„... nu trebuie sã ne îndoim cã ºi cuvintele, la fel cu imaginaþia, pot fi cauzã de multe ºi mari erori, dacã nu ne pãzim bine de ele“
Spinoza
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FESTIVALUL ªI CONCURSUL NAÞIONAL DE
INTERPRETARE A LIEDULUI “IONEL PERLEA”
15-17 mai 2009 - ediþia a XVIII-a
MOTTO: “O Idee frumoasã dãinuie”
- George Enescu

Cuvânt de întâmpinare
Concursul ºi Festivalul Naþional de interpretare a liedului „Ionel Perlea” ne invitã la cea de a XVIII-a ediþie
a sa, luminatã de soarele primãverii împlinite, în „frumoasa lunã Mai” a lui Heine ºi Schumann. O revedere doritã
ºi, iatã, din nou împlinitã, datoritã gazdelor Consiliul Judeþean Ialomita, Centrul Cultural UNESCO „Ionel
Perlea” ºi coorganizatorilor Uniunea Criticilor Muzicali „Mihail Jora” România. Oaspeþii acestei ediþii sunt,
ca în fiecare an, maeºtrii care alcãtuiesc juriul, muzicienii care realizeazã recitalurile ºi, nu în ultimul rând,
concurenþii, aflaþi acum în dialog cu propria lor afirmare artisticã.
O parte din muzicienii oaspeþi cunosc istoria acestui eveniment muzical anual, deoarece ºi-au oferit generos
colaborarea la aproape toate sau la multe ediþii anterioare. De fiecare datã se mai adaugã ºi alþi artiºti care au
acceptat invitaþia organizatorilor, înþelegând semnificaþia unei asemenea manifestãri culturale naþionale de
elitã. Meritã renumele artistului ialomiþean o astfel de dedicaþie ? Fãrã îndoialã cã rãspunsul este afirmativ ºi
totodatã pilduitor. Mulþi maeºtrii ai muzicii din þara noastrã, vestiþi pe toate meridianele lumii, ar avea dreptul la
neuitare dar, totodatã, sunt amintiþi arareori. O beneficã idee a iniþiat la Slobozia aceastã întâlnire sub arcada
unui destin de excepþie al secolului XX. Ediþiile de pânã acum au dovedit-o, aºa cum spunea George Enescu,
potrivit cãruia „ideea frumoasã dãinuie.” Programul acestei luni de Florar reuneºte studenþi din mari centre
culturale ºi universitare ale þãrii, pentru Concurs, iar recitalurile oferã prime audiþii absolute, capodopere ale
literaturii liedului ºi, totodatã, ca recurs la memorie, omagierea celor aniversaþi în 2009 Josef Haydn, Felix
Mendelssohn Bartholdy, Paul Constantinescu. Bine aþi venit în lumea muzicalã a Câmpiei româneºti, pentru
aceste zile care rãsunã în toatã România cu sprijinul colegilor noºtri de la Societatea românã de Radiodifuziune,
Societatea românã de Televiziune, de la Televiziunea „România de Mâine” ºi Antena 1. Este un rãstimp de trei
zile pline de sonuri ce ne vor rãmâne apoi în amintire, asociate unui nume mare, destinat sã dãinuie Ionel Perlea.
Prof. Univ. Dr. Grigore Constantinescu

La aceastã a XVIII-a ediþie s-au înscris 25 de
concurenþi, un numãr record în istoria festivalului, dintre
care s-au prezentat în concurs 21, studenþi ai Academiilor
Naþionale de Muzicã din Bucureºti ºi Cluj. Confruntare
strânsã între douã mari centre muzicale ale þãrii, în faþa
unui juriu format din nume importante ale vieþii muzicale:
prof. Univ. dr. Grigore Constantinescu, preºedinte, prof.
univ. Maria Slãtinaru Nistor, conf. univ. dr. Bianca
Manoleanu, soprana Claudia Codreanu, conf. univ. dr.
Andrei Tãnãsescu, prof. univ. dr. Leonard Dumitriu, conf.
univ. dr. Ramona Eremia, prof. univ. dr. Florenþa
Marinescu, prof. univ. dr. Ionel Voineag, conf. univ. dr.
Ana Rusu, soprana Oana Andra si muzicologul Daniela
Caraman Fotea, redactor ºef la revista “Melos”.
Marele Premiu “Ionel Perlea” a fost atribuit lui
Florin Estefan, de la Academia de Muzicã “Gheorghe
Dima” din Cluj. Câstigatoarea Premiului I este Iulia Dan,
studentã a Universitãþii Naþionale de Muzicã Bucureºti,
clasa prof. univ. Maria Slãtinaru Nistor. Premiile II si III
au fost obþinute tot de UNMB: Luminiþa Ene si Valentina
Nafornita, studente ale profesorului Ionel Voineag.

Contra-tenorul Vladimir Catanã

Premiilor acordate de Centrul Cultural “Ionel Perlea”
li s-au alãturat alte premii: Premiul “Martha Joja” pentru
stil cameral Prelucan Adrian (UNM Bucuresti) ºi Pataki
Adorjan Ernest (Opera Maghiarã Cluj), Premiul
“Mihaela Agachi” - Florin Petre (UNM Bucuresti),
Premiul “Doina Micu” pentru stil pianistic cameral
Codruþa Ghenceanu (Cluj), iar Premiul Fundaþiei
“Bianca”, pianistului bucureºtean Toma Popovici.
De un succes deosebit s-a bucurat contra-tenorul
Vladimir Catanã (student al UNM Bucureºti, anul II,
clasa profesoarei Silvia Voinea) care, deºi nu a obþinut
nici un premiu, s-a ridicat la nivelul maxim al artei
interpretãrii, nu puþini fiind spectatorii care l-au apreciat
ca fiind cel mai bun din concurs. Ciudãþenia acestui interpret
constã în faptul cã are o voce foarte înaltã, comparabilã cu
cea de sopranã, idealã pentru interpretarea muzicii baroce
a lui Bach, Haendel ºi chiar clasicã (mai ales W. A. Mozart).
Suntem convinºi cã va face o strãlucitã carierã
internaþionalã, pentru cã are posibilitatea sã interpreteze
roluri masculine de operã, jucate de obicei în travesti.
(continuare în pag. 16)

Doina Roºca

Marele Premiu “Ionel Perlea”, Florin Estefan

Premiul I Iulia Dan

Premiul II, Luminiþa Ene

Premiul III Valentina Nafornita

CALENDAR CULTURAL IALOMIÞEAN
MAI
• 2 mai 1940, Vintilã Vodã, Buzãu, 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;
• 13 mai 1951, Urziceni, s-a nãscut Anton
RÃªCANU, magistrat;
• 14 mai 1897, Buieºti, s-a nãscut Cristian SÂRBU,
poet( m. ?);
• 16 mai 1938, Slobozia, s-a nãscut Florin
COSTINESCU, poet ºi editor;
• 19 mai 1944, Periºoru, Cãlãraºi, s-a nãscut Mihai
RUNCAN, coregraf;
• 23 mai 1944, s-a nãscut Ion ALECU, ziarist;
• 24 mai 1920, Feteºti-sat, s-a nãscut Ion VLAD,
sculptor, membru al Academiei Române;

• 25 mai 1998, a murit prozatorul ªtefan
BÃNULESCU( n. 8 septembrie 1929);
• 25 mai 1950, Popeºti Leordeni, Ilfov, s-a nãscut
Oliviu VLÃDULESCU, deþinut politic, profesor,
traducãtor;
• 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 1911, satul Chioara, comuna Vlãdeni, s-a
nãscut Constantin GÃVENEA, artist plastic;
• 28 mai 1953, Bucureºti, s-a nãscut Ion
TEODORESCU, poet, pedagog;
• 29 mai 1977, satul Pãltiniº, comuna Perieþi, s-a
nãscut Adrian MERLEA, poet;
• 30 mai 1928, Vlãdeni, s-a nãscut Bucura
DRAGOMIR, rapsod popular.

TABLETA
TICÃLOªIILOR sau
Mediocritãþile
mediocritãþilor
Scriam cu altã ocazie cã, dacã Marin Preda ar fi trãit
astãzi, ar fi schimbat metafora „era ticãloºilor” în „era
ticãloºiilor”. Dacã pe timpul lui marii ticãloºi erau
cunoscuþi de toatã lumea ºi puteau fi numãraþi pe degetele
(cel mult) de la mâini ºi de la picioare, azi, doar pentru
marile ticãloºii ar trebui câte o rubricã zilnicã în toate ziarele
ºi televiziunile centrale ºi locale. Un strãin venit special
sã cerceteze fenomenul, foarte repede ar ajunge la
concluzia cã România este Þara ticãloºiilor. Ce sã-i faci?
Paradoxul românesc.
Nu se stinge bine una ºi începe alta. Pãcat cã nu i-a
dat nimãnui prin cap sã întocmeascã mãcar un glosar cu
ele. Ca, spre exemplu, ticãloºia diplomelor de la niºte
universitãþi, facultãþi (sau ce-or fi ele) fantomã, apãrute în
cele mai obscure oraºe ºi orãºele de provincie. Oricum, o
statisticã europeanã ne-ar situa ºi pe noi, la acest capitol,
primii în Europa.
A fost „desconspiratã”, la televizor, o astfel de
(chipurile) facultate privatã unde se presupunea cã au
fost eliberate vreo câteva mii de diplome de licenþã. A
intrat „pe sticlã” un ins responsabil de la acea facultate ºi
a explicat (inexplicabil de agresiv, mai-mai sã-l intimideze
pe reporter, ºtia el în numele cui vorbea!) cum stã situaþia.
Au urmat, firesc, reacþii ale autoritãþilor statului (minister):
vom cerceta ºi vom lua mãsuri, etc., etc. Ca orice obiºnuitã
de acum fumigenã de televizor, s-a stins ºi aceasta, dupã
ce s-a consumat combustibilul. Fumul va fi împrãºtiat de
vânt...Îi mai poate desconspira sau le mai poate anula
cineva diplomele „greilor” din politichie ori din
administraþie câºtigate „cu atâta trudã ?”
Pe de altã parte, ºi miile de mãrunþi funcþionari din
toate domeniile de activitate îºi continuã serios ºi „legal”
„studiile”, sperând la o mãrire de salariu sau la o funcþie
mai bãnoasã când se va ivi ocazia.
Sã luãm, de exemplu, domeniul învãþãmântului, fie el
privat sau de stat, cã el dã astfel de diplome. Dupã unele
statistici, sunt vreo zece mii de nacalificaþi în sistem, alþi
vreo douãzeci de mii sunt suplinitori, adicã au studii, cei
mai mulþi la facultãþi particulare, dar care, an de an, nu-s în
stare sã ia minimum ºapte pentru a se titulariza. Vreo
cincisprezece la sutã dintre cadre didactice vor ieºi în
urmãtorii câþiva ani la pensie. Aceastã sumarã statisticã
ar fi suficientã sã vadã, nu numai o þarã întreagã, ci ºi
Europa, prãpastia în care se rostogoleºte învãþãmântul
românesc. Toatã lumea ar fi înþeles de ce trebuie mãrite
lefurile dascãlilor...
Aºadar, fãrã niciun efort, învãþãmântul atrage ca un
magnet, ca un ultim refugiu, pe mediocrii care nu ºi-au
gãsit de lucru în alte domenii. ªi aºa, un dascãl mediocru
ajunge sã selecteze inteligenþe, adicã valorile viitoare ale
societãþii româneºti. Iar acele „valori” vor selecta alte
„valori”, ºi tot aºa ... Îi dãm dreptate lui Grigore Moisil
care afirma cã „ªcoala nu e bunã azi doar cã ieri nu s-a
gândit la mâine.”
ªi tot aºa, România îºi instaleazã încet, dar sigur,
mediocritãþile cu diplome de doi lei în posturi înalte, apoi
acestea vor avea mare grijã ca odraslele, prietenii ºi clienþii
lor politici sã le ia locul, ºi tot aºa pânã când, treptat, se va
instala o tiranie a mediocritãþilor (dacã nu cumva este
instalatã deja!) ºi vom defila „voioºi” în coada Europei...
O hotãrâre tembelã de acum vreo câþiva ani a desfiinþat
ºi bruma de licee pedagagice (pentru învãþãtori ºi
educatoare) care se chinuiau sã supravieþuiascã. Asta ca
mediocritatea sã se instaleze chiar de la baza
învãþãmântului ºi cât mai repede...
Totul pute a ceva dirijat. O fi „de sus, de la Europa”
sau una din inconºtientele prostii româneºti? Nenorocirea
este cã mediocrii cei mulþi vor alege „democratic” pe
mediocrii care sã-i conducã...ªi tot aºa bruma de valori
care mai existã ar fi datã la o parte, spre progresul „eternei
ºi fascinantei Românii.”
„Hã, hã, hã ...” ar râde o persoanã foarte cunoscutã
nouã. „Uhu, Buhu ...” i-ar da replica Arghezi, de acolo, de
la Mãrþiºor. (Vezi „Horã de bãieþi”)
DIAMANT
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Gânduri
Astenia de primãvarã
sau poate schimbãrile
bruºte ale vremii, asemeni
toanelor unui copil, îmi
întreþin o stare de
buimãcealã.
Caut sã înþeleg, sã
pricep
ce se întâmplã în
Vasile Iordache
jurul meu, sã calific ºi sã
clasific o serie de evenimente care se deruleazã cu o
vitezã nãucitoare, însã fãrã rezultate spectaculoase
pânã în prezent.
Nu-mi revin bine din încercarea de a stabili logica
unui eveniment cã, brusc, sunt bombardat de alte ºi
alte …situaþii.
Cândva învãþam cã bombardamentul informatic parte integrantã a rãzboiului psihologic - vine sã
asigure reuºita acþiunilor de manipulare în vederea
promovãrii nestingherite a unor interese mai puþin
populare prin direcþionarea atenþiei generale.
Deºi nu toþi recunosc, majoritatea guvernãrilor sau folosit de aºa zisele recomandãri sau solicitãri ale
Uniunii Europene pentru a promova noi acte normative,
care de multe ori nu au fãcut decât sã bulverseze
societatea ºi sã creeze confuzii ºi complicaþii al cãror
rezultat inevitabil a fost lezarea drepturilor omului,
valoarea cea mai preþuitã în UE.
Iatã cã în dorinþa de a scuza incapacitatea
managerialã, echipa guvernamentalã, un amalgam
nefiresc, cautã cu înfrigurare sã modifice, în câteva luni,
cadrul general legislativ, baza întregii activitãþi de justiþie
ºi nu oricum ci prin procedura, consacratã de acum,
aceea a actelor guvernamentale, invocându-se lipsa de
timp. Oare ce lucru durabil s-a putut face la repezealã?
Îmi trece prin minte o idee, nãstruºnicã de altfel: nu
cumva aceastã lipsã de timp care transformã
Parlamentul ales uninominal într-o instituþie fãrã obiect
(legiferarea) ar putea sã ducã ºi la suspendarea
temporarã a acestei instituþii pentru o perioadã de timp
(pânã la traversarea crizei) fãcându-se astfel însemnate
ºi importante economii la bugetul de stat? Pentru cã
dacã Legiuitorului (Parlamentului) nu i se permite
elaborarea, dezbaterea ºi aprobarea celor mai
importante legi (Codul Penal, Codul Civil) atunci ce
rost mai are atâta cheltuialã?
Sub falsa ameninþare, aceea de a primi o sancþiune
din partea UE pentru nerealizarea reformelor, de altfel
în mod just solicitate, în vederea armonizãrii cadrului
legislativ cu cel european, deºi în art. 20 alin. 2
Constituþia României se prevede cã: ”dacã existã
neconcordanþe între pactele ºi tratatele privitoare la

drepturile fundamentale ale omului, la care România
este parte, ºi legile interne, au prioritate reglementãrile
internaþionale, cu excepþia cazului în care Constituþia
sau legile interne conþin dispoziþii mai favorabile”,
Guvernul a decis în mare grabã adoptarea celor douã
coduri prin asumarea rãspunderii în faþa Parlamentului
la începutul lunii iunie.
Motivaþia datã de guvernanþi actului susmenþionat,
„speranþa unui raport bun pe Justiþie al Comisiei
Europene” ceea ce ar salva ºi fotoliul policolorului
ministru de resort, nu are nimic comun cu prevederile
Constituþionale, unde din interpretarea art. 113 se
desprinde concluzia potrivit cãreia, „angajarea
rãspunderii Guvernului asupra unui proiect de lege
reprezintã o modalitate indirectã de adoptare a unei
legi, adicã nu prin dezbaterea legii în cadrul
procedurii legislative ordinare, ci prin dezbaterea
unei problematici prin excelenþã politice, legatã de
rãmânerea sau demiterea Guvernului”
Prin angajarea rãspunderii sale politice Guvernul
pune Parlamentul în faþa unei alternative: fie sã menþinã
în funcþiune Guvernul, fiind atunci obligat sã-i acorde
ceea ce a cerut, fie sã nu-i acorde cele solicitate pentru
a putea acþiona, dar atunci numai prin asumarea
responsabilitãþii demiterii sale.
În acest context acþiunea Guvernului pune în umbrã
necesitatea dezbaterii codurilor, lãsând loc luptei
politice pentru participare la guvernare, al cãrui rezultat
îl prevedem cu toþii.
Este momentul demonstrãrii superioritãþii
scrutinului uninominal în faþa celui de listã, când
parlamentarii, aleºi uninominal îºi pot proba bãrbãþia
politicã în sprijinul celor care i-au mandatat în
Parlament, unde pânã în prezent au avut aceeaºi
atitudine precum cei de dinaintea lor, aleºi însã pe liste
de candidaþi, ºi aº menþiona, cu cheltuieli mai mici.
Sã sperãm cã lucrurile vor intra pe fãgaºul
normalitãþii, iar instituþiile statului îºi vor îndeplini
mandatele prin respectarea întocmai a legalitãþii în
slujba cetãþeanului ºi nu al propriului interes, ceea ce
va conduce cu siguranþã ºi la progrese în domeniul
reformei în justiþie, mulþumind astfel ºi cârcotaºii
europeni.
19.05.2009
Vasile Iordache
La redactarea materialului s-au folosit texte
prevãzute în: Constituþia României; „Constituþia
României-comentatã ºi adnotatã” –editatã de Regia
Autonomã „Monitorul Oficial”, Bucureºti, 1992, autori:
Mihai Constantinescu, Ion Deleanu, Antonie Iorgovan,
Ioan Muraru, Florin Vasilescu, Ioan Vida ºi în „Revizuirea
Constituþiei României-explicaþii ºi comentarii”, editura
Rosetti, Bucureºti, 2003, autori Mihai Constantinescu,
Ioan Muraru ºi Antonie Iorgovan

LANSAREA PROGRAMULUI BIBLIONET
Sub genericul BIBLIONET- LUMEA ÎN BIBLIOTECA
MEA, vineri, 22 mai 2009, ora 11.00 la Biblioteca Judeþeanã
“ªtefan Bãnulescu” Ialomiþa, cu sprijinul Consiliului Judeþean
Ialomiþa, a fost lansat oficial acest program.
BIBLIONET este un program pe cinci ani care va facilita
tuturor cetãþenilor judeþului accesul gratuit la informaþie, prin
dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne. Prin
cursurile de formare ºi tehnologia furnizatã, Biblionet va ajuta
bibliotecile sã asigure servicii în comunitãþile locale.
Programul BIBLIONET în judeþul Ialomiþa se desfãºoarã
sub forma unui parteneriat între IREX (International
Research and Exchange Board) - SUA, ANBPR (Asociaþia
Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România),
Biblioteca Judeþeanã “ªtefan Bãnulescu” Ialomiþa, autoritãþile
locale ºi judeþene. Pentru a-ºi atinge acest obiectiv, Biblionet
se va concentra pe patru componente principale ale
programului:
• FACILITAREA ACCESULUI PUBLIC LA
INFORMAÞIE
• Înfiinþarea unei reþele de biblioteci cu calculatoare cu
acces public
• PREGÃTIREA BIBLIOTECARILOR DIN
BIBLIOTECILE PUBLICE

• Furnizarea de servicii de formare pentru bibliotecari
• Cursuri de formare în utilizarea calculatorului pentru
bibliotecari
• PROMOVAREA VALORII BIBLIOTECILOR
PENTRU COMUNITÃÞI
• ASIGURAREA SPRIJINULUI GUVERNAMENTAL
Au participat:
Paul Andre BARAN- Director, Program BIBLIONETIREX Romania
Vasile Silvian CIUPERCÃ- Preºedinte, Consiliul
Judeþean Ialomiþa
Alecsandru ªTIUCÃ – Prefect, Prefectura Ialomiþa
Bibliotecari, primari ai localitãþilor ialomiþene
Reprezentanþi ai presei

Ziua Internaþionalã
a Latinitãþii
sãrbãtoritã la
Colegiul Naþional
”Mihai Viteazul”
Slobozia
Începând cu anul 2001, ziua de 15 mai este
consacratã ca Ziua Internaþionalã a Latinitãþii.
În prezent, un miliard de locuitori vorbesc într-o
limbã neolatinã, cinci limbi oficiale sunt neolatine,
printre care ºi româna. Uniunea Latinã cuprinde
peste 30 de þãri, sunt diferite organizaþii
internaþionale unde elementul latin este dominant.

Ce mai reprezintã azi spiritualitatea latinã? Mai
este conºtient românul cã este un oriental latin ºi
cã face parte din singurul popor latin ºi creºtin
ortodox, moºtenitor al tradiþiei bizantine? Acestea
au fost unele dintre întrebãrile ale cãror rãspunsuri
s-au regãsit în proiectele elevilor clasei a XI-a,
profil filologie, de la Colegiul Naþional ” Mihai
Viteazul ” Slobozia. Seriozitatea, documentarea
temeinicã ale elevilor, metodele interesante de
prezentare a proiectelor au fãcut ca manifestarea
sã fie atractivã ºi sã dovedeascã interesul tinerilor
pentru teme legate de spiritul latin. Celebrarea
acestei zile a fost deschisã prin intonarea
cântecului Gaudeamus igitur ºi prin discursul
elevului Radu Luca Andrei, care a explicat
importanþa acestei sãrbãtori în calendarul cultural
internaþional. Eleva Focºãneanu Daniela, de la
clasa a X-a F, a realizat o prezentare a romanului
Quo vadis? de Henryk Sienkiewicz, insistând
asupra aspectelor caracteristice ale Romei din
vremea împãratului Nero. A impresionat prin
rigoarea ºtiinþificã ºi sintetizarea informaþiilor
proiectul cu titlul ”Formarea ºi dezvoltarea limbii

române”, realizat de elevele Teodorescu Maria,
Badea Ionela, Zainea Iulia, Vancu Florentina,
Miron Mirela, Mihai Florina, Drãgan Florina.O
interpretare originalã asupra teatrului plautin ºi
cel al lui Moliere au adus elevele Popa Susana,
Negoiþã Mãdãlina, Iacob Andreea. Gheorghe
Mihaela, Bia Roxana, Ilie Roxana au demonstrat
afirmaþia lui G. Cãlinescu cã Publius Ovidius
Naso a fost primul poet român, prezentând
aspecte personale în legãturã cu mãºtile eului
liric, scriitura sinelui, experienþa relegãrii.
Interesante au fost ºi r eferatele despre
filosoful Seneca, istoricul Titus Livius sau oratorul
Cicero.
Experienþa culturalã a elevilor de la clasa a XIa F a servit drept model pentru publicul spectator,
constituit din elevi ai claselor a IX-a F,a X-a F, a
X-a G. Câºtigul acestei manifestãri a fost acela
de a responsabiliza elevii în privinþa demersului
lor ºtiinþific.
prof. Stan Loredana
Colegiul Naþional ” Mihai Viteazul ” Slobozia

Despre Olimpiu Vladimirov ºi
poemele sale identitare
A doua carte semnatã de Olimpiu Vladimirov deja
vine sa confirme buna primire a volumului de debut.
Poet aflat într-o situaþie relativ ciudatã, ajuns la o
vârstã când alþii îºi spânzurã armele de vânãtoare în
cui, Olimpiu Vladimirov trebuia convins cã n-ar fi rãu,
totuºi, sã debuteze editorial. Faptul s-a întâmplat, în
sfârºit, cu volumul “Semn” (2007). A fost un prag
psiholgic depãºit, aºa cã a doua carte i-a urmat,
tautologic discutând, într-un mod firesc.
Poetul s-a metamorfozat în înþeleptul comunitãþii,
“învãþãturile” sale, ironice ºi paradoxale, nu se
adreseazã nimãnui, ci probabil propriei nedumeriri
de a exista în lume. Printre poeme scurte, fãrã apel
la forme fixe, ci pur ºi simplu esenþializate, pentru
cã a avut deja timp sã renunþe la text ºi sã pãstreze
înþelesuri, cartea se sprijinã pe trei piloni esenþiali,
pe trei texte relativ mai lungi, “În tãcerea lecturii”,
“Nebãnuita identitate”, “Anafor”. Dedicat
prozatorului Valentin ªerbu, “În tãcerea lecturii”
poetul îºi adreseazã mai ales sieºi o mulþime de
reproºuri, pentru cã asemeni prietenului, amândoi au
trecut printr-un infern, de care s-au ferit cum au
putut: “În tãcerea lecturii nu va uita frica, spaimele
ºi înjosirile timpului trãit într-o lume hidoasã,
mereu trãdat ºi înºelat de atâþia slujitori
cameleonici ai zilei; Mai rãmân acolo, undeva,
câteva refugii atât de omeneºti: paharul, pe
jumãtate plin, sunetele de balalaicã aprinzând
amintiri ºi portretul doamnei Steluþa, pentru
lungul ºir al viselor împãrþite între prietenii
delicate;” Ceea ce l-a obligat pe poet sã tacã, sã nu
încredinþeze nimic tiparului în prea lunga perioadã a
traversãrii infernului, sunt tocmai “spaimele ºi înjosirile
timpului trãit într-o lume hidoasã”, iar cartea de faþã
este necesarul exerciþiu de uitare, de recucerire a
universului etic, singurul demn de a exista.
“Nebãnuita identitate “ este o scufundare în infernul
de dupã infern, pentru cã am scãpat de un rãu,
însã am nimerit peste o variantã, unde, cel puþin, avem
din plin posibilitatea de a alege între mizerie ºi lux.
În sfârºit, în “Anafor”, rãul istoriei s-a metamorfozat
în rãul birocratic, “De mâine, la fel de obosiþi ºi
fãrã ºansa unui gând mai bun, ne trezim în
vârtejul acestui anafor, fãrã sã bãnuim, cã timpul
ne aspirã, puþin câte puþin, în iadul de la un
ghiºeu la altul…”
Între aceste limite extreme, poetul mediteazã
dezabuzat, de la nimic la totul.
Pentru a acorda divinului ce aparþine divinului,
totul reprezintã ridicarea ochilor spre cer. Ateismul
a fost/este/va fi o mizerie, pe când esenþialul se
gãseºte în credinþã, în ultimã instanþã, în orice
credinþã. Poetul mizeazã pe cãrþile credinþei
strãmoºeºti.” Câtã viaþã înconjoarã prezenþa Lui
devenitã Lipsã, când trupul trece în luminã! Între
Hristos a înviat ºi Adevãrat a înviat nu-i decât
provocarea binecuvântatã a Sfintei Evanghelii.”
Nimic se aflã pretutindeni, iar poetul se joacã mult,
cât poate de mult, provocându-l, invocându-l,
anulându-l, reinventându-l. Poemele sunt antologice,
nu ai ce alege fãrã a sacrifica restul. Iatã o încercare
de a face o nedreptate altor frumuseþi. “Ehei – ce
vârstã nebunã, bãtrâne, ce preocupãri infantile,
printre nimicurile care te-alintã, de la nimic la
nimic, de la nimic la altul, pierdut, ca un iepure
speriat, printre straturi de flori sau legume; Coºi
un nasture, încordezi firul undiþei ºi chinui
momeala…Îþi plimbi nepoþii, te hârjoneºti cu ei,
mesteci gumã ºi fluturaþi împreunã reclama unei
îngheþate ieftine; Te odihneºti muºcând dintr-o

turtã dulce ºi te visezi
erou
în
desenele
animate; Nimeni nu-þi
cere sã te opreºti, sã-þi
ªerban Codrin
mai aminteºti cum te
cheamã, sã te întrebi
când ºi ce ai trãit: De la nimic la nimic pe fãraºul
timpului se strâng firimiturile dulciurilor ºi jucãriile
stricate; Ai dat în mintea copiilor, bãtrâne!”
Caligrafiate în câteva cuvinte, poemele scurte
sunt de o simplitate aparentã, când, în realitate, cu
rafinament, condenseazã un univers într-un punct.
‘Globul pufos al pãpãdiei nu aºteaptã decât o
respirare pentru a putea celebra întâlnirea cu
propria nuditate” (Aºteptare), sau: “Cine neadunã din risipa culorilor bolnave? Cine
modeleazã pe cine în spaþiul obosit al ferestrei?
ªi ce fel de rãspunsuri aduce lumina?” (Vitraliu)
Într-o vreme când poezia a devenit numai text,
cuvânt nud, când autorul ºi-a pierdut identitatea,
poetul nostru se întoarce la arta poeticã, fãrã sã-i
pese cã ar pãrea demodat, pentru cã versul sãu nu
este supus fluctuaþiilor de azi pe mâine. “În faþa
adâncului nu mã voi arãta niciodatã cu masca
unui naufragiat; Caut identitatea pescuitorului
de perle”.
În esenþã, poetul mãrturiseºte: “Dacã pot dãrui
ceva, generos ºi fãrã prejudecãþi, e numai
splendoarea uimirii…”
S-a spus despre Olimpiu Vladimirov ca ar fi un
evocator al deltei, al nordului dobrogean, al Tulcei
cu munþii strãvechi, tociþi de eonii geologici. Da.
Poemele de mai ieri dãdeau dovada. Între timp,
poetul a mai schimbat câteva corzi, aºa ca: “Vâslind
într-o lacrimã, ocolesc insulele bântuite de
promisiuni, pânã la malurile înalte, unde sfidez
marea, lângã bãtrânul pescar în dialog, pe
fundal, cu furtuna.”
În carte, douã poeme au ajuns, probabil,
neîntâmplãtor faþã în faþã. Este esenþializatã dilema
alegerii între un versant ºi celãlalt, pentru cã piscul
aparþine poetului cu maximã identitate. Iatã primul
poem:
“Dacã m-ar fi chemat Moise, aº fi fost omul
care l-a întâlnit pe Dumnezeu; Între fascinaþie ºi
respingere, neputinþa mea ce poate sã spunã mai
mult?” (Ce poate sã spunã)
ªi al doilea:
“De unde aceste incertitudini crescute pânã
ºi în raniþa mea, în locul bastonului de mareºal?
Soldatul din mine pãºeºte resemnat lângã o
nãdejde furatã.” (Strigãt)
Sunt îndoielile poetului, bãrbãteºtile sale îndoieli.
ªi le asumã cu respect de sine, pentru cã sunt, de
fapt, întrebãrile noastre, ale tuturora, poeþi sau numai
vizitatori prin universul poeþilor.
Carte cu titlu simbolic, volumul lui Olimpiu
Vladimirov reprezintã pur ºi simplu, dincolo de orice
etichetare sau concluzie, ceea ce poetul ºi-a dorit sã
fie; “Risipa clipei rãsplãtind prea plinã iubirea
ºi trãdarea în luminã.”
( Poemele au fost citate fãrã barele de delimitare
între versuri, pentru a nu abuza de complicaþiile
grafice inutile).
IDENTITATE, versuri, de Olimpiu Vladimirov,
prefaþã de Dumitru Mureºan, Editura ExPonto,
Constanþa, 2008.
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Descoperirea unei enigme - Gigi Zap
Citesc aceste texte scrise de Gheorghe Dobre când
era foarte tânãr ºi mã minunez de bãtrâneþea lui de atunci.
Cu cea de acum sunt deja obiºnuit ,într-un fel, dupã ce
am scris în EXERCIÞII DE DRAGOSTE CU ZEII LUI
GHEORGHE DOBRE o carte întreagã ºi aproape îl
condamnasem sã fie poet, unul remarcabil ºi puþin
cunoscut, dar o voce, un timbru, un sunet, un tunet târziu,
acela care vesteºte cã spectacolul produs în cer s-a
încheiat ºi norii rãsfiraþi au fugit sã se adune în altã parte
ºi ploile sã mai cadã ºi pe acolo pe unde n-a mai dat o
burã de o varã întregã. Starea în care mã aflam cu Gheorghe
Dobre se limpezise, dãduse soarele, el era poetul
postmodernist care m-a þintuit câteva luni la masa de lucru,
eu eram “criticul” care îºi fãcuse de lucru cu textele lui
poetice.
ªi, dintr-o datã, deasupra Helisului a venit un nor, a
tras o bubuialã profundã, s-a vãzut crãpãtura cerului pânã
la Broºteni ºi zap cu Zapa-n capul nostru, texte scoase
dintr-un pachet cu jucãrii de demult, proze, exerciþii de
tinereþe, fineþuri de pe vremea când alþii alergau dupã fete
ca dupã fluturi, Gheorghe Dobre alerga dupã cuvintele
din legende locale ca un Champollion în deºertul egiptean
sã descopere taina hieroglifelor.
Istoria localã pusã în vorbele lui Gheorghe Dobre nea adus în faþa ochilor o realitate de care va trebui sã þinem
cont. Pasiunile duioase se nasc la vârste frumoase, marile
iubiri încep cu câteva priviri, focul se aprinde uneori de la
o scânteie rãzleaþã, textele mari se scriu uneori absolut
imprevizibil pentru lumea tinereþilor noastre.
Fãrã sã vrea, Gheorghe Dobre ne apare cu aceste proze
ca un textualist descoperit târziu chiar de sine însuºi.
Autorul îºi face un serviciu , scoate niºte caiete, le citeºte
apoi se mirã.
ªi zice Da. Bine cã n-a zis NU. Cã, de la o vreme,
autorul istoriilor locale se afla între DA ºi NU, ca Nichita
între Râs ºi Plâns, ca Cioran între afirmarea ºi negarea
credinþei, ca autori mari între Îngeri ºi Demoni ºi, ca în
basmul popular, între Bine ºi Rãu.
Voi recunoaºte cã aceste texte-hieroglife au fost citite
de câteva ori. Prima oarã m-a enervat înºiruirea nesfârºitã
a sintagmelor de comunicare ca acele ºiruri de foi de tutun
la care însãilam toatã vara.Tot însãilând, s-a produs
misterul ºi mi-a rãmas în memoria olfactivã, chiar ºi acum
când scriu, acel bestial miros de tutun crud, de turbãciune,
de plantã otrãvitoare care a devenit deliciu ºi viciu pentru

cel puþin jumãtate din locuitorii planetei. Tutunul ºi
fumul.Textul ºi contextul. Povestea între banal ºi genial,
Broºtenii între un nume de sat ºi depozit de legende care
au înfiorat copilãria unui localnic ajuns de câþiva ani
cârmaciul unei reviste literare, selector de texte, de nume,
de poezii, de proze, de psihoze ºi de nevroze pe care le
produce aproape cu inconºtienþã.
ªi iatã-l pe Gheorghe-Dobre-ºef-de-revistã
descoperitorul propriilor sale foi îngãlbenite dintr-o istorie
localã pe care ºi-o asumã ºi o dã publicului cu bucuria
celui care descoperã cã nu este chiar strãin de ce s-a
petrecut prin anii optzeci ai ai veacului trecut, când
literatura la comandã ne disperase ºi cea tãinuitã se dãdea
uitãrii.
Dupã unele limpeziri ale demersului lecturii, alerg în
sinea mea sã-l aºez pe undeva pe acest prozator apãrut
brusc, ca editare ºi stat la clocit, ca oul de dinozaur din
care iese un pui peste ere, aºa cum am vãzut acum câþiva
ani la Muzeul de ºtiinþã ºi Tehnologie din Shanghai întrun film ºtiintifico-fantastic.
Ce fel de prozã este aceasta , domnule Gigi Zap, ori
nici domnia voastrã nu ºtie ºi aºteaptã rãbdãtoare sã ne
iasã nouã vreun porumbel din gurã?
Îmi declin incompetenþa în privinþa prozei,cã la poezie
cât de cât ne mai aluneca din cap câte o idee.
Temporar sunt blocat, sper sã mã descui ºi sã
înmulþesc singura idee care mã obsedeazã. ”Gheorghe
Dobre, un textualist neaderat la miºcarea din anii optzeci”,
motivele îl privesc, dar ca scriere ar putea fi asimilat acum,
dupã pãrerea mea, ca unul care ar fi încãput ºi care mai
încape în primii cinci, acum când din pãcate numele lor
sunt în istoria litererarã cuvânt ºi în cea a lumii, amintire.
Citind aceste proze m-am trezit alunecând prin Vasile
Voiculescu, citit de curând, dar care ca prozator, pendulând
între real ºi fantastic, atinge dimensiunea clasicã prin
ordine. Gheorghe Dobre va fi, probabil, dacã mai are multe
proze de publicat, un clasic în viaþã al prozei antonime, al
dezordinii de suprafaþã a naraþiunii ºi al adâncimii de
temut, ca aceea a unei fântâni în care a cãzut un puþar ceºi dã sfârºitul înecat de otrãvitorul gaz al cuvintelor din
adâncuri.
Decomandat atât. Suntem în aºteptare ºi nerãbdare,
Aurel Anghel,
5/5/2009 15:43:13 Buzãu

Un poet a auzit cã viaþa e frumoasã
Am primit de la Lucian Mãnãilescu o antologie de
autor. Cândva ne-am întâlnit la Buzãu, într-o adunare de
poeþi ºi ce loc era mai potrivit decât acoperiºul unei
biblioteci? Avusesem iluzia cã ne cunoºteam de undeva,
dar nu, a trebuit sã mã corectez, mã înºelasem. Primind
volumul, ba încã anunþat de pe copertã cã viaþa este
frumoasã, n-am avut curiozitatea, ci m-a intrigat afirmaþia
tranºantã a poetului. Aºadar, pentru prima oarã în viaþã
am aplicat metoda lui Leonid Dimov. Bardul cu barbã nu
citea nici o carte înainte de a o supune probei sale
infailibile, adicã lectura selectivã, alãturând primul ºi
ultimul vers. Cum Leonid este eroul meu din Testamentul
din strada Nisipuri, sã trecem la fapte. Iatã rezultatul:
“Îmi vine sã urlu cã nu pot sã nu-mi iubesc patria // prin
vãzduhul satului spart se vedea infinitul”.
Sã devenim serioºi, proba de iniþiere este trecutã.
Aºadar, de ce este frumoasã viaþa, poete? Sã citim:
“Îmi vine sã urlu cã nu pot sã nu-mi iubesc patria,/
cu silicoanele ei amãgitoare legãnându-se tandru/pe
buzele neantului, cu ºobolanii din canalele revoluþiei
trucate/cu ghiºeele din spatele cãrora o mânã nevãzutã
împarte certificate de eroism ºi adeverinþe lipicioase/
cu oamenii ei politici deversaþi din patru în patru ani/
prin cartiere mãrginaºe ºi cãtune, unde inundaþiile/ vin
mult mai des, cu þãranii ei înrãiþi de mireasma
pãmântului/ care le fuge iar de sub tãlpi, cu toate astea/
ºi cu multe altele, trãite în grabã ºi cu lehamite.” (Îmi
iubesc patria)
Este numai primul paragraf din prologul volumului,
unde partea întâi se numeºte “Patria amarã’. Poemele

4

continuã pe acelaºi ton dramatic, încrâncenat, dur, poetul
judecând o epocã, o viaþã, o istorie.
Venea caravana cinematograficã/ ªi învãþam ultimul
rãzboi mondial…/ Dupã aia ne jucam de-a bãtãlia de la
Stalingrad/ scrâºnind între dinþi trabucul victoriei./ În
realitate þineam cu nemþii,/ trebuia sã þinã cineva ºi cu
ei,/ ºi îmi lãsam prietenii de joacã sã fie/ Ivan ºi Vanea,
în timp ce eu/ mitraliam fericit umbra miliþianului/
furiºatã pe la porþile raiului rural” (Caravana)
Drama existenþialã a poetului continuã, pentru cã
“Atlantida adolescenþei mele s-a scufundat/ în
mahalaua paradisului proletar”, (Atlantida), unde “Noi
ne-am nãscut morþi!/ În fiecare scâncet se ascunde/ un
mort nou nãscut, în fiecare literã/ e scos la tablã trupul
silitor al unui elev,/ La fiecare întâmplare un preot intrã
în altar/ ºi cântã slujba de mântuire/ pereþilor care au
ochi ºi urechi…” (Þara fericitã)
26 de poeme alcãtuiesc o primã parte, unde un
judecãtor în robã neagrã al zilei de apoi a istoriei stã cu
ochii ºi aratã ameninþãtor spre utopia secolului XX.
Partea a doua, “Foºnetul grecilor” pare mai luminoasã,
oarecum sub zodia muzealã a lui Constantin Kavafis.
Trimiterile livreºti la Shakespeare, Sorescu, Hemingwey,
Chaplin, Zahei Orbul (Voiculescu), Van Gogh, Napoleon,
Eugenio Montale, Moby Dik (sic!) pleacã direct din titluri
în poeme inteligente, dar fãrã poante, fãrã exploatarea
comicului ieftin, de suprafaþã, vezi al treilea nume propriu
(continuare în pag. 6)

ªerban Codrin

DIN SUBTIL
În vis se prelungesc cele vãzute
în chipul binelui; culori ºi forme rare
ºi în real ivesc mãsuri – ºi care
prin alungire arcuiesc volute. Adria Bãnescu
Un labirint rotirea lor amarã
de amintiri în spirit retrãite,
dureri de nevremelnic adormite
se-ntind pe pâinea inimii de searã.
Cu fiecare trecere o nuanþã
prezentã fiind; transpare pân’la rece
ºi-n unghiuri aburind lumina trece
pe sunete-cu-a spaimei rezonanþã.

DIN SUBTIL (II)
Depinde ce ating; idee sacrã
În fiecare lucru rost îºi sapã
Cum setea cale dreaptã-i cãtre apã
Deschid refuzul Firii ca pe-o lacrã.
De sus miresme-aleg - culori pândesc
La trecerea spre nefiresc rãnite
Ce-n mine poposesc despodobite
De haina vie-a dulcelui grotesc.
Gândesc în nori subþiri – gãsind cuvântul
În pavãzã de viaþã ºi-adormire
Mã þese-obolul sãu de mulþumire
Mai neîndurãtoare ca pãmântul.

TANGENTE
La aºezarea-ntre pãmânturi
Fãrã Iubire de n-ar trece
Colosul graniþelor-vânturi
Sub pragul de luminã rece.
La aºezarea dintre ceruri
Din unghi de fãrã de tãgadã
Tangenþe: prime adevãruri
Culori pe-a sferei lor arcadã.
Fiinþialitate aparte,
Miez în capitule de floare,
Între capitole de carte
Prin Om: suprema sãrbãtoare.

APA INSPIRAÞIEI DIVINE
Impersonal – ingenuã ca apã
de trandafiri; lãsatã când desgroapã
miresme tari – pãmântului afundã
oglinda sa pe cea mai ºtearsã undã.
Rãzbate capete de-nþelepciune
filtrând ca melos lira fãrã strune
din Plusul Viu – în minus cu sclipire
prin tot ce-n Lege-a picurat Iubire.
Sã poþi sã-atingi – cutremur de voinþã
sã poþi gusta – un munte de sentinþã
surpat de-un bob; credinþã-n valuri line
E apa Inspiraþiei Divine...

Întâlnirea mea cu ªerban Codrin a constituit momentul în
care am adãugat un sens nou cuvintelor lui Boll: „Nu poþi sã fii
puþin poet, aºa cum nu poþi sã fii puþin … gravidã!!” Astfel, pe
lângã sensul destinãrii, al unui dat cultural interior, recunoscut
imediat de ceilalþi, am adãugat preceptul datoriei. Obligaþia
scriitorului la transpiraþie. În cele ce urmeazã veþi vedea ºi de
ce. Am mai spus asta ºi o repet acum, nu ca o mulþumire (
versurile sunt fãrã îndoialã cãrãri ale pierzaniei ºi cel mult ne
putem … compãtimi reciproc), ci pentru a încerca o „citire” a
poetului. Dar sã concretizez. Codrin spune, de când îl ºtiu, cã
poetul nu este un romantic dezechilibrat ce-ºi ascunde
identitatea refuzatã, în reverii întâmplãtoare. El nu trebuie sã
aºtepte chemarea inspiraþiei, ca ºi cum aceasta i-ar fi amanta cu
toane. Pentru ªerban, poezia e nevasta de fiecare zi, ºi blândã ºi
rea, doritã ºi în aceeaºi mãsurã hulitã, chin ºi strãlucire. Orice
om, spune Codrin, poate scrie un catren genial, o operã, doar
unii! (Sigur, aici se poate declanºa un adevãrat rãzboi al
interpretãrilor. „Opera” este un echivalent, un substitut, un
surogat sau un alibi al genialitãþii? Acele patru versuri perfecte
pe care le tot cãutãm, chiar au nevoie de „operã”, ca istorie a
cãutãrii? Cine hotãrãºte?) Din aceastã perspectivã, ªerban e
unic ºi spun asta cu evidentã invidie. El îi iubeºte pe toþi poeþii!
Pe toþi în mod absolut! Despre „încarnarea” fizicã a poetului
mai poate avea mici rãutãþi, despre scris, corpul metafizic al
creatorului, niciodatã! De aici ºi capacitatea lui de a-i citi ºi a-i
descoperi pe toþi cei ce i se adreseazã. Eu, spre exemplu, mã
citesc pe mine, pe mine, pe mine ºi poate, întâmplãtor, încã
vreo patru-cinci. Recunosc cã o lume cu milioane de poeþi ºi
poetese mi se pare un proiect grotesc, dar ºi periculos (pentru
divinitate?). El pierde ore în ºir citind caietele vreunui licean
îndrãgostit, sau „opera” poeticã primitã prin poºtã de la cine
ºtie ce veleitar fãrã somn, de parcã de asta ar depinde mersul
Universului!
ªerban Codrin vede poezia ca meserie asumatã, dar în
sensul în care zborul este meseria pãsãrilor. În acelaºi timp, nu
crede în versurile nãscute numai din inocenþã ºi inspiraþie.
Reveria nu poate fi decât cultivatã, pe un ogor învãþat cu celelalte
realizãri ale spiritului. S-ar putea sã greºesc, dar Codrin lasã
impresia cã vede în naivitate un soi de inculturã, inaptã pentru
poezie. Scrisul nu este întâmplãtor, ci consecinþa unei
transpiraþii intelectuale, a cãrei inocenþã devine doar o figurã de
stil. Poetul ca ocnaº al scrisului, iatã imaginea pe care Codrin o
are despre el însuºi, dar ºi despre colegii de breaslã.
Spunând acestea, nu îmi simplific efortul de a vorbi,
dupã un an de la apariþie, despre „Baladierul”, ultima carte a lui
ªerban Codrin. Nu pot sã nu vã propun însã, ca urmãtoarele
rânduri sã le interpretaþi cu gândul la primele. Existã, dupã
mine, o legãturã pe care orice explicaþie ar fi de prisos.
„Baladierul” este din multe puncte de vedere o carte
monument. În primul rând ea este impresionantã ca întindere.
Când ai în palme 366 de poeme pe care vrei sã le citeºti, te
poate cuprinde o groazã iremediabilã. Nici nu vreau sã mã
gândesc la clipa în care Codrin ºi-a definit proiectul ºi s-a aºezat
în faþa hârtiei goale, sã înceapã! Spun asta ca sã evidenþiez atât
riscul asumat de scriitor, cât mai ales faptul cã a existat un
proiect coerent al acestei cãrþi. Mulþi sunt cei ce bagatelizeazã
aspectele arhitectonice ale unei cãrþi de poezie, mulþumindu-se
cu cele ale poemelor. Sigur cã, în marea lor majoritate, poemele
„se strâng” într-o carte. Ele sunt secvenþe independente,
purtãtoare ale unui mesaj unic, diferit de la paginã la paginã. Nu
minimalizez rolul lor, dar nu pot sã nu atrag atenþia asupra
acelor cãrþi în care poemele sunt încãrcate cu douã sensuri. Cel
propriu poemului ºi cel cu rol de umbrelã, al cãrþii. Cineva scria
de curând; „Nu pot sã nu remarc existenþa unei grupãri poetice
semnificative la Slobozia: ªerban Codrin, Gheorghe Dobre,
Costel Bunoaica, Dan Elias, Nicolae Teoharie… Sunt poeþi
de har, de substanþã ºi, nu în ultimul rând, de o mare rigoare
(clasicã). Ei nu scriu cãrþi cu poezii (selecþie dintr-o producþie
aleatorie), ci cãrþi de poezie, cu o arhitecturã bine gânditã în
jurul unei idei poetice.” „Baladierul” este o astfel de carte. Îmi
iau inima în dinþi ºi încerc sã recompun un sens (nu sensul!),
din miile de scântei ce încã mai pâlpâie în mine, dupã lectura
cãrþii. ªi iatã cã mã simt asemenea, cu un ocnaº reinventând
lumea din puºcãria unei biblioteci.
„ Înfricoºat de cãrþi, înfrânt de viaþã,
Biblioteca nezvârlitã-n foc
Spre gloria ratãrii mã învaþã
Cum sã câºtig la jocul nenoroc...
La dracul Hamlet, Faust, jos gunoiul
Tom Sawyer, prinþul Mâºkin, vreau în loc
De tefeloage sã dea-n clocot roiul
De galaxii al florilor de soc,”
Forma fixã a baladelor ºi sonetelor, în haina cãrora este
îmbrãcatã cartea, face bine cititorului, oferindu-i posibilitatea
unui ritm muzical mai aproape de sufletul lui. În acelaºi sens se
adaugã ironia, finã sau mai puþin finã, tonalitate în care Maestrul
transmite sensul unei lumi nedesãvârºite. Chiar tratatã ca o
invenþie, lumea „Baladierului” este una a celor înþelepþi, ce i-au
descoperit secretele ºi acum se joacã de-a sensurile. Dar joaca
este extrem de riguroasã, aproape didacticã.

„Baladierul”
Multiplicarea sensurilor
„Beau Platon ºi Aristotel pe searã,
Ca între-nvãþãtor ºi ucenic,
Când Heidegger a infinita oarã-i
Cãzneºte cu-ntrebãri despre Nimic,
Iar Marx pândeºte-n ciorba proletarã
ªi Democrit în universul mic.
Kant criticã morunii cu legume,
Serviþi pe un platou monumental,
Spre-nalt festin dorind Voltaire sã-ndrume”
Referirile culturale sunt peste tot! Nici nu cred cã se putea
altfel de vreme ce invenþia celor 366 de zile este din carnea unei
biblioteci. Uneori este obositoare dar nu nelalocul ei. Ca ºi cum
autorul ar face o selecþie a cititorilor dupã criterii ºtiute de el.
Oricum, simþi tot timpul deasupra capului un îndemn celebru,
atât în ceea ce priveºte realitatea recompusã cu migalã de
ceasornicar, cât ºi cu privire la textul în sine: „Voi ce intraþi,
lãsaþi orice speranþã!”
„ - Adam, of course, dupã splendoarea pielii
ªi patima din ochii fericiþi,
Citeºte Frankenstein by Mary Shelley,
Iar Eva, Sleep and Poetry by Keats,
De-au poftã-acum sã se rostogoleascã
Pe-un brav gazon de iarbã englezeascã!
În cer nu scrie Interzis la plajã,
Nici pe pãmânt Nudismul interzis!
Priviþi cât calm ºi-ncredere degajã,
Când visu-i artã ºi-arta e un vis!”
Sau:
„Coboarã un copil din Carul Mic,
Maestrul Amadeus pe o razã,
ªi numai cu-o privire dirijeazã,
De înger, Eine kleine Nachtmusik...”
Fac muzica-ntr-atât sã nãvãleascã,
„De-o ploaie se cutremurã, înaltã,
ªi-asupra mea cu fulgere astrale
Der Ring des Nibelungen se prãvale...”
„Ratându-mi...(dar întâi aº prefera
Ceva din Tolstoi sau Beethoven,
Sonata Kreutzer, sã beau ceai în tren,
Ca Pozdnâºev, privind spre undeva,”
Toate trãirile acestui imaginar locatar, au mai miºcat alte
trupuri într-un trecut nu foarte îndepãrtat. Un fel de sosii
schimonosite de îndoieli ºi regrete. În toate cazurile, versurile
sunt exacte ºi inspirate, iar uneori, chiar mai mult decât uneori,
sunt de-o prospeþime poeticã extraordinarã. Nu ofer aici decât
puþine exemple ºi pentru cã în multe cazuri referirea culturalã
te face sã pierzi din vedere bijuteriile lingvistice. Efortul de a
decela din context sensul nespus al unei opere artistice sau
autor, adus tocmai de aceea în discuþie, dar ºi sensul imediat al
textului, este suficient ca sã ne propunem mai multe citiri.
„Turbat, maestrul viscol dirijeazã
În frac sublim de alb, forjând ca-ntr-un
Atelier bezmetice furtuni
De Wagner printre bufnituri de groazã...”
Sau:
„Þi-aº cumpãra etajul 90
ªi nouã-n Turnul Babel, cu tabele
De cifre, zodii, calendare, deci,
Sub ochii mei de cititor-în-stele,”
La fel de reuºite sunt ºi versurile erotice. Erotismul lui
ªerban Codrin are în aceastã carte nu un scop în sine, ci el
devine o parte a valorilor umane pe care înþeleptul le
bagatelizeazã cu serioasã ironie. În lumea creatã imaginar,
dintr-o puºcãrie virtualã, cu actori de mâna întâi, dragostea se
vede la adevãrata ei valoare, în sensul cã pare o punere în scenã
cu iz cultural. Ea îºi pierde astfel aura de inefabil ºi devine încã
o inutilitate printre atâtea alte inutilitãþi.
„Abia de se întâmplã aprobãri
Dupã-un puhoi de rugãciuni la cer
Sã-mi pritoceºti nãzbâtii în abuz,
Dar pânã-atunci ca un profet patetic
Ridic un deget ºi proclam J’accuse!,
Pe când tu, ignorându-mã ermetic,
Ce paºnic leneveºti cu fundu-n sus.”

Sau:
„Vrei sã o pipãi ºi sã urli: Este
În locul sacru, unde însuºi Domnul
O pârguieºte-o datã cu nesomnul
De-a plãmãdi fãloasa ei Poveste?...”,
Transcriu integral „BALADA STÂLPILOR DE AUR CU
DEVOTAMENT
ÎN TEMPLUL DOAMNEI VENUS”, unde ironia, sugestia
eroticã ºi locatarii bibliotecii îi fac pe plac lui ªerban Codrin ºi
proiectului sãu.
„Poeþi petrecãreþi ºi pofticioºi,
Frecându-vã prin râºniþi frenezia,
Iubeþi, dar niciodatã pãcãtoºi,
Craidoni ºi pehlivani de-a ghiduºia
În Templul Doamnei Venus cu-abnegare,
Vã proslãvesc, stâlpi magici de savoare
Ai raiului cu-arome de bordel,
Sã cadã peste voi ca o rãsplatã
Blestemãþii cu bahice-osteneli,
Din Carul Mare când lipseºte-o roatã!
Cu-obrajii-mbujoraþi între cercei,
Prin dansul degetelor, curtezana
Un zbor imitã, alb, de porumbei
În poala Sfântului Vatsyayana.
Tocmai dormind cu sânul stâng sub ºapte
Peceþi de fluturi vãruiþi cu lapte,
Pe celãlalt i-l mângâie Catul.
E-o florãreasã-n stânjenei fardatã,
De-o tot dezbracã-Ovidiu nesãtul,
Din Carul Mare când lipseºte-o roatã.
Ce-afuriseºte Dante în Infern,
Nãbãdãios plesnindu-ºi mii de bice,
Boccaccio glorificã patern,
Fie-i lumina linã ºi ferice!...
Poznaºul Will din prea parºivã sete
Se-mparte-egal între bãieþi ºi fete,
Baudelaire frãmântã o mulatrã flú
ªi-Apollinaire pe-o lume flagelatã
Rãsfaþã ºoldurile-abraºei Lou,
Din Carul Mare când lipseºte-o roatã.
Brumaru într-o garã, de ruºine,
Ridicã fusta lucrului în sine
ªi-o aflã pe Tamara-nsiropatã,
Iar Þãrnea-n buzunar c-un sutien,
Descântã-o minijupã-nfierbântatã,
De se topeºte osia la tren,
Din Carul Mare când lipseºte-o roatã.”
„Baladierul” lui Codrin nu este uºor de digerat. Dacã nu
cumva este chiar indigest unora. Dupã cum am mai amintit, îmi
pare cã el a riscat de la început îndepãrtarea unei categorii de
cititori, pentru a-ºi respecta proiectul arhitectural. Nici cu
partea rãmasã nu îi este uºor. Mã tem, însã, cã ne-am învãþat sã
citim cu prea multã lejeritate poezia în general. Poate cã poezia
însãºi, cea de astãzi, nu ne-a oferit altã alternativã. Declar, aici,
cã stau cu ªtefan Augustin Doinaº sub pernã de vreo douãzeci
de ani ºi nu l-am înþeles încã. Mã mulþumesc sã mã tulbure. (Ce
sã mai vorbesc despre „Infernul” lui Dante!)
Cartea lui ªerban sperie prin întindere, dar adevãrata
dificultate vine o datã cu densitatea. Eu cred în aceastã
invenþie a lui, pe care o bãnuiesc explicitã, de a multiplica
sensurile poetice ale propriului text, cu conotaþiile
intelectuale ale unui titlu sau autor. Aducerea lor în text
pare numai din considerente de sonoritate. Adevãrata cauzã
este de a pune în relaþie textul pe care îl ai în faþã, cu
textele pe care le ai în minte. În acest fel, scriitura nu mai
este finitã, ci deschisã unor interpretãri multiple, în
funcþie de conotaþiile pe care cultura, în general, le-a
depozitat sau nu în cititor. Bãnuiesc cã nici ªerban Codrin
nu ºtie cu exactitate pânã unde se poate merge cu acest mariaj.
Pentru rãspuns avem destul timp. „Baladierul” este o carte
a literaturii române pe care abia începem sã o citim.
Închei cu un autoportret ironic al autorului, care spune
multe…
„Pe paºaportul soartei mele scrie
Bufoneria nu-i bufonerie,
Ci cântec fãrã inimã albastrã
ªi plâns amestecat ciudat cu râs,
Tocmai de-aceea, spre neºansa voastrã,
Spre cer tãindu-mi uºã sau fereastrã,
Sunt taurul Comunei din Paris...”
Jos pãlãria, Maestre!!
Dan Elias
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DESPRE VIRTUÞILE MORALE ALE
CÃLÃTORIILOR SAU
O EUROPA MAI APROAPE DE NOI SAU
NOI MAI APROAPE DE EUROPA ?
Titi DAMIAN, FASCINAÞIA FASCINAÞIEI, Editura
Dacoromanã, TDC, 200 de pagini, Bucureºti, 2009
Dupa apariþia celor douã romane Fagul ºi Umbra ºi înainte
de publicarea ultimei pãrþi a acestei trilogii, Norul, domnul
profesor Titi Damian face o „abatere” de la genul romanului pe
care l-a abordat cu o devoþiune atât de apreciatã de cititori ºi de
critica literarã, oferindu-ne, prin ultima sa carte, privilegiul de a
aprecia calitãþile etice ale unui volum extrem de atractiv,
consacrat unor însemnãri de cãlãtorie pe meridianele ºi paralelele
Europei la care se adaugã note ºi reflecþii pe marginea unor teme
de istorie strãveche româneascã. Într-adevãr, minipovestirile
autorului au darul sã depãºeascã limitele cotidianului, banalele
fapte de viaþã, exprimãrile lor diurne, fugitive ºi aparent
nesemnificative, dupã cum conchide autorul cãlãtoriilor la
sfârºitul Notei care precede lucrarea: „Cãlãtoria – o fascinaþie,
iar povestea despre cãlãtorie, o fascinaþie a fascinaþiei...” (p.7)
Prima parte a cãrþii Privindu-ne în ochi...prin Europa
este prefaþatã de un citat din I.L. Caragiale, deopotrivã
constatator, dar ºi cu amar gust al resemnãrii: „Noi, românii,
suntem cum am fost ºi tare mi-e teamã cã vom rãmâne la fel.”
Desluºim aici - ºi lectura cãrþii o va confirma - o trãsãturã
caracteriologicã definitorie a românilor, un conservatorism în
gândire, o mentalitate osificatã în prejudecãþi, uneori în inerþii
nejustificate ºi în blocaje cerebrale ale cãror impulsuri se
manifestã prin nãravuri de tristã amintire. Autorul Însemnãrilor
de cãlãtorie mãrturiseºte cu francheþa tipicã omului de bunã
credinþã care îºi refuzã un extaz ipocrit sau disimulat faþã de
valorile materiale ºi spirituale consacrate în lumea occidentalã.
Preferã sã aleagã o „cale” aparent linearã, ºi chiar se explicã în
acest sens: „ Voiam sã vãd cum sunt ei vis-a-vis de „cum
suntem noi”, adicã sã urmãresc elemente ce þin de civilizaþia
strãzii ºi, mai ales, de comportamentul omului de rând (subl.
ns. M.D.). ªi am gãsit, cãutând nu minunãþia, ci banalul.”(p.
12). Ceea ce predominã în scrisul Domnului Titi Damian cu
privire la comportamentul diurn al europenilor vestici sau al
altor locuitori ai planetei – este sublinierea manifestãrilor diverse
ale spiritului lor civic cu bune (majoritar) dar ºi cu rele (puþine)
raportate la concetãþenii noºtri. Multe ºi pilduitoare sunt
exemplele care atestã manifestãri ale spiritului „lor” civic întro paletã extrem de vastã ºi variatã ºi comportamentele civilizate
sunt o regulã ºi se întâlnesc la tot pasul: bona germanã care îi
deprinde pe micuþii preºcolari cu depunerea hârtiilor la coºul
de gunoi dintr-un parc, disciplina ºirului de vizitatori care
aºteaptã liniºtiþi accesul la vizitarea Turnului Eiffel, recuperarea
unei poºete cu acte ºi bani de cãtre soþia autorului cãrþii, obiect
uitat pe o bancã din Atena, ilustrarea cinstei exemplare a elenilor,
iar exemplele de acest gen se pot înmulþi. Precipitarea unor
turiºti români provocatã de întârzierea în vizitarea celebrelor
Galerii de artã Tretiakov sau, alt caz, îmbarcarea precipitatã a
unui grup de români pe aeroportul din Kiev sau, de nepermis
„la ei” strivirea chiºtoacelor de þigãri de cãtre unii conaþionali pe
strãzile curate ca în palmã din Ducatul Luxemburg. Dar dincolo
ºi în pofida unor neajunsuri ºi împrejurãri ale naturii noastre
umane, românii se dovedesc solidari cu compatrioþii lor în situaþii
în care aceºtia devin neajutoraþi, înºelaþi, furaþi, oferindu-ºi sprijin
material ºi moral, acea proverbialã omenie româneascã. Cred cã
una din ideile fundamentale pe care Domnul Titi Damian le
vehiculeazã cu multã pricepere dar ºi cu mult discernãmânt se
referã la vocaþia de cãlãtor a românului, de ieri ºi de azi, fie el
om de culturã sau cetãþean obiºnuit, ºi de aici ºi remarca foarte
pertinentã potrivit cãreia: „ (...) românii încearcã sã-i descopere
pe alþii cu ochii lor, dar mai ales – ºi asta este foarte important
! – reuºeºte sã se redescopere prin alþii comparând ºi „
cumpãrând”. Cã uitã sã aplice tot ce au vãzut ºi ce au învãþat
în materie de civilizaþie, dar nu numai, asta-i altã chestiune
care meritã evidenþiatã, cel puþin la nivelul bancului”. (p.31)
ªi dacã ne gândim la un celebru înaintaº al nostru, boierul cãrturar
Dinicu Golescu, vizitator al mai multor þãri din Apusul Europei
în anii 1824, 1825 ºi 1826, care a vãzut ºi a admirat multe,
considerând modelul civilizaþiei europene demn de urmat ºi la
noi, e de observat cã i-au lipsit lui ºi altora ca el posibilitatea de
aplicare a unor repere datoritã venalitãþii administraþiei timpului,
mijloacele necesare adaptãrii Þãrii Româneºti la cerinþele
modernitãþii civilizatoare vremii în care a trãit (a decedat în anul
1830). Scriitorul se dovedeºte un foarte bun ºi perspicace
observator, un analist al mediului uman pe care îl strãbate,
radiografiind cu atenþie fenomenul turismului cultural în
diversitatea lui într-o paletã de tonuri ºi nuanþe, accentul fiind
pus pe subiecþii acestui mod de a cunoaºte ºi de a înþelege
civilizaþia europeanã. Cei care vin din România sunt ºi ei
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purtãtori ai civilizaþiei zãmislite din timpuri strãvechi în spaþiul
carpato-danubiano-pontic.
Partea a doua a lucrãrii: Gânduri cu inima strânsã... îl are
ca antemergãtor al naraþiunii pe acelaºi inegalabil maestru al
consemnãrii acide a existenþei ºi a condiþiei noastre împotmolite
neputincios parcã într-o stagnare de neînlãturat, zicerea lui
Nenea Iancu sunând ca o sentinþã fãrã drept de apel: „Grav e
cã nu e aºa cum e, ci grav e cã nu poate fi altfel”. Pentru a se
edifica asupra impresiilor obþinute de elevii excursioniºti întruna din deplasãrile lor prin þãri europene, scriitorul - dar
totodatã ºi dascãlul de limba ºi literatura românã - recurge la
sondarea opiniei acestor subiecþi: elevi distinºi la olimpiade, de
la Liceul „Grigore Moisil” din Urziceni. Cãlãtoria prin Ungaria,
Austria ºi Italia s-a dovedit beneficã pentru conturarea, ba
chiar ºi cristalizarea gândurilor lor, de a compara civilizaþia
româneascã cu cea a þãrilor amintite mai înainte (prima întrebare).
A doua întrebare avea în vedere ce diferenþe sunt între „noi” ºi
„ei”, iar rãspunsurile de substanþã, cu miez, inteligente s-au
circumscris într-o cumpãnitã ºi concludentã judecatã, rod al
unor stãri de spirit potrivit cãrora mai avem încã multe de
învãþat ºi mai ales de pus în practicã pentru a ne îmbunãtãþi ºi
perfecþiona comportamentul civic, de a ne dezbãra ºi debarasa
de moravuri ºi nãravuri, de acele metehne care nu ne fac cinste,
de neacceptat într-o lume europeanã ce þine sã se perfecþioneze
continuu. Autorul este înzestrat cu un acut spirit al obiectivitãþii,
nu ezitã sã sublinieze cã în þãrile vizitate existã ºi minusuri,
rãmâneri în urmã, situaþii nu întotdeauna optime, dar în ceea ce
priveºte corectitudinea, punctualitatea, bunul simþ ºi alte multe
bune maniere pe care le întâlneºti la tot pasul sedimentate în
mentalul individual ºi cel colectiv, ele stau sub semnul unei
lungi evoluþii în timp ºi ceea ce ne revine este sã recuperãm
benefic timpul pierdut. Avem deci de învãþat ºi de pus în practicã
fãrã întârziere ceea ce este bun ºi demn de învãþat de la
mentalitãþile europenilor.
La sfârºitul consideraþiilor sale despre o condiþie actualã a
României în contactul cu strãinii, dar ºi în ceea ce ne priveºte,
cu problemele noastre multe, grele, grave, unele dintre acestea
încã de nesoluþionat, autorul recurge la un rechizitoriu aspru,
dar drept, un demers justiþiar cu privire la comportamente ºi
mentalitãþi pãguboase ºi pernicioase, care încã ne mai
caracterizeazã, din pãcate, dar nu sunt de neînlãturat.
Partea treia ºi ultima a cãrþii Fascinaþia fascinaþiei este
consacratã unor teme de istorie strãveche, de data aceasta o
altfel de cãlãtorie, în timp.
O vizitã la Muzeul Chihlimbarului din comuna Colþi, judeþul
Buzãu, se transformã într-o fascinantã incursiune în trecut,
care începe din timpuri imemoriale, un loc care, ipotetic, a fost
tãrâmul legendarei Colchida, cea care i-a atras pe argonauþii
greci cãlãuziþi de nu mai puþin faimoºii Iason, Ulise, Orfeu,
atraºi de frumoasa ºi preþioasa Lânã de Aur. Este punctul de
vedere al controversatului Nicolae Densusianu, istoric ºi filolog,
autorul cãrþii Dacia preistoricã. De la o astfel de posibilã
localizare a Colchidei - acceptatã îndeobºte în Caucaz -, în
perimetrul zonei muntoase din þinutul Buzãului, autorul
pledeazã pentru o abordare mai fermã a istoriei noastre strãvechi:
„Trebuie, mai întâi de toate, sã ne lepãdãm de acel scepticism
specific României ºi sã ne redescoperim pe noi ºi valorile
noastre. (...) De ce noi nu ne-am redescoperi strãmoºii ? De ce
nu ne-am rechema zeii cei de demult!” (p.162) Sunt întrebãri,
grave ºi tulburãtoare pe care ºi le pune pe bunã dreptate un
intelectual lucid, un om al Cetãþii ºi care ni se adreseazã în
acelaºi timp ºi nouã, cititorilor, fãcându-ne pãrtaºi la o aventurã
fascinantã a cunoaºterii. Numeroase asociaþii de naturã
onomasticã, toponimicã, arheologicã, etc. dau culoare ºi
substanþã unui vechi segment de istorie româneascã, iar analizele
ºi comentariile autorului referitoare la lucrarea lui Nicolae
Densuºianu trimit la realitãþi ºi la elemente istorico-geografice
ºi lexicale din zona Buzãului care au darul sã ne apropie de o
lume dispãrutã, dar încã posibilã datoritã unor elemente de
verosimilitate care ne duc cu gândul la sâmburii de adevãr pe
care îi conþin legendele.
Stilul însemnãrilor de cãlãtorie este fluent, agreabil ºi
dezvãluie talentul autorului de a oferi cititorilor sãi pagini literare
de foarte bunã calitate. Mai mult, lectura cãrþii este pigmentatã
de numeroase situaþii comice din care se revelã un umor de
calitate. Una dintre cele mai reuºite pãrþi a lucrãrii se cantoneazã
la staþiunea balneoclimatericã de la Amara unde autorul, aflat la
tratament, suportã cu stoicism compania unor concetãþeni cu
metehne ºi tare specifice firii umane, inºi care pânã la sfârºitul
curei îi devin agreabili, cãci scrie despre ei cu înþelegere, doar

aceºtia, ca ºi alþii ca ei, formeazã, printr-o sintagmã bine gânditã
ºi scrisã la obiect, „România realã”.
Fãrã îndoialã cã aceastã ultimã carte a Domnului Titi Damian
este încununarea unui traseu profesional ºi profesionist
totodatã, potrivit Fiºei sale autobiografice, atestând o onorantã
pregãtire de specialitate, jalonatã de bornele unei rodnice
activitãþi didactice, odatã cu susþinerea ºi promovarea cu note
mari a celor trei grade didactice (definitivare, gradele II ºi I ), a
numeroase titluri ºi premii între care amintim: Premiul „
Gheorghe Lazãr”, clasa I, 2006, Titlul ºtiinþific de Doctor în
romanisticã prin hotãrârea Senatului Academiei Dacoromâne,
Bucureºti, 2006. M-am oprit la sfârºitul acestor Însemnãri de
cãlãtorie la un fragment dintr-o mãrturisire extrem de sugestivã:
„Mai întâi sã ne construim un templu cu o poartã, aºa cum au
fãcut vechii greci al Delfi, deasupra cãreia sã-l scriem, apoi sã
trecem, pe rând, spre a ne purifica moral...Apoi la treabã, pe
tãcute, fiecare unde ºi cum se pricepe mai bine...” (p. 151) Este
un îndemn reconfortant, optimist, dãtãtor de speranþã pentru
ziua de mâine, care vine dintr-un cuget ºi o inimã ataºate acestui
mare popor ºi neam chemat de Istorie sã-ºi merite locul demn
pe care îl ocupã în lume. ªi nu întâmplãtor, dupã ce am terminat
lectura volumului Fascinaþia fascinaþiei am avut sentimentul
cã aud mental acordurile triumfãtoarea ale celebrei „Ode a
bucuriei ” de Ludwig van Beethoven.

Mircea DUMITRIU

Un poet a auzit cã
viaþa e frumoasã
(urmare din pag. 4)

citat mai sus. Se citeazã din alþi autori, din cãrþi (ca în
Kavafis), textul preluat în ghilimele integrându-se
perfect intenþiilor auctoriale.
Partea a treia a antologiei, “Lacrimi de murano ºi
alte poezii” cuprinde texte mai blânde, în general
scurte, unde lirismul devine mai domestic, mai
sentimental, “Urcam desculþ la rãsãritul soarelui
un munte. În urma mea iarba îºi aprindea lumânãrile
de rouã” (Golgotã)
Adeseori se revine la versul clasic, ritmat corect,
cu rime rare, în maniera mai nouã a lui Emil Brumaru,
sau mai veche, a lui Topârceanu ºi Pãstorel, toþi priviþi
oarecum ironic ºi nostalgic, cu un “a fost odatã mai
frumos”.”ªi sã ieºim în urbe crailâc împotmolit,/
ªã fie încã toamnã ºi-n turn sã batã ora,/ ªã dãm
prin idealuri din când în când cu flit? ªi sã vânãm
nostalgici domniþe de Angora./ ªã ne dedãm la foºnet
de pulpe nibelunge/ ªã înoptãm în filme cu Chaplin
ºi Astair…/ ªi-n zori, când întristarea aruncã-în noi
cu frunze,/ De la parterul vieþii, sã ne-aruncãm în
cer.” (Crailâc)
Poetul este un nemulþumit, darurile zeilor nu-i aduc
decât conºtiinþa acutã a ratãrii. În multe poeme, Lucian
Mihailescu scormoneºte în carne vie, dureroasã, se
flageleazã cu sentimentul cã a trecut pe lângã þintã.
“De la ferestrele verii zei bârfitori/ ascultã cântecul
de greieri, ascuns/ în mâna fãcutã pumn a copilului./
E un copil ciudat acesta, care rostogoleºte/ cerul
bucuriilor mãrunte! – spun zeii…/ E un copil fãrã
noimã! – mai spun,/Aruncându-i în praf viaþa/ ca pe
o jucãrie stricatã” .(Darul zeilor)
Tema copilãriei este obsesivã în cartea lui Lucian
Mãnãilescu, poetul pare a nu fi fost încã mântuit de
paradisul pierdut în aceastã viaþã dominatã de o mare
iubire, ºi astfel revin la primul poem, “Îmi iubesc
patria”; “Pentru mine patria aceasta, de la capãtul
lumii,/ crucificatã pe toate punctele cardinale,/ este
singura americã posibilã, singura ºansã,/ unica
iubire, pe care mãcar speranþa/ nu o poate ucide…”
Ultimul poem, bineînþeles, nu putea fi decât al
copilãriei. Iatã-l conclusiv, rosteºte totul cu simplitate.
“Mi-am îmbrãcat aripile strâmte de duminicã,
apa sfâsiatã de pãstrãvi am vârât-o într-o lacrimã,
am îndesat munþii în buzunare ºi ghiozdanul l-am
umplut cu urºi ºi cãprioare, apoi am zis: “Sãru’mâna
mamâ ºi tatã, eu plec sã învãþ cititul ºi socotitul, ºi
muritul !...” Prin vâzduhul spart se vedea infinitul.”
(Plecarea din copilãrie)
Între aceste douã limite, între o patrie, unde “
cireºii bunicului, înscriºi la CAP, se lepãdau ca de
satana, de floare”, ºi o copilãrie pierdutã, dar
niciodatã uitatã, se desfãºoarã meditaþia, încãrcatã
de dramatism, prea rar ironicã, a unui ego liric jignit în
marile sale aºteptãri.

Motto: „Dacã cineva îºi va aminti
de noi, tot nu vom fi de faþã.”
(Aurel M. Buricea, p.155)
O privire de ansamblu, desigur
incompletã, asupra Scrisului românesc
al ultimilor douãzeci de ani dezvãluie
o evoluþie extrem de dinamicã, dacã
avem în vedere toate componentele:
istoria ºi critica literarã, publicistica,
eseistica, poezia, proza, dramaturgia.
TITI DAMIAN
Cã n-a existat o „literaturã de sertar”,
aºteptatã de toþi, timpul a confirmato. Au existat ºi continuã însã orgoliile, frustrãrile, refulãrile,
ambiþiile, discreditãrile, într-o miºcare brownianã care, paradoxal,
stârnesc competiþia, absolut necesarã primenirii literaturii române.
Cã au fost suficienþi aceºti douãzeci de ani, ne-o confirmã câteva
izbânzi care ºi-au gãsit concretizarea în creaþii durabile ºi esenþiale,
contestate de unii, aplaudate de alþii. Avem în vedere solidele
istorii ale literaturii române ale lui Ion Rotaru, Alex ªtefãnescu,
Nicolae Manolescu, fiecare dintre ele însoþite de câte un prezumtiv
„dacã”, dovadã cã hulitul ºi contestatul G. Cãlinescu rãmâne un
reper greu de atins. Tot în categoria izbânzilor rãmân ºi dicþionarele
de scriitori, impunându-se de departe „Dicþionarul biografic al
literaturii române” al lui Aurel Sasu, ori „Dicþionarul general al
literaturii române”al lui Eugen Simion.
Dacã avem în vedere publicaþiile literare, multe dintre ele îºi
pãstreazã þinuta, prestigiul ºi continuitatea, supraviþuind, în ciuda
unor probleme financiare dificile, chiar dacã unele mai fac directe
sau mai discrete compromisuri politice. Lor li se adaugã
numeroase ºi (multe) de bunã calitate reviste de culturã, numite
arogant de unii „de provincie”, aproape în fiecare judeþ, uneori
chiar douã-trei, având o viaþã mai lungã sau mai scurtã – dupã
„buget” (ca sã parafrazãm personajul îndeobºte cunoscut). Dacã
avem în vedere extrem de active revistele ºcolare, tabloul ar fi
acela al unei efervescenþe vizibile, din care timpul va scoate la
ivealã nume ºi opere durabile. Cã se scrie ºi se publicã multã
poezie, iar este o realitate. Academicianul E. Simion observa pe
bunã dreptate: „Cultura românã este o culturã de poeþi.” Cã vor
rãmâne puþini, tot timpul va avea ultimul cuvânt. Cert este cã
aceastã permanentã frãmântare a limbii o împrospãteazã,
forþându-i tiparele.
O ultimã privire vizeazã editurile ºi puzderia autorilor
ºi cãrþilor de tot felul. Cã unele edituri „noi” au apãrut pe
fundamentul altora „vechi” ºi cã ele, de fapt, fac legea în cultura
românã, este un fapt îndeobºte cunoscut. În jurul lor s-a adunat
„aristocraþia” literarã, „cercul strâmt ºi închis” al prieteniilor
politice ºi literare care publicã ºi premiazã cum vor ºi cât vor,
fãrã sã aibã în vedere vreo umbrã de valoare artisticã. Asistãm la
un concubinaj al acestora cu revistele aservite politic, acestea
neezitând sã ignore sau sã excludã, in-amicii literari mai vechi sau
mai noi, fenomenul trimiþând izbitor la „obsedantul deceniu”.
Editurile mari ignorã cu bunã ºtiinþã, cu aroganþã ostentativ afiºatã,
lumea literarã româneascã, publicând în tiraje – acum ameþitoare
– traduceri din scriitori strãini – câtã „frunzã ºi iarbã”, exploatând
doar snobismul cumpãrãtorilor ºi neglijând valorile autentice,
tradiþionale.
Rãspunsul la asemenea aroganþe, fie ele de criticã ºi istorie
literarã, fie publicistice sau editoriale îl reprezintã puzderia de
edituri apãrute în toate ungherele þãrii care publicã mii de titluri,
fiecare în doar câteva sute de exemplare, dupã generozitatea
sponsorilor mãrunþi. Tabloul este general. Atomizarea este
evidentã. Competiþia este deschisã. Numele ºi operele mari se vor
impune ºi se va naºte o mare literaturã. Fãrã autori de raftul unu,
doi, trei, patru nu pot exista excepþiile. Devin pietre de temelie
sau cãrãmizi în zidul cetãþii literare româneºti.
Odatã cu ele, au început sã aparã, tot în provincie, substanþiale
antologii ale unor scriitori de talent ºi puºi pe treabã care ºi-au
suflecat mânecile în folosul cetãþii lor literare.
Am în faþã antologia ultimã brãileanã a lui Aurel M. Buricea,
„Scriitori brãileni de azi”, Editura DANUBIU (2008), Brãila,
320 de pagini.
Cartea surprinde din cel puþin douã motive: mai întâi, cã
autorul este îndeobºte cunoscut ca poet, având la activ 12 volume
de poezii ( „Sarea neagrã a nopþilor”, „Elegii nocturne”,
„Clopote de magneziu”, „Poeme de dragoste”, „Axiome
sacre”,”Sonete pascale”, „Haiku-poezii”, „Povestea unui
suflet”, „Scara din Ulm”, „Între numãr ºi cuvânt”, „Masca
unui Înger”, „Vama din rod”. Un al doilea motiv este cã
poetul se considerã „exilat la Ulmu” de Brãila, ca profesor de
matematicã de prin 1966 ºi în prezent. Aparentul dezavantaj al
izolãrii a avut efect benefic, întrucât, din miezul câmpiei, ferit
întrucâtva de bârfele ºi rãutãþile scriitoriceºti fireºti, a putut urmãri
mai detaºat fenomenul literar, faptul oferindu-i avantajul
obiectivitãþii. Mai are încã alte atuuri: prietenia de-o viaþã cu
Fãnuº Neagu, apoi de acolo, din aparenta izolare, a evadat uneori
pentru a cãuta prietenii literare durabile; are ºi atuul eseisticii pe
care a cultivat-o alternativ cu poezia ( „Axione sacre”,
„Arhivele cerului”, „Vocaþia prieteniei”). ªi nu în ultimul
rând, prietenia ºi sinceritatea – calitãþi atât de rare la alþii, dar
care pe el îl înnobileazã.
Aurel M. Buricea procedeazã riguros în organizarea imensului
material. Am numãrat 74 de nume de scriitori brãileni
contemporani (poeþi, eseiºti, prozatori, dramaturgi) ºi 101
volume. Faptul presupune un imens efort de lecturã, de selecþie,
de analizã, dar mai ales de redactare. În ordonarea materialului,
procedeazã elegant ºi inteligent. Mai întâi, capitolul „Lirica
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femininã brãileanã” (17 nume ºi 20 de volume). Urmeazã ºapte
nume ºi opt volume de „Eseiºti brãileni”. Partea a treia este
intitulatã inspirat, „Legendele Brãilei” ºi conþine 19 nume cu 21
de volume. Ultima parte, cea mai consistentã, intitulatã metaforic
„Calea spre arhivele cerului” cuprinde 31 de scriitori cu 52 de
volume. Volumul mai cuprinde ºi o „Addenda” cu date
biobibligrafice a 12 scriitori brãileni reþinuþi în marile dicþionare.
Primul element ce-i conferã originalitate este structura eseisticã
a volumului. Faptul cã eseul vine dinspre un poet, îi oferã avantajul
metaforei, al spontaneitãþii ºi libertãþii, dupã cum chiar el se
autodefineºte la un moment dat: „Stilul meu critic este metaforic,
iar demonstraþia se transformã în discurs afectiv”.
Ordonarea materialului fiecãrei fiºe este fãcutã dupã o anume
ºtiinþã, de el inventatã. Mai întâi, un demers eseistic pe tema
dominantã a volumului recenzat. Urmeazã o prezentare-portret
în tuºe discrete, niciodatã stereotipe, ale autorului respectiv, care
aduc nota de prospeþine, necesarã captãrii cititorului, apoi o
pãtrundere în miezul temelor ºi motivelor, entuziamându-se în
faþa unor certe izbânzi literare sau devenind necruþãtor cu
veleitarii. În final, dã verdictul, asemeni unei cãderi de cortinã,
fixându-i locul într-o imaginarã scarã de valori a literaturii brãilene.
Astfel, fiecare prezentare devine un eseu unic, irepetabil,
respectând clauza originalitãþii. Încântãtoare sunt multe, dar
admirabile sunt cele despre Marilena Istrati (p. 27-30), Maria
Cogãlniceanu (p. 42-43), Valeriu Perianu (p. 269-272), etc. Ca
model ar putea fi citat în întregime admirabilul eseu despre volumul
„Culori învinse” al lui Aurel Furtunã, din care ne permitem sã
citãm câteva fragmente: „Poezia poate fi ºi un instrument al
ritualului. Arta poate fi, uneori, imitarea realitãþii. În general,
arta nu e lipsitã de utilitate, deoarece stârneºte ºi purificã emoþiile.
Poate fi o formã de terapie. Cel mai elocvent exemplu în acest
sens este acest debut întârziat: Aurel Furtunã, <Culori învinse>,
editura Sigmum, Reºiþa, 2005.” Urmeazã o incursiune care
scormoneºte amintiri din cenacluri, despre începuturile sale literare,
o mãrturisire despre ªt. Aug. Doinaº, apoi trece la observaþii de
mare rafinament pe care le justificã în continuare: „Cartea este o
bijuterie pe care scriitorul o va purta cu eleganþã pe inelarul liric.
Personal, dupã ce am citit-o, am fost nãpãdit de imensa bucurie a
copilului care descoperã tainele lumii. Aurel Furtunã este un poet
de valoare indubitabilã care, în modestia sa, nu-ºi dã seama cã are
multe de lãsat posteritãþii. { ... } Poetul se luptã cu þãrâna timpului,
cautã licãrire-ntr-un ecou virgin, pipãie locul/ de unde izbucnea/
spre noile catarge/ virgina furtunã, descoperã plecãrile unite cu
despãrþirile/ mute, (intuiþie extraordinarã, plãtitã de soartã), uneori
saliva de dorinþe sau blana de pe ziduri/ era strãbãtutã/ de colþi,
cu zel soarbe un nor durut, se considerã vinovat fiindcã a greºit
în faþa statuii, observã cu melancolie cum peste copaci treceau
pãsãri, simte umbra cãlãtoare/ dând târcoale, se înclinã în faþa
laudelor cascadei vijelioase, devine precreºtin, se roagã zeilor
din Olimp ºi iatã ruga la zei îi fu ascultatã/ ºi azi timpii se scurg
în nisip, convins fiind cã viaþa ne aratã doar zâmbetul ei, zadarnic
cautã dorinþe mute/ care sã-mi arate calea spre oceanul/ de unde
oamenii/ îºi culeg visele/ ºi unde pãsãrile cu aripile frânte, aude
fâlfâitul aripilor frânte, se îmbracã în straiele codrului, cineva îi
aratã calea spre pajiºtea cãprioarelor, când urcã prin noi
dimineþile, cheamã clipele la praznicul plãmãdirii, rãmâne cu
obrajii arzând de dorinþã, se contopeºte cu inocenþa/ ce-ºi cautã
adãpost/ în nedãruite iubiri..., aprinde fãcliile speranþei, adâncul
îl cuprinde în mrejele visului, vrea sã pãtrundã lumina/ ce-mi era
dãruitã/ din nemãrginir...., ne invitã sã ne afundãm în speranþe,
se metamorfozeazã în clipã ºi culege picãturi din nopþile albe,
smulge albastrul din curcubeu, întinde mâna sã atingã o bucatã
de cer, duce la Polul Nord ideile reci, cu o premoniþie dureroasã
dincolo de lume te simt/ întotdeauna pe tine/ ºi strigã atunci voi
cuprinde focul sacru/ cu lacrimi din cupa nemuririi noastre, se
luptã sã tragã afarã gãleata de întuneric, spune o poveste era un
izvor neclintit/ era întuneric de zbor/ neajutorat, cheamã liniºtea
ascunsã între plopii ce se agaþã de cer ..., mãrturiseºte e o tainã
în fiecare curgere a marilor fluvii ºi cade în milenara beþie (nu de
cuvinte) s-au umplut oalele de/ Dumnezeu ars ºi s-au cinstit/
înfrângerea credinþei ... ca în final I-a îmbãtat/ pe daci/ cu vinul
biruinþei.
Aºa s-a nãscut Logosul în sufletul poetului mistuit de întrebãrile
fundamentale ale lumii.”
În alte situaþii, devine acid, necruþãtor, polemic, dar pitoresc
în exprimare:
„ Întâlnim ºi texte greoaie, insignifiante, unde fãcãtura,
artificiul se întâlnesc într-un descriptivism pretenþios,
obositor”(p.13)
„ Versuri declarative, compuneri comune”(p.18)
„Versul suferã de sindromul trufiei, de suculenþã”(p.156)
„ Încercare de a resuscita cadavrul unui înecat”(p.159)
„ Autorul a publicat mai mult decât a scris”(p.222)
„ E un versificator de formã fixã”(p.235)
„ Cosmetizarea literaturii e o nuntã fãrã mireasã ºi cu lãutari
beþi”(p.239)
„Sunt tare îndurerat cã n-am fost invitat sã ridic ºi eu coliva
când se cânta veºnica pomenire”(p.240)

„De versificatori ocazionali, mediocri, Brãila n-a dus lipsã,
sufocaþi de o gândire minorã, pãºunistã”(p.260)
În foarte multe dintre texte, Aurel M. Buricea izbuteºte
formulãri fãnuºiene prin care savureazã izbânzile confraþilor, dar
care îl trãdeazã la tot pasul pe poetul din el:
„Gingaºe caligrafii lirice pictate cu duioºie ºi melancolie întrun spaþiu de rebember, sincere ºi intime” (p.15).
„Poemele au cuvintele acoperite cu stele de rouã” (p.16)
„La cumpãna amiezii Fata Morgana îmbracã rochia de mireasã
a verii sub ample acorduri bucolice” (p.30)
„Cei ce au sete de izvorul luminii, prin rugãciune ºi smerenie
vor ciopli icoane în fiecare gând” (p.36)
„Cercul dupã care poeta aleargã în copilãrie, s-a transformat
într-o horã de fluturi neprinºi” (p.42)
„Timpul se hrãneºte cu imagini din vis în casa fiinþei” (p.46)
„Indiferenþa fluviului curge ºi odatã cu ea, lumea ca un carnaval
viscolit” (p.92)
„Aud cum se desprind din pleoapele cerului fluturii ninsorii”
(p.109)
„Pe aripi de fluturi, ducând zãpada la zei pluteºte sufletul lui
Haº. Sub geana zãrii, ca o lacrimã, umbra lui cade peste gândurile
mele” (p.114)
„Poezia sa, un þipãt de pescãruº în oglinda apei, acolo unde
cerul se scaldã în neant” (p.128)
„Îºi juleºte cãlcâile cu fulgere care au mai scãpãrat pe strãzile
Brãilei” (p.180)
Scriitorul are un cult pentru Fãnuº Neagu. Mulþi ar crede cã stã
în umbra lui, dar eu îl vãd alãturi de el. Nu se sfieºte sã facã exces
de epitete pentru „fachirul limbii române, Fãnuº Neagu”, pentru
cã îl iubeºte cu toatã fiinþa, numindu-l: regele metaforei (p.37),
brãilean de geniu (62), clasicul în viaþã (p.79), viitorul mare
prozator (p.85), maestrul (p.86), ilustrul prozator (p.86),
bijutierul limbii române (p.92), geniul fãnuºnian (p.92). genialul
prozator (p.93), Brâncuºi al literelor române (p.94), ilustrul
prozator ºi dramaturg (p.94), unul dintre cei mai strãluciþi
prozatori ai literaturii contemporane (p.95), maestrul Fãnuº
(p.118), clasic în viaþã (p.118), magistrul (p.121), mentor spiritual
ºi prieten în sensul sublim al cuvântului (p.131), marele nostru
romancier Fãnuº Neagu (147), patriarhul literaturii române
(170), patriarhul limbii române (p.180), patriarhul Fãnuº Neagu
(p.185), arhontele Fãnuº Neagu (p.223), Fãnuº (p.223).
Nici Fãnuº Neagu nu-i rãmâne dator. Am cãutat, am citit, am
recitit ºi am admirat o noapte întreagã portretul colorat cu macii
câmpiei ºi cu tãmâioasa de Ulmu din cartea lui Fãnuº, „A doua
carte cu prieteni”, pe care i-l face lui Aurel M. Buricea, capitolul
„Îndrãgostiþi de nefiinþa ºi-ndrãzneala rãsãrind a ierbii”: „Câmpia
începe ºi se rãspândeºte în destin, destinul se aflã într-o fântânã
pãrãsitã. Bãrãganul – priveliºtea nimãnui, numai a mea ºi a
matematicianului Buricea [...] E un poet care zãmisleºte
matematici ºi un matematician care aºazã metafore pe semnul
scãderii, viscolul ºi arºiþa se adunã în strofe, în vers, în picãtura de
rouã. El e fir de alior lângã o cumpãnã de fântânã.”
Elementul forte al acestei cãrþi este însã tehnica. Poetulmatematician are certã vocaþie de eseist. În eseurile sale descoperi
ºi savurezi numeroase maxime de mare profunzime ºi rafinament
pe teme fundamentale precum: poezia, arta, timpul, dragostea,
Dumnezeu. Am numãrat mai bine de o sutã de maxime, dintre
care mã limitez sã citez doar câteva, deºi ele ar putea face obiectul
unei cãrþi aparte:
Poezia trebuie sã refuze îndoiala, pentru cã are nevoie de
preludiu, de tãcere(p.8)
Poezia este pictura dintre cuvinte, o imagine ce leagã tainic
douã evenimente, podul de curcubeu între „a fi” ºi „a avea”(p.8)
Poezia este cerc cu centrul în Dumnezeu (p.8)
Codul ceresc al poeziei se aflã în lumina necreatã din gânduri
negândite (p.27)
Poezia poate fi uneori un joc de cuvinte aºezat în paginã cu
o oarecare iscusinþã atunci când nu sângereazã neantul în inima
ta (p.153)
Poeþii sunt efemeri doar poezia este eternã. Dacã cineva îºi
va aminti de noi, tot nu vom fi de faþã (p.155)
În drumul sãu spre extaz, poetul se aflã într-un conflict
permanent între infinitul rãu ºi eternitatea rea (p. 62 )
Funcþia artei este de a ne bucura de propriile noastre
fantasme (p.176)
Cu vocaþia scrisului te naºti, improvizaþia duce la eºec (p.191)
Timpul din poem trebuie sã fie vertical, sã emoþioneze activ
ºi dinamic (p.8)
Frecvenþa ºi perioada din legea pendulului sunt motivaþii
lirice unde se poate auzi cum curge timpul când vom trece de
linia orizontului (p.16)
Cunoaºtem numai starea de timp ºi nu ideea de timp (p.25)
Descoperim cã în fiecare clipã pulseazã eternitetea, timpul
fiind substanþa vie a spiritului, elegia care ne poartã între „a fi”
ºi „a avea” (p.389)
Spaþiul ºi timpul se întrepãtrund ºi se omogenizeazã.
Geometrizarea timpului se încearcã prin raportul dintre timpul
real ºi perceptual (p.64)
Timpul se scurge prin conºtiinþa noastrã. Timpul matematic
mãsoarã distanþa dintre douã mobile. Mãsura determinã mãsura
timpului. Existã un vector al timpului în sens invers existenþei
noastre (p.66)
Urmãrim cum timpul cotidian ºi spaþiul uzual se resorb în
amintiri, cum pãtrund în conºtiinþa istoriei (p.68)
(continuare în pag. 8)
Prof. TITI DAMIAN,
Liceul Teoretic „Grigore Moisil” Urziceni
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ISTORIE
LOCALÃ (II)
În cotul Balaganelor se-auzea
Ialomiþa plângând despletitã, lovind
furioasã malul stâng, cã-n fiecare zi
mai cade câte-o salcie-n ea ºi-ajunge apa-n sat ºi ne saturã,
zãpor adicã, ziceau oamenii, barem cu apã sã ne sãturãm, dar
Ialomiþa-ºi vedea de mersul ei depãrtându-se încet de malul
înalt din dreapta, târându-ºi noroaiele pe un fost fund de mare,
un capãt de mare peste care timpul n-a lãsat niciodatã un semn
mai tare, doar inundaþii ºi þânþari, ierburi ºi ºopârle preistorice,
ºi pãdurea Palanga, o pãdure piticã, de lemn câinesc crescutãntr-un haos perfect, care se-ntindea lacomã în toate direcþiile
unde-ºi putea arunca sãmânþa, sãlbãticitã ca ºi voi, îi gratula
Zipa boierul pe þãranii lui, da’ vã aranjez io, ei îi dau foc ºi vã
dau foc ºi vouã, zicea El, dar nici nu se gândea la aºa ceva, cã
avea nevoie ºi de pãdure ºi de þãrani, când, boierule, cã sã ne
spui ºi nouã, sã ºtim, sã nu fie pe ploaie, râdeau între ei, ducânduºi nevoile dintr-o zi în alta ca pe niºte desagi plini cu pietre în
locul merindelor, nu vã mai vãitaþi, cã aveþi ce mânca, þãranu’ are
mereu ce mânca, mai auzeau câte-un discurs de-al Zapacitului,
are pe dracu’, n-am avut ºi nici n-o sã avem, de leneºi, ºi-n cotul
Balaganelor se mai îneca vreun voinic scheletic, supt de vâltoare
ºi scuipat mai la vale pe vreun prund pe la Sãrãþeni sau Cãzãneºti
de apa linã, dar cu atât mai vicleanã, ºi iar apãrea pe câte-un
fost bordei o bucatã de pânzã neagrã pe care popa scria
Dumnezeu mai ºtia ce, cã nu se pricepea nimeni sã citeascã,-n
afarã de el, numele mortului ºi anii de naºtere ºi deces, s-a dus
ºi-ãsta, ºi-a fost om de treabã, da’ s-a pus cu apa ºi-a mierlit-o,
nimeni ºi nimic nu dãinuie prea mult prin locurile astea, Heraclit
parcã de-aici a plecat sã se-apuce sã-ncurce socotelile omenirii,
ieri a murit Pingilicã, nume nou, cã habar n-aveau ei ce-i aia o
pingea, Dumnezeu sã-l ierte, chiar dacã n-a avut pãcate multe,
ºi sã-l primeascã la sânul lui pe partea rezervatã þãranilor din
Bãrãgan, zona Broºteni, la anul 1860, septembrie, 20, boierul a
aflat ºtirea în pat, mai zãcea încã dupã cheful cu cei doi, a scos
un catastif ºi l-a ºters pe sãrmanul Pingilicã de pe listã ºi sufletul
lui a rãmas necumpãrat de nici un Cicikov, cã la noi nu se
poartã; era zãpuºelã afarã ºi boierul, cu nasul lui fin de grecotei,
când se gândea la duhoarea cadavrului îi venea sã vomite, chiar
îi simþea mirosul ºi cerea gheaþã ºi gheaþa venea, sã vinã Milondre
ºi-acesta se-ntrupa într-o secundã lângã patul suferindului, ai
pus bine grâul? pus, zicea scurt, militãreºte, locotenentul, cât?
mult, boierule, mult, lasã multul, cât? atât ºi-atât, socotea pe
degete Milondre, o sã þi le tai, idiotule, e bine, e bine, se rãsucean aºternut Zipa, ia jumate ºi porneºte-l spre Dunãre, ºtii unde,
ºi-acu lãsaþi-mã, aprindeþi lumânãrile ºi daþi drumul la noapte, ºi
noaptea se prezentã supusã, convinsã cã ea e cel mai bun
medicament pentru orice fel de boalã.
ªi dacã mã enervez încep sã mã trezesc, vreau vin de cinci
ani, vreau sã vãd butucul de viþã din care l-aþi scos, apoi sã-l
aruncaþi în foc, babo, tu sã-l arunci, la bucãtãrie, sub ciorba de
peºte, lumea nu se mai prãvãlea spre stânga, rãmânea pe loc,
dar tremura, cahfea, multã cahfea, fãrã zaharicale, apoi carne
solidã, macrã, sãratã, poate s-o trezi, ca sã poa’ s-o ia de la
început, ºi þineþi ºi-o femeie ca lumea pe-aproape, cã cine ºtie
cât i-or rezista poftele sã stea în cui, am mai vãzut io de-astea,
dirija Milondre filarmonica de femei, argaþi, arnãuþi, gãini, curci,
porci, vaci ºi câini care consumau din aerul boierului, în timp ce
eu mã-ndepãrtam de ei rapid, la 125 de ani în faþã, mã trezeam
treptat, ireversibil, pierdeam legãtura cu acea jumãtate de secol
XIX, în care toate aceste fantome au existat, la doi kilometri
de locul în care mã aflu, în carne ºi oase ºi mai ales în spirit,
dar m-au obosit, m-aþi obosit, nemernicilor, rânjea Zipa
duºmãnos cãtre pereþii camerei, care jucau un dans imposibil
pentru ochii lui injectaþi de alcool, ãsta-i bun aici, ºi tare,
soare ºi crivãþ, lupi, da, la iarnã o sã prind toþi lupii de
primprejur ºi-o sã fac instrucþie cu ei, cã sunt colonel plin,
duºman la pupa, pregãtiþi-vã de sabordaj,... aj,... aj, se pierdeau
în depãrtarea imaginaþiei mele vorbele specialistului în trãit
bine ºi pe spinarea altora, s-au stins luminile-n conac,
transatlanticul lui Noe doarme, cu ancorele grele înfipte în mâlul
acestui vesel fund de mare.
Bogãtanii trebuie s-ajute cât pot cultura, în formele ei
concrete, s-ajute la apariþia instituþiilor de acest gen acolo unde
ele nu existã, chiar dacã sunt forme fãrã fond, cum zice un
cetãþean pe care-l cunosc din auzite, cã ºi eu dacã fãceam ce-a
fãcut el, la ora asta eram mai mare ºi-aº fi spus nu mai multe,
dar mai bine, aºa cã fã un gest nobil, grecesc, de aur, ºi-ajutã cu
bani la înfiinþarea Academiei, chit cã francezii o au din secolul
XII, ºi alte exemple nu mai dau decât pe strãmoºii voºtri luminaþi,
care-acu douã mii ºi ceva de ani aveau Akademos, Lycheion ºi
mai ºtiu eu ce ºcoli, viitorii oameni luminaþi te vor pomeni de
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bine, fãrã sã mai cotrobãie în trecutul tãu de câine de pripas da’
cu dinþii ascuþiþi, fã ºi puþinã istorie în stil mare, cã istoria deacilea vãd eu cum o faci; în concluzie, nu pierde ocazia, zise
Filozoful, Matematicianul, Astrologul, Poetul, Inventatorul,
toþi adunaþi într-un trup prãpãdit, negru, fãrã vârstã, toþi adunaþi
într-un nume misterios, de neatins pe o razã de optzeci de
kilometri, pentru cã la optzeci ºi unu spre sud-vest se gãsea
Bucureºtiul, ºi-aici era altceva, un nume care, cu toatã mizerian care trãia, era respectat ºi temut de toþi, în frunte cu Zipa, ...
Redea Pãdureþul încerca sã-l convingã pe grec sã umble-n pungã
pentru o glorie mai de cãutat decât butoaiele lui cu spirt, ºi cât
trebuie sã dau pentru forma aia fãrã fund? se-cruntã-n aºteptare
ºeful material, crezând cã e vorba de altã tocmealã obiºnuitã,
dacã eºti calic, poþi sã te duci dracu, 3.000 de galbeni, cel puþin,
zise Redea ºi-l fixã cu o privire-n care se citea cã nu va ceda în
vecii vecilor, ºi boierul îºi privea unghiile degetelor, inelele grele
ºi mãiestru lucrate, era-ntr-un moment de cumpãnã, venise din
Bucureºti cu tot felul de gânduri în cap, printre care ºi acesta ºi
nu vroia sã dea greº, altfel nu-l cãlca pe Pãdureþ decât pentru
sfaturi importante, nu crezi cã-i prea mult? zise în timp ce-ºi
aruncã în gurã o bomboanã turceascã, e puþin, ºi nu ºtiu de ce
mai stãm de vorbã acum, ca doi negustori, cã eu nu sunt negustor
ºi-o sã creadã lumea cã m-am prostit, constatã uscãtura neagrã
fãcându-ºi o cruce micã în dreptul capului, mai multe nu-þi mai
spun despre treaba asta, faci cum te-o tãia bibilica, dacã ai, ºi
ºtiu cã ai, ºi-o sã plãteºti, cu mâna ta îi vei da acolo unde
trebuie, cã 9.000 ai putut sã-i dai râzând unor nemernici care þiau adus aminte ce-ai fost în tinereþe, ºi-aici boierul se sperie
cam tare, cã numai ei trei ºtiau de întâmplare ºi-acu iatã-l ºi peal patrulea, de unde ºtii? mârâi el, dar de unde ºtii? se-nfurie el
ºi Redea îl privea ca un preot indian scos din meditaþie de-o
gãleatã de apã rece, ºtiu, ajunge cã ºtiu, numai tu ai pus întrebãri
de când stai aici, ori ai uitat cu cine vorbeºti? ori vrei sã-þi
amintesc eu cu cine vorbeºti? îi dai ºi gata, am încheiat discuþia,
zise Pãdureþul luând dintr-un cui un superb Stradivarius ºi,ncepând sã cânte încet, îl dãdu astfel pe Zipa afarã, lucru
incredibil dar de multe ori întâmplat, pentru cã ciudãþeniile
lumii, rare, se dovedesc mult mai puternice decât orice altceva.
Visul lui se va dovedi a fi un cãcat, sã mã scuze obrazele
subþiri, ºi, ce va fi mai greu va fi momentul în care va trebui sã
recunoascã, toate duc acolo, am trãit destul ca sã ºtiu asta, cã eu
nu sunt Tudoricã, nebunul satului, sã mãnânc peºti vii ºi sã cer
sã mã-ntorc din America-n Broºteniul deloc etern, cu toate cã el
chiar aci se aflã,... cu câtã frenezie dispar în foc lemnele uscate,
da’ el nu vrea nici mãcar sã rãspândeascã în jur cãldura, el vrea
sã se-ncãlzeascã singur la propriu-i incendiu din propriu-i
creier, deºertãciune a deºertãciunilor, mortãciune a mortãciunilor,
eu, dacã aº fi trãit pe vremea lui Newton, aº fi fãcut schimb de
nume cu el ºi-aº fi descoperit în locul lui toate chestiile din
fizicile moderne, da’ m-ar fi chemat puþin altfel, adicã Red
Newton, Roºu, cu tot chipul meu contrazicãtor, ar fi intrat
Broºteniul în Historia Magna, ºi-acu, dacã mie nu mi-a ieºit
cum am vrut, sã rateze el, pentru o cãrpãnoºenie tâmpitã, aceastã
Intrare, mai neînsemnatã ca a mea, dacã ar fi fost, dar Intrare
oriºicum ºi oriºicât? cã mai deºtept e Catargiul, mai cult, mai
altfel, a fãcut din Maia Reºedinþa Sa, are ºi Castel, cu tot dichisul,
nu cãsoaie-ngrãmãdite ca niºte grajduri, o lipsã de gust strigãtoare
la Capul Bisericii, o sfidare adusã normelor elementare de
arhitecturã ale bogãtanilor, ce mai, prost, grec prost, mã enervez
degeaba, în fine, cred cã va plãti, altfel îi întorc prietenii din
drum, da’ nu cred cã va fi cazul, mai bine-ar fi sã nu mã mai bag,
sã stau în coºmelia mea ºi sã râd, ca Democrit, sã râd cu lacrimi,
cã râsul e cea mai ucigãtoare armã, va zice-o ºi Nietzche peste
câtva timp, sã râd de toþi ãºtia de-afarã, m-aº mai ºi îngrãºa, da’
nu prea ai de cine râde, închinãtori la Baal, netrebnici, cârtiþe,
coropiºniþe, râme de bãlegar, sã nu mã enervez, am hotãrât sã
nu mã enervez, rimeazã cu Aranjuez, dar filozoful trebuie mai
mult sã mediteze, deci sã meditez, eu sunt Germenele, Marele
Embrion, dar n-am Marea Dragoste, ºi-i cam târziu pentru
asta, mi-am pierdut timpul perfecþionându-mã-n ascezã ºi-n
alte nimicuri ºi iatã-mã doar Ascet, ºi sã nu uit de Filozof,
Matematician, Astrolog, Poet ºi Inventator, ceea ce n-ar fi chiar
puþin, toþi sunt în mine ºi eu sunt cel care mã priveºte din acest
ciob de oglindã, Narcis, dar mie nu-mi place mutra mea, nu sunt
îndrãgostit de ea, altfel n-aº avea atâtea nume, visul lui e visul
meu, cã io l-am adus ºi l-am bãgat pânã la gât în pãmântul ãsta,
proastã alegere-am fãcut, unica greºealã, mi-am zis cã dacã-i
pirat, e grec, ºi-aºa e, e aheu? e, bani are? are, ºi dacã are-l
aranjez într-un fel, creaþia mea, mã piº pe ea, Doamne iartã-mã,
din nou încep sã mã enervez, sã nu mã enervez, am hotãrât sã
nu mã enervez, sã nu-ncurc secolele, rimeazã cu bavarez, da, e
unu nou venit, zice cã-l cheamã nu ºtiu cum, da-l satur eu, o sãi zic Babarezu, nu-l mai spalã nimeni de numele ãsta, dar trebuie
sã mã liniºtesc, sã cânt, trebuie sã cânt, iubitul meu Stradivarius,
mã slujeºte credincios de-atâta timp, de când maestrul
constructor mi l-a dãruit, da’ lucrurile astea nu trebuie sã le mai
ºtiu nici eu, altfel se stricã vraja, ºi cine are vreun interes, cã eu
nici atât, deci sã cânt, sã cântãm pânã la capãt, pânã o sã uitãm
cum ne cheamã.

SÃRBÃTOAREA
EXILATULUI DE
LA ULMU
(urmare din pag. 7)

Nu existã mãrime fizicã fãrã unitate de mãsurã, aºa
cum nu existã timp fãrã miºcare (p.135)
Trecutul nu se poate mãsura cu timpul prezent, are
alte coordonate, aºa cum fulgerul nu se poate compara
cu lumina unei stele aprinse (p.181)
Între zile ºi nopþi, între viaþã ºi moarte, aceastã gheaþã
a întunericului care ne furã timpul (p.183)
Dacã Dumnezeu ne-a creat, nu-l putem vedea cum nu
putem sã vedem timpurile ºi gândurile, cum nu poate pruncul
în pântecul mamei sale sã-ºi memoreze existenþa (p.209
Cei care au sete de izvorul luminii, prin rugãciune ºi
smerenie vor ciopli icoane în fiecare gând (p.36)
Dumnezeu scrie cu mâna naturii atâtea poeme de
iubire, nu trebuie decât sã priveºti în jur cum fiecare lucru
se încarcã de luminã (p.27)
Religia ºi arta reprezintã douã dimensiuni spre
cunoaºtere absolutã (p.50)
Dumnezeu se naºte în gena noastrã precum sudul în
pãsãrile cãlãtoare (p.202)
Dumnezeu este atât de mare, cã infinitul nu-l poate
cuprinde (p.232)
Am cunoscut iubire, iubire, mirajul împãrãþiei tale.
Pe tãrâmul de purpurã sufletul însetat de luminã s-a
îmbãtat de fericire (p.38)
Dragostea, ca ºi arta, reprezintã un mijloc de
exprimare a sinelui (p.167)
A iubi înseamnã a intra în rezonanþã cu spiritul divin,
a avea forþa unui ghiocel când învinge crusta de gheaþã a
iernii(p.248)
Durata veºniciei este tãcerea, noaptea poate fi umbra
dintre cuvinte, vremea trãitã prin consumarea iubirii (p.246)
Sufletul este un cãlãtor fãrã timp, într-un cer fãrã cer
(p.191)
Scriitorul Aurel M. Buricea este un ins cultivat. Face
deseori, cu multã cumpãtare ºi înþelepciune, apel la citate,
asocieri, argumente din autori celebri, fie ei istorici, filozofi,
filologi, poeþi, romancieri, precum: Sf. Augustin, Kant,
Bacon, Socrate, Genette, Goethe, Cioran, Saint Exupery,
Heraclit, Aristotel, Bergson, Heideger, Sartre, Enstein,
Cyjec, Bachelard, Sandberg, Þuþea, Schopenhauer, Barthes,
Wilde, Witman, Ioan Damaschinul, Grigore cel Mare, Freud,
Caragiale, Descartes, etc.
Buricea are ºi un duºman de neiertat, comunismul:
Am trecut prin furcile caudine ale comunismului ºi
sufletul meu încã sângereazã (p.79)
Aºa ºtiu slugoii comuniºti sã-ºi preþuiascã autorii (p.73)
Regimul de tristã amintire (p.79)
Propagandiºti din epoca de piatrã (p.82 )
Forþele malefice ale unui sistem totalitar (p.90 )
Mârºava concepþie marxistã (p.97)
Fiarele flãmânde ale comunismului (p.98)
Pisicã neagrã care zgârâie cu gheare turbate (p.99)
Pânzã de pãianjen comunistã (p.100)
Analfabetul cu ifose de ideolog bolºevic ºi chip de
maimuþoi antropoid (p.112)
Fosilele comuniste behãie în imaginile virtuale ale
oglinzilor mocirloase dintr-un trecut damnat (p.119)
Toate lichelile comuniste au umplut pânã la refuz
partidele de azi (p.158)
Dupã Zburdalnicul din Decembrie, tot mai mulþi guriºti
vor sã cânte în corul premianþilor (p.268)
Are ºi un prieten de nãdejde: brãileanul, fie cel din
miezul urbei, cel de pe malul Dunãrii sau cel din imensitatea
câmpiei. Nu cred cã existã un alt autor contemporan care
sã-ºi iubeascã mai mult spaþiul geografic ºi spiritual. Când
vorbeºte despre Fãnuº ºi despre brãilenii lui, se înflãcãreazã,
aºa cum îmi mãrturiseºte cu sinceritate în dedicaþia pe acest
volum pe care o consider esenþa cãrþii sale: „Prietenului
meu, aceste pagini de cuget ºi de suflet, despre starea de
legendã a spaþiului spiritual fãnuºian – convins fiind cã
mi-am fãcut datoria faþã de oraºul magic.”
Cartea lui, þâºnitã dintr-un suflet mare cât spaþiul magic
al Brãilei înseamnã nu numai o sãrbãtoare a poetuluimatematician-profesor, autoexilat la Ulmu, din peniþa
cãruia þâºnesc deopotrivã formule ºi metafore, ci ºi o
sãrbãtoare a Brãilei ºi a culturii române îndeobºte, fãrã de
care o viitoare istorie literarã nu se poate înfãptui.
Încã vreo patruzeci ºi douã de astfel de Cãrþi ºi avem
panorama completã a literaturii române, fundament solid
pentru o nouã sintezã, spre veºnicia limbii române.

MOAªTELE
SFÂNTULUI PAPINTIE
- Prietene, multe drãcii am fãcut la

Florin CIOCEA viaþa mea, dar una singurã ne-a mai marcat
pentru totdeauna, ne-a schimbat destinul!
- Când spui ne-a schimbat te referi ºi la altcineva ?
- Da. Mie ºi celor doi buni amici Marius ºi Papi. Dar
probabil nu vrei sã auzi povestea...
- Chiar te rog. Prefer sã te ascult decât sã zac in faþa
televizorului.
- Ei, începui sorbind o gurã din ceaiul aromat care aburea pe
mãsuþã, în tinereþe am traversat o perioadã foarte dificilã... Neagrã
chiar. Cãzusem prada alcoolului, victima fericitã când îmi
permiteam sa trag la mãsea cam doi litri de rachiu ordinar pe zi.
Doi litri în medie cãci în unele zile puteam sã dau gata chiar trei
sticle.
Nevastã-mea m-a pãrãsit iar de ºcoala unde predam am
fost dat afarã dupa ce o jumãtate de an mã toleraserã. La ore nici
nu deschideam gura pânã nu dãdeam gata o jumãtate. Îþi inchipui
cã de-abia mi se deschidea apetitul; În pauze fugeam la prima
cârciumã ºi rãdeam rapid o dublã. Este inutil sã mai spun cã pe
la prânz deja adormeam cu capul pe catedrã spre deliciul elevilor
care mã foloseau pe post de þintã , arucându-mi în cap cocoloaºe
de hârtie, creioane, gume, etc. De obicei în aceastã fazã, venea
directorul care mã încuia în debaraua femeii de servici pânã
când mã trezeam îndeajuns ca sã ajung acasã. Bietul om cred cã
ajunsese la disperare. Cu toatã bunãvoinþa sa, la un moment dat
nu a mai avut ce sã facã ºi mi-a desfãcut contractul de muncã.
Din momentul acela tot universul meu se redusese la terasele
cârciumilor din oraº. Pentru a face bani de bãuturã munceam cu
ziua, sãpam la câmp, încãrcam vagoane, spãrgeam lemne etc,
etc.
Decãzusem aºa de mult încât mi-a fost ruºine sã mai dau
ochii cu oamenii pe care-i cunoscusem de o viaþã ºi am fugit
într-un oraº mai mare. Aici m-am împrietenit cu Marius ºi
Papi, bineînþeles într-o cârciumã amãrâtã de la periferie. Ãºtia
doi erau chiar mai prãpãdiþi decât mine ; unul fusese inginer, iar
celãlalt economist.
Excesul de alcool ºi mizeria cruntã îi lãsase pe amândoi
aproape ºtirbi. Marius avea douã cioturi pe maxilarul superior
stâng, iar Papi trei pe cel inferior drept. Oricum, nici nu aveau
nevoie de mai mult fiindcã singura hranã pe care o consumau
consta într-o bucata de pâine înmuiatã in vodcã. Câteodatã îi
luam peste picior :
Bãi, dacã cineva ne-ar milostivi cu o halealã mai consistentã,
voi ar trebui sã mestecaþi amândoi o îmbucãturã pentru a reuºi
s-o inghiþiþi.
Ha, ha!fãceau ei hârâind din piept.
Fiindcã nimic nu ne lega de vre-un loc devenisem nomazi.
Ne stabileam pentru un timp acolo unde ne arunca naºu din
tren. Aproape o jumãtate de an am dus o existenþã relativ stabilã.
Eºuasem, în maniera obiºnuitã într-un mic orãºel de provincie,
undeva prin Ardeal.
Într-o bombã de cea mai joasã speþã ne-am împrietenit la un
pahar cu paznicul si administratorul cimitirului din localitate,
care ne-a angajat pe loc ca gropari. Ne scoteam pâinea zilnicã,
dar mai ales bãuturica la discreþie. La sãpatul gropilor devenisem
adevãraþi experþi. Dupã ce ne amorsam cu un kil de tãrie dãdeam
gata groapa într-un ceas, indiferent de vreme. ªi acum dacã sap
una o fac cu mare artã. Paznicul ne-a adus câteva þoale ºi o
saltea, iar noi am amenajat o locuinþã confortabilã într-un cavou
pãrãsit. Fiindcã tãria nu ne lipsea aproape cã nu mai pãrãseam
incinta cimitirului. În fiecare zi fãceam tabãrã la un alt mormânt,
niciodatã acelaºi ºi goleam sticloanþele închinând pentru
rãposatul. Dimineaþa, înainte de a pãrãsi cavoul ne sfãtuiam :
Unde o facem azi, întreba unul din noi?
Hai la Paraschiv!
Mai bine la Vasilicã Trandafir.
Nu cã-i aproape de Matei la care am fost alaltãieri.
ªi uite aºa îndeplineam cu realã plãcere acest ritual pânã
cãdeam de acord asupra mormântului.
ªi la mormânt altã distracþie; îl consideram pe rãposat ca pe
al patrulea interlocutor, luat chezaº ori de câte ori unul din noi
dorea cu tot dinadinsul sã ne convingã de ceva.
Când era timp urât beam ºi jucam cãrþi în cavoul nostru
confortabil.
Fiindcã bani nu aveam decât foarte rar mizam pe oasele
împrãºtiate prin firide. Ca niºte adevãraþi eroi hamletieni ba
pierdeam un craniu, ba câºtigam o tibie, sau niºte coaste etc,
etc...
Pentru noi graniþa dintre viaþa ºi moarte se ºtersese aproape
complet, fiindcã realizam cã vorbeam cu unul dintre vii sau
nenumãraþii decedaþi din jurul nostru. Într-una din zilele astea
mohorâte (ploua de trei zile ºi ca un fãcut nimeni nu se hotãrâse

sã moarã pe asemenea vreme) rezervele de trãscãu se epuizarã
subit.
Ne cuprinse pe toþi o stare de depresie cruntã. Nu mai
vorbeam între noi, darãmite cu morþii. Atmosfera plãcutã din
cavou se viciase, înlocuitã de un vidcare parcã dãrâma pereþii ºi
tavanul peste noi.
Probabil cã douã zile de abstinenþã ne-a curãþat sângele de
alcool ºi ne-a limpezit creierele fiindcã un gând m-a iluminat
subit fãcându-mã sã exclam cu voce tare;
ªtiu !
Papi ºi Marius au ridicat privirile goale cãtre mine.
Lumea este plinã de proºti ºi naivi.
Aºa ca noi! Apostrofã Papi.
Noi suntem beþivi, nu proºti, continuai. Dacã-mi promiteþi
cu mâna pe cruce cã no sã beþi mai mult de-o jumãtate pe zi vã
spun ce idee mi-a venit.
Au acceptat ºi încã de a doua zi l-am anunþat pe administrator
cã avem de gând sâ plecãm, spre marea lui pãrere de rãu, cãci nu
a mai avut aºa echipa conºtiincioasã de gropari intelectuali, fãrã
pretenþii materiale ºi în orice clipã a zilei ºi a nopþii prezentã la
datorie.
Bineînþeles cã am mai rãmas o sãptãmânã, îngropând ca
niciodatã pe ruptelea, pentru a face rost de bani pentru tren.
Voi plecaþi, se cãina administratorul, iar ãºtia tocmai acum
s-au gãsit sã moarã ca niciodatã!
L-am ajutat fiindcã era om bun, iar când s-au mai rãrit
pelerinajele cãtre lumea de dincolo am plecat ºi noi spre plaiurile
domoale ale Moldovei. Aici, timp de o lunã am muncit într-o
mãnãstire pentru masã ºi casã. Remarcând cum ne tremurã
mâinile de la renunþarea brutalã la alcool stareþului i s-a fãcut
milã de noi ºi i-a ordonat economului sã ne dea la prânz câte un
pahar de rachiu ºi unul de vin, în plus ne-a cadorisit cu trei rase
vechi cãlugãreºti, fiindcã hainele noastre jegoase ºi peticite fãceau
greaþã oricui le privea.
În fiecare searã pânã noaptea târziu asistam la vecernie,
deoarece ne era ruºine sã refuzãm invitaþia insistentã a
stareþului...
Aºa am devenit experþi la executat mãtãnii, învãþând ritualul
complicat al slujbelor mãnãstireºti. ªi acum cred cã ºtiu mai
multe rugãciuni decât popa Vasile al nostru.
Ne-a spus stareþul în ziua plecãrii:
Dacã vã sãturaþi de civilie v-aºtept aici. O sã fac din voi
niºte cãlugãraºi antâia.
N-a fost sã fie! Când zidurile albe ale mãnãstirii s-au pierdut
între dealuri am devenit altfel de cãlugãri;
Din locuinþa noastrã cavou am luat la plecare, bine
învelitã în niºte cârpe o parte din mâna unui mort, foarte bine
conservatã de la încheieturã pânã la falange. Semãna cu o mânã
de maimuþã, pergamentoasã ºi încreþitã. Fusese miza cea mai de
preþ la jocul de cãrþi, pierdutã ºi recâºtigatã de nenumãrate ori.
Vedeþi palma asta copii, le-am spus tovarãºilor mei? Nu
este o simplã palmã: De azi sunt moaºtele sfântului.....vedem
noi cum o sã-l cheme, iar subsemnaþii suntem cãlugãri de la
muntele Athos plecaþi în lume ca sã strângem bani pentru
mãnãstire. Vã amintiþi jurãmântul nostru?
Încuviinþarã amândoi din cap.
Atunci, hai sã-i dãm un nume sfântului.
Asta fã-o tu, spuse Marius, doar ai fost profesor de românã.
ªtiþi ce? Sã-l botezãm dupã noi, sã fie finul nostru.
Sã-l cheme Marintie sau Florintie?
Nu merge!
Ce vã uitaþi la mine?! Interveni speriat Papi.
Papintie!! Rezonanþã greceascã ºi nu-mi amintesc de vreun sfânt autohton cu numele ãsta. Felicitãri naºule, eºti bun de
cinste!
Din sat în sat ne deplasam numai pe jos ºi te asigur cã eram
o apariþie însolitã: trei cãlugãri, cam jigãriþi, mergând unul în
spatele altuia cu capul plecat ºi murmurînd rugãciuni. Oamenii
se opreau sã ne priveascã minute în ºir, chiar ºi maºinile
incetineau în dreptul nostru, iar cei mai evlavioºi fãceau semnul
crucii.
Unde mergeþi ºi de unde veniþi, sfinþiile voastre, întrebau
curioºii?
Suntem cãlugãri ºi pelerini ºi strângem bani pentru o micã
mãnãstire lângã muntele Athos, rãspundem noi fãrã sã ne oprim
din mers.
Opriþi-vã oleacã, sfinþiile voastre, sã îmbucaþi ceva, ne strigau
babele alergând dupã noi.
Ne lãsam greu, dar ne opream ca sã nu le ofensãm prea tare.
Aduceau atâta mâncare bãbuþele cã ne-ar fi trebuit o lunã ca
sã o dãm gata. Unele veneau ºi cu bãuturã, dar oricât ne chinuiam
refuzam hotãrât;

Mãicuþelor, canoanele ne interzic sã bem mai mult de un
pãhãruþ din cele mai mici.
Ah, ce supliciu puteam îndura când femeile puneau sticla
înapoi în coº.
La transferarea mâncãrii în traistele noastre desfãceam, ca
din întâmplare cârpa cu „moaºtele”.
Dar ce-i asta, sfinþiile voastre, se retrãgeau babele speriate?
Moaºtele sfântului PAPINTIE mãicuþelor, spuneam eu
spãsit, un sfânt care a trãit pânã la o sutã de ani pe o stâncã de
cinci metri pãtraþi fãrã sã coboare de acolo, fie iarnã, fie varã. Sa hrãnit doar cu pâine uscatã ºi apã, iar în ultima parte a vieþii
aproape doar cu apã.
Purtãm aceste sfinte moaºte cu noi ca sã ne fie de ajutor în
lunga pribegie pe care o facem.
Atât le trebuia bietelor femei. Se repezeau ca ulii la mâna
uscatã închinându-se ºi sãrutând-o de zor. Cu mare greutate
reuºeam s-o pun în traistã ºi sã ne vedem de drum în ºir indian,
însoþiþi de o hoardã de babe, moºi ºi chiar femei tinere pânã la
marginea satului, iar uneori mai departe. Vestea cã trei cãlugãri
de la Sfântul Munte poartã în traistã moaºtele unui schivnic
renumit ne preceda întotdeauna politicos; canonul impune sã
mergem numai pe jos, unul în spatele altuia.
Când urcam vre-un deal þi-era mai mare dragul sã priveºti
monstruosul ºarpe uman care unduia pe drum în spatele nostru.
Dacã se înopta ºarpele devenea o feerie de lumini.
Iatã, le spuneam tovarãºilor mei, Sfântul PAPINTIE tocmai
a fãcut o minune!
Vreo douã sãptãmâni am pelerinat din sat în sat, niciodatã
însoþiþi de mai puþin de trei sute de oameni. Ne rotunjisem
biniºor de atâtea bunãturi îngurgigate, dar spre ghinionul nostru
fãrã pic de bãuturi alcoolice. Se zvonise cã nu suportãm nici
mãcar o picãturã pe limbã ºi, ca sã nu ne ofenseze localnicii
fereau sticlele de privirea noastrã. Sã bem pe ascuns nici
pomenealã! Prea mulþi ochi ne urmãreau fiecare miºcare.
Cum spuneam, la începutul celei de-a treia sãptãmâni, la
intrarea într-o comunã mai rãsãritã ne-a întâmpinat un alai de
zece popi, îmbrãcaþi în odãjdii, aproape împinºi de la spate de
o mulþime fremãtãtoare.
Dupã un lung schimb de amabilitãþi am fost luaþi aproape
pe sus ºi duºi în piaþa mare a comunei, garnisitã cu mese ºi
scaune ca pentru un mare ospãþ.
Sfinþiile voastre, întrebã cel mai bãtrân dintre preoþi, din
Sfântul PAPINTIE astea sunt singurele moaºte?
Nu pãrinte, spusei, Sfântul pe stânca lui a rãmas întreg,
întreguþ.
Tovarãºii noºtrii l-au pus într-un coºciug de sticlã din care
te priveºte de parcã ar fi viu.
Aha, murmurã toþi uimiþi!
Ahaa! Psalmodie mulþimea îngrãmãditã în piaþã.
Unde doresc sfinþiile voastre sã meargã în continuare? Ne
chestionã acelaºi venerbil pãrinte.
Pãi...pînã la începutul iernii am vrea sã ne întoarcem la
mãnãstirea noastrã cu ce brumã de ajutoare am strâns, iar la
primãvarã sã plecãm iarãsi în pelerinaj.
Mai mult de o jumãtate de ceas au ºuºotit preoþii între ei. Sau consultat apoi cu alþi mireni ºi într-un târziu venerabilul nea întrebat cu voce scãzutã.
S-ar supãra Sfântul dacã aceste moaºte ar rãmâne aici la
noi?
Colo pe deal i-am construit o bisericã ºi l-am venera cu
multã evlavie.
Bineînþeles, aceºti stimaþi oameni de afaceri vor oferi pentru
terminarea mãnãstirii voastre suma de ºaizeci de mii de dolari.
Sunteþi mulþumiþi?
Ce mulþumiþi? Trãsniþi în moalele capului! Papi ºi Marius
se înroºiserã la faþã ca niºte raci fierþi îndelung, iar mie îmi
pierise glasul.
La sãrãcia noastrã, spusei într-un târziu ºi un bãnuþ este
binevenit, cât despre Sfânt cred cã ar fi fericit sã ocroteascã aºa
oameni cu frica de Dumnezeu ca domniile voastre.Atât i-a trebuit
mulþimii: Sã fi vãzut chiote ºi dansuri ca la nuntã. Timp de trei
zile s-a prãznuit serios. Oameni din ºapte sate au venit sã se
bucure de prezenþa moaºtelor sfinte. S-au golit multe butoaie
fãrã ca noi sã gustãm mãcar un pahar... Canonul! Am zis bogda
proste când s-a terminat totul. Ne-am luat rãmas bun de la
gazde ºi unul în spatele celuilalt pornirãm cãtre sud cu traistele
umflate de cei ºaizeci de mii de dolari.
Vezi, îmi spuse prietenul, întâmplarea asta te-a lecuit pentru
totdeauna de credinþa în moaºte ºi alte artefacte.
Deloc! Acum cred în ele mai mult ca oricând, eu ºi ceilalþi
doi; Papi ºi Marius. Sfântul PAPINTIE ne-a vindecat de bãuturã
pentru totdeauna ºi ne ajutat sã devenim ceia ce suntem: eu
directorul celei mai renumite ºcoli din oraº iar Papi ºi Marius
respectaþi oameni de afaceri.
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Da’ pînã mîine mai e niþãl…
Nu ºt’ cum face el, domn’le,
nu ºt’ cum drege, cã mereu scoate
cîte unu’ pã casã. Da’ dã mîine,
gata, mã duc la el sã-l întreb; o
Costel Bunoaica sã-l iau cum ºtiu eu, cu biniºoru’,
º-o sã aduc vorba aºa, în treacãt,
ba dã una, ba dã alta, ce mai face el cu guþanii, cu voiajorii
ºi cu jucãtorii – cã d-ãºtia are dãstui ºi-i place sã vorbeºti
despre ei. Sã vezi chestie: acuuu’…, douã sãptãmâni sã
fie, scoate unu’ din ãla nou pã casã ºi-l dã în zbor, ºi el
zboarã ºi sã duce drept în sus ca o sãgeatã, cã ziceai cã
ciupeºte norii cu ciocu’, cã sã mai vedea cît o ceapã d-aia
dã apã cum bãtea pã loc din aripile rãsfoiate; ºi el sã
încãpãþîna ºi dãdea pã loc, din rãsputeri, din aripi ºi sã
uita în jos, ca espertu’ dã brigadier, sã mãsoare cît mai e
pîn’ la vârfu’ crãcilor mãrului lu’ Mãrin Bãºîniþã, sã ºtie
cîte tumbe sã facã, cã acolo sã oprea todeauna cînd fãcea
giumbuºlucuri; ºi numa’ ce-l vãz cã dodatã începe sã sã
rostogoleascã prin aer; ºi aºa dã frumos sã rostogolea…,
mãããã…, da’ aºa dã frumos sã rostogoleaaa… cã ziceai
cã e o minge din cîlþi, cã eu chiar i-am zis lu’ Ion Fiºtigoi:
ete, bã, ce jucãtori are Griguþã, ºi noi ne uitam, ca la circ,
cu ochii beliþi, cum sã-nvîrtea el cu capu’-ntre aripi ºi ne
speriam dã fiecare datã, cã ziceam cã pîn’-aici i-a fost –
’tu-i muma lui! gata, plesneºte. ªi el parcã ºtia ce vrem
noi – adicã cã ne place sã ne speriem – ºi ne lãsa sã ne
udãm niþãl izmenele dã fricã, apoi, pã nepregãtitelea, ne
fãcea ’nadins în necaz ºi cînd mai avea cîþva metri pîn’ la
pãmînt, punea frînã cu ghearele ºi cu coada rãsfoiatã ºi
sã înãlþa iar ºi noi ne miram cum poate o pasãre sã facã
lucru’ ãsta; ºi ca sã ne arate cît e el dã dãºtept zbura ºi mai
sus ºi d-acolo, dintre nori, venea învîrtindu-se ca pãlãria
lu’ Cãdelcea, cînd ia luat-o vîntu’ astã toamnã º-a dus-on ºanþ la a lu’ Mototolu, dã s-a repezit boldeiu’ ãstuia ºi la apucat dã cismã º-a fugit în obor cu o bucatã dã cauciuc
în gurã, ºi cum stãteam noi ºi ne minunam dã isprãvile
altui jucãtor d-al lu’ Griguþã, numai ce-l vãz pã a lu’ Burticel
cu puºca: pac- pac ! A ieºit mare tãrãboi cã a venit Griguþã
foc ºi parã, c-o falcã-n cer ºi una-n pãmînt, ºi i-a zmuls
ãluia puºca ºi a frînt-o pã genunchi cum ai frînge crãci dã
salcîm pentru sobã ºi i-a aruncat-o în ropinã, cã: ce, bã,
dacã sã speria porumbelu’ ºi sã dãzorienta ºi intra în
paru’ ãla la a lu’ Busuioc, nu rãmîneam io fãrã jucãtoru’
cel mai bun? nu rãmîneam, mã, sulicã, fãrã el? ce, mi-l
plãteai tu, mã…, ’tu-te-n cur pã ’mã-ta…?!
Da’ pînã mîine mai e niþãl º-o sã mã duc la el cum
sã crapã dã ziuã º-o sã-i zic mai pã ocolite. Uite, mã
Griguþã, uite, mããã…, am aicea niºte sãmînþã dã lucernã
din aia bunã, care creºte cu frunza mare cît un ou dã
bibilicã…, ce zici, o punem la mine în obor, pã coastã, cã
ºtii cã oboru’ mieu e mare ºi e loc în el ºi pentru d-alde dastea, o punem dã cu toamnã ºi cum s-o fãcea, la primãvarã,
aºa cam cît sã-þi îngropi genunchele-n ea, o cosim; tu ai
cai, ai vaci, da’pãcat, c-ai oboru’ cît o nucã, eu nu am
nimic cã mi-au murit iarna trecutã, cînd sã-nbolnãvirã toate
vitele prin mahala ºi parcã nu era d-ajuns, mai murirã ºi
orãtãniile din coteþ cînd dãdu spurcatu’ ãla dã ger, ca un
blestem, dã crãparã pietroaiele la ale Curgol la poartã, ca
sã nu mai avem pã ce sta ca sã acultãm la Pescãruºu’ lu’
Fleaºcã , ºtii tu ce! – ce n-avem voie –da’ noi, numai d-ai
dracu’ ce eram, ascultam ºi fumam ca turcii mãrãºãºtile lu’
Bena; ºi cum îþi spuneam, o cosim ºi þi-o dau þie pã toatã,
eu opresc rãdãcinile, cã iar creºte, ºi peste douã-trei luni
o cosim din nou, ºi tu o sã ai mereu verdeaþã a-ntîia pentru
vite, iar aici, în faþa casei o sã sãpãm o fîntînã cu buduroaie
mari cît roata batozei lu’ Degeratu, cã la mine, ºtii cã apa e
aproape, nu ca la tine dã oboseºti pînã scoþi o ciuturã –
ce, nu-þi aduci aminte cã acu’ doi ani, dacã nu puneai tu
capacu’ ãla din lemn peste ea, mi se înecau toþi puii…?
da’ mai bine cã s-a dãrîmat cã poate-ntr-o noapte –
doamne, fereºte! – afumat cum sînt tot timpu’, mã duceam
la fund ºi dimineaþa mã scoteaþi ca pã dracu’, înþepenit,
ºi-mi cînta popa la capãtîi, ce mai… ªi cu apa – cã dacã e,
cum spuneam, la suprafaþã, mai cîºtigãm ºi ceva timp la
scos – facem cirpici; o sã aduc eu din deal, dã la Gheorghe
Besengeac, pãmînt din ãla bun, galben; dacã nu-mi dai tu
cãruþa – cã poate oi avea ºi tu treabã cu ea, o sã car cu
rotilele; da, aºa o sã fac: o sã car cu rotilele, bã Griguþã, ce
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sã-þi mai omor caii cu cãratu’, cã eu sunt obiºnuit cu
hãmãlitu’, ºi, un’ te pui, o sã sã murdãreascã ºi cãruþa dã
pãmînt ºi e pãcat dã ea, cã uite cît dã frumos ai vopsit-o ºi
cum sã punem noi pãmînt în ea…; aºaaa…,unu’ la mînã:
cu pãmîntu’ am rezolvot-o; doi: formã dã chirpãici am eu;
trei la mînã: paie –uite ici, am dãstule, am ºi pleavã, ºi
dacã nu ne-o ajunge ºi nu ne-o ajunge, îi cer lu’ Bîlea, cã
ºi aºa ãsta are sã-mi dea cinci coºuri dã buturugi, dã cînd
am scos salcîmii ãia dã la vie, cã ºtii bine, i-am scos pã toþi
pentru foc, ºi i-am dat ºi lui niºte buturugi din alea mici,
vro cinci coºuri parcã, daaa…, cinci coºuri, aºa ca la
vecini, cã mai trebuie sã ne ºi ajutãm între noi: n-am eu
azi, nu-i nimic, ai tu; n-ai tu mîine, am eu – cã doar ºtii cã
am suflet bun, la fel ca al tãu. ªi, din chirpicii pã care o sãi facem, o sã zidim un grajd frumos, sã sã învîrteascã
dupã soare, nu alta; º-al tãu e frumos, nu zic nu, dar ãsta
pã care o sã-l facem amîndoi o sã fie ºi mai ºi…! º-o sã-l
facem luuu-uuung - lung, d-o sã þi sã urascã tot privind
dintr-un capãt în alãlalt. O sã bãgãm ºi luminã, cã, de! ºi
vitele, cît sînt ele de vite, au ºi ele suflet – nu ca al nostru,
da’ au, ºi trebuie sã vazã mai bine ce mãnîncã, sã nu roazã
alea chioare iezlea. În capãtu’ ãsta o sã facem o uºã mare,
ca a lu’ Pîrþînã, cu tãblii ºi cu douã gemuleþe sus, în patru
ochiuri, ºi-n ãlãlalt o sã facem o uºã dublã din lemn
sãnãtos, sã nu sã mai înghesuie bietele dã ele, ºi-o sã mai
facem una mai micã, la mijloc. P-aia dã la mijloc o sã bãgãm
groºteii de porci – cã o sã avem ºi porci, o sã fac eu rost
din ãia negri, dã peste Olt, dã la unu’ al lu’ Prãºtinã, cã mia spus mie ãla cã sunt mai buni dã prãsilã ãia tuciurii – ce
dacã are ºoriciu’ negru! iar pã uºa dinspre ale Pricu o sã
lãsãm sã intre oile, cã lor le trebuie mai multã luminã º-o
sã mai facem un geam mai mare, chiar douã, cu
giurgiuvele, pentru aerisire, iar pã dincolo, pã partea
aialaltã – dinspre ale Cotîrcea, cum ar veni, o sã bãgãm

De-a râsu’- plânsu’

Þapul babei
Primãvarã în haine de sãrãcie ºi dinþi strepeziþi.
Pãmânt cu miros de oase! Vãduvit de bucatele
verii, de ierburile învolburate ºi de frunziºul
tremurat al salcâmilor ce-l strãjuiau pe aliniamente
pierdute în zare, câmpul este trist. Dezolant de
trist.
Pare o imensã piele jupuitã de un mãcelar beat,
întoarsã cu blana în jos ºi lãsatã astfel, numai ranã
tãiatã ºi zdrelitã de cuþite ascuþite cu mult timp în
urmã pe fostele dale de beton ce îmbrãcau
canalele adãpãtoare.
Oamenii privesc, ºi câte un surâs cuminte le
aliceºte chipurile descãrnate.
Þapul babei, priponit într-un loc cu iarbã
închipuitã, se uitã printre scaieþii duºmãnoºi. Se
simte inutil ºi parcã ar dori ca totul sã se sfârºeascã
odatã. O nostalgie puternicã îi cuprinde tot corpul,
începând din coarne ºi pânã în vârful cozii. „Unde
sunt zilele când eram tratat ca un adevãrat nabab!
Capre tinere ºi zvelte, dornice de împerechere,
mã devorau zi ºi noapte. Seraiul meu unic prospera
în râsete ºi veselie.”
Se mai scãrpinã sub burta costelivã ºi vãduvitã
de pãr, încercând sã-ºi aminteascã dacã mai e
viu, apoi continuã monologul interior. „Un contract
ferm stipula drepturile ºi obligaþiile, atât ale
primãriei cât ºi ale stãpânei mele. Tânãr, tânãr,
hrana din belºug, îmbunãtãþitã chiar cu aditivi ºi
stimulenþi, mã aducea într-o aºa stare cã-mi
zãpãceam partenerele! Umplusem curþile sãtenilor
de urmaºi!” În zare vede un punct negru. Valurile
vipiei îl joacã într-un dans suprarealist. Fata

vacile ºi tãuraºii. Lasã, nu te speria, cã nu îi amestecãm,
m-am gîndit eu ºi la asta, cã nu e bine sã stea vaci cu
tauri la un loc, îi separãm ºi gata; da’ uite cã la cai nu mam gîndit, arde-m-ar focu’, cã uitasem!, da’ nu-i nimic,
mai lungim grajdu’ º-o sã mai facem o uºã ºi pentru cai,
aºaaa… ca sã avem patru, sã moarã a lu’ Tãfologu dã
necaz, cã o sã vie cu toþi fraþii lui, ºi cu ãia dã la oraº o sã
vie, ca sã le arate palatu’ nostru dã grajd cu fînar, ca la
munte, ºi cu turle , º-o sã sã salte, opintit, pã deºtele dã la
picere º-o sã-ºi ridice braþele pã vîrfu’ ulucilor, ca sã vazã
mai bine cu ochii lor ce fãcurãm noi, iar eu, d-al dracu’, o
sã arunc cu apã opãritã în ei, cã ºi ei au pus lãturi ºi sare
la dudu’ ãla bãtrîn, gard în gard cu ei, ºi au mai trimis ºi
ciurda dã nepoþi sã se piºe pã el, cã nu era d-ajuns ce
fãcuserã ei – dudu’ ãla, bã Griguþã, ºtii tu, cu dude borîte,
din care mîncai ºi nu te mai sãturai, ºi care s-a uscat, pînã
la urmã, din cauza asta!, iar în pod, cã – nu þi-am spus…?!
– o sã avem ºi pod, o sã þinem guþanii, ºi jucãtorii, ºi
voiajorii, ºi alþii, pã rase, în despãrþituri separate, ca sã nu
sã corceascã; o sã avem mulþi …, mulþi bãããã, dã nici n-o
sã ºtim noi sã numãrãm cîþi o sã avem…!
Aºa o sã-i zic, ºi el o sã stea ca Geampalia cu gura
cãscatã, acultîndu-mã ce lucruri frumoase îmi trec mie prin
cap.
Sîmbãtã noaptea o sã mã sui în podu’ casei sã prinz
cîþva guþani ºi moþaþi – cã doar d-ãºtia am acu’, da’ cînd
oi începe cu Griguþã…, ãhã, cînd oi începe cu Griguþã…,
sã vezi atunci…! daaa…, o sã mã sui în podu’ casei º-o
sã cãtrãnesc vro cinci-ºase perechi sã-i dau în târg, la
Plopi, cu douãºcinci perechea, ºi cu banii luaþi o sã-mi
cumpãr ºi eu un aparat de radio rusesc, cu baterii, ºi dã
Paºti o sã ies cu el în drum, cînd sã întinde masã mare – dã
la poarta micã a lu’ Cãlimarã pîn’ la porþile mari ale lu’
ªtirbu, ca sã sã adune ºi pã lîngã mine lume multã, ca pã
lîngã jucãtorii lu’ Griguþã.
Da’ pînã mîine mai e niþãl º-o sã mã duc la el…
( martie, 1980)

morgana glumeºte cu mintea
þapului. Încet-încet pata de
culoare se apropie, luând
forme concrete. „Este
stãpâna mea!” se bucurã
reþinut patrupedul, lovind
cu copitele-i uzate în
praful de sub el.
Revederea nu mai era ca
înainte.
Acum
se VASILE PANÃ
transformã într-un ritual
banal, lipsit de comunicare. Baba îngenunche în
faþa lui ºi, în cãuºul palmei, delimitat de degete
macerate, picurã apã dintr-un pet de plastic, ocrotit
într-o pistelcã uzatã: „Ia, mamã, ºi bea, cã þi-o fi
sete! Te-aº duce la dig, dar ºi acolo este numai
uscãciune!” Se uitã în jur. Scaieþii înalþi ºi
dictatoriali sfidau regulile de convieþuire. Lumea
celor doi s-a schimbat odatã cu rezilierea
contractului. Criza economicã lovise necruþãtor
ºi mica lor localitate.
În adresa primãriei cãtre stãpâna lui, cititã de
ãl mic pe prispa casei, se aminteau motivele
desfacerii contractului:
- Þapul Dumneavoastrã, cel care efectua
servicii cãtre noi, a ajuns la o etate care-l face
impotent ºi lipsit de dorinþe carnale de împerechere;
- Obiectul muncii, pentru care-l angajasem, a
dispãrut. Foarte multe capre au intrat în
menopauzã, fãrã posibilitãþi reale, sigure, de a mai
rãmâne gestante;
- Sãrãcia comunitãþii, pe care cu onoare o
pãstorim, a decimat pe capete partea femininã din
neamul caprin.
Vã mulþumim pentru serviciile aduse comunei
ºi chiar ne gândim ca, prin hotãrâre de consiliu,
sã-i acordãm bravului Dumneavoastrã þap titlul
de cetãþean de onoare. Cu stimã, primarul.

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

prof. Dinu Daniel
Nu, domnilor, sã nu ne
lãsãm a fi amãgiþi de discursuri, care, ca sirena anticã, încîntã
pe cei ce voieºte a-i atrage, ºi, dupã ce-i sfiºie, îi plînge; nu, ci
sã fim bãrbaþi, sã mergem pe posibilitate si sã lãsãm la o parte
poeziile - ele sînt frumoase, chiar cînd ascund otrava si
dezbina-rea, dar nu mai puþin omorîtoare - ºi sã tratãm aceastã
cestiune din puntul de vedere al dreptului ºi al economiei
politice.”8
„Daþi þãranilor libertatea ºi ei vor cumpãra pãmîntul, cînd
vor ºti de trebuinþã ºi, cînd vor ºti cum sã agoniseascã averea,
mai bine vor ºti ºi sã o pãstreze. Punîndu-i în aceastã poziþie,
îi ºi moralizaþi, ºi atunci nu vor mai pofti averile altora, ci ºi le
vor crea ei singuri. Faceþi dintr-însii oameni virtuoºi, iar nu
oameni plini de viþii otrãvitoare familiei ºi societãþii, ºi atunci
þãranul, ºtiind sã-ºi apere vatra cîºtigatã cu sudoarea sa, va
ºti sã-si apere ºi þara lui. O sa-mi ziceþi poate: „de unde o sã
cumpere?” Vã asigur cã vor gãsi de unde, numai sã li se
creeze asemenea mijloace de înlesnire, nu prin silã, ci prin
liberã voinþã. Nu vã temeþi de învoirile de bunãvoie. Dacã
asemenea tranzacþii se fac în alte pãrþi, unde sînt zece oameni
pentru o pãrticicã de pãmînt, cum vã puteþi teme cã nu s-ar face
la noi, unde pentru un om sînt zece bucãþi de pãmînt?
Dar ºi dacã aceastã concurenþã n-ar fi cu totul în favoarea
plugarilor, pe cînd în celelalte pãrþi ale Europei e numai în
favoarea proprietarilor, nu e oare atunci Guvernul proprietarul
cel mare, care posedã a treia parte din teritoriul României ºi
care sã vie sã le facã concurenþã acelor proprietari rãi ºi
nesocotiþi, zicînd þãranilor prea apãsaþi: „veniþi la mine; iatã
pãmîntul consacrat de strãmoºii noºtri pentru faceri de bine;
locuiþi-1 ºi-1 cultivaþi. Guvernul, care e tutorele acestei stãri
comune, vi-1 dã mai ieftin, ca sã vã folosiþi si voi ºi sã îmbogãþiþi
ºi averea comunã consacratã tot vouã îndeobºte, locuitori ai
þarii noastre”. Atunci acel proprietar nu va pleca oare capul ºi
va zice þãranului: „stai, frate, rãmîi la mine, munceºte sã ne
folosim împreunã; aci nu e nici stãpîn, nici slugã, sîntem
tovarãºi; interesele, iar nu împilarea, trebuie sã ne lege între
noi ºi sã ne conducã în întreprinderea noastrã?”
Rãmîne acum cestiunea politicã. O!, pentru aceastã
cestiune, d-lor, nu mai sînt apãrãtorul proprietarilor, ci
consilierul lor, de multe ori chiar ºi contrariu. Aci nu e vorba
de a lua de la unii ºi a da altora, nu de a întinde pe toþi pe patul
lui Procust, cãci atunci nu veþi face decît trunchiuri desfigurate
de sãrãcie ºi de mizerie, de lenevire ºi de împizmuire, ºi aºa
naþiunea românã se va preface într-o fiinþã ciuntitã, într-o
adunãturã de pigmei schilavi ºi rahitici. Nu e vorba de a unifica
averile, nu e vorba de a îmbogãþi pe unii ºi a sãrãci pe ceilalþi,
ci e vorba de a înzestra þara cu o putere moralã, de care are
trebuinþã, de a face centre de unitate, de civilizaþie, de a face
niºte scoli politice, voi sã zic comunele.
Iatã ce trebuie sã facem, ºi atunci fiþi siguri cã satele noastre
vor deveni ca satele din Germania ºi din Italia, oraºe întregi,
mai fru-moase decît oraºele noastre de astãzi. Sã constituim
comunele, însã nu aºa ca sã încurajãm lenea, fiindcã cunoaºteþi
domnilor, trebuie s-o mãrturisim, cã poporul român e cam
bîntuit de lene, ºi de aceste viþii nu e el vinovat; viþiul acesta îi
vine în parte de la ginta latinã, din care se trage, în parte din
lipsa de trebuinþe factice, care sînt cea mai dintîi impulsie a
activitãþii omeneºti. Þãranul nostru e un fel de Diogene voluntar.
De aceea, pînã se vor dezvolta trebuinþele factice, care, deºi fac
poate suferinþe ºi nenorociri omului, totuºi îl împing cãtre
civilizaþie, pînã atunci îi trebuie un stimulent. De veþi da dar o
pãrticicã de pãmînt þãranului, aþi face dintr-însul o fiinþã a
cãrui viaþã sã n-aibã nici un scop. Ce va face el cu acea bucãþicã
de pãmînt ce abia i-ar putea asigura hrana vieþii?
Aceasta e dezvoltarea moralã ºi materialã ce voiþi a-i da?
ªi dacã îi trebuie mai mult ºi aceea o lãsaþi ca sã o afle de la
învoirile de bunã voie - învoiala dar e un ce practic, e un ce
folositor -, de ce nu-l lãsaþi dar sã se învoiascã pentru tot, în
toatã libertatea sa?
De ce vreþi sã-l faceþi cu sila proprietar pe un ce, de care vã
dovedesc cã nu va avea nici un folos, ºi sã zdrobiþi, tot într-o
vreme, prin siluire, principiul proprietãþii, temelia cea mai
puternicã, cheia bolþii tuturor societãþilor civile?”9
Iar în încheierea discursului sãu din parlament pe marginea
Legii rurale mai face o declaraþie premonitorie: „Dar sã zicem
cã am trecut peste toate aceste consideraþiuni si cã nu vedem
alt mijloc de îmbunãtãþire a soartei þãranului decît dîndu-i o
cîtime de pãmînt. Cîtã vreme aceºti oameni se vor bucura în

liniºte de aceastã avere aºa cãpãtatã? Cîtã vreme vor fi ei fãrã
duºmani? Cîtã vreme aceºti oameni nu vor fi ei în ochii altora
niºte lipitori? Eu nu le dau nici 50 de ani.”10
ªi într-adevãr, sã nu uitãm de teribilul an 1907, ºi de
miºcãrile sociale ale þãranilor, care îºi au originea în Legea ruralã
adoptatã de Parlament dupã lovitura de stat a lui Cuza din
1863, în forma doritã de Cuza, formã împotriva cãreia Barbu
Catargiu a luptat cu toate puterile sale.
Încã o datã istoria i-a dat acestuia dreptate: 1907 îºi are
originea în 1864, deoarece „conceptual, reforma din 1864 s-a
dovedit greºitã, dând încã o datã dreptate lui Barbu Catargiu,
care a plãtit cu viaþa lui pentru luciditatea cu care a vãzut
pericolul”.11
Note
8
Stelian Neagoe, op. cit.,pag.181(Sedinta Adunarii
Deputatilor din 29 mai 1862)
9
Ibidem, pag.184-186
10
Ibidem, pag.187
11
Alex Mihai Stoenescu, Istoria loviturilor de stat in
Romania 1821-1999,vol.1,Editura Rao, Bucuresti, 2002
pag.180

Asasinarea
primului-ministru Barbu
Catargiu
Asasinarea primului-ministru Barbu Catargiu a imprimat
în primul rând o patã de sânge pe istoria României moderne ºi
abia în al doilea rând, din perspectivã cronologicã, a deschis un
drum greºit al evoluþiei vieþii politice româneºti. Asasinatul
politic din 8 iunie 1862 a înfãþiºat slãbiciunile unui stat prea
firav pentru a se con-strui singur ºi, totodatã, a deviat un traseu
care ar fi putut duce la o Românie mult mai civilizatã ºi prosperã.
Istoria modernã a României a fost astfel inauguratã cu o crimã
politicã nedezlegatã dupã aproape un secol ºi jumãtate.
Pentru înþelegerea motivaþiei acestei crime foarte important
este contextul istoric în care aceasta a avut loc.
În urma intervenþiei directe ºi personale a domnitorului
Alexandru loan Cuza, Poarta a recunoscut la 11 decembrie 1861
Unirea Principatelor, acceptând totodatã posibilitatea for-mãrii
unui guvern unic, la Bucureºti. Din punct de vedere juri-dic,
Unirea deplinã a Principatelor s-a produs la aceastã datã, nu la
24 ianuarie 1859. Deoarece alegerile în cele douã provincii se
desfãºurau dupã sistemul impus prin Convenþia de la Paris,
conservatorii îºi asigurau mereu o majoritate confortabilã cu
care puteau conduce programul legislativ, blocând totodatã
in-tenþiile reformiste liberale. Din aceeaºi realitate electoralã,
Cuza a fost nevoit sã numeascã prim-ministru al primului
gu-vern unic al României pe liderul necontestat al partidei
majori-tare în Camerã, cu toate cã între domnitor ºi Barbu
Catargiu existau divergenþe politice vechi ºi animozitãþi
personale deve-nite de notorietate publicã. Urcat în fruntea
guvernului la 22 ia-nuarie 1862, Barbu Catargiu a înþeles sã-ºi
exercite funcþia în deplinã libertate de acþiune, acordând
domnitorului doar pe faþã deferenta ºi respectul cuvenit
conducãtorului statului, fãrã însã a abdica de la programul sãu
politic. ªtiind foarte bine cã o nouã lege electoralã va mãri baza
politicã a liberalilor ºi cã pre-zenþa lui Alexandru loan Cuza pe
tronul României este tranzi-torie, Catargiu a încercat sã forþeze
votarea unei legi rurale care sã permitã conservatorilor sã
pãstreze controlul asupra treburi-lor statului ºi asupra societãþii.
În ziua de 8 iunie el tocmai par-ticipase în Adunarea Deputaþilor
la dezbaterea proiectului de lege, înfruntându-l pe Mihail
Kogãlniceanu, în condiþiile în care principalii sãi adversari
politici, Ion C. Brãtianu ºi C. A. Rosetti, se retrãseserã din
Camerã în semn de protest pentru condiþiile inegale impuse de
sistemul electoral al Convenþiei de la Paris.1
Legea ruralã se îndrepta imperturbabil spre o soluþionare în
varianta conservatoare. Dar ºedinþa Camerei din 8 iunie este
importantã ºi pentru un amãnunt care nu poate fi disociat de
tragedia ce avea sã se deruleze sub clopotniþa Mitropoliei, în
aceeaºi ºedinþã, deputaþii majoritãþii de Dreapta au cerut
in-terzicerea manifestaþiei preconizate de liberali în ziua de 11
iu-nie pe Dealul Filaretului în amintirea revoluþiei din 1848,
sub pretextul cã, în realitate, se încearcã declanºarea unor miºcãri
de stradã de tip revoluþionar, dezordini ºi exercitarea de pre-siuni
pentru blocarea variantei conservatoare a legii rurale. Acuzaþia

se întemeia pe faptul cã, numai cu 4 luni înainte, la 24 ianuarie,
o astfel de adunare comemorativã se transformase în miºcarea
politicã a lui Mircea Mãlãieru, încheiatã cu rãniþi ºi multe arestãri.
Barbu Catargiu a luat cuvântul ºi a þinut unul din discursurile
sale spectaculoase, care avea sã fie, din pã-cate, ultimul: „Voiþi
sã vedeþi ºi d-voastrã florile, trandafirii din acele buchete, cu
care se gãteau sã serbeze ziua de 24 ia-nuarie? N-aveþi decât
sã mergeþi la Vãcãreºti ºi veþi vedea cã buchetele se compuneau
din topoare, cuþite, suliþe, ciomege ºi chiar puºci, ºi îndatã veþi
înþelege ce scopuri nevinovate avea ºi acea serbare! Dar,
domnilor, sã credem, sã sperãm, cel pu-þin, cã vor înceta de a
mai creºte pe pãmântul României aseme-nea trandafiri,
asemenea buchete, al cãror profum este otrava cea mai
ucigãtoare ce revarsã peste societatea noastrã. Pacea, domnilor,
pacea ºi odihna sunt scãparea þãrii, ºi voi prefera moartea mai
înainte de a cãlca sau a lãsa sã se calce vreuna din instituþiile
þãrii!”2 Au fost cuvinte profetice.
În jurul orei 17.45 a zilei de 8 iunie 1862, primul-ministru
a pãrãsit clãdirea Parlamentului din Dealul Mitropoliei ºi a
cerut trãsura. Aceasta însã dispãruse. Conform unei surse de la
faþa locului, înainte ca echipajul sã se punã în miºcare, Catargiu
a fost invitat de Constantin Cantacuzino sã folo-seascã trãsura
lui. În acel moment a apãrut prefectul Poliþiei, colonelul Nicolae
Bibescu, persoanã care îl însoþise la ve-nire ºi care acum îi
oferea trãsura sa. Catargiu a acceptat, aºezându-se în cupeu
alaturi de ºeful Poliþiei. Din observaþia unor martori, rezultã ca
prefectul avea o poziþie foarte apropi-atã de victimã, stând
chiar cu „braþul drept peste umerii primu-lui ministru”, amãnunt
care aratã în mod cert cã echipajul s-a pus în miºcare cu cupeul
deschis. În momentul în care trãsura trecea pe sub bolta porþii
Mitropoliei (clopotniþa de azi) asasi-nul, care aºtepta în umbrã,
s-ar fi urcat pe scara trãsurii ºi ar fi tras douã gloanþe din
apropiere. Primul glonþ de plumb 1-a iz-bit pe Barbu Catargiu
în cap din direcþie posterior-inferioarã, „pe dinapoi în osul
craniului, aproape de împreunarea sa cu gâtul, ºi glonþul,
întâmpinând acest obstacol, alunecase de-a lun-gul coloanei
vertebrale, pe care o rupsese, aºa cã moartea a fost
instantanee”3.Al doilea foc „ºuerã pe la urechea lui Bibescu”.
Caii s-au speriat ºi au pornit la vale fãrã ca cineva sã poatã
interveni, deºi Bibescu ar fi strigat: „S-a tras de sus!” (adicã,
din clopotniþã). Nicolae Bibescu a reuºit sã opreascã trãsura la
poalele dealului, unde l-a întâlnit pe Alexandru Plagino, fost
prefect de Bucureºti ºi ministru de finanþe. Acesta, urcând pe
treapta trãsurii, observã poziþia rigidã a primului-ministru ºi îl
întreabã: „Eºti amãrât, coane Barbule?” Atingând corpul, acesta
se prãbuºeºte, descoperind în spate o baltã de sânge. Plagino a
fost rugat sã ducã victima acasã, iar Bibescu a urcat dealul ºi a
închis porþile Mitropoliei împreunã cu câþiva agenþi. Trupul
neînsufleþit al primului-ministru a fost dus la domiciliul sãu
unde a fost examinat sumar de medicul Sarrhos.4
Imediat ce vestea asasinatului s-a rãspândit în oraº nu a
mai existat nici un dubiu cã el este opera liberalilor radicali,
fi-ind numiþi mai des C. A. Rosetti ºi Ion C. Brãtianu. În pe-rioada
cât Ion C. Brãtianu a activat în Parlament, Barbu Catargiu l-a
combãtut strãlucit, fiind singurul om politic capa-bil sã
desfiinþeze toate intervenþiile marelui liberal ºi sã pro-voace
cãderea tuturor iniþiativelor parlamentare ale acestuia.
Imediat dupã asasinat au fost operate arestãri (peste 200
de persoane) ºi au fost chemaþi pentru a fi cercetaþi cei doi lideri
liberali. Adunarea Deputaþilor, revoltatã de acest act fãrã
pre-cedent, ºi-a acordat puteri discreþionare ºi a votat în graba
legea ruralã a lui Barbu Catargiu. Cercul de suspecþi a fost
restrâns repede la trei nume: Dimitrie Dunca, Iulian Grozescu
-prietenul acestuia - ºi Gheorghe Bogati, ungur de origine.5
Asasinarea lui Barbu Catargiu este ºi astãzi un mister din
mai multe motive: 1. cercetãrile au fost sistate din ordinul lui
Cuza; 2. dosarul întocmit în 1862 a dispãrut, existând în arhive
doar dosare de la 1866 ºi 1869-1876; 3. chiar ºi dosarele
ulte-rioare au fost interzise la cercetare dintr-un ordin al lui
Dimitrie Onciul; 4. depoziþiile martorilor ºi documentele
an-chetei conþin informaþii care se contrazic, sunt confuze sau
in-complete.6
Ancheta nu l-a putut audia pe Dimitrie Dunca, principalul
suspect, dispãrut, persoanã legata de gruparea liberal-radicalã.
În schimb, zece ani mai târziu, la 28 aprilie 1872, Gheorghe
Bogati este identificat în Alba Iulia ºi interogat de autoritãþile
cezaro-crãieºti. Protocolul acestui interogatoriu s-a pãstrat. Dar
sã încercãm o analiza asupra celor trei variante de asasi-nat,
pornind de la ipotezele vremii:
1
Alex. Lapedatu, În jurul asasinãrii lui Barbu Catargiu, În
“Academia Românã. Memoriile Secþiunii Istorice”, Seria III, Tomul
XIV, Mem.7, pag 4
2
Barbu Katargiu, Discursuri parlamentare (1859-1862 iunie
8), Editura Minerva, 1914, pag.368
3
I.G.Valentineanu, Adevarul asupra uciderii lui Barbu
Catargiu, Tipo-litografia Eduard Wiegard et. Co, Bucuresti, 1896,
pag.40 (Scrisoarea lui George Linche din 15 iunie 1862)
4
Alex Mihai Stoenescu, Istoria loviturilor de stat în România
1821-1999,vol.1,Editura Rao, Bucureºti, 2002 pag.13
5
Ibidem, pag.133
6
Ibidem, pag.133

(continuare în numãrul viitor)
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Ipostaze ale feminitãþii în literatura latinã
(urmare din numãrul trecut)
O altã eroinã este Lucreþia, personajul care prin pângãrirea
ºi moartea sa a acutizat conflictele care au dus la abolirea
regalitãþii. Ea întruchipeazã imaginea matroanei, femeia romanã
nãscutã liberã ºi cãsãtoritã. Termenul a devenit un apelativ de
înaltã distincþie, matroana bucurându-se de cea mai mare
consideraþie în cadrul familiei, gintei ºi în întreaga societate
romanã, atributele sale fiind pudoarea, castitatea, cinstea.
Lucreþia era soþia lui Collatinus care lãudase în faþa fiilor
regelui Lucius Tarquinius calitãþile acestei matroane.Titus Livius
surprinde profilul moral deosebit al acestei femei, transcriind
în vorbire directã ultimele sale cuvinte: „ Voi veþi ºti ce i se
cuvine acestui ticãlos.În ce mã priveºte, deºi mã absolv de
pãcat, nu mã voi sustrage morþii, pantru ca nicio femeie
pângãritã sã nu mai supravieþuiascã dezonoarei sale luând-o de
exemplu pe Lucreþia!” ( traducere Paul Popescu Gãleºanu ).
Un episod sângeros al regalitãþii romane este surprins în
cartea I a lucrãrii Ab Urbe Condita : „Cum a fost rãpus Servius
Tullius de cãtre fiica sa Tullia ºi de Tarquinius, ginerele sãu, ca
sã-i ia tronul „ . Faþã de celelalte personaje feminine ale lui
Titus Livius, Tullia se deosebeºte prin cruzime, cinism, trufie.
Aceasta a pus la cale uciderea surorii sale ºi a soþului sãu,
palatul regal devenind teatrul unor crime tragice. Cãsãtorinduse cu soþul propriei surori, Lucius Tarquinius, Tullia pune la
cale cu abilitate planul de a-l detrona pe tatãl sãu, Servius. Se
pare cã soþul sãu l-a ucis pe regele Servius din îndemnul Tulliei
ca în tragediile greceºti ale lui Sofocle ºi Euripide.
O scenã de un dramatism intens este secvenþa în care,
întorcându-se din for, dupã uciderea tãtãlui sãu ºi întronarea lui
Tarquinius, Tullia vede din trãsurã cadavrul lui Servius ºi nu
are nicio remuºcare, niciun tremur interior: ” De atunci a rãmas
de pominã locul blestemat al fioroasei nelegiuiri, fiindcã ºi azi i
se mai spune Strada Sceleratã uliþei pe care Tuliia a trecut cu
trãsura peste cadavrul tatãlui sãu, cu mintea rãvãºitã de furia
turbatã care-o urmãrea dupã omorârea sorei ºi soþului ei.” (
traducere Paul Popescu Gãleºanu ). Tullia aminteºte de o altã
eroinã alui Tacitus, de data aceasta,celebrã pentru desfrâu,
cruzime, rãutate: Messalina, soþia împãratului Claudius. Numele
acesteia s-a transformat într-un substantiv comun ºi
simbolizeazã imoralitatea. ªi Tullia ca ºi Messalina de folosesc
de condiþia lor nobilã pentru vicia tot ce ating ºi a-ºi sluji doar
scopului personal. În vreme ce Tullia, alãturi de soþul sãu a
condus 25 de ani Roma ( domnia lui Tarquinius Superbus punând
capãt monarhiei romane), Messalina a fost executatã din îndemnul
soþului sãu pentru cã ar fi complotat împotriva sa.
Cloelia este alt personaj livian care se înscrie în seria eroinelor
înzestrate cu deosebite calitãþi morale : patriotism, curaj, spirit
de sacrificiu. Ea este fecioara romanã care a salvat un convoi de
ostatice date regelui Porsenna. În semn de preþuire , romanii iau ridicat o statuie ecvestrã pe Via Sacra, fapt nemaiîntâmplat
pãnã atunci pentru o femeie.
Veturia este o matroanã romanã aflatã la o vârstã venerabilã
care iºi convinge fiul, Coriolanus, trãdãtorul patriei sale, sã
înceteze rãzboiul împotriva Romei. Ducându-se în tabãra
vrãjmaºilor care îl gãzduia acum ºi pe Coriolanus, Veturia
rosteºte un discurs emoþionant care îl impresioneazã pe fiu:
„Dacã nu þi-aº fi dat viaþã, nici Roma n-ar fi astãzi atacatã de
duºmani! Dacã n-aº fi avut un fiu, mi-aº fi putut sfârºi zilele în
libertate, în patria mea liberã! Dar de azi înainte nu mai sunt în
stare sã îndur nimic, nici pentru tine o ruºine mai cumplitã , nici
pentru mine o nenorocire mai mare, ºi cât sunt de obiditã, n-am sã
mai am mult de trãit.Gândeºte-te numai la copii tãi ºi la copiii
caestor romani, pe care, dacã tu stãrui pãnã la capãt, îi aºteaptã o
moarte timpurie, sau o îndelungatã sclavie! „
Trãind în perioada clasicã - augustanã a literaturii latine,
Quintus Horatius Flaccus( 65a.Chr.- 8 a. Chr.) este cunoscut
pentru epodele,satirele ºi odele sale. Opera sa se distinge prin
varietatea tematicii ºi prin componenta liricã, satiricã ºi didacticepistolarã.
Horatiu nu cântã în versurile sale o femeie anume, deplânge
, spre exemplu, suferinþa pricinuitã de dragoste ca în epodele
XIV (Lui Mecena) , XV (Cãtre Neera ) ºi îºi condamnã
vremelnicele iubite pentru cã nu îi împãrtãºeºc sentimentele.
Atitudinea faþã de iubitã nu este una laudativã, dar nici
indiferentã, poetul situându-se în ipostaza celui care îºi coboarã
femeia iubitã într-o imagine demnã de compasiune , adresânduºi ca ºi Catul cuvinte de îmbãrbãtare: „ fii bãrbat” ºi dorind ca
peste toate suferinþele sã se aºtearnã râsul indiferenþei:” ºiatunci am sã râd ºi eu!”
Femeile cãrora le dedicã versuri sunt toate liberte, cum
aratã ºi numele lor, ºi îndeosebi cântãreþe din lirã. Interesant
este cã în aceste versuri limbajul folosit nu mai este unul al
invectivei, aºa cum folosise în epode, ci unul care stã sub
semnul echilibrului clasic. Ca ºi în poezia lui Catul întâlnim în
versurile dedicate iubitelor lui Horatiu, o diversitate de
sentimente: de la gelozie, ezitãri, pasiune mãrturisitã sau mânie
temperatã.
Condamnându-ºi vechile tonalitãþi acuzatoare, îºi
retracteazã cuvintele dure spuse la mânie ºi îi cere iubitei
dulcea prietenie pierdutã:” îmi retrag vechea ocarã, numai dulcea-
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þi prietenie/dã-mi-o iar, înapoindu-mi ºi-ale inimii favori”
(traducere D.C.Ollanescu).
Glicera, Lidia ,Chloe, Chlore, Phidyla, Phyllis, Lyce, sunt
câteva dintre numele eroinelor din odele horaþiene. Ele înfãþiºeazã
o tipologie femininã diversã: frumuseþea angelicã de care poetul
se simte atras (oda cartea I, XIX), femeia înþeleaptã care trece
peste ezitãrile bãrbatului ºi îi promite sã trãiascã ºi sã moarã
alãturi de el (oda cartea III, IX ), curata fiinþã superstiþioasã
care invocã divinitãþile cu alese ofrande (oda, cartea III, XXIII)
, femeia înºelãtoare care nu meritã iubirea poetului (epoda XIV),
femeia desfrânatã, dezgustãtoare ºi ridicolã care a ajuns la vârsta
toarcerii lânii ºi nu a „ cununilor de roze în culoarea purpurii”
(oda, cartea III, XV).Multe din versurile horaþiene sunt închinate
diferitelor divinitãþi protectoare, printre care ºi lui Venus, „ crunta
mamã a plãcerii” pe care poetul o invocã ºi în momentele faste
ale iubirii pentru a-i netezi drumul cãtre dragoste: „ Luaþi brazde
înverzite, iute faceþi-mi altare,/robi, aduceþi flori ºi smirnã ºi-mi
turnaþi o cupã mare/ cu vin de doi ani, cã doarã Venera s-o îndura,/
dându-i o plãcutã jertfã, ruga a mi-o asculta!” (traducere
D.C.Ollanescu).
Unul dintre marii elegiaci ai literaturii universale, Publius
Ovidius Naso (43a.Chr.- 17 p.Chr. ) este poetul în a cãrui
operã , femeia este muzã, inspiratoare a creaþiei , matroanã
austerã sau o „redutã” greu de cucerit . Ovidiu se definea ca un
„ tenerorum lusor amorum” (cântãreþ al gingaºelor iubiri) ºi era
un nonconformist, un poet cunoscut în cercurile mondene ale
Romei care nu punea mare preþ pe reforma moralã augusteicã ºi
pe restaurarea mentalitãþilor tradiþionale. Opera sa este ecoul
preocupãrilor sale nonconformiste.
În opera Amores (Amoruri), o culegere de elegii erotice,
apare, ca prototip al feminitãþii, Corinna, care va deveni emblematicã
pentru întreaga sa creaþie, tot aºa cum este Beatrice pentru Dante,
Laura pentru Petrarca, Delia pentru Tibul sau Cynthia pentru
Properþiu. Dacã Lesbia din opera lui Catul, era pseudonimul unei
iubite reale, Corinna se pare cã este un personaj inventat, copie a
unei femei reale a vremii lui Ovidiu. Poetul se plaseazã intenþionat
în situaþiile tipice ºi tradiþionale ale poeziei erotice.
Ovidiu are orgoliul creatorului care prin versurile sale
eternizeazã femeia: „ Avutul meu e unul: sã cânt în poezie iubitele
pe merit!/ Iubita care-mi place prin artã o nemuresc.Veºmintele
bogate,/Pietre preþioase ºi aurul din lume, cu toate s-or sfãrma;/
Dar, faima ce e datã de marea poezie, doae ea va dãinui” ( I, 10,
59-62 traducere de Grigore Tãnãsescu). Poetul se declarã un
soldat din armata Venerei, comparã iubirea cu rãzboiul ºi iubita
cu o „ redutã” greu de cucerit : „ Rãzboiul ºi iubirea: un lucru
îndoielnic;/Învinºii se ridicã ºi cad cei ce par tari”.
Spre deosebire de Catul care nu folosea detalii fizice în
portretizarea iubitei , Ovidiu foloseºte amãnunte de acest fel
care particularizeazã femeia, dar el se declarã un admirator al
tuturor ºi preþuieste în mod deosebit simplitatea acestora:”
Blondã, bãlaie de e, sunt pradã iubirii în totul/Sulemenitã ºi ea
mã atrage cu farmecu-i dulce” (I, 4, 39- 40) ”Sau învãþatã de
eºti, înzestratã cu bune maniere-/Sau necioplitã de eºti, îmi
placi prin simplicitate” (II, 4,17-18); „ ªi cea novice îmi place
ºi doamna maturã mã-îmbie;/Primei corpu-i strãluce, iar
doamnei înþelepciunea” (II,4,41-42).
Poetul nu este mereu în ipostaza îndrãgostitului pãtimaº ºi
nici nu suferã atunci când iubita îl inºalã. Ironia, spiritul ludic,
jocul gratuit sunt armele cu care luptã împotriva cãderii în
ridicol:” Nicio iubire nu are-aºa preþ (pleacã cu tolba, Cupido),/
Ca sã doresc sã mor de câte ori ea mã înºalã (II,5,1-2).Este
neîncrezãtor în jurãmintele iubitei: „ Ca frunza uºuricã ce sã
zic?- ºi mai uºoare- sunt vorbele iubitei,/Purtate în neºtire de
vânturi ºi de ape”(II, 16,45-46) sau un admirator fervent pentru
care iubita e muzã:” Chiar de ar fi sã m-aºeze pe cer între
Castor ºi Polux,/Cerul pustiu fãrã tine ar fi ºi fãrã luminã” (II,
16,41-42); „ Tu numai eºti sortitã s-aprinzi al meu talent” (II,
17, 28).
Un veritabil manual al iniþierii în tainele iubirii este opera
Ars amandi sau Ars amatoria, care, se pare, a fost unul dintre
motivele exilãrii lui Ovidiu la Tomis. Aceastã lucrare este un
tablou al Romei galante, unde existã tot atâtea fete frumoase
cât stelele de pe cer. Ovidiu îi învaþã pe novicii în ale iubirii cum
sã cucereascã femeile, care sunt locurile în care sã le întâlneascã.
Stând tot sub semnul „jocului galant”, Ovidiu le oferã tinerilor
sfaturi legate de ritualul de seducþie: vorbe meºteºugite, daruri
alese, promisiuni multe.
În cartea a III-a Ovidiu este vocea colectivã a poeþilor erotici
care se identificã cu propria operã ºi fac din femeie o operã
eternã. Aceste versuri pot fi considerate profesiunea de credinþã
a unui poet ce a cântat iubirea :
„ Noi, cei ce poeme compunem, doar poeme putem dãrui;
Noi suntem corul ce taina iubirii mai bine ca alþii o ºtim.
Noi vestitori pe pãmânt suntem ai graþiei ºi-ai frumuseþii;
Noi le-am cântat în versuri dulci pe Cynthia, Nemesis,
LycorisNume ce sunt rostite de toþi, în Apus, Rãsãrit, pretutindeni
Doar Corinna mea, pentru mulþi, rãmâne un semn de
întrebare”.
Imagini ale feminitãþii oferã ºi romanul lui Titus Petronis
Niger (sec.I?-66p.Chr.), Satyricon. Conceput ca un roman
antiretoric ºi moralizator, bazat pe filosofia lui Epicurus, cu
personaje caricaturizate ºi parodice, aceastã operã a perpetuat

de-a lungul timpului imaginea lui Trimalchio, întruchipând tipul
parvenitului. În aceeaºi tonalitate grotescã este vãzutã ºi soþia
sa, numitã Fortunata pentru cã „ mãsura banii cu baniþa”. Ea
este o antieroinã ca toate personajele feminine din cartea lui
Petronius, o demnã înaintaºã a femeilor din romanul Craii de
Curtea – Veche de Mateiu Caragiale: „ aceastã lupoaicã le vede
pe toate ºi unde n-ai crede”.Este cumpãtatã, vigilentã, dã sfaturi
bune, e o comoarã la casa omului.Este totuºi rea de gurã, o gaiþã,
nu alta.” Se profileazã în acest roman ºi personaje episodice,
cum sunt: Quartilla, Lichas, Tryphaena, Circe. Principalele
antieroine feminine, Tryphaena ºi Circe, trãiesc în marginea
înaltei societãþi, cãreia îi aparþin prin naºtere, cãci sunt supuse
unui proces de alienare marcat aberant.Tryphaeana se comportã
ca o aventurierã, care cãlãtoreºte numai spre a cãuta plãcerea ºi
pentru a scãpa de alienare.
Matroane sau curtezane, personaje tragice sau parodice,
enigmatice sau care fac din trãdare o a doua naturã, toate se
regãsesc în opera unor scriitori ca Ovidiu, Horatiu, Catul, Titus
Livius, Petroniu. La fel de mãiastru descrise, în pagini încãrcate
de sensibilitate, lirism ºi dramatism, ele rãmân niºte repere
memorabile în literatura universalã.
prof. Loredana Stan
Colegiul Naþional „ Mihai Viteazul ” Slobozia

Romeo Aurelian Ilie

Unde e ea?
Am plecat din nou la drum,
iau un prieten în rucsac;
urc în prima clipã ce trage
la peron.
La prima haltã cobor
ºi întreb:
unde e ea?
Plouã cu nezei.
Îmi feresc creºtetul
de botezuri inutile.
Urc în prima clipã ce mã invitã-n ea.
Cobor în primul haos.
Unde e ea?
Ninge cu zmei.
Un newton în plus mã opreºte
sa stau de vorbã cu ei.
Schimb clipa
ºi merg cãlare pe ea
pânã-n oraºul de foc.
Unde e ea?
Scântei îmi propun un mic troc:
sã dau tot ce am
în schimbul a tot ce vreau;
desfac rucsacul la gurã ºi zic:
- V-aº trage în piept ºi nu vreau.
ªi am plecat.
O nouã clipã m-agaþã de ea
ºi urc împreunã cu el.
Cetatea de gheaþã mã-mbie
cu un „Bun venit!” efemer
unde e ea?
Trei cuburi se-agitã-n pahar,
un dans peticit din crâmpeie.
Li-i prea scurtã viaþa ºi pier,
iar eu caut o nouã alee.
O clipa îmi iese in cale
Nãscând ca-ntr-un joc o idee
bazatã pe verbul „a fi”.
- Unde e ea?
- Acolo unde doar tu o vei gãsi.

EVOLUÞIA JUDEÞULUI IALOMIÞA
ÎN SECOLUL AL XIX-lea
(urmare din numãrul trecut)

AªEZÃRILE. ORGANIZAREA
ADMINISTRATIV TERITORIALÃ
PLÃªI, COMUNE ªI SATE
De la 1 aprilie 1896, pe baza legii din 22 februarie, numãrul
subprefecþilor judeþului reducându-se la jumãtate, Ialomiþa a fost
reorganizatã în trei plãºi, cu un total de 92 de comune rurale ºi
224 de sate, la care se adãugau comunele urbane Cãlãraºi ºi
Urziceni. Plasa Borcea, cu reºedinþa la Cãlãraºii Vechi, cuprindea
21 de comune: Cãlãraºii Vechi (cu Cãlãraºii Vechi, Mircea Vodã
ºi ªtefan Vodã), Cacomeanca, Ceacu (cu Ceacu ºi Cuza Vodã),
Ciocãneºti Mãrgineni (cu Ciocãneºti Mãrgineni ºi Smârdan),
Ciocãneºti Sârbi (cu Ciocãneºti Sârbi, Andolina ºi Podu Lupi),
Cocargeaua (cu Cocargeaua ºi Buliga), Dichiseni (cu Dichiseni,
Coslogeni ºi Sat Noeni), Gâldãu (cu Gãldãu ºi Mârleanu),
Gãunoºi (cu Gãunoºi, Barza ºi Potcoava), Jegãlia (cu Jegãlia ºi
Beilicu), Lupºanu (cu Lupºanu, Valea Seacã, Nucetu Culcaþi ºi
Radu Vodã), Mihai Viteazu (cu Mihai Viteazu, Vlad Þepeº,
Crucea Giurcã ºi Valea lui Echim), Petroiu, Plevna (cu Plevna,
Valea Rusului, Domniþa Maria ºi Hoinari), Radu Negru, Rasa
(cu Rasa, Cuneºtii Noi, Cuneºtii Vechi, Vaidomiru Nou,
Vaidomiru Vechi, Bejgani, Bogata, Coadele ºi Lefteru), Roseþi
Volnaºi, ªocariciu (cu ªocariciu ºi Oltina), Tonea (cu Tonea,
Cadâna, Roseþi Clãcaºi ºi Satul Model), Vãrãºti ºi Ulmu (cu
Ulmu, Fãurei, Chirnogi, Nenciuleºti ºi Boºneagu). Plasa BaltaIalomiþa, cu reºedinþa la Slobozia, cuprindea 48 de comune:
Albeºti (cu Albeºti, Batalurile, Bueºti ºi Socoalele), Andrãºeºti
(cu Andrãºeºti ºi Orboeºti), Balaciu (cu Balaciu de Sus, Balaciu
de Jos ºi Cranþoºu), Bora (cu Bora de Sus, Bora de Jos ºi Arapu),
Borduºani (cu Borduºani ºi Lãteni), Borduºelu (cu Boduºelu de
Jos, Borduºelu de Sus, Orezu ºi Piersica), Bucu (cu Bucu,
Gheorghe Lazãr ºi Sãrãþeni), Cãzãneºti, Cegani (cu Cegani ºi
Pârþani), Chioara (cu Chioara, Bobu, Sfântul Vasile ºi Cojoaca),
Ciochina, Ciulniþa (cu Ciulniþa ºi Livedea), Colelia, Copuzu (cu
Copuzu ºi Crãsanii de Jos), Cocora, Cosâmbeºti (cu Cosâmbeºti,
Cornãþelele, Gimbãºani ºi Popeºti), Crunþi, Dor Mãrunt (cu
Dor Mãrunt, Pelinu, Sighireanu, Pogonari, Minea ºi Grindu
Petrii), Dudeºti, Fãcãeni, Feteºti, Frãþileºti (cu Frãþileºti,
Ghisdãreºti ºi Sãveni), Fundu Crãsani (cu Fundu Crãsani, Vadu
Petros, Sârbi ºi Sudiþi), Gãiþa, Giurgeni (cu Giurgeni, Ostrovul
Constantin ºi Strâmba), Gura Ialomiþei, Hagieni (cu Hagieni ºi
Platoneºti), Iazu (cu Iazu ºi Satul Nou-Litera A), Larga (cu
Larga ºi Ivãneºti), Luciu, Mãrculeºti (cu Mãrculeºti, Cealâcu,
Morile ºi Scordufu), Marsilieni (cu Marsilieni, Dâlga Micã ºi
Neamþu), Miloºeºti (cu Miloºeºti, Nicoleºti ºi Pastrama),
Munteni-Buzãu, Murgeanca (cu Murgeanca, Dumitreºti ºi
Pribegeni), Ograda (cu Ograda, Buciumeni ºi Dimieni), Perieþi
(cu Perieþi, Brãtescu, Lata ºi Poenaru Bordea), Piua Petrei (cu
Piua Petrei ºi Brãiliþa), Poiana (cu Poiana ºi Ghimpaþi), Pribegi
(cu Pribegi ºi Lata Nebunii), Raºi (cu Raºi ºi Cãrãuºi), Reviga,
Sãrãþeni, Slobozia (cu Slobozia, Amara ºi Slobozia Nouã), Smirna
(cu Smirna, Griviþa ºi Satu Nou-Litera B), Stelnica (cu Stelnica
ºi Maltezi), Sudiþi (cu Sudiþi, Caraman, Mãsãliele ºi Sarageaua),
Vlãdeni ºi Þãndãrei (cu Þãndãrei, Cotul Epure, Valea Tronii,
Nicoleºti, Strachina ºi Câineasca). Plasa Câmpu, cu reºedinþa la
Urziceni, avea 23 de comune: Axintele (cu Axintele ºi
Bãrbãtescu), Alexeni (cu Alexeni, Pupezeni ºi Baldovineºti),
Armãºeºti (cu Armãºeºti, Rãduleºti ºi Huhueni), Arþari (cu Arþari
ºi Vlãiculeºti), Bãrbuleºti (cu Bãrbuleºti, Poºta ºi Ursari),
Bãrcãneºti, Borãneºti (cu Borãneºti ºi Sinteºti), Broºtenii Noi,
Condeeºti, Coºereni, Eliza-Stoeneºti, Frumuºica (cu Frumuºica,
Brãtia, Panduri ºi Pârlitu), Gârbovi (cu Gârbovi, Bozianca ºi
Ciocârlia), Grindaºi (cu Grindaºi ºi Valea Mãcriºului), Grindu,
Jilavele (cu Jilavele de Sus, Jilavele de Jos ºi Slãtioarele), Lehliu
(cu Lehliu ºi Sãpunari), Malu (cu Malu, Cioara ºi Broºtenii
Vechi), Manasia, Moldoveni (cu Moldoveni, Patru Fraþi ºi
Panþoiu), Speteni, ªtefãneºti (cu ªtefãneºti ºi Odaia) ºi Uleºti.
Comuna urbanã Urziceni cuprindea ºi satul Cotorca25.
În aprilie 1901, judeþul a fost din nou reorganizat, în ºase
plãºi, astfel: plasa Feteºti, cu 16 comune; plasa Þãndãrei, cu 17
comune; plasa Lehliu, cu 15 comune; plasa Câmpul, cu 19
comune; plasa Ialomiþa-Balta, cu 16 comune ºi plasa Borcea, cu
12 comune. În anul 1904, pe baza legii din 23 aprilie, pentru
organizarea comunelor rurale, judeþul a fost reorganizat în 14
plãºi, anume: Albeºti, Armãºeºti, Balaciu, Ceacu, Ciocãneºti,
Eliza-Stoeneºti, Feteºti, Grindu, Iazu, Lehliu, Piua Petrei,
Roseþi, Slobozia ºi Þãndãrei. Plasa Albeºti cuprindea 6 comune:
Albeºti, Andrãºeºti, Borduºelu, Ciochina, Marsilieni ºi Poiana.
Plasa Armãºeºti cuprindea 6 comune: Armãºeºti, Bãrbuleºti,
Coºereni, Jilavele, Moldoveni ºi Urziceni. Plasa Balaciu avea 8
comune: Balaciu, Cãzãneºti, Copuzu, Fundu Crãsani, Malu,
Munteni-Buzãu, Raºi ºi Sãrãþeni. Plasa Ceacu cuprindea 7
comune: Ceacu, Cãlãraºii Vechi, Gãunoºi, Independenþa, Mihai-

Viteazu, Vlad Þepeº ºi Cãlãraºi (comunã urbanã). Plasa
Ciocãneºti cuprindea 6 comune: Ciocãneºti-Mãrgineni,
Cacomeanca, Ciocãneºti-Sârbi, Rasa, Ulmu ºi Vãrãºti. Plasa
Eliza-Stoeneºti avea 11 comune: Alexeni, Axintele, Bãrcãneºti,
Borãneºti, Broºteni, Condeeºti, Eliza-Stoeneºti, Frumuºica,
Manasia, Speteni ºi Uleºti. Plasa Feteºti cuprindea 8 comune:
Feteºti, Cegani, Cocargeaua, Dudeºti, Gâldãu, Jegãlia, Petroiu
ºi Stelnica. Plasa Grindu cuprindea 5 comune: Grindu, Colelia,
Cocora, Gârbovi ºi Grindaºi. Plasa Iazu cuprindea 6 comune:
Iazu, Crunþi, Griviþa, Miloºeºti, Reviga ºi Smirna. Plasa Lehliu
cuprindea 6 comune: Lehliu, Arþari, Dor Mãrunt, Lupºeanu,
Plevna ºi ªtefãneºti. Plasa Piua Petrei cuprindea 8 comune:
Piua Petrei, Borduºani, Fãcãeni, Gãiþa, Giurgeni, Gura Ialomiþei,
Luciu ºi Vlãdeni. Plasa Roseþi avea 5 comune: Roseþi, Dichiseni,
Radu Negru, ªocariciu ºi Tonea. Plasa Slobozia avea 9 comune:
Slobozia, Amara, Bora, Ciulniþa, Cosâmbeºti, Larga,
Mãrculeºti, Perieþi ºi Pribegi. Plasa Þãndãrei avea 8 comune:
Þãndãrei, Bucu, Chioara, Frãþileºti, Hagieni, Murgeanca,
Ograda ºi Sudiþi26. De la 23 aprilie 1905, prin decizia ministerialã
no.24 963, din motive de economie bugetarã, desfiinþându-se
unele posturi de inspectori comunali, au rãmas ºase plãºi: Lehliu
(prin comasarea plãºilor Lehliu ºi Eliza-Stoeneºti), Armãºeºti
(prin comasarea plãºilor Armãºeºti, Balaciu ºi Grindu), Ceacu
(prin comasarea plãºilor Ceacu, Ciocãneºti ºi Roseþi), Feteºti
(prin comasarea plãºilor Feteºti ºi Piua Petrei), Slobozia (prin
comasarea plãºilor Slobozia ºi Albeºti) ºi Þãndãrei (prin
comasarea plãºilor Þãndãrei ºi Iazu).
Înaintea primului rãzboi mondial, judeþul cunoºtea
urmãtoarea împãrþire: plasa Lehliu, plasa Armãºeºti, plasa
Ceacu, plasa Feteºti, plasa Slobozia ºi plasa Þãndãrei. Existau
97 de comune rurale cu 217 sate, la care se adãugau comunele
urbane Cãlãraºi (reºedinþa de judeþ) ºi Urziceni (cu satul
component Cotorca). Plasa Lehliu avea 17 comune cu 37 de
sate: Arþari (cu satele Arþari ºi Vlãiculeºti), Alexeni (cu Alexeni,
Baldovineºti ºi Pupezeni), Axintele (cu Axintele ºi Bãrbãtescu),
Bãrcãneºti, Borãneºti (cu Borãneºti ºi Sinteºti), Broºteni,
Condeeºti, Dor Mãrunt (cu Dor Mãrunt, Pelinu, Rainicu ºi
Sighireanu), Eliza-Stoeneºti, Frumuºica (cu Frumuºica, Brãtia,
Panduri ºi Pârlitu), Lehliu (cu Lehliu ºi Sãpunari), Lupºeanu
(cu Lupºeanu, Culcaþii Rãsvan, Nucetu Culcaþi, Radu Vodã ºi
Valea Seacã), Manasia, Plevna (cu Plevna, Domniþa Maria,
Hoinari ºi Valea Rusului), Speteni, ªtefãneºti (cu ªtefãneºti ºi
Odaia) ºi Uleºti. Plasa Armãºeºti avea 18 comune rurale ºi una
urbanã, cu 40 de sate: Armãºeºti (cu Armãºeºti, Huhueni ºi
Rãduleºti), Balaciu (cu Balaciu de Sus ºi Balaciu de Jos),
Bãrbuleºti (cu Bãrbuleºti, Poºta ºi Ursari), Cãzãneºti, Cocora,
Colelia, Copuzu (cu Copuzu, Crãsani ºi Sãlcioara), Coºereni,
Fundu Crãsani (cu Fundu Crãsani, Butoiu, Horia, Sfântu
Gheorghe ºi Sudiþi), Gârbovi (cu Gârbovi ºi Ciocârlia), Grindu,
Grindaºi (cu Grindaºi ºi Valea Mãcriºului), Jilavele (cu Jilavele
de Sus, Jilavele de Jos ºi Slãtioarele), Malu (cu Malu, Broºtenii
Vechi, Cioara ºi Principesa Maria), Moldoveni (cu Moldoveni,
Panþoi ºi Patru Fraþi), Munteni Buzãu, Raºi (cu Raºi ºi
Cãrãuºu), Sãrãþeni ºi comuna urbanã Urziceni (cu satul
component Cotorca). Plasa Ceacu avea 17 comune cu 46 de
sate: Cacomeanca, Cãlãraºii Vechi (cu Cãlãraºii Vechi, Mircea
Vodã ºi ªtefan Vodã), Ceacu (cu Ceacu ºi Cuza Vodã), Ciocãneºti
Mãrgineni (cu Ciocãneºti Mãrgineni ºi Smârdan), Ciocãneºti
Sârbi (cu Ciocãneºti, Andolina ºi Podu Lupi), Dichiseni (cu
Dichiseni, Brãtieni, Coslogeni ºi Sat Noeni), Gãunoºi (cu
Gãunoºi, Barza ºi Potcoava), Independenþa (cu Independenþa
ºi Fleva), Mihaiu Viteazu (cu Mihaiu Viteazu, Ciocãneºti-Mihai
Vodã ºi Crucea Giurcã), Radu Negru (cu Radu Negru ºi
Stoianeºti), Rasa (cu Rasa, Bogata, Bejgani, Cuneºtii Noi,
Cuneºtii Vechi, Vaidomiru Nou ºi Vaidomiru Vechi), Roseþi
Volnaºi, ªocariciu (cu ªocariciu ºi Oltina), Tonea (cu Tonea,
Cadâna, Roseþi Clãcaºi ºi Satu Model), Vãrãºti (cu Vãrãºti ºi
Dorobanþu), Vlad Þepeº ºi Ulmu (cu Ulmu, Boºneagu, Chirnogi
ºi Fãurei). Plasa Feteºti avea 16 comune cu 24 de sate: Borduºani
(cu Borduºani ºi Lãteni), Cegani (cu Cegani ºi Pârþani),
Cocargeaua (cu Cocargeaua ºi Buliga), Dudeºti, Feteºti (cu
Feteºti ºi Feteºtii Noi), Fãcãeni, Gaiþa, Gâldãu (cu Gâldãu ºi
Mârleanu), Giurgeni, Gura Ialomiþei, Jegãlia (cu Jegãlia ºi
Beilicu), Luciu, Petroiu, Piua Petrei (cu Piua Petrei ºi Brãiliþa),
Stelnica (cu Stelnica ºi Maltezi) ºi Vlãdeni. Plasa Slobozia
avea 15 comune cu 39 de sate: Albeºti (cu Albeºti, Bataluri,
Bueºti, Dragoº Vodã ºi Socoalele), Amara, Andrãºeºti, Bora,
Borduºelu (cu Borduºelu de Jos, Borduºelu de Sus, Orezu ºi
Piersica), Ciochina, Ciulniþa (cu Ciulniþa ºi Livedea), Cosâmbeºti
(cu Cosâmbeºti, Cornãþelele, Gimbãºeni ºi Popeºti), Larga (cu
Larga ºi Ivãneºti), Marsilieni (cu Marsilieni, Dâlga Micã ºi
Neamþu), Mãrculeºti (cu Mãrculeºti, Cealâcu, Morile ºi
Scordufu), Perieþi (cu Perieþi, Misleanu ºi Poenaru-Bordea),
Poiana (cu Poiana ºi Ghimpaþi), Pribegi (cu Pribegi, Lata
Nebunii, Motâlva ºi Netoþi) ºi Slobozia (cu Slobozia ºi Slobozia
Nouã). Plasa Þãndãrei avea 14 comune cu 34 de sate: Bucu (cu
Bucu, Gheorghe Lazãr ºi Sãrãþeni), Chioara (cu Chioara, Bobu
ºi Sfântu Vasile), Crunþi, Frãþileºti (cu Frãþileºti, Ghisdãreºti ºi
Sãveni), Griviþa, Hagieni (cu Hagieni ºi Platoneºti), Iazu (cu

Iazu ºi Satu Nou-Brãtianu), Miloºeºti (cu Miloºeºti ºi Nicoleºti),
Murgeanca (cu Murgeanca, Dumitreºti ºi Pribegeni), Ograda
(cu Ograda, Buciumeni ºi Dimieni), Reviga (cu Reviga ºi
Rovinele), Smirna (cu Smirna ºi Satu Nou-Traian), Sudiþi (cu
Sudiþi ºi Mãsãliele) ºi Þãndãrei (cu Þãndãrei, Câineasca, Cotul
Epure, Nicoleºti ºi Strachina)27.Comparaþia cu alte surse,
îndeosebi foile componente ale Hãrþii topografice a României,
Harta topograficã a judeþului Ialomiþa (1908)28, precum ºi o
hartã militarã austro-ungarã (editatã în 1910, cu date ridicate
ante 1905), aratã dispariþia unor aºezãri în jurul anului 1900,
precum ºi apariþia altora, ultimele mult mai numeroase.
Astfel, în jurul anului 1900 au dispãrut satul Bozianca
(destrãmat la sud-vest de Gârbovi), cãtunul Strapazanu (fostã
târlã; în perioada interbelicã, pe fosta sa vatrã s-a constituit
satul Regina Maria, azi satul Tovãrãºia), cãtunul Radieni (la
sud de Þãndãrei), Valea Tronii (la nord de Þãndãrei ºi la est de
lacul Strachina), cãtunul Coadele (fost în sudul judeþului, lângã
Gãunoºi) ºi satul Mãgureni (prin includere la oraºul Cãlãraºi).
Faþã de perioada 1895-1900, la 1905 erau amintite ca aºezãri
noi Principesa Maria (la comuna Malu), Ciocãneºti-Mihai
Viteazu (la comuna Mihaiu Viteazu), Neamþu (comuna
Marsilieni, aproape de calea feratã Bucureºti-Feteºti), Feteºtii
Noi (lângã gara Feteºti), Motâlva (cãtun constituit la nord-vest
de Amara) º.a. Hãrþile amintite menþioneazã unele sate cu nume
pe care nu le mai aveau în 1905, precum Cacaleþi (înainte
Huhueni, la fel ºi dupã 1905), Vadu Petros (apoi Horia),
Broºtenii Noi (apoi Broºteni), Reviga Nouã (apoi Rovinele),
iar satul ªtefan Vodã apare ca ªtefan Vodã sau Siliºtea Grãtaru.
De asemenea, o serie de târle ante 1905 apar ca sate: Cealâcu,
Mãsãliele, Pelinu ºi Scordufu29.
Alte locuiri (Târle, armane, herhanale).Trebuie
menþionat cã ºi dupã 1850 au continuat sã existe în Bãrãganul
ialomiþean alte forme de locuire decât satele ºi târgurile sau
oraºele, precum târlele ºi armanele. Dacã târla avea în Bãrãgan
o tradiþie existenþialã30, armanul apare îndeosebi la sfârºitul
secolului XIX ºi la începutul secolului XX ºi þinea locul vechiului
conac boieresc. Aºezat însã nu în cuprinsul satului, ci în plin
câmp, de regulã la mijlocul moºiei, armanul cuprindea conacul
proprietarului moºiei sau al arendaºului, anexe gospodãreºti
(magazii, grajduri), precum ºi locuinþele lucrãtorilor care
deserveau armanul. Comparaþia cu harta rusã din 1835 aratã cã
în anul 1900 la nord de râul Ialomiþa nu mai era menþionatã nici
o târlã, la fel ºi în partea de est a judeþului, de la Cãlãraºi la
Giurgeni, existând însã ,,în Baltã”. Târlele lipseau ºi în sudul
judeþului, precum ºi în partea de sud-vest. Rãmâneau numeroase
la sud de râu, pânã dincolo de calea feratã Bucureºti-Gara
Ciulniþa-Feteºti. Astfel, între râul Ialomiþa ºi calea feratã amintitã
se întindeau târlele: Dorojan (la sud de pãdurea Cornãþel), Sineul
(la sud-est de aceeaºi pãdure), Movila Popii (la est de pãdurea
amintitã), Cotroceanca (la sud de târla Dorojan, aproape de
calea feratã), Puþul Grecului (la est de Gara Mãrculeºti) ºi Periºor
(la nord de precedenta)31. La sud de calea feratã se întindeau
târlele: Borduºelu (la cca.10 km est de Gara Ciulniþa), Popescu
(la sud de ea), Ivan Petcu (mai la sud), Cãrarea (la sud-est de
precedenta), Blebea ºi Pribegeanu (mai la sud), Capul Moºiei
(mai jos de precedenta), Fraþii Sasu (la sud de Gara Mãrculeºti)
ºi Pazarghidan (la sud-est de precedenta, lângã plantaþia de
salcâmi)32. În Balta Borcei erau târlele: Buzea, Gura Zãtoaca,
La Plopii lui Falam ºi Vlãdeni33. O singurã târlã era pe malul
fluviului, la sud-vest de reºedinþa judeþului, târla Ceacu de lângã
pichetul ºi pãdurea Chiciu34.
În ceea ce priveºte armanele, acestea erau mai dese tot în
partea de la sud de râu, în imensitatea Bãrãganului sudic ºi
foarte rare în celelalte pãrþi ialomiþene. Astfel, la nord de râu
existau doar armanul Sãrãþeni (la nord de satul Buciumeni),
armanul Chiriacescu (la nord de lacul Schiauca) ºi armanul
Pribegeanu (la nord de satul Pribegi)35. În estul judeþului erau
doar armanele Borduºanii Mici ºi Borduºanii Mari36, iar în
partea sudicã erau armanul lui Antonicã ºi armanul lui
M.Popescu, primul lângã pãdurea Holerca, iar al doilea la nordvest de satul Ceacu, amândouã fiind aºezate la nord de ,,Drumul
vechiu de la Bucurescii la Cãlãraºi”37.
Ibidem, p.27-28.
Ibidem, pp.28-30.
27
Ibidem, p.31-32.
28
D.J.A.N.Ialomiþa, Fond Colecþia de hãrþi, harta 12/1908.
29
Vezi harta militarã austriacã, editatã în 1910, pe site-ul http:/
/lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/44-45.jpg ºi 45-45.jpg.
30
Pentru imensitatea Bãrãganului au fost, multã vreme, singurele
forme de locuire, amintite ºi sub numele de coºare sau odãi.
31
Vezi harta austriacã (1910).
32
Ibidem.
33
Harta topograficã a României.Foaia Fãcãeni-Stelnica.
I.G.A.,Bucureºti, 1899.
34
Harta topograficã a României.Foaia Ciocãneºti-Cãlãraºi.
I.G.A.,Bucureºti, 1899.
35
Harta topograficã a României.Foaia Cãzãneºti-Slobozia.
I.G.A.,Bucureºti, 1899.
36
Harta topograficã a României.Foaia Fãcãeni-Stelnica.
I.G.A.,Bucureºti, 1899.
37
Harta topograficã a României.Foaia Ciocãneºti-Cãlãraºi.
I.G.A.,Bucureºti, 1899.
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Pentru a înþelege mai bine fenomenul istoric, la care vom
face referire, se impune o scurtã incursiune în istoria aºezãrii
pecenegilor în sud-estul Câmpiei Muntenia ºi a evenimentelor
care le-au însoþit.
Pecenegii îºi fac apariþia la Dunãrea de Jos în contextul
luptelor dintre bizantini ºi bulgari, pe de o parte, dintre bizantini
ºi kieveni, pe de altã parte, fiind aliaþi când cu Bizanþul, când cu
Kievul. Prima incursiune a pecenegilor la sud de Dunãre a avut
loc în 934 împreunã cu ungurii. Traversarea Dunãrii s-a fãcut,
probabil, printr-unul din vadurile din jurul Silistrei30. Acest
eveniment nu justificã pãrerea cã pecenegii stãpâneau, de acum,
Muntenia, mai sigurã este prezenþa lor în sudul Moldovei ºi
nordul Dobrogei31.
Pecenegii au participat ca aliaþi ai bizantinilor la rãzboiul
dintre trupele lui Ioan Tziminskes ºi cele ale lui Sviatoslav,
terminat cu luptele de la Dorostolon (Silistra) din anul 971. În
972, dupã capitularea trupelor lui Sviatoslav, împãratul Ioan
Tziminskes, gãsindu-se la Dorostolon, a primit închinarea unor
conducãtori locali ai unor cetãþi din dreapta Dunãrii. În mod
sigur, ºtirea nu se referã la conducãtorii pecenegilor. ªefii locali
ºi cetãþile, la care face referire Constantin Porfirogenetul,
aparþineau populaþiei autohtone. Aceste aºezãri fortificate sunt
folosite de localnici împotriva pecenegilor. Odatã cu aºezarea
pecenegilor în colþul de sud-est al Munteniei, cetãþile au fost
distruse. Tot acum ºi-au încetat existenþa ºi aºezãrile Dridu, din
aceastã regiune32. Unii dintre locuitorii aºezãrilor de tip Dridu
s-au retras din calea pecenegilor în regiuni unde erau la adãpost
de primejdie, spunem noi în Balta Ialomiþei. Evenimentul a
avut loc la sfârºitul secolului X – începutul secolului XI, când
dupã toate indiciile, pecenegii au luat în stãpânire Muntenia,
pânã la Dunãre.
Tratatul de alianþã pecenego-bizantinã, din anul 971, va fi
respectat pânã în 1027, când pecenegii vor dezlãnþui o serie de
atacuri ce vor culmina cu acþiunea din anul 1046, nãvãlind în Pen.
Balcanicã „cu tot neamul”33. Baza lor de atac o constituie Bãrãganul,
unde ei se aºezaserã în numãr mare ºi de unde dominau militar.
Timp de un deceniu, între 1046-1059, a existat o perioadã de
liniºte, urmare a tratatului încheiat cu bizantinii, în care un rol
important l-a avut Katakalon Kekaumenes, comandant al oraºelor
ºi teritoriilor de la Dunãre. Întreruperea invaziilor pecenege la sud de
Dunãre se datoreazã ºi conflictelor interne. Acum au loc neînþelegerile
dintre cei doi ºefi ai pecenegilor: Tyrach ºi Keghen (Kegen).
Tyrach, invidios pe Keghen, îi întinde mai multe curse cu
gândul sã-l prindã ºi sã-l omoare35. Dar acesta, prinzând de
veste, „scapã cu fuga în bãlþile lui Borysthene ºi astfel se mântui
de la pieire”. Reuºind sã adune în jurul sãu triburile rãmase fidele,
Keghen porni împotriva lui Tyrach. Sorþii au fost împotriva sa
ºi, învins, el „a rãtãcit prin bãlþi”, dupã care, împreunã cu 20.000
de supuºi ai sãi, „s-a închis într-o insulã a fluviului din faþa
Durostorului”. De aici el cere protecþia împãratului, promiþând
cã se va boteza împreunã cu ai sãi. Împãratul îl va primi bine, „îl
înalþã la rangul de patriciu ºi capãtã trei cetãþi dintre cele de pe
malul Dunãrii ºi multã întindere de pãmânt în schimbul obligaþiei
de a apãra graniþa Dunãrii”.
De aici Keghen trece Dunãrea, în stânga bãlþii, ºi atacã pe
Tyrach. Acesta, mai întâi, a protestat pe lângã împãrat, trimiþând
soli prin care îi cerea sã nu-l mai sprijine pe Keghen. În iarna
anului 1048, trece fluviul pe gheaþã, în baltã, „unde dãdurã
peste o mare bogãþie de vin ºi de vite ºi de bãuturi fãcute cu
miere, de care nici nu auziserã mai înainte ºi desfãtându-se cu
lãcomie, îi cuprinse o molimã de pântece ºi mureau în fiecare zi
mulþime mare”. Keghen îl atacã iute, iar „Tyrach ºi toatã mulþimea
se predarã”. O parte dintre cei prinºi au fost uciºi, din porunca
lui Keghen, iar alþii vor fi colonizaþi de bizantini în pãrþile Sardicei
(Sofia), Naisului (Niº). Tyrach ºi 140 de bãrbaþi furã duºi la
Constantinopol, unde împãratul i-a primit cu „mare bunãvoinþã
ºi botezându-i ºi înzestrându-i cu cele mai mari onoruri”. Acest
episod a pus capãt conflictelor din interiorul pecenegilor.
În 1059 pecenegii din sud-estul Câmpiei Muntenia ºi sudvestul Dobrogei atacã iar imperiul. Înfrânte de armatele bizantine
cãpeteniile lor cad la o înþelegere. Excepþie face numai o ramurã a
pecenegilor conduºi de un oarecare Seltes, care, refugiindu-se
într-un loc greu accesibil din bãlþile Dunãrii, continuã sã se opunã
armatei bizantine. În cele din urmã Seltes a fost silit sã capituleze,
împãratul cucerind locul de refugiu al ºefului peceneg, aºezând,
cel mai probabil la Dorostolon, un nou strateg ºi o garnizoanã36.
Prezenþi de câteva decenii în colþul de sud-est al României,
între pecenegi ºi localnici se realizeazã o alianþã care va ieºi în
evidenþã în deceniul 8 al secolului al XI-lea. Prin anii 1072-1074
localnicii din zona Dirstrei (Dorostolon) nu mai sunt dispuºi sã
se supunã bizantinilor ºi aleg un comandant propriu pe Tatrys
(Tatous,Tatu) din neamul pecenegilor37. Este vorba de acelaºi
Tatos, numit ºi Chalis, despre care Ana Comnena ne informeazã
cã stãpânea Dristra38. La scurt timp pecenegii vor dispãrea ca
factor militar la Dunãrea de Jos în urma înfrângerii definitive de
cãtre bizantini la Lebunion, anul 1091. „Un întreg neam, nu
foarte numeros, ci de-a dreptul nenumãrat cu femei ºi copii; a
fost complet nimicit în acea zi” consemneazã Ana Comnena39.
Victoria totalã, obþinutã de bizantini, ce i-a desfiinþat pe
pecenegi ca factor militar de prim ordin al sud-estului european,
nu a însemnat nimicirea unui întreg neam. Este cazul pecenegilor
aºezaþi în jurul Silistrei, care vor continua sã trãiascã alãturi de
populaþia localã, transmiþând în toponimia localã termenii de
origine pecenegã. În acest context istoric, o întrebare legitimã
se impune: care a fost rolul jucat de Balta Ialomiþei în aceste
evenimente, ºi nu atât rolul strategic în confruntãrile militare
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BALTA IALOMIÞEI
- TOPONIMIE ªI ISTORIE pecenego-bizantine, cât, în special, acela de aºezare îndelungatã,
pentru o populaþie civilã pecenegã, pânã în momentul asimilãrii
complete de cãtre autohtoni.
Fãcând referire la rolul jucat de bãlþile Dunãrii în perioada
marilor migraþii, B.P. Haºdeu spunea cã aceste bãlþi erau pãduri
ºi mlaºtini, care constituiau adãposturi sigure nu numai pentru
bãºtinaºi dar ºi pentru barbari în timp de rãzboi40, afirmaþie
susþinutã ºi de informaþiile transmise de cronicile bizantine.
Cronicarul bizantin Giorgios Kedrenos face referiri, în repetate
rânduri, la retragerea pecenegilor în bãlþile Dunãrii, când descrie
luptele dintre Tyrach ºi Keghen41. Astfel: Keghen „scapã cu fuga
în bãlþile lui Borysthene”, „rãtãceºte prin bãlþi ºi cautã mântuirea
pentru sine ºi ai sãi”, „se închide într-o insulã a fluviului, lângã
Durostor”. La adãpost în baltã, Keghen trece Dunãrea „ºi îi izbea
pe negândite pe pecenegii lui Tyrach”. Tyrach „trece fluviul
îngheþat, în baltã, unde dãdurã de o mare bogãþie de vite ºi de vin
ºi de bãuturi fãcute cu miere…”. Mai târziu, Seltes, un alt
conducãtor peceneg, „se retrage într-un loc greu accesibil din
bãlþile Dunãrii”. Întrebarea care se pune de data aceasta este
urmãtoare: care erau acele bãlþi în care se retrãgeau pecenegii în
mod regulat, aºa cum reiese din textele bizantine.
Reþinem ca deosebit de interesantã opinia exprimatã de N.
Iorga, care pentru prima datã a emis ipoteza cã bãlþile despre
care vorbesc cronicile bizantine ale vremii nu sunt altele decât
bãlþile din insula Borcea42. Mai târziu, Constantin Brãtescu
adnotând traducerea textului din Giorgios Kedrenos, identificã
insula, din faþa Silistrei, în care s-a ascuns Keghen cu „balta
dintre Borcea ºi Dunãre, la Cãlãraºi”43.
Prezenþa pecenegilor în Balta Ialomiþei nu este doveditã pe
cale arheologicã, iar textele bizantine nu fac referire directã ºi
categoricã asupra acestui lucru. În schimb, analiza criticã a
toponimiei din Balta Ialomiþei vine sã confirme ipotezele formulate
de N. Iorga ºi C. Brãtescu, dându-le valoare de certitudine.
La începutul secolului al XX-lea, lingvistul german Gustav
Weigand demonstra cã toponimicele cu sufixul l(ui) sunt de
origine pecenego-cumanã 44. În 1958, la al III-lea Congres
Internaþional de Onomasticã de la München, Ion Conea ºi Ion
Donat 45, într-o comunicare ºtiinþificã privind toponimicele
pecenego-cumane de la Dunãrea de Jos, transforma în certitudine
presupunerea mai veche cã Balta Ialomiþei a fost o zonã de
intensã locuire a populaþiei pecenege, sugeratã de prezenþa mare
a toponimicele de aceastã origine, din cuprinsul sãu. Localizarea
geograficã a acestora, în cea mai mare parte, în colþul de sudvest al bãlþii, spre Silistra, unde s-au desfãºurat evenimentele
relatate de cronicele bizantine, constituie un argument în plus.
La acestea adãugãm toponimicele de Borcea ºi Bãrãgan,

completate de Petre Diaconu cu oiconimele de origine turcã
veche: Bugeac, Galiþia ºi Canlia din sud-vestul Dobrogei, pe
care reputatul cercetãtor le considerã a fi mai degrabã pecenege
decât cumane46.
Prezenþa cumanilor la Dunãrea de Jos nu poate fi trecutã cu
vederea. Regiunea a fost afectatã de invaziile cumane de dupã
1094. Efectul distrugãtor al expediþiilor cumane din 1122-1123
a afectat grav aºezãrile din jurul Bãlþii Ialomiþei, aºezãri între
care Dinogeþia-Garvãn ºi Pãcuiul lui Soare sunt distruse47. În
aceste condiþii o convieþuire cu localnicii era mai greu de realizat.
În consecinþã influenþa cumanã în toponimia localã este mai
dificil de sesizat, dar nu este exclusã. Este cazul acelui nume
topic, Vadul cumanilor, a cãrui localizare este încã în discuþie.
În concluzie Balta Ialomiþei a fost un loc de aºezare
îndelungatã pentru populaþia pecenegã. Este vorba de resturile
celor 20.000 de pecenegi care l-au însoþit pe Keghen în retragerea
sa în baltã, la care cu timpul s-au adãugat ºi alþii. Toponimicele
semnalate provin de la aceastã populaþie civilã care, împreunã
cu armata, s-au fixat aici, în aºezãri stabile, trãind alãturi de
populaþia autohtonã pânã la asimilarea ei completã. Aici au
gãsit condiþii de viaþã excelente, oferite de bogãþiile bãlþii ºi un
adãpost sigur, în faþa duºmanilor, de oriunde veneau ei.
În concluzie, toponimia presupune, de obicei, existenþa în
perioada care ne intereseazã atât a denumirilor în cauzã cât ºi a
faptelor istorice pe care le reflectã. Prin numãrul mare ºi prin aria
lor de rãspândire, în baltã, toponimicele împrumutate de la slavi
ºi pecenegi indicã o convieþuire strânsã ºi de duratã cu populaþia
româneascã, ca ºi aspectele relaþiilor social-politice existente între
români, pe de o parte, ºi celelalte popoare, pe de altã parte.
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(S)CALOIENI...
DUPÃ CALOIENI
CU PAPARUDE
Muzeul Naþional al Agriculturii, Centrul pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Ialomiþa ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean Ialomiþa au
organizat, joi, 14 mai, la Slobozia, o manifestare
complexã cu titlul „(S)CALOIENI... DUPÃ CALOIENI
CU PAPARUDE”. Grupuri de copii din Ialomiþa, Brãila
ºi Cãlãraºi au dat viaþã obiceiului Caloianului, în parcul
Muzeului Naþional al Agriculturii, alaiurile mergând
apoi prin oraº, pânã la fântâna artezianã din Piaþa
Revoluþiei. Manifestarea s-a încheiat cu spectacolul

oferit de taraful „Doina Bãrãganului”. La sediul M.N.A.
a putut fi vizitatã expoziþia „Ritualuri agrare –
(S)CALOIENII”.

Sunt o persoanã disciplinatã.
Vreau doar sã spun cã obiºnuiesc
sã respect legea; ºi am eu una
preferatã - Regulamentul privind
circulaþia pe drumurile publice, pe
care mã strãduiesc sã nu-l încalc
niciodatã. Respect viteza legalã, dau
întotdeauna prioritate, semnalizez
regulamentar, îmi fac asigurare la
timp, revizie ºi tot ce mai trebuie.
Doar cã, uneori, oricât te-ai strãdui,
o mai dai ºi-n barã.
Ptiu! Batã-te sã te batã!
Florentina Loredana
Verziturã coclitã! Arãtare-n dungi!
Mã speriaºi. Tocmai dupã curbã
te-ai gãsit sã mi te iþeºti? ªi n-ai
nici pãr destul, cât sã-mi ajungã ºi mie de-un afumat, sã-mi
treacã de sperieturã, cum îmi fãcea bunica, demult, când eram
copil ºi mã speriam de câte-o lighioanã. ªi ce tot întinzi mâna
aia? Ce, eu nu ºtiu cã trebuie sã trag pe dreapta? Crezi cã de
tâmpitã merg cu avariile în loc de faruri? Aº fi oprit oricum,
mãcar sã te bag în seamã ºi sã te-ntreb dacã nu te pricepi sã
repari niºte amãrâte de faruri care ºi-au gãsit tocmai acum sã mã
lase. Poate mãcar ai pumnul mai puternic, cã al meu - tras cu
nãdejde-n capotã - n-a reuºit sã obþinã vreun rezultat. Doar cã,
dupã aia, m-a lãsat ºi claxonul. Uf, ºi mi-am propus de atâtea
ori sã învãþ reparaþii auto! De mâine, ba nu, cã mâine-i Paºtele,
de poimâine mã înscriu la cursuri.
Întrebarea e ce mã fac eu cu ãsta acum? Regulamentul scrie
clar la capitolul contravenþii – „defecþiune la sistemul de iluminat”.
Poþi sã zici ceva? Nu poþi. Nu putea sã mã pândeascã niþel mai
la vale, acum vreun sfert de orã, când n-apucasem sã pun
avariile? Ar putea sã zicã mersi c-am gãsit o modalitate de-a mã
face vizibilã, altfel vedeam pe unde merg, cã nu se înnoptase.
Sunt la mâna lui, oricum.
ªi tocmai azi mi-am gãsit sã mã îmbrac în trening, ceea ce mi
se întâmplã de cel mult douã-trei ori într-un an. Staþi în dulap
fustiþe scurte, rochiþe sexoase ºi pantalonaºi eleganþi! Aºa-mi
trebuie dacã n-am visat azi-noapte c-o sã mã opreascã un poliþist,
pentru prima datã în „cariera“ mea de ºofer neprofesionist
categoria B.
Doamne, ãsta m-aºteaptã sã cobor! Cum sã-i zic sã mã lase
sã-mi refac mãcar rujul? Ei, ºi-aºa ce mai conteazã, în treningul
ãsta lãlâu ºi cu adidaºii lui fiu-meu în picioare, c-un numãr mai
mari?
Sã vedem ce se mai poate face în situaþia datã.
Gene, nu zic, am frumoase, dar nu prea mã pricep sã dau
din ele. Tot de poimâine trebuie sã iau ºi câteva lecþii din astea.
ªi ochiii-mi sunt frumoºi, dar nu prea ºtiu s-ascundã ce
simt. Fir-ar sã fie! Asta n-am sã-nvãþ niciodatã.
Sã încerc cu zâmbetul? La asta mã pricep. Dar dacã pare
fals? ªi doar n-o sã râd ca proasta, când purceaua-i moartã-n
coteþ (Sã vedeþi, domnule poliþist, ha, ha, ha, ce glumã bunã!
ªtiþi, asearã farurile mergeau beton, chiar mã fleshuiau unii cãi orbeam - nu, asta nu se spune - dar adineauri când sã le-aprind,
n-au mai vrut, hi, hi, hi, aºa-i cã-i amuzant?). Nu þine.
Pãi, aia nu, ailaltã nu, ce mama mã-sii! Ia sã fiu eu aºa cum
mã ºtiu ºi cum mã ºtie toatã lumea, cã doar n-o fi foc. Pânã la
urmã, ce poate sã-mi facã? Îmi trânteºte o amendã (cât o mai
fi?), îmi dã nana la funduleþ (s-o creadã el!) ºi trebuie sã mã lase
sã plec. Cã doar nu m-o prezenta acasã la nevastã-sa, îmbrãcatãn iepuraº.
Bun. Cobor! (Pãzea, domnu’ poliþist, cã io,-n adidaºii ãºtia,
mã cam împiedic, ºi n-aº vrea sã provoc vreun accident!)
- Bunã ziua! zic bãþoasã (vai de bãþoºenia mea! Sã nu mã
întrebaþi de ce, începuserã sã-mi cam tremure mâinile. Mor de
ciudã când mi se întâmplã asta.).
- Bunã seara! (Cu alte cuvinte – ce, ai crezut cã mã pãcãleºti?
Eu nu vãd cã-i searã, cã, oricum, e momentul s-aprinzi mãcar
poziþiile, dacã nu farurile?) Actele dumneavoastrã!
Uitasem de acte. Doamne, sã vezi acum! Nu cã n-ar fi în
regulã, nu cã nu le-aº avea, mereu le port la mine, chiar ºi pânã
la piaþã. Dar când oi începe sã-mi deºert geanta pe capotã...
- Imediat. Numai o clipã, sau poate douã. ªtiþi cum e cu
femeile. Eu, când îmi caut rujul, dau de pix, când îmi trebuie
cheile, gãsesc oglinda, când scotocesc dupã ochelarii de soare,
pun mâna pe pachetul de þigãri. A, gata, cred c-am gãsit. Poftiþi!
Nuuu! Mã scuzaþi, uitasem cã mi-am pus ºi-un tampon, ºtiþi,
sã fie...
Dobitoaco! Ce-o sã creadã ãsta, cã-þi baþi joc de el. Apãreþi,
apãreþi odatã!
- Vã aºtept peste drum, la maºinã.
Aºa, vezi! Pãi e frumos sã stai lângã o doamnã când îºi
cautã în geantã?
Altã promisiune - cum ajung acasã, fac ordine în ea. Da’ ce,
n-am mai fãcut ºi altã datã?
În sfârºit, conform legilor lui Murphy (cum v-am spus, eu
respect legile), ultimele chestii pe care-am pus mâna au fost
multaºteptatele acte. Trec strada, neregulamentar, cã trecerea
era mai încolo ºi doar n-o sã-l fac pe domnul poliþist s-aºtepte,

Miss Univers
ºi i le întind radioasã.
Le ia cu sfialã, de teamã parcã sã nu-i pun vreo broascã-n
mânã ºi, dacã tot nu se putea lega de ele, mi-o trânteºte:
- De ce vã tremurã mâna?
Se putea sã-þi scape? N-ai gãsit altceva mai frumos la care
sã te uiþi? Ia uite ce pozã artisticã am acolo-n permis!
- De bãtrâneþe, zic.
Ce sã fac ºi eu, încercam sã mai destind atmosfera. Cã
doar nu era sã-i spun cã nu-mi pot controla emoþiile, sã se
umfle-n pene.
Holbeazã ochii la mine ºi ce grãieºte?
- Aþi bãut?
- Pardon?!
- Am întrebat dac-aþi consumat bãuturi alcoolice.
Ei, asta-i prea de tot! Stai c-acum eºti tu la mâna mea! ªi eu
care salivasem toatã ziua lângã sticla ãlora de vin ºi nici mãcar
n-am mirosit-o. Rãspund înþepatã:
- Nu, desigur. Puneþi-mi fiola!
- ?!?!
- V-am rugat sã-mi puneþi fiola.
- Lãsaþi...
D-ãsta-mi eºti, Hagi Tudose, nu te-nduri sã strici o fiolã pe
d-alde mine. ªi ce dacã sunt îmbrãcatã-n trening, n-am ºi eu
drepturi ca toatã lumea? Dacã n-am doar un guleraº pe mine, nu
pot sã-mi dovedesc nevinovãþia?
- Bun, atunci ce vreþi sã fac? ªpagatul? N-aº risca fãrã
încãlzire, dar cred cã mãcar roata îmi reuºeºte. Pe care dintre
borduri vreþi?
- Nu, doamnã, nu-i nevoie, da’ v-am vãzut cã vã tremurã
mâna ºi...
- ªi ce dacã-mi tremurã? Ce, dumneavoastrã nu vã tremurã
niciodatã nimic?
- Ba da. Adicã... Uitaþi care-i problema…
Acum îmi explica precum învãþãtorul copiilor tâmpiþi - ºi
pe bunã dreptate, cam sãrisem calul ºi chiar mã întrebam cum
de nu l-am scos din sãrite. Ori oi fi dat din gene fãrã sã ºtiu?
- Deci nu vã dau amendã, e cinci sute de mii.
(Adicã, la halu-n care arãt, nici o chitanþã nu strici pe mine!)
- Vã reþin talonul, vã dau dovadã pentru cin’ºpe zile,
dumneavoastrã reparaþi farurile la un service care vã pune
ºtampila, apoi mergeþi la Poliþie ºi vã luaþi actul înapoi.
O! Mi-e ºi drag sã umblu pe la Poliþie! E drept cã la service
tot trebuie sã mã duc.
- Ei, ce ziceti, facem aºa?
- Pãi, facem, domnule poliþist, cum ºtiþi dumneavoastrã.
- Ce variantã alegeþi?
- Ã...î...(Parcã nu eram la 6 din 49). Conteazã alegerea mea?
- Bineînþeles!
Hm...Ãsta ori e tâmpit, ori extraterestru, ori e de la camera
ascunsã. Oricum ar fi, hai sã-i intru în joc. Poate face vreun
studiu psihologic, am mai auzit eu de-alde ãºtia care ies pe
stradã ºi-ntreabã oamenii.
- N-am înþeles prea bine, între care variante pot s-aleg?
Între talon ºi amendã?
- Între talon ºi sã vã las în pace.
Hait! Nu-i tâmpit deloc. Dimpotrivã, mã crede pe mine
plecatã cu sorcova (cred totuºi cã i-am dat motive suficiente)
ºi, cum îºi închipuie cã n-am toatã þigla pe casã, crede c-am sã

prefer sã-mi reþinã talonul. Na, cã te-am pãcãlit! S-o crezi tu cã
sunt dusã cu vaca, doar mã fac.
- Pãi, ºtiu ºi eu...(adicã, vezi Doamne, mã mai gândesc)
cred cã...sã mã lãsaþi în pace. Chiar mã lãsaþi?
- Bineînþeles. Poftiþi actele, dar îmi promiteþi cã remediaþi
defecþiunea ºi, dacã ne mai întâlnim, nu vã mai iert.
Ãsta chiar vorbeºte serios.
- Mulþumesc! Ce mã costã?
- Nimic, vedeþi-vã, doamnã, de treabã!
- Mã scuzaþi, n-am vrut sã vã jignesc. ªtiþi, eu doar ºtiu cã
totul costã...
- Doar sã faceþi reparaþia.
- Da, sigur, mâine, adicã nu, cã mâine-i Paºtele, poimâine.
Am atâtea de fãcut poimâine. Mulþumesc! A, asta era, mâine-i
Paºtele, ziua iertãrii, aºa-i? (na, cã tot eu þi-am dat ideea!)
- Da, da ! (nici prin cap nu-i trecuse. ªi ce dacã-i Paºtele,
omul trebuie sã-ºi facã mereu datoria).
Totuºi, ce-a fost cu el?
ªi când te gândeºti cã nici mãcar fustã scurtã n-am avut! Vã
daþi seama ce tipã bine trebuie sã fiu, dacã l-am dat gata pânã ºin trening? Te pomeneºti cã, dacã eram pusã la patru ace, îmi
repara ºi farurile!
Ce mai încolo ºi-ncoace! Eram tare mândrã de mine. Cred
cã atunci când am traversat strada înapoi, tot neregulamentar,
mai crescusem vreo doi centimetri în înãlþime ºi vreo trei-patru
în bust. Aveam ºi de ce sã mã mândresc. Cum de nu-mi venise
ideea pânã acum sã particip la „Miss Univers”?
În sfârºit, îi urez toate cele bune, îi mai trimit o bezea de
vedetã înainte sã mã urc în maºinã, arunc actele-n spate, pun
centura, semnalul pe stânga (sã vadã cã ºtiu ºi cã am, mai ales)
ºi demarez mândrã tare. „Are mama o fetiþã frumuºicã foc“. Ei,
vezi, mi-au mai spus mie ºi alþii, dar nu când înotam în trening
ºi mã-mpiedicam în adidaºi, cu ºireturile târâº.
Am parcurs înfoiatã cei câtiva kilometri rãmaºi, tot cu
avariile puse. Numai de nu s-ar ivi alt echipaj! Mãcar de data
asta poate gãsesc actele mai repede. ªi-n orice caz, sã am grijã
ce-i pun ãluia-n mânã.
Ce tot „trageþi” faruri? Voi ºtiþi cine sunt eu? Duceþi-vã ºi
întrebaþi-l pe poliþistul din curbã!
Ajung acasã, promiþându-mi cã data viitoare când mã mai
îmbrac în trening sã-mi pun mãcar o pereche de pantaloni scurþi
pe dedesubt.
Când intru în hol, Îi mulþumesc lui Dumnezeu c-am ajuns
cu bine (mereu Îi mulþumesc pentru câte ceva). Mai fac o cruce
mare ºi-i multumesc, tot Lui, cã m-a fãcut mama frumoasã. Napuc sã termin crucea, cã mã izbeºte oglinda.
Oglindã, oglinjoarã...sparge-te-aº! Aºa, care va sã zicã. Nu
de frumoasã l-am dat gata pe domnul poliþist. În faþa mea nu
stãtea vreo pozã, numai bunã de pus în revista „Playboy“. Îmi
pare rãu cã vã dezamãgesc, dar n-o sã candidez nici anul acesta
la „Miss Univers”. Altul fusese motivul pentru care mã iertase
domnul poliþist ºi-mi înghiþise toate mãgãriile. Pe treningul meu
scria DINAMO.
ªi iar i-am mulþumit lui Dumnezeu, deºi puþin dezumflatã,
cã farurile mi se stricaserã într-una din cele douã-trei zile din an
când, sãtulã de tocuri ºi haine incomode, mã hotãrâsem sã pun
treningul pe mine. ªi cã, atunci când l-am cumpãrat, nu gãsisem
altul în tot oraºul care sã mi se potriveascã, în afarã de cel roºu
cu puþin alb pe care scria, pe ambele pãrþi, cu litere de-o ºchioapã
„Dinamo“.
Mare echipã!

Autori ialomiþeni:
Nicolae Teoharie
ªtefan Grigorescu
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Liedeurile obligatorii în concurs au fost semnate de
compozitorul Leonard Dumitriu, prim dirijor al Operei
Naþionale din Iaºi.
Recitaluri excepþionale, lieduri de Ionel Perlea în
primã audiþie absolutã, sãrbãtoriri UNESCO (J. Haydn
-200 de ani de la moarte, Mendelssohn Bartholdy, 200
de ani de la naºtere) ºi Centenar “Paul Constantinescu”
Aceastã a XVIII-a ediþie a fost apreciatã de critica de
specialitate drept unicã în istoria Festivalului Perlea.
Conform tradiþiei, dupã concurs a venit rândul maeºtrilor
(o parte ºi membri ai juriului) sã susþinã recitaluri în faþa
publicului, dar ºi a discipolilor.
În noaptea de 15 mai, primul recital i-a avut ca
protagoniºti pe mezzo-soprana Claudia Codreanu,
clarinetistul Leontin Boanþã ºi pianista Inna Oncescu,
cu un program ce a inclus piese de K. Szymarnowski ºi
lieduri în primã audiþie de Felicia Donceanu ( Cîntece
mediteraneene pentru voce, pian ºi clarinet).
Un recital emoþionant al baritonului Florin
Diaconescu (Opera Naþionalã Românã din Bucureºti),
cunoscut în istoria muzicii româneºti drept unicul creator
al lui Hamlet (din creaþia lui Pascal Bentoiu), a fost dedicat
marelui compozitor român Paul Constantinescu.
Liedurile lui Paul Constantinescu, pe versuri de Tudor
Arghezi, D. Ciurezu, Pãstorel Teodoreanu, precum ºi piese
pe versurile lui Radu Gyr, un poet uitat dupa ieºirea din
temniþã, în primã audiþie absolutã, au fost primite cu ropote
de aplauze de cãtre public. Aceastã memorabilã searã a
fost încheiatã de recitalul baritonului Nicolae Lupu,
acompaniat de pianistul Mihai Tãnãsescu. Douã lieduri
ale lui Ionel Perlea (Cântec fãrã cuvinte ºi Der Fischer),
rãtãcite în momentul trimiterii de la New York îRomânia a
manuscriselor, în anul 1970, descifrate ºi scoase la luminã de
compozitorul Theodor Grigoriu, au fost interpretate în primã
audiþie absolutã la Slobozia. Radiodifuziunea Românã ºi
TVRM au avut prilejul de a înregistra în direct aceste
interpretãri, care vor intra în istoria muzicalã naþionalã.
Pianistul Andrei Tãnãsescu a încheiat aceastã
noapte cu altã primã audiþie, de aceastã datã “Variaþiuni
pe o temã de Mihail Jora, pentru pian”, în prezenþa
compozitorului, maestrul Theodor Grigoriu.
Sâmbatã, 16 mai, au susþinut recitaluri mezzo-soprana
Operei Române din Bucureºti, Oana Andra,
acompaniatã la pian de Alexandru Petrovici:
Poemes de l’amour et de la mer, op.19 de Ernest
Chauson, soprana Bianca Manoleanu ºi pianistul
Remus Manoleanu (lieduri de V. Timaru ºi J. Haydn)
ºi celebra sopranã a Operei din Cluj, Ramona
Eremia), acompaniatã de pianistul ªtefan Ronay
(lieduri de Hugo Wolf).
În ziua de 17 mai, dupã acordarea premiilor ºi recitalul
de galã al laureaþilor, festivalul s-a încheiat cu douã
încântãtoare recitaluri: soprana Orsolya Agnes Veress,
de la Cluj (piese de Paolo Tosti, Ottorino Respighi ºi

FESTIVALUL ªI
CONCURSUL NAÞIONAL
DE INTERPRETARE A
LIEDULUI “IONEL
PERLEA”
15-17 mai 2009 - ediþia a
XVIII-a
Richard Strauss), ºi mezzo-soprana clujeancã Ana Rusu,
cu 12 lieduri de Mendelssohn Bartholdy, de la a cãrui
moarte se împlinesc 200 de ani.
Sobru ºi ludic...
Alte aspecte inedite ale Festivalului au fost lansãrile
de carte. Compozitorul Theodor Grigoriu ºi muzicologul
Mihaela Marinescu ºi-au lansat cartea “Ionel Perleadestinul unui mare mare muzician român”, oferitã gratuit
celor prezenþi, iar pianistul Remus Manoleanu, ultimele
sale apariþii editoriale: “Paradigme ludice în muzica
româneascã” ºi “ Muzica sub semnul ludic”.
Ograda, dupã 40 de ani

Kleine, Th. Grigoriu,
Mihaela Marinescu
Se spune cã nimic nu e întâmplãtor. ªi aceastã ediþie,
atât de complexã, cu revãrsarea sa de evenimente
excepþionale, a adus cu sine întâmplãri care au reunit idei,
destine. S-au împlinit 40 de ani de la ultima vizitã a lui Ionel
Perlea în casa natalã, o revedere doritã ºi aºteptatã timp de
un sfert de veac. Ultima dorinþã împlinitã înainte de moarte.
În acest an, Festivalul Naþional de lied “Ionel Perlea”, iniþiat
pentru a-i omagia memoria, a împlinit 18 ani. La aceastã
ediþie s-au cântat la Slobozia cele douã lieduri pierdute ºi
regãsite. Datorãm acest lucru maestrului Theodor Grigoriu,
legatarul sãu testamentar. Din nou la Ograda, în faþa unei
fotografii care a surprins momentul memorabilei vizite din
1969, pãstratã în Casa Memorialã, Theodor Grigoriu ºi
doamna Aurelia Stoian (draga nepoatã Kleine a lui Ionel
Perlea) au vorbit cu aceeaºi pasiune despre Ionel Perlea,
despre tot ce se face în memoria sa. Aceeaºi luminã
tinereascã în ochi, ca acum patruzeci de ani.
Din casã lipseºte în acest an cineva...Tanti Chiva,
localnica din Ograda, aflatã în fotografie în grupul care la întâmpinat atunci, cea care se alãtura în fiecare an
oaspeþilor festivalului sosiþi la Casa Memorialã s-a stins
în aceastã primãvarã, cu puþine zile înaintea festivalului.
În biserica alãturatã casei, clãditã de strãmoºii lui Ionel
Perlea în 1868, un student a cântat “Iubi-te voi, Doamne”.
Casa de la Ograda rãmâne în urmã, învãluitã în parfumul
salcâmilor. Ialomiþa îºi urmeazã netulburatã cursul.
Doina ROªCA

ADMINISTRAÞIA

Tiparul executat la S.C. ARTPRINT“ S.R.L.
Slobozia – Ialomiþa; Cod. 8400, str. Ianache, Lot 2
Tel: 0243 234480; 0744 356 593, E-MAIL: tigris@tigris.kfnet.ro

Revista poate fi procuratã din reþeaua CARTEXIM, de la sediul
redacþiei ºi de la Biblioteca Municipalã Urziceni

E-mail:
gigizap2002@yahoo.com

SLOBOZIA,
Str. Matei Basarab, Nr.26
Centrul Cultural „Ionel Perlea” Et.1
CONT: RO88CECEIL0143RON0091587
Suc. CEC Slobozia

Parteneri: Muzeul Judeþean Ialomiþa, Biblioteca Judeþeanã Ialomiþa „ªtefan Bãnulescu”,
Muzeul Naþional al Agriculturii, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”,
Centrul Creaþiei Populare Ialomiþa, Consiliul Judeþean Ialomiþa
Revista poate fi cititã pe internet la adresa: www.ziarulialomita.ro/helis/index.html
Comunitatea Helis, forum de discuþii: istorie.myforum.ro
Sponsori: CONMET Slobozia, TRANSMIM Slobozia, STRUCTURAL CONS Slobozia, CONTE Slobozia,
SONTEC Slobozia, CONCIVIC Slobozia

16

PROIECTUL ARTÃ ªI
CULTURÃ 2009
ROMÂNIA - ITALIA
SCOPUL PROIECTULUI: promovarea valorilor
cultural-artistice româno-italiene în contextul
apartenenþei la spaþiul comunitar european.
SECÞIUNI:
1. SALONUL DE ARTÃ PLASTICÃ
“PRIMAVARA EUROPEANÃ”
2. CONCURSUL INTERNAÞIONAL
“ARTE E CULTURA”, ed. a XIII-a, 2009
1. SALONUL DE ARTÃ PLASTICÃ
“PRIMAVARA EUROPEANÃ” se adreseazã artiºtilor
plastici din România (Filiala UAPR Ialomiþa) ºi
Uniunea Europeanã, membrilor Academiei
Internaþionale “Arte e Cultura”- Castel San Giorgio,
Italia, care au realizat o expoziþie colectivã la Slobozia,
dedicatã Zilei Europei 9 mai.
2. CONCURSUL INTERNAÞIONAL “ARTE
E CULTURA”, ediþia a XIII-a, Castel San Giorgio,
Italia, 25-28 iunie 2009.
• Concursul are temã liberã ºi are urmãtoarele
secþiuni: picturã ºi sculpturã; picturã pentru copii;
poezie; poezie pentru copii; prozã; fotografie (albnegru ºi color)
• Concursul este deschis tuturor poeþilor,
artiºtilor, italieni ºi strãini.
• Regulamentul Concursului va fi transmis în timp
util participanþilor din România de cãtre Biblioteca
Judeþeanã “ªtefan Bãnulescu”- Ialomiþa ºi Centrul
Cultural “Ionel Perlea” Ialomiþa.
Au expus artiºtii:
Romania: Liliana Ionescu, Maria Ionescu,
Simona Lepãdãtescu, Viorica Petre, Maria
Unþanu, Gheorghe Petre, Vasile Aionesei,
Nicolae Croitoru Capbun, Mircea Nistorescu,
George Petre, Dan Stãneasa, Marian Cioban
Italia: Michelangelo Angrisani, Domenico
Terenziano, Giuseppe Apicella, Angelo Giudice,
Marzia Dottarelli
Spania: Pilar Segura Badia, Clara Gracia
Israel: Dina Zilberberg
Franta: Marlene
Austria: Ionuþ Cãtãlin Florea

REDACÞIA
REDACTOR ªEF - Gheorghe DOBRE
CRITICÃ - Anghel PAPACIOC
PROZÃ - Titi DAMIAN
POEZIE, TEATRU - ªerban CODRIN
ESEU, TRADUCERI - Oliviu VLÃDULESCU
FILOZOFIE - Nicolae STAN, Alexandru BULANDRA
ISTORIE, ARHEOLOGIE - Florin VLAD
ARTÃ - Ana-Amelia DINCÃ
MUZICÃ - Nicolae ROTARU
ETNOGRAFIE, TRADIÞII POPULARE - Rãzvan
CIUCÃ, Cristi OBREJAN
EVENIMENT CULTURAL - Nicolae TACHE,
Doina ROªCA
INTERVIU, REPORTAJ - Ion ALECU

Supliment
mai 2009
,
MUZEULUI NAÞIONAL AL AGRICULTURII

ÎNTÂMPLÃRI DIN POST CU PREASFINÞITUL
dr. DAMASCHIN CORAVU,
EPISCOPUL SLOBOZIEI ªI CÃLÃRAªILOR
Semne sau
Nu a fost a cincea întâmplare
23 Aprilie 2009, Praznicul Sfântului Mare
Mucenic Gheorghe, purtãtorul de biruinþã…
Dimineaþa, la slujbã, când pregãteam anafura mã
gândeam, fireºte la tata, Gheorghe, ºi, greu de
înþeles, de ce aºa de mult la Preasfinþítul Damaschin.
Primãvara, dimineaþa, pe ferestruica de la altar, intrã
un mãnunchi de raze. Mi s-a întâmplat, nu o datã,
sã vãd aievea chipurile oamenilor pe care i-am
îndrãgit ºi le-am purtat preþuire. Pe tata îl chemase
Domnul, la 69 de ani. L-am pomenit pe tata la
„Adormiþi”. Pe Preasfinþitul, fireºte, la „Vii”. ªi în
mãnunchiul de raze se fãceau douã cifre, 6 ºi 9,
apãreau, dispãreau, se adãugau ºi se despãrþeau.

Auzisem cã era bolnav, noi nu ne mai vãzusem de
ceva vreme. Pe la 3 dupã amiaza eram în birou
(ºedeam la taclale cu fratele Ion). L-am sunat pe
mobil. Nu mi-a rãspuns. Ca din senin, o pasãre, ca
o umbrã, s-a izbit cu ciocul în fereastrã. Era un
porumbel… Spre 6 seara m-a sunat Pãrintele. Aºa
fãcea întotdeauna, dacã nu putea sã rãspundã la
telefon, mã suna dânsul. ªi sunt convins cã aºa
fãcea cu toatã lumea. Mi-a mulþumit pentru ceea
ce a socotit cã am lucrat ani în ºir pentru Eparhie.
Nu-mi spunea „pentru ceea ce aþi fãcut…”, ci
„pentru ceea ce faceþi”(?!) Mi s-a pãrut cã dorea
sã-mi dea o rãsplatã. A doua zi, înainte de a începe
slujba de Izvorul Tãmãduirii, am aflat vestea:
Pãrintele fusese chemat la Domnul.
ªi aprinsesem candelele, ºi iar coincidenþã:
tocmai gândeam, la proscomidiar, la Psalmul 89,

Prima întâmplare de luat în seamã
Anul 2000, Muzeul Agriculturii deschide seria evenimentelor ce avea sã marcheze un deceniu de la
înfiinþare. Þin bine minte, era în Joi mari când, împreunã cu Preasfinþitul nostru Pãrinte, am inaugurat douã
expoziþii care aveau apoi sã-mi
marcheze viaþa ºi sã sporeascã Muzeul:
„CASA PÂINII” ºi „VETRE
DE SIHÃSTRIE”
Impresionat de cele vãzute,
Întâistãtãtorul nostru, Damaschin
Coravu, ne binecuvânteazã: „Muzeul
Agriculturii un Bethleem al
României”. Mi s-a pãrut cam mult, ºi
am adãugat: „O CÃMARÃ ÎN
CASA PÂINII”. ªi astãzi, în Þarã ºi
în afarã, ne prezentãm cu aceastã
metaforã.
Ne-am oprit apoi amândoi în „Vetre
de sihãstrie”, în faþa unei acuarele
semnatã de Vespasian Lungu din Brãila,
Inaugurarea expoziþiilor
“CASA PÂINII” ºi “VETRE DE SIHÃSTRIE”, 27 aprilie 2000
ºi i-am arãtat o bisericuþã care semãna

Inaugurarea expoziþiilor “CASA PÂINII” ºi
“VETRE DE SIHÃSTRIE”, 27 aprilie 2000

cu biserica de lemn din Poiana veacului al XVIII-lea.
„Pãrinte (nu se formaliza niciodatã), din72
trudesc sã readuc biserica din Poiana în
rânduialã. Ajutaþi-mã sã o aduc în stâna noastrã.
O facem parohie ºi binecuvântaþi sã-i adãugãm
hramul „Buna Vestire”. Eu sunt nãscut de Buna
Vestire, ºi rânduisem ºi Muzeului acelaºi patron.
Sã nu zic de rãu, dar dintre mãrimile judeþului
doar „Naº Leul” (Glodeanu) m-a ajutat concret (cu
bani, soldaþi ºi vorbã bunã) sã mut ºi sã restaurez
biserica, ajunsã pe fãraº, din lunca Ialomiþei pe deal.
ªi era înainte de 89, ºi el se ocupa de propagandã,
printre altele ºi de cea „ateistã”. Mai multe despre

Rugãciunea lui Moise (alt semn?): „Doamne,
scãpare te-ai fãcut nouã în neam ºi în neam…
Anii noºtri ca un pãeanjen s-au socotit; zilele
anilor noºtri întru dânºii ºaptezeci de ani.”
„saga” bisericii din Poiana veþi afla curând dintr-o
carte pe care tocmai o scriu.
Mã sãturasem de memorii, de amânãri ºi de
amãgeli. „Nu e momentul, nu avem bani, nu avem
etc., etc. Cu biserica aºezatã în parc, m-a ajutat
apoi ºi „naºul” Gheorghe Savu.
Foarte curând (chiar nu credeam cã va fi atât
de hotãrât), Pãrintele mi-a trimis maºina de la
Episcopie sã mergem la Poiana, sã vedem biserica.
A deschis visteria ºi am închis „tocmeala” (urât
cuvânt), dar Preasfinþitul a fost clar ºi hotãrât: biserica
sã nu rãmânã muzeu, sã fie vie cum a fost odinioarã;
l-am înþeles, fireºte, ºi pentru mine a fost primul
legãmânt „semnat” cu un ierarh.
„Hârtiile” ºi tot ce înseamnã birocraþia
contemporanã româneascã s-au întocmit din mers.

La Poiana de Sus, înainte de strãmutare
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De Crãciun am intrat la Liturghie ºi la vânãtoare
nu am mai fost niciodatã.
*

A doua întâmplare

La Poiana de Sus, înainte de strãmutare

Parcã îl vãd… venea sãptãmânal „pe ºantier”.
Nu inspecta, se bucura simplu, privindu-l pe
starostele Gavrilã Ciocan ºi pe meºterii lui lucrând.
Se grãbea… Zic ce-am înþeles ºi cred cã nu sunt
departe de adevãr. De biserica din Poiana se va
lega sufleteºte. De Catedralã, cât pentru
împlinirea unei îndatoriri. Era sentimental ºi
însingurat. Cred cã pânã la plecarea Sa, nu s-a
acomodat în Bãrãgan. Avea Oltenia în suflet.
„Dorul oltean” l-a mistuit. S-a mai procopsit ºi
cu un diabet, o boalã care te macinã, din câte
am auzit, chiar ºi când „…lucrurile mâinilor
noastre le îndrepteazã (Domnul Dumnezeul
nostru) spre noi…”(Psalmul 89)

Bolta bisericii „Poiana” era nepictatã. Þãranii din
„locul cu primejdie în ale rãzmeriþei” nu ºi-au mai
gãsit timp nici sã tragã „funia timpului” de jurîmprejurul Sfântului locaº, nici sã-ºi picteze bolta.
Am vorbit cu maestrul Ion Nicodim, celebrul
autor al tapiseriei „Cântarea Omului” de la sediul
ONU din New-York ºi care cu puþin timp în urmã
semna la noi o expoziþie de neuitat: „Þarã, þãrani,
þãrânã”. Ion Nicodim (alt semn augural pentru
biserica Poiana), avea sã facã proiectul picturii bolþii
bisericii pe o … covatã. Pe atunci nu era prea „dus
la bisericã”. Era (ºi a rãmas) un pictor excepþional,
un om cum rar am întâlnit, cu bun simþ ºi mãsurã în
toate. Mi-a ascultat sfatul: „sã faci, Ioane, o
alegorie la Euharistie”. Preasfinþitul Damaschin
l-a ascultat, a adãugat, spre împlinire a ce gândisem,
prescuri din spice de grâu, care luminau bolta
precum stelele. Se întâmplã ca în viaþã sã morfãim
lucruri pe care nici nu le pricepem sau nu vrem sã le
pricepem, dar sã ne dãm, cum spunea tata, cu
presupusul. Nu de puþine ori, am auzit pãreri neofite
despre Erminie, „culori vii”, „picturã neobizantinã”
etc. Opera lui Nicodim nu a scãpat de împotriviri.
Doar Preasfinþitul, calm, echilibrat, înþelept, a
binecuvântat lucrarea care cu greu ºi-ar fi gãsit loc
într-un alt loc.

Strãmutarea bisericii de la Poiana,
13.X.2000

16.X.2000
Strãmutarea bisericii de la
Poiana, 13.X.2000

La Poiana de Sus, înainte de strãmutare

17 DECEMBRIE 2000, cu o sãptãmânã
înainte de Praznicul Naºterii Domnului. Pe atunci
eram vânãtor, ºi, printre cei mulþi sosiþi la târnosire,
se afla ºi grupa mea de vânãtori. M-am pomenit
chemat în Sfântul Altar. Dupã ce am semnat
Gramata aºezatã în pristol (vor nu vor, fraþii vor
trebui sã mã recunoascã printre ctitori, ºi spun
aceasta nu din nesmerenie), m-a întrebat, la povaþa
pãrintelui diacon Gabriel Badea, dacã accept sã fiu
hirotesit. Habar n-aveam ce înseamnã, dar mi-am
zis cã e un lucru de folos pentru mântuire. Uite, se
fac curând zece ani de atunci, am acceptat
canoanele ºi gândesc cu fricã la mântuire. M-a tuns,
mi-a fãcut ºi mi-am fãcut rugãciunile, m-a îmbrãcat
în veºmintele mântuirii ºi aºa am intrat în cler. De
sus, de jos, pentru mine nu conteazã, eu chiar cred
cã îmi plinesc misia care mi-a rânduit-o.

Preasfinþitul Damaschin ºi pictorul Ion Nicodim
pe vremea când trãiau ºi nu gândeau cã vor seminþi
ortodoxia, 8.X.2001

Pictura lui Ion Nicodim între timp, l-a chemat
Domnul va rãmâne o podoabã nepreþuitã a bisericii
Poiana. Astãzi, pânza de cânepã, afumatã, a
început sã se desprindã, cuiele din boltã au trecut
ca prin mâinile ºi tãlpile Mântuitorului… prescurile
de grâu se macinã.
16.X.2000

Discuþii privind lucrãrile de montare, 21.XI.2000
17.X.2000

La Poiana de Sus, înainte de strãmutare

2

*

A treia întâmplare
ªi iar era Postul Mare, ºi iar m-a chemat
Pãrintele, ºi iar o coincidenþã. Era în 15 martie
2004. M-a întrebat ce fac, ce mai face Ion Nicodim,
am vorbit despre culori, despre zidurile, turnurile
de colþ, drumul de strajã, casa domneascã ºi chiliile
de la Mãnãstirea „Sfinþii Voievozi” (era supãrat cã
nu gãseºte în Arhiva Episcopiei proiectul de
restaurare de dinainte de 89). Era îmbrãcat lejer,
fãrã odãjdii ºi în papuci, era chiar OM. Mi-a dãruit
pentru Muzeul Naþional al Agriculturii, din agoniseala
Sa, o colecþie de peste 100 de ºtergare þãrãneºti
(înainte de a-l chema Domnul mi-a spus cã a mai
adunat; cine le mai pãstreazã, ºi vor ajunge într-o zi
la noi?).
În 2007, ºi tot în 15 martie, ºi tot într-o joi, pe
Nicodim l-a chemat Domnul. ªi tot în aceeaºi zi ºi
în acelaºi an, apãrea cartea „ªtergare româneºti.
Repertoriu de motive tradiþionale. Colecþiile
Muzeului”, unde darul primit de la Pãrintele era
aºezat la locul cuvenit… A rãmas pentru eternitate
o carte ºi o ladã de zestre plinã cu ºtergare.

Târnosirea Bisericii de lemn “Poiana”, 17.XII.2000

Târnosirea Bisericii de lemn “Poiana”, 17.XII.2000

Pãrintele lasã în pristolul “Sfintei Mese” mãrturie
pentru veºnicie

Hirotesirea lui Rãzvan Ciucã, 17.XII.2000

*

ªi chiar a patra întâmplare

Târnosirea Bisericii de lemn “Poiana”, 17.XII.2000

Slujbã la Biserica “Poiana” 25.III.2001

ªi eram iarãºi în Post, în Postul Crãciunului
2006. Pronia fãcea sã ne întâlnim la sãvârºirea
lucrurilor de folos tot în post.
Familia Panã (Cristina, Ana Micã, Alexandru,
Marcela/Manole, Aurel, soþia ºi fiica) îmi dãduse
cumva în grijã locul fostei ferme model de la
Frãþileºti, unde pânã la venirea comuniºtilor avea
sã fie cea mai înzestratã exploataþie agricolã din
România.
Venea iarna, în Bãrãgan, la Frãþileºti, conacul,
acareturile, pivniþele erau ca ºi lãsate de izbeliºte.
Mi-a dat atunci Bunul Dumnezeu gândul cel bun:
sã nu iau locul pentru mine, sã nu-l vând la golani ºi
sã fac o mãnãstire. Într-un ceas hotãrâsem
destinaþia, l-am sunat pe Pãrintele nostru ºi i-am
spus cum stã treaba, ºi dacã va avea timp sã mergem
sã vedem LOCUL. Era sâmbãtã pe la prânz… Am
crezut cã mã amânã pentru sãptãmâna viitoare. De
unde! „Aveþi puþin timp, plecãm acum”. Acum,
nu cã Preasfinþitul nu avea ce sã facã, dar aºa era
plãmãdit. Vorbea puþin, avea încredere în oameni
ºi îºi grãbea lucrarea de obºte. M-a rugat sã-i fac
un memoriu, din care spicuiesc: „În alcãtuirea
Memoriului nostru ne-am întemeiat pe respectul
pe care îl datorãm Istoriei ºi uneia dintre cele
mai marcante personalitãþi ale agriculturii
româneºti: Aurelian Panã.
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Hramul de “Buna Vestire” (25 martie 2001) la MNA,
2 ierarhi apropiaþi ca fraþii (P.S. Damaschin ºi P.S.
Casian, Episcopul Dunãrii de Jos), cu ocazia
sãrbãtoririi hramului “Buna Vestire” a bisericii de
lemn “Poiana” ºi a celei de-a 5-a aniversãri de la
deschiderea MNA pentru public 25.III.2001.

Am avut în vedere dorinþa familiei: la
conacul Frãþileºti sã fie MÃNÃSTIRE… ºi un
MUZEU dedicat memoriei ºi lucrãrii
agricultorului Aurelian P. Panã… Prin
sacralitatea lor, mãnãstirile ortodoxe sunt vetre
de spiritualitate ortodoxã, cele mai potrivite
pentru închinare ºi liniºte sufleteascã. La
mãnãstire, fiecare poate sã se cerceteze pe sine,
coborând în adâncime în fiinþa sa, ºi sã-ºi facã
spovedania gândurilor. Într-o lume tot mai
tulburatã, cãutãm cu toþii liniºtea, acest dar
divin cu care Dumnezeu a înzestrat întreaga
Creaturã, de la îngeri ºi oameni „pânã la
pãsãrile cerului ºi florile câmpului…”

Slujbã la Biserica “Poiana” 25.III.2001

Decizia nr. 4 din 5.III.2007 a Episcopiei
Sloboziei ºi Cãlãraºilor, consfinþeºte înfiinþarea
MÃNÃSTIRII FRÃÞILEªTI-SUDIÞI ! Pentru
pomenire, aº aminti ºi numele lui Viorel Nica,
Dumnezeu sã-l binecuvânteze.
Este pentru prima datã când aceste amãnunte le
prezint public. Ulterior, mãnãstirea a primit hramul
„Sfântul Pantelimon”, hram la care nu am fost
invitat ºi nici numele meu nu figureazã în vreun
pomelnic. Altãdatã, alte amãnunte, cã am încã multe
de spus…

În cerdacul conacului de la Frãþileºti

Hramul “Sfântul Ierarh Nicolae”, 6.XII.2002

*

Îl vãd, îl aud, îl ascult pe
Preasfinþitul Damaschin Coravu.
Timpul nu a avut rãbdare cu El. Cu
mine, cum o vrea Domnul. Dacã aº fi
fost mai vrednic, cine ºtie câte am fi
înfãptuit împreunã spre folosul
Eparhiei, cum spunea înainte de
plecare. Aºa a fost sã fie.
ªi stau ºi mã gândesc: sã te naºti de
Înãlþarea Sfintei Cruci, pe pãrinþi sã-i
cheme Ion ºi Elisabeta ºi sã te cheme
Domnul în Sãptãmâna luminatã, în
noaptea dintre Sfântul Gheorghe spre
Izvorul Tãmãduirii… Pronie cereascã
… Dumnezeu sã-l odihneascã în pace,
cã vrednic a fost Pãrintele nostru.
*

La plecare, am aprins în biserica
Sa de suflet candelele ºi am tras
clopotele. Se auzeau clopotele de la
Catedralã ºi în rest doar tãcere.

Slujbã la Biserica “Poiana” 25.III.2001
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ipodiacon Rãzvan Ciucã
directorul Muzeului
Naþional al Agriculturii

NOTÃ:
Foto ªtefan Olteanu, arhiva MNA

