªi-am surâs otrãvit
În spaþiul închis al aºteptãrii
Citindu-mi anatomia
Prin semnul de carte
ªi mi-ai promis
Timpul nenãscut.
Ascultã-mã ºi vino cu mine
Sã cumpãrãm prezentul
Agitând dorinþa soldatului
La raportul de noapte.
Când umbra ºchiopãta,
Mã cuprinzi definitiv
În gestul închinãrii
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Demnitatea mãgarului
Eu m-am nãscut mãgar, ºi n-am ce face,
Aºa a vrut sã fie Cel de Sus.
Menirea mea e munca doar, ºi pace.
ªi nu poþi spune cã nu sunt supus.
De când mã ºtiu sunt condamnat rãbdãrii,
ªi mângâiat de bâtã ºi de par.
N-am ripostat la nimeni, niciodatã,
Mi-am pãstrat demnitatea de mãgãr.
Pe Moise ºi Maria, pe drumul spre surghiun,
Cum i-am putut ºi eu, i-am ajutat
ªi doar, Eghipetul, nu pot sã spun
Cã era rãcoros sau asfaltat.
Ce mândru-am fost când, mai târziu, Mesia,
În drumul Lui cel fãrã de retur,
M-a luat sub El, sã lupte cu trufia
Judecãtorului roman, câinos de dur.
Sã nu credeþi cã vreau sã-mi daþi medalii
Sau sã devin icoanã de altar,
Însã aº vrea sã fiu lãsat în pace;
Urât ºi … rãguºit ca un… mãgar.
Dar mã revoltã ºi pe mine lumea
Când pentru orice rãu mã ia reper;
Sã mã compare numai cu prostimea
Îmi pare reprobabil de sever.
De pildã, când copilul lui Cutare,
Copilul-mânz, dar tatãl-armãsar,
Îºi scoate ruºinica-n curtea ºcolii,
Automat, devine un mãgar?

Gheorghe DOBRE

Salvarea mea

licorn la izvor

Salvarea mea? Ritmul respiraþiei,
deseori gravitaþia,
cãlãtoriile, levitaþia.
La nouã ani deja mã arãtasem nimicului,
însemnat pe faþã de câinele mujicului.
M-au protejat medicamentele.
Iau ºi acum pastile împotriva copilãriei.
La zece ani am doborât primul avion.
Între zece ºi doisprezece ani furasem deja
argintãria dimineþilor ºi zece poveºti,
care m-au ajutat apoi
sã sparg magazinele sãteºti
ºi sã intru în ploi.
Purtam pe atunci platoºa, scutul, suliþa.
Un pui de diavol ce isterizeazã uliþa.
Apoi, aºa din nimica,
m-am trezit în uºã cu-o namilã cât frica,
poate chiar lumina din cele strãine,
lãsându-mã în braþele mele
pe mine.

Îi este mai uºor societãþii
Sã îl taxeze:-Igrec, eºti mãgar!
Decât sã-l amendeze pe tãticu,
Mai ales dacã e … parlamentar.
Apropos de legiºti, cã ºi aceºtia
Trag la rasoale ºi fãrãdelegi;
Sã treacã ei, sã tragã la samare,
Iar noi, mãgarii, sã concepem legi!?
Nu cred cã demnitatea mãgãreascã
Ne-ar permite muncii sã-i dãm rasol,
Mai bine ne retragem de pe tronuri
Fãcând din parlament un campus gol.
………………………………………
Acum, eu plec unde îmi cere…vârsta,
ªi … ºtiþi care-i destinul de mãgar:
Fãrã jerbe de flori sacrificate …
Încet ºi trist … discret ºi … solitar.
Marian Ezeanu

mai dã-mi sã beau. din aceastã licoare
þâºnesc lumini. din locurile-atinse-n pahar
cai nechezând ºi-ndemnând a plecare
strâng cortul din care-am lipsit iar.
arc plesnit mi-e fruntea.-n sudoare
galere duºmane se bat, se scufund.
vai mie, omor sãvârºind o plecare!
vai þie, celei ce-acuma îi cânt!
sã mai beau. ºi sã beau. ºi sã plec.
ºi sã vreau. gol de aer. mã-nec!
mâinile mele se bat, se scufund.
slavã þie, celei ce-acuma te cânt!
slavã þie, celei ce-acum îi descânt!

dans

Vedere în perspectivã
Eram aproape goi.
Ne aruncaserãm de pe noi vederea în perspectivã.
Ea îºi scosese rãnile cu neruºinare.
Eu îmi scosesem ploile ºi stãteam cu ele în braþe
Fusesem respins de scrisorile de pe front
ºi admis de oglinzile de lut,
ce îmi susþin fãptura.
Gata! Mi-au scos la licitaþie dantura,
inelul cu sateliþii artificiali din jurul inimii.
Îmi vând paºii de pe trotuar
ºi ultima umbrã de barbar.
În timp ce îi sãrut partea nevãzutã
se retrage în sine, uºor nedumeritã
de cãderea frunzelor.
Moartea bea din pahare lungi cu înghiþituri mici.
În ochi ne cresc plante necunoscute ºi focuri.
E zadarnic sã ies din cãderea de stea.
Cheia singurãtãþii este la ea.

Întâlnire cu absenþa

Elevul Igrec bate profesoara;
Normal cã se comportã anormal.
O culpã gravã ºi revoltãtoare,
Demnã de “kilometri de canal”.
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Nicolae TEOHARIE

În diferite ediþii pulberea îmi pãstreazã
copilãria povestitã de tãlpi.
Lumina din titlul de pe copertã prima parte a morþii.
Cântecele se descalþã ºi pãºesc prin praful fierbinte.
Þineþi minte!
Sã-mi lãsaþi vinul în mijlocul timpului,
unde ºi când m-am aflat.
Adierile, aceste rude sãrace ale vântului,
m-au recunoscut.
Toþi mint, eu nu mai sunt.
Când mã trag înspre crâºmã,
când mã trag înspre fãptura ei de lut,
absenþa are lacrimi în ochi.
ªi mangã m-am fãcut.

Poeme haiku
undeva în oraº
puiul de mãr înflorit
închis sub pleoape

þurþur tot mai mic glu-glu-glu porumbeii
pe sub streaþinã

poartã deschisã
cu flori de promoroacã
vechea livadã

viscol românesc
cãlãtori ºi prefect
cãutând drumul

cãlãtor singur
mama bolnavã înghiþitã de ceaþã
umbra uliului miþcã
fire de pelin
crucea muntelui
ce dimineaþã
printre firele ierbii
6 aprilie 2010
buburuzele

Mircea Teculescu

curioasã
luna cautã-n izvor
hotarul
din care þâºnesc lumini
apoi
pasul tãu înaintând pe covor
pasul tãu înaintând
foºnitor
pasul tãu înaintând
orbitor

meºterul Manole, dupã zbor
nimeni nu mai pleacã
nimeni nu mai vine
e liniºte-n mine
ca-n spatele crucii.
cãldurã de-nceput de lume-n care
Cronos dormiteazã
ºi eu visez pentru el
cum se-ntoarce-n somn
rãnit
jertfit într-o zi
ce nu-ºi mai gãseºte locul în an
dragoste întemniþatã-n zidurile mele
cautã prin buzunare
ºi dã-i un ban.

Reverenþe
va veni ºi se va arãta
un chip luminos
care va tulbura apa zilei
reverenþe fãcând
ºi-mpãrþind dulceþuri
colorate
o sã-l crezi
ºi-o sã te lepezi
de toate nopþile de dragoste
visate-mpreunã
ºi va fi luminã
ºi n-o sã-þi foloseascã

WITTGENSTEIN ªI ACTUALITATEA
FILOSOFIEI LIMBAJULUI
(urmare din pag. 1)

Dar nu toþi aceia care l-au cunoscut i-au împãrtãºit
entuziasmul, ba chiar au considerat schimbarea de perspectivã
ca un pas fãcut înapoi. Fostul sãu profesor, Bertrand Russell, va
aprecia în autobiografia sa intelectualã (apãrutã dupã dispariþia
celebrului sãu fost student ºi prieten din tinereþe) cã Wittgenstein
s-ar fi umilit în faþa simþului comun, la fel cum un genialul scriitor
rus Lev Tolstoi s-a umilit la bãtrâneþe în faþa mujicilor, pe care ia preferat oamenilor culþi. Considerând cã aplecarea lui
Wittgenstein asupra limbajului obiºnuit ar fi o degradare faþã de
preocupãrile sale anterioare, Russell riscã o apreciere ºocantã
afirmând cã pe acesta gândirea serioasã l-ar fi obosit, aºa cã a
inventat o doctrinã care sã-l scuteascã de asemenea activitate9.
Scopul ,,Cercului de la Viena”, având în componenþa sa
filosofi, fizicieni, matematicieni ºi logicieni, era sã distrugã
filosofia, cu excepþia analizei filosofice, necesarã stabilirii unei
fundamentãri absolut certe pentru ºtiinþe. Scopul pozitivismului
logic era acela de a stabili, în locul speculaþiilor metafizice, o
viziune scientistã (propagating and furthering a scientific
outlook), o empiricã ºi solidã ,,mentalitate ºtiinþificã” în genul
celei descinse din Hume, fãcând din ºtiinþa fizicii un model
pentru întreaga cunoaºtere umanã10.
Caietul albastru, lucrare semnificativã pentru gândirea
wittgensteinianã, debuteazã direct cu întrebarea ,,Care este
înþelesul (meaning) unui cuvânt?” Dacã avem în vedere
problemele de naturã religioasã, sper exemplu, ar trebui sã ne
întrebãm sã ne înþelegem prin termenii ,,Dumnezeu”, ,,credinþã
religioasã”, ,,religie”, ,,misticism” ºi alþi termeni din aceeaºi
familie, cititorul aºteptând sã primeascã un rãspuns adecvat la
aceste întrebãri, adicã sã gãseascã semnificaþia cuvintelor.
Wittgenstein îºi va dezamãgi cititorii când nu va oferi rãspunsul
aºteptat acestor întrebãri, producându-le astfel ceea ce el numea
,,crampe mintale”. Impresia unei ,,crampe mintale” este impresia
cã nu putem spune ceea ce de fapt ºtim. A vorbi ºi a gândi sunt
activitãþi strâns legate, iar raporturile dintre idei sunt în relaþie
directã cu limbajul uman. A fi capabil sã raþionezi este, de fapt,
acelaºi lucru cu a fi capabil sã utilizezi elementele unei limbi.
Din pãcate, nu toþi oamenii reuºesc sã realizeze acest lucru. În
gândirea comunã, problema semnificaþiei cuvintelor pare a fi
legatã de concepþia lui Platon asupra acesteia, pe care filosofii
de azi ai limbajului o numesc teoria realistã sau teoria
esenþialistã a semnificaþiei, care considerã cã numele proprii
desemneazã obiecte individuale, iar numele comune calitãþi
proprii obiectelor individuale. Platon presupunea cã însuºirile
sunt ingrediente ale obiectelor care fac parte din aceeaºi familie,
de exemplu ,,frumuseþea” este un ingredient al tuturor lucrurilor
frumoase (un cal de curse, o tânãrã fatã, dupã exemplul lui
Socrate), ,,tot aºa cum alcoolul este un ingredient al berii ºi
vinului”11, de unde am putea scoate ideea de ,,frumuseþe”,
dincolo de aspectele obiectelor sau fiinþelor particulare. Dar
Wittgenstein se desprinde aici de un asemenea mod de a vede
lucrurile, arãtând cã adesea mintea noastrã este dispusã sã aducã
la acelaºi numitor obiectele cu care are de-a face, luând ca exemplu
diversele ,,jocuri”: cele jucate pe tablã, jocurile cu mingea,
jocurile sportive º.a.m.d., asupra cãrora considerãm cã trebuie
sã aibã ceva în comun, de vreme ce toate sunt jocuri. Ajuns în
acest punct, Wittgenstein lanseazã faimosul îndemn ,,Nu gândi,
ci priveºte!”, plecând de la ideea cã mintea noastrã are înclinaþia
de a unifica în acelaºi gen lucruri diferite precum jocurile amintite
(aºa cum cineva care poartã ochelari cu lentile colorate vede
obiectele ca având respectiva culoare a lentilelor). Rezultatul
examinãrii va fi acela cã, dacã vom refuza construcþia mintalã ºi
ne vom mulþumi sã privim, vom vedea o reþea complicatã de
asemãnãri care se suprapun ºi se încruciºeazã, pe care el le
caracterizeazã prin expresia ,,asemãnãri de familie”12. Analizele
wittgensteiniene nu-i vor oferi cititorului interesat definiþiile
,,ultime” sau esenþialiste, de genul celor arãtate la Platon, dar îl
vor ajuta sã vadã îngustimea unora idei curente despre termenii
în cauzã sau interpretãrile înºelãtoare. Se pleacã aici de la
convingerea cã realizarea unui progres în înþelegerea filosoficã
este condiþionatã de schimbarea stilurilor de gândire, scopul acestor
demersuri fiind unul terapeutic, iar nu descriptiv, nici explicativ13.
Din perspectiva atitudinii intelectuale post-moderne,
filosofia nu mai poate avea pretenþia descoperirii unor Esenþe,
Sistem ºi Adevãr ultim, nici nu poate oferi vreun set de principii
metafizice sau axiome absolute, nici sã cãlãuzeascã ºtiinþele sau
artele în cãutarea Adevãrului ultim. Dar atunci, rãmâne
întrebarea ºtiutã dacã are vreun rost sã interpretãm lucrurile
din punct de vedere filosofic, dacã putem rãspunde la interogaþia
,,ce înseamnã toate acestea?”, dupã expresia lui Thomas Nagel.
Întrebarea nu rãmâne suspendatã în gol pentru Wittgenstein, el
susþinând cã rolul analizei filosofice este unul terapeutic, acesta
constituind un antidot împotriva gândirii captive. Pentru
gânditorul austriac, gândirea e captivã, în primul rând, în limbaj,
iar ,,fiinþele omeneºti sunt fãrã sã-ºi dea seama încurcate în
plasa limbii”. Mai mult, el susþine cã limbajul este un labirint în

care oamenii rãtãcesc lesne, sau o plasã în care e prinsã mintea
lor, iar metaforelor labirintului ºi plasei li se adaugã ºi aceea a
capcanei, limbajul întinzându-ne nu rareori ,,nenumãrate
capcane”. Metaforele limbajului ne pot tiraniza, aluziile acestuia
pot fi compromiþãtoare pentru acela care vrea sã le descifreze
sensul. Pentru putea reprezenta faptele, avem nevoie de anumite
reguli de proiecþie sau convenþii de reprezentare, acea
,,gramaticã” de care vorbea Wittgenstein, noi privind ºi
concepând lucrurile doar prin intermediul cadrului impus de
aceastã gramaticã14. Rigiditatea acestui cadru obligatoriu pentru
gândire imobilizeazã mintea umanã, provocând ceea ce el
numeºte în Caietul albastru o ,,crampã mintalã”: ,,Limbajul
nostru obiºnuit, care, dintre toate sistemele posibile de notaþie,
este cel care strãbate întreaga noastrã viaþã, þine minte noastrã
în mod rigid într-o poziþie, cum ar veni, iar în aceastã poziþie ea
se simte uneori amorþitã”15.
Este denunþatã aici neputinþa cronicã de a gândi împotriva
fluxului convenþiilor pe care se bazeazã gândirea, care devine
prizonierã inclusiv prin tendinþa de a folosi ºi extinde analogii
convingãtoare, care ni se impun prin aparenta lor forþã
convingãtoare dar care ne pot face sã eºuãm în nonsens. Chiar
dacã îºi au rostul lor ºi pot fi extrem de folositoare, autorul
semnalizeazã pericolul faptului cã, în cele mai multe cazuri,
este imposibil de indicat punctul exact sau limita de la care o
analogie începe sã ne inducã în eroare. Dacã luãm cazul
comparaþiei timpului cu un râu, analogia este utilã pentru cã
evidenþiazã dinamicitatea timpului. Dar existã imediat capcana
alunecãrii în interpretãri ilegitime atunci când ne punem
întrebarea ,,care este originea timpului?”, ca ºi cum timpul ar
trebui sã aibã o origine pentru cã orice râu are un izvor. Or,
timpul desemneazã doar raporturile înainte de, simultan ºi dupã,
de aceea G.E. Moore, analizând scrierile wittgensteiniene din
perioada 1930-1933, observa îndreptãþit cã nu are sens sã ne
întrebãm ,,care este originea lui înainte sau dupã”16.
Wittgenstein era convins cã oamenii sunt scufundaþi adânc
într-o mare de confuzii conceptuale, aducând destule exemple
în acest sens. Confuziile sunt inevitabile atât pentru cã nu
putem prevedea limita dincolo de care analogiile noastre devin
nonsensuri, dar ºi pentru cã limbajul ne întinde permanent
capcane noi.
,,Limbajul filosofilor este deja deformat, ca ºi o deformare
produsã de cãtre pantofi prea strâmþi”, suntem atenþionaþi în
însemnãrile sale 17. Eliminarea acestor confuzii nu este
consideratã de autorul ,,Caietului albastru” o simplã sarcinã
preliminarã, ci una de fond. El considerã cã þine de menirea
exerciþiului filosofic etern realizarea unei terapii permanente
împotriva captivitãþii gândirii: ,,Filosofia, în sensul în care
folosim noi cuvântul, este o luptã împotriva fascinaþiei pe care
o exercitã asupra noastrã formele de exprimare”18. De aceea,
revine filosofului imperioasa datorie de a ,,ara” neîncetat câmpul
imperios al limbii; totuºi, distrugerea idolilor nu trebuie sã
conducã filosofia cãtre o idolatrizare a absenþei idolilor.
,,O cauzã principalã a maladiilor filosofice – o dietã
unilateralã: îþi hrãneºte mintea numai cu un singur fel de
exemple”, aratã Wittgenstein în paragraful 593 al ,,Cercetãrilor
filosofice”19. Incapacitatea gândirii de a vedea lucrurile aºa cum
sunt este numitã de gânditor ,,maladie filosoficã”, aceasta
constând în înþepenirea acestei facultãþi într-o poziþie rigidã,
din care rãmâne vizibil un singur aspect al lucrurilor. În cultura
clasicã ºi intelectualistã a lumii occidentale, aceastã maladie era
foarte rãspânditã, ea generând miturile Unitãþii care se ascunde
în spatele Diversitãþii, a acelor ,,esenþe” de tip platonician, al
calitãþilor ,,oculte” ale sensului, gândurilor sau interpretãrilor
etc. Wittgenstein cere sã ne emancipãm de sub dictatura
intelectualã a unui singur mod de interpretare, ,,maladia
filosoficã” putând fi tratatã prin terapia exerciþiilor conceptuale
(analize ale gramaticii cuvintelor, experimente mintale etc.),
învãþând astfel sã vedem lucrurile din perspective diferite. Este
un altfel de a spune cã rostul studierii filosofiei este mai puþin
acela de achiziþionare a unor cunoºtinþe de tip enciclopedic, cât
mai degrabã acela de a destupa mintea celor studioºi.
,,Crampa mintalã” generatoare de cecitate intelectualã, care
ne împiedicã sã vedem lucrurile familiare ºi cunoscute, îl
determinã pe Wittgenstein sã exclame: ,,Fie ca Dumnezeu sã
dea filosofilor capacitatea de a vedea ceea ce stã în faþa ochilor
tuturor”20. Aceastã incapacitate a gândirii intelectualiste de a
vedea ceea ce îi stã în faþã este explicatã de filosoful austriac
prin proiecþia permanentã a anumitor modele ideale asupra
lucrurilor, deduse din propriile convenþii sau reguli de
reprezentare, raþionând în spiritul unui aºa trebuie sã fie, în
locul unei cunoaºteri adecvate a lumii. Când lui Hegel i se

obiectase cã realitatea nu este neapãrat conformã cu raþiunea ºi
perspectiva sa panloglistã asupra lumii, reacþia lui a fost
vehementã: ,,Cu atât mai rãu pentru realitate!” Încercând sã
realizeze distincþia dintre ,,lucrurile în sine” ºi ,,fenomene”,
Kant oferise o imagine sugestivã: dacã am vedea lucrurile doar
purtând ochelari cu lentile colorate, atunci am vedea lumea
întreagã coloratã în acea nuanþã. Reluând ideea kantianã,
Wittgenstein comparã captivitatea gândirii cu o pereche de
ochelari pe care o avem pe nas ºi prin care privim, indiferent la
ce ne uitãm, fãrã sã ne vinã vreodatã ideea sã-i dãm jos21. Sarcina
filosofiei autentice este una terapeuticã ºi demistificatoare:
,,Care este scopul tãu în filozofie? Acela de a-i arãta muºtei
drumul de ieºire din sticlã”22 (The fly buzzing in the fly bottle
will be shown the way out). Sã nu ne iluzionãm, avertizeazã
Wittgenstein, rostul filosofiei este doar acela de eliberare a
gândirii din captivitatea ei.
Captivitatea intelectualã este generatã nu doar de structurile
limbajului obiºnuit, neformalizat ºi plurivoc, ci ºi din nevoia
modernã de a rezuma, sintetiza ºi simplifica ideile, observã
Adrian-Paul Iliescu. Schematizarea se impune într-o societate
a bombardamentului informaþional, unde este nevoie de
expeditivitate, sub presiunea timpului ºi a cantitãþii imense de
informaþii provenite din toate domeniile, care devine copleºitoare.
Nu poþi surprinde ideile ºi mentalitãþile unei epoci decât
cunoscând particularitãþile ei uneori ireductibile, adicã realizând
o imersiune în cultura vremii, cu motivele ei. Dar, în modul
nostru spiritual de azi, cu o vãdite tentã utilitaristã în destule
domenii, ideile trebuie sã fie rapid manevrabile, conectabile,
comparabile imediat, lesne de transplantat ºi, ca atare,
formulabile direct, simplu sintetic. În loc sã exprime o largã
stare de spirit, un peisaj mintal, ideile sunt simplificate,
transformate în nuclee conceptuale omogene esenþializate, dar
care au prea puþin din spiritul vremii care le-a generat. Lucrurile
se petrec similar cu învãþarea unei limbi strãine de cãtre un
student începãtor preocupat doar de eficacitate: el vrea sã-ºi
fixeze în minte regulile gramaticale, dar ignoreazã deliberat limba
vie, pierzându-se astfel legãtura principalã dintre aceste reguli
ºi discursul real. Se ajunge astfel la scheme abstracte care nu au
nimic altceva în spatele lor. Dacã vrem sã ne referim la ideile
altor generaþii, la limbajul ºi gândirea acestora, schematizãrile
noastre nu redau nota autenticã a originalului. Suntem prizonierii
propriilor ,,reconstrucþii” mentale, cãlãtorim pe o hartã pe care
am schiþat-o doar noi, dar avem pretenþia cã ne miºcãm pe
teren. Aceste idei simplificate ºi esenþializate, neîndoielnic utile
într-o lume grãbitã, sunt doar surogate intelectuale, labirint de
abstracþii ce reproduc aproximativ realitatea, ele neputând sã
reconstituie ºi sã retrãiascã mental, din interior, spiritul epocii
respective23.
Adrian-Paul Iliescu exemplificã o atare abordare prin ideea
de întâmplare, ca înseamnã altceva astãzi decât în epocile trecute.
Pentru vechii greci, într-un univers dominat de necesitate,
întâmplarea era un soi de cutremurare a ordinii ºi armoniei
universale, idee de mare dramatism metafizic. Pentru
contemporani, însã, ideea de necesitate se reduce la un banal
,,eveniment cu probabilitate de apariþie micã”, un fapt având
doar proprietatea de a fi statistic rar. Acelaºi lucru se întâmplã
ºi în cazul ideii de a fi necesar, verb înþeles azi ca ,,a fi prezent
în toate lumine posibile”, pierzându-se astfel încãrcãtura
filosoficã originarã, la fel cu raþionalitatea, înþeleasã ca o
capacitate de a evalua comparativ probabilitãþi ºi utilitãþi în
vedere atingerii unui anumit optim.
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Doi pr
ozatori buzoieni
prozatori
Afirmat ca pamfletar temerar, eseist, poet ºi cronicar literar,
îndeosebi de întâmpinare, Stan Brebenel adaugã profilului sãu
literar ºi valenþa întregitoare de romancier.Canari în colivie
(Editura Rafet, Rm. Sãrat,2009) are ca protagonist un intelectual,
Profesorul, care reuºeºte sã traverseze, fãrã sã se înregimenteze,
regimul comunist implantat în România cu ajutorul tancurilor
moscovite ºi al celor ce au fãcut cu slugãrnicie jocul ideologilor de
la Kremlin..
Demararea naraþiunii îl surprinde pe Profesor la venerabila
vârstã de peste optzeci de ani ºi într-o tranziþie care nu prevesteºte
nimic bun. Alungat zilnic de singurãtate din propriul apartament,
distinsul domn îngroaºã rândurile pensionarilor care-ºi consumã
degringolada, dezorientarea ºi nostalgiile în parcul Crâng de la
marginea oraºului Buzãu, oraº ale cãrui întreprinderi au încãput
pe mâna strãinilor ori au dat faliment. Bãtrânul, ocrotit de un
fost ofiþer de aviaþie, vãduv de câþiva ani ºi cu copiii stabiliþi în
strãinãtate, e departe de a fi renunþat la principiile morale dupã
care s-a cãlãuzit preþ de-o viaþã ºi nici nu se gândeºte sã intre în
jocul cronofag al celor ce fac politicã ieftinã ori vorbesc despre
femei, în cazul în care nu deplâng binefacerile vechiului regim, ori
nu zornãie veºnicele zaruri în cutiile lor de table. Portretul pe
care i-l creioneazã autorul încã din primele pagini este, vãdit,
unul admirativ:
„Þinuta impecabilã. Deºi trãda vãdite semne de degradare
fizicã, reliefa un caracter puternic, un om ordonat, meticulos,
pedant ºi un pedagog desãvârºit. Avea o staturã atleticã. Ochii
albaºtri pe tenul mãsliniu erau vii ºi iscoditori, într-o permanentã
cãutare. Din pãrul negru ca pana corbului, ce altãdatã împodobea
abundent capul, mai rãmãsese încã destul, deºi albise. Îl purta
scurt ºi totdeauna bine în grijit.
Era impunãtor ºi avea o prestanþã paralizantã, exercitând un
farmec straniu asupra interlocutorilor. Generaþie dupã generaþie
purta marca distinsului formator de specialiºti ºi modelator de
caractere” ( p.11).
Când nu dialogheazã cu ciudatul ºi zelosul sãu bodyguard,
Profesorul îºi trece în revistã amintirile care i-au jalonat existenþa.
Aducerile-aminte sunt fie vesele, nu altfel decât ale Hâtrului de la
Humuleºti, fie, cel mai adesea, încãrcate de tensiune socialã, un
loc special ocupându-l cele legate de colectivizarea forþatã din
satul Berlescu unde un primar comunist, veneticul Ilie Ciomag,
ins lipsit de cele mai elementare scrupule, se pune fãrã nici un fel
de rezervã moralã în slujba noilor autoritãþi. Maºina de propagandã
bolºevicã lucra la capacitate maximã prin 1951 ºi mulþi l-au urmat
pe Ciomag, susþinut la rându-i de organele de miliþie locale ºi de
activiºtii de la raion. Rezistenþã înverºunatã au opus luni în ºir
gospodarii cei mai de frunte ai satului, dintre aceºtia distingânduse „chiaburul” Ioan Petrescu. Portretul acestuia n-are nimic comun
cu cele întocmite mai mult decât tendenþios de semnatarii de
prozã realist-socialistã. Dimpotrivã, harnicul gospodar se bucurã
de toatã simpatia necenzuratã a Profesorului ce-ºi deapãnã filmul
vieþii sale stând sã apunã frumos ºi demn:
„La cei aproape ºaizeci de ani, înalt, spãtos, cu pãrul încã
negru, cu o mustaþã ca pana corbului ce îi dãdea o prestanþã
deosebitã ºi îi reliefa maxilarele, ºi o datã cu acestea trãsãturile de
caracter puternice, se þinea încã bine. Sprâncenele negre, frumos
arcuite îi întregeau o figurã ce impunea nu numai respect dar ºi
ascultare. Bunãtatea sa era recunoscutã de majoritatea sãtenilor.
Când le era mai greu la neica Ioan apelau. Fie cã li se terminase
mãlaiul sau gazul din lampã mereu gãseau uºa deschisã ºi nu era
nimeni lãsat în voia sorþii” (p.45).
În rezistenþa sa de a se înscrie în colectivã, Ioan Petrescu este
secundat de alþi câþiva bogãtaºi ai satului ºi, implicit, duºmani ai
poporului, precum Constantin Mocanu ori Vasile Panþuru. Acesta
din urmã va sfârºi prin a-ºi pune capãt zilelor. Comuniunea ruralã
a intrat într-o zodie tristã:
„De când cu noile schimbãri nu se mai organizau hore sau
baluri, nu mai veneau trupe ambulante de circ, de teatru sau muzicale.
Viaþa sãtenilor era stearpã din punct de vedere spiritual. Nici la
bisericã nu mai mergeau aºa cum mergeau în urmã cu patru-cinci
ani. Se instaurase o oarecare teamã de suspiciune” (p.55).
Haita lãmuritorilor nu mai are odihnã ºi primarul care se
teme sã nu-ºi piardã funcþia nu se dã în lãturi de la nicio faptã
reprobabilã spre a-ºi atinge scopul ºi a le face pe plac mai marilor
sãi. Lui Ioan Petrescu i se inventeazã, de pildã, simpatii pentru
partidele istorice, ca ºi faptul cã nu ar fi respectat învoiala cu
muntenii angajaþi la lucrãri agricole, ori cã nu ºi-a achitat cotele
conform normelor, inumane, stabilite de oamenii partidului.
Împricinatul începe sã se ascundã. Singurul sãtean care-l mai
viziteazã ºi cu care se sfãtuieºte la ceas de tainã este învãþãtorul
Jean Adam. Acuzat de nepredarea cotelor de cereale, de exploatare
a omului de cãtre om, ca ºi de împotrivire la procesul de modernizare
a agriculturii, fruntaºul rural este arestat, judecat formal ºi, dupã un
recurs, condamnat la un an de închisoare corecþionalã, inclusiv la
plata a 30 de lei cheltuieli de procedurã penalã.
Dupã un stagiu la Jilava, Ioan Petrescu ajunge cu un lot de
deþinuþi la Canal. Aici a fost recunoscut de Profesorul care a fãcut
tot ceea ce era posibil spre a-i fi în prejmã ºi a-l ajuta sã-ºi termine
norma de tãiat cretã. Þãranul care reuºise, prin recurs, sã-ºi
diminueze pedeapsa, era în continuare anchetat ºi schingiuit de
torþionarii de la Poarta Albã unde a ºi murit în condiþii dubioase.
Familia lui a fost anunþatã foarte târziu de acest deces, iar un
duplicat dupã certificatul respectiv n-a fost obþinut de cãtre familie
decât dupã patruzeci ºi cinci de ani. Profesorul, eliberat din
penitenciar pentru comportament ireproºabil, ºi-a terminat cu
greu studiile ºi la fel de greu a obþinut un post de învãþãtor chiar în
satul lui Ioan Petrescu, cel care numai de moarte naturalã nu murise.
Participând la înmormântarea unui cunoscut, Profesorul, al
cãrui destin a fost deturnat de la rosturile lui, observã pe o cruce
din cimitir numele iubitei sale din timpul studenþiei, frumoasa
Marta Popovici de care nu mai ºtia nimic de când fusese încarcerat
ca deþinut politic. Cincisprezece ani de la aceastã descoperire va
continua sã-i aducã garoafe roºii la mormânt, neîncetând sã se
întrebe cum ºi de ce tânãra ajunsese sã se stabileascã în acest oraº.
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Un fost elev, acum marinar de cursã lungã, îi trimite veºti din
toate porturile în care acosteazã, iar când ajunge în þarã, printre
primele persoane pe care le viziteazã, un loc special îl ocupã
veneratul sãu magistru. În compania acestui matelot, Nicu
Dumitrescu, Profesorul face o vizitã în satul în care ºi-a început
apostolatul (acelaºi sat cu al marinarului), ca ºi în respectivul sãu
sat natal pierdut în inima Bãrãganului. A fost o vizitã de rãmas
bun, emoþionantã ºi pioasã, încãrcatã, de bunã seamã, de
presimþirea cã este cea din urmã. Ziua se încheie cu câteva gânduri
nu mai puþin testamentar-profetice cãtre cel care-i prilejuise
bãtrânului înþelept aceastã ultimã bucurie:
„Dincolo de partea spiritualã a acestei ieºiri, câteva concluzii
despre ceea ce se întâmplã la noi se impun. Nu îþi trebuie mult sã
le constaþi. Nu suntem pe un drum bun,ca naþiune. Dacã ar fi sã
vorbim numai de satul românesc ,ne aºteaptã o tragedie. Satul
este îmbãtrânit,terenul necultivat ºi nu se întrevede nici o speranþã
de redresare. Cu aceastã politicã satul românesc este condamnat
la pieire. De ce acest lucru? Pentru cã ºi orânduirea socialistã, la
apariþia ei, ºi cea capitalistã la reinstalarea ei, nu au þinut cont de
elite,de minþile cele mai luminate. Floarea intelectualitãþii a
înfundat puºcãriile dupã 1947, minþile cele mai luminate au fost
împiedicate sã facã ceea ce ºtiau ele cel mai bine sã facã,au fost
supuse exterminãrii. Acestea puteau sã ofere alte soluþii pentru
progresul societãþii. Puteau sã inducã în mase altã alternativã. Cu
toate acestea, chiar dacã au înfundat puºcãriile,din spatele gratiilor
vocea lor s-a fãcut auzitã asemenea canarilor închiºi în colivii,
cântecul n-a putut fi oprit în totalitate” (pp.123-124).
Finalul romanului este de o mare frumuseþe prin forþa lui
sugestivã. Niºte paºi merg, pe zãpada proaspãt cãzutã în noaptea
precedentã, cãtre cavoul Martei Popovici. Sunt paºii Profesorului
care nu mai este de gãsit în apartamentul sãu, paºi care, spre
stupoarea celor ce vin dimineaþa sã lucreze în cimitir, nu mai fac
ºi calea-ntoarsã. Este un triumf al iubirii care învinge chiar ºi
dincolo de moarte.
Stan Brebenel dovedeºte certe calitãþi de prozator. Mânuind
cu dexteritate mai multe registre de scriiturã: epicã, poematicã,
pamfletarã, gazetãreascã etc., el se dovedeºte un bun portretist ºi
un analist avizat al fenomenelor social-politice dintr-o istorie ale
cãrei confuzii sunt într-adins cultivate ºi întreþinute de cei care,
aflaþi la putere, ar putea sã le rarefieze dacã sã le spulbere integral
nu pot sau, mai precis, nu vor.
Subintitulat Ficþiune iniþiaticã, romanul Chipul omului,
semnat de Spiridon Râmniceanu la Editura
Teocora
(Buzãu,2009), propune o naraþiune ce culiseazã ingenios ºi întrun mod cât se poate de organic ºi de plãcut convingãtor pe mai
multe paliere scriiturale: realist, fantastic, oniric, astral, SF, de
aventuri, de cãlãtorie, erotic, istoric,religios, folcloric, ºtiinþific
etc. Personajul central este un superman autohton descins în
lume în scopuri justiþiare sau cel puþin de semnalare a rãului care
în societatea contemporanã se metastaziazã. Senzaþionalul se
revarsã, revigorând lectura la orice pas, într-un text care debuteazã
în siajul cel mai tradiþional cu putinþã, momentul istoric al acþiunii
putând fi lesne determinat: începutul epocii comuniste în România.
Un delegat de la raion bea vin de MAT cu notarul primãriei din
satul Bisoca ºi se abþine cu greu sã nu cânte Trãiascã Regele, un
cântec interzis nu cu mult timp în urmã la data aceea. Într-o stare
de euforie destul de pronunþatã, delegatul porneºte pe jos spre
satul Sãruleºti iar cãrarea îi conduce paºii nesiguri într-o gospodãrie
izolatã într-un ochi de pãdure. O lume stranie i se relevã brusc; un
copil de nici doi ani e preocupat de faptul cã gãinile nu zboarã ca
alte pãsãri; un moº aciuiat aici nu se ºtie de unde trãieºte fãrã
hranã ºi fãrã apã iar picãturile de ploaie îl ocolesc; un aparat de
radio se porneºte singur ºi merge fãrã baterii atunci când se transmit
poveºti; o fatã de ºcoalã îi citeºte drumeþului gândurile ºi meseria;
fiarele au încetat sã mai facã rãu culturilor agricole; copilul care
vorbeºte fãrã vorbe cu moºul evadeazã uneori pe o poartã montatã
într-un gard inexistent ºi se ascunde prin pãdure º.a.m.d. Când
delegatul ajunge în Sãruleºti nu mai este deloc sigur cã faptele
stranii pe care i le-a relatat fata ai cãrei pãrinþi ºi fraþi mai mari,
trei la numãr ºi toþi dotaþi cu talente excepþionale, prãºeau
porumbul pe un deal, existau aievea sau erau doar rodul halucinaþiei
provocate de alcool. Familia din pãdure va avea un destin tragic.
Vor muri toþi membrii ei dupã ce se vor fi ospãtat cu ciuperci
otrãvitoare, excepþie fãcând doar bãieþelul precoce ºi dotat cu
puteri supranaturale. Acesta n-a împãrtãºit aceeaºi soartã ca toþi
ai lui deoarece în momentul nefericit se afla internat pentru o
boalã oarecare în spitalul de la Vintilã Vodã. Proaspãtul orfan
refuzã sã mai vorbeascã. Când o face este bãgat la carcera
orfelinatului, directorul considerând cã puºtiul îºi bãtuse joc de el
ºi de personalul instituþiei. În carcerã percepe prezenþa spiritelor,
dar acestea refuzã sã comunice cu el. În ordine astralã, ai lui au
murit spre a împlini un blestem care apãsa asupra familiei. Un
strãmoº pe linie paternã fusese lotru ºi înfãptuise o crimã sau
chiar mai multe. La rândul ei, mama orfanului ciudat pãcãtuise
pentru arginþi. Debarasat de orice tarã ancestralã în ordinea tragerii
pãcatelor celor dinaintea lui, tânãrul Stelian Cimpoeºu - se pare
cã rudele i-au schimbat numele spre a-l þine cât mai mult timp
departe de moarte - este alesul întru a-i reda omului demnitatea
primordialã ºi a-l propulsa într-o ipostazã de sfânt. Plin de tentaþii
ºi de încercãri iniþiatice, drumul protagonistului este dintre cele
mai abrupte. Romanul are ritmul ºi tensiunea unui adevãrat triller
care conduce la un fericit sfârºit de karmã.
Stelian Cimpoeºu s-a specializat în meseria de faianþar.
Lucreazã la oraº ºi face naveta într-un sat unde locuia în casa unei
mãtuºi moarte nu de multã vreme. Într-o zi, aºteptându-ºi trenul,
asistã la moartea unui tânãr ,pe o bancã din pãrculeþul din faþa
gãrii. Bãiatul luase o supradozã. Faianþarul simte nevoia sã se
implice în eradicarea rãului pe care-l provoacã drogurile ºi începe
sã-i semnaleze, prin scrisori anonime,ºefului brigãzii antidrog,
colonelul Avram, pe unde ºi cum urmau sã intre în þarã noi cantitãþi
de stupefiante. Cum în propria-i camerã este gãsitã o prostituatã
ucisã, probabil de proxenetul ei, faianþarul este arestat ca suspect
de crimã ºi anchetat. Spre a se apãra,face uz de darul sãu divinatoriu
ºi astfel se dã în vileag. Pentru poliþie devine o manã cereascã.

Numai cã nici cei din reþeaua de trafic de droguri ºi de crimã
organizatã nu dorm ºi purced la asasinarea celui ce le-ar fi dejucat
planurile mai ceva ca-n filmele poliþiste. Cu douã gloanþe în cap,
clarvãzãtorul este transportat de urgenþã într-un spital din Viena
este operat ºi, în plus,i se schimbã cu totul înfãþiºarea, scurtândui-se, totodatã ºi piciorul drept. Rãpit de o bandã adversã ºi sechestrat
într-o vilã care ia foc în timpul încãierãrii dintre cei ce ºi-l disputau,
faianþarul care avea acum ºi o altã identitate, cea de ªtefan
Pãdureanu, reuºeºte sã scape pe scara de serviciu ºi sã se întoarcã
în þinutul natal spre a-ºi încãrca bateriile astrale ºi a-ºi descifra,
întru o mai bunã cunoaºtere de sine, trecutul. Aventura lui este
însã departe de se fi sfârºit. În crizã de bani fiind, acceptã oferta
unui arheolog din partea locului, Ion Sãraru, ºi devine sãpãtor pe
ºantierele acestuia. Nu-l rabdã nici acum inima sã nu uziteze de
capacitatea sa intuitivã ºi sã-i livreze pe tavã arheologului ahtiat
mai mult dupã bani decât dupã glorie profesionalã locurile unde se
aflau tezaure hune. Scârbit de goana dupã înavuþire a unora, de
fapt a majoritãþii oamenilor, pe orice alte cãi decât prin muncã
onestã,bunurile de patrimoniu ajungând prin licitaþii publice în
posesia unor snobi putrezi de bogaþi, ªtefan Pãdureanu, la sugestia
sfântului sãu tutelar, moºul care-l supraveghease din fragedã
pruncie ºi-i dirija încã destinul de excepþie,pleacã într-o lungã ºi
mistuitoare cãlãtorie la râul Tim,adicã în Orientul îndepãrtat
spre a-ºi desãvârºi fiinþa, respectiv de a-ºi depãºi stadiul de releu
ce doar primea informaþii de la forþe mai presus de el ºi de a se
contopi cu Sursa Majorã întru sfinþenie. Dacã Stepan
Pãdureanovici - numele cu care i se adreseazã oamenii de cum a
pãtruns în perimetrul rusesc - s-a þinut departe de bani, de
bãuturã ºi de femei ( la acest ultim capitol, nu fusese nicicând
dotat cu instrumentul de rigoare, de aceea colegii de la orfelinat îl
potcoviserã cu porecla deloc mãgulitoare de Bumbu ), nu se putea
deloc abþine sã nu le mãrturiseascã însoþitorilor sãi forþa lui ieºitã
din comun de a le citi gândurile ºi de a li se adresa în limba lor,
limbã nestudiatã niciodatã de el la ºcoalã. Aºa procedeazã cu o
frumoasã rusoaicã, Sonia, însoþitoare de vagon. În Gara Centralã
însã e vampirizat energetic de fata de la ghiºeul de informaþii, o
irezistibilã Ninoºca. E nevoie sã-l descânte noul însoþitor,
adevãratul sãu înger pãzitor,Igor, uimit de forþa regenerativã a
pasagerului ce plecase la drum îmbrãcat destul de subþire pentru
locurile spre care se îndrepta. În gara din Novosibirsk este atacat
de un vlãjgan cu o bâtã ghintuitã. Scurta stare de inconºtienþã îi
prilejuieºte o coborâre în infern unde este judecat ca ºi cum el ar
fi fost strãmoºul lotru ucigaº. În timpul anchetei de dupã trezire
aflã cã tânãrul fusese angajat sã-l lichideze ºi se împacã greu cu
gândul cã nici la mii de kilometri nu era lãsat în pace. Îl iartã însã
creºtineºte pe cel ce atentase la viaþa lui ºi, mai mult decât atât, îi
ajutã pe poliþiºtii locali sã descopere într-o pãdure cadavrul unei
fete asasinate, ceea ce face sã-i fie oferitã gãzduire ºi protecþie de
un anchetator cãruia i-ar fi pus Dumnezeu mâna-n cap dacã
oaspetele ar fi acceptat sã-i devinã colaborator.
Dupã o cãlãtorie cu un convoi de camioane cu alimente prin
pãdurea siberianã,românul ajunge, în sfârºit, în satul Tim. Este
gãzduit de o femeie singurã, Nora. Exista aici, ca ºi la eschimoºi,
obiceiul ca oaspetele sã se culce, volens-nolens, cu stãpâna casei,
indiferent cã era vãduvã, pãrãsitã sau mãritatã. Musafirul este ºi
el uimit sã constate cã, în ciuda beteºugului sãu notoriu de ordin
sexual, a putut s-o fericeascã pe gazdã în aºa fel încât aceasta sã se
decidã imediat sã-l sechestreze pentru tot restul iernii în coliba ei.
Bãrbatul o pãrãseºte însã aproape pe furiº atunci când ºamanul
schimbãtor de forme vine sã-l recupereze ºi sã-ºi înceapã cu el
munca migãloasã de iniþiere, într-o colibã sãpatã direct într-o
râpã pãduroasã. O primã lecþie, adevãrat îndreptar moral pentru
învãþãcelul de la capãtul lumii, constã în definirea propriului sãu
rol printre ºi pentru semeni:
„Spiritele bune au grijã ca omul sã umble pe drumul lui, sã sarã
peste piedici ºi astfel,mai experimentat, sã strãbatã calea vieþii!
Toate clipele, toate faptele sau întâmplãrile, aduc omului o
binefacere, câºtigul… Eu sunt omul bun al satului meu ºi a încã
altora… Am stat ascuns mulþi ani, ajutam oamenii cu grijã, fãrã a
avea conflicte cu autoritãþile. Sunt ºaman ºi ar trebui multã vreme sãþi explic ce înseamnã… Unii ºtiu, alþii nu! Foarte puþini cunosc un
fapt bine ascuns: eu rãspund pentru toþi oamenii daþi mie în grijã! Îi
cunosc pe toþi ºi le îndrum paºii mereu! Sã nu întrebi! Mai tot timpul…
comunic cu spiritele bune ale lor ºi îi ajut pe oameni sã înþeleagã ce
vor ele sã le spunã. Doar cã ei nu ascultã, sunt prea grãbiþi ºi prinºi de
zbuciumul vieþii ºi nu pleacã urechea la ºoaptele bune! Trebuie sã
rãcnesc la cei asurziþi de zgomotul parºiv al vieþii” (p.106).
Pustnicul ºi ascetul sosit din vestul lumii ar fi putut rãmâne
ºaman în locul lui Alohu Sokol dar nu o face ºi revine,înfruntând
alte ºi alte peripeþii în þinutul lui de baºtinã. Un popas cu rol
desãvârºitor în ordine iniþiaticã ºi poate cel mai greu ca mizã asceticã
este cel de la Mãnãstirea Vulturului Albastru unde ar fi putut rãmâne
cãlugãr dacã statutul sãu de strãin n-ar fi atras atenþia autoritãþilor
.Însã nici ajuns în þarã, pe spezele celor care l-au expulzat, nu va
opta pentru a locui într-o mãnãstire pe care o vede pozatã într-o
revistã uitatã de cineva în sala de aºteptare a gãrii:
„Gândul de a fi acolo, chiar în clipa aceea, se putea materializa
instantaneu. ªtia cã mãnãstirea nu este locul sãu, nu se va retrage
din tumultul vieþii de zi cu zi, va merge în lume! Aici ar putea fi un
popas, odihna necesarã dupã o vreme plinã de schimbãri profunde…
În realitate nu ºtia ce avea de fãcut, care era misiunea lui…
Consternarea femeii de serviciu deveni perplexã când
vagabondul, pe care îl urmãrea discret, se risipi ºi dispãru, sub
ochii ei. Verificã cu grijã toatã încãperea, dar nu gãsi rãspuns.
Fiind depãºitã de-o aºa întâmplare, fãcu o cruce, scuipã în dreapta
ºi-n stânga ºi spuse cu glas ºoptit.
- Astfel de fapte sunt îngãduite numai sfinþilor…” (p.139).
ªi romanul, de o facturã aparte, al lui Spiridon Râmniceanu,
ca ºi cel al lui Stan Brebenel, condeier prin excelenþã al cetãþii,
este o pledoarie pentru escaladarea barierelor de comunicare între
semeni, ca ºi o îmbiere la meditaþie pe tema responsabilitãþii
asumate de cei ce se oferã sã conducã un popor. Buzãul literar se
poate, pe bunã dreptate, mândri cu asemenea prozatori care
diagnosticheazã fãrã menajamente cauzele rãului socio-politic ºi
întrevãd ori sugereazã soluþii de extirpare a acestui fenomen
proliferant ºi tot mai multilateral dezvoltat.
Ion Roºioru

Anghel Macedon-Piºcu

CEZARINA
Cap. II
Într-o dupã amiazã, spre crepuscul, mai multe tinere ieºeau
pe poarta uzinei de armament din Tohan.
Cea mai sprinþarã dintre ele era o fetiºcanã de 14 ani care
lovea bãieþii în cap, le sãrea în spate, trãgea fetele de coadele
împletite pe creºtet cu fundã.
Ion o remarcã, mai ales picioarele frumoase, ochii cãprii,
sânii bine desenaþi ºi râsul de ciocârlie care se ridica în dupã
amiaza cu cer azuriu. O opri trãgând-o de mânã ºi o sãrutã
brusc pe gurã. Aceasta se opri miratã ºi apoi îi rãspunse sãrutului
pe mustaþa plinã, pe buzele groase. O prinse de dupã mijlocul
fraged ºi subþire, o trase spre trotuar ºi-i propuse sã-i fie muiere.
- Sã nu-þi baþi joc de mine , eu sunt fatã orfanã ºi trãiesc la
mãtuºa mea Piºcu.
- La oamenii aceia bogaþi, cu restaurant ºi porci crescuþi cu
bere ºi cu cartofi, de umblã ºoarecii pe spinãrile lor, muºcând
din grãsime ºi ei nu simt?
- Acolo în curte la ei îmi fac ºi eu veacul împreunã cu
prietenii, de ce nu te-am vazut?
- Am tejghea în piaþã sã-mi fac bani de rochii ºi bluze ºi funde.
- Bine, bine merg la alde Piºcu sã te cer de muiere; ºi aºa fãcu.
Piºcu Ion ºi Maria se bucurarã cã abia scapã de fata zurlie
ºi zãpãcitã ºi fãrã sã se asigure i-o darã.
Ion o duse acasã, închiriatã la ªona ºi, înainte de a se culca
împreunã, îl anunþã pe fratele mai mic Angheluº, de care se
temea mult pentru înþelepciunea ºi cuminþenia lui.
Acesta veni îndatã ºi îl avertizã pe Ion sã nu batjocoreascã o
fatã orfanã, dacã nu are gânduri serioase, apoi i se adresã Cezarinei
explicându-i cã într-o familie distinsã, cu oarecare faimã (Angheluº
era primar al oraºului Zãrneºti ºi se trãgea din familia Papacilor
din câmp, boiernaºi cu peste 50 de ha în Bãrãgan, cãruia i se
spune Doctorul, care trata boli de la Slobozia la Cãzãneºti).
Se duserã întâi la Primãrie, unde îi cununã civil chiar
Primarul, apoi le recomandã naº pe una dintre familiile cele mai
distinse ale oraºului, familia Miliescu.
Slujba de cununie avu loc la biserica de lângã Popotã, cu
lume multã, aproape tot Zãrneºtiul de pe deal ºi popa Tatu îi
sfãtui sã se respecte ºi sã se iubeascã reciproc toatã viaþa.
La nouã luni nãscu un bãieþel zulufat, cu pãrul de aur, pe
care îl botezarã Anghel, dupã numele fratelui lui Ion dar ºi al
naºului Anghel Miliescu.
ªi astãzi Pãrintele Arsenie Papacu îl întreabã în glumã:
- Cum te numeºti tu, Gelule?
- Anghel, Pãrinte!
- Anghel sunt ºi eu pe buletin, eu sunt Anghel V. Papacu, tu
eºti Anghel I. Papacu !
Li se dase casã la Râºnov, pentru a cã se certaserã cu ªona
pentru cã Ion, cam beþiv, neglija sã-i plãteascã chiria ºi vârful îl
puse faptul cã Gelu îi bãgase un bãþ între spiþele bicicletei
rupându-i-le toate.
La Râºnov, Cezarina mai nãscu douã fete – pe Gabriela ºi
Cleopatra.
ªi legionarismul lui Ion îi prilejui numele copiilor –
Arhanghelul (Anghel) Mihail ºi Gavril (Gabriela).
Au mai avut un copil la Misleanu, pe când Ion era în ultima
fazã a tuberculozei ºi l-a botezat pe ultimul copil Mihail, care
a murit înainte de a împlini un an, fiind procreat ºi crescut fãrã
sã se þinã seama de boala tatãlui.
Ion l-a însoþit la bisericã ºi plângând a þinut un scurt discurs
printre care s-a înþeles faptul cã îi aratã drumul de dincolo, cã ar
fi trebuit sã fie invers.
La câteva luni muri ºi Ion. Zãcuse în camera din dreapta a
casei ºi ceruse copiii … caii … mei! Zicea, dar Cezarina nu-i
dãduse pe niciunul pentru cã i se spusese cã acum transmiterea
bolii este ceva mai agresivã.
Fetele, Gabriela ºi Cleopatra le luase Angheluº (pãrintele
Arsenie de azi) ºi le dusese la Bucureºti la niºte prieteni sã le
înfieze, iar mai târziu pe Gelu l-a trimis la un prieten de politicã,
Bebe Ionescu, care a locuit o vreme în Bucureºti, apoi a plecat
la casa pãrinteascã în comuna ªtefãneºti- Argeº, la 12 Km de
Drãgãºani.
Pe Gabriela o dãduse unui mãcelar pe nume Blaga, care o bãtea
cu vâna de bou ºi când acesta plecã la mãnãstire ajunse la Fila
(Filofteia), fratele mai mic al Papacilor, supranumit Scamatorul.
Faptele acestuia (trãgea alarma ca sã opreascã trenul la
bariera din dreptul casei Papacilor de la Misleanu, fãcea pe
controlorul de bilete, confiscând alimente, dupã el interzise) îi
dusese faima peste sate ºi sate ºi aþâþa ºi pofta de a-l cresta a lui
Pâtea, ºeful de post de la Perieþi.
Dar nu era dupã pofta lui Pâtea, el depunea jurãmânt de
credinþã în fiecare zi la Stanca Papacu, rãmasã vãduvã dupã
moartea lui Vasile Papacu, bunicii lui Gelu, Cleopatra ºi Gabriela,
pãrinþii lui Ion, Anghel, Radu, Domnica ºi Marioara, Stancu
þineau ascunºi în crivãi (crivaia lui Þile, Manolache ºi vãile
Schioaicei) hoþi de cai, alde Ciupitu, Bãnicã, Pericle ºi alþii care

furau cãruþe cu armãsari cu tot ºi îi vindea la obor la Slobozia ºii duceau banii Stancãi pentru împãrþealã.
Mai târziu, certatã de Angheluº, o rupse cu hoþii de cai ºi fu
luatã la Zãrneºti de cãtre Ion sã-l îngrijeascã pe Gelu, pe care îl
þinea toatã ziua în braþe ºi-i zicea: Gioarcã al meu!
Cum ajunsese Ion sã-i spunã Gelu lui Anghel, fiul lui? Îi
plãceau poeziile vitejeºti ale lui Coºbuc pe care le recita,
plimbându-se în jurul mesei, dupã ce mânca.
Într-o zi, Cezarina cumpãrase de la prãvãlia doamnei Martin
puiºori de baltã ºi îi prãji cu puþin sos picant pe care Ion îi
mâncã pofticios, dar când aflã ce mâncase, aruncase cratiþe pe
fereastrã, spãrgând geamul ºi nimerind în capul bietului ªona.
Copiii creºteau frumos, Gelu mergea la grãdiniþã unde
decupa moº crãciuni din cartoane colorate, aduna din iarbã
clopoþei minunându-se de frumuseþea lor ºi mirându-se de ce
nu sunã dacã sunt clopoþei.
Într-o zi ieºi pe sub poarta mare luând cu el pe cele douã
surori: Gabriela ºi Cleopatra ºi le târâ pe Pleaºã, un deal în
partea de apus a Zãrneºtiului. Acolo se rãtãci printre brazi ºi
mesteceni, o furtunã puternicã ºi o ploaie de varã îi surprinse ºi
Cezarina îi cãuta înnebunitã, când o femeie îi spuse cã i-a vãzut
urcând pe Pleaºã, îi gãsi ºi bãtându-l pe bãiat la fund îi duse
acasã, îi spãlã ºi-i schimbã, bãgându-i în dume.
Venirã vremuri grele - rãzboiul – avioane strãlucind argintii
pe cerul înalt lansau bombe asupra Zãrneºtiului, bãtându-l
aproape la metru pãtrat, cãutând uzina de armament.
De câte ori apãreau avioanele, sirena uzinei urla avertizând
oamenii ºi toþi fugeau în spate, în grãdini unde sãpaserã gropi.
Obuzele de antiaerianã clãnþãneau toatã ziua ºi noi ºi cei din
ceata lui Fãnicã Martin, le adunam fãcând stive ºi jucându-ne dea rãzboiul. Ceata care strângea mai multe obuze pe malul Bârsei
devenea cea câºtigãtoare ºi putea impune reguli pentru ceilalþi:
Anual avea loc pe malul Bârsei târg la care veneau oameni
din toatã þara, de la câmp cu cereale, din apuseni cu ciubere ºi
stroie, cu fluiere ºi cavale, cu þiolele de cocoºei, colorate metalic
verde ºi roºu, galben ºi albastru, cu sorcove. Ai noºtri aveau cartofi.
Eu am furat o sutã de lei din buzunarul unei haine a tatei ºi
am cumpãrat o þivletã.
Tatãl s-a întors curând ºi a remarcat lipsa monedei, m-a
întrebat ºi i-am spus. I-am arãtat omul, tata i-a cerut moneda,
acesta i-a dat-o ºi tata i-a dat douã palme peste obraz pentru cã
pãcãlise un copil neºtiutor ºi le-a gonit din târg.
Rãzboiul i-a adus pe ruºi în þarã, pe comuniºti, legionarii au
fost scoºi din fabrici de comitetele muncitoreºti ºi tata ºi mama
urmau sã plece la câmp, în Bãrãgan, la Misleanu, la casa pãrinteascã.
Ne-a dus întâi pe noi copiii, în munte, la un pãdurar, ne-a
lãsat acolo ºi au plecat, încurajându-ne cã se vor întoarce curând
ºi sã fim cuminþi.
Coboram adesea mai la vale, unde se afla un izvoraº care
rãsãrea dintr-o gropiþã pe fundul cãreia se afla un brotac verde
ºi-mi plângeau dorul lacrimile mele cãzând în fântâniþã ºi
ducându-se la vale cu apele lui, întâlnindu-se poate cu cele ale
Ialomiþei, spre satul unde se aflau pãrinþii mei ºi poate le beau
ei cãrând cu cobiliþa apã curatã din Ialomiþa de la luncã, unde se
revãrsarã apele Ialomiþei.
Fetele pãdurarului, una mai mare, alta mai micã în vârstã,
întindeau o pãturã pe iarbã la umbra unui stejar, pe care stãteam
ºi ne jucam, în timp ce pãdurarul umbla la coasã sus, spre
vârfuri lângã aluni.
Nu ºtiu de ce o duºmãneau pe bruna Gabriela ºi o goneau de
pe pãturã, eu îi þineam parte ºi o luam în braþe încurajând-o.

Migraþii (I)
(reportaj mitic)
Motto:
O secetã ne-alege, un gol pândeºte-n vrane,
Comorile furate închise-s în bostane,
Brumate în arginturi, ascund cocoºi de aur,
Cu bici de vrejuri strânsã-i averea de balaur.
Ce devastatã lume! Ce-avar preþuitor
Alea-s numai rarul lãsând invingãtor
Risipã de arãmuri ºi purpuri, fãrã milã,
Atlazuri ºi brocarturi învãlmãºite-n silã?
(Transhumanþã – Anghel Macedon)
Lumea devine înaltã ºi gravã. Þipete nevãzute sfâºie cerul.
Au migrat constelaþii, Carul Mare s-a apropiat de miriºti gata
sã cadã, mirosuri de moaºte au fânurile lui nearãtate, roþile lui
lumineazãnordul în bumbi de aur ºi tolocitul lor bat plasmodieri
trezind vântul din miazãnoapte.
Un vaier al despletirii ºfichiuie zarea, puzderie de frunzã
învoaltã lumina gri, curge ca o cascadã spre un orizont sumbru,
spre sud, mereu spre sud toatele care trec.

Frunza de aur a caisului! Pomii grãiesc mereu, ei muþii
pãmântului, o datã când înfloresc, este o nebunie, un balamuc
al puritãþii ºi visului, o izbucnire fãrã nici o apãrare, este timpul
intrãrii în rai a pomilor, este timpul îngeriei lor, al copilãriei lor.
Apoi înfructarea ºi coacerea, o vreme pomii înþepenesc
verzi, o lungã aºteptare îi face anonimi, dar ei strâng, acumuleazã
seve, în laboratoare lumenale, ei distileazã miresme ºi culori
care dintr-o datã încep sã se vadã ºi sã se simtã cu amirosul lor
în crengi, mijesc pârguiri ºi apoi coaceri: cireºe, ºi viºini rubinii,
viºinii, aurul cu falca roºie a caiselor, pepenii cu atlazurile ºi
brocarturilor miezului lor ºi cu mustul dulce, siropos al
cocoºului, pepenii galbeni care umplu cerul cu tãmâia lor ºi cu
dulceaþa apoasã sau înecãcioasã a miezului, perele, merele ºi
gutuile care încep sã se aprindã candelabre înspre toamnã,
strugurii cu boabe de rubin, de ametist, de turcoaz, de smarald,
topaz, corindon, chihlimbar ºi safir.
Dar fructele pãdurii! ciucurii roºii ºi negri ai gherghinelor,
roºul aprins al mãceºelor, aurul pestriþ al perelor pãdureþe,
negrul mov al murelor ºi negrul albastru al porumbelor, fragii,
zmeura, alunele de argint, nucile, castanele, oricum nu le pot
cuprinde cornul Amalteei este sigur în þara asta în care a copilãrit
însuºi Zeus, încât nu e de mirare cã s-au nãscut acum puzderie
de piraþi ºi ticãloºi care se îmbuibã ca de sfârºit de lume.
Toamna pomii se sting, de fapt se aprind. Verdele anost,
îmbãtrânit se aprinde în curcubee ca ºi când spectrul luminii
acumulat în verdele mat se descompune dintr-o meteahnã
interioarã comandatã de zeul luminii pentru a-ºi etala
splendorile.
Nu se poate descrie paleta picturalã a pãdurii de foioase
din þãrâna dealurilor pentru cã trecerea de la o culoare la alta se
face în mii de nuanþe, fiecare culoare dezvoltând un spectru
propriu cu miºcãri dinspre verde spre roºu, dinspre albastru
spre verde, dinspre roºu spre galben, dinspre violet spre galben,
dinspre maro spre roºu º.a.m.d.
Caisul din grãdina copilãriei mele sub care îmi aºezam
brazdele cu flori furate de prin sat a îngãlbenit într-o dimineaþã
cu o luminã purã, decantatã de brumã. Era o minune aurul acela
nepreþuit al frunzei de cais care se lãsa rar peste brazdele de sub
el. A doua zi toatã frunza a cãzut într-un cerc de aur foºnitor ºi
pur ºi m-am aruncat în acest pat de rai cu sentimentul cã nu mai
pot sã mã scol.
Anghel Macedon

Pãrintele Arhimandrit Arsenie…
Confesiuni (III)
În sat veniserã þigani cu feþe crispate ºi încrâncenate. Li se
spunea tovarãºi ºi erau îmbrãcaþi în pufoaice sau costume negre
de corbi. Pe unul îl chema Avramescu.
Adunau oamenii seara la primãrie, într-un grajd comunal,
unde puseserã bãnci de lemn ºi o masã în faþã ºi le vorbea de
frãþia cu ruºii, de duºmanii de clasã, boierii ºi chiaburii ºi de
purificarea membrilor de partid.
Pe mama au „judecat-o” într-o searã, declarând-o duºman
de clasã pentru cã era nevastã de legionar ºi noi copiii (mã aflam
ºi eu în grajd) eram pui de nãpârcã ºi ar trebui sã fim omorâþi.
Mama plângea ºi nu se putea apãra. O acuza chiar prietena
ei cea mai bunã, sãracã aºa cum era ºi ea, Anica Moroianu, care
avea sã ajungã secretara de partid a satului.
Mama se recãsãtorise cu Anghel Stanciu, bãrbat mai cu
stare în sat, dar având aproape dublul vârstei mamei. L-au
eliminat ºi pe el din partid pentru cã fusese logofãt pe moºia lui
Bâzu Cantacuzino.
Cele douã surori ale mele, Gabriela ºi Cleopatra au fost
duse la Bucureºti de mãtuºa mea Jana, soþia unchiului Radu,
fratele mai mare al tatãlui meu, care fusese împuºcat la Podul
Turcului, la Zãrneºti, din ordinul lui Carol al II-lea.
Murise fãrã vinã, i se ceruse de cãtre camarazi sã stea o
vreme ascuns, dar le-a rãspuns cã se ºtie nevinovat ºi nu e în
firea lui.
L-a împuºcat un colonel, prieten de familie, trãgându-i cinci
gloanþe în cap, l-au înmormântat apoi cu onoruri militare, peste
puþin timp.
Aici la Zãrneºti îl vor aresta mai târziu ºi pe tata ºi pe
unchiul Anghel care va lua asupra lui ºi vina tatei, ºtiindu-l cu
grija copiilor ºi a mamei. Unchiul Anghel a rãmas în închisoare
ºi puþin a lipsit sã nu fie împuºcat.
Pe noi ne-a adus tata (pe copii) la un pãdurar, într-un munte
ºi dupã o vreme a venit ºi le-a luat pe surorile mele.
Într-un târziu m-a luat ºi pe mine unchiul Filã ºi m-a dus la
Bucureºti, la el acasã, pe o stradã dosnicã, din Tei, casa era
bãgatã sub un mai argilos, deasupra cãruia era cimitir.
Pe drumul spre Bucureºti unde am cãlãtorit cu o maºinã
utilitarã ne-am întâlnit cu ruºii, ne-au oprit ºi-au cerut gutural
motorinã, ploua, era o toamnã tristã, de smoalã.
Într-o zi a apãrut tata, m-a luat ºi m-a dus cu trenul la
Misleanu. M-a lãsat aici în grija unei familii curate ºi de treabã,
la Gheorghe Munteanu. Avea sã se întoarcã ºi tata cu întreaga
familie în varã, când ne vom muta în csa bunicilor ºi unde tata
va muri peste un an.
Prof. Anghel Papacioc
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Iov, Socrate ºi
Divinitatea
eseu

ALEXANDRU BULANDRA

II. Istoria “Cãrþii lui Iov”
l. Ghid de parcurs
Voi analiza acum, unul câte unul, în ordine
cronologicã, cele patru posibile izvoare ale “Cãrþii lui
Iov” din “Vechiul Testament” ebraic ºi creºtin. Pentru
succesul acestei operaþiuni va trebui sã introduc fiecare
text-sursã în contextul generativ al credinþei religioase
ºi gândirii teologice pe care le exprimã.
Textul sumerian în religia sumerianã, cele
babiloniene în religia babilonianã. De ce ai distins
între credinþa religioasã ºi gândirea teologicã?
Aceastã specificare, vei vedea imediat, ne va fi
impusã de chiar personajele-text pe care le vom avea
în faþã: le putem numi Iov-ul sumerian sau Primul Iov,
Iov-ul babilonian ori Al doilea Iov... Important mi s-a
pãrut, încã de la primele contacte cu ele, un fapt care
poate fi determinant în lectura acestor texte strãvechi:
personajele-text de tip Iov aparþin tagmei înþelepþilor.
M-am gândit, aºadar, cã ceea ce spun ele este un reflex
al meditaþiei asupra religiei comunitare, deci vorbele
lor exprimã o gândire teologicã.
Sunt foarte curios sã vãd cum vei evalua, din acest
punct de vedere, înþelepciunea lui Socrate!
Este prea devreme pentru un rãspuns, fie ºi
preliminar. ªtiu însã, ca ºi tine, cã înþeleptul grec ne
urmãreºte cu atenþie parcursul ºi ne va sancþiona când
va crede de cuviinþã.
Adicã atunci când nu vom respecta regulile dreptei
judecãþi.
Revin la ghidul de parcurs... Aici cred cã mai trebuie
adãugat un aspect legat de cercetarea credinþelor
religioase în care vom intra cu investigaþia noastrã. El
a fost marcat de Mircea Eliade în “Istoria credinþelor
ºi ideilor religioase”, lucrare de care nu ne vom mai
despãrþi.
Iatã citatul: “Cãtre mijlocul mileniului al III-lea
î.Hr., sub un conducãtor devenit legendar, Sargon,
akkadienii ºi-au impus supremaþia asupra cetãþilor
sumeriene. Totuºi, chiar înainte de cucerire s-a
dezvoltat o simbiozã sumero-akkadianã puternic
amplificatã dupã unificarea celor douã þãri. Acum 30
sau 40 de ani numai...”
Adicã în primele decenii ale secolului XX...
“...savanþii vorbeau despre o singurã culturã
babilonianã, rezultat al fuziunii acestor douã ramuri
etnice. Astãzi, toþi savanþii s-au pus de acord cu
studierea separatã a aportului sumerian ºi akkadian
cãci, în ciuda faptului cã ocupanþii asimilaserã cultura
învinºilor, geniul creator al celor douã popoare era
diferit. Mai ales în domeniul religios aceste diferenþe
pot fi lesne sesizate.” (12,pp.58-59)
În consecinþã, va trebui sã facem ºi noi corecturile
care se impun: în loc de religie babilonianã vom scrie
religie akkadianã, iar locul Iov-ului babilonian va fi
luat de Iov-ul akkadian.
Al doilea nostru partener va fi Samuel Noah Kramer
cu lucrarea, deja citatã, “Istoria începe la Sumer”.
Atunci când informaþiile oferite de cei doi însoþitori
nu vor fi concordante, voi da întâietate textului lui
Mircea Eliade, el având, asemeni unui zeu al
domeniului, o privire atotvãzãtoare, de la primele
începuturi ale credinþelor ºi ideilor religioase pânã în
zilele noastre.
Un exemplu poate fi edificator.
Cum sã nu! Iatã cum înþelege înþeleptul român...
Cred cã l-ai denumit cu o formulã pertinentã pe
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Moto: “Cercetaþi din nou! Dreptatea mea este
mereu aici!”(“Cartea lui Iov” 7,29)
savantul nostru, ºi chiar mã mândresc cu ea! Bravo!
...titlul cãrþii profesorului american: “Eminentul
orientalist american aratã cã primele informaþii privind
numeroase instituþii, tehnici ºi concepþii religioase sau pãstrat în textele sumeriene. E vorba de primele
mãrturii scrise, al cãror original urcã pânã în mileniul
al treilea. Dar aceste mãrturii reflectã, desigur, credinþe
religioase mai vechi.”(12,p.58)
Ce alte repere ale discursului e bine sã cunoascã
cititorul acestei istorii a “Cãrþii lui Iov”?
Unde ºi când va fi cazul, vom marca în fiecare
comentariu la textele-sursã trimiterile la textul-þintã
“Cartea lui Iov” - analogii, asemãnãri de exprimare,
idei comune etc. -, urmând ca la finalul acestui parcurs
analitic sã tragem linie ºi sã concluzionãm.
A avut sau nu autorul “Cãrþii lui Iov”, pe masa
lui de lucru, aceste texte-sursã?
2. Laudã contra hranã
Textul în care a fost identificat Primul Iov este
reconstituit de S.N.Kramer “pornind de la ºase tãbliþe
ºi fragmente de lut dezgropate de membrii primei
expediþii trimisã la Nippur de cãtre Universitatea din
Pennsylvania. Patru din aceste piese sunt acum la
University Museum din Philadelphia, iar douã la Muzeul
de antichitãþi orientale din Istambul.” Prin cercetãri ºi
studii fãcute cu multã rãbdare, s-au realizat îmbinãrile
gingaºe ale unor documente rãzleþite ºi adesea
deteriorate, îmbinãri care permit sã se reconstituie
textul primului “eseu scris despre suferinþa ºi
supunerea omului.” (4,pp.289-290)
Aceasta este aprecierea autorului descoperirii.
Ce am citit în cartea lui Kramer reprezintã “doar
cele mai inteligibile pãrþi ale textului. Limba
sumerianã(...) ne este insuficient cunoscutã ºi fãrã
îndoialã cã mai târziu traducerile noastre actuale vor
fi modificate ºi îmbunãtãþite.” (4,p.288)
Ai cunoºtinþã ºi de o altã traducere ?
Da. Am întâlnit-o în lucrarea “La început a fost
Sumerul” de Vojtech Zamarovsky, ºi este însoþitã de
urmãtoarea notã: “Jov sumerian. Fragment dintr-o
poezie datând aproximativ din secolul al XXII-lea î.Hr.
(dupã S.N.Kramer ºi J.Klima)” (13,pp.242-243). O
voi utiliza când vom ajunge sã analizãm fragmentele
respective.
Sã pornim la drum! Doamne, ajutã!
Poemul debuteazã cu o scurtã introducere,
urmatã de trei pãrþi.
Intr-o notã de subsol se poate citi: “A doua parte
este prea prost pãstratã pentru a încerca sã o
traducem”.
ªi locul neocupat ne poate spune ceva. Sã vedem
versurile de început...
“Omul sã slãveascã fãrã încetare perfecþiunea zeului
sãu,/ Omul sã laude din toatã inima cuvintele zeului
sãu,/ Cel care locuieºte în þara dreaptã sã se
tânguiascã,/ In Casa cântãrilor, sã fie mijlocitor pentru
soþia sa ºi pentru prietenul sãu.../ Tânguirea sã
înduioºeze inima zeului sãu,/ Cãci omul, fãrã zeu, nu
ºi-ar obþine hrana”.
Aici sunt douã personaje principale – omul ºi zeul
sãu -, douã secundare – soþia ºi prietenul – ºi relaþiile
dintre ele: de cinstire ºi laudã a zeului de cãtre om, ºi
de tânguire, într-un loc special, pentru a ajuta soþia ºi/
sau prietenul aflaþi, presupunem, în nevoie. Omul, care
se iveºte dintr-odatã pe fruntea gânditoare a textului,
are apariþia impunãtoare a unui concept. Impresia

aceasta este susþinutã de înãlþimea fãrã sfârºit a
cuvintelor care-i înconjoarã aura de intensã generalitate
– a slãvi fãrã încetare perfecþiunea zeului. Dar
pronumele posesiv sãu ne tempereazã totuºi avântul,
particularizând atât omul cât ºi zeitatea. Mai aflãm cã
omul trãieºte într-o anumitã þarã unde totul se
desfãºoarã conform legilor, dacã este numitã þara
dreaptã, ºi cã este cãsãtorit. Verbele sunt la prezentul
conjunctiv, exprimând o poruncã, sau un îndemn, ori
un sfat.
Sau o normã teologicã, fiind vorba de relaþia
dintre om ºi zeu.
Cauza determinativã a acestei înºiruiri de reguli de
comportament este formulatã scurt ºi fãrã ocoliºuri
în ultimul vers: laudã contra hranã.
O motivaþie simplã ºi cât se poate de pãmânteanã.
Am primit în plin ºi nuanþa de cinism.
Sã nu exagerãm cu interpretãrile subiective, ºi sã
introducem acum aceste ºase versuri în universul
sumerian al credinþelor ºi ideilor religioase.
Am perceput accentul imperativ al prezentului
conjunctiv.
3. Zeul Omului nostru
Ce cuvânt va intra primul la resuscitarea spiritualã
sumerianã, Omul sau Zeul?
Ordinea cosmogonicã îi aduce în faþã pe zei: ”Zeiþa
Nammu (al cãrei nume este scris prin pictograma
desemnând Marea primordialã) este prezentatã ca
mama care a zãmislit Cerul ºi Pãmântul, ºi strãmoaºa
care a nãscut pe toþi zeii.” Mai întãi a apãrut primul
cuplu, Cerul (An) ºi Pãmântul (Ki), “încarnând
principiul masculin ºi feminin.” Din legãtura lor s-a
nãscut En-lil, zeul atmosferei, care ºi-a despãrþit
pãrinþii: zeul An a urcat cerul în înalt, iar En-lil a luat-o
cu el pe mama sa, Pãmântul. (12,pp.59-60)
Care sunt zeii care compun panteonul sumerian?
Marii Zei An, En-lil ºi En-ki, apoi Zeii Planetari
Nanna-Suen (Luna), Utu (Soarele) ºi Inanna, zeiþa stelei
Venus ºi a dragostei . În ierarhie le urmeazã alþi ºi alþi
zei, cãrora li se cunoaºte doar numele “prezente în
cataloagele compilate în ºcoli ºi în listele de daruri ºi de
sacrificii care figureazã pe anumite tãbliþe dezgropate
de o sutã de ani încoace.” De existenþa altor zei aflãm
din numele proprii ale sumerienilor compuse de obicei
din propoziþii cu sens religios de tipul “Cutare-Zeu-estepãstor”, “Cutare-zeu-are-inima-bunã” sau “SlugaCutãrui-Zeu”, “Omul-Cutãrui-Zeu”, sau “Mult-iubitulCutare-Zeu” , “Cutare-Zeu-mi-a dat” . (4,pp.150-151)
Dar Zeul-Omului-nostru?
Pânã la el mai sunt destule fraze. ...Mai activi ºi mai
actuali erau En-lil ºi En-ki.
Iatã ce am citit despre En-lil: “Mituri ºi imnuri de
mai târziu ne aratã cã En-lil era considerat o divinitate
binefãcãtoare ce rãspundea de planul Universului, de
crearea lui ºi de ceea ce avea el mai bun. El era acela
care fãcea sã se iveascã zorile, care avea milã de
oameni...”
Semn de omenie!
“... care dirija creºterea tuturor plantelor ºi copacilor
de pe pãmânt. El era izvorul bunãstãrii ºi al înfloririi
þãrii, inventatorul Cazmalei ºi al Plugului, prototipurile
uneltelor pe care urma sã le foloseascã omul în
agriculturã.”
Izvorul hranei oamenilor!
Într-un imn închinat lui En-lil am citit: “Fãrã Enlil, Marele Munte,/ Nici un oraº n-ar fi construit, nici
un aºezãmânt întemeiat,/ Nici un grajd n-ar fi construit,
nici o stânã aºezatã,/ Nici un rege n-ar fi înãlþat, nici un
mare preot nu s-ar naºte...” (4,p.155)
Cum sã nu slãveºti un astfel de zeu! Aici cred cã
este bine sã preluãm, din “Istoria...”sa, observaþia lui
Mircea Eliade: în documentele sumeriene este atestatã
pentru prima datã credinþa într-o pre-existenþã celestã
a operelor ºi instituþiilor; ea “va avea o importanþã
considerabilã pentru ontologia arhaicã ºi va cunoaºte
cea mai celebrã expresie în doctrina platonicianã a
Ideilor.”
(continuare în pag. 12)

LA MULÞI ANI, GHEORGHE ISTRATE !

- În anul 1939, un grup de istorici
ºi arheologi a ridicat lespedea de
marmurã sub care se aflau osemintele
aceluia ce fusese Iaroslav cel Înþelept,
cneazul Kievului(1019-1054). Dormea
acolo de aproape nouã secole, în
catedrala „Sf. Sofia” din capitala
Ucrainei. Scheletul se asemãna cu
Vasile Panã multe altele. Cum s-ar fi putut
reconstitui chipul acestui om? Nici un
document iconografic cunoscut nu-l reprezentase.
Cercetãtorii s-au adresat atunci celebrului antropolog
ºi sculptor Mihail Gherasimov. Din examenul
antropologic al întregului schelet, omul a reînviat un
bãrbat înalt, un tip de slav cu unele trãsãturi nordice.
Gherasimov, din „citirea” în oasele craniului a modelat
un bust, un chip deosebit de expresiv. Dar era el oare
cel al marelui cneaz al Kievului? O descoperire
neaºteptatã a dus la dezlegarea enigmei. La renovarea
catedralei, de sub un strat de tencuialã a ieºit la ivealã
o picturã, ºi anume chipul lui Iaroslav aºa cum îl
înfãþiºase un artist din timpul sãu. Rezultatul a fost o
strãlucitã confirmare: bustul ºi fresca reprezentau
acelaºi om! Arta ºi ºtiinþa îºi dãdeau mâna peste o
punte de nouã secole.
- O contribuþie decisivã, care a fãcut senzaþie la
vremea ei, a adus savantul Gherasimov în disputa
asupra osemintelor marelui poet ºi dramaturg Friedrich
Schiller. Scheletul sãu se amestecase cu altele, în
acelaºi cavou din Weimar. Timp de decenii, nici mãcar
specialiºtii nu au reuºit sã rezolve problema. Chemat
în ajutor, savantul Gherasimov a recurs la obiºnuita
metodã a mulajelor sale. Un astfel de mulaj a dezlegat

Cãlãtorie
într-o bibliotecã
Enigme dezlegate
enigma. Chipul reconstituit corespundea pe deplin cu
portretele din timpul vieþii lui Schiller.
- În þara noastrã, antropologul dr. Dârdu
Nicolãescu Plopºor a avut de fãcut faþã în 1962 unei
probleme întrucâtva asemãnãtoare, fiind vorba de
marele artist pictor Ion Andreescu. Acesta fusese
înhumat, în 1882, la cimitirul mânãstirii Þigãneºti, nu
departe de Bucureºti. Dupã ºapte ani, osemintele i-au
fost dezgropate ºi aºezate într-o groapã comunã.
Admiratorii operei sale au hotãrât în 1962 sã i se facã
un mormânt aparte. Dar cum puteau fi identificate
osemintele pictorului? Antropologul român a separat
scheletele de femei de cele de bãrbaþi. Celor din urmã
le-a aplicat metoda diagnosticului vârstei dupã
examenul dinþilor. Aºa a gãsit un schelet de bãrbat care
murise curând dupã împlinirea vârstei de 30 de ani. Nu
era altul decât Ion Andreescu, decedat al 32 de ani. De
altfel, analiza a mai arãtat cã scheletul aparþinea unui
om care umblase mult pe jos. Ori, Andreescu, ca pictor
peisagist drumeþea adesea pentru a-ºi gãsi subiectele
din naturã.. Apoi dr. Cantemir Riºcuþia, medic
antropolog ºi sculptor talentat, a dus mai departe
cercetãrile procedând la recostituirea plasticã. Modelul
obþinut areuºit deplin: sculptura seamãnã izbitor cu
celebrul autoportret al lui Ion Andreescu!

GÂNDURI
În aer pluteºte ceva
apãsãtor. E greu de definit!
Simt cum încet dar sigur,
deznãdejdea mã cuprinde ºi caut
sã înþeleg de ce ºi mai ales
pentru ce?
De ce în loc sã ne trezim ºi
Vasile Iordache sã ne punem în valoare forþa,
vitalitatea ºi capacitatea
creatoare ne mãcinãm în lupte mãrunte preocupaþi
tot timpul sã ascundem adevãrul cu privire la starea
naþiunii.
În loc sã avem dezbateri vii pe tema revigorãrii
economiei stãm ºi facem simple operaþii aritmetice
de naturã sã evidenþieze posibilitatea de a ne încadra
în limitele fondurilor împrumutate de la diverse
organizaþii internaþionale.
Decât sã cãutãm soluþii reale, care sã urneascã
motorul dezvoltãrii, socotim cu abacul reducerea
numãrului de bugetari.
De douãzeci de ani, în România, singura mãsurã
de rentabilizare a activitãþilor o reprezintã reducerea
de personal. Mãsura cea mai la îndemânã pentru
amatorii din guvernarea României.
Socotitorii noºtri de la Ministerul de Finanþe ne
aruncã praf în ochi fluturând buzunarele golite în
tot felul de proiecte de naturã a îndestula clientela
politicã înfometatã timp de 5 ani cât a cotizat pentru
obþinerea privilegiilor.
Puterea cheltuieºte în dispreþul ºi dezinteresul
general pe chestiuni voluptoarii (patinoare, sisteme
digitale de comunicaþii) sau pe cârpeli (de drumuri,
de logisticã militarã, etc).
Opoziþia parlamentarã se opinteºte în amatorism
ºi lipsã de fermitate, probabil rezultat al anemiei
determinate de eºecul comun din alegerile
prezidenþiale.
La nivel central, poze, vorbe ºi multã bârfã. Totul
numai pe sticlã.
În Parlament, voci firave, izolate, speriate chiar
de posibilitatea obþinerii unor rezultate pozitive.
Tremurul vocilor rare din Parlament pare a fi
rezultatul acþiunilor judiciare mediatizate în forþã în
ultima perioadã.
La nivel local, dragoste mare, armonie, liniºte ºi
crizã. Ridicãri din umeri, neputinþã, degete tremurând
îndreptate totdeauna spre alþii. Nimic nu se miºcã,
nimic nu se transformã, ci curg toate într-o letargie
maleficã amplificând starea de debusolare a
populaþiei.
Ne urâm toþi!
Nu mai e mult pânã când vor apãrea ºi primele
convulsii. Nu mai avem interese comune. Avem
numai un singur þel. Sã sufere ºi ei! Sã vadã cum e
sã fi sãrac! Sã nu ai.
Totdeauna cel de lângã noi e mereu de vinã. Sã
nu aibã nici el! ªi, ca sã reuºim ce n-a reuºit
comunismul, sã li se ia! Prin orice mijloace! Sã li se
taie!
ªi aºa, cu ochii pe buzunarele celuilalt, acceptãm
o situaþie din ce în ce mai grea cu încrederea cã vor
suferi ºi ei, nu numai noi. Sã fim solidari, dar doar
în suferinþã.
În toiul acestei lupte, puþinii bani sunt cu precizie
dirijaþi spre buzunarele hulpave ale lor.
Noi trebuie nu numai sã ne descurcãm, dar musai
sã plãtim impozitul forfetar, pentru cã guvernanþii
perceptori fac toate eforturile pentru a ne
supraveghea ºi a ne lua totul.
În acest context, organizaþiile politice cât ºi cele
civice îºi evidenþiazã muþenia.
Primãvarã, ceaþã. Cad avioane, cad capete, la
alþii… la noi înfloresc cireºii, iar ºtevia-ºi lãþeºte
frunza. Semn de belºug.
De vrea Domnul vom face ºi ceva mãlai ºi trecem
ºi anul acesta cu visele spulberate, cu nãdejdile
frânte, cu gurile încleºtate ºi cu vocile din ce în ce
mai stinse.
Verdele crud invadeazã natura, contrastând
puternic cu optimismul meu din ce în ce mai palid.
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Aºezarea de la Dridu, aflatã astãzi în partea de vest a
judeþului Ialomiþa, dupã ce mai multã vreme s-a aflat în
estul judeþului Ilfov, este fãrã îndoialã una dintre cele mai
vechi din întreaga Muntenie istoricã. La sud de acest
întins sat s-au descoperit urmele însemnatei locuiri din
perioada strãromâneascã, definitã astãzi tocmai sub
numele de cultura Dridu, iar pe promontoriul care dominã
confluenþa râurilor Ialomiþa ºi Prahova, locul fiind numit
,,La Metereze”, au fost descoperite urmele unei locuiri
din secolele IX-XI, atestând o aºezare prefeudalã
însemnatã1.
Prima atestare a satului medieval Dridu dateazã din 28
octombrie 1464, când voievodul Radu cel Frumos dãruia
Mãnãstirii Snagov ,,patru mori la Didrih”, alãturi de
numeroase sate din pãrþile ilfovene2.Veritabil târg3, aºezat
la confluenþa a douã ape însemnate, precum ºi pe
cunoscutul drum al Gherghiþei, Didrih, Dridih sau Dridov,
cum apare atestat în documentele medievale, a fost un
loc cunoscut în istoria medievalã româneascã. Aici au
poposit cu diferite ocazii ori au purtat bãtãlii, voievozi
precum Radu cel Frumos (în 1470), Vlãduþ Vodã (în 1511),
Neagoe Basarab (tot în 1511, înainte de a ajunge domn),
Radu de la Afumaþi (în 1522 ºi 1524)4 º.a.
În secolele care au urmat, pânã la secularizarea lui
Cuza, din decembrie 1863, moºia Dridului, una dintre cele
mai mari din Muntenia, era împãrþitã între marile mãnãstiri
Snagov, Dealu ºi Sãrindar. La anul 1850, acolo erau mai
multe sate, anume:Dridul Dealului sau Dridu-Movila,
Sãrindaru de Jos, Sãrindaru de Sus sau Moara Sãrindarului
ori Dridu-Moara ºi Dridu-Snagov. Primele trei aveau sã
se contopeascã, cu trecerea vremurilor, dând naºtere
Dridului de astãzi5, iar Dridu-Snagov a rãmas ca atare, cu
vatra mutatã însã pe locul actual, pentru a face loc
barajului pe râul Ialomiþa.
Vechea aºezare de la Dridu este astãzi cunoscutã
ºi prin aºezãmântul monahal care s-a constituit în locul
zis ,,La Metereze”. Dominând confluenþa râurilor amintite,
Mãnãstirea Acoperãmântul Maicii Domnului ºi Sfântul
Dimitrie se aflã la est de satul Dridu, în imediata vecinãtate
a barajului ºi aproape de drumul care duce cãtre satul
Dridu-Snagov. La cca.1 km est de mãnãstire, se aflã
intersecþia drumurilor care duc spre stânga la satul Patru
Fraþi ºi spre dreapta, la satul Moldoveni. Din municipiul
Urziceni, se poate ajunge acolo pe drumurile rutiere prin
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Jilavele, Moldoveni sau Moviliþa ºi Dridu.
Mãnãstirea cuprinde biserica de zid, biserica de lemn
(paraclisul), stãreþia ºi chiliile, clopotniþa ºi anexele.
Biserica de zid, cu hramurile amintite, a fost ridicatã între
anii 1997-2002, de cãtre Steluþa ºi Dumitru Ilinescu din
Bucureºti, prin strãdaniile monahiei Maria Haraga, stareþa
mãnãstirii ºi ale ieromonahului Gheronte Haraga. Lãcaºul
are pridvor închis cu geamuri de termopan, picturã
realizatã în stil neobizantin, combinaþie între tehnicile
fresco ºi tempera. În pronaos, pe peretele vestic, de o
parte ºi de alta se aflã tablourile ctitorilor ºi ale arhiereilor
locului, Episcopii Nifon ºi Dr.Damaschin. Pisania sãpatã
în marmurã albã menþioneazã:,,CU VREREA TATÃLUI,
CU AJUTORUL FIULUI ªI CU SÃVÂRªIREA SF.DUH,
S-A RIDICAT DIN TEMELIE ACEST SF.LOCAª DE
RUGÃCIUNE, CU HRAMUL ACOPERÃMÂNTUL
MAICII DOMNULUI ªI SF.DIMITRIE, DE CÃTRE
IUBITORII DE D-ZEU DUMITRU ILINESCU ªI SOÞIA
SA STELUÞA DIN BUCUREªTI, ÎNTRE ANII 1997-2002,
SUB PÃSTORIREA P.S.NIFON ªI P.S. DAMASCHIN
AL SLOBOZIEI ªI CÃLÃRAªILOR, PRIN RÂVNA
STAREÞEI MARIA HARAGA ªI A IEROM. GHERONTE
HARAGA. SLUJBA DE SFINÞIRE AAVUT LOC LA DATA
DE 1 OCT. 2002”6. Biserica, zugrãvitã la exterior în alb, se
remarcã prin cele trei turle cilindrice, care îi dau un aspect
ce aminteºte de bisericile mãnãstirilor Viforâta ºi Cheia.

(urmare din pag. 10)

Platon este discipolul lui Socrate.
Acum intervine privirea de zeu a înþeleptului român:
“...teoria modelelor celeste prelungeºte ºi dezvoltã
concepþia arhaicã, universal rãspânditã, dupã care acþiunile
omului nu sunt decât repetarea (imitarea) actelor revelate
de cãtre Fiinþele divine.” (12, p.64)
ªi despre En-ki am aflat cã: “...acesta era nu numai
zeul apei, ci ºi al înþelepciunii; el era îndeosebi acela care se
îndeletnicea cu muncile pãmântului în înþelegere cu En-lil,
care nu fãcea decât proiectele generale, lãsând amãnuntele
executãrii pe seama lui En-ki, minte agerã, tot atât de
îndrãzneaþã pe cât de înþeleaptã.”
Fãrã sã vreau mã gândesc la Iov ºi la Socrate!
Acum citez dintr-un poem mitic dedicat lui En-ki: “El
conduce Plugul ºi Jugul/ Marele cârmuitor En-ki...,/ El sapã
brazdele sacre;/ El fãcu sã creascã sãmânþa pe Ogorul
veºnic./ Apoi Stãpânitorului, nestemata ºi podoaba
câmpiei,/ Investit cu puterea sa, Arendaºul lui En-lil,/ Lui
Enkimdu, zeul canalurilor ºi al ºanþurilor,/ En-ki i le-a dat în
grijã.”(4,p.158)
Domnul Kramer ne oferã ºi o apreciere mai generalã
asupra problemei de care ne ocupãm: “...sumerienii
considerau Universul drept un domeniu mai întâi rezervat
zeilor. Eternitãþii lumii, fecunditãþii ei, colosalei ei vitalitãþi le
corespundeau puterile supraomeneºti ale acestor stãpâni
invizibili, care de sus, din cer, conduceau cosmosul ºi
menþineau în echilibru forþele care acþionau în Univers.”
ªi Zeul Omului?...
...Caracterul nu numai antropomorfic, ci ºi uman al zeilor
sumerieni: “Ca ºi oamenii, ei îºi fãceau proiecte ºi le realizau,
mâncau ºi beau, se cãsãtoreau ºi întemeiau o familie, aveau
o servitorime numeroasã ºi erau supuºi tuturor pasiunilor
ºi slãbiciunilor omeneºti. În general, ei preferau, desigur,
minciunii ºi asupririi, adevãrul ºi dreptatea, dar mobilurile
faptelor lor nu sunt întotdeauna limpezi ºi uneori nu ne
este uºor sã le lãmurim.”(4, pp.144-147)
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Iov, Socrate
ºi Divinitatea
Sã nu uitãm de unde am plecat! “Omul sã slãveascã
fãrã încetare perfecþiunea zeului sãu”. Este primul vers
din introducerea la poemul sumerian pe care îl analizãm
ca ipotetic precursor al “Cãrþii lui Iov”. Am introdus
cuvântul Zeu în retorta religiei... Ce am aflat?
Omul, stând deocamdatã în camera de aºtepare pentru
a fi ºi el resuscitat spiritual, are toate motivele din lume
pentru a-l slãvi pe Zeu. Dar perfecþiunea zeului cred cã
ridicã o problemã: în ce mãsurã ea este compatibilã cu
caracterul sãu antropomorfic ºi uman?
Pânã ºi un zeu ca En-ki este supus greºelii! El se afla
în Dilmun, þara unde nu existã nici boalã nici moarte.
Acolo “nici un leu nu ucide, nici un lup nu rãpeºte
mielul...Nici un bolnav nu spune: Mã dor ochii!... Nici un
paznic de noapte nu dã înconjur locuinþei sale...” In acest
tãrâm paradisiac, En-ki “mãnâncã anumite plante care
fuseserã chiar atunci create: or, el trebuia sã le hotãrascã
soarta, adicã sã le fixeze modalitatea de a fi ºi funcþia.
Ultragiatã de acest gest necugetat, Nin-gur-sag declarã cã
nu-l va mai privi pe En-ki cu privirea vieþii pânã când
acesta va muri. Într-adevãr, rele necunoscute îl lovesc pe
zeu ºi slãbirea sa progresivã îi anunþã un sfârºit apropiat.
În cele din urmã, tot soþia este aceea care-l vindecã.” (12,
pp.60-61)
...Mã gândesc, totuºi, cã Zeul Omului nostru ar fi,
poate el, perfect - având, adicã, o perfecþiune relativã
doar la Omul sãu ºi numai atât.
Dupã atâtea ºi atâtea fraze, sper sã aparã, în sfârºit,
ºi referinþa religioasã a cuvântului compus Zeul sãu!

Înapoia bisericii se ridicã clãdirea neoromâneascã ce
adãposteºte stãreþia ºi chiliile monahiilor, edificiul fiind
etajat, cu pridvor tencuit la primul etaj ºi din lemn la cel
de-al doilea. Spre sud, se aflã biserica de lemn, ridicatã în
anul 1995 ca paraclis, prin strãdaniile preotului Corneliu
Chiricuþã, trecut la cele veºnice în anul 1995 ºi înmormântat
în imediata vecinãtate a lãcaºului.
Aºezãmântul monahal de la Dridu, socotit tânãr ca
întemeiere7, dar venerabil prin istoria de care este încãrcatã
locurile pe care se aflã, adãposteºte ºi ateliere de picturã,
deja cunoscute în þarã, precum ºi de croitorie ºi de
sculpturã în lemn.

NOTE.
1.Pe larg, Eugenia Zaharia,Sãpãturile de la Dridu. Editura
ªtiinþificã, Bucureºti, 1967. Vezi ºi Ion Toderaºcu,Unitatea
medievalã româneascã. Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,
Bucureºti, 1988, p.30.
2.P.P.Panaitescu,Documentele Þãrii Româneºti.I. Documente
interne (1369-1490).Bucureºti, 1938, pp.255-260, doc.105.
3.ªtefan Grigorescu,Ialomiþa medievalã. Editura Episcopiei
Sloboziei ºi Cãlãraºilor, Slobozia, 2004, p.107-108.
4.ªtefan Grigorescu,Aºezãri ºi monumente ialomiþene. Editura
Helis, Slobozia, 2006, p.119.
5.Ibidem.
6.ªtefan Grigorescu,Inscripþii din judeþul Ialomiþa. Editura
Episcopiei Sloboziei ºi Cãlãraºilor, Slobozia, 2009, p.83, nr.104.
7.Comunitatea Mãnãstirii Dridu, condusã de maica stareþã
Gabriela Haraga ºi având ca duhovnic pe P.C.Ieromonah Emilian
Moroºanu, numãrã astãzi 11 monahii ºi rasofore. Vezi Almanah
Bisericesc 2010.Episcopia Sloboziei ºi Cãlãraºilor. Slobozia, 2010,
p.351.
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Sunt douã contexte în care S.N.Kramer se referã la aceastã
formulã. Într-o notã de subsol la textul propriu-zis al
poemului, el expliciteazã: “Este vorba de zeul personal,
acela care, dupã credinþa sumerianã, reprezintã pe fiecare
om în Adunarea zeilor ºi intervine, dacã este cazul, în
favoarea sa.” (4, p.285). Gândindu-se tot la personajul de
tip Iov din poemul sumerian, cercetãtorul american se
referã pentru a doua oarã la Zeul sãu într-un context mai
general: “Dar oare zeii ar fi acordat atenþie acestui muritor
singuratic ºi lipsit de importanþã? Gânditorii din Sumer
nu o prea credeau. Pentru ei, zeii semãnau cu regii muritori
de aci de pe pãmânt ºi aveau desigur lucruri mult mai
importante de fãcut. Aºa cum trebuia sã recurgi la un
mijlocitor pentru a obþine ceva de la regi, tot aºa nu puteai
fi ascultat de zei decât adresându-te cuiva care se bucura
de bunãvoinþa lor. De aci, s-a nãscut, fãrã îndoialã, ideea
de a recurge la un zeu personal, un fel de înger pãzitor
legat de fiecare fiinþã omeneascã ºi de fiecare cap de
familie, de care se foloseau sumerienii. Lui îi dezvãluie cel
necãjit taina inimii sale, pe el îl ruga ºi îl implora ºi graþie
lui obþinea scãparea din nenorocire.” (4, pp.169-170)
Explicaþia de mai sus mi se pare cã minimizeazã pe
erou...
Dar ne trimite cu gândul la Rãscumpãrãtorul din
“Cartea lui Iov”, care ar trebui sã se comporte tot ca un
mijlocitor între eroul nãpãstuit ºi Dumnezeul sãu, ºi, mai
departe, la daimon-ul lui Socrate, ce-i aduce vocea
divinitãþii numai pentru sufletul lui, deci îi este tot un
înger pãzitor.
Sã intre, darã, ºi Omul!
Bibliografie
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Bãtrânul se opri din treabã, curãþase o sapã, îi încercã tãiºul
cu degetul mare al mâinii stângi, trecând mulþumit buricul peste
ascuþiº din ce în ce mai repede ºi mai apãsat, în sus ºi-n jos.
Ridicã ochii când auzi poarta de la drum, mai întâi scârþâind,
izbind cu zgomotul cunoscut încuietoarea, apoi bulumacul,
oprindu-se în el, aºa cum se învãþase cu timpul, sã se închidã
singurã.
Vãzu intrând, mai întâi un bãrbat, apoi o femeie în urma lui,
dar nu prea observase de dincolo de gardul grãdinii unde lucra
cine ar putea fi, aºa cã, þinând sapa cumpãnitã în mâna dreaptã,
înaintã cu paºi mãrunþi spre pârleaz, nescãpând din ochi cele
douã figuri ce se apropiau scuturându-ºi picioarele de clisa
adunatã din drum. Mai întâi ºtergeau cu bãgare de seamã branþul
pantofilor de marginile ºtergãtorii de fier ruginite, apoi trãgeau
când unul, când altul, noroiul lipicios de pe tãlpi, ridicând o
grãmãjoarã proaspãtã peste cea uscatã, dedesubt.
Ion ªase se apropie destul cât sã-i vadã, sã-i întâmpine aºa
cum fãcea de atâtea ori când intra cineva. Bãnui cã ar putea sã
fie feciorul lui de la Câmp împreunã cu norã-sa. Le simþea
prezenþa, de fiecare datã când veneau, dupã câinele pe care îl
vãzu mai devreme cã îl apucã o agitaþie neobiºnuitã: fãcea ture
concentrice în jurul curþii, din ce în ce mai mici, pânã se învârtea
în jurul tãietorului. Obosit, se suia pe tãietor ºi începea sã latre,
un lãtrat aparte, mulþumit, îndreptat în direcþia de unde veneau,
apoi se vâra pe sub gardul grãdinii unde râcâise numai cât el sã
aibã loc ºi nu se mai zãrea. Nu se întâmplase niciodatã ca sã
disparã în acest mod, sã nu aparã bucuros, þopãind, înaintea lor,
sã le anunþe lãtrând vesel, prezenþa. Îl vãzurã ºi ei de departe cãi întâmpinã bucuros, sãrind peste pârleazuri sau fãcându-ºi loc
cu greu, printre gãurile gardurilor de mãrãcini ºi de cãtinã, aºa
era modul lui de a-i primi. Câteodatã, le venea înainte, la Podul
ãl Mare, uneori îi întâmpina chiar În Muchie, la Cruce. Odatã
le-a ieºit înainte tocmai la Curmãturã. Nu le venise sã creadã. De
unde ºtia câinele cã ei vor veni, ºi încã pe la Ulmet? Prima datã
au crezut cã-i o întâmplare, o fi scãpat de acasã, s-o fi plictisit
sau o fi dat de vreo nuntã de câini, acum spartã.
„Ce-i ºi cu animalul ãsta?” gândi Florin mângâindu-l ºi
ciufulindu-l. Flocosu îºi ridicã labele din faþã mult peste genunchii
bãrbatului, îl murdãrise de noroi, îºi întinse botul pistruiat în
palmele sale, cu urechile lãsate pe spate, ºi aºtepta rãbdãtor sãl mângâie, sã-l ciufuleascã, scheunând uºor. Avea o privire de
parcã ar fi vrut sã spunã: „Ce ºtiþi voi cât de dor mi-a fost de
voi, stau singur cu bãtrânii, în satul ãsta la fel de singur, între
Vîrful Vãtraiului, Vîrful Goºii, Vârful Ceciliei, Vârful Goºilor ºi
Vârful Boºoveiului. Când mã mai apucã singurãtatea, mã sui pe
tãietor ºi urlu la Fag, la fel de singur, pe care-l zãresc peste
streaºina casei, cu crengile încãrcate de rãmurele ºi frunzuliþe
tinere, abia ieºite din muguraºi, ca ºi acum. Simt cã el mã aude
ºi-ºi scuturã crengile încãrcate de rouã dimineaþa, parcã ar vrea
sã-mi spunã cã m-a auzit, sã am rãbdare. Vremurile trec, oamenii
se duc, dar Fagul rãmâne, ºi satul de sub el rãmâne, cãci vin alþii,
plecaþi peste dealurile de aici, în cele patru zãri, dupã muncã,
sãracii, prea sunt frumoase locurile astea, chiar ºi când înoþi în
noroi pânã la genunchi. Soarele se iveºte mereu dupã Vârful
Ceciliei ºi întãreºte clisa pânã o face pulbere.
„Noroc cu bãtrânii ãºtia neputincioºi, pãrea sã spunã câinele
urmãrindu-le curios fiecare miºcare, el nu prea vede, mã ia mereu
cu el la apã la Diconeºti, atunci mai ies ºi eu din curte, nu-i bag
în seamã pe ceilalþi câini care mârâie, tot de singurãtate, la mine,
prin gard. Asta îi înnebuneºte, m-ar rupe sã poatã, dar este deajuns sã mã apropii, cã-i ºi vezi cã se retrag scheunând, norocul
lor cu gardul. Sunt eu de vinã cã sunt mare, flocos ºi îi sperii cu
lãtratul meu gros? Bãtrâna-i ºi ea beteagã, a lipsit de-acasã cam
de când au cãzut ultimele frunze ale Fagului ºi a apãrut tocmai
într-o zi cu un vânticel cãlduþ când m-a scos stãpânul cu caprele
ºi cu oile cu miei cu tot, la pãscut. Nici acum ea nu-i în stare sã
ducã mãcar un braþ de lemne în casã, încearcã, dar o vede bãtrânul
ºi strigã la ea: <Eºti nebunã? Dacã mori, eu cu cine rãmân aici,
nu vezi cã nu mai avem pe nimeni în sat, niciun neam, toþi s-au
dus care încotro, la oraºe, pe ºantiere, sã-ºi câºtige pâinea, nu sa mai întors nimeni dintre cei plecaþi, i-a înghiþit drumul spre
Între-Sibicii pe care dispar, nu se mai întorc?>”
Flocosu se apropie gudurându-se de Sonia, repetã gestul,
înãlþându-i-se cu labele din faþã pe rucsacul umflat din spatele
ei, apoi în cercuri din ce în ce mai largi se învârti þopãind ºi
mârâind, cu aceeaºi bucurie a reîntâlnirii, lingându-i acum
palmele, gâdilindu-i-le: „Ajunge, astâmpãrã-te! Mã umpli de
bale, ce sã-þi dau?” Câinele parcã-i înþelese supãrarea ºi o luã
supãrat pe poteca din faþa casei, aºezându-se pe treptele de
piatrã, legãnându-ºi coada. Se strecurã spre portiþa întredeschisã
dinspre grãdinã, aºteptându-i cuminte, cu limba scoasã, lângã
stãpân, urmãrindu-i cu privirea, când pe unul, când pe celãlalt.
Ion Mândruþã se apropie, fixã atent, încreþindu-ºi ochii ºi
fruntea, bãrbatul din faþã, îi recunoscu glasul, se vedea cã îi
slãbise vederea, se apropie ºi-i întrebã: „Tu eºti, Florine? Tu
eºti, Sonia? Aþi mai venit pe la noi?” Dintr-o datã se opri ºi, în
loc sã le rãspundã la salut, dãdu drumul unui glas pe care nu i-l
mai auziserã de demult, din copilãrie, schimbat, oarecum rãstit,
þipat, isteric, þâºnit dintr-un chip schimonosit, pungit,

NORUL
(fragment din romanul în curs de apariþie)
nestãpânit, de nerecunoscut, într-o clipã îmbãtrânit, îngârbovit,
încordat ºi împietrit, ca din vãgãuna Samarului, cum se aude
când scapi în fundul ei un bolovan, mai mult un ecou, decât un
glas cunoscut:
- Ce-i, mã, ai ajuns ºi tu ªapcaliu? Piei din ochii mei, sã nu
te mai vãd! Dispari! ªi tu de ce l-ai lãsat?
Faþa i se zbârcise, ochiul cu care vedea slab i se mãrise,
ridicase sprâncenele îngroºându-i cutele frunþii spre pãrul alb,
rar, acum parcã zbârlit. Bãrbia-i se miºca necontrolat, buzele
se pregãteau, tremurând, nestãpânite, sã dea drumul altor vorbe
reþinute, gâtuite, þinute un timp prizoniere:
- Sã pleci! Sã nu te mai vãd!! Dã jos ºapca aia nenorocitã!!!
Când m-ai vãzut tu, pe mine, purtând ºapcã? ªapcã poartã
numai ãºtia de Divale, de la ceapeu, de la Sfat, de la judeþ, de la
partid! ºi aruncã privirea furioasã parcã peste gard, spre drumul
de unde tocmai s-ar fi putut sã vinã din moment în moment, de
parcã s-ar fi temut sã nu-l audã cineva. Îºi ridicase în cumpãnire
sapa þinutã strâns, pregãtitã parcã sã loveascã – cât se apropiase
pe poteca pietruitã dinspre polãþicã spre poartã, acum ajunsã la
înãlþimea umãrului, cu palmele strânse, încordate, într-o poziþie
când ameninþãtoare, când nehotãrâtã, pregãtindu-se sã izbeascã:
- Bãiatul taaa-tiiii! feciorul meeeu!! începu acum sã se
vãicãreascã. Sã se dea el cu ãºtia, sã poarte el ºapcãããã!!! Arunco! schimbã deodatã tonul, devenit poruncitor, sã n-o mai vãd
în curtea mea!
Cu o miºcare bruscã, neprevãzutã, aruncã sapa peste gardul
grãdinii care învârtitã, izbi zbârnâind tulpina gutuiului de pe
marginea potecii, apoi se rãsuci ºi el sprinten, pe cãlcâie, ca-n
armatã, întorcându-le spatele ºi îndreptându-se spre grãdinã,
deschizând cu forþã portiþa prinsã cu un chiostec pe care era
mai sã-l rupã. Gãsise altã sapã sprijinitã lângã zidul bucãtãriei
de varã, una mai mare ºi mai grea, cu faþa mai latã ºi continua sã
adânceascã încã un ºanþ pentru cartofi, la fel de preocupat ca ºi
pânã atunci, de parcã nimic nu s-ar fi întâmplat, ei n-ar mai fi
fost în faþa lui, a zis ceea ce a avut de spus ºi i-a trecut. Doar
buzele îl trãdau, mestecând repede fragmente de cuvinte ºi
propoziþii numai de el ºtiute ºi auzite, semn cã furia i se
cuibãrise mocnitã undeva în adâncuri ºi trimitea de acolo, din
când în când, rãbufniri adunate de-o viaþã.
Cei doi, fiu ºi norã, rãmaserã înmãrmuriþi, nevenindu-le sã
creadã cã ar putea fi întâmpinaþi cu atâta ostilitate din cauza
unei banale ºepci, care nici mãcar nu era a lui. O uitase un coleg
în maºinã, ºi acum, gândindu-se cã s-ar putea sã-i apuce ploaia
de la Ulmet pânã la Muscel, socoti cã-i bunã, mai ales cã aºa se
ºi întâmplase pe drum, avusese parte de vreo câteva rãpãieli
scurte, mai mult chiar, se ºi rãcorise biniºor afarã.
Bãtrânul nici nu aºteptase sã i se zicã „Sãru-mâna” aºa
cum fãceau de obicei. Ritualul sosirii lor era mereu cam acelaºi.
Mai întâi, bãtrânul se repezea sã-i ajute sã-ºi dea rucsacurile
din spate: „Aþi transpirat de s-au udat ºi hainele, sunteþi uzi pe
spate pânã la piele. Daþi jos bagajele ºi vã schimbaþi, sunteþi
transpiraþi leoarcã.” „Ia uite mata, Ioane, se minuna de fiecare
datã nevastã-sa, cu ce bagaj în spate au urcat atâta drum! Iar aþi
cãrat greutate mare, parcã aþi avea bolovani, nu altceva!” ªtia
cã nu erau bolovani, era doar un fel de-al ei de a-i lãuda,
compãtimindu-i pentru efortul fãcut. Sã urci atâþia kilometri,
pe ploaie ºi noroi, aproape pieptiº, cu rucsacul în spate de la
Bãlãneºti, pe Ulmet, pânã la Muchea Ulmetului, apoi la
Curmãturã ºi ocolind pe jumãtate Vârful Ceciliei, pânã la
Muscel, nu era uºor, asta o ºtia ºi bãtrânul, care se închina
fãcând cruci din ce în ce mai repezi... Gestul închinatului era un
fel aparte de-al lui de a le mulþumi. Niciodatã nu cãuta înaintea
nevestei, dar ºtia cã trebuie sã fie acolo mãlai, ceva fãinã, niºte
costiþã afumatã, vreo bucatã de salam, zahãr, câteva sticle cu
ulei, orez. Mai degrabã cântãrea mulþumit din priviri cele douã
bidonaºe cu vin, unul cu vin roºu, celãlalt cu vin alb din mâinile
lor. Îi era ruºine sã întrebe sau sã caute în bagajele lor, lãsa totul
pe nevastã-sa sã despacheteze. „Sã nu uiþi, fã, sã le dãm banii,
cã nu le-or fi luat pe degeaba, mai ales cã totul se gãseºte greu,
e pe cartelã”, zicea el femeii, fãcându-se cã-ºi vede de-ale sale.
Din orgoliu, niciodatã nu se plânsese cã n-are cu ce trãi aici
între munþi, dar ce avea, chibzuia pânã la urmãtoarea venire a
feciorului. Nevrând sã rãmânã dator, meºterise în beciul casei
câteva policioare pe care aºeza cu grijã toamna merele ºi perele,
una câte una, iar când veneau nepoþii iarna, îi întâmpina cu câte
o parã mare, galbenã, sãnãtoasã, în fiecare mânã. ªtia el ce ºtia,
era un mod secret al lui, de a le da, înainte chiar de a intra în
casã, o parã mustoasã, motrunã, culeasã de el cu un cîrlig special
din pãrul de la colþul casei. Pentru cei mari sãvârºea alt ritual:
punea la fiert, pritocind-o pe jarul de la gura sobei cu zahãr,

piper boabe ºi un pic de scorþiºoarã, o þuicã de prunã, pãstratã
numai pentru ei, din butoiaºul pe care nu l-ar fi desfãcut cu nici
un chip pentru altcineva, nici mãcar pentru el. De multe ori, ar
fi bãut o þuicã, de-i frigeau buzele, chiar se ducea cu furtunaºul
pânã la buriaºul cu vranã îngustã din beciul casei ºi, dintr-o
datã, i se fãcea ruºine, rostind doar pentru sine: „Beau þuica
feciorilor mei! Cu ce am sã-i mai întâmpin?” Urma al treilea
moment al întâmpinãrii: nici nu-ºi dãdeau seama când femeia
încropea un foc sub plita sobei din bucãtãrie pe care punea
tuciuleþul de mãmãliguþã, cum zicea el. Pe jar ºi apãrea un mic
grãtar meºterit de el din sârmã, pe care se pãrpãleau câteva
bucãþele de carne afumatã, þinutã atârnatã pe culmile din podul
casei. În caz cã se terminau bucãþile de carne, slãnina ºi cârnaþii
afumaþi de pe culmile din pod, umblau la borcanele de lut sau de
sticlã de dupã uºa din Casamare, unde conservau în unturã
peciile sãrate ºi afumate. Dar plãcerea cea mai mare era când pe
grãtarul de pe jarul încins se amestecau mirosurile pãrpãlinduse câteva felii de brânzã de oaie lângã niºte feliuþe de slãninã tot
afumatã. Întâi se scurgeau picãturi grase pe jar, se uscau la foc
mic, iar la urmã, începeau sã se pârleascã uºurel, apoi sã se
rumeneascã. „Luaþi câte un pãhãrel de þuicã ºi mâncaþi, bãieþii
mamei, cât om mai avea, îi îndemna femeia, turnând cu grijã, sã
nu cumva sã verse vreo picãturã de þuicã, cã ãºtia, nu ºtiu ce sã
mai zic c-or face cu noi. Muncã ºi iar muncã! Ne spetim degeaba
pe câmpurile alea toatã vara ºi toatã toamna. Când sã ne dea ºi
nouã ceva, ne dau niºte amãrâþi de bani, alimente mai deloc, cicã
trebuie achitatã datoria externã, cu de astea ne tot bat la cap la
învãþãmântul politic ºi în ºedinþele de partid, cã dacã nu te faci
membru...” Se obiºnuise sã le zicã aºa, „bãieþi”, n-o mai corectau,
poate era cu gândul ºi la bãiatul celãlalt, la care fãcea referire ori
de câte ori gãsea prilejul, pentru care bãrbatul nu scãpa ocazia
sã-i reproºeze ºi sã se plângã. „Uite-o, mã, sã v-o pârãsc, cred
cã nu trece zi lãsatã de la Dumnezeu sã nu-mi aminteascã de el
ºi de copiii lui. Geaba îi spun sã tacã, de-aº avea eu banii lui, aº
fi belfer, munceºte la fabricã ºi el ºi nevastã-sa, au salarii mari,
câºtigã într-o lunã, cât noi într-un an. N-are altã meserie, pun-te
masã, scoal-te masã, lucrezi opt ore, vii acasã, te hodineºti,
copiii sunt în grija soacrã-ti, îi trimite la ºcoalã, ai bani, trebuie
sã gãseºti ceva în traistã, dar dacã n-ai nici bani, ca mine, ce te
faci, ba se mai întâmplã sã mai dea ºi o pãcãtoasã de boalã peste
tine, cum s-a ºi întâmplat. Dacã n-ar fi fost bãieþii ãºtia cum le
zici tu, ce ne-am fi fãcut, cã nici la azil nu te primea nimeni? Ce
zici, prãpãdita muierilor!?”
Femeia aºezã ºi acum, ca ºi altãdatã, mâhnitã, frãmântatã în
gândurile ei, pachetele din rucsacuri cu grijã, pe rafturile, din
beci, acum aproape golite de fructe. ªtia cã se descurcau ºi ei la
fel de greu cu alimentaþia, dar nu refuzau, cãci aici, la
comperativa din vârful acesta de munte, bãtea vântul. Nici nu le
dãduserã prin cap vreodatã sã le ia bãtrânilor banii pe alimentele
aduse, dar aceºtia nu rãmâneau datori. Plecau dumineca pe la
prânz cu rucsacurile tot încãrcate. „Ia, mamã ºi o bucatã de
sãpun. Þi-am pus ºi o gãinã, ºi niºte ouã. ªi un bidonaº cu þuicã.
Vezi cã în punga de nailon înfãºuratã este ºi niºte carne la borcan.
Luaþi ºi nucile astea. În plasele astea am pus niºte mere ºi
câteva pere motrune, s-au pãstrat bine în beci, sunt pe terminate.
Le-am înfãºurat pe fiecare în hârtie, cãci, dacã începe sã
putrezeascã una, se ia mucegaiul ºi la celelalte.”
Între timp, femeia se dusese sã dea de mâncare la purcelul
de sub coºar, sãrise gãrduþul sã-i aºeze troaca pe care animalul o
plimba de foame de colo pânã colo, izbind-o cu râtul de pereþii
de piatrã.
- Hai, ce mai aºteptaþi, intraþi în casã, sunteþi transpiraþi,
obosiþi ca vai de voi! îi îndemnã femeia care tocmai venise de
dupã grajd cu tuciuleþul gol în mânã.
Bãrbatul, cufundat în gândurile lui, îºi vedea de lucru în
grãdinã, de parcã nimic nu se întâmplase. Izbea cu putere în
pãmântul cam clisos, uitând parcã de ceilalþi cu totul, adâncit în
gânduri: „Ce sã mai aºtepþi, trebuie puse cartoafele, pãmântul
se zbiceºte repede, uite, ce-am sãpat de dimineaþã, acum a
înflorit, dacã nici cartoafe n-am, ce mai pui în gurã? Mãlai de
unde? Din astea douã sute cincizeci de kile de porumb pe care
ni le dau ãºtia pe an, la amândoi, sã trãim ºi noi, sã þinem ºi un
porc ºi câteva pãsãri? Carne? Nu. Brânzã? Nu. Ce sã iei de la
câteva oi? Vai de ele ºi de noi, pe seceta asta îºi ascut dinþii
degeaba pe coastele astea! Dar de la capre? Dacã n-aº face niºte
sforþãri sã le þinem, ce le-aº mai da nepoþilor când vin în vacanþe?
Nu cu lapte de caprã i-am crescut de când erau mititei? Dacã-mi
dau ãºtia niºte amãrâþi de bani de la CAP ca paznic la sediu,
nevestei poate o sã-i aprobe doi la sutã, ce sã fac cu ei dacã nici
mãcar n-am ce cumpãra? Dacã ne-ar aduce aici în sat la
comperativã mãcar niºte pâine – una pe zi de fiecare, chiar
dacã-i mai tare, de pe o zi pe alta, o mai înmoi... Dar nici aºa?
Gheorghe al lui Ciurea stã degeaba în uºa magazinului.
Titi Damian
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N-are ce vinde. Vrei sã iei o „Eugenie?” „N-am, nea Ioane”.
„Niscai paste fãinoase”, întreba Filiþa lui Neculai Lina. „N-am.
Fã ºi tu niºte tãiþei, niºte colãrezi, uite coalea niºte griº!.” „Sã te
duci tu sã munceºti o zi de muncã la stropit pomii, dupã ce ai
mâncat o strachinã de griº, gãsi-i-ar dracii sã-i gãseascã mai
repede!” ieºea câte o femeie blestemând din magazin, uitânduse într-o parte ºi-n alta, sã n-o audã cineva.
Chiar în momentul acela, pe deasupra porþii de la drum,
stãruia o ºapcã având un cozoroc uriaº, iar de sub ea glasul
behãit, cunoscut, al Galãului, ºeful de echipã.
- Când apare ãsta la poarta mea, precis este vreo ºedinþã! le
ºopti femeia întrând în casã, fãcându-se cã bagã câteva gãteje în
foc sã-l întreþinã.
Nici n-apucã sã termine vorba, cã i se ºi vãzu gâtul întins
peste poartã. „Uitã-te la el, cã-i gata sã-i cadã ºapca înãuntru,
în curte”, observã pentru el Florin. Chiar are dreptate bãtrânul,
cum de n-am observat pânã acum predilecþia ãstora pentru
ºepci? Pânã ºi tovarãºul merge în vizitele de lucru tot cu ºapca
proletarã, modã împrumutatã de la ruºi, parcã ºi pe Lenin tot
cu ºapcã mi-l amintesc din fotografii. Aha, de-abia acum înþeleg
eu bine, de când îl ºtiu, bãtrânul ºi toþi bãrbaþii din sat poartã
pãlãrii, modã nemþeascã pe care au adoptat-o dinainte de rãzboi.
Ce þi-e ºi cu instinctul ºi cu orgoliul omului simplu, de multe ori,
fac cât nu ºtiu câte facultãþi! ªapca înseamnã pentru þãran umilinþã,
trimite la un statut incert, de slugã, pãlãria-i pentru el semnul
demnitãþii. ªi în fotografiile de tânãr, tot cu pãlãrie apare…”
- Mhâine la ora zece avem ºedhinþã de phartid la Chãminul
Culthural, închiem învãþhãmântul polithic ºi agrozootehnic de
masã, trebuie sã fim mai mulþi, cã vin niºte tovharãºi de sus! Sã
vii, Sthelo, aºa cum poþi, ai cam lipsit în ulthimul thimp, vine ºi
tovharãºul phreºedinte cu tovarãºul Cimpoi de la judeþ, trebuie
sã-i trimitem o teleghramã de recunoºtinþã ºi de adeziune
Tovarãºului. ªi tu, Ioane, trebuie sã vii ºi la învãþãmântul
agrozootehnic de masã, mîine se dau chalificativele într-un
cadhru solhemn. Dacã nu, adio postul de phaznic la sediu! ªi
aºa ai cam fost bolnav. Vin mai târziu cu convochatorul, acum
sunt ghrãbit, am ohleacã de threabã pânã divale, au intrat ai lui
Chiosac cu oile pe pãmânthul ceapeului, achuma tot îi phrind!
Florin ºi Sonia priveau nedumeriþi, aproape buimaci,
ascultându-i siguranþa Galãului, pe care îl cunoºteau, locuia
vreo câteva case mai la deal, pe înfundãtura cãtre Neculai Lina.
Ciudat cã acum nici mãcar nu-i bãgase în seamã, altãdatã le
dãdea sãru-mâna, îi întreba ce mai e pe la Câmp, acum le vorbise
ameninþãtor cumva, de undeva de sus, peste ei, stãpân peste
cuvintele ºi gesturile sale, de parcã el ar fi ºtiut ceva ceea ce ei
nu ºtiau. Îi intriga comportamentul lui obraznic, ºtiau cã nu era
în firea lui. Ca sã le vinã în întâmpinare, Stela îi lãmuri:
- Ce sã-i faci, maicã, þiganul când a ajuns împãrat, l-a omorât
pe tac-su. S-a-nrãit lumea, pentru o nenorocitã de bucatã de
pâine, pentru o slujbã cât de micã, e în stare sã uite cã suntem
vecini, coalea pe uliþa de la zarzãr... ªtiu eu cam ce vrea el...
Ion Mândruþã, de parcã n-ar fi înregistrat nimic din ce se
întâmplase adineauri, se opri din sãpat, îºi sprijini barba în
coada sapei ºi privi departe, peste casã, spre Vârful Vãtraiului.
Un nor negru, parcã un balaur, se înãlþa lent, acoperind Pãdurea
Samarului, ca s-o mestece, s-o înghitã, apoi s-o prãvãleascã
peste sat. Undeva, mai spre Vârful Goþilor, deasupra satului,
Fagul cel Mare, cu trunchiul lui scorburos, bãtrân, cu cele douã
braþe, acum ciuntite spre vârf de niºte fulgere de la inundaþiile
din ’75, suite spre cer a rugã, a implorare, se pregãtea sã-l
întâmpine. „Uite, vezi, Fagul ãla, ce-o fi acum în mintea lui?
Parc-ar vrea sã se roage de nor, sã-l cheme, sã-l întâmpine, sãl opreascã? De ce sã-l opreascã? Ce, ploaia nu-i bunã? A dat azi
o buricicã, o ia vântul pânã la noapte. Dar de când n-a mai
plouat, nici nu mai ºtim. Astã-toamnã, doar câteva ploicele. A
intrat pãmântul în iarnã crãpat, de bãgai degetele între crãpãturi.
Pe unele locuri pe Þarnã, dacã nu erai atent, scãpai piciorul ºi þil apuca între ele. În iarnã, a dat prin februarie un pospai de vreo
douã deºte de zãpadã. A suflat-o gerul. Zilele astea s-au mai
burzuluit niºte nori. Da’vin dinspre Apus. „Cur-gol” – aduce
secetã. Degeaba se ridicã dinspre Samaru niºte nori. Se urcã, se
urcã, se tot urcã, acoperã tot cerul, dau câteva tunete ºi trãsnete,
fulgerã, ºi-atât. Aduc o scurtã rãpãialã, poate ca ºi-acum. Asta
n-ar fi nimic, dar seceta asta se tot repetã de vreo câþiva ani
buni. Pãmântul ne dã numai cât sã nu murim de foame. ªi
ªapcaliii, tot din succese în succese, din Congres în Congres,
parcã-s din altã lume...”
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Imaginea Sloboziei de altãdatã
Imaginea Sloboziei din anul 1968, reflectatã în ziarul
„Tribuna Ialomiþei”, poate fi completatã prin prezentarea unor
aspecte privind pregãtirile pentru campania de primãvarã de la
S.M.T. Slobozia, hotãrârile luate de Comitetul orãºenesc U.T.C,
activitatea atelierelor de þesut din oraº sau posibilitãþile de
petrecere a timpului liber.
Iatã cum sunt prezentate în paginile jurnalului pregãtirile
pentru campania agricolã de primãvarã:
„La staþiunea de maºini ºi tractoare Slobozia se fac intense
pregãtiri pentru apropiata campanie agricolã de primãvarã.
Mecanizatorii ºtiu cã de calitatea reparaþiilor depind în mare
mãsurã îndeplinirea indicatorilor de plan, realizarea ºi depãºirea
volumului de lucrãri, creºterea productivitãþii muncii, reducerea
preþului de cost, extinderea lucrãrilor ºi gradului de mecanizare
ºi pe aceastã bazã obþinerea de producþii sporite la hectar.
Încã înainte de a începe lucrãrile de reparaþii, colectivul de
muncã de la acestã staþiune a fãcut un studiu temeinic pentru
buna organizare ºi folosire a utilajului tehnic ºi a forþei de
muncã, în vederea executãrii reparaþiilor la timp ºi în bune
condiþiuni. Unele remize au fost transformate în ateliere pentru
reparatul combinelor ºi semãnãtorilor; în atelierul mare munca
a fost organizatã pe sectoare specializate. De asemenea s-a
înfiinþat un sector pentru recondiþionarea ºi verificarea
pompelor de irigaþii, iar pentru reparatul ºasiurilor s-a
organizat munca pe ansamble ºi subansamble. Þinându-se
seama de gradul de pregãtire, specializare ºi înclinaþie a
mecanizatorilor, s-a reorganizat ºi forþa de muncã. De subliniat
este cã deºi tractoriºtii Ion Neagu, Nicolae Florea, Dumitru
Apostol ºi alþii nu au fãcut parte din sectorul reparaþii motoare,
ei au participat efectiv la lucrãrile de revizuire ºi reparare a
tractoarelor cu care au lucrat în campaniile agricole din anul
trecut. Aºa s-a procedat ºi cu ceilalþi mecanizatori pentru a
putea lua mãsuri pe viitor în vederea respectãrii cu stricteþe a
normativului de îngrijire tehnicã.
Având munca bine organizatã, mecanizatorii de la S.M.T.
Slobozia au reuºit sa facã lucrãrile de reparaþii la timp ºi de bunã
calitate. Situaþia operativã pe zilele trecute aratã cã întreg parcul
de maºini ºi tractoare necesar campaniei agricole de primãvarã
este gata. Au fost reparate ºi revizuite toate cele 154 tractoare, 161
pluguri, 63 semãnãtori de pãioase, 75 grape cu disc, 39 sape
rotative, 37 semãnãtori de porumb ºi celelalte utilaje necesare
apropiatei campanii agricole. În proporþie de peste
90 % sunt reparate ºi combinele, presele de balotat paie,
prãºitoarele mecanice ºi celelalte agregate necesare viitoarelor
lucrãri.
Recepþia fãcutã de specialiºti confirmã cã lucrãrile de
revizuire ºi reparare a parcului de maºini ºi tractoare fãcute
de mecanizatorii de la S.M.T. Slobozia sunt de bunã calitate.
Acum conducerea staþiunii - dir. Vasile G. Petcu – face ultimele
pregãtiri de dotare ºi organizare a brigãzilor de tractoare
pentru a ieºi la lucru”.1
Asupra planului de activitate ºi a mãsurilor luate privind
îndeplinirea acestuia se discutã ºi în Plenara Comitetului
orãºenesc U.T.C. Slobozia:
„Plenara Comitetului orãºenesc al U.T.C. Slobozia. În salã
chipuri tinere, figuri frumoase de bãieþi ºi fete, prezenþe ce
trãdeazã pasiunea dãruirii în viaþã, elanul vârstei. A relata
aceastã adunare înseamnã, a vorbi despre modul în care asupra
discuþiilor ºi-au pus pecetea aceste atribute. Uteciºtii din salã au
discutat viitorul lor program de activitate la temperatura
entuziasmului care-i caracterizeazã. S-au hotãrât multe lucruri
de însemnãtate ºi, evident, s-au tatonat terenuri necunoscute.
Referatul asupra activitãþii organizaþiilor U.T.C. þinut de
Voicu Geantã, noul prim-secretar al Comitetului orãºenesc
U.T.C., a constituit un tur de orizont ºi a fixat câteva jaloane
ale activitãþii viitoare. Vom trece peste comentarea lor; sunt sarcini
precise, just cumpãnite ºi nu ne îndoim cã vor fi duse la îndeplinire.
Varietatea acþiunilor ce vor fi iniþiate – începând cu cele privind
educaþia prin muncã ºi încheind, fãrã a epuiza toate posibilitãþile,
cu activitatea cultural-sportivã – dovedeºte ancorarea în realitatea
obiectivã care reprezintã cerinþele tinerilor.
Despre alte posibilitãþi, despre alte acþiuni au vorbit
participanþii la plenarã. Sã ne oprim la câteva exemple: George
Marinescu-secretarul Comitetului U.T.C. de la C.M.P. a înfãþiºat
câteva din activitãþile desfãºurate cu succes în perioada trecutã.
O experienþã pozitivã în ce priveºte organizarea timpului liber
al tinerilor a constituit-o întâlnirile cu artiºti ºi cântãreþi,
excursiile. Schimburile de experienþã cu unitãþi de profil specific,
despre care a amintit vorbitorul, reprezintã nu numai un mijloc
de îmbogãþire a cunoºtinþelor profesionale, dar ºi unul de
cunoaºtere umanã, de legare ºi întãrire unor prietenii. Roadele
unor asemenea activitãþi pot fi culese ºi de cãtre alte organizaþii.
Elena Luca, o tânãrã profesoarã ( ªcoala generalã nr. 1 ),
a vorbit despre activitãþile ce se pot organiza cu elevii: cercuri
de materii, cercuri artistice: teatru, artã plasticã, muzicã.
„Fiindcã – spunea vorbitoarea – tinerii dovedesc talent ºi
trebuie stimulaþi ºi îndrumaþi.” Beatrice Biega, elevã la liceul
din localitate, a amintit cã la ºcoala ei asemenea activitãþi au
dat roade. Sunt notabile reuniunile tovãrãºeºti de sâmbãtã seara
organizate pe diferite teme. Una din aceste reuniuni a constituit
prilejul unei întâlniri cu studenþii aflaþi în vacanþã. În mijlocul

elevilor din clasa a IX-a au venit studenþi de la chimie, istorie,
drept etc. ºi au vorbit despre profesiunile pe care le-au ales.
Alte reuniuni au fost închinate tradiþiilor folclorice, personajelor
îndrãgite din teatru etc.
Un spirit de iniþiativã demn de laudã: asemenea activitãþi
pot fi rãspândite în multe alte organizaþii U.T.C. – la I.G.O., la
C.M.P., la unitatea cooperatistã etc. ªi Casa de culturã din
localitate, în sediul cãreia se organizeazã reuniuni tovãrãºeºti
de dans, poate sã gãzduiascã acþiuni asemãnãtoare, adicã seri
distractive cu temã, întâlniri, în cadrul reuniunilor, cu artiºti
profesioniºti ºi amatori din alte localitãþi etc.
Vorbind despre activitãþile cultural-educative, tinerii au
fãcut, fireºte, încã multe alte propuneri. Trebuie ºtiut însã cã
unele dintre ele, neverificate în practicã, nejustificate încã din
punct de vedere al posibilitãþilor, au arãtat doar ca niºte fraze
demne de a fi rãtãcite în cine ºtie ce hârtii. Ovidiu ªtefãnescu,
un tânãr entuziast ºi plin de idei, a fost fireºte, bine intenþionat
când a propus înfiinþarea unui cine-club, a unor cercuri de
artizanat, broderii ºi port popular, a unor cenacluri literare, a
unui club-bar la Casa de culturã etc. O avalanºã de propuneri
care mai de care mai ispititoare. Din pãcate despre aceste
propuneri n-a mai vorbit nimeni fiindcã...cum poate fi organizat
de pildã, acum, la Casa de culturã un „club-bar”, când nici
mãcar pentru o searã de dans nu sunt condiþii materiale. Dar
un cineclub? Amatori, fireºte, existã, se pune însã problema
bazei materiale.
Pentru asemenea serii de propuneri, Comitetul orãºenesc
U.T.C. trebuie sã studieze posibilitãþile materiale, sã vadã ce
entuziaºti aderã, într-un cuvânt sã facã o muncã prealabilã ºi
numai dupã aceea sã le însuºeascã ca servici.
O ultimã problemã asupra cãreia s-a revenit, aº zice
stãruitor, a fost cea a tinerilor care au comportãri nedemne,
care în goana dupã o falsã strãlucire aduc un blam marei
majoritãþi a uteciºtilor din oraº. „Sînt aici la noi câþiva bãieþi
care se þin de tot felul de mãgãrii, spunea Zaharia Coteanu. Îi
vezi pe stradã agãþând fetele, la cinematograf rumegând
seminþe...” De obicei aceºti tineri – a remarcat Eugenia Niþei –
nu au un serviciu, nu se duc la ºcoalã. Sînt dintre cei care nu le
place sã facã efort. În aceastã atitudine sunt stimulaþi de cãtre
înºiºi pãrinþii lor care-i întreþin, ba le dau ºi bani de buzunar
pentru cinema ºi bãuturã. La noi aici se construiesc câteva
obiective industriale. Sînt ºantiere mari care au nevoie de braþe
de muncã. ªi alte intreprinderi ar putea primi tineri pe care sãi califice. Sã-i chemãm pe toþi aceºti „plimbãreþi” la Casa de
culturã ºi sã le vorbim.
Propunearea a fost acceptatã. Tinerii din Slobozia vor ca
în oraºul lor germenele huliganismului sã nu încolþeasc”.2
Preocupãri în ceea ce priveºte îndeplinirea planului de muncã
pot fi întâlnite ºi în atelierele de þesut covoare din judeþ. În
aceste unitãþi nu se are în vedere doar creºterea productivitãþii
ci ºi calitatea produselor. Acestea se constituie în adevãrate
opere de artã potrivit urmãtorului fragment:
„Luându-se parcã la întrecere cu cei mai vestiþi pictori,
femeile creeazã în atelierele de þesut adevãrate opere de artã,
neasemuite „parcele de flori” împletite din fire de lânã, culori
de curcubeu, strãluciri de soare ºi zâmbet de fecioarã.
Am vizitat zilele trecute douã ateliere de þesut covoare din
oraºul Slobozia ºi comuna Griviþa, unitãþi în care 115
muncitoare dau viaþã cu o uluitoare dexteritate ºi fascinantã
imaginaþie, unor adevãrate opere de artã popularã despre care
s-a dus vestea departe de graniþele þãrii. Nu este vorba de nici
o exagerare. Covoarele împletite de mâinile tinerelor
ialomiþence iau în fiecare lunã drumul unor mari oraºe ale
Europei. La târgurile ºi expoziþiile organizate peste hotare
þesãturile din Ialomiþa s-au dovedit mesagere de elitã ale vestitei
ºi milenarei arte populare româneºti.
De mai bine de zece ani „maestrele” Maria Petrescu ºi
Steliana Popa au imortalizat cu ajutorul firelor de lânã, aºa
cum alþii au fãcut-o cu penelul, frumuseþea florilor ºi oamenilor
Bãrãganului. De asemenea ele au transmis ºtafeta artei þesutului
altor zeci ºi zeci de tinere din satele Ialomiþei. Alãturi de ele
lucreazã astãzi cu aceeaºi pricepere ºi pasiune muncitoare ca
Elisabeta Scarlat, Stana Munteanu, Ioana Tudose, Elena Tonca,
Anca Vlad, Ioana Toma ºi multe altele. Anul trecut „mâinile de
aur” ale acestora au confecþionat aproape 1500 mp covoare,
iar în acest an aceeaºi suprafaþã de frumuseþe ºi culori va trece
hotarele þãrii ducând mereu mai departe faima þesãturilor din
Bãrãgan”. 3
Dumitru Sitaru, Recepþia ºi-a dat avizul: bun pentru lucrãrile
de primãvarã, în „Tribuna Ialomiþei”, anul I,
nr. 13, marþi,
5 martie 1968, p. 1, 3.
1
Victor Constantinescu, Însemnãri de la o adunare a tinerilor
din Slobozia, în „Tribuna Ialomiþei”, anul I,
nr. 13, marþi, 5
martie 1968, p.1, 2.
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I. Gheorghe, Mesagere ale artei populare româneºti, în „Tribuna
Ialomiþei”, anul I, nr. 16, vineri, 8 martie 1968, p. 1.
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Era firesc pentru cei care vedeau în culturã izbãvirea
naþiei sã se ocupe ºi de „problemele” ºcolii, de rosturile
acesteia, ca instituþie ce deschide drumul culturii. ªcoala
era abordatã sub trei aspecte: condiþiile materiale,
competenþa dascãlilor, rolul pe care aceasta, ca instituþie,
ar trebui sã îl aibã în formarea ºi educarea tineretului.
Competenþa dascãlului nu viza neapãrat activitatea
acestuia la clasã, ci mai ales contribuþia celui de la catedrã
întru luminarea maselor. Acest drum, drumul ºcolii, sã-l
numim aºa, semãnã într-un fel cu drumul Pãmântului
însuºi, publicaþia având ºi ea un rol, asumat deja, în
luminarea maselor. Luminarea maselor, trebuie subliniat,
nu are nici o legãturã cu mesajul limbajului de lemn al
perioadei comuniste, perioadã în care se vorbea cu sârg
chiar despre o astfel de nobilã misiune, spre a rãmâne în
tonalitatea limbajului cu pricina, luminarea maselor purta
cu sine nu doar un slogan, dacã mi se permite sã spun
aºa, ci se constituia chiar într-un fel de a fi. Felul de a fi al
intelectualului, al cãrui rost era considerat a fi acela de a
face luminã în jurul lui, dar nu ca sã-i fie vãzut chipul sãu,
ci sprea a da posibilitatea ºi altora sã vadã cât de cât ceea
ce vede omul cu carte, omul cu ºcoalã. Mesajul
Pãmântului avea, aºadar, parfumul lui, prafumul perioadei
interbelice de fapt, purtând cu sine fierberea, emulaþia
culturalã din acea perioadã, era un mesaj-provocare... Vezi
ceea ce vezi, dar ce e de fãcut? Iatã întrebarea cuibãritã în
subtextul multor texte apãrute în Pãmântul... Paginile
publicaþiei cuprind, pe un spaþiu mai restrâns, dar dens,
ºi „problemele studenþimii”. Iatã ce scria, bunãoarã, V.
Stanciu în nr. 93-94 din 5 octombrie 1933: „În oraº ºi în
judeþ sunt pese 250 de studenþi, viitori titraþi; nici o zecime
dintre ei nu vor avea desigur posibilitatea sã dea rod
energiei ºi culturii lor în societate... Suntem în faþa
urmãtorului fenomen: generaþia noastrã crescutã în
educaþia ºi cultura burghezã nu mai încape în aceastã
societate; intelectualul român rãmâne un declasat. Statul
neputând cuprinde întreaga masã a producþiei ºcolare...
Singurul debuºeu al intelectualilor, într-un stat agrar,
rãmâne armata birocrticã. Pe lângã bariera de taxe
universitare, exagerat de mari, în calea celor sãraci care
nu mai pot beneficia de roadele culturii, s-au agãþat de
pereþii facultãþilor pancarte care precizeazã cã procurarea
unei licenþe nu dã dreptul unei slujbe, locurile fiind
ocupate... D-l Zelea Codreanu, zelos om al fascismului
italian, a spus cã pentru el soarele rãsare la Roma. Adicã
acolo unde, dupã zece ani de dictaturã fascistã, sunt peste
un milion de ºomeri ºi unde Mussolini a spus cã se simte
foarte fericit cã þãranii mãnâncã doar o singurã datã pe zi
ºi nemulþumiþii regimului fascist sunt deportaþi în insule
sãlbatice. Ce vor face intelectualii, care e rolul lor în procesul
dialectic al istoriei? Pe cine vor urma ei în lupta angajatã
între cele douã clase fundamentale ale societãþii, între
proletari ºi burghezi? Cei dintâi le întind mâna sã devinã
aliaþi egali; în slujba celor din urmã vor fi simpli
funcþionari, încovoiaþi, plãtiþi din plusvaloarea sumbrã
de exploatatorii muncitorilor... În braþele conducãtorilor
fasciºti, de studenþimea ialomiþeanã nu s-a auzit de excese
antisemite, iar, în locul afirmãrii prin bâtã, au încolþit mici
cuiburi de culturã ºi cenacluri....”
Nu sunt menajaþi acei intelectuali care-ºi uitã
obligaþiile, în primul rând faþã de ei înºiºi. „Sînt profesori
care n-au mai citit de 10 ani o carte sau o revistã de
specialitate. Sînt profesori pe care publicul nu-i cunoaºte,
pentru cã neºtiinþa sau pasivitatea lor i-au þinut departe
de toate manifestãrile societãþii.” (1
Iatã ºi atmosfera unui început de an ºcolar. „De mai
bine de o sãptãmânã, am intrat într-un nou an ºcolar. De
mai bine de o sãptãmânã, în casele celor nevoiaºi, casã
plinã de copii cu dor de învãþãturã, apasã greu grijile ºi se
înmulþesc mereu nevoile. Bieþii pãrinþi fac socoteli peste
socoteli, ca sã poatã împlini toate cerinþele acestui capãt
de an. Cãci, la început, vin taxele, care cresc progresiv în
fiecare an. Din ºcoala primarã, trecând prin ºcoala
secundarã ºi mergând pânã la universitate, taxele cresc ºi
se ridicã la cifre astronomice. Taxe de frecvenþã, taxe
pentru laboratoare, taxe pentru bibliotecã, taxe pentru

carnetul de ºcolaritate ºi alte zeci asemenea drãceºti
invenþii, într-o þarã care deþine fruntea procentului de
analfabeþi, secãtuiesc punga bietului pãrinte...” ªi mai
departe: „Duceþi-vã, dacã aveþi copii la ºcoalã, în orice
librãrie ºi cereþi sã vi se spunã cât costã manualele, textele,
cursurile pentru dexteritãþi ºi caietele unui elev în acest
an. Comparaþi preþul lor cu salariile, pensiile ºi câºtigurile
din ce în ce mai reduse ale bieþilor pãrinþi... Dar, mai ales,
vã veþi da seama de unde începe rãul ce a pauperizat
sufleteºte ºi intelectual ultimele generaþii de ºcolari. ªi
veþi fi de acord cã numai o reacþiune cetãþeneascã mai
poate aduce îndreptarea.” (2

CARTEA
Este „drumul” pe care Pãmântul a cules, putem spune,
cele mai multe roade. De la „cronica literarã”, la „creionãri
pe marginea cãrþilor” sau „galantar”, Pãmântul a reuºit
sã asigure cu frecvenþã o paginã (sau aproape o paginã)
dedicatã cãrþii. „Vitrina” a fost o rubricã de referinþã în
acest sens, ea fiind nelipsitã de la numãrul 51 (11 decembrie
1933) pânã la penultimul numãr al ultimului an de apariþie
– 1944. Mai trebuie spus cã nici o carte de valoare, cu
deosebire carte româneascã, apãrutã în perioada 19321944, perioada existenþei Pãmântului, nu a fost lãsatã în
spatele „Vitrinei”, toate au fost semnalate ori comentate.
De asemenea, în „Vitrinã” nu era loc pentru literaturã
pornograficã. Literatura pornograficã nu era nici
comentatã, dar nici promovatã, nu era semnalatã nici un
fel de apariþie. Prudenþã mai mult decât binevenitã, dacã
ne gândim la tentaþia lucrului interzis... Altfel spus,
Pãmântul igonora o astfel de literaturã tocmai pentru a nu
atrage într-un fel sau altul atenþia asupra ei.
Tudor Arghezi, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, Panait
Istrati, Mihail Sadoveanu, Eugen Lovinescu sunt doar
câteva nume care confirmã ºi exprimã imaginea „Vitrinei”.
Dacã s-au fãcut unele compromisuri, apropo de valoarea
cãrþilor prezentate, s-a fãcut cu ialomiþenii, pe care, firesc,
trebuia sã-i încurajeze, sã-i încurajeze precum Heliade prin
invitaþia „Scrieþi, bãieþi...” Alãturi de titluri de carte, de
numele scriitorilor de valoare ai epocii, „Vitrina” mai
cuprindea titluri de ziare, de reviste, publicaþii apãrute în
judeþ ºi în þarã.
Dar ceea ce a dat substanþã preocupãrii acestei reviste
în direcþia promovãrii literaturii, promovãrii culturii în
general, au fost anchetele Pãmântului. Anchetele, cu
participarea scriitorilor ºi editorilor, s-au constituit de fapt
într-o altfel de „Vitrinã”. Spaþiul rezervat cãþii, prin
anchetele respective, a ajuns sã cuprindã chiar un întreg
numãr de ziar, cum a fost, spre exemplu, cel în 8 pagini
(12-19 mai) 1934, numãr prilejuit de sãrbãtoarea cãrþii.
Sã ne aruncãm o privirea doar...
Pagina întâi se deschide cu Miron Costin: „...cã nu
este alta ºi mai frumoasã ºi mai de folos în toatã viaþa
omului zãbavã, decît cetitul cãrþilor”. Lângã zicerea lui
Miron Costin, cuvintele lui Nicolae Iorga: „A frunzãri o
carte e a-þi râde de dânsa. ªi dacã te uiþi mai atent, e a-þi
râde de tine”. Reflecþii pe marginea unei sãrbãtori, sub
semnãtura lui C. Fierescu, cel care, împreunã cu Gh. I.
Neagu, ºi-a aºezat semnãtura ºi pe „Antologia
Bãrãganului”; rânduri pentru aceastã sãrbãtoare,
popasuri pe drumul cãrþii, popasuri interesante, atractive
chiar. Pagina a doua este o paginã de istorie localã,
realizatã de doctorul Pompei Samarian. Ea cuprinde ce nu
se ºtie ºi totuºi ar trebui sã se ºtie de cãlãrãºeni. „Cel
dintâi cãlãrãºean care ºi-a tipãrit slova a fost Grigore
Constantinescu, profesorul ºcolii normale din Cãlãraºi,
în 1842. Cu prilejul înscãunãrii lui Gheorghe Bibescu ca
domnitor, la 1 ianuarie 1843 (în fapt, 20 dec. 1842 n.n.),
Constantinescu a þinut un discurs entuziast în care
domnitorul era numit alesul stãpãnitor de rãmâni.
Discursul a fost tipãrit în Bucureºti. Din niºte conturi ale
primãriei rezultã cã s-a cheltuit un condei de 105 lei, preþul
publicãrii a douã cuvinte la întronarea Mãriei Sale plãtit
de cãtre d-l profesor... Tipãritura n-am gãsit-o nicãieri, în
schimb am gãsit la Academie manuscrisul original al
acestor douã cuvinte sub cota 3133”.(3 Aflãm, de
asemenea, cã prima bibliotecã din Cãlãraºi a fost cea din
1837, la ºcoala normalã a târgului. La 28 martie 1846, s-a

fãcut primul inventar ºi s-a stabilit cã biblioteca avea 70
de volume. Iar prima librãrie – multã vreme cãrþile erau
vândute de bãcani sau de altfel de negustori – a fost
deschisã aici în 1888 de cãtre Ion Georgescu, zis Boerul.
Aceasta a trecut , în 1891, în stãpânirea lui V.R.Brãcãcescu.
Din 1913 – L. Cristescu (acesta deþinea ºi o tipografie,
tipografie graþie cãreia, de fapt, a apãrut ºi Pãmântul). În
1875, pe vremea prefectului I. Arion, s-a înfiinþat, cu
contribuþia tuturor comunelor, Tipografia districtului,
prima tipografie din Ialomiþa, unde s-a tipãrit ºi primul ziar
al Ialomiþei, ziar ce purta numele judeþului. Pagina
urmãtoare, a treia, este la fel de interesantã. Ce ºi cât se
citeºte în Cãlãraºi?; Cartea ºcolarului; un foileton
despre cei care au pasiunea cãrþilor, dar a cãrþilor... de joc;
opinii asupra literaturii folositoare. Sã citim: „Literatura
mercantilã rãmâne un nefast atentat la formarea
personalitãþii ºi a cugetãrii. De aceea trebuie sã se purifice
literatura ºi în þara noastrã. Trebuie sancþionaþi toþi strãinii
speculanþi care, lipsiþi de scrupule, aruncã în þara noastrã
literaturã senzaþionalã. Decât o literaturã modernã –
necontrolatã ºi goalã de idei – mai bine reîntoarcerea la
capodoperele consacrate, sãnãtos inspiratoare.”

„Scriitorii despre ei înºiºi”
Tot în pagina a treia a acestui numãr dedicat cãrþii, un
document literar. Este vorba despre o anchetã a
Pãmântului, intitulatã „Scriitorii despre ei înºiºi”.
Redacþia a formulat trei întrebãri la care au rãspuns
zece scriitori. Aceste întrebãri au fost: 1) Care este cea
mai dragã (lucrare n.n.) din opera dumneavoastrã? 2)
Cine a omorît nuvela: scriitorul, publicul sau rãzboiul?
3) Dacã – ºi în ce mãsurã – gustul publicului influenþeazã
creaþia de artã?
Le notãm doar pe acestea:
Panait Istrati: „Nu importã preferinþele pe care un
scriitor le are pentru una sau pentru alta dintre lucrãrile
sale, ci nota dominantã ce se degajã din întreaga sa operã.
O carte poate fi foarte reuºitã din punct de vedere artistic
ºi nulã din punct de vedere al tendinþei de desãvârºire
sufleteascã a omului. Pe mine nu mã intereseazã decît(4
aceastã din urmã laturã a operei de artã. Nu concep
frumosul în artã independent de atitudinea artistului ºi a
operei lui faþã de cruda, nedreapta ºi umilitoarea stare a
omului strivit de societate. Aºa cã nu-mi e „dragã” decît
aceea dintre lucrãrile mele în care am reuºit mai mult sã
deosebesc cît de revoltãtoarea ºi degradantã e înjosirea
omului de cãtre om. Cititorul poate sã aleagã ºi singur.”
Mircea Eliade: 1) „Aº putea rãspunde – cea dintîi
carte pe care o voi scrie. Dar altfel aº evita ºi rãspunsul
clar. Prefer deci sã vorbesc deschis. Din tot ceea ce am
scris prefer volumul de eseuri „Oceanografie”, care încã
n-a apãrut (va apãrea în toamnã) ºi romnul „Întoarcerea
din rai”, pentru cã mã regãsesc în el ºi pentru cã e de-abia
primul volum; adicã e o carte nesfîrºitã: n-a murit încã în
mine. 2) Nuvela au omorît-o editorii.”
Victor Eftimiu (oarecum insinuant, fãcând aluzie la
„Vorbele” semnate de el în Pãmântul): „Vorbe... vorbe....
vorbe....”
Rãspunsurile sunt însoþite de fotografiile scriitorilor
ori de chipul acestora schiþat de condeiul lui Neagu
Rãdulescu. Sunt, de fapt, reproduceri dupã desenele din
cartea sa „Nimic despre Japonia”, reproduceri ce au
ilustrat de multe ori paginile Pãmântului.
Sunt adresate ºi editorilor trei întrebãri: 1) Care a fost
cartea de succes a sezonului literar? 2) Ce preocupãri
aveþi pentru viitor? 3) Cum se poate difuza cu succes
cartea cea mai bunã?
Reþinem doar douã rãspunsuri, amândouã date la
întrebarea a treia, primul venit de la Editura „Cartea
Româneascã”, al doilea de la Editura „Alcalay”: „Cititorul
este cel mai bun colportor al cãrþii; Librarul din provincie sã
citeascã ºi el, sã nu considerea cartea numai ca pe o marfã”.
ªi un NU categoric spus literaturii pornografice:
„Trivialitatea etalatã în paginile unei cãrþi, ca un stindard
programatic al realismului, ascunde mai multã ipocrizie decât
versul romanticului ce îmbrãca faptul prozaic în haina poeziei.
Aº vrea sã ºtiu dacã cei care-ºi tipãresc cu sadism
pornografiile citesc tipãritura copiilor lor sau dacã în basmele
cu care îºi adorm copiii îºi presarã poezia trivialului”.
1) Pãmântul, an II, nr.45-46, duminicã 15 octombrie 1933
2) Pãmântul, an IV, nr.110, 20 septembrie 1935
3) Manuscrisul e publicat în cartea lui P. Samarian „Istoria
oraºului Cãlãraºi, Cãlãraºi, 1931.
4) Evident, autorul exagereazã prin acel decît...
(continuare în numãrul viitor)
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„Ce ascunde un þãran venit la oraº, în pãlãrie?”
Mã macinã de un sfert de ceas întrebarea. Dar de
ce-mi pun întrebarea? Nici nu au înverzit bine
castanii. Mãcar sã fi înflorit. Curios lucru, explozia
unei brânduºe (de aici sugestia florilor), îmi stãruia
în minte. Aici, la bulevard, la o cafea, cu un distins
domn (ºi el!) venit la oraº sã târguie câte ceva. Musai
cu pãlãrie. Îl ºtiu dintr-o fotografie. Poate din schiþa
„Fotografia”, din cartea sa „Schiþe despre
fericire”. Discuþia sa cu Marin Preda avea loc în
toamna anului 1972 – un an mai târziu avea sã-ºi
scoatã (ca din pãlãrie, ca sã vezi!) cartea care a
uimit lumea scriitoriceascã: „Convorbiri cu Marin
Preda” Chiar el sã fie? Mi-a atras atenþia titlul
antologiei cu care s-a aºezat la masã. Ca ºi mine
(adicã) la o cafea. Mi-arunc ochii pe titlu: Cartea
regilor, 1991. A, gata, mi-am amintit: e autorul acelor
„Schiþe despre fericire” de unde ºtiu ºi fraza care
mã chinuie de un sfert de ceas – Florin Mugur,
poetul. Poetul?!: „Un ins care confundã
înmormântãrile cu nunþile (dãdea el definiþia
poetului)…ºi care izbucneºte deodatã în plâns
pentru cã a vãzut un cui ruginit”. Grozav cum îmi
ghiceºte el gândurile: - ªtiu la ce te gândeºti în clipa
de faþã! Ei?! – Tocmai ai citit poemul dedicat
þãranului de Ion Gheorghe…este? Îi întind revista ºi
îi arãt cu degetul la pagina 9: „Motivul cãlãtoriei
esenþiale în poezia lui Ion Gheorghe”. Citez: „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 þãrãnci peste
laptele ºi pâinea ºi apa copilãriei/ ºi le-a cãzut
sãmânþa temerilor pe fundul strãchinii de pãmânt”.
Are dreptate comentatorul buzoian Gheorghe
Postelnicu! – zic. Discursul are într-adevãr
solemnitatea ºi umanismul lui Whitman, nu? Corect!
- ºi întinde cartea sa, deschisã la pagina 273. Citesc:
„focul e totdeauna mai mic decât cartea pe care
o arde”. Uluitor cã-mi citeºte totuºi gândurile: - Te
înþeleg, Ilie Mândricel e ºi el buzoian, iar cronica sa
la cartea avocatului Valeriu Burlacu „Eu cu cine
votez, coane gagaMiþã?”… (pag.14) Ei?! plusez. Sincer sã fiu, nu ºtiu ce „semnal de alarmã” spune
c-a tras „la adresa pericolelor absenteismului
electoral sau tratãrii cu lejeritate a unei probleme
esenþiale a momentului…” autorul cãrþii. („Diavolul
acesta la fel de liber/ ca ºi noi/ scrie ºi el cu ce
poate/ ºi lasã cã vin studenþii la urmã/ sã
analizeze/ gramatica sâmburilor de cireaºã” –
(Poem), pag. 314). Îi arãt ºi eu prima paginã a
revistei, unde am regãsit-o pe prozatoarea Florentina
Loredana Dalian, rugându-se în rime îndrãzneþe „eu/
Dumnezeu” în grãdina Ghetsimani. Musafirul de la
masã soarbe din cafeaua lui ºi mã priveºte mirat: Aºa e la voi acum de Paºti, una-douã, în prima paginã
sã-l cântaþi pe Domnul. Nu-i rãu! Pe vremea noastrã,
ehe! : „pe scara tramvaielor/ prinþii spuneau
poezii/ o lunã regeascã umplea strãlucitul meu
geam/ la graniþa-naltã a razelor prinse de tremur/
ce nobilã ºansã/ ce mit luminos apãram” – îmi
citeºte din (Cel mai tânãr). Discutând, la umbra
castanilor, despre eseul lui Dan Elias: „Antologia
sonetului românesc” . El – F.M. – n-a scris sonete,
o recunoaºte, dar nu înseamnã cã nu-i plac:V.Voiculescu? Ei, da! – cu ale lui „miresme tari de
dor,/ plecat peste esenþe, cu tainice ºoptiri”…! îi
trezesc amintiri grele. Îl încântã finalul sonetului:
„Închis, fãrã de moarte, doar într-un singur vers,/
M-a sãrutat pe gurã întregul Univers” – recitã cu
voce tare. ªi parcã „spre-a ridica iubirea la pãtrat”
– cum spune în alt sonet Valentin Roºca, fata de la
bar, se apropie ºi ne întreabã dacã mai dorim ceva.
– Nu, nimic domniºoarã, o asigur eu oprindu-i, cu
palma deschisã, elanul. „Totul se rezumã la câteva
ceasuri de vorbã. Lumea este înlãuntrul nostru. Ea
trebuie spusã ca sã existe” – îi arunc chiar vorbele
superbe ale lui Dan Elias ºi fata de la bar dã din
umeri, ne lasã în pace. Musafirul meu rãsfoieºte de
zor „Cartea regilor”. A gãsit! Uite, zice: ”La
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Dialoguri imaginare
(despre HELIS/martie, 2010)
marginea unei poveºti – citeºte/ din cãrþile
strãvechi/ parc-ar dansa/ Bãtrânul prinþ soseºte,
ia o vrabie/ ºi înc-o vrabie ºi le aºeazã/ în
cuibarul cugetelor ei cel rãvãºit” (Descrierea
fetei). Îi atrag atenþia asupra frumuseþii unui poem
de la pag.6, intitulat „Femeia dansând” de Traianus
(Traian Vasilcãu din Chiºinãu). „Femeia se dezbrãca
sub lunã ºi dansa/…ºi nu ºtiam º ea era veºnicia
dansând/ pe nisipul fierbinte – al memoriei mele” .
Cugetã o clipã. Apoi recitã din poemul sãu, Terþinã
: „S-a înþeles/ cã nu sunt altceva/ decât un om la
urma urmei fericit - / trei versuri singure, acestea/
de un secol/ cum trec mereu dintr-un poem în
altul/ ºi nu îºi aflã/ locul/ nicãieri”. Revin la pag.
3 ºi-i subliniez câteva versuri superbe din pantumele
publicate de Ion Roºioru în revistã, sub titlul de epocã
mateiu–caragelianã, Trecutul afectiv se pierde: „Sã
ºuiere pe deal o coasã/ Sã urce-un car cu patru boi/
Sã-þi vãd privirea luminoasã/ Sã ne-amãgim cã
suntem doi” (pantum 6) ºi „ Dar trenul vinentotdeauna 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…/ Tristeþeai conºtientizarea, cã timpul nu mã mai încape”
(pantum 10). - Bãtrâne! îl aud: „Nu se mai
cumpãrã poezii/ dugheana cu versuri vechi ºi-a
închis porþile/ anticarul de pe malul fluviului/ a
spus ceva greu de-nþeles/ ºi-a murit” (Mica
publicitate). Nu-l mai ascult. Îmi vine-n minte un
alt vers din Florin Mugur, acum când citesc acele
Gânduri aºternute de Vasile Iordache la pag.11.
Sunau aºa: „Se face searã în Grecia ta/ fãrã zei,
fãrã fulgere/ o brizã agitã frunzele/ deasupra
unei ceºti de cafea neagrã…/ cineva cântã-n
greceºte/ bolile de inimã ale democraþiei”
(Solitudine). Nu-i mai vãrs ºi lui durerea noastrã,
acum îl las sã-ºi soarbã cafeaua ºi eu rãmân cu cei
20 de ani în care tot continuãm „sã negãm ºi sã
distrugem orice iniþiativã bolnav de mitomanie ºi
intoleranþã fãrã capacitatea de negociere în obþinerea
compromisului politic care sã conducã la rezolvarea
situaþiilor cu care ne confruntãm”, aºa cum conchide
ºi Vasile Iordache în articol. E timpul sã-l înveselesc
cu ceva, mai ales cã printre castani suflã tare vântul.
Strânge al naibii vântul de primãvarã. ªi suflã
crengile. Ca pe izmenele sãltate în baiere sus de
genunchi ale „Bunicul(ui) din partea mamei” – din
microproza lui Vasile Panã de la pag.10. Citeºte ºi
musafirul meu ºi-mi face discret cu ochiul: - O zi din
viaþa bunicului sãu, nu al rusului Soljeniþîn, Ivan
Denisovici al nostru! Toaca ºi clopotul bisericii de
alãturi se aude pânã la noi, ca-n proza lui Vasile Panã.
Lipseºte mucalitul Olele! Dar „Lasã cã vine
americanii! Vinee americanii!”, vorba din final a
bunicului. Recitã: („Ne doare inima de atâta râs/
ne paºte congestia/ ne paºte râia caprei ºi ne
paºte capra/ ºi calul ºi paºtele cailor”) – din
poemul sãu Spectacol. Rãsfoim împreunã la pag.12,
câteva file de istorie a presei, de prin 1936, acum
sub titlul „Drumurile pãmântului” de Ion Alecu. Totul
pare încremenit (ºi atunci ca ºi acum), ca-n povestea
cu frumoasa adormitã înþepatã în fusul de tors. Doar
prinþul care sã trezeascã totul la viaþã nu mai vine.
Tot aºteptându-l pe Godot, ne e teamã cã vom pune
doar „întrebãri, întrebãri… ºi cam atât despre viaþa
satului… semn cã în þara asta, zicând precum nenea
Iancu, multe s-au schimbat, dar de modificat nu s-a
modificat mai nimic”. Tot la pag. asta, dãm ºi peste
microproza Balaurul, semnatã de Gheorghe Dobre.
Încercãm sã descifrãm împreunã: dupã a treia
strigare a balaurului „a treia minciunã ºi ultima”…
„a apãrut Cortez coborâtorul din pasãrea-oglindã”.
Aici intrãm în mit ºi ni se face tot mai frig în
imaginaþia noastrã. Ne aducem aminte de balaurul

sadovenian auzit la Hanul Ancuþei, cândva. Mai
deunãzi, Liviu Ioan Stoiciu, povestea cã la Trei Iazuri,
venind dinspre Iaºi spre Focºani, a zãrit umbra
balaurului. „ªi atunci, ce rost mai aveau basmele cu
balauri ºi zmei, purtãtori invariabili ai rãului?” – se
întreabã ºi Gheorghe Dobre. Balaurii sunt acum
peste tot, ce tuneluri, ce vãgãuni în afara oraºului!
Priveºte nene, pe strãzi duduie de balauri… („E totuºi
ditamai balaurul,/ îºi poate permite sã aibã ochii/
albaºtri ca marea” – mã lãmureºte poetul. De altfel
„îºi meritã soarta, dar de ce nici o ºansã/ de ce
mereu e mort, mereu mort?/ în basmul acesta
cineva triºeazã”) în (Fragmente despre balaur).
– Dumneavoastrã distinsã domniºoarã, vã e cu
adevãrat/antipatic balaurul?- se adreseazã el
domniºoarei de la bar. Fata râde ºi nu înþelege: „Ei
lasã cã murim noi, domniºoaro/ ei lasã/ ºi-o sã
vedem noi atunci cine va mai ºti sã respecte/
demnitatea unei ciuperci otrãvite” (Poem solemn).
ªi devenim ºi noi solemni. Ne impune cronica
domnului profesor Titi Damian, la cartea lui Bucur
Chiriac : Jertfã pentru înãlþare. Îl citim împreunã pe
Titi Damian, încercând sã ne explice ce sunt lacrimile
lui Bucur Chiriac ºi suntem de acord: „cãrãrile
copilãriei au putrezit sub tivite ploi” cum spune ºi
poetul, pentru cã „într-o noapte/ am auzit greierii/
ungând osiile câmpiei/ cu cântec”. Cum sã nu devinã
acum toate „mirare, iar mirarea se transformã în
bijuterii lirice” , dupã un poem ca cel din „Aºteptare”.
– Domnule! îl aud pe poet – în poezia bãtrânilor din
ziua de azi plouã cu soare. Ascultã ce-þi spun: „Aºa
e cum îþi spun. Plouã cu soare/ ºi zeii þopãie
dezlãnþuiþi/ cu marele cuþit de-argint al ploii/
strâns între dinþi” (Dimineaþa). Ne aplecãm mult
asupra eseului scris între ipotezã-ºi-concluzie de
Alexandru Bulandra: „Iov, Socrate ºi Divinitatea”:
„ºi aºa l-am aºezat pe Socrate lângã Iov. Doamne –
m-am rugat atunci - , cum sã-i fac acum sã-ºi
vorbeascã? … ªi eu sã le stau în preajmã ºi sã mã
minunez de asemenea întâmplare fericitã!”. Îmi
exprim convingerea cã autorul va reuºi ºi va fi ceva
minunat. Mai ceva ca-n „Experimentul Iov”. („Hai
sã tãcem puþin, s-ascultãm/gurile îngerilor
hãpãind la viºine-/ la telefon se-aude cel mai
bine”) din (Poveste). Apoi dacã-i poveste, atunci,
visãm ºi noi cã strecurãm stele sub uºi împreunã cu
poetul Costel Bunoaica: „Asta am fost toatã viaþa:
un visãtor greu de strivit/ furam stelele de pe cer ºi
le scuturam pe sub uºile învinºilor”. – Asta trebuie
sã facã poetul ºi în ziua de azi, îl aud pe musafirul
meu argumentând, sã nu lase timp întunericului sã
punã „lacãt la uºi” . Altfel, dansul sacru al poeziei ar
deveni un fel de pantomimã deºartã printre oglinzile
acestor poeme, în care orice ecou ºi orice zumzet al
vieþii adevãrate se va stinge dinapoia ferestrelor peste
care s-au tras obloanele. Da, domnule poet, continuã
sã ne strecori stele sub uºi (ºi Domnul ne chema la
El pentru a primi lumina) ºi lasã-i pe alþii sã devinã
acele privighetori de nisip neomoderniste. („E o
primãvarã cu fantome. Þine în stãpânire ºapte
duhuri de poet/ ridicaþi armele, þintiþi-l bine/ va
trebui sã-l omorâþi încet”) – îmi recitã din Veche
baladã despre prinþ.
– Domnul mai doreºte ceva, aud lângã mine
vocea fetei de la bar trezindu-mã din visare. Nu,
mulþumesc, e timpul sã plec, sã-mi iau rãmas bun de
la… de la… Ciudat! Lângã mine nu mai e nimeni.
Sunt singur la masã. Atunci eu cu cine am tot vorbit…
am tot vorbit!… Dau sã achit consumaþia. – S-a
plãtit întreaga consumaþie, mã avertizeazã fata
râzând. Cum de cãtre cine? Domnul de
adineauri…cel cu pãlãrie de þãran. Care domn? Care
pãlãrie? Uite aºa ajunge omul sã nu mai înþeleagã
nimic. Colonelul Lawrence bunãoarã… Am început
deja sã le încurc, precum Gavrilescu din La þigãnci!
Mãcar el, Gavrilescu, era un om cu noroc. ªi erau
atât de multe de spus!

Tudor Cicu
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Când în presa noastrã citim
sintagma „România, o þarã a tuturor
posibilitãþilor” conotaþia este
negativã.
Când spun acum China, aflândumã pentru a douã oarã în aceastã þarã
cât un continent, „imperiu al tuturor
Aurel ANGHEL
posibilitãþilor”, dau în mod intenþionat
ºi fãrã reþinere o conotaþie pozitivã, China a fost, este ºi
va rãmâne un mare imperiu, pentru mulþi o mare enigmã.
Zi de zi aici vãd, înþeleg din ce vãd ºi mai puþin din ce aud,
cãci desluºind, recunoscând câte un cuvânt la cinci minute
de conversaþie, sau într-un monolog, poþi fi bucuros cã
am apãsat cu degetul suprafaþa mãrii ca sã mãsor
întinderea ºi adâncimea.
Nici cei care trãiesc aici ºi au studiat limba ca
specialitate nu pot afirma cã au încheiat învãþarea limbii
chineze si mai ales misterele acestei þãri.
Rostiþi în chinezã numele Chinei, apoi al marilor ei
vecini, prieteni sau duºmani ºi veþi avea o perspectivã
uluitoare a felului în care sunã ºi rãsunã o strãveche ºi
nemuritoare culturã: Zhong Guo, Eluosi, Mei Guo, Meng
Gu, Han Guo, etc. Am fãcut acest exerciþiu aºezându-le în
ordine diferitã ºi de fiecare datã am auzit în adâncul meu
ecoul istoriei lumii, care a trãit mii de ani fãrã sã ºtie de
China ºi acum nu mai poate trãi fãrã ea.
Misterul Chinei rãmâne ce a fost, enigma ivirii ºi trãirii
omului pe planeta pãmânt.
„Încerc sã pãtrund în simplitate. Urmez natura lucrurilor
ºi renunþ la orice impuls personal de a ºti foarte mult ºi
astfel lumea chinezã rãmâne armonioasã ºi misterioasã
cum a fost de când se ºtie.” Zhuang Zi -unul dintre marii
filosofi daoisti.
Pe valea fluviului Huang-Go, acum aproximativ 4000
de ani se nãºtea o civilizaþie înfloritoare, misticã, ce avea
sã impresioneze peste veacuri cultura europeanã. Izolatã
în mod natural de restul Orientului: în vest, lanþuri de
munþi dintre cei mai înalþi din lume au legat-o ºi totodatã
au separat-o de vasta zonã a Tibetului, în nord, gigantica
construcþie, Marele Zid Chinezesc, Marea Galbenã în est,
ºi Marea Chinei în sud, adãpostitã de un cadru geografic
vast (de la “munþi abrupþi, deºert sau stepã, la imense
câmpii fertile, junglã sau zone mlãºtinoase) dificultãþile
de acces în spaþiul Chinei, i-au permis þãrii sã dezvolte o
civilizaþie în cadrul cãreia influenþele strãine ºi popoarele
nãvãlitoare au fost repede asimilate.”
În China însã, aceste soluþii de continuitate existã,
pot fi urmãrite pe parcursul a aproape patru milenii.
Tradiþiile, obiceiurile, formele vechi de culturã se pãstreazã
în modalitãþi de expresie evoluate, evident, dar
asemãnãtoare celor antice. Pentru chinezi, tradiþia a rãmas
un rezervor spiritual activ. Civilizaþia creatã în mileniul al
doilea î.e.n. în valea Fluviului Galben prezintã încã de
atunci trãsãturi distincte fundamental chineze; iar în
scrierea chinezã de azi se recunoaºte stilizarea
pictogramelor de pe “oasele de ghicit” de acum aproape
3500 de ani.”
“Purificã-þi inima ºi îþi vei spulbera frãmântãrile
vulgare;
Citeºte mult, spre a pãtrunde în taina regescului tãrâm
al principiilor;
Renunþã la faima ta de odinioarã ºi te vei împlini,
puterea ta de cuprindere fiind acum mult mai mare;
Întovãrãºeºte-te cu oameni cultivaþi, pentru ca astfel
sã îþi îmbogãþeºti manierele ºi stilul.”
(Shen Tsung-chien, sec. XVIII)
Pentru chinezi, natura întreagã este pãtrunsã de o
esenþã divinã; în ea se integreazã ºi din ea se desprinde ºi
natura umanã cereascã, în ultimã instanþã. Un principiu
comun de ordine regleazã atât mersul Universului, cât ºi
cel al societãþii umane. Natura ºi societatea alcãtuiesc o
societate intimã. Omul trebuie sã îºi conformeze
comportamentul potrivit ritmului ordinei cosmice.
“Muzica reflectã armonia naturii ºi bazele morale ale
societãþii umane; principiul uman stã la baza legilor
universului” (R.I.Gruber). ªi în China este evidentã
legãtura strânsã între muzicã ºi liricã; cu atât mai mult cu
cât fonetica limbii chineze, unde înþelesul cuvântului se
schimbã în funcþie de intonaþie, obligã muzica vocalã sã
urmeze într-un mod perfect adecvat intonaþiile vorbirii.
Aºadar cultura chinezã a antichitãþii ºi a epocilor
urmãtoare a fost o culturã înfloritoare, foarte avansatã în
raport cu acele timpuri, deosebitã prin complexitatea, dar
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ªase luni la Shanghai
China-date generale
ºi prin misticismul ce dominã sufletul oamenilor cu ochi
pieziºi ºi cu piele galbenã. Civilizaþia lor a evoluat, neþinând
cont de marile conflicte din lumea întreagã, adãpostitã de
un cadru geografic ce a favorizat-o ºi dezavantajat-o în
acelaºi timp, izolând-o de restul lumii. Alãturi de popoarele
europene, de egipteni, chinezii au dezvoltat o culturã
bogatã, care a însemnat un pas imens în dezvoltarea
întregului glob. Astfel, europenii, americanii, au preluat
de la chinezi o serie de inventii, (tiparul, cerneala, sistemul
ecuatiilor folosit în astronomia modernã, orologiul
mecanic, hârtia), tehnici (procedeele de foraj, creºterea
viermilor de mãtase), numeroºi arbori, plante ºi flori
(piersicul, portocalul, bujorul, etc).
De asemenea, adoptarea sau imitarea arhitecturii ºi
grãdinilor chineze, a mobilelor, picturilor ºi porþelanurilor
chineze au contribuit la rafinarea gustului artistic; iar cultul
chinezilor pentru naturã, cunoscut ºi apreciat acum de
europeni prin produsele lor artistice, a contribuit la
exaltarea sentimentului naturii pe care îl va promova
ºcoala romanticã.
“Chinezii nu au conceput niciodatã puterile
supranaturale într-o formã umanã. În reprezentãrile lor
religioase, zeiþele erau simboluri abstracte, aproape
geometrice. Când au început sã proslãveascã Cerul, ei nu
l-au personificat niciodatã pe stãpânul universului ºi nici
nu i-au dat un chip.”
La chinezi, “totul este cuprins într-o duratã ce
depãºeºte ºi totodatã înglobeazã timpul unei existenþe
individuale. Oamenii sunt moºtenitorii faptelor lor, spune
Buddha… Ceea ce avem de gând sã facem, ceea ce
plãnuim, ceea ce ne munceºte slujeºte drept sprijin
conºtiinþei noastre, ºi pe asta se întemeiazã ea.”
.În perioada Statelor Combatante din antichitatea
Chinei, regele Ai Gong din statul Lu avea un slujbaº pe
nume Tian Rao. Deºi acesta dãdea dovadã de hãrnicie ºi
simþ de rãspundere, totuºi suveranul nu l-a bãgat în seamã,
ºi timp de mai mulþi ani, nu i-a dat un post mai important.
Într-o zi, Tian Rao, ceru o audienþã la Ai Gong, ºi-i spuse:
„Stãpâne, am venit în mod special sã-mi iau rãmas
bun de la mãria ta.”
„Unde ai de gând sã te duci?” îl întrebã regele pe Tian Rao.
„Am sã mã duc foarte departe.”
Nedumerit, regele mai întrebã:
„Ce vrei sã spui prin aceasta?”
Tian Rao îi rãspunse:
„Aþi vãzut desigur un cocoº, mãria ta.”
Regele Ai Gong de Lu dãdu din cap a “da”.
Tian Rao continuã:
„Cocoºul, aceastã pasãre ne pare obiºnuitã, de aceea
nu-i acordãm o atenþie mai deosebitã. De fapt, cocoºul
are foarte multe calitãþi. Are o înfãþiºare falnicã, cu creastai roºie, umblã totdeauna þanþos, cu capul sus, nu se teme
de nicio ameninþare, fiind un adevãrat viteaz. Dar, cocoºul
are ºi o eleganþã cavalereascã ºi afecþiune pãrinteascã.
Când a gãsit ceva bun de mâncare, nu o consumã singur,
ci o împarte cu gãina ºi cu puii. Pe deasupra, deºi nimeni
nu i-a dat nicio sarcinã, el se trezeºte zilnic devreme, ºi
din propria iniþiativã, anunþã prin cântecu-i rãsunãtor,
crãpatul zorilor. Datoritã cocoºului, mulþi oameni nu au
întârziat în treburile lor.”
„Dar ce vrei sã explici prin aceasta?” mai întrebã regele.
Tian Rao continuã:
„Deºi cocoºul are atâtea calitãþi ºi merite, totuºi, omul
îl trece cu vederea, mai mult, îl taie ºi-l mãnâncã dupã bunul
lui plac. Din ce cauzã? Cocoºul trãieºte în preajma omului,
fiind o pasãre prea obiºnuitã. În schimb, cu totul alta e
soarta cocorului. Omul îl respectã ºi-l cîntã în poezie. Îl lasã
sã vâneze, cum vrea el, peºti ºi raci din bãlþi, ºi sã distrugã
semãnãturi de pe ogoare, de parcã toate aceste privilegii îi
revin de la sine înþeles. De ce oare? Motivul e cât se poate
de simplu: cocorul este o pasãre rarã, ºi vine de departe”
*
Republica Popularã Chinezã este situatã în estul Asiei.
Ca suprafaþã este a treia þarã ca mãrime din lume dupã
Rusia ºi Canada, cu un teritoriu aproape egal cu al Statelor

Unite ale Americii. China considerã Tiwanul ca cea de-a
23-a provincie a sa. Are o suprafaþã de 9,6 milioane km.
pãtraþi, 5.200 km de la vest la est ºi 5.500 km. De la nord la
sud. Se învecineazã cu 14 þãri, cea mai lungã graniþã fiind
cu Mongolia 4.700 km ºi cea mai scurtã cu Afganistanul
80 km. Lungimea coastelor maritime este 14.500 km,
cuprinzând marea Galbenã, Marea Chinei de est ºi a Chinei
de sud ºi prin insula Taiwan cu oceanul Pacific. Þara este
împãrþitã în 23 de provincii, incluzând ºi Taiwanul. În
China sunt cinci regiuni autonome: între care Shanghai,
Beijing, ºi regiunile speciale Hong Kong ºi Macau.
Cu un teritoriu variat, cuprinzând toate formele de
relief, având unele dintre cele mai fluvii din lume, cu
Everestul cel mai înalt vârf (85o m.) ºi cu al doilea ca
dimensiune punct faþã de nivelul mãrii (154 m), China poate
fi consideratã al ºaselea continent.
Religiile întâlnite sunt: ateismul, budismul, taoismul,
confucianismul, islamismul ºi creºtinismul în procent de
3 %. Budismul chinezesc a fost rãspândit în sec. al IV-lea
ºi se bazeazã pe credinþe ale lui Confucius. Influenta
budismului este evidentã în peºterile sculptate din
Longmen. Aproximativ 1.300 de peºteri conþin 100.000 de
statui ale lui Buddha ºi 3.600 de pietre inscripþionate,
care dateazã din sec. V ºi VII. Limba oficialã este chineza
sau mandarina, fiind însoþitã ºi de alte limbi precum: Yue,
Wu, Minbei, Minnan, Xiang, Gan etc. Scrierea întâlnitã
este cea cu pictograme.
Istoria tradiþionalã a Chinei începe cu epoca celor
Cinci Suverani (Wu Ti) care au domnit, se pare, înaintea
celor Trei Augusti (San Huang). Primii trei din cei Cinci
Suverani, ºi anume Huang-ti, Ciuan-hiu ºi Kao-sin sunt
citaþi în lucrãrile derivate din tradiþia confucianã, lucrãri
cu caracter mai curând filozofic decât istoric.
Stabilã ºi independentã, civilizaþia chinezã a durat 3500
de ani, creând realizãri artistice ºi culturale însemnate,
dar a decãzut ºi s-a prãbuºit din cauza atacurilor
popoarelor din Vest, mai avansate tehnologic.
*
Descoperirile arheologice au arãtat cã în China oamenii
s-au organizat în comunitãþi agricole de-a lungul vãilor,
acum cel puþin 7000 de ani. Cu toate acestea, istoria
civilizaþiei chineze a început de fapt odatã cu prima mare
dinastie, Shang, care a condus spaþiul chinez între anii
1532-1027 î.Hr.
Dupã rãzboiul japono-chinez (1894-1895) China este
împãrþitã în zone de influenþã de cãtre marile puteri ale
lumii. Cu toate acestea, China se dezvoltã intens iar în
economia chinezã dominã capitalul strãin care a
transformat-o într-o imensã piaþã de desfacere a þãrilor
capitaliste din Europa ºi SUA. In istoria Chinei sunt
consemnate date importante ca: rãscoala popularã
antifeudalã ºi antiimperialistã în anii 1889-1900, formarea
ligii revoluþionare unite a Chinei (1905) sub conducerea
revoluþionarului Sun-Yat-Sen, rãsturnarea Dinastiei
manciuriene (1911), înlãturarea Dinastiei manciuriene
(1912) ºi revoluþia chinezã (1911-1913) care a lichidat
regimul monarhic al dinastiei manciuriene.
Aºezare. China este situatã în regiunea Asia de Est ºi
de Sud-Est. Este o þarã de dimensiuni continentale,
suprafaþa sa, de 9.573.000 kmp fiind egalã cu cea a
Europei. Este a treia þarã din lume ca întindere. O treime
din graniþele sale sunt marine, China având litoral la Marea
Galbenã, Marea Chinei de Est ºi Marea Chinei de Sud.
Restul frontierelor sunt terestre. China se învecineazã la
nord cu Rusia, Kazahstan ºi Kirghistan, în vest cu
Tadjikistan, Afganistan ºi Pakistan, în sud-vest cu India,
Nepal ºi Bhutan, în Sud cu Myanmar, Laos ºi Vietnam, iar
în est cu Coreea de Nord.
Relieful este variat, cu regiuni înalte în sudul ºi vestul
þãrii ºi joase în est ºi nord-est. Principalele unitãþi de relief
ale Chinei sunt: Pod. Tibet, în vestul þãrii, cel mai înalt de
pe glob, cu înãlþimi de peste 4500m, munþii Himalaya, cel
mai înalt lanþ muntos de pe Terra, cu cel mai înalt vârf de
pe glob, de 8848 m, deºerturile Takli Makan ºi Jungaria în
nord-vest ºi Gobi în nord, Câmpia Chinei de Est, joasã ºi
fertilã, strãbãtutã de fluviile Changjiang ºi Huang He.
Clima este variatã, influenþatã de aºezare ºi relief. Cea
mai mare parte a teritoriului Chinei aparþine climatului
temperat-continental excesiv. În deºerturile Takli Makan,
Jungaria ºi Gobi, clima are caracter deºertic, iar în regiunile
muntoase din vest clima este etajatã. Sudul ºi sud-estul
Chinei aparþin climei tropical-musonicã. În aceastã zonã
sunt frecvente taifunurile.
(continuare în numãrul viitor)

Imaginea Sloboziei
de altãdatã
(urmare din pag. 14)

Cotidianul nu prezintã cititorilor doar aspecte legate de
productivitate ºi îndeplinirea programului de activitate ci ºi
aspecte legate de petrecerea timpului liber:
„Am fost invitat sã particip la douã reuniuni distractive ale
tinerilor. „Poate de data aceasta redacþia va publica un articol
care sã se numeascã:”De 4 lei distracþie” – a sugerat cineva.
Dincolo de glumã am aºteptat, firesc, ca de data aceasta unele
semnale dintr-un articol precedent publicat în ziar sã-ºi fi gãsit
ecoul în îmbunãtãþirea organizatoricã ºi artisticã a serilor
dedicate tinerilor.
Prima reuninune a fost organizatã de Comitetul orãºenesc
al U.T.C. Slobozia ºi a fost dedicatã tinerelor fete. Un gest
frumos, un semn de omagiu cu prilejul zilei de 8 Martie. Am
întâlnit în sala de dans bãieþi ºi fete într-o þinutã plãcutã;
optimismul ºi voia bunã concurând la reuºita serii. Orchestragrupul de chitare al Casei de culturã – a dominat sala cu
melodii moderne, antrenante. Se poate spune cã un plus de
fantezie în orchestra bucãþilor din repertoriu, cât ºi lãrgirea
acestuia, n-ar strica.
Sugeram în articolul precedent, organizatorilor, cã în salã
nu trebuie sã se fumeze. Condiþia a fost îndeplinitã de la început
datoritã unui grup mic de bãieþi care s-au ocupat de respectarea
ordinei. Organizatorii s-au gândit totodatã – ºi bine au fãcut –
sã aducã mãrþiºoare pe care bãieþii sã le ofere fetelor. O imagine
plãcutã sã vezi flãcãii înclinându-se în faþa fetelor ºi adresândule o rugãminte de a primi darul simbol.
Ar mai trebui sã spunem ºi alte lucruri bune dacã....Dacã
n-ar fi existat un rãu esenþial. A fost criticat faptul cã sala de
dans a Casei de culturã este improprie scopului cãruia îi este
destinatã. Forurile în drept au rãspuns cu promtitudine semnalului
pe care l-a lansat ziarul ºi au iniþiat repararea ei. De aceea
organizatorii reuniunii au cãutat altã salã. ªi au gãsit, din pãcate,
una destul de nepotrivitã. Adicã foarte micã pentru numãrul de
tineri invitaþi, ºi, în plus ( fiind vorba de holul policlinicii oraºului
), s-au încãlcat, cred, normele de funcþionare ale instituþiei
respective. Organizatorii au declarat ulterior cã au depus mari
eforturi pânã au gãsit ºi aceastã salã. La cele câteva instituþii din
oraº care au sãli de festivitãþi sau, în orice caz, sãli potrivite
pentru dans, au fost întâmpinaþi cu refuz.
Sugerãm ca problema unei sãli de dans pentru tinerii din
Slobozia sã fie înscrisã pe agenda construcþiilor viitoare. Ori o
salã în cadrul unei instituþii noi, ori una complet separatã, însã
neapãrat modernã, adicã încãpãtoare, cu aerisiri ºi încãlzire,
cu sistem acustic etc”.4
„Duminicã seara. La cinematograful „Ialomiþa” un afiº
mare, scãldat în luminã, reþine atenþia cititorilor. Aha, un film
nou – îmi zic. Nu l-am vãzut...Mã duc spre ghiºeu sã-mi iau
bilet. La casã înghesuialã. Casiera a venit mai târziu. Un
cetãþean, un fel de Hercule, îºi fãcea loc cu coatele îmbrâncind
pe cei din jur. Sub greutatea lui simt cum mi se „ºifoneazã”
bombeul de la pantofi. Pînã sã intru în posesia biletului, din
inventarul meu vestimentar lipseau doi nasturi ºi un buton de
la manºeta cãmãºii. Mã consolez totuºi. „Sacrificiul e prea mic
faþã de plãcerea de a vedea un film interesant”.
Îmi ocup locul indicat pe bilet. În faþa mea doi puºti se
certau pentru un scaun. Sînt gata sã-ºi mãsoare puterile. Fac
apel la cunoºtinþele mele pedagogice ºi-i împac. Urmeazã apoi
un concert de fluierãturi pe diferite tonuri din toate colþurile
sãlii ºi în sfârºit filmul începe.
Primele secvenþe nu le pot vedea; câþiva spectatori întârziaþi
ce îºi cãutau prin întuneric locurile ma obligã sã-i „vizionez”
timp de vreo zece-cinsprezece minute. Dupã ce se aºeazã pe
scaune încep comentariile despre sistematizarea oraºului,
buletinul meteorologic, primele lucrãri fãcute în grãdinile
personale. În faþa mea puºtii încep iar disputa. De data aceasta
cu douã pistoale cu apã. Jeturi de apã þâºnesc în aer. Pe uºã
continuã sã intre spectatorii întârziaþi. De ce nu ºi-or fi cumpãrat
deºteptãtoare?! Pe ecran unul din eroi e în agonie. În spatele
meu un flãcãu ºi-o fetiºcanã manâncã seminþe...Sã vezi cum se
sfârºeºte viaþa unui om ºi tu sã mãnânci seminþe!
Se vede treaba cã nu-mi era dat sã vãd acest film. La un
moment dat, un sugar a început sã-ºi revendice, în felul lui,
„drepturile”, cât îl þinea gura. În semn de „solidaritate” i-a
rãspuns un altul. Proteste, vocoiferãri. Cineva aminteºte de o
dispoziþie care interzice accesul copiilor în sãlile de spectacole.
Responsabilul cinematografului, în virtutea funcþiei sale, îºi
poate permite sa acorde dispense de vârstã? Dar iatã cã s-a
aprins lumina anunþând sfârºitul filmului. Imediat ce am ieºit
m-am dus la farmacie de unde am înghiþit, fãrã apã, un
antinevralgic. Dupã asemenea vizionare un antinevralgic era
bine venit”. 5
4
Victor Constantinescu, Din nou despre...distracþie, în „Tribuna
Ialomiþei”, anul I, nr. 21, joi, 14 martie 1968, p. 1.
5
Dumitru Sitaru, O searã ca-n filme, în „Tribuna Ialomiþei”, anul
I, nr. 24, duminicã, 17 martie 1968, p. 2.

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

Pânã la 7 decembrie 1940, doar 47 bulgari au trecut
graniþa, din judeþul Ialomiþa,109deoarece,chiar ºi autoritãþile
locale eliberau certificate cetãþenilor de origine bulgarã
cã ar fi cetãþeni de origine etnicã românã, fie cã nu puteau
sã dovedeascã originea etnicã, fie cã,din bunã ºtiinþã,
încercau sã-i ajute pe cei care nu doreau sã plece.
Sigur existau ºi alte interese. Mulþi mari proprietari de
moºii care cultivau legume intervin pânã la Ministerul
Muncii ca sã aprobe „prelungirea termenului de ºedere în
þarã” a supuºilor bulgari care lucrau la grãdinile de zarzavat
„întrucât purtarea lor ºi sentimentele faþã de þara noastrã
nu lasã nimic de dorit, fiind cãsãtoriþi ºi cu românce…”110
Acesta fiind un fenomen destul de extins Ministerul
Muncii, în februarie 1942,nu mai autorizeazã aducerea de
lucrãtori din Bulgaria pentru grãdinile de zarzavat, iar celor
aflaþi în România le prelungeºte autorizaþia de ºedere doar
pentru câte un lucrãtor de fiecare grãdinã de peste 12
pogoane „Grãdinarii bulgari care vor fi autorizaþi pentru
anul viitor sã nu se ocupe decât de lucru la grãdinile de
zarzavat unde vor fi autorizaþi, neavând voie de a exercita
altã profesie sau a se ocupa cu vânzarea zarzavaturilor;
sã nu exercite profesie decât în calitate de salariaþi la
cultivatorii români, fiindu-le interzis a fi arendaºi ai
terenurilor,nici sub formã deghizatã” (Ordinul Ministerului
Muncii nr. 91838 din 12 februarie 1942)111.
O datã cu populaþia din Cadrilater au fost evacuate
mobilierul, materialele de apãrare pasivã ºi arhiva. Ordinul
Þinutului Marea, nr. 14873 din 16.oct.1940 cãtre prefecturile
Durostor ºi Caliacra reglementa regimul acestor bunuri.
Bunurile prefecturilor, tribunalelor ºi judecãtoriilor se
predau prefecturii Ialomiþa, cele de la preturi ºi primãrii la
preturile ºi primãriile din Ialomiþa unde se evacuau. Bunurile
predate autoritãþilor bulgare se scãdeau din inventar, pe
baza proceselor-verbale de predare.
La 24 octombrie 1940, prin ordin telegrafic, Þinutul
Marea transmite prefecturii Ialomiþa sã anunþe primarii ºi
notarii din judeþele Durostor ºi Caliacra refugiaþi în
Ialomiþa sã fie pregãtiþi pentru o deplasare la Bucureºti, la
Ministerul Economiei Naþionale cu schimburi pentru 10
zile; cazarea, masa ºi transportul erau asigurate gratuit.
Convocarea avea drept scop evaluarea bunurilor deþinute
de primãrii, pe baza proceseleor-verbale de predareprimire, a inventarelor ºi actelor de evaluare primare. 112
Totodatã se completa ºi o situaþie cu localitãþile ºi
autoritãþile unde se aflau, dupã evacuare, diverse bunuri
ºi în primul rând, arhivele, deoarece nu se cunoºtea exact
unde au ajuns. Comunicarea fostului primar al comunei
Hardali cãtre prefectura Ialomiþa este tipicã pentru situaþia
existentã: el a ajuns în localitatea Cerna, din judeþul Tulcea,
maºina de scris a primãriei „transportatã pe braþe distanþã
de peste 10 km de cãtre d-l notar”, la Nalbant – Tulcea,
biblioteca ºi arhiva la comuna Bora- Ialomiþa,contul de
gestiune, dus de casierul comunal la Casimcea-Tulcea iar
mobilierul la Oltina- Constanþa.113
Unii învãþãtori au cãrat cu ei mobilierul ºcolilor în care
profesau deºi nu aveau instrucþiuni în acest sens, iar
Ministerul de Interne a dat dispoziþii ca „mobilierul… sã
fie predat autoritãþilor bulgare”114.
Regãsirea arhivelor comunelor evacuate din Cadrilater
era o problemã greu de rezolvat deoarece fiecare autoritate
comunalã a procedat, în funcþie de împrejurãri ºi de
comandamentele imediate. Registrele de stare civilã, ca
cele mai importante documente au fost predate fie
tribunalelor Durostor ºi Caliacra, fie tribunalelor Ialomiþa
ºi Constanþa, fie au fost lãsate în comunele în care primarii
ºi notarii refugiaþi au ajuns prima datã; unii primari ºi
secretari le-au predat autoritãþilor bulgare iar alþii au cãrat
arhivele dupã ei peste tot, unde i-a dus soarta, dupã
pãrãsirea Cadrilaterului.
Pe lângã registrele de stare civilã mai erau cãutate,
fiind importante pentru lucrãrile Comisiei mixte românobulgare, registrele cadastrale.
Problema regãsirii documentelor create de primãriile
comunale a stat ºi în atenþia „Comisiei privitoare la
justificarea cheltuielilor instituþiilor publice din teritoriile

cedate” care a început sã funcþioneze din 16 iulie 1941 ºi
care avea ca obligaþie principalã „examinarea împrejurãrilor
din timpul evacuãrii teritoriilor cedate” în care s-au pierdut
ºi s-au distrus „scripte ºi acte de contabilitate, conturi de
gestiune ºi acte justificative de venituri ºi cheltuieli, s-au
furat bani, valori sau materiale publice”115.
De arhivele din Cadrilater au avut nevoie ºi unii
cetãþeni bulgari pentru revendicarea unor drepturi bãneºti
provenind din salarii.116 Cele mai multe atenþionãri se
refereau la registrele de stare civilã din anul 1940, apelul
autoritãþilor vizând centralizarea acestora la grefa
Tribunalului Judeþean Constanþa.
În judeþul Ialomiþa au lãsat arhiva în pãstrare 53 comune
din Cadrilater, în 46 de comune.117 O parte din aceste arhive
s-au aflat pânã în 1992-1993 la Direcþia Judeþeanã Ialomiþa
a Arhivelor Naþionale dar în urma unui ordin al Arhivelor
Naþionale au fost mutate la Bucureºti.
Tratatul între România ºi Bulgaria, ratificat în 7
septembrie 1940 a încheiat un capitol din istoria celor
douã þãri, a relaþiilor dintre ele. Aplicarea tratatului a avut,
pentru România consecinþe politice, economice, sociale
care la nivelul omului de rând s-au tradus în disperare,
nesiguranþã, lipsuri de tot felul, teamã pentru ziua de
mâine, dar ºi în speranþã, atunci când autoritãþile ºi
populaþia localã s-au mobilizat, de la mic la mare pentru a
ajuta ºi aduce alinare celor loviþi de soartã.
Ibidem, inv.4/1940,f.136
D.J. A.N.Ialomiþa, Fond Pretura Plãºii Slobozia, inv. 176/1942,f.96
Ibidem, f. 10
112
D.J.A.N.Ialomiþa, Fond Prefectura Jud. Ialomiþa, inv.86/1940, f.36
113
Ibidem, inv.90/1940,f.105
114
D.J.A.N.Ialomiþa, Fond Pretura Plãºii Urziceni, inv.595/1940,f.35
115
D.J.A.N.Ialomiþa, Fond Prefectura Jud. Ialomiþa, inv.282/1941,f.27
116
Ibidem
117
Ibidem, inv.283/1941,f. 63-68
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Prof. Berghea Veronica
D.J.A.N.Ialomiþa

Florentina Loredana Dalian

Sã pleci.
Niciodatã sã rãmâi
Când o fiinþã îþi pleacã – din viaþã, din suflet,
ori numai pânã-n oraºul vecin - rãmâi pustiu ca o
garã din Bãrãganul de altãdatã.
Sã pleci. Niciodatã sã rãmâi.
Pleca bunica, la moarã. Mã lãsa încuiatã în casã.
Stãteam cocoþatã pe o masã, mai aproape de geam,
sã privesc pãsãrile. Mã jucam cu beþe de chibrit.
Le aºezam sub diverse forme, construiam case,
castele, ºine de cale feratã. Stricam construcþia ºi
începeam o alta. Nu mã plictiseam niciodatã. Nici
nu le-aprindeam. N-am fost o piromanã.
Venea tuºica, de pe o altã stradã, sã vadã ce
fac. „Ce faci?”, mã întreba. Nu-i rãspundeam:
„Construiesc, mã joc, privesc pãsãrile”. Îi dãdeam
mereu acelaºi rãspuns peltic: „O aºtept pe
mamaia”. Aºteptam. „A aºtepta” cu „a face”. Cât
sunt de compatibile? ªi totuºi, asta „fãceam”.
Mâinile, ochii, picioarele se puteau ocupa de orice
altceva, puteau sã se miºte în voie. Dar
eu...aºteptam.
În orice despãrþire nedoritã, am fost copilul
care aºteaptã cu sufletul la geam.
Când se-ntorcea bunica, îi sãream în braþe, o
sufocam. „Ce faci?” Îi rãspundeam cu douã
broboane mari de lacrimi. Mã lua la rost: „Treci la
joacã ºi nu mã mai boci atâta! Cã doar n-am murit!”
Ce ºtia ea?
Uneori, plecãrile-s mai crude ca moartea.
Fiindcã plecãrile poartã-n ele durerea unei posibile
reveniri niciodatã-ntâmplate.
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cmyk

În dimineaþa zilei de care vã vorbesc
Am hotãrât sã spulber canoanele moralei
Sã reînviu un falnic amor dumnezeiesc
Pe care îl trãisem în vremurile ºcoalei

Marius STAN

Critica iraþiunii practice

ªi n-am sã fiu, iubito, mai aspru decât sunt
ªi cu nimic mai tandru decât aº vrea sã fiu
Dac-am sã-þi pun cu grijã persoana la pãmânt
ªi versuri peste iarbã cu tine am sã scriu

O voi gãsi în parcuri, aºa am hotãrât
Acolo’s fete multe ºi mari orice s-ar zice
Iar pânã ce vreuna îmi va sãri de gât
Mãcar sã stau pe-o bancã sã nu-mi produc varice

-Rãmâi un pic! - rãgnit-am femeia mea pur sânge
Rãmâi sã te adulmec în haitã precum lupii
Nu vezi cum dimineaþa se chinuie ºi plânge
Sã-i împrumut haºiºul ºi-un mãrunþiº de rupii?

Numai cã ea, semeaþã, m-a prins de un rever
Scrâºnind: -Ia zi bãrbate, tu cine crezi cã sunt?
Vorba lu Kant: “Ce dracu mi-engãduit sã sper”
Sau: “Cine’mi poate vinde o dragoste pe vânt?”

ªi am pornit; pe faþã nici nu m-am mai spãlat
Ce rost avea când nimeni nu se mai dã pe faþã
Mãcar sã-mi fie ochiul ºi sufletul curat
Cum se-nveºmântã iarba cu rouan dimineaþã

-Rãmâi, am zis! Iar dânsa m-a rãzimat în umbrã
-Ascultã bã, cu mine ai sã vorbeºti frumos
Îi dau un pol lu Petru sã meargã sã se tundã
Cât Iuda îºi întoarce ºosetele pe dos

Cu ochii storºi de lacrimi reverul mi l-a smuls
ªi a plecat lãsându-mi o hain-aproape ruptã
În crengi, ca o batistã, privirea mea de urs
ªi încãlzitã-n iarbã o amintire suptã

ªedeam de-un ceas, cam þapãn, cu gândurile duse
Sãtul de feþe brune, zâmbite ºi cãrnoase,
Tragea puþin curentul, mã încerca ºi-o tuse
Când lent o presimþire îmi ºerpui prin oase

Iar dumneata, asemeni hultanului de pradã
Ocupã-te de sânii pe care-abia îi am…
Înfricoºat, lãsat-am privirea sã îmi cadã
Ca nu cumva sfiala sã crape vreun geam.

Amirosind a ploaie se scuturã castanii
ªi frunzele de toamnã s-au rãvãºit în flori
Precum ciulinii stepei se repezirã anii
ªi fetele din care îmi extrãgeam fiori

Am ridicat privirea cu-n tremurat uºor:
În faþa mea, cu scâncet, se preumbla o damã
Avea o bluzã rarã, un trup strãlucitor
ªi un fuleu ce sigur va provoca o dramã

Atât i-am spus:-Iubito, nu ezita sã suferi
Dac-am sã trec sub lunã ºi am sã te mângâi
Aºa cum trece barca necruþãtor prin nuferi
Ori þipãtul de tulnic prin florile dintâi

ªi m-am rugat, o Doamne, de-ai ºti cât te-am rugat
Mãcar un rând sã-mi scrie pe muchiile coalei
Dar uite, tinereþea pe cer s-a depãrtat
Precum amorul falnic din vremurile ºcoalei.

Gheorghe Petre. Pictor al câmpiei
(urmare din pag. 1)

Producerea picturii, rodirea ei se întâmplã între douã
polaritãþi provenite din dedublarea aceleiaºi reperãri, pe
de o parte fiind realul ca plecare (în care vederea identificã
motivul) ºi realul ca sosire (în care imaginea iveºte forma).
Dar aici referinþa realului nu funcþioneazã ca etalon ci ca
sens, cãci între realul vãzut ºi cel simþit este aºezat realul
refãcut, adicã transfigurat ca ºi consistenþã, ca ºi
pregnanþã. Acest real apãrut ca în expresie este declarat
de sine stãtãtor întrucât se prezintã puternic înrâurit de
starea lãuntricã, de simþire.
Reformularea realului pe pânzã îi face regimul diurn deþinut
mai riguros ºi mai tonic, mai sãnãtos ºi mai încrezãtor. Permite
sã fie activat simþul realului, dar un anume simþ, cel al
concretului. Concreteþea lumii ºi a lucrurilor livreazã
conþinutul pentru concreteþea expresivã, pentru plasticitatea
formelor. De aici provine omniprezenta picturalitate, numai
cã se cerea sã fie recunoscut, ºi este recunoscut ca o
profesiune de credinþã, faptul cã expresia de pe pânzã se
lasã îndatoratã în mod decisiv felului lucrurilor de a fi vãzute,
de a se oferi, de a-ºi arãta esenþele, tãriile.
Maximitatea de efect este parte a contribuþiei
întreþinutã cu o concordanþã de stare: a pictorului ºi a
lumii. O atare circumstanþã se rãsfrânge în substanþa

cromaticã, astfel ea putându-se rosti mai rãspicat, mai
pregnant în numele lucrurilor. Aici se poate spune cã se
izvodeºte metabolismul de picturã a apropierii, întrucât
stimularea culorii, încrederea ce îi este acordatã îi permite
sã exprime cu aceeaºi credibilitate ipostaze de picturã a
stãrii ºi a evidenþei, de picturã a vãzutului dar ºi a
gratitudinii. Totalul credit acordat culorii ºi pensulei,
producerea directã, fãrã complicaþii ºi fãrã fandosealã,
fãrã înconjoruri, fãrã ocol scuteºte expresia de plasticitãþi
grele ºi o calibreazã mai bine pe caracterul reprezentãrii
datã de apropiere, pe care, de asemenea, o predispune
naturii auctoriale, putând fi apropiere, dar nu intimitate,
nu cãldurã, putând fi luminã limpede, dar rece, aºa cum o
vrea pictorul. Pe aceastã particularitate se obþine, în
imagine, ºi claritatea, cu posibilitatea unui clar fãrã obscur.
Aceastã expoziþie doctoralã funcþioneazã în contul
unui vârf de activitate artisticã, dar se prezintã ca fiind
realizatã în urma unei îndelungate ºi fructuoase exercitãri
în faþa ºevaletului. Alãturi de asemenea conjuncturã
importantã, existã, însã, ºi o componentã, la fel de
semnificativã, aceea a împrejurãrii cã pictura domnului
Gheorghe Petre este pornitã dintr-un imperativ existenþial
viu, obligatoriu ºi acesta este spaþiul Bãrãganului. Vasta
câmpie, dezvãluitã în dungi orizonatle, în benzi prelungi,
îºi infiltreazã secvenþele în stãrile imediatului, ale unei
apropieri fãrã trecere prin timp ºi fãrã dispariþie din loc.
Permanenþele depãrtãrii existã într-o plenitudine definitivã
care ocroteºte ca un spirit tutelar lucrurile existând lângã
privitor ºi le admite ca perpetuitate afinã. Acest caracter
de permanenþã al spaþiului ºi al lucrurilor se realizeazã
prin culoare. Apropierea în care au coborât amplitudinile
depãrtãrilor se prezintã integral prin culoare, sunt numai
culoare, încât aceasta se dovedeºte a fi substanþa primã,
fundamentalã a lumii, precum aerul, focul ºi pãmântul,
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cãci din Bãrãganul arãtat în aceastã picturã lipseºte apa.
Dar absenþa apei nu duce la ariditate, cãci este
compensatã de freamãtul lucrurilor, de vibraþia lor
lãuntricã.
Acest freamãt rãzbate în afarã la modul pictural.
De aceea picturalul joacã rolul de emblemã în numele
lãuntricului ºi acesta este felul tuturor lucrurilor de a se
prezenta, de a se recomanda. Toate posedã acelaºi regim
lãuntric: flori, frunze, mere, ulcele, vaze, glastre, ºtergare,
draperii, feþe de masã, câmp, copaci, ierburi. Sunt toate
aduse în prim plan pentru a fi privilegiate de oficiile culorii,
sunt lãsate sã-ºi împlineascã picturalitatea, haina lor de
sãrbãtoare permanentã. Bãrãganul din ochi, intensificat
de Bãrãganul din suflet îi prilejuieºte mereu pictorului
Gheorghe Petre lucrãri ca niºte concentrate, ca niºte
comprimate fortifiante în naturi statice, flori, peisaje,
compoziþii figurative, specii pe mãsurã ale picturii de
ºevalet, aflate sub titluri de bun simþ (Naturã staticã,
Naturã staticã cu flori, Flori, Fereastrã cu flori, Peisaj,
Fereastra, Compoziþie I, II), dupã cum titlul expoziþiei,
Ipostaze cromatice imediate, concentreazã în sine întregul
adevãr al picturii de faþã.
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