
„... 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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Sursele narative ºi diplomatice referitoare la istoria
românilor pentru sfârºitul mileniului I ºi începutul
mileniului II sunt relativ reduse numeric, ele fiind deja
valorificate de cercetãtori. Cu toate acestea, demersurile
stãruitoare în direcþia depistãrii de date inedite asupra
populaþiei româneºti din jurul anului 1000 se pot solda,
nu rareori, cu rezultate pozitive, mai ales când cercetarile
includ teritorii aflate la periferia interesului istoriografiei.
Este ºi cazul Bãlþii Ialomiþei.

Balta Ialomiþei, pe lângã individualitatea sa fizico-
geograficã în cadrul mediului geografic românesc, a
cunoscut de-a lungul istoriei sale o evoluþie specificã,
fireºte, nu ruptã de cele  douã regiuni învecinate: Câmpia
Munteniei si Dobrogea, pentru care  a jucat,
dintotdeauna, un rol de osmozã.

Savanþii români, printe care Simion Mehedinti ºi Ion
Conea, au scos în evidenþã unitatea pãmântului românesc
de care a depins unitatea poporului român. Pentru Vintilã
Mihãilescu spaþiul românesc  constituie  “un exemplu
clasic de unitate în diversitate”1.

Balta  Ialomiþei, prin avantajele oferite de mediul
geografic, a exercitat o atracþie deosebitã pentru
populaþiile aflate pe diferite trepte de dezvoltare istoricã
ºi, totodatã, nu a despãrþit  pe locuitorii care au trãit pe
malurile sale. Posibilitãþile nelimitate de pescuit  ºi
vânãtoare, precum ºi condiþiile bune de iernat ale ovinelor
au constituit pentru om factori de deosebitã atracþie 2.
Istoria mai veche sau mai nouã demonstreazã acest lucru;
fie cã este vorba de purtãtorii culturilor neolitice ori ale
epocii bronzului, care s-au întrepãtruns, ori s-au dezvoltat
pe axul Dunãrii 3 ; fie cã este vorba de primele înjghebãri
politice, dacã ne referim numai la uniunea de triburi a lui
Dromichaites 4 . Civilizaþia geto-dacã din acest spaþiu
este rezultatul sintezei comunitãþilor umane trãitoare pe
cele douã maluri ale sale. Unitatea populaþiei traco-getice
ºi apoi române, din jurul Bãltii Ialomiþei, nu poate fi pusã
la îndoialã.

 În timpul marilor migraþii, aceeaºi atracþie, sursã de
hranã ºi adãpost în caz de pericol, balta a exercitat-o ºi
asupra noilor veniþi. Printe bãlþile ºi pãdurile din lunca
Dunãrii îºi vor gãsi adãpost, între alþii, goþii atacaþi de
armatele lui Valens 5 , iar mai târziu slavii ºi pecinegii 6.

În ciudã nãvãlirilor  ºi a altor fenomene, Dunãrea de
Jos, de la Silistra ºi pânã la mare,  a continuat sã fie
intens locuitã. Izvoarele bizantine surprind aceste realitãþi.
Attaliates ne relateazã cã pe la 1070 aici existau “oraºe
multe ºi mari ”cu  “o mulþime amestecatã din toate limbile”
ºi care se bucurau de o mare prosperitate7 .

1. Conea , Simion Mehedinþi despre rolul factorului geo-
graphic în Istoria poporului român , în Simion Mehedinþi; Opere
Alese , p101

2. S. Mehedinþi , Deliormanul  o verigã între Carpaþi ºi þãrmul
Mãrii Negre , în Analele Dobrogei , XIX , 1938 , 2 , p231

3. Despre rolul Dunãrii în epoca neoliticã ºi epoca bronzului-
vezi E. Comsa , Rolul Dunãrii inferioare în cursul epocii neolitice
în S.C.I.V.A., 12/14,1978 , p22-27; epoca bronzului la Dunãrea
de Jos , vezi Sb. Morintz , N. Angelescu ; O nouã culturã a epocii
bronzului în România , Cultura Coslogeni , S.C.I.V. , 21/3 , 1970,
p 373-416

4. Înjghibarea unei comunitãþi getice în Jurul Baltei Ialomiþei
în secolele IV  I î.Ch la M. Gramatopol , Dacia antiqua , Editura
Albatros , Bucureºti , 1982 , p 82

5. Zosimos , în Fontes III  p 308-311
6. Skjlitzes, în Fontes III , p 455 , Kcdrenos , în Fontes II ,

p 581-587
7. Attaliates , în Fontes III , p 73
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• 1 iunie 1929, Rãduleºti (azi Brazii), s-a nãscut
Vasile TOMESCU, muzicolog;

• 6 iunie 1950, s-a nãscut Viorica PETRE,
artist plastic;

• 21 iunie 1929, Naslavcea, Soroca (Repub-
lica Moldova), s-a nãscut Anatol PAVLOVSCHI,
profesor, om de culturã (m. 22 noiembrie 1993);

• 1 iulie 1950,  Turnu Mãgurele, Teleorman,
s-a nãscut Ioan NEªU, prozator;

• 1 iulie 1955, Ion Roatã, Ialomiþa, s-a nãscut
Gheorghe DOBRE, poet, ziarist, fondatorul
Asociaþiei Culturale HELIS;

• 13 iulie 1905, Frumuºica (azi Acsintele), s-a
nãscut Gheorghe ACSINTEANU, poet ºi
prozator;

• 19 iulie 1912, Slobozia, s-a nãscut Ion D.
LÃZÃRESCU, inginer, profesor universitar doc-
tor docent în ªtiinþe (m. 16 aprilie 1999);

CALENDAR CULTURAL IALOMIÞEAN
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• 19 iulie 1923, Urziceni, s-a nãscut
Constantin ÞOIU, scriitor;

• 19 iulie 1957, Dragalina, Cãlãraºi, s-a nãscut
Gheorghe PÃUN IALOMIÞEANU
(pseudonimul lui Gheorghe Pãun), prozator ºi
ziarist;

• 24 iulie 1935, Slobozia, s-a nãscut Nicolae
ªERBAN, interpret de muzicã popularã ºi dirijor;

• 26 iulie 1944, Vatra Dornei, s-a nãscut Aurel
SEFCIUC, profesor ºi poet;

• 27 iulie 1950, Urziceni, s-a nãscut Victor
NICOLAE, prozator, scenarist, actor;

• 29 iulie 1950, Sãrãþeni, s-a nãscut Adrian
BUCURESCU, poet ºi ziarist;

• 29 iulie 1951, Dor Mãrunt, s-a nãscut
Nicolae ROTARU, interpret de muzicã
popularã;

• 30 iulie 1915, Slobozia, s-a nãscut Mihai
PETRESCU, pictor.

Mi-am cumpãrat
o rachetã

Mi-am cumpãrat o rachetã ºi mâine
Aº vrea sã mã mut pe o planetã numai a mea.
De fapt, mi-ar trebui patru planete,
Fiecare suspendatã în timpul unui anotimp,
ªi zece gagici sã-mi alunge din creier
Otrava oricãrui plictis.

Mi-am cumpãrat o rachetã.
Ce simplu-i acuma sã zbor!
Cu sufletele voastre prieteni
Arzând în loc de motor.

Plonjând dinspre varã spre iarnã
Sã-mi aºtern pe inimã un covor
De stele curate ca neaua
Pâlpâind feeric în cord.

Privind cerul noaptea sã vã-ntrebaþi ce oare
Agitã galaxia aºa ciudat, sublim?
Apoi sã înþelegeþi ºi, cu un semn de adio,
Sã-mi uraþi sã mã întorc, sã revin!

Mi-am cumpãrat o rachetã.
Ce simplu-i acuma sã zbor!
Cu sufletele voastre prieteni
Arzând în loc de motor!

NOI APARIÞII LA
EDITURA HELIS

Florin Ciocea
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Începând cu data de 7 mai 2010, timp de trei
zile, Slobozia a redevenit capitala liedului în
România, prin evenimentul  de elitã naþionalã care
este Festivalul ºi Concursul Naþional de Interpretare
a liedului – “Ionel Perlea”, ediþia a XIX-a.

Programul acestei luni de Florar a reunit studenþi
din mari centre culturale ºi universitare ale þãrii,
pentru Concurs, iar recitalurile au oferit, dupã cum
a intrat în tradiþia Festivalului, prime audiþii absolute,
capodopere ale literaturii liedului ºi, totodatã, ca
recurs la memorie, omagierea celor aniversaþi în
acest an – Samuel Barber (100 de ani), Hugo
Wolf (150 de ani), Frederic Chopin (200 de ani),
Alfred Mendelssohn (100 de ani), Gustav
Mahler (150 de ani), Robert Schumann (200
de ani), Zeno Vancea (110 ani), Dan Voiculescu
(70 ani) ºi Ede Tereny (75 de ani).

În aceste trei zile, cu sprijinul Societatãþii române
de Radiodifuziune ºi al Societatãþii Române de
Televiziune prin Televiziunea „România de Mâine”
ºi TVR Cultural, muzica de la Slobozia a rãsunat în
întreaga þarã.  „Este un rãstimp de trei zile pline de
sonoruri ce ne vor rãmâne apoi în amintire, asociate
unui nume mare, destinat sã dãinuie – Ionel Perlea”,
a apreciat preºedintele juriului, prof. univ. dr. Grigore
Constantinescu.

ªi în aceastã ediþie, membrii juriului au fost
personalitãþi marcante din marile centre universitare
ºi muzicale ale þãrii: prof. univ. dr. Maria Slãtinaru
Nistor, conf. Univ. dr. Bianca Manoleanu, drd.
Claudia Codreanu, prof. univ. dr. Ionel Voineag
(Universitatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti),
conf. dr. Ramona Eremia ºi conf. univ. dr. Ana Rusu
(Universitatea de Muzicã Cluj), dr. Vasilica Stoiciu
Frunzã , director artistic la Opera Naþionalã din Iaºi,
Daniela Caraman Fotea, redactorul revistei
„Melos” Bucureºti ºi prof. univ. dr. Florenþa
Marinescu, de la Universitatea de Arte din

Festivalul ºi Concursul Naþional de Interpretare
a liedului “Ionel Perlea”

Motto: “Dincolo de scurta noastrã viaþã pe
pãmânt, cei care vor veni dupã noi, sã pãstreze
cu sfinþenie aceastã tainã, a destinului glorios

al unui român: Ionel Perlea”
(Theodor Grigoriu)

Constanþa. Compozitorul liedurilor obligatorii
pentrru aceastã ediþie a fost dr. Ionicã Pop de la
Universitatea de Muzicã Cluj. Organizatorii –
Consiliul Judeþean Ialomiþa, Centrul Cultural
UNESCO „Ionel Perlea” ºi Uniunea Criticilor,
Redactorilor ºi Realizatorilor Muzicali Mihail
Jora Bucureºti, au reuºit sã realizeze ºi de aceastã
datã un eveniment cultural de elitã.

Recitaluri de înaltã þinutã
Prima searã de Festival a avut un repertoriu

interesant: creaþii de Dan Voiculescu ºi Ede Terenyi,
în interpretarea îndrãgitei soprane Bianca
Manoleanu, acompaniatã de pianistul Remus
Manoleanu. Liedurile lui Ede Terenyi , pe versuri
de ªerban Codrin (din ciclul „Dincolo de tãcere”)
au încheiat o searã memorabilã.

Baritonul clujean Florin Estefan, acompaniat de
pianista Iulia Suciu a interpretat piese de S.
Rachmaninov ºi P.I. Ceaikovski.

Seara de 8 mai a avut douã recitaluri de marcã:
soprana Alina Botezz ºi pianistul Ieronim Buga, cu
piese de Chopin ºi duetul pentru sopranã ºi
mezzosopranã cu piese de Robert Schumann
(Diana Þugui, Elmira Sebat ºi pianista Gonul
Abdula).

Recitalurile de duminicã, 9 mai, dedicate Zilei
Europei i-au avut ca protagoniºti pe mezzo-soprana
clujeancã Ana Rusu, (la pian Iulia Suciu) cu un
repertoriu de Zeno Vancea, Alfred Mendelssohn
ºi Gustav Mahler ºi pe baritonul Niculae Lupu (la
pian George Rizea), cu Ciclul „Dragoste de poet”
de Robert Schumann.

PREMIIILE EDIÞIEI A XIX-a:
Marele Premiu  “IONEL PERLEA” –   

Iulia Maria Dan, acordat de Centrul Cultural
UNESCO “Ionel Perlea”;

• PREMIUL I –  Irina Ioana Bãianþ,
Universitatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti –
premiu acordat de Centrul Cultural UNESCO
“Ionel Perlea”;

• PREMIUL II –  Bianca Mãrgean,
Universitatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti –
premiu acordat de Centrul Cultural UNESCO
„Ionel Perlea”;

• PREMIUL III –  Daniel Purcel, Academia
de Muzicã ”Gheorghe Dima” Cluj – premiu acordat
de Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”;

• PREMIUL “MIHAELA AGACHI”  –  
Sorana Negrea Stoica, Universitatea Naþionalã
de Muzicã Bucureºti – premiu acordat de Centrul
Cultural UNESCO Ionel Perlea;

• PREMIUL “MARTHA JOJA” pentru stil
cameral  - Georgiana Costea, Universitatea
Naþionalã de Muzicã Bucureºti – premiu acordat
de Uniunea Criticilor Muzicali “Mihail Jora”;

• PREMIUL “MARTHA JOJA” pentru stil
cameral  - Diana Florea, Universitatea Naþionalã
de Muzicã Bucureºti – premiu acordat de Uniunea
Criticilor Muzicali “Mihail Jora”;

• PREMIUL “STELIANA CALOS” -
Stanca Maria Manoleanu, Universitatea
Naþionalã de Muzicã Bucureºti – premiu acordat
de Uniunea Criticilor Muzicali “Mihail Jora”;

• PREMIUL “DOINA MICU”  - Ana
Pãtrãºcanu, Universitatea Naþionalã de Muzicã
Bucureºti – premiu acordat de Uniunea Criticilor
Muzicali “Mihail Jora”;

• PREMIUL “FUNDAÞIEI BIANCA”
pentru liedul impus – Elena Ina Dincã,
Universitatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti –
premiu acordat de Ede Terenyi;

• PREMIUL “FUNDAÞIEI BIANCA”
pentru programul recitalului – Lãcrãmioara Platon,
Universitatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti –
premiu acordat de Irina Voiculescu pentru
compozitorul Dan Voiculescu;

· PREMIUL PENTRU ACOMPA-
NIAMENT PIANISTIC acordat de Andreiana
Roºca Geamãnã – Georgiana Sava, Universitatea
Naþionalã de Muzicã Bucureºti.

 Doina ROªCA
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ALEXANDRU BULANDRA

Iov, Socrate ºi
Divinitatea

eseu
Moto: “Cercetaþi din nou! Dreptatea mea este

mereu aici!”(“Cartea lui Iov” 7,29)

(urmare din numãrul trecut)

II. Istoria “Cãrþii lui Iov”
4. Cuvintele me
Mai ai puþinticã rãbdare... O secundiþã.
Dar era la rând!
Acum vom introduce în baia revigorantã a religiei

sumeriene ºi al doilea vers din introducere: “Omul sã laude
din toatã inima cuvintele zeului sãu.”

Este simetric primului vers.
Omul nostru trebuie sã cinsteascã, sã glorifice, sã

slãveascã etc., din toatã fiinþa sa, cuvintele... Ei?
Citez din S.N.Kramer: “Pentru a explica activitatea

creatoare ºi cârmuitoare atribuitã acestor divinitãþi...”
Care anume?
Este vorba de zeii care formau, aºa-zicând,

aristocraþia din cadrul Adunãrii zeilor: cei patru zei
creatori – Nammu, An, En-lil ºi En-ki -, cei ºapte zei supremi
care “hotãrau soarta” ºi cei cincizeci care erau numiþi
“zeii cei mari”.

...ªi undeva, în ultimele rânduri ale acestei Adunãri,
zeul omului nostru, însãrcinat sã facã lobby pe lângã zeii
cei mari.

Continui citatul din Kramer: “...filosofii sumerieni
elaboraserã o teorie pe care, ulterior, o gãsim rãspânditã
în tot Orientul Apropiat din antichitate, ºi anume teoria
puterii creatoare a verbului divin. Era suficient ca zeul
creator sã stabileascã un plan, sã scoatã un cuvânt ºi sã
pronunþe un nume, pentru ca lucrul prevãzut ºi desemnat
sã capete fiinþã.” (4,pp.144-145)

Poate cã zeul omului nostru, care nu este creator, îi
spune altfel de cuvinte – de bunã sfãtuire ºi îndrumare pe
calea asprã a vieþii – care meritã ºi ele, din partea
primitorului, laude, la fel cu cele creatoare... Sau îi
transmite, pe înþelesul lui, cuvintele zeilor creatori, aºa
cum le-a auzit rostite de ei înºiºi în Adunarea lor...

Dintr-un imn închinat zeului En-lil, aflãm cã “Atunci
când în mãreþia sa el hotãrãºte soarta,/ Niciun zeu nu
îndrãzneºte sã-l priveascã./ Doar gloriosul sãu sfetnic,
Nusku,/ Poruncile ºi cuvintele inimii sale/ I le dezvãluie; îl
vesteºte despre ele,/ Îl însãrcineazã sã ducã la bun sfârºit
poruncile sale universale,/ Îi încredinþeazã toate regulile
sfinte, toate legile divine.” (4,p.155)

Acest zeu este atât de glorios încât nici mãcar nu se
va uita la omul nostru, cu atât mai puþin sã-i adreseze un
cuvânt!

Ca ºi tine, care-l þii de atâta timp la intrare!
Ce mai scrie domnul Kramer despre cuvintele zeilor?
“De asemenea, pentru a explica într-un mod

satisfãcãtor pentru ei ce anume menþine entitãþile cosmice
ºi fenomenele istoriei civilizaþiei, o datã create, într-o stare
de miºcare continuã ºi armonioasã, fãrã ciocnire sau
dezordine, metafizicienii din Sumer au susþinut ºi o altã
idee. Ea este exprimatã prin cuvântul sumerian me, al cãrui
sens exact rãmâne încã nesigur. El pare sã fi desemnat în
general un ansamblu de reguli ºi directive, fãcând oarecum
parte din toate lucrurile ºi atribuite fiecãruia de cãtre zeii
creatori, dupã planurile lor divine, pentru a le menþine
veºnic în fiinþã ºi în acþiune.”(4,p.145) ...

Sã fim atenþi la cuvintele filosofii ºi metafizicienii din
Sumer!

Emite ºi zeul omului nostru astfel de me-uri?
Mai întâi ar fi bine sã le ºi vedem cum aratã.
Într-un mit consacrat zeiþei Inanna, cuvintele me sunt

enumerate de patru ori, pãstrându-se peste milenii doar
68 dintre ele: 1. Suveranitatea; 2. Divinitatea; 3. Coroana
sublimã ºi veºnicã; 4. Tronul regal; 5. Sceptrul sublim; 6.
Insignele regale; 7. Sublimul Sanctuar; 8. Pastoratul; 9.
Regalitatea; 10.Durabila “stãpânitorie”; 11. Doamna divinã
(Demnitate sacerdotalã); 12-14. Iºib, Lumah, Gutug
(Demnitãþi sacerdotale); 15. Adevãrul; 16. Coborârea în
Infern; 17. Reîntoarcerea din Infern; 18-20. Kurgarru,
Girdabara, Sagursag (eunuci); 21. Steagul luptelor; 22.
Potopul; 23. Armele (?); 24. Raporturile sexuale; 25.
Prostituþia; 26. Legea (?); 27. Defãimarea (?); 28. Arta; 29.
Sala cultului; 30. “Hierodula cerului”; 31. Gusilim
(instrument muzical); 32. Muzica; 33. Funcþiunea de
Bãtrân; 34. Calitatea de Erou; 35. Puterea; 36. Duºmãnia;
37. Simþul de dreptate; 38. Distrugerea cetãþilor; 39.
Tânguirea; 40. Bucuriile inimii; 41. Minciuna; 42. Þara
rebelã; 43. Bunãtatea; 44. Dreptatea; 45. Arta de a lucra
lemnul; 46. Arta de a lucra metalele; 47. Funcþiunea de
scrib; 48. Meseria de fãurar; 49. Meseria de tãbãcar; 50.
Meseria de zidar; 51. Meseria de împletitor de coºuri; 52.
Înþelepciunea; 53. Atenþia; 54. Purificarea sacrã; 55.
Respectul; 56. Spaima sacrã; 57. Discordia; 58. Pacea; 59.
Oboseala, 60. Izbânda; 61. Sfatul; 62. Inima tulburatã; 63.

Judecata; 64. Sentinþa judecãtorului; 65-68. Lilis, Ub, Mesi,
Ala (instrumente muzicale). (4,p.160)

Zeiþa Inanna, regina cerului ºi ocrotitoarea cetãþii Uruk,
doreºte sã rãpeascã de la En-ki, domnul înþelepciunii, care
trãia în Abzu, Strãfundul Apelor, legile divine (me), pentru
gloria oraºului sãu ºi creºterea fãrã seamãn a puterea ei.

Vãzând-o venind, En-ki îi porunceºte trimisului
Isimud: “Dã-i sã mãnânce o plãcintã de orz cu unt;/ Toarnã
pentru ea apã rece care rãcoreºte inima;/ Dã-i sã bea bere
din Faþa de leu./ La Masa sacrã, la Masa Cerului,/ Spune-
i Inannei cuvinte de bun venit.”

Inanna soseºte, începe ospãþul ºi, în toiul lui, luat de
bãuturã, En-ki îi oferã în dar chiar ceea ce ea voia sã-i ia
prin orice mijloace – cele câteva sute de cuvinte me! “Pe
Puterea mea, pe Puterea mea,/ Sfintei Inanna, fata mea,
vreau sã-i dau în dar legile divine.”

Când se trezeºte ºi Isimud îi povesteºte ce a putut sã
facã, En-ki îl trimite sã opreascã din drum Barca
cereascã a Inannei. Reuºind s-o ajungã din urmã, Isimud
îi spune: “O, Regina mea, tatãl tãu m-a trimis spre tine,/
O, Inanna, tatãl tãu m-a trimis spre tine,/ Tatãl tãu mãreþ în
cuvintele sale,/ En-ki, mãreþ în elocinþa sa,/ Ale cãrui
mãreþe cuvinte nu trebuie dispreþuite”.

Revoltatã de aceastã schimbare neaºteptatã în
comportamentul tatãlui sãu, din inima Inannei izbucneºte
o tornadã de cuvinte muºcãtoare: “Pentru ce tatãl meu,
rogu-te, a schimbat ceea ce mi-a spus?/ Pentru ce ºi-a
încãlcat cuvântul pe care mi l-a dat?/ Pentru ce a profanat
mãreþele cuvinte pe care mi le-a spus?/ Tatãl meu mi-a
spus cuvinte mincinoase, mi-a spus cuvinte mincinoase,/
Mincinos a jurat pe Puterea sa ºi pe Absu (Strãfundul
Apelor)!”

En-ki, sã ne amintim, nu era la prima gafã; în Paradis
el mâncase anumite plante în loc sã le hotãrascã soarta.
“Desigur, spune Mircea Eliade, era vorba de o eroare
fatalã, pentru cã En-ki nu s-a comportat conform
principiului pe care îl încarna. Aceastã greºealã risca
sã determine o crizã în structura însãºi a creaþiei.” (14,p.61)

Stai puþin, cã mã ia cu ameþeli! M-a impresionat...
ªi te-ai panicat...
Forþa verbalã necruþãtoare a...
... Inannei. E zeiþã, fiica tatãlui ei, aºa cã i se permite.
Nu a personajelor din “aceastã fermecãtoare poveste

a zeilor, umani, prea umani”, cum remarcã domnul Kramer,
ci a autorului ei. Omul care a conceput-o cu o temeritate
de neimaginat în raport cu o zeitate supremã, fie ea ºi
erou de mit. El...

Aºteaptã la uºã...
...Dar a intrat încã de la început în textul nostru pe

ferestrele larg deschise ale mitologiei. Fãrã el, noi doi n-
am fi avut sãmânþã de vorbã.

Deci n-am fi existat textual.
Cred cã ne putem gândi foarte serios dacã nu cumva

ºi cuvintele dintr-o operã umanã pot fi me atunci când
exprimã astfel de legi divine.

Dar filosofii ºi metafizicienii din Sumer, pe care i-ai
remarcat deja, nu sunt tot oameni?

Care sã fie relaþia dintre ei?
Iatã explicaþia domnului Kramer: “ Autorii miturilor

sau, cum le spunem noi, mitografii – scriitori ºi poeþi –
aveau ca subiect esenþial preamãrirea ºi slãvirea zeilor ºi
faptelor lor...”

Aºa cum trebuie sã facã ºi Omul nostru din primele
douã versuri.

“...Spre deosebire de filozofi, scopul ºi preocupãrile
lor nu constau în cãutarea adevãrului...”

De fapt a unor teorii explicative a Universului, a unei
construcþii de idei ... “Ceea ce urmãreau ei...”

Autorii de povestiri mitice...
“ ...era sã creeze povestiri poetice despre zei, care sã

explice una sau alta din noþiuni într-un chip atrãgãtor, viu
ºi distractiv.”

Principalele lor calitãþi nu erau deci logica ºi raþiunea
care întemeiazã demonstraþiile, ci imaginaþia ºi fantezia
care puteau sã nu aibã nici un temei în gândirea
speculativã. (4,pp.136-137)

... Când monºtrii marini ai lui En-ki apucã Barca
cereascã a Reginei cerului, ea îi cere ajutorul lui
Ninºubur: “Vino credincios trimis al lui Inanna,/ Trimisul
meu de cuvinte binevoitoare,/ Purtãtorul meu de cuvinte
sincere...”

Prin urmare, trimis înseamnã sol. ªi aici Inanna îºi
împunge tatãl, opunându-i calitatea de bunã-credinþã a
propriilor cuvinte.

“...Scapã Barca cereascã ºi legile divine date Inannei”!
...În mijlocul bucuriei ºi veseliei, Inanna ajunge la Uruk ºi
scoate din Barcã, una câte una, legile divine luate lui En-
ki. (4,pp.159-163)

Doar o simplã observaþie: în acest mit doar Inanna
este slãvitã, pe când En-ki se aflã la polul opus...

...Prin urmare, faptele ºi vorbele zeilor nu sunt
totdeauna desãvârºite ºi demne de a fi lãudate de om.

Aºa am revenit ºi noi la al doilea vers, revigorat, din
introducerea la textul sumerian care-l cuprinde pe primul
erou de tip Iov al umanitãþii...

... Nu înainte de a consemna ºi punctul de vedere al
lui Mircea Eliade asupra lui me: “Întrucât zeii sunt
responsabili de ordinea cosmicã, oamenii trebuie sã le
urmeze poruncile, cãci ele se referã la norme, la decretele,
me, care asigurã atât bunul mers al lumii cât ºi al societãþii
umane. “

Sã le urmeze ºi sã le laude – cum spune ºi versul nostru.
Într-o notã de subsol citesc despre me-urile

diferitelor meserii, vocaþii ºi instituþii , posibile traduceri
ale termenului me - fiinþã, sau putere divinã - , ºi despre
interpretarea lui ca o “imanenþã divinã, în materia moartã
ºi vie, neschimbãtoare, statornicã, dar impersonalã de care
numai zeii dispun.”

“Decretele întemeiazã, adicã determinã, destinul
fiecãrei fiinþe, a oricãrei forme de viaþã, a oricãrei acþiuni
divine sau omeneºti. Hotãrârea decretelor se înfãptuieºte
prin actul de nam-tar, care instituie ºi proclamã decizia
luatã.” (14,p.62)

Deschid uºa Omului...
...Deºi interpretarea lui Kramer a Zeului sãu ca înger

pãzitor nu m-a convins.
Un motiv în plus sã-i aplicãm ºi Omului duºul

întãritor al credinþelor ºi ideilor religioase sumeriene.
...O baie de cuvinte a unui om înveºmântat în cuvinte.
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Revoluþii, minciuni ºi manele

Dan Elias

Sunt întrebãri pe care ar
trebui sã ni le punem în
fiecare zi, de dimineaþa
pânã seara, fie cã suntem
în baie, în maºinã sau la
dentist. Cine suntem, ce ne
dorim ºi încotro ne
îndreptãm. Nu am facut-o

când trebuia. Schimbarea regimului, bucuria
nebunilor. Am crezut în puterea revoltei noastre de
a pune ordine în noi ºi în jurul nostru. Ne-am însºlat.
Noi am rãmas aceiaºi. Dupã câteva luni, o parte
dintre cei ce stãtuserã în faþa televizoarelor la
revoluþie, scandau pe strãzi un gând rãmas celebru:
„Nea Nicule, sa ne ierþi,/ Cã-n decembre am fost
beþi!” Acest distih poate fi cel mult o stare de spirit,
o metaforã a existenþei umane pusã mereu sã aleagã
între maþul plin ºi demnitatea bolnãvicioasã a
sãrãciei. Teoria revoluþiilor ar putea statua
ascendenþa darwinistã a revoltei, dialectica ei
dinspre „mult ºi fãrã rost”, spre minunea lui „puþin
ºi prost”. Kierkegaard simplifica pânã la ruºinea
speciei ºi spunea cã o sumã de infracþiuni individuale
poate deveni la nivelul „maselor” o sublimã revoluþie.
Dupã acest danez cu gura slobodã, înhãitatul cu alþi
semeni îþi permite acþiuni ce altfel te-ar arunca direct
în puºcãrie. Eu spun altfel: Revoluþia este apa care
fierbe morcovul. O datã ce procesul se încheie, apa

o arunci la canal ºi pãstrezi… tot morcovul. Priviþi
în jur ºi constataþi singuri câþi astfel de morcovi ºi
marcovei se plimbã în politica româneascã. Este
adevãrat cã au fost perpeliþi în sucurile capitalismului
biruitor ºi cã sunt acum un pic mai moi (ceea ce la
un morcov nu este o calitate), dar gustul ºi þinuta s-
au pãstrat neatinse. Un recent studiu efectuat pe
copii de 2-3 ani concluzioneazã importanþa pe care
o are minciuna în dezvoltarea umanã. Se spune
acolo cã minciuna te face mai descurcãreþ, mai apt
de a ocoli adevãrurile lumii în care trãim ºi implicit
te pozitioneazã în faþa celor sinceri. Asta-i bunã!
La noi, acest adevãr nu are nevoie de nici o
confirmare ºtiinþificã. Priviþi încã o datã în jur ºi
observaþi cã adevãrul este contraproductiv, cã
munca te sãrãceºte, iar moralitatea te poate izola în
singurãtate. Douã guguloaie de silicon ºi o injecþie
cu botox fac mai mult decât toate diplomele din
lume, luate la un loc! Un grãtar de mici sau trei-
patru „fetiþe” la colþ de stradã te pot face om de
afaceri. Dacã natura te înzestreazã ºi cu ceva tupeu
ºi nesimþire, eºti realizat. ªi atunci, cum sã le ceri
copiilor sã-ºi piardã timpul cu învãþatul! De ce sã
mai chinuieºti profesorii sã-ºi batã gura de pomanã,
de vreme ce tu, societate emanatã de revoluþie, nu
dai doi bani pe muncã, pe educaþie sau pe
bãtrâneþea pãrinþilor tãi!Au trecut câteva luni de
când preºedintele României declara cã nu existã

Primãvara asta portocalie consfinþeºte haosul în
care se aflã societatea româneascã graþie
incompetenþei, amatorismului ºi mitomaniei ridicate
la rang de politicã de stat.

Iatã cã votul uninominal a creat o masã
politicã inertã, lipsitã de capacitatea de previziune,
dependentã de buzunarele de la Cotroceni.

În acest context, România a pierdut dreptul de
a-ºi crea propriul sistem de conducere ºi
administrare a avuþiei naþionale, aceste atribute
constituþionale fiind înstrãinate în mod necondiþionat
cãtre structuri financiare strãine, care în decursul
istoriei au mai fost prezente în România ºi a cãror
politicã comercialã nu þine cont de structura statului,
a poporului român, acesta fiind tratat doar ca un
potenþial client aflat într-o situaþie criticã, situaþie
în care nu poate negocia decât de pe poziþii de
inferioritate.

Pe acest fond, România, prin conducerea
portocalie, ºi-a dat mâna cu FMI contractând sume
imense a cãror destinaþie rãmâne deocamdatã
“necunoscutã”, fãrã a conºtientiza faptul cã
întotdeauna creditorul (FMI) îºi va lua ºi totodatã
va respecta mãsura supravegherii capacitãþii
României de a-ºi plãti datoriile.

Iatã cã, existând premise de nesiguranþã în
privinþa seriozitãþii guvernului portocaliu de a utiliza
resursele financiare pentru redresarea economicã a
României, FMI pune piciorul în prag somând
autoritãþile sã adopte mãsuri de naturã a proteja
interesele creditorului.

Gumilasticul din Palatul Victoriei s-a miºcat iute
ºi a emis judecãþi de valoare nãucitoare continuând
campania de învrãjbire naþionalã, fapt ce poate gen-
era finalitãþi imprevizibile.

Soluþia anunþatã de preºedintele prim-ministru
cotrocenist (reminscenþe profesionale - pe vapor
îndeplinea atât rolul de comandant, cât ºi pe cele
de preºedinte de stat, prim ministru, judecãtor,
ambasador, ofiþer al stãrii civile, etc) a cãzut ca un
trãznet peste România: reducerea salariilor
personalului bugetar (umflat puternic de clientela
politicã în ultimii 6 ani) cu 25% ºi a pensiilor cu
15%, în condiþiile creºterii aiuritoare a preþurilor
fãrã suport real.

GÂNDURI

om care sã nu fi ascultat o manea. Nu am reacþionat
în nici un fel pentru cã m-am simþit ca un infractor
de drept comun. Parcã nu voiam sã fiu deconspirat,
acuzat ºi anchetat pentru o vinã pe care nu o
înþelegeam. Ca mine sunt milioane ºi mã întreb acum,
când spaima puºcãriei mi-a mai trecut, cum o fi sã-
þi crezi poporul o sumã de clone nereuºite,
repetându-þi propriile obsesii!? Ce bine trebuie sã
te simþi ºi sã dormi! Revoluþie ºi minciunã. Sãrmanul
Voltaire spunea cã este aºa de uºor sã guvernezi!
Trebuie numai sã te pricepi sã iei bani de la o parte
din cetãþeni, pentru a-i da altora. Simplu! De
douãzeci de ani facem asta fãrã sã ne rãspundem la
nici o întrebare. Parcã suntem într-o continuã
descompunere ºi un miros de putreziciune se
rãspândeºte deasupra noastrã. Nu am fãcut nimic
serios în aceastã þarã. Numai cârpeli ºi improvizaþii.
În timp ce preºedintele deschide „sezonul de
reduceri”, peste mãri ºi þãri, fiica sa se simte datoare
sã-i justifice acþiunile ºi þine în Parlamentul european
un „speech” despre responsabilitatea guvernãrii ºi
voinþa Bucureºtiului de a tãia în carne vie atât în
ceea ce priveste cheltuielile bugetare, cât ºi în lupta
împotriva corupþiei ºi a nepotismului. (Asta cu
„nepotismul” e de la mine, dar bãnuiesc cã i-a
scãpat tinerei domniºoare.) Dupã cum lesne se
poate observa, ne-am întors de unde am plecat.
Putem face o mie de revoluþii! Suntem blestemaþi ºi
pace!Franz Kafka, bulversat de neºansa de a nu fi
ascultat niciodatã o manea, spunea cu tristeþe:
„Existã speranþã, dar nu pentru noi!”

Vasile Iordache

Necesitatea suportãrii acestei “curbe de sacrificiu”
a cãrei finalitate nu este temeinic determinatã în timp,
este argumentatã de domnul preºedinte prim ministru
vaporean prin nevoia de prevenire a grecizãrii României.

Auzi Coane, trebuie sã suportãm aceste gogoriþe
numai ca sã nu ajungem în situaþie Greciei!

Pãi eu aº vrea sã fim în situaþia lor. Sã avem o
pensie medie de 600 euro, un salariu mediu de 1000
euro, sã beneficiem de al XIII-lea ºi al XIV-lea salariu
ºi, peste toate astea, toatã Europa sã se dea peste cap
sã gãseascã soluþii de redresare a situaþiei,ea fiind
foarte receptivã la doleanþele strigate în stradã de cãtre
populaþie.

La noi, ãºtia care zic cã ne conduc, în fapt continuã
sã-ºi burduºeascã buzunarele fãrã sã le pese de noi
ceilalþi.

Faþã de remarcile vizãnd protecþia socialã, în aceste
zile am fost surprins sã aud voci bine cunoscute ale
unor proprietari de averi agonisite nu tocmai licit ºi
într-un timp exagerat de scurt, cã nu este necesar ca
România sã fie un stat social. Politica socialã este doare
obiectivul partidelor de stânga, ºi este treaba lor sã
perie puterea ºi sã facã politicã socialã.

Coane, mi-e fricã de toþi ãºtia, alde neica nimeni
cãrora cartea de cãpãtãi nu le prieºte decât atunci când
consfinþeºte drepturi ºi avantaje pentru ei. În rest,
potopul.

Pãi, dacã astfel de oameni portocalii s-ar uita puþin
ºi în articolul 1 alin. 3 al Constituþiei României ar fi
surprinºi sã afle faptul cã, în prezent, “România este
stat de drept, democratic ºi social, în care demnitatea
omului, drepturile ºi libertãþile cetãþenilor, libera
dezvoltare a personalitãþii umane, dreptatea ºi
pluralismul politic reprezintã valori supreme, în
spiritul tradiþiilor democratice ale poporului român
ºi idealurilor Revoluþiei din decembrie 1989, ºi sunt
garantate”.

În aceste zile nu am simþit cã preºedinþia ºi ceilalþi
cunosc ºi sunt preocupaþi sã respecte Constituþia, pe
care vor sã o modifice probabil tocmai pentru a scoate

din text caracterul social ºi
obligaþiile care decurg din
acesta.

Iute, iute se apropie ziua
copilului pentru care portocala
guvernamentalã pregateºte un
cadou deosebit: diminuarea
alocaþiilor, a ajutoarelor pentru
mame (dã-o încolo de politicã
demograficã) ºi alte surprize
menite sã diminueze dreptul la
o copilãrie fericitã.

Taifunul portocaliu pogorât asupra noastrã prin
liberul consimþãmânt al ºtampilarilor aflaþi sub vraja
flãcãrii violet goleºte totul: locuri de muncã,
farmacii, spitale, ºcoli, teatre, cãrciumi, tot, tot,
creând panicã în rândul celor aflaþi la sfârºit de drum
care-ºi vãd grãbitã soarta spre îngrãºarea
pãmântului din care au venit.

GENOCID!
 Da! Citiþi corect! GENOCID.
Art. 357 COD PENAL – Genocidul:
Sãvârºirea în scopul de a distruge în întregime

sau în parte o colectivitate sau un grup naþional,
etnic, rasial sau religios, a vreuneia dintre
urmãtoarele fapte:

c) supunerea colectivitãþii ori grupului la
condiþii de existenþã sau tratament de naturã sã
ducã la distrugere fizicã;

... se pedepseºte cu detenþiunea pe viaþã sau cu
închisoare de la 15 la 25 de ani ºi interzicerea unor
drepturi.

Vã las dumneavoastrã sarcina de a analiza
întrunirea elementelor constitutive ale acestei
infracþiuni în contextul politic, social ºi economic
actual.

ªi vara se apropie cu paºi grãbiþi în huiduieli
sindicale ºi strigãte de neputinþã ale bunicilor ºi
pãrinþilor care au fost nevoiþi sã iasã în stradã ºi sã-
ºi strige groaza pe care o simt în urma
perspectivelor promovate de guvernanþi, fiind
acuzaþi de manipulare când, de fapt, sunt ameninþaþi
cu dispariþia.

ªi nu pot sã nu mã întreb: oare mai existã raþiune
în politica româneascã, mai judecã cineva?
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Existã cel puþin douã mari surse ale substituirii vechilor
motive culturale cu abstracþii schematice, considerã Adrian-
Paul Iliescu. Prima este aceea cã, într-o epocã a culturii de
masã, de genul ,,ºtiinþã pentru toþi”, orientarea cãtre sintezã,
rezumat ºi accesibilitate a vieþii noastre culturale nu trebuie sã
surprindã. Dar apelul la manuale, culegeri de texte, dicþionare,
enciclopedii ne oferã doar o imagine simplificatã a unei realitãþi
spirituale descurajant de complicate, ideile fiind rupte din
contextul lor cultural originar, simplificate ºi schematizate în
vederea unei digestii mentale rapide ºi lesnicioase. Cultura
manualului ºi dicþionarului este o culturã a schemelor ºi
ºabloanelor, simplificãrilor ºi vulgarizãrilor care satisfac
interesul imediat al semidoctului, dând profanului impresia cã
înþelege ceea ce de fapt nu înþelege deloc. Într-o susþinere publicã
despre eticã, Wittgenstein scria cã intenþiona sã facã ,,o
conferinþã ºtiinþificã de popularizare, adicã o conferinþã care
urmãreºte sã vã facã sã credeþi cã înþelegeþi un lucru pe care, de
fapt, nu-l înþelegeþi ºi sã satisfacã  ceea ce eu cred cã este una
dintre cele mai ieftine dorinþe ale omului modern, ºi anume
curiozitatea superficialã cu privire la ultimele descoperiri ale
ºtiinþei”24. În spiritul ideii wittgensteiniene, Adrian Paul-Iliescu
aratã cã acea curiozitate intelectualã superficialã pentru
,,progresele ºtiinþei” genereazã pasiunea ºi pentru o filozofie
popularizatã, unde interesul acut pentru ,,adevãrurile abisale”
face ca acestea sã aibã o formã aforisticã, uºor de reþinut, în
vederea comerþului de idei. ,,Surogatele intelectuale devenite
monedã curentã sunt consacrate de jurnaliºti cu bizara, dar
puternica autoritate conferitã de frecventa prezenþã în universul
mass-media. (…) Cãci jurnalistul este omul chemat sã vorbeascã
despre toate tocmai pentru cã nu se pricepe la nimic. (…)
Mass-media, cu dominaþia ei spiritualã, consacrã definitiv
captivitatea minþilor în labirintul de scheme ºi abstracþii, de
platitudini la modã, construit de cultura ºi spiritualitatea
popularizatã”25.

 Cea de-a doua sursã a captivitãþii minþii în schematismul
unor abstracþii identificatã de autor este dezvoltarea extraordinarã
a unor cercetãri de specialitate, cu conþinuturi logico-intelectuale
exacte ºi adresate specialiºtilor. Temele ideatice îºi pierd topos-
urile originare, devenind resorturi conceptuale idealizate,
funcþionând doar în compartimente particulare ºi  posedând
doar utilitate instrumentalã. Pierderea din vedere a unitãþii
originare face ca gândirea sã rãmânã prizoniera unor schematizãri
specializate din care numai cu greu se poate ieºi, devenind
astfel prizonierii abstracþiilor unui singur domeniu. Se ajunge
astfel la un unic set de abstracþii bine adaptate la un singur
unghi de vedere, din care putem ieºi doar restituind ideilor
mediul ºi conexiunile spirituale iniþiale. De fapt, reducþionismul
simplificator constituie eroarea tipicã a omului incult sa
perioadelor de inculturã. Neglijarea istoriei ideilor sau ignorarea
analizei filosofice este un mod mascat de a condamna gândirea
la captivitate. Cine este interesat de istoria ideilor nu manifestã
interesul care-l concureazã pe acela al istoricului, ci unul
filosofic: înþelegerea filosoficã a structurilor de adâncime a ale
culturii ºi sensibilitãþii, a marilor obsesii care au modelat
Weltanschauung-ul oamenilor. O carte bunã de istorie a ideilor
nu oferã doar informaþii despre vechile trasee ale gândirii, ci
permite cititorului ei sã retrãiascã o stare de spirit,
experimentând din nou un fel de a vedea lumea, cunoscând
spiritualitatea dispãrutã a unui peisaj cultural interior, cu toate
ramificaþiile ei filosofice, artistice, religioase sau politice26.

Cele câteva observaþii legate de filosofia lui Wittgenstein ni
se par relevante: în ciuda celor aproape ºase decenii scurse de la
dispariþia fizicã a acestui gânditor original, gândirea sa ne poate
oferi un reper esenþial pentru înþelegerea lumii în care trãim. Sã-i
apreciem filosofia ca atare, cu satisfacþia cã ne-a oferit o
perspectivã actualã a modului divers de a ne raporta la realitate,
la dialogul permanent deschis a omului cu lumea ºi cu sine
însuºi.

WITTGENSTEIN ªI
ACTUALITATEA

FILOSOFIEI
LIMBAJULUI

(urmare din numãrul trecut)

24 Apud Mirece Flonta  (editor), Filozoful – Rege? Filozofie, moralã ºi
viaþa publicã, Editura Humanitas, Bucureºti, 1992, p. 45.

25 Adrian-Paul Iliescu, Anatomia rãului politic, op. cit. p. 33.
26 Adrian-Paul Iliescu, Anatomia rãului politic, op. cit. pp. 27 – 38.

Grigore Spermezan

Au analizat ºi au decis:
Casa în care locuiesc e din fum de þigarã.
Fereastra dinspre fericire e spartã ºi e dusã în spinare
de altã fereastrã care are, în locul luminii, o imensã lumânare.
Cealaltã fereastrã nu duce niciunde; are dureri hepatice,
este tradusã din hindusã ca mahabharata,
ºi e legatã la ochi cu o noapte indusã în eroare de o alta.
În loc de uºã,
o metaforã ruginitã stã veºnic deschisã.

Aerul care te înconjoarã, de când pui piciorul pe scarã,
viscoleºte dintr-o Fata Morgana,
corigentã în clasa a patra primarã.
Sã încerci sã despici firul în patru ar fi o nerozie, cãci,
îndatã,
dimineþile ar scãpãra revoluþia de hârtie ºi însãºi viaþa ta
ar înainta prea mult –
ºi fãrã rost –
în chindie.

Din prispã se pãtrunde în tindã, unde, de regulã,
un bici nãzdrãvan te colindã în cârdãºie cu o cãpuºã.
E ca la ruleta ruseascã:
nici nu ºtii
când sub tine
se varsã gaura neagrã, neomeneascã.

De grindã
zace, spânzurat, de câteva veacuri, adevãrul despre
viaþa mea anterioarã.
Oho, aici nebuloasele trag toate foloasele …
Doar de cuibul de cioarã nu se atinge nici o primejdie.

Restaurator

De câte ori era iertatã vârsta,
jucam la ruletã sufletul zdrenþuit…

Fãrã  canoane ºi coduri,
restaurator îndrãzneþ,
ardeam într-un creuzet
oboseala nopþii de veghe

La ultimul macaz
refãceam dinadins inserþiile fericirii

Costel Bunoaica

Arhitectura unei iluzii

În odaia unde viforul stã cu chirie
se intrã prin ochiul reumatic al unei pãduri;
nici nu ai crede cã îþi luminezi þipãtul cu lama unei securi.
În cealaltã odaie nu este nimic; doar o himerã
ºi un pic de neant împrospãteazã vedeniile ºi le trece apoi
pe sub pleoapa altui strigoi,
cãruia,
cu o orã în urmã,
i se dãduse ordin ferm – chiar de la procuraturã –
sã-ºi camufleze discret þãruºul din stern
ºi sã se împroprietãreascã pe loc cu o iarnã de care
ºi matahalele rele se tem.

În firidã,
grijile hiberneazã pe o ranã fierbinte cu iluzia cã se pot
îmbarca într-o ploaie divorþatã de nori,
începând chiar din  zori.
Deºi astãzi sunt romantic doar în nordul suprem,
scot din lada de zestre vreo douã ninsori
ºi le pun cãpãtâi temerilor care mã dor.
Nesimþit, mã aºtern peste umbrã ºi dorm în neºtire.
De disperare,
pe ranã valseazã subþire o lacrimã fãrã veºminte.

De cealaltã viaþã, parol! nu-mi mai aduc aminte…

VIORICA GHEORGHE
Cãderea din cuib

Fãrã poticnire,
dezvelesc reliefuri ca pielea ºarpelui
în primãvarã,
scormonind la temelie dupã uitare

Nu recunosc nici sufletul
plecat în grabã pe urme cãrunte,
repetate în oglinzi,
la cãderea din cuib,
spre lãcomia zãpezii

Ca sã înþelegi munca ºi opera lui Marin Ifrim se presupune a desprinde dintre numeroasele sale poziþii
de atac, atitudinea fundamentalã în faþa vieþii, construitã pe dictonul: Sunt om ºi nimic din ce este omenesc
nu mi-e strãin (Terenþiu). Altruist ºi modest, îi considerã pe alþii mari scriitori, excluzându-se din orice
clasament. Poate cã are dreptate, întrucât trãieºte în mijlocul junglei, în insecuritate ºi incertitudine, nu în
lumea diafanã a poeziei. Marin Ifrim ascultã ºi înþelege bãtãile de tobã ale triburilor sãlbatice care pregãtesc
execuþii, ºi nu se sperie. Le denunþã. Poezia lui, ca ºi tabletele ºi foiletoanele sãptãmânale sunt lovituri de
artilerie, urmate de explozii uriaºe. Ca sã stãruim în aceastã comparaþie militarã, trebuie sã acceptãm
pierderile colaterale cauzate de schije ºi rãnile produse prin ricoºeu. Numeroase sau nu, victimele fac parte
din regia spectacolului. În cazul lui, celebrul vers al lui Beniuc „Tare-i obosit ºi trist poetul” este adevãrat
pe jumãtate. Fiecare alege doimea convenabilã.

De ani ºi ani critica literarã constatã rafinamentul stilistic ºi intelectual al curentului marin, orgolios
ºi contaminat de conºtiinþa subtilitãþii labirintice. S-au spus multe, dar nu totul. Ingenioasele jocuri lirice,
sintagmele inedite, autoironia ºi maliþiozitatea au adus comentatorii într-o stare de euforie a splendorii, încât,
a mai cuteza aici o nouã caracterizare a formulei sale artistice, ar fi, desigur, de prisos. Totul e…ultramarin.
Antologia de autor, intitulatã în spiritul celor afirmate mai sus, „Gloria localã” (2007), nu este atât de severã
pe cât pare, dar pledeazã cu sinceritate pentru adevãratul Marin Ifrim. Ea cuprinde poezii alese din ºapte
volume, apãrute între 1986 ºi 2006. Negreºit cã unui scriitor omogen ca domnia sa îi e greu sã aleagã. Nici
nu mi-l imaginez cã ar citi undeva poeme preferate. Pentru cã este un antifilistin.

ªi ca jurnalist, Marin Ifrim ºtie cã cea mai bunã apãrare e atacul. Impuritãþile vieþii sunt prinse în
vârtejul ventilatorului de o sutã de mii de volþi, personajele favorite fiind licheaua, demagogul ºi parvenitul.
Luãrile sale de poziþie sunt perfect delimitate: politica, societatea, educaþia, cultura. Caracterul tranºant al
opiniilor trebuie cã i-au fãcut mulþi inamici, de vreme ce nicio publicaþie buzoianã nu-i oferã o rubricã
necenzuratã. A vorbi astãzi cu onestitate lipsitã de echivoc înseamnã a te expune contestãrilor ºi
contraatacurilor de tot felul. Stilul fosforescent, metafora sclipitoare energizeazã gândirea sa latinã.

C U R E N T U L   M A R I N

Gheorghe Postelnicu
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Murise o lume, o înverºunare criminalã rãvãºea satul,
putorile ºi scãlâmbii se repezeau din senin la oamenii
întregi, la bãtrâni ºi femei, la copiii celor care avuseserã
demnitate ºi rost, îi rupeau in bãtaie, îi înjurau ºi îi
blestemau degeaba, îi batjocoreau cumplit.

Mulþi plecaserã, pe alþii îi izgoniserã sãrãcanii ºi
jerpeliþii împreunã cu activiºtii în bluze albastre, veniþi
din Bucureºti, cioroi siniºtri cu feþe crispate pãtrate, cu o
încruntare tembelã.

Alþii muriserã în razboi sau rãmãseserã prizonieri la
ruºi, unii veneau seara ºi plecau de cu noapte prin
gãrdurariþa din spatele caselor, înspre viscol.

O secetã nemiloasã bântuia Bãrãganul de câþiva ani,
mulþi dintre copii muriserã de pelagrã, de tuse ºi ofticã
sau de viermi, cei care rãmãseserã hoinãreau hamesiþi ca
niºte duhuri cu ochii holbaþi, cu pãrul încurcat în cârlionþi
ciufuliþi ºi prãfuiþi, cu frunþi din care ieºiserã rãdãcinile
albastre ale venelor, în zdrenþe care-i descopereau
indecent.

Umblau oameni ºi femei care cântau în cor chemãri la
Dumnezeu, alþii cerºeau cerºetorilor sau ale morþilor, copiii
se bãteau pe colacii de la pomeni, ajunºi în praful uliþelor
care deveniserã parcã fabrici de colb înecacios ºi pe care
umblau vârtejuri ca niºte duhuri ale morþii, plimbând umbre
dezolate prin uscãciune ºi pulbere.

De parcã moartea rosese tot ºi amãrãciunea uscase
de tot sufletele încât nebunia umpluse lumea ca o molimã,
pe geamuri ºi pe cer se vedeau sfinþi nãlucind, veni un an
în care Dumnezeu se îndurase brusc de oameni ºi lãsã

Anghel Papacioc

Migraþii (II)
“...Precum în cer aºa ºi pre pãmânt”

peste noi ploi care nu se mai terminau, încât valea
Papaciocilor se umpluse cu apã, devenind una cu crivaia
lui Manolache, lunca se umpluse ºi ea cu apa venitã din
Ialomiþa care revãrsase peste Perieþi, peste lunci, peste
crivãi, încât nu se mai vedeau din ape decât umerii
pochinelor, vârfurile rotunde ale movilelor.

Au fost pãsãri albe care  aduceau norii ºi gângureau
luminos, prigorii ºi luncã se spalã, colburile negre se
duseserã cu apele, crãpaturile adânci ale pãmântului
înghiþiserã lacome apa pânã la morþi.

Pãrea cã plecaserã ºi comuniºtii, doar cloceau pui
monstruoºi, se cuibaserã în sedii cu steguri roºii ºi sigla
secerii ºi ciocanului, care semãna cu sinistrul cap de mort
de pe steagul pirateresc.

A venit vara bogatã, cu grâu pânã la pieptul cailor ºi
moþuri brobonate de mei ºi spicuri mustãcioase de orz, cu
dantelaria ovãzului ºi ondulaþia   suavã a secarei, doamna
înaltã a lanurilor.

Fuseserã maci, nebunie de sângerare aburoasã peste
câmpuri ºi lanuri, licãrire de candelã sub cerul albastru,
cu mohoarele ierbii negre, cu fluturii albaºtri ai cicorii ºi
zurgãlãii mov ai neghinei. La talpa lanului ºi pe rãzoare
picura sângele voinicului ºi albea scrobitã fusta
rândunicii.

Oamenii tãiau grâul cu coase care aveau umere care
sã-l rânduiascã în brazde, de unde era luat mãnunchiuri ºi
legat cu paie fãcute funii prin rãsucire, în snopi, sprijiniþi
pe genunchi.

Umpleau apoi cãruþa aranjatã cu dârlogi de lemn,
stivuind snopii pânã ce caii rãmâneau niºte piticanii sub

povara grâului, care ajungea la vârfurile plopilor  ºi
salcâmilor ºi lua întreaga lãþime a uliþei.

Acum înþelegeam de ce Tache Constandache spunea
arie bãtãturii, îngrijitã sã nu creascã pe ea troscotul ºi
cãpriþa, nici sã fie rânitã cu sapã, topor sau cazma, nici sã
fie umblatã pe timp de ploaie, de ce în mijlocul ei era înfipt
un par cu belciug la capãt.

Nea Nae a descãrcat snopii din cãruþã ajutat de þaþa
Riveica, ea îi arunca înþepându-i cu o furcã de lemn, acolo
unde îi cerea bãrbatul pentru a-i aranja roata în jurul
stâlpului, desfãcându-i de brâul de la mijloc ºi rãsfoindu-
i sã se afâneze pânã la înãlþimea genunchiului.

Aria se umpluse roatã pe o razã de  15-20 metri de
aurul brobonat al grâului ºi în nucii din jur cântau cucii ºi
mierlele þintuind miezul verii.

 A bãgat caii in arie, cu hãþuri ºi cãpestre din cânepã ºi
cu o funie legatã de stâlpul din mijloc pe care i-a mânat el
pânã când funia s-a desfãcut de pe stâlp ºi caii au ajuns
la marginea grâului presãrat pe toatã întinderea ºi apoi s-
a înfãºurat iarãºi pe stâlp, cãlcând grâul care îºi scutura
astfel boabele de aur ºi se presa sub picioarele cailor.

Apoi am mânat noi copiii,Vasile ºi eu, fiind învãþaþi sã
þinem mereu funia întinsã astfel încât sã cuprindã toate
paiele.

Dupã mai multe ori de dat caii în arie, grâul era scuturat
cu furci ºi afânat iar, rasturnat pentru a fi iarãºi cãlcat,
pânã ce erau îndepartate paiele scuturate cu grijã pentru
a nu rãmâne boabe de grâu.

Boabele încã în pleavã erau strânse grãmezi ºi cãrate
pe prispã pentru a fi ferite de ploaie ºi se aºtepta o zi cu
vânt când aveau sã fie vânturate ºi alese din pleavã, apoi
spãlate ºi întinse din nou pe prispã, pe rogojini ºi polog,
luminând acum în lumina aurului lor roºu.

Anghel Macedon Piºcu

Cap. III

Ion luã întâi fetele ºi plecã cu ele
împreunã cu Cezarina la Zãrneºti.

Dupã bãiat îl trimise pe Filã,
cãlãtoriserã pe o noapte ploioasã
înspre Bucureºti, într-un camion cu
prelatã, fuseserã opriþi de mai multe
ori ºi vãzu soldaþi înarmaþi, cu prelate
de ploaie, Filã îi ºopti – Sunt ruºi!

Vorbeau rãstit ºi stãpâni, verificau acte, aprindeau lanterne,
cercetau feþe orbind oamenii, verificau acte.

Ajunserã la Bucureºti, Filã îl duse la casa lui în Tei, într-
o fundãturã sub un mal care avea deasupra cimitir.

Ana, nevasta lui Filã, o curviºtinã luatã de la Crucea de
Piatrã, fusese avertizatã de Ion cã dacã îl va înºela pe Filã o
va prãji cu fierul de cãlcat pe tot trupul. Dar nãravul din fire
n-are lecuire; cum pleca Filã la servici (controlor la ICAB) îl
primea în pat pe proprietarul tegurilor de camere.

Filã era cunoscut de ticãloºii Teiului din multele închisori
pe care le fãcuse, mai ales de unul numit Jegãricã, cãruia i-l
prezentã pe nepotul lui cerându-i sã-i asigure protecþie.

Jegãricã îºi chemã hoþii, mã arãtã ºi le ceru sã se îngrijeascã
de mine, sã-mi dea de mâncare, sã mã apere.

Filã se dovedi un unchi bun cu mine, îmi cumpãra cireºe,
seminþe, când am ajuns elev mã lua cu el, îmi oferea mici în
oraº, o bere.

Mã lua cu el când controla fabrica de bere Griviþa ºi în
camera frigorificã îmi oferea bere, dar nu puteam bea pentru
cã îmi clãnþãneau dinþii de frig.

Avea un dar de a se infiltra cu legitimaþia lui de lucrãtor
la ICAB, în restaurante, cofetãrii, comalimente, care îi
umpleau sacoºele cu produsele lor.

Tot el mã luã într-o zi de la liceu spunându-mi:
- Mi-a zis Pãrintele sã te duc la el.
- Cine e Pãrintele, l-am întrebat?
- Unchiul Anghel , mi-a spus. Nu-l mai cheamã Anghel ,

acum îl cheamã Pãrintele Arsenie ºi este îmbrãcat în haine de
cãlugãr.

Am ajuns la poalele dealului Mitropoliei, pe la jumãtatea
dealului cobora un om care în hainele lui negre ºi lungi ºi
barba castanie care parcã luase foc în lumina apusului pãrea
un arhanghel.

S-a oprit, nu-l recunoºteam, trecuse mult timp ºi el se
schimbase mult, dar ºtiam cã trebuie sã fie unchiul Anghel.
M-a îmbrãþiºat, m-a sãrutat ºi mi-a explicat blând, pe îndelete
cã el este acum cãlugãr ºi trebuie sã-i spun pãrinte ºi dupã
noul nume – Arsenie.

Cezarina
I-am sãrutat involuntar mâna ºi a fost mulþumit. M-a vãzut

slãbit ºi i-a spus lui Filã sã se ocupe de mine. A bãgat mâna într-
un buzunar al paltonului negru ºi a scos un pumn de bani. Nu
vãzusem niciodatã atâþi bani.

- Uite, sã-þi cumperi mâncare! Dar voi nu aveþi cantinã la
ºcoalã? (Ba aveam, una dintre cele mai bune cantine din
Bucureºti, la care mâncau frecvent ºi oameni ai ministerului,
inclusiv Paul Georgescu, fostul meu profesor la Perieþi, ajuns
acum director în minister.

S-a zvonit cã aº fi nepotul lui Paul Georgescu ºi eram
rãsfãþat în ºcoalã.

Liceul l-am început la Matei Basarab, unde erau clase de
ºcoalã normalã, liceul avea o grãdiniþã cu pitici coloraþi din lut
ars.

Internatul era la câþiva kilometri pe Popa Petre (ªcoala cu
bisericã în curte). Treceam traversând bulevardul Tolbuhin pe
lângã restaurantul ºi fântâna Mioriþa, înconjuratã de un mic
pãrculeþ.

Aveam profesori buni, profesor de limba românã
Braºoveanu, profesor de istorie Egãr dar mai ales celebrul
profesor de pedagogie Didilescu, selectat mai târziu pentru a fi
director general în minister cu probleme de educaþie ºi moralã.

Nu-l pot uita pe profesorul de geografie, Braga care ne
punea peste 10 note, iar teza o orecta cu un creion colorat cu
mai multe culori. La medie lua în seamã doar teza ºi ultima notã.

În sfârºit, am fãcut ºcoalã serioasã, cu program de pregãtire
întreaga dupã amiazã. Am avut colegi foarte buni: George
Militau, Mircea Florea, Nicu Stan. Eram ºcoalã mixtã, clase de
fete, clase de bãieþi.

Profesorul de rusã, Pastramagiu, era gras ºi purta pantaloni
largi, când controla meditaþii îi înfigeam bilete cu bolduri în
turul pantalonilor bârfindu-l.

Umblam cu Marincea la cenacluri. Cenaclul Tineretului pe
Negustori ºi apoi pe Nikos Belvianis, participam la concursuri
literare ºi am ºi câºtigat unul alegându-mã cu mai multe cãrþi.

Atunci am cunoscut scriitori al cãror singur merit era cã
erau muncitori ºi comuniºti, cã descriau pe zeci de pagini bãtaia
din cãlcâi pe care i-o produceau bocancul muncitoresc.

Aveam un caiet cu versuride varã, despre cântecul cucului,
despre luncã ºi ciori, despre sora mea Gabriela.

De la Popa Rusu ne-a mutat la Panduri unindu-ne cu fetele
ºi devenind ºcoalã mixtã, unde spuneam cã aveam cea mai bunã
cantinã.

Pedagogii- douã femei- doamna Leahu, femeie la locul ei,
cuminte ºi Didina agresivã care urmãrea fetele ºi le bãtea sã
nu stea de vorbã  cu bãieþii.

Am speriat-o într-o searã; am pus niºte colegi la intrarea
de jos în ºcoalã s-o þinã de vorbã pe Didina ºi Leahu. Sus în
laboratorul de biologie care se afla într-o aripã a ºcolii ce
ieºea din peretele mare, am luat scheletul uman l-am înfãºurat
într-un cearºaf ºi luminându-l cu o lanternã scoteam sunete
lugubre.

Didina ºi Leahu au vãzut arãtarea ºi s-au speriat atât de
tare încât când se lãsa întunericul nu mai ieºeau din camerã.

Am reproºat directoarei – Fãrcaºiu regimul obligatoriu
de meditaþie ºi asuprirea fetelor cerând ministerului sã ne
permitã ieºirea în oraº pe motiv cã vom deveni învãþãtori
care vom merge în sate ºi nu vom putea vorbi nimic despre
capitalã. Era atunci un cult pentru capitala þãrii, oraºul era
prezentat cu furnale de fabrici, macarale- cântecele
Grigoriilor, texte în manuale ºcolare.

Am terminat ºcoala normalã ºi am fost repartizat ca
învãþãtor la Eliza St…, dar ajungând în raionul Urziceni, la
consfãtuiri, doaman Pieptan aflând cã printer obiectele de
studiu am avut ºi pionieria, ne-a schimbat repartiþia – pe
mine m-a trimis instructor superior de pionieri la Gârbovi ºi
pe Florin la Grindu.

Instructorul superior de pionieri era considerat director
politic al ºcolii ºi aveam comandamentul într-o salã paralelã
cu cancelaria, trecând prin ea.

Director era un învãþãtor pe nume Marin State ºi adjunct
un profesor de matematicã- Georgescu, s-a cãsãtorit cu o
învãþãtoare din Sãtuc (satul nou al

Gârboviului) Silvia, care astfel a devenit bucureºteancã.
Desfiinþându-se posturile de instructori superiori de

pionieri am fost repatizat la Grindu ca director de cãmin
cultural unde era ºi Marincea. Primar era un anume Gugulan,
o bestie de om, brutal, bãtea, înjura, conducea ca un vechil.

Am avut curajul sã îl înfrunt înjurându-l. Atât mi-a
trebuit, mã urmãrea sã mã batã, îl pãcãleam mereu ajungînd
la gazdã fãrã sã ºtie cum.

Mi-am fãcut în Grindu mulþi prieteni, inclusiv pe miliþieni,
beam vin cantitãþi nemãsurate, mâncam brânzã de oaie ºi
pastramã, cântam noaptea întreagã.

Când am plecat din Grindu am mers noaptea prin
porumbul uscat, l-am vãzut pe Gugulan în lunã, cãlare,
cãutându-mã cu privirea.

Nu m-a vãzut decât în garã ºi ºi-a muºcat buzele.
La Gârbovi salariul era atât de mic încât a venit mama la

mine sã-mi cumpere bocanci pentru iarnã. Plângea.
- Te-am fãcut învãþãtor ºi în loc sã te am sprijin trebuie

sã cheltui în continuare din sãrãcia mea.

(urmare din numãrul trecut)
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Pe scriitorul Ion Fercu, personal, nu-l cunosc. Dintr-o prefaþã
semnatã de regretatul profesor Ion Rotaru aflu cã au aceeaºi
origine, Valea lui Ion. Mai ºtiu cã este profesor de Filozofie la
Buhuºi ºi cã numele Domniei sale este o prezenþã activã în
revista „Ateneu.” Prea multe amãnunte n-am putut afla nici de
la prietenul nostru comun Grigore Spermezan – coleg de
facultate cu dumnealui, coleg de liceu cu mine. Aºadar, „pe
dinafarã”, nu-l cunosc. Dacã ne-am întâlni, am trece indiferenþi
unul pe lângã celãlalt – fiecare cu singurãtatea lui, cum spune
Domnia sa într-un loc. Încep sã-l cunosc „pe dinãuntru.” Vinovat
se face tot prietenul nostru comun care, la fiecare apariþie a unei
cãrþi expediate de la Buhuºi cu dedicaþia de rigoare, mi-o transmite
ºi mie, cu discreþie, fãcându-mã, într-un fel, dependent de scrisul
sãu. În felul acesta i-am citit cãrþile de poezii Prizonierul
prizonierului, editura Cartea Româneascã, Bucureºti, (1998),
Amanþii absurdului, editura Junimea, Iaºi, (2002), cartea de
eseuri Agonia umanului, editura Plumb, Bacãu, (2000),
romanul Oaspetele (douã volume), editura Cartea Româneascã,
Bucureºti, (2004).

De regulã, când citesc o carte bunã, nu-mi place sã rãmân
dator, scriu cu intenþia cã trebuie sã afle despre ea ºi alþi cititori.
În cazul cãrþilor dumnealui, ceva mã oprea, iar cineva din interior
îmi ºoptea: „mai aºteaptã.” ªi surpriza a venit pe aceeaºi filierã:
se numeºte romanul „Z”, apãrut la editura Junimea, Iaºi, (2009).
De data aceasta, dupã ce colegul meu l-a parcurs, m-a întrebat:
„Ce zici?” Aºa cã, am luat hotãrârea sã „zic...”

Îl citesc pe nerãsuflate, cãci mã captiveazã chiar de la început.
Descopãr, în final, profesorul, poetul, publicistul, prozatorul,
eseistul, dar mai ales pe împãtimitul de filozofie Ion Fercu.
Profesorul îºi recruteazã în roman, din lumea interesantã a ºcolii,
o galerie impresionantã de personaje, fie cã este vorba de
învãþãtoare, dirigintã, profesorul de latinã, de matematicã, sport,
muzicã, francezã, prezentând în legãturã cu ele întâmplãri din
care se desprind suculente portrete, dovedind cã este un fin
observator al vieþii ºcolare, dar mai ales al multelor metehne ale
dascãlilor în mijlocul cãrora trãieºte.

Eseistul se trãdeazã sigur ºi singur, aproape în fiecare paginã,
dar mai ales prin stilul scrisorilor pe care le expediazã împãtimita
cãlãtoare, pictoriþa Andra, fostului soþ, violonistul Z (Zahiu).
De fapt, talentatul eseist din acest roman este anticipat de
excelentele eseuri – portrete (aº îndrãzni sã le spun fiziologii)
de-sine-stãtãtoare din „Agonia umanului”, carte unicã în
literatura românã, având în vedere cã sunt recrutate din prezentul
politic, precum: licheaua, cârcotaºul, parvenitul, demagogul,
cinicul, cameleonul, în total vreo treizeci ºi cinci de „caractere.”
Este o carte care ea însãºi ar merita o prezentare aparte. În
cazul de faþã, consistentele eseuri despre muzicã, despre
amintire, despre „Guernica” lui Picasso, despre Nineta ºi
ninetiste sunt integrate admirabil în roman, contribuind la
reliefarea unui peisaj uman ciudat, având discrete accente groteºti
de limbaj ºi de comportament.

În roman descoperim, indirect, ºi poetul. Existã în cartea de
poezie „Prizonierul prizonierului” o ultimã poezie al cãrei
titlu este un semn al exclamãrii, având doar douã versuri cãrora
le-ar sta foarte bine drept moto romanului, poate chiar
chintesenþa unificatoare al creaþiilor Domniei sale: „Cu umbra/
încã nu sunt singur!”/

Prozatorul de forþã mi s-a dezvãluit chiar din primele pagini
ale romanului „Oaspetele”, fãcându-mã sã-l invidiez pentru
scena antologicã în care câinele statornic îºi recunoaºte ºi
întâmpinã cu bucurie aproape omeneascã stãpânul rãtãcitor,
reîntors în þarã dupã un autoexil dureros. ªi în romanul „Z”
cititorul descoperã câteva minipovestiri care o egaleazã,
remarcând încã o datã, un excelent simþ al detaliului, al comicului
de limbaj ºi de situaþie, dar mai ales al amãrãciunii, de exemplu
povestea înmormântãrii secretoase a soldatului mort Ucu,
buclucaºa întâmplare „Latrã numai la fatã mare”, moartea
Marelui Bronz din Ferentari, întâmplarea lui nea Potop sau
prezentarea morþii lui nea Onuþ. Savoarea zicerii este autenticã.
Iatã un fragment din povestea vieþii lui Ucu: „Cu Ucu fusesem
un fel de amic, pentru cã numai mie îmi povestea despre gagici,
eu eram singurul lui poºtaº secret care ducea parole la domiciliul
doamnei Valy, nevasta bãcanului, care mã plãtea generos ºi nu
mã lãsa sã plec pânã când nu repetam de foarte multe ori
rãspunsul ciudat, criptat desigur, ºi aproape tremuram ca insul
acela din fabula lui Esop, ca sã nu încurc limba de pasãre cu
limba de vacã, dar de fiecare datã Ucu era mulþumit ºi mã plãtea
ºi el, nu aºa de generos ca doamna Valy, dar un pic de bun simþ
aveam ºi eu, aºa cã nu mã plângeam. Când bãcanul din colþ m-a
prins, într-un rând, ºi m-a întors cu josu-n sus, urlând ceva în
genul „Împeliþatule, dã-mi bileþelul de amor, cã te fac arºice,
dacã nu..”, deºi m-a scuturat ca pe un pom de roade coapte,
vãzând cã nu-mi cade nimic de prin buzunare sau de prin sân,

Romanul „Z” de Ion Fercu
sau „Cu umbra, încã nu sunt singur”

mi-a recomandat sã nu-i mai calc pragul doamnei Valy, lãsându-
mã, doar pentru puþin timp, fãrã sursã de câºtig, pentru cã Ucu,
întreprinzãtor cum era, ºi-a gãsit o altã duduie cãtre care cãram
ºi mai dihai parolele.”

Citind romanul, am avut impresia cã scriitorul m-a ales pe
mine drept cititor - þintã, intuind probabil cã-mi place sã alerg
printre pagini cu creionul pentru a descoperi ºi sublinia
numeroasele cugetãri (interesant este cã pe cele mai multe le
descopãr în scrisorile expediate de femeie!) care apar totdeauna
la locul ºi la momentul potrivit, trãdându-l pe împãtimitul de
filozofie:

Toate familiile fericite seamãnã una cu alta, dar fiecare
familie nefericitã este nefericitã în felul ei.

Nu doar a te naºte e un risc, ci ºi faptul în sine de a trãi.
Filozofic, este vorba despre singurãtatea în doi, hrana

eternã a poeþilor.
Invenþia cuplului Adam ºi Eva este cea mai tiranicã formã

de singurãtate.
Omul este unica fiinþã care conºtientizeazã cã este singur.
Mã simt atât de singurã, încât nici pe Dumnezeu nu mi-l

pot închipui altcumva.
Sunt atât de liberã, cã mi-aº dori sã am un stãpân.
Niciodatã nu suntem liberi cu adevãrat. Omul s-a nãscut

liber ºi este pretutindeni în lanþuri.
Atâta timp cât nu încetezi sã urci, treptele nu se vor termina

niciodatã.
Întregul glob pãmântesc nu se poate afla într-o mizerie mai

mare decât un suflet.
Uneori îl înþeleg pe Dumnezeu. Nu ne poate lãsa mereu sã

locuim în preajma sa. Aglomeraþia l-ar stânjeni.
Iadul e durerea de a nu mai putea iubi.
Nimic nu te apropie mai mult de Dumnezeu decât dragostea.
Când mã gândesc la tine, e ca ºi cum aº percepe un Univers.

Când mã gândesc la noi doi, am imaginea unui pustiu.
Numai un publicist cu experienþã dublat de un bun

cunoscãtor ºi ºlefuitor al limbii putea sã inventeze atâþia termeni
ºi expresii argotice care dau savoare paginilor. Aceste invenþii
argotice au un profund caracter estetic, accentuând, prin contrast
cu neologismul, protestul spiritului nemulþumit de
comportamentul unei societãþi care ºi-a pierdut busola, dupã
cum afirmã un personaj: „Am ajuns o specie defectã, dereglatã,
Doamne!...Nu se poate sã nu vezi cã, între proiectul Tãu ºi
devenirea noastrã s-au aºezat prãpãstii.” Deºi, cronologic,
face o incursiune în societatea dinainte de ’89, cititorul inteligent
descoperã, la fiecare paginã, prezentul. Argoticele au, înainte
de toate, menirea de a evidenþia mediocritatea, superficialitatea
ºi subcultura: niºte fãtuce practicante, de sechestrat, nu alta;
îmi pute din ce în ce mai tare a fuºtã; cârjiºtii de pe scara
blocului; deprinsesem arta scosului limbii, ca formulã de salut;
noi, mucimea cartierului; mai tacã-þi fleanca aia isteaþã; bocea
de sãlta toaleta pe ea; ajunsese la maternitate cu treburi de
barzã; piciorongioaica îi adusese un copilaº; filmul îl viziona
cu ligheanul bulgarilor; Marele Bronz îmi palmeazã un chiºtoc;
profesorul ferentarist este un urechist talentat; s-a fãcut o liniºte
de auzit musca; în salã era gãlãgie cam ca la noi la grãdiniþã;
doamna a rotit uºor capul ca pe o turelã de tanc; miliþianul þine
pixul ca pe un târnãcop; aratã ca-n filmele cu proºti; muntele
de grãsime se strâmba rãu de tot; profesorul de muzicã se
strãduia sã ne patrioþeascã; era frizer de vegetale; mi se agãþau
ochii de þâþele lor; cureaua - educatoarea cea mai de preþ a
românilor.

Ion Fercu nu culege argoticele din limbajul comun, le
inventeazã, invenþia înseamnã noutate suculentã, iar noutatea
devine originalitate. Comicul verbal, asociat cu exprimarea
neologicã, dar mai ales cu situaþiile comice trimit la paradox, la
persiflare subtilã, la absurd, parodia fiind intenþia sa ultimã.
Cititorul este prins în aceastã capcanã ºi, fãrã sã-ºi dea seama,
reflecteazã la tema fundamentalã a cãrþii: absurdul lumii fãrã
busolã ºi al singurãtãþii în doi.

Numele personajului dã ºi numele romanului, „Z”, fiind
ultima literã a alfabetului, dar în roman înseamnã mult mai
mult. Cititorul aflã cã personajul a rãmas doar Z( de la Zahiu)
chiar de la naºtere, pentru cã „hârþogarul de la primãrie a bãut,
lãsând pe a doua zi sã completeze numele. Numai cã noaptea a
murit.” Dupã aceea, profesorul de românã îi zice 31 - ultima
literã a alfabetului românesc, iar cel de latinã îi spune 26 –
ultima literã a alfabetului latin, „numãr întreg” – profesorul de
matematicã, „numãr atomic” – cel de chimie, „impedanþã
electricã” – cel de fizicã. La rându-i, îºi însuºeºte mai târziu
porecle de mahala: „micul depravat”, „disident”, „depravat de
top”, „depravat fãrã leac”, „puºlamaua cartierului”.

În roman mai apare ºi un nume generic, Nineta, (sã fie o
aluzie la personajul lui Preda?) cãreia i se asociazã ninetistele, o

categorie umanã a mahalalei, aici de multe ori pe post de
protectoare, sfãtuitoare, comentatoare, bineînþeles bârfitoare.
Prezenþa lor pitoreascã este anunþatã mai în fiecare paginã:
Prietena mamei, Nineta, nu mã întreba, ca toate cucoanele
plicticoase, atunci când mergeam în vizitã la ea, cum mã chema,
câþi ani am, ce mã fac pe când voi fi mare; Prezenþa în preajma
vecinei Nineta era mereu o provocare pentru mine; Îmi cãuta
compania chiar ºi când aveam ºase ani; Zâmbea ninetist mamei
sã mã împrumute pentru câteva ceasuri; Mã scotea din
apartament ca pe un cãþeluº de companie; stãteam lângã fotoliu
la picioarele ei; La moartea lui Dej ninetistele îmbrãcate în
negru s-au adunat la voroavã; Vorbeau despre eroul mort ca
despre Fãt Frumos din Lacrimã; La clubul ninetistelor, moþãind
în poala Ninetei, luam lecþii de psihanalizã; Stând în poala
plinã de levãnþicã a Ninetei, am asistat la cursuri savante de
interpretare a viselor; Ninetistele aveau ochii cãzuþi în pahare;
Ninetistele au devenit o adevãratã fãbricuþã de bani; Ciuleam
urechile la sporovãielile ninetistelor. Desigur cã prima vioarã a
lui Z a fost fãcutã cadou chiar de cãtre Nineta.

Incipitul ºi finalul romanului stau sub semnul simetriei date
de laitmotiv – cheia cu care cititorul dezleagã semnificaþiile
profund filozofice: „ªtiu, Doamne, Dumnezeul meu, ºtiu ºi
cred cã eºti fiinþa perfectã. Mi-a argumentat asta, genial, Sfântul
Augustin. Dar mai ºtiu ºi ceea ce spunea Cioran, cã lumea
zãmislitã de tine, Doamne, trebuia sã fie oricum, numai aºa
cum este nu.”  Textul acesta mai apare, nu întâmplãtor, încã de
patru ori în roman, ca în final cititorul sã vinã cu soluþia: „ªtii la
ce m-am gândit, Doamne? N-ai putea reinventa lumea? N-ai
putea s-o duci din nou la punctul zero? Cu o nouã Evã, cu un
nou Adam, cu un nou Eden care ar putea învãþa din rãtãcirile
primului proiect?”

Scriitorul inventeazã ºi o nouã structurã de roman. Cuprinde
unsprezece scrisori – eseuri - confesiuni ale pictoriþei Andra,
fosta soþie a violonistului Z, expediate din diverse puncte ale
cãutãrilor ei spirituale, tânjind, de fapt, dupã „marea evadare”
din cãsnicie, fie cã este Amsterdam, Viena, Moscova, Bruxelles,
Ile Cayman, toate drumurile, cugetãrile ºi experienþele încheindu-
se invariabil: „Altfel, toate-s vechi ºi nouã toate.”  Parafrazarea
aceasta dupã Eminescu îºi are semnificaþiile ei adânci, cãci vine
dupã niºte reflecþii ale femeii – pictor, aflate într-o cãutare
zadarnicã a unei alte lumi ºi a unui nou sens al vieþii, ca în final
sã moarã stupid (sau sã se sinucidã?). Celelalte unsprezece
texte sunt tot atâtea eseuri – replici, în care sunt intercalate
povestiri cu miez, vizând sensul existenþei individului sufocat
de societatea mediocrã din jur, pe care o persifleazã, o parodiazã.
Devin tot atâtea replici ale soþului - violonist care împrumutã
masca inocenþei, teleportându-se într-un copil de grãdiniþã,
ºcolar sau adolescent pentru a dezvãlui, cu mijloacele specifice
comicului, absurdul dintr-o societate dispãrutã (nu lipsesc
referirile directe la Dej ºi Ceauºescu, la securitate ºi la miliþie),
dar perpetuat în forme sofisticate pânã azi ºi, probabil, mult
timp de aici încolo...

Din acest punct de vedere, romanul trimite la „1984” a lui
Orwell, dacã avem în vedere alienarea individului ºi încremenirea
lui în aceastã ipostazã, iar excelentele eseuri din „Agonia
umanului” îºi gãsesc aici o completare ºi o continuare în prozã
pe mãsurã.

În felul acesta, se contureazã portretul unei conºtiinþe
scriitoriceºti care nu se mulþumeºte sã observe ºi sã stea cu
braþele încruciºate „admirând” paradoxurile ºi absurdul societãþii,
ci încearcã, folosind armele ironiei, ale ludicului, parabolei, ale
alegoriei ºi ale paradoxului, sã le punã la zid, parodiind. Timpul
povestit este cel trecut, in care un copil priveºte cu ochi prea
maturi lumea anormalã pentru el din jur, pe când, în timpul
trãit, prezent, naratorul este deghizat într-un puºti, aparent
superficial, depravat, refuzat de toþi, dar situat mereu în miezul
întâmplãrilor, multe dintre ele aparent banale, dar, supuse
analizei, au profunde semnificaþii. Din aceastã asociere a ieºit
un personaj unic în literatura românã, Z, care, persiflând cu
puternica forþã a cuvântului, cautã Edenul unei fiinþãri, iar dacã
nu-l gãseºte, e în stare sã-l roage pe Dumnezeu sã reinventeze
lumea, fãcând el primul pas.

Aºadar, treptat ni se dezvãluie un roman parabolic, alegoric,
eseu, povestire, dublã confesiune, parodie, adicã un roman
„greu”, dar ºi greu accesibil cititorului superficial, amator de
lecturi uºoare.

Acum îl cunosc pe Ion Fercu „pe dinãuntru”: un nemulþumit,
un revoltat, un neliniºtit, un neclintit, un hotãrât sã schimbe, cu
armele inteligenþei, cu ale filozofiei ºi ale scrisului sãu, o lume.
Un scriitor pe deplin format, îmbinând cu mânã sigurã scânteia
zicerii cu truda scrierii. Toate scrierile lui, în poezie, în prozã
(cineva îi recomandã sã scrie ºi teatru!) vizeazã regresul cultural
ºi moral al acestor vremuri, dar ºi îndreptarea. Acest efort nu se
face fãrã elite ºi conºtiinþe, cãrora Ion Fercu le aparþine, devenind
însuºi un Model. Pre-textul – cartea – devine pretext,
transformat pe nesimþite într-un protest al conºtiinþei, cu intenþia
de a schimba lumea, într-un efort la care-l îndeamnã ºi pe
Dumnezeu sã se încumete.

                                                       Prof.   TITI  DAMIAN



8

Ultima carte de poezie a lui George L.Nimigeanu, Zodia
nedreptãþii (Editura SAMUEL, Mediaº, 2010) este
structuratã pe trei cicluri consistente ºi echilibrate valoric
ºi cantitativ: Muntele zãdãrniciei, Amintiri dintr-o
copilãrie interzisã ºi Somnul raþiunii.

Cartea e definitã de prefaþatorul ei, Dumitru-Mircea
Buda, drept „un poem-fluviu în a cãrui freaticã paginaþia,
titlurile ºi subtitlurile poemelor nu sunt decât indicaþii vagi
ale unui relief de adâncime. Ele sunt reperele unei memorii
torturate de agresiunea istoriei injuste ºi aberante”.

Apãsând cu râvnã pe coarda socialã a lirei sale, poetul
a devenit radiografiatorul lucid al vremii în care-i este dat
sã trãiascã. El smulge acum ferm hotãrât masca aparenþelor
de pe chipul realitãþii contemporane ºi-i face vizibilã fãrã
menajamente adevãratã esenþã. Demagogia incontinentã
a mai marilor lumii zãmisleºte ºi întreþine, la tot pasul ºi pe
toate cãile mediatice, o confuzie socialã ºi politicã
asfixiantã: ”Nu-i de mirare cã naºterile se înregistreazã/ în
catastifele morþii/ cã morþii sunt chemaþi la vot ori la oaste/
cã flãmândul are de toate/ în toate documentele referitoare
la minunãþia numitã cap de locuitor/ care cap de locuitor
are chiar ºi/ un venit minim asigurat oficial garantat/
negându-se cu vehemenþã faptul cã/ între existenþã ºi
inexistenþã/ numai morþii pot umbla pe ape…/ Viii nu!”
(Semnul care lipseºte).

O neruºinatã utopie continuã se propage cu zel. Pe
acest fundal social ºi politic nefast, revolta împotriva stãrii
de incertitudine, de limitare a cunoaºterii adevãrurilor de
orice naturã, de condamnare la neîmplinire ºi veºnicã iluzie
neonoratã, apare pe deplin legitimã. Supus tuturor
frustrãrilor posibile, muritorul de rând îºi conºtientizeazã
ºi-ºi trãieºte propria-i absenþã ºi nu o datã plonjeazã,
pânã la identificare cu ea, în propria-i umbrã. Bietul om
rãmâne împlântat în clipa de faþã ca într-o ranã
netãmãduitã în veci, realizând cu durere ºi disperare cã
punþile cãtre un viitor sigur i-au fost tãiate. Într-o viaþã
ca o „bibliotecã/ bolnavã de reumatisme politice
(p.21),senzaþia capitalã este cea de indiferenþã, abstracþie
fãcând de faptul cã toatã lumea suspecteazã pe toatã
lumea de câte ceva „chiar ºi de înaltã trãdare” (idem).
Natura, puternic ºi neîncetat artificializatã, este din ce în
ce mai potrivnicã omului modern ºi contribuie fãrã rezerve
la alienarea, apatia ºi greaþa existenþialã a acestuia. Nici
mãcar copilãria nu-i apare, ca atâtor alþi poeþi din toate
timpurile, edenicã întrucât ea s-a consumat simultan cu
instaurarea abuzivã a comunismului sovietic în România
ºi nu numai aici: ”Nevindecat de copilãria netrãitã/ privesc
înapoi peste umãr casa bãtrânã a Bunicilor/ însinguratã
pe-o margine a sufletului/ între veºnicii…/  tot mai adânc
scufundatã în cer/ tot mai greu aplecatã-n pãmânt/ într-
un coºmar nesfârºit în care toate drumurile/ spre casa
aceea furate-îngropate îmi sunt”(Retrospectivã).

Sunt incriminate vremuri de mare injustiþie socialã, de
polarizare extremã a averilor ºi plãcerilor. Poetul e muritorul
de rând, desconsiderat de toþi, lipsit de apãrare ºi cãruia
doar credinþa în mântuirea de apoi i-a mai rãmas: ”te
mulþumeºti doar cu pauza în care/ îþi tragi sufletul din
când în când  -  ca ºi cum/ ai dobândi o mare favoare o
clandestinã victorie/ca un cerºetor luminat când de-o tufã
de bozii / când de una de scaieþi/ între care însingurat îºi
oblojeºti cu grijã/ rãnile propriului sãu rãzboi mondial/
visând zilnic un pâlc de mãslini/ departe de locul în care îi
duce vieþii crucea// ªi lânã mãslini/ o fântânã la care Însuºi
Bunul Dumnezeu/ vine sã-ºi astâmpere setea ºi sã Se spele
de cale / de tristeþi ºi de grijile lumilor…”(Muritor de rând).

Memoria poetului nu se poate descotorosi de
amprentele spaþiului claustrant în care s-a nãscut ºi din care
orice evadare ulterioarã s-a dovedit zadarnicã. Locul sãu „în
mina de plumb/ a întrebãrilor” se dovedeºte inalienabil, ”un
loc rezervat cu acte în regulã/ în viaþa unui mâine care poate
va veni cândva/ dacã va fi sã fie”(Loc rezervat).

Sârma ghimpatã care a despãrþit o vreme „fericirea”
din lagãrul socialist sovietic ºi restul unei Europe
independente, sârmã care s-a extins mai apoi în chip
samavolnic, continuã sã-i zgârie memoria ºi sã i-o menþinã
într-o stare de ranã vie ºi sã-i aþâþe sine die frustrãrile
poetului nãscut în Ucraina ºi care apoi s-a refugiat cu
familia în România: „Clandestin…rupt în douã de sârmele
urii/ pe frontiera dintre viaþã ºi moarte încerc/sã dezleg
semnele vremurilor nãdãjduind/ sã alin…cât de cât…rãnile
sufletului// Însângerat –zdrenþuitã pe sârme/ cãmaºa
bunicului spânzurã sângerând…/ jumãtate în satul naºterii
mele…jumãtate/ în strãinãtatea propriului meu nume//

In sillage-ul liricii sociale ardeleneºti
Printre fiu ºi tatã  -  frontiera umblã pe unde/ viaþa mi se
macinã la morile strâmbe /numai cã sufletul  -  cât se mai
þine/ pe sârma trãdãrii în zdrenþele aceleiaºi cãmãºi  - /cu
limbã de moarte întreabã//de ce ºi cum de încape atâta
durere între bunicii/ care n-au fost lãsaþi/ sã-mi
împodobeascã zilele prunciei/ ºi de strãnepoþii lor  -  fiii
mei/ care n-au fost lãsaþi  -  nici mãcar cu gândul  -/ sã-ºi
cunoascã strãmoºii dupã vorbã ºi rost”(Ranã vie).

Condamnarea la un prezent încremenit în rãu ºi-n
nedreptate este expresia lipsei de speranþe. Orice adevãr
este ireductibil strivit de minciuna oficializatã care,ca un
munte,de sare îi tortureazã meningea. La rându-
i,”dreptatea e ºi ea „un fel de bancnotã verde ºi/ veche…de
câteva milenii ieºitã din uz” (p.45).

În mod special, celui de al doilea ciclu al cãrþii i se
potriveºte diagnosticul de „memorial al durerii”. Satul
natal a rãmas dincolo de niºte frontiere arbitrare ºi poetul
îl simte plângând îngropat în sufletul sãu. Abandonarea
locului de baºtinã n-a rezolvat deloc spinoasa ºi dureroasa
problemã a unei populaþii minoritare întrucât ciuma roºie
i-a adulmecat urmele, aidoma unui blestem de sub
incidenþa cãruia nu se mai poate ieºi:”ªi ne-au furat câte
un râu din sânge…/ Þi fiii sã se nascã nu mai vor…/ ªi
mamele se frâng de mila lor…/ ªi Dumnezeu,de mila
noastrã,plânge…” (Ciuma roºie). Poetul îºi aminteºte de
foamea care i-a întunecat copilãria, de eforturile fãcute de
pãrinþi, adevãrate zeitãþi în mitologia personalã a
poetului,pentru a le asigura celor mici o bucatã de pâine, o
canã de lapte ºi un blid de borº, privându-se pe ei înºiºi de
minimul necesar subzistenþei (v. Mama locuia într-o lacrimã)

Inspirat, prefaþatorul cãrþii vede în acest ciclu o
adevãratã odisee a poetului ºi a familiei sale. Tragica
aventurã a început în sudul Ucrainei, a continuat spre
nordul Moldovei, apoi spre Banat ºi de aici în Bãrãgan
unde au cunoscut ºi înfruntat toate vitregiile, greu de
imaginat, ale deportãrii ºi ale domiciliului obligatoriu. Ca
o caracatiþã, infernul îi urmãreºte peste tot. O vreme au
locuit într-o casã dãrãpãnatã pe care au împãrþit-o cu
ploºniþele ºi pãduchii. Trenul foametei care-i poartã spre
un Banat al fãgãduinþei nu-i cu nimic mai prejos: ”ªi, cu
puþinu-n grabã adunat/ în câteva boccele ne-am urnit/ cu
trenul foametei cãtre Banat/ greu lãcrimând, cu suflet
pustiit,// nãdãjduind în Bunul Dumnezeu…/ Fugeam dintr-
o durere ºi…din noi,/ descumpãnindu-ne din greu în greu,/
murind câte puþin…într-un rãzboi// cu toatã lumea…fãrã
de sfârºit…/ Trenul s-a dovedit un iad pe roþi,/ ticsit cu
vaiete ºi rãvãºit/ de duhuri rele, arºiþã ºi hoþi” (Trenul
Foamei. Jariºtea  - Grabaþi).

Din Banat, „duºmanii poporului” ajung cu acelaºi tip
de tren infect, uitat cu zilele pe linii moarte, în Marea
Câmpie Românã unde li se repartizeazã câte-o parcelã
marcatã cu þãruºi, de fapt „într-o vastã închisoare fãrã
ziduri”. Aici deportaþii îºi fac bordeie din pãmânt, din
crengi ºi din coceni de porumb. Natura este, în continuare,
potrivnicã: ploi torenþiale, arºiþã, crivãþ insuportabil. Spre
a se încãlzi, oamenii adunã ciulinii rostogoliþi de vântul
nemilos al Bãrãganului ori furã crengi din liziere. În
jur,cimitirul creºte vãzând cu ochii, hrinca de pâine truditã
din greu e tot mai amarã ºi mai puþinã. Scenele de groazã
trãite aici îi bântuie ºi azi sufletul poetului, ca un coºmar
incurabil.”Azi… frigul încã vânturã în oase/ciulinii
sorþii…Stând sub alte vremi,/ prinzi alþi
ciulini…speri…sângeri ºi blestemi…/ Câinos, alt frig
nãprasnic ne descoase// viaþa de zi cu zi,încât,ºi-acum,/
te mulþumeºti cu câte-o vâlvãtaie/ anemicã…precum un
foc de paie…/ Viaþa,în preþ,e cât un pumn de scrum…//
Frigul de-atunci încã ne mai încearcã!.../ Ciulinii mã aleargã
pe sub timp…/ Iar eu îi prind,îi scap…dar câte-un ghimp/
mã arde viu…durerea sã mi-o stoarcã…/ Lumina-n ceruri
pâlpâie-n apus./ Printre durerii ciulinii urii zburdã…/
Speranþa moare…oarbã, mutã,surdã…/ Cu noi…a fost
acolo… ºi Iisus!...(Zodia ciulinilor. Salcâmi).

În timp ce aceºti bieþi coloniºti au fost întorºi prin
timp cãtre un ev barbar, siliþi sã ia viaþa de la zero spre a
supravieþui, trenuri lungi carã spre Sovromul din
Constanþa petrolul ºi grâul românesc, cu care se vor
îmbuiba vajnicii noºtri fraþi „eliberatori” de la Rãsãrit.
Copilul fãrã copilãrie are atunci revelaþia cã atât satul
Salcâmi cât ºi biserica lui existaserã în lut dintotdeauna ºi
cã oamenii oropsiþi de soartã ºi de semeni vânduþi, n-au
fãcut altceva decât sã le scoatã la suprafaþã în lumina
christicã alinãtoare, cu mâinile lor crãpate ºi pline de
bãtãturi sângerânde ºi vlãguite de muncã:”Era-n pãmânt
biserica…Trudind,/ am dezgropat-o…Ea spre cer sui…/
Lumina-n jurul ei ne primeni./ mãrturisindu-
ne…mãrturisind…/Noi,în rãgaz,ne sprijineam în ea,/

Încât,cu timpul, s-a umplut cu sfinþi,/înduplecaþi de rugile
fierbinþi/ în care viaþa-n noi se cumpãnea…”(Biserica de
lut.Salcâmi).

Anii petrecuþi în satul amar al deportãrii i-au jalonat
pentru totdeauna destinul ºi ucenicia durerii cunoscute
atunci  nu s-a mai isprãvit niciodatã. Drumul Golgothei
nu are pentru poet un punct terminus ºi nici întoarcerea
în casa dintâi n-a mai avut loc:”M-am pierdut… o frunzã
în pãdure!/ Casa-n mine parcã s-a surpat…/ Satul?...o
oglindã aburitã/ care m-a zãrit ºi m-a uitat…// Mã mai þin
în viaþã ºi-n durere/ zãrile albastre din cuvânt…/ Tata…a
plecat sã-i ducã veste/ Mamei…într-un sat de sub
pãmânt.// Eu?...cu drumul!...printr-o amãgire,/ nopþile
cãrându-le spre zi…/ Capãtul de drum din poarta Casei/
prinde-n celãlalt a-mi pustii// ochii de adâncurile zãrii,/
sufletul de liniºti ºi grãdini,/ inima de mângâierea
Mamei…/ Lung mi-e drumul!...ºi…/ pãzit de
spini!...((Drum pãzit de spini).

Cu cel de al treilea ciclu al cãrþii, poetul abordeazã
teme în cheie gnomicã. Versurile ºocheazã prin încãrcãtura
lor paradoxalã ºi deloc mai puþin prin durerea evidenþiatã
cu har. Nota dominantã o constituie acum refugiul în sfera
salvatoare a poeziei, evadarea din cotidianul strivitor ºi
meschin. Poetul nu oboseºte, de data aceasta într-o mai
înseninatã detaºare ºi poate convins de zãdãrnicia luptei
cu morile de vânt, sã-i ºfichiuiascã pe cei ce se  adunã în
sfatul þãrii, cãpãtuielnici ºi demagogi, tupeiºti de clasã rarã
ºi care nu mai prididesc cu aruncatul prafului în ochii celor
al cãror vot îi ajutã sã se caþere sau sã se menþinã în piramida
puterii: ”Restul e circ de când e lumea lume…/ Cine-i mai
sus mai acãtãrii minte…/ Acolo-n lupta dintre pentru dinte/
doar cel mai mincinos îºi face nume// Aºa cã nu e vorba de
moralã/când vezi în parlament câte o moarã/ cã huruie din
greu pe-o apã chioarã…/ Cinstea-i o zdreanþã…duce vânt
în poalã…// De aia trag la turta lor cât pot/ cã te mai miri cã
punga þãrii-i goalã?.../ Ajunge sus nu ce-l ce-n zori se
scoalã/ ci pricopsitul urnelor de vot/ cu zâmbetele stâlpilor
pe stradã…”(ªtire de senzaþie).

Solidarizarea semenilor nu mai existã. Prin urmare,
singurãtatea în faþa tuturor vicisitudinilor vieþii e
acceptatã ºi trãitã cu stoicism asumat, existenþialist, ca în
aceastã piesã antologicã  întocmitã din terþete de o mare
frumuseþe, sonurile amintind, ca ºi Cântec de foaie verde,
de cunoscuta Doina a lui Eminescu. Dincolo de versuri
se ghiceºte truda ºi migala poetului care pentru o clipã
ºi-a permis sã se retragã în Turnul sãu de fildeº: „Nu-mi
da, Doamne, drum de cuc/ Dus în lume  -  mã tot duc/ ºi
mã pierd…ºi mã usuc// Gândul  -  spin…Pelin amar/
sufletul…ºi tot mai rar /în cer stelele-mi rãsar// În ce
scorburã sã-ncui/ durerea?...Cã iarbã nu-i/ leac pe ranã
sã mi-o pui// Când cu mine mã adun/ oful seara cui sã-l
spun?.../ Cã mã bate gând nebun// cum ar bate cui de
foc/ þintuindu-mã pe loc  -/ pasãre fãrã noroc…// sub
cerul strãinului…/ în cãrarea spinului… / în pofta
hainului… (Lacrimã).

Tristeþile metafizice generate de percepþia curgerii tot
mai galopante a timpului neiertãtor se apropie de
deznãdãjduirea paroxisticã:”Noi  -   între legi   -  de-a
dura…legaþi pe roata vremii…/ ªi storºi de vrãjmãºia
zilelor fãrã chip…/ ne stingem în uitarea pãrelniciei
noastre…/ Umbra zãdãrniciei pe miºcãtor nisip!// ªi
precum frunza toamnei în propria risipã/ se sting ºi
nenãscuþii-n rãzboaiele din noi…/ ªi Doamne nu e nimeni
mãcar cu un mileniu/ sã depene pustiul durerii…înapoi!...
(Ca frunza toamnei).

Perspectivele ieºirii din marasmul pe care tranziþia cu
crizele ei interminabile le face insuportabilã viaþa românilor
lipsesc. Dar supuºenia ºi rãbdarea celor mulþi ºi umiliþi se
va perpetua oare dincolo de umplerea paharului
suferinþelor ºi de ajungerea la os a cuþitului? Puseurile
vaticinare, ca ºi în lirica socialã a lui Octavian Goga, nu-
s deloc excluse ºi George L.Nimigeanu o sugereazã retoric-
oracular: „Cã Adevãrul nu ne este rege/ lumina lui nu ne
deschide uºa!.../ Dreptatea nu-i nici cumpãnã nici lege…/
Speranþei noastre i s-a pus cãtuºa// Laþul rãbdãrii prins la
grinda vieþii/ spânzurã-n moarte…zilnic întrebând:/ la circ
de ce daþi buzna ca orbeþii?/ ªi pânã când sub
juguri?...Pânã când?...” (Noi cei care).

          Încercarea lui George L.Nimigeanu de a-ºi spori
ºi diversifica arealul poetic cu fiecare nouã apariþie
editorialã este bine venit ºi întru totul salutar. Zodia
nedreptãþii, este, îndeosebi prin ciclul ei median, o
anticipare a cãrþii de memorii,aflatã pe masa de lucru a
poetului ºi asimilabilã, de bunã seamã, nesfârºitului
Memorial al durerii. Puþini sunt poeþii cãrora le-a fost
scris de o ursitã maºterã sã traverseze ca George
L.Nimigeanu Valea Plângerii noastre cea de toate zilele
de la un capãt la celãlalt. Ar fi o pierdere incomensurabilã
pentru literatura românã ca acest itinerariu sã rãmânã
nerelatat.

                                                                    Ion Roºioru
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Sonet

Privind ades rotundul unui mãr
Doar partea rumenitã ne rãzbate
Sau cea mai vãtãmatã jumãtate:
Arar învrednicim spre adevãr.

El e tot ce tulpina a ivit
Din rãdãcini de seve-energie
Frunzei liant, seminþei nostalgie
ªi-l poþi pricepe doar rostogolit.

Astfel, în om, rotirea e aparte:
Sã-l vezi desprins de trup cãtre firesc
ªi-n trup cu toate apele cât cresc
Golul deplin ce-n plinuri îl împarte.

Prin om ºi mãr – doar viaþa o aleg
ªi calea de transcendere-n întreg.

Rondosonet

Când în condens cu viaþa se sfâºie
Pe-o unicã, amarã gingãºie
Consensul cel mai lesne sãvârºit
Crezând cã toate-ºi vor gãsi sfârºit
Priveºte Ochiul Sacru’ cum le-nvie
Când în condens cu viaþa se sfâºie.

(... vezi revoluta iarbã-n capilare
pãmântului  cu venele de sare
ºi în copaci artere-n seve lungi
poþi oare-n neºtiinþã sã ajungi
sã simþi mãcar tãria-aceasta mare
pãmântului cu venele de sare?!...)

Balada negustorului
de vise

La fântâna sa strãjuitã de lei
Dintr-o grãdinã ºi-un vechi þinut
Povestea noastrã a început
Fãrã sã încalece nimeni pe ºei.
Era fãurarul din vase de lut
La umbrã într-un scrânciob sub cais
Se fãcea… Totul era doar în vis;
Cã-n poarta Cetãþii-de-Fier a bãtut
„- Deschideþi, ºi daþi-i o zei!
Unui biet negustor aºternut”.

„- Acolo-n cetate vestite olar
 Ursit þi-a fost sã afli noroc
Nu sta. Porneºte îndatã din loc,
Cât luna nu intrã din nou în pãtrar”-
O pasãre ciripea într-un soc.
Trezit, nu crezu o iotã în vis
Dar o panã pluti. Olarul decis:
„- Ce pasãre-a fost? Ce dulce proroc,
Îmi pune liniºtea astãzi pe jar!
De-i timpul acestui soroc,
Sã pun la îndoialã un dar?”

Porni c-o desagã la drum lãmurit
Sã-ºi afle norocul din acel vis
Furtunã ºi viscol…  Ce iad îi fu scris,
Sã afle cetatea aceea-n sfârºit.
Dar vai se cãsca un mare abis
La porþi gãsi lacãt. Zãvorul închis.
Aºa cã dormi pe desagã
Cu gândul la darul de îngeri promis,
Visã cã o patrulã îl leagã
În lanþuri cu-atâta dichis
ªi-n temniþã neagrã îl bagã.

Trei zile trecu, ºi-ar fi stat încã trei
În hrubã ºi lanþuri legat.
Dar obºtea îl vru judecat
Sã dea-ntemniþãrii ºi rost ºi temei.
„- Ia spune tâlhare, ce gând te-a mânat
În noapte tu buzna sã dai,
Ce pradã-ai ochit în serai?”
Olarul privea-înspãimântat
Iar biciu-i plesnea peste piei
Mânuit de un negru buzat.

„- Vai mie! Aflaþi cum împins de un vis
De pasãrea cu viersu-i de foc;
Cã scris e de acel prooroc
Sã aflu aicea norocul promis”.
„- Nesãbuitule! Olar sãrãntoc
ªi eu visai, o grãdinã de faur
Sub lei cã avea un vas plin cu aur,
În vis dar, nu te-ncrede deloc.
Acum te du, nefericit proscris
ªi þine minte, ochii þi-am deschis”.
O zei, cum aflase pe loc
Cã totul, din leagãn stã scris!.

Tudor Cicu

Adria Bãnescu Va reclãdi al conºtiinþei faur
Când treaz veghea-vei clipele de aur
ªi fluviul minþii va-nceta sã cânte
Nãscând tãcerea sã înalþe punte
Între lumesc ºi purul tãu tezaur
Când treaz veghea-vei clipele în aur.

De dragoste

Vii în prelungirea energiei sferelor
cu jocul canon ºi tipic;
porþi rostogol prospeþimea merelor
din Total cãtre castul Nimic.

Ai ceva din mlãdierea Gangelui
ªi-n priviri scânteie ce cresc
prinzi  mister în prelungirea sângelui
murmurând leagãn cald, bãrbãtesc.

În cântecul alb-nãvãlit al florilor
Descântec sã te iubesc;
La umbra durutã-a privighetorilor
Sã-þi smulg strigãtul nebunesc...

Imagini

Din cât rãsare soare pe verzile câmpii
Pornitã-i numai umbra s-adauge ºi þese
Pe cerul fãrã patã de arºiþã mirese
Adânc nuntindu-ºi clipa cât florile de-o zi.

Pe linia uitãrii apusul sângereazã
Când panoplia nopþii se vindecã de ºoapte;
Misterul prins de geana de zi plecatã-n noapte
Fiinþei oglindeºte imaginea sa treazã.

Dar spaima o-nvestmântã curând cãci pe acele
Nuntiri de însetare sunt drumuri necuprinse
ªi oastea sa se-ntoarce pe-aceleaºi cãi învinse
Uitând cã-n al lor capãt aºteaptã limpezi stele.

unde
!!!!!!!!
cine
????????????
ce
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
când
??????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

lumea
lumi paralele care nu existã

lumea
nu este a noastrã
nu este a pãrinþilor noºtri
nu este a bunicilor copiilor sau nepoþilor noºtri

este
doar o superbã erecþie speculativã a memoriei
pe cerul imaginaþiei în sãrbãtoare
care desparte aceastã zi de ziua ieri de ziua de mâine
lumea lor de lumea noastrã

suntem mereu poeþii altor vremi
moto:

 „La ce bun poeþii în vremuri sãrace?”
(Holderlin) 

pe bãnci de lemn la mese de lemn în taverne
luminate
mereu poeþii altor vremi
neuronul aquatic de peºte zburãtor
turme de inorogi solari înamorând peisajul

pe fundul cenuºiu al mãrii albe
pixeli de damã ºi de picã

din când în când vine cineva ºi zice
(aºa mai mult în treacãt
oarecum la persoana
a doua)
BÃ
tu
voi ÃIA de ACOLO

atâta timp cât lumea...
S C R I E Þ I  L I N I ª T I Þ I  M A I  D E P A R T E!

Petruþ Pârvescu
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Prima parte din lucrarea  Fiinþã ºi Timp (1927)
a lui Martin Heidegger scoate la luminã structura
fundamentalã a  Dasein-ului. Analitica existenþialã a
Dasein-ului are drept temã analiza constituþiei
fundamentale a acestei fiinþãri înþeleasã ca fapt de a
fi în lume(In-der-Welt-Sein). Conceptul heideggerian
de lume este fundamental diferit de cel al filosofiei
tradiþionale, care înþelege lumea fie drept chintesenþã
a întregii fiinþãri, fie a tuturor lucrurilor sau stãrilor de
fapt, ca în opera timpurie a lui Wittgenstein. Lumea
nu este însã totalitatea fiinþãrilor inerþiale. Dasein-ul
nu mai apare fenomenal ca despãrþit de “lumea
exterioarã”, ci lumea devine, dimpotrivã, ”o
caracteristicã a Dasein-ului însuºi”1.

Trebuie sã renunþãm la schema veche,
metafizicã, conform cãreia avem mai întâi natura,
pe care apoi construim o lume a culturii.Natura
poate cãpãta o semnificaþie, adicã natura poate fi,
doar în mãsura în care presupune un întreg relaþional
de semnificaþii (semnificativitate), care îi conferã
sens ºi care o face sã aparã ca un caz particular al
tuturor complexelor ustensilice care cuprind fiinþarea.
Heidegger numeºte aceastã semnificativitate lume.
Dasein-ul este faptul de a fi în lume: el este lumea
sa. Lumea reprezintã astfel felul în care fiinþarea se
poate arãta în cadrul  constituþiei Dasein-ului. Lumea
acestuia este lumea înconjurãtoare, care nu are
caracterul fiinþãrii-inerþiale (Vorhanden), ci este o
fiinþã-la-îndemânã (Zuhandenes), un ustensil.
Ustensilul serveºte la ceva: un ustensil trimite la altul
ºi are astfel o semnificaþie. Lumea este astfel întregul
legãturilor de trimitere ºi de semnificaþie, contextul
semnificativ ca atare. Un ustensil poate fiinþa doar
atunci când trimite la o corelaþie funcþionalã prin care
ustensilul primeºte abia o funcþie sau o semnificaþie.
Contextul semnificativ este ”anterior” ustensilelor
separate din douã perspective, care la Heidegger se
contopesc într-un întreg: pe de o parte, complexul
ustensilic contribuie la definirea semnificaþiei ce i se
poate atribui ustensilului izolat; pe de alta parte,
contextul de semnificaþie este constitutiv pentru
ustensilul izolat, deoarece omul poate exprima
ustensilul izolat numai pe fundalul unei înþelegeri a
contextului de utilizare. Analizat din acest punct de
vedere, Dasein-ul trebuie sã se înþeleagã pornind de
la acest complex de semnificativitate, în calitate de
condiþie a atribuirii unei semnificaþii fiinþãrii singulare.
Un ustensil izolat de un altul pur ºi simplu nu existã.
Fiecare ustensil este înglobat într-o utilizare, sau, într-
un chip mai general, într-o semnificativitate.
Heidegger are în vedere tocmai acest fapt atunci când
vorbeºte de lume.

Lumea are caracterul disponibilitãþii la ceva aflat
la nivelul Dasein-ului. O astfel de lume este domeniul
survenirii sensului. Fiinþarea îºi capãtã  fiinþa
(sensul) din acest context de semnificaþii existenþiale.
Sensul autentic al Dasein-ului este grija (Sorge).
Acest sens rãmâne cel mai adesea ascuns Dasein-
ului, care la nivelul cotidianului are tendinþa sã se
refuze fiinþei sale autentice ºi astfel sã-ºi blocheze
accesul la  fiinþã. Cuvântul ‘sens’este un terminus
ºi semnificaþia lui apare în cap.32: ”Sensul este cãtre-
ce-ul proiectului de la care pornind devine inteligibil
ceva ca ceva”2. Prin urmare, termenul desemneazã
doar direcþia în care este înteles Dasein-ul în
cuprinsul analiticii din Fiinþã ºi Timp.

Analitica existentialã încearcã sã se prezinte pe
sine ca unica posibilitate de a surprinde fiinþa originarã
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a Dasein-ului, grija (Sorge) sa. Acest lucru nu se
realizeazã printr-o elaborare a priori a palierului
existenþial fundamental, demers specific
antropologiei. Tocmai de aceea, sondarea grijii ca
fundament al Dasein-ul presupune o analizã
pregãtitoare a faptului-de-a-fi-în-lume (In-der-
Welt-sein), conceput ca temei originar al Dasein-
ului. Acest temei presupune la rândul sãu existenþa
unor fenomene multiple, existenþialii, cum îi numeºte
Heidegger, ce constituie faptul de a fi în lume. Aceste
fenomene sunt co-originare, adicã nu existã o derivare
a lor unele din altele, ci ele se presupun reciproc în
constituirea unitara a mundaneitatii 3.

Heidegger distinge între interpretarea onticã a
faptului de-a fi în (In-Sein) privit spaþial asemenea
unei fiinþãri inerþiale, simplu-prezente aflate “în” alta
ºi varianta ontologicã ca “fel de a fi esenþial” al
fiinþãrii numite Dasein. Dasein-ul nu este ’în’ lume
în sensul cã s-ar afla ”în interiorul” fiinþãrii, împreunã
cu totalitatea fiinþãrilor, la fel cum, de exemplu, se
aflã o cizmã veche  “într-o grãmadã” de lucruri
vechi. Heidegger atrage atenþia asupra faptului cã
in (în) nu avea iniþial doar un sens spaþial, ci provine
din innan (a locui, a sãlãºlui)4. Precizarea este
importantã pentru a înþelege detaºarea lui Heidegger
de tradiþia metafizicã. Aceasta n-a putut surprinde,
considera Heidegger, originalitatea fenomenului
respectiv deoarece este tributarã privirii gnoseologice
ce subordoneazã ontologicul, fiinþa în speþã, raportului
cognitiv de tipul subiect-obiect.

Heidegger plaseazã obiectul de cunoscut, fiinþa
mai exact, în interioritatea Dasein-ului. Fiinþa nu mai
este ceva exterior ce i se opune asemenea unui
‘ceva’ ce urmeazã a fi însuºit, ci fiinþa ‘se dã’ chiar
în orizontul deschis în cadrul lumii Dasein-ului.
Fiinþarea numitã Dasein, constituitã ca ‘fapt de a fi
în lume’, îºi are fiinþa proprie în ea însãºi, înþeleasã
ca posibilitate surprinsã prin al sãu ‘loc de
deschidere’ (das Da). Dasein-ul existã doar atunci
când se înþelege pornind de la situaþiile “în”care se
aflã, doar atunci când este deschis lumii în care este.
Astfel, definit ca fapt-de-a-fi-în-lume, Dasein-ul
trebuie sã fie deschis pentru fiinþã pentru a putea
descoperi fiinþarea. În acelaºi mod, lumea (adicã
semnificativitatea) ”în”care Dasein-ul se aflã,
trebuie sã-i fie deschisã acestuia, pentru ca Dasein-
ul sã aibã posibilitatea de a descoperi ustensilul care
se gãseºte în lume. Heidegger utilizeazã ocazional
(în opera târzie) termenii Sein (fiinþã) ºi Welt (lume)
ca ºi cum ar denumi acelaºi lucru ºi anume sfera
semnificaþiilor în cadrul cãreia fiinþarea individualã
îºi dobândeºte semnificaþia. Cel mai adesea însã el
identificã lumea cu complexul de semnificaþii pe baza
cãruia Dasein-ul trebuie sã se înþeleagã pentru a
putea sã se foloseascã de ustensilul la îndemânã.
Dasein-ul este ”în” lume prin faptul cã se înþelege
pe sine pornind de la fiinþa care îi revine ustensilului
la îndemânã.

Trimiterile cu care opereazã  Dasein-ul în lumea
sa cotidianã prin aranjarea lucrurilor în raport cu sine
printr-un ‘aici’ ºi ‘acolo’ la-îndemânã (zuhandenes)
îºi au condiþionarea ontologicã în acest ‘Da’
posibilizant, propriu Dasein-ului. Spaþialitatea onticã
a organizãrii lumii înconjurãtoare îºi are temeiul într-
o spaþialitate ontologicã ce deschide actualizând
raporturile lumii Dasein-ului cu sine ºi cu  ceilalþi.
Aceastã fiinþare poartã cu sine prin chiar fiinþa sa
caracterul stãrii de deschidere. “Cuvântul Da

semnificã aceastã stare de deschidere esenþialã” 5.
Aceastã deschidere este, în aceeaºi mãsurã, un dat
dar ºi o sarcinã pe care o are de dus omul. “El este
în aºa fel încât el are de a fi propriul lui loc de
deschidere”6.

Forþa posibilizantã a deschiderii este surprinsã prin
ceea ce Heidegger numeºte “deschidere
luminatoare” (Lichtung). Conceptul de luminã
trimite la cel de fiinþã. Astfel, Dasein-ul devine locul
unde fiinþa lumineazã, adicã oferã condiþiile
posibilizante ale propriei sale existenþe. Fiinþa proprie
a Dasein-ului, adicã existenþa sa, este, de fapt,
starea de deschidere (Erschlossenheit). Pentru a
rãmâne deschis acest loc, adicã pentru a fi scos din
tradiþia metafizicã a uitãrii fiinþei, fiinþa trebuie sã
devinã miza unicã a Dasein-ului. Astfel, Heidegger
propune o întemeiere a cotidianului, a existenþialului,
în a priori-ul existenþial al Dasein-ului. “Locul de
deschidere” identificat cu “faptul de a sãlãºlui în”
(In Sein) este format din douã moduri constitutive
co-originare, numite existenþiali fundamentali, ºi
anume: situarea afectivã (Befindlichkeit) ºi
înþelegerea (Verstehen). Acestea sunt determinate,
adicã se manifestã ‘concret’, în aceeaºi mãsurã, prin
cel de-al treilea existenþial fundamental, adicã prin
discurs (Rede).

Analiza faptului cã Dasein-ul este propriul sãu
loc de deschidere urmãreºte identificarea a douã
paliere de interpretare: primul palier este cel al
constituirii naturii existenþiale autentice a Dasein-
ului, iar celãlalt se referã la manifestarea cotidianã
a deschiderii, înþeleasã ca mod inautentic indicat prin
termenul cãdere.

Astfel, toate cele trei moduri constitutive –
situarea afectivã, înþelegerea ºi discursul – sunt
indicate sub aspectul esenþial al condiþionãrii lor
ontologice sub forma “constituirii existenþiale a
locului de deschidere”, dar ºi în cotidianitatea
manifestãrii lor inautentice. Heidegger nu face
aceastã diferenþiere pentru a degaja câmpul analizei
existenþiale de impuritãþile cãderii inautentice,
precum flecãreala, curiozitatea etc, ci, dimpotrivã,
pentru a recupera fenomenul cotidian pe temeiul
cadrului existenþialitãþii. Facticitatea este descoperitã
în mod autentic tocmai în existenþã. Onticul este
fundamentat în ontologic. Faptul-de-a-fi-în-lume
(In-der-Welt-sein) este, în esenþa sa, existenþa,
adicã este tocmai acea deschidere comprehensivã
faþã de lume.Întregul demers al analiticii Dasein-
ului din Fiinþã ºi Timp trebuie interpretat pe structura
raportului metafizic de tipul: autenticitate –
neautenticitate, existenþialitate –existenþielitate,
sau ontic ºi ontologic.

Faptul cã Dasein-ul este în lume poate fi exprimat
ºi prin sintagma: “Dasein-ul este starea sa de
deschidere”, lucru ce indicã faptul cã esenþa acestei
fiinþãri privilegiate este totodatã o mizã, o
responsabilitate, dar ºi un dat. Miza sa este tocmai
ceea ce îi este dat, adicã starea de deschidere. De
aceea, analiza existenþialã a Dasein-ului presupune,
în prealabil, o analizã a modurilor constitutive de a fi
ale locului de deschidere: situarea afectivã,

(Footnotes)
1 Vezi  Heidegger, Martin. Fiinþã ºi Timp, Bucureºti,

2003, Editura Humanitas, p.64: ”Lumea,ontologic
vorbind,nu este o determinare a acelei fiinþãri care în mod
esenþial nu este Dasein-ul, ci o caracteristicã a Dasein-
ului însuºi”

2  Idem p.151
3  Heidegger încearcã înlocuirea unui temei unic, abs
olut, înþeles doar ca temei originar, cu unul al manifestã
rilor multiple de tip co-originar.
4  Vezi Idem pag 54
5  Idem, p.182
6  Ibidem.

(continuare în pag. 11)
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înþelegerea ºi discursul. Aceste moduri constitutive
au o naturã ontologicã, a priori, dar se manifestã
fenomenal concret în spaþiul ontic. De aceea,
capitolul care îºi propune explicarea faptului-de-
a-sãlãºlui-în ca atare, adicã fiinþa locului de
deschidere, are douã pãrþi: A. Constituirea
existenþialã a locului de deschidere; B. Fiinþa
cotidianã a locului de deschidere ºi cãderea
Dasein-ului.

Diferenþa dintre cele douã secþiuni este esenþialã
dacã se urmareºte înþelegerea Dasein-ului din
perspectiva fenomenalitãþii sale: Dasein-ul este vãzut
ca fenomen (conform cu definiþia datã fenomenului
în cap. 7 din Fiinþa din Timp), aºa cum este el dat “
în primã instanþã ºi cel mai adesea”, adicã în
cotidianitatea sa.

Analiza existenþialã a Dasein-ului este prin
urmare o “apropriere” de Dasein, de fiinþarea
privilegiatã care înþelege fiinþa, la nivelul cel mai
nemijlocit la care ea ne este datã, ºi anume în
“viaþa de zi cu zi”, în cotidianitatea sa. Numai
cã accesul la Dasein este îngreunat de urmãtorul
fapt: fiinþarea aceasta suntem chiar “noi înºine”,
adicã suntem  ontic identificaþi cu ea, ceea ce
face ca un discurs ontologic în privinþa ei sã întâmpine
dificultãþi specifice: “ontic vorbind, Dasein-ul îºi este
sieºi cel mai aproape, ontologic îºi este cel mai
departe, pre-ontologic însã nu îºi este strãin”. Sau
“Ceea ce ontic ne  este cel mai aproape ºi bine
cunoscut reprezintã, ontologic vorbind, departele
maxim, necunoscutul”. 7 Elaborarea întrebãrii
privitoare la fiinþã înseamnã aºadar transparentizarea
unei fiinþãri privilegiate,  numitã Dasein, în fiinþa sa.
”Fiinþarea aceasta, care suntem noi înºine în parte
ºi  care printre alte posibilitãþi o are ºi pe aceea de a
pune întrebãri, noi  o vom denumi Dasein.
Interogarea explicitã ºi transparentã privitoare la
sensul fiinþei cere o prealabilã explicare pe mãsurã
a unei fiinþãri (a Dasein-ului) privitor la fiinþa sa”8.

Din acest citat aflãm de ce examinarea întrebãrii
privitoare la fiinþã începe cu o analizã a celui care
pune întrebãri, adicã a Dasein-ului. Analitica
Dasein-ului nu este condusã de o viziune
antropologicã, psihologicã sau sociologicã, ci în
exclusivitate de imperativul precizãrii naturii celui ce
are putinþa interogãrii propriei sale fiinþe, iar acest
lucru se face plecând din locul unde el se manifestã
cel mai adesea, adicã în cotidian. Analitica
existenþialã devine în fond un demers fenomenologic
ce are ca premisã faptul cã în cotidianitate “rezidã a
priori structura existenþialitãþii” care este una de
profunzime. Structurile Dasein-ului devin aºadar
vizibile chiar la nivelul cotidianitãþii. Dasein-ul ca
fenomen, aºa cum este  dat ontic în primã instanþã
este unul impur, dar esenþialã este premisa conform
cãreia aceastã cotidianitate medie oferã ocazia unei
structuri apriorice, de profunzime, numitã
existenþialã.

Faptul de a fi (In Sein) al Dasein-ului este intim
determinat de structurile existenþiale fundamentale,
precum situarea afectivã, înþelegerea ºi discursul
numite de Heidegger existenþiali fundamentali.
Aceºtia strãbat în totalitate cele trei moduri
fundamentale de a fi în lume precum Umwelt,
Mitwelt sau Selbswelt, fiind determinaþi drept
constituenþi ai stãrii de deschidere
(Erschlossenheit) a Dasein-ului.

Dar ce este un existenþial? Prin termenul de
Existenzial, în sens substantival, Heidegger are în

vedere o serie de structuri constitutive ale fiinþei
Dasein-ului: un existenþial reprezintã o structurã
fundamentalã a constituþiei de fiinþã a Dasein-ului,
iar ontologia fundamentalã îºi asumã sarcina de a
clarifica conceptual articularea existenþialilor în
cadrul acestei constituþii de fiinþã a Dasein-ului, adicã
tocmai existenþialitatea existenþei. Reinterpretarea
subiectivitãþii, a omului ca Dasein, presupune
reinventarea categoriilor cu ajutorul cãrora este
conceputã. Tocmai de aceea, Heidegger face apel
la o distincþie ce depãºeste cadrul categorial
tradiþional, prin care fixeazã caracterele fiinþei
Dasein-ului ca existenþiali deosebindu-le de
categorii, adicã de “determinãrile de fiinþã ale acelei
fiinþãri ce nu e de ordinul Dasein-ului”9. Aºadar, atât
existenþialii cât ºi categoriile sunt determinãri
ontologice, primele referindu-se la fiinþa Dasein-ului,
în timp ce celelalte se referã la fiinþa fiinþãrilor diferite
de Dasein. Vom întâlni aºadar structuri “ontologic
– categoriale” precum Zuhandenheit sau
Vorhandenheit, ºi structuri “ontologic-existenþiale”,
precum In-sein sau Sein bei. O altã trãsãturã a
existenþialilor este caracterul aprioric ºi
transcendental. Heidegger subliniazã de la început
cã In-der-Welt-sein este o “constituþie necesarã a
priori a Dasein-ului”10, cã determinãrile fiinþei
Dasein-ului trebuie înþelese a priori pe baza lui In-
der-Welt-sein ºi cã sarcina analiticii Dasein-ului este
aceea de “a scoate în evidenþã acel a priori care
trebuie sã fie vizibil pentru ca întrebarea <Ce este
omul?> sã poatã fi discutatã filosofic”11.  Articularea
existenþialilor constituie a priori-ul  existenþial al fiinþei
Dasein-ului.

 Heidegger a contestat definirea fiinþei omului
prin conceptul de subiect, iar conceptul de Dasein
vine tocmai sã submineze ºi sã participe la destrucþia
conceptului de subiect. Heidegger propune de fapt
prin conceptul de Dasein o alternativã la conceptul
tradiþional de subiectivitate, o subiectivitate facticã
ºi situatã dintru început într-o lume, ºi nu una care
este situatã opozitiv în raport cu aceasta. Dasein-ul
nu mai este privit doar ca un “mai mult” în raport cu
celelalte fiinþãri, ci ca o fiinþare radical deosebitã de
acestea.”Esenþa” Dasein-ului este existenþa ºi, ca
urmare a acestui lucru, toate structurile prin care
este surprinsã fiinþa Dasein-ului sunt numite
“existenþiali”. Termenul ‘existenþã” nu mai are de
astã datã sensul tradiþional al lui existentia, a cãrui
traducere se face acum prin fapt-de-a-fi-simplã-
prezenþã. A exista nu mai înseamnã aºadar “a fi pur
ºi simplu” ci: Dasein-ul <are-de-a-fi>. Altfel spus,
fiinþarea aceasta <are ca miza propria ei fiinþã>.
Acest lucru vrea sã spunã ca fiinþarea Dasein este
una permanent neincheiatã, al cãrei <a fi> se aflã în
plinã “desfãºurare”, neputând fi surprins precum
faptul de a fiinþa al unui lucru din interiorul lumii,
despre care putem spune cã este sau nu este, dar
nicidecum cã  <are-de-a-fi>.

“Dasein-ul este constant  <mai mult> decât
el este de fapt. [...] El este, existenþial vorbind,
ceea ce, în putinþa sa de a fi el încã nu este.”12

(urmare din pag. 10)

7   Idem. P.. 43
8   Idem  p.7
9  Idem  p..44
10  Idem p. 53
11  Idem p. 45
12  Idem p. 145

Derogãrile de la bun gust, logicã, eufonie ºi
corectitudine a scrisului sunt numeroase ºi instruc-
tive. Parafoniile ºi nonsensurile   mai ales  sunt cu
deosebire înveselitoare, fapt ce explicã interesul
mãrturisit de cititori pentru culegerile de exemple ale
acestor erori.

Redactorii revistei franceze Mercure de France, la
începutul secolului XX, au luat iniþiativa de a publica
exemple de erori, spicuite din începutul epocii. Interesul
la marele public a fost imediat.. Cititorii s-au asociat
jocului. Astfel, la 15 august 1905 a apãrut în Mercure
de France o rubricã permanentã, intitulatã „La sottisier
universal”, al cãrei titlu l-am traduce în româneºte prin
„Neghiobar universal”. Rubrica a fost întreruptã la
începutul primului rãzboi mondial, dar a reapãrut la 1
ianuarie 1926.

Sã încercãm ºi noi, pe scurt, un neghiobar naþional
proaspãt, cules la întâmplare din revistele româneºti.
Nu vom cita autorii ºi nici revistele, nu vom defini
natura erorilor, socotind cã cititorul, chiar neorientat
în terminologia ºi subtilitãþile scrisului, le va identifica
cu uºurinþã. Þinem sã prevenim, în acelaºi timp, pe
cititori cã erorile, inoperante la prima vedere, devin de
o irezistibilã bufonerie la o lecturã mai atentã.

- „... în noaptea instalatã din 25 iulie, elevii
vegheau în grãdina îmbãlsãmatã cu flori de liliac.”

- „S-a pescuit în Dunãre... cadavrul unei doamne
pãrând în vârstã de 50-60 ani, înveºmântatã într-o
rochie neagrã  produs al unei case de modã renumitã
încãlþatã cu pantofi de lac, unghiile pãstrându-ºi
prospeþimea sub rujul stacojiu.”

- „... scheletul ei avea obrajii umflaþi ºi roºii, iar
acea parte dorsalã a corpului uman cunoscutã de opinia
publicã sub numele de popou, luase o dezvoltare
remarcabilã!”

- „Naºul de botez ceru ca în cristelniþa în care
urma sã fie introdus pruncul sã fie pusã numai apã
platã.”

- „Prinderea pruncului din braþele preotului paroh
sã fie fãcutã de o echipã de ruibiºti sau gimnaºti de
mare performanþã.”

- „... Turismul românesc, sã creeze o stare de
bine încât, sã te simþi ca un adevãrat milionar, chiar
dacã nu ai facturile achitate.”

- „Chipul generalului Cãtãlin Voicu calificã fãrã
tãgadã caracterul domniei sale: - ceafã irigatã prin „n”
canale adãpãtoare cu excremente care put.”

- „... Acneele juvenile – definesc cauza: sângele
stãtut, necirculat, vâscos cu miros de latrinã.”

- „... O gãinã crescutã în mediul industrial, este
mai puþin stresatã decât una fugãritã prin curte de
cãþel, pisicã ºi în special de cocoº.”

- „Pãrãsind lumea realã, trecând în lumea
nevãzutã, ne vom relaxa mai profund. Realul, ca munte
de gunoi, nu are valoare”.

- „Pentru o viaþã de neadaptat, consumaþi zilnic
rãutate.”

- „Supãrarea se înlãturã printr-o ventilaþie rãscrã-
cãratã.”

- „De 1 mai am serbat ziua nemuncii.”
- „Cãþelul meu nu vi-l pot prezenta azi întrucât

are contract de reprezentare a masculului feroce într-
o întâlnire caninã foarte intimã.”

- „Ce animator iubeºti cel mai mult?  Animalul
jucãuº.”

- „Pantofii aceºtia sunt cei mai sentimentali! I-
am încãlþat prima oarã într-o searã romanticã, plinã de
erotism!”

- „În urmã cu 5 ani am adoptat un copil pe post
de obiect de companie. Acum, renunþ la el.  De ce,
dragã?  Nu mai pot relaþiona cu el.”

- „Apropo de preþuri: pe viitor vom dârdâi de
frig ºi când vine cãldura!”

- „Azi am mâncat mult mãrar, transportatã fiind
apoi în lumea copilãriei...!”

- „Oamenii rãi ºi puturoºi urãsc graniþele.”

N.B. Cititorii noºtri sunt rugaþi sã intre în joc ºi sã
ne trimitã la redacþie „descoperirile” lor, însoþite de
referinþe exacte asupra textelor.

Vasile PANÃ

NEGHIOBAR NAÞIONAL
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Muzeul Judeþean de Istorie Ialomiþa gãzduieºte,
începând din data de 30.04.2010, pânã în luna
septembrie 2010, o expoziþie dedicatã etniei
rromilor - Gelem, gelem. Rromii, între legendã
ºi adevãr.

La propunerea ºi în urma demersurilor realizate
de cãtre inspectorul ºcolar de specialitate,
profesorul de istorie Sandu Ion, de a se realiza o
expoziþie despre valorile culturale ºi spirituale ale
poporului rrom,  Directorul Muzeului Judeþean de
Istorie, domnul Florin Vlad, a rãspuns pozitiv,
împreunã cu echipa muzeului organizând o adevãratã
manifestare culturalã ºi istoricã dedicatã rromilor.
De altfel, directorul muzeului, domnul Florin Vlad,
ºi-a exprimat, încã de acum doi ani, dorinþa de a se
organiza o astfel de manifestare culturalã, care sã
vinã în sprijinul promovãrii atât a valorilor culturale
ºi spirituale ale poporului rrom, cât ºi în promovarea
antidiscriminãrii ºi demontãrii prejudecãþilor
existente faþã de etnia rromã.

Acþiunea realizatã se înscrie într-un program de
manifestãri culturale, dedicate rromilor în luna aprilie,
deoarece în aceastã perioadã este aniversatã Ziua
Internaþionalã a Rromilor (8 Aprilie), precum ºi Ziua
Rromilor din România. Astfel, în localitatea Feteºti,
în zilele de 6, 7 aprilie au avut loc acþiuni  cu caracter
cultural, organizate de cãtre  ªcoala cu clasele I-
VIII, Nr.6 Feteºti ºi Centrul Cultural „O Del
Amenca” reprezentat de domnul Ganea Daniel.

Definitoriu, în ceea ce priveºte mentalitatea faþã
de rromi este stereotipul, în majoritatea cazurilor
negativ, fapt ce poate conduce la stigmatizarea
identitãþii rrome. Reprezentãrile despre rromi, care
se bazeazã pe prejudecãþi ºi stereotipuri, sunt de
primã importanþã, pentru cã pot determina atitudini
ºi comportamente. În contextul unei moºteniri
mentale negative, a absenþei informaþiilor care sã
promoveze o imagine clarã, obiectivã despre
aceastã etnie, cliºeele de gândire ºi de limbaj sunt
singura sursã de cunoaºtere care îi leagã pe rromi
de mediul social înconjurãtor.

 Astfel, expoziþia urmãreºte o mai bunã
cunoaºtere ºi înþelegere a istoriei, a modului de viaþã,
a tradiþiilor ºi obiceiurilor populaþiei de etnie rromã.
Fotografiile, obiectele de culturã materialã ºi

Gelem, gelem...
 Rromii, între legendã ºi adevãr

spiritualã, evocã tradiþii ºi obiceiuri care încã se mai
pãstreazã în comunitãþile tradiþionale. De asemenea,
expoziþia a urmãrit punctarea unor repere majore
din istoria poporului rrom: migraþia din India cãtre
Europa, atestãri documentare ale prezenþei rromilor
în Europa ºi în spaþiul românesc, deportarea în
Transnistria. Pentru realizarea expoziþiei, s-au folosit
lucrãri de specialitate, scrise de reputaþi specialiºti
în domeniul istoriei ºi lingvisticii rrome, precum: prof.
univ.doctor SARÃU GHEORGHE, prof. doctor
LUCIAN CHERATA, prof. univ.doctor VIOREL
ACHIM.  Pentru reuºita acþiunii, s-a avut în vedere
ºi ajutorul unui rrom tradiþional cãldãrar, în persoana
domnului BRATU ION zis Manso,  din comuna
Andrãºeºti.

Tânãrul istoric, FLORIN MANOLE, de etnie
rrom,  de la Asociaþia pentru studierea holocaustului
ºi membru al Centrului de Studii Rome din cadrul
Facultãþii de Istorie Bucureºti, a ajutat la realizarea
expoziþiei.

Dupã vernisarea expoziþiei, Centrul Cultural
UNESCO, a gãzduit un Simpozion în cadrul cãruia,
profesori din judeþ, au prezentat lucrãri despre
cultura ºi istoria poporului rrom. Menþionãm, pe:
prof. Petcu Letiþia, prof. Ionescu Carmen, prof.
Gogotã Cãtãlin, prof. Dobre Viorel, prof.
ªonchereche Laurenþiu, prof. Dediu Valeriu, prof.
Cîþu George, prof. Alecu Florica. Profesorii, care
au realizat adevãrate lucrãri ºtiinþifice, au dorit sã
evidenþieze aspecte reale din istoria ºi tradiþiile
poporului rrom, precum: robia, efectele dezrobirii,
deportarea în Transnistria; filozofia de viaþã a acestei
etnii, reflectatã de tradiþii ºi obiceiuri.

Înþelegerea istoriei ºi a filozofiei de viaþã a etniei
rrome, reprezintã cu siguranþã piatra de temelie a
unei convieþuiri lipsite de discriminare, în diversitatea
etniilor de pe pãmânt constãnd frumuseþea omenirii,
fiecare dintre acestea contribuind la patrimoniul
cultural mondial cu specificul sãu. Istoria, tradiþiile,
cultura fiecãrei etnii reprezintã un capitol important
al universalitãþii. Schimbarea mentalitãþilor este un
proces îndelungat, în acest sens educaþia pentru
cunoaºterea, înþelegerea ºi valorizarea minoritãþii
rrome, trebuie generalizatã. Maturizarea societãþii,

trebuie sã conducã la dorinþa de renunþare la
prejudecãþi, la înlocuirea conceptului de „asimilare”
cu cel de „acceptare”.

În aceastã direcþie s-a înscris ºi manifestarea
culturalã „Gelem, gelem...Rromii între legendã
ºi adevãr” .

Mulþumiri celor care ºi-au adus contribuþia la
realizarea manifestãrii:

Florin Vlad – coordonatorul acþiunii, Gheorghe
Matei – cercetãtor, Elena Renþa – cercetãtor,
Cãtãlina Cenea – muzeograf, Ioan Cernãu –
muzeograf, Vasilica Sãcuiu – restautrator, Floricica
Dincã – tehnician proiectant, Simona Munteanu –
restaurator, Elena Stoica – operator calculator,
Adrian Þaporea – conservator, Ionel Gãvãneanu –
conservator, Aurel Nae – restaurator, Bogdan Radu
– referent. De asemenea, mulþumim, pentru spijinul
acordat, Consiliului Judeþean Ialomiþa - domnului
preºedinte prof. Silvian Ciupercã, Centrului Cultural
UNESCO „Ionel Perlea”, Inspectoratului ªcolar
Judeþean Ialomiþa, Casei Corpului Didactic Ialomiþa
– domnului director prof. Oliviu Vlãdulescu,
doamnei prof. Dinu Gica.

Elevii, cadrele didactice, cetãþenii judeþului
sunt invitaþi sã viziteze expoziþia.

Inspector ºcolar pentru minoritãþi,
prof. Sandu Ion
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Imediat dupã ora douãzeci, tocmai când
începuserã ºtirile, Vasilicã Toma dãdu primele semne
mai evidente cã ar vrea sã moarã. Ochii i se închiserã
brusc, iar capul îi cãzu într-o parte, îngropându-se
parcã în perna mare pe care doamna Tãnþica i-o
schimba din când în când, din cauza transpiraþiei.

- Vasilicã! Þipã disperatã doamna Tãnþica,
aproape speriindu-i pe ceilalþi, din camerã, dându-ºi
seama de ce se întâmplã, sã nu te duci Vasilicã...ºi
aproape cã se prabuºi peste muribund.

- Scoalã-te, dragã, de acolo, ce eºti copil? Cã de
acuma nu-l mai învie nimeni. Ridicã-te ºi adu o
lumânare, cã m-aº duce eu dar nu-þi ºtiu rosturile
casei, cã þi-am spus cu o sãptãmânã înainte sã ai
pregãtite lumânãrile la îndemânã ºi tot ce mai trebuie,
pentru orice eventualitate... ºi o batistã, sã nu uiþi...
mai zise coana Lenuþa, sora mai mare a lui Vasilicã
Toma,  mãritatã  Leonte. Iar tu nu te mai holba aºa,
ce, n-ai mai vãzut morþi? îl lua ea la rost pe frate-so
Gheorghe, pregãteºte apã, ca sã-l spãlãm! Aþi anunþat
preotul?

Cã a dracului te mai fãcuºi tu! gândi Gheorghe.
Stai cu ºoldurile tale mari, revãrsate pe scaun, cum
ai stat toatã viaþa ºi nu ºtii decât sã dai ordine! Cã
d’aia s-a prãpãdit ºi cumnatul Marin Leonte, cã i-o
fi ajuns cât l-ai otrãvit tu!

Afarã înfloriserã teii, dar parfumul lor nu putea
pãtrunde înãuntru, era prea cald ºi mirosea a mort ºi
a trupuri  nãduºite, se cãlca lumea în picioare de
înghesuialã ce era. Este adevãrat cã ºi locul era
strâmt, dar aºa se întâmplã la toatã lumea când
locuieºte la bloc, pãreau cã se scuzã ai casei.

Vestea cã Vasilicã Toma era pe moarte îi luase
pe toþi prin surprindere, colegi de muncã, rude,
prieteni ºi atâþia alþii din oraº care-l cunoºteau. Pentru
toþi, cat lucrase în fabricã, pânã sã se îmbolnãveascã,
Vasilicã Toma fusese un inginer bun, ºi nu fãcuse
niciodatã caz de ºtiinþa lui ºi nici de funcþia pe care o
ocupa. Gãsise o vorbã bunã pentru fiecare ºi erau
timpuri când aproape toþi aveau nevoie mãcar de o
vorbã bunã sau de o încurajare, iar oamenii þinuserã
la el ba chiar vruseserã sã-l puna  pe el director
general dupa evenimentele din 89, când se fãceau
schimbãri mari peste tot, dar ºi el se opusese ferm.
„De ce sã-l schimbãm, domnule, pe director, dacã
omul a fãcut treabã? Sã mã pun eu în locul lui ca sã
câºtig câteva mii de lei la salariu? ªi ce-aþi mai crede
voi despre mine când v-ar trece avântul acesta
revoluþionar?” le reproºa el unora mai apropiaþi, când
se opreau sã bea câte o vodcã împreunã, la poarta
fabricii, aºteptând sã vinã autobuzul. „O fi fost,
domnule inginer, o fi fost  bun sau o fi ºi acum acest
domn director al nostru, dar vrem ºi noi sã mai vedem
ºi pe altul...” „vrem schimbare!”, „vrem schimbare!”
îi îngâna el. Vreþi pe dracu, schimbarea este pentru
proºti, bã, pãi dacã merge treaba, pentru ce sã ne
apucãm noi de experienþe?” ªi bãietii, în majoritatea
lor, stãteau în picioare pe casa scãrii sau pe hol, prin
bucãtãrie, fiecare pe unde apucase ºi pe lângã cine
se simþea bine. Unii fumau, alþii vorbeau cu glas
ºoptit, ºtergându-se din când în când de transpiraþie.

- Bã, tipule, tocmai spunea un ºef de echipã, unul
Miticã Spinosu, care se bucurase mult de aprecierea
inginerului Vasilicã Toma, eu am vãzut din toamnã
cã nu era ceva în ordine cu el. Altã datã, nu puteam
sã mã þin dupã dom’ Vasilicã când mergeam în
inspecþie prin secþie, iar acuma obosea repede ºi
transpira, ºi-i spuneam: „Dom’ Vasilicã, lasaþi-o
dracului mai încet cu vodca aia!” „Lasã, bã, Miticã,
îmi spunea el, dar fãrã sã se supere, bãtându-mã cu
palma pe umãr, parcã eu eram frate-so Gheorghe,
cã am fãcut eu pauze de mai multe sãptãmâni, fãrã
sã vã spun vouã ºi tot un drac. Tot aºa m-am simþit,
nu s-a schimbat nimic. Deci nu despre vodcã este
vorba, sã nu fie dracului vreun cancer!” mai zicea el
ºi atunci chiar cã rãmânea pe gânduri. Dar nu prea
mult, cã aºa era firea lui, începea din nou sã
zâmbeascã, mai atingea câte una peste fund, cã-i
plãceau femeile...

Un nebunUn nebunUn nebunUn nebunUn nebun
irecuperabilirecuperabilirecuperabilirecuperabilirecuperabil

- Eu l-am întrebat odatã, ne întâlnisem la o þuicã
fiartã, mirosea al dracului în cârciuma aia ordinarã,
dar lui pe acolo îi plãcea sã se piardã, interveni un
inginer, alt ºef de secþie, Fane  Mâniosu, vãzându-l
niþel cam palid: „Bãi, Vasilicã, de ce nu te duci tu,
domnule, la un doctor?” „Dã-i dracului de doctori,
cã sunt niºte dobitoci! Ce sã-mi spunã ãia mie?
Dacã eu nu ºtiu ce am în mine, ce nu merge bine ºi
de ce, de unde sã ºtie ei? Vezi ce fiinþe superioare
suntem noi? Zburãm în cosmos, dar nu ºtim cã avem
probleme cu pancreasul ºi suferim de diabet, pânã
nu aflãm asta din întâmplare!” „Oricum, trebuie sã
te cauþi, nu trebuie sã murim pe prostia noastrã!”
„Am fost, domnule! ªi pe la Bucureºti m-am dus,
nu ºtie nimeni ce am, dau toþi din cap ºi-mi
completeazã, ca o consolare, reþete inofensive, cã
am început sã le învãþ ºi p’astea pe dinafarã, ºi d’aia
le ºi arunc în primul coº de gunoi, numai cã nici eu
nu ºtiu sã le spun ceva concret, ceva de genul,
domnule, mã doare aici sau mã doare dincolo,  doar
cã am o stare aºa idioatã, dezagreabilã, parcã aº fi
conºtient cã mã duc pe lumea cealaltã ºi mã
împuþinez, pierd în greutate...”

„Mai mã duceam câteodatã pe la el, se amestecã
în discuþie un vecin de apartament care îºi pusese ºi
el haine negre ºi care ori cã nu mai putea sta singur
în casã, cã oricât de nesimþiþi ar fi fost, nu mai putea
sã se uite la televizor când dincolo de perete murea
un om,  doar nu murea un câine, ori cã se gândise
cã trebuie sã-l vadã ºi ceilalþi vecini, ca sã nu zicã
vreunul dupã aia „Ia uite, bã, al dracului, ãsta a stat
tot timpul închis în carapacea lui ca o cârtiþã”, mai
ales când era vreun meci de fotbal, nu prea le avea
el cu sportul ãsta, dar era un prilej sã mai facem
câte o tablã, cã îl invitam eu, dar domnul inginer nu
voia sã vinã, cã zicea cã la dânsul este mai mult
spaþiu, cã baieþii îi avea pe amândoi la Bucureºti, la
facultate, dar nu asta era, adevãrul e cã nu-i plãcea
lui sã iasã din casã, cã de multe ori, când se ducea
doamna Tãnþica pe la maicã-sa, la el era atâta liniºte,
cã nici nu credeai cã mai este cineva acasã. Cã de
multe ori îi ºi spuneam soþiei: „Nu s-o fi întâmplat
ceva cu domnul inginer?”, cã îl vedeam doar cât
era de gãlbejit. ªi atunci îi dãdeam telefon ºi-mi
rãspundea el ºi mie parcã mi se lua o greutate de pe
inimã ºi onoram imediat invitaþia sa la o partidã de
table. Când era ºi doamna Tãnþica acasã, o ruga sã
ne facã douã cafele ºi sã ne aducã ºi ceva de bãut.
Dar  þi-am spus, Vasilicã, dragule, îl implora doamna,
cã nu ai voie ºi cã trebuie sã mai rãreºti þigãrile
astea ºi alcoolul!” „Doar n-ai vrea sã trãiesc ca o
râmã, numai sã mã mai bucur de încã un an sau
doi?” ºi-ºi aprindea o þigarã ºi dãdea noroc cu mine...
Sãracul dom’ Vasilicã, dacã aºa a fost sã fie...”

„Oare împlinise ºai’zeci de ani?” întrebã unul.
„Nu-i împlinise, dar se apropia!” îi rãspunse ºeful

de echipã Miticã Spinosu.
„ªi-i mai spunea doamnei Tãnþica, atunci când

se simþea el bine: „ªi ce te deranjeazã pe tine dacã
o fi sã se întâmple ceva cu mine? Casã v-am luat,
televizor ºi maºinã, baieþii sunt deja ingineri...”

„Are bãieþi buni, zise inginerul Fane Mâniosu, i-
am cunoscut ºi eu! Ce mã mai jucam cu ei!”

„Ce s-a mai suparat ãla mare, când a venit acum
o lunã acasã, cam pe neanunþate ºi i-a gãsit asezaþi
pe toþi pe lângã patul în care se odihnea vecinul, ca
niºte ciocli, pe sora mai mare, doamna Lenuþa, pe
fratele mai mic, domnul Gheorghe, mãtuºi, tot felul
de rude ºi de gurã-cascã, cã doamna Tãnþica nu

mai prididea sã aducã cafele ºi gustãri... „Ce este,
mamã, cu ãºtia aici?” a luat-o bãiatul la întrebãri pe
maicã-sa. „Andrei, mamã...” voi nu vedeþi cã omul
acela deabia mai respira, tu crezi cã el nu-ºi dã seama
ce este în capul lor?” „Dar, mãi Andrei, maicã,  aºa
se procedeazã, vrei sã râdã lumea de noi?” „Nu se
procedeazã aºa, mamã! Efectiv îl streseazã ºi-i
grãbesc sfârºitul, tu nu vezi? Dã-i afarã ºi deschide
fereastra! Când o fi nevoie de ei o sã-i chemãm
noi!” ºi doamna Tãnþica a vrut sã...”

„Mi-aduc aminte, reluã fãrã vreo legãturã
inginerul  Fane Mâniosu, eram dupã o vânãtoare,
toatã gaºca, la un ºpriþ. Numai noi ai noºtri, din
fabricã,  ºi  între douã pahare, Gigi de la sindicat se
apropiase de el ºi ºopa-ºopa, îi varsã lui Vasilicã în
urechi tot felul de chestii, ºi deodatã îl vede pe
Vasilicã al nostru cum se ridicã în picioare, cât era el
de mare, negru nu alta, cum pune mâna pe scaun,
gata sã-l arunce, enervat ºi-i spune ãluia: „Bã, tu
crezi cã dacã eºti de la sindicat ai jocuri cu mine?
Ieºi în  p... mã-ti afarã, cã aºa cum îmi spui mie
despre alþii, aºa o sã le spui mâine altora despre mine.
Du-te ºi stai în maºinã pânã terminam noi aici!” Era
un tip de toatã isprava, îi plãcea sã facã atmosfera
în jurul lui. Era o adevãratã sãrbatoare sã stai pe
lângã el când se ducea la cârciumã. Dar trebuia sã
bei cot la cot cu el ca sã te admitã. Tot în seara aia,
un tehnician cam încerca sã chiuleascã sau poate
cã-ºi fãcuse omul plinul, pentru cã, în fond, fiecare
ºtie cât poate. Domnule, l-a vãzut Vasilicã ºi dacã l-
a vãzut Vasilicã nu putea sã mai scape. „Bã, Tudore,
tu nu bei, mã?”  „Stiþi, eu sunt cu maºina personalã”!
ªi aºa era, omul nu minþea deloc. „Bã, cine nu bea,
înseamnã cã toarnã la poliþie! Deci, ia bine aminte,
ori bei cu noi în continuare, ori pleci! Nu admit alte
variante! Las-o dracului de maºinã, mergi cu a
noastrã ºi te întorci mâine dupã a ta!” era un om
dintr-o bucatã...”

„Parcã ºtia cã o sã se întâmple curând, d’aia nici
nu mai þinea cont de nimic...” zise vecinul ºi, în
momentul acela, se fãcu rumoare ºi toþi se strânseserã
unul în altul, se lipirã de perete ca la comandã, ca sã
treacã preotul.

Înãuntru femeile aprinseserã lumânãrile ºi aerul
devenise ºi mai greu, dar nu se mai gândea nimeni la
asta. Coana Lenuþa rãmasese pe scaun dar ceilalþi
se ridicaserã, smeroºi, ºi tocmai când preotul, grãbit
ºi el ca toþi ceilalþi oameni de rând, voia sã înceapã
slujba, cântãreþul, de fapt un puºti de la seminar, îi
dãdu cu cotul, mai altfel decât de obicei, aproape
speriat.

- Fii serios dragul meu, ce te-a apucat? Zise
preotul cãtre bãiat, privind repede în jur.

- Pãrinte, mortul ãsta, ºopti bãiatul fãcându-ºi
cruce, pãrinte, mortul ãsta nu este mort:

- Te rog sã fii serios! Se uitã lumea la noi!
- Pãrinte, mortului i s-a miºcat un deget! zise

bãiatul întinzând braþul. Degetul mic de la mâna
dreaptã.

Oamenii din jur, cei care se aflau în imediata
apropiere, nu ºtiau ce sã creadã, dar simþiserã cã se
întâmplã ceva. Urmãreau privirile preotului ºi ale
bãiatului deºi,  curioºi ar fi vrut sã audã ºi ce-ºi
vorbeau, dar pentru cã nu reuºeau, urmãreau privirile
celor doi, pânã la mort ºi înapoi, iar apoi, o datã ºi
încã o datã...erau nerãbdatori sã afle ce se petrece,
dar nimeni nu îndrãznea sã întrebe ceva, totul se
desfãºura într-o tãcere deplinã, numai fumul de la
lumânãri se ridica parcã din ce în ce mai consistent.
Iar degetul mic de la mâna lui Vasilicã Toma pãrea
cã vrea sã svâcneascã în continuare, dar parcã-l
þinea un cârcel. Chiar ºi o pleoapã dãdea semne cã
trãieºte, vrând sã se deschidã. Iar culoarea feþei
pãrea ºi ea sã se schimbe dintr-o datã. Sau poate
era numai efectul privirilor lor încordate ºi al fumului
greu de la lumânãri?

Ioan Neºu
 (continuare în numãrul viitor)
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inspectori D.J.A.N. Ialomiþa,
  Gabriela Chercef, Ionel Cristian Tãtaru

Imaginea Sloboziei de altãdatã
(urmare din numãrul trecut)

Proiectele edilitare din Slobozia anului 1968,
împreunã cu obiectivele economico-sociale realizate
ºi cele în curs de finalizare, oferã perspective de
dezvoltare noi pentru tânãra reºedinþã de judeþ. O
scurtã sintezã a acestora este prezentatã în interviul
oferit de inginerul Gh. Sapon, vicepreºedinte al
Comitetului Executiv al Consiliului Popular Judeþean
Provizoriu Ialomiþa, privind gospodãria comunalã:

„Amplasarea la Slobozia a unor obiective
industriale – Fabrica de ulei, Fabrica de
brânzeturi superioare ºi altele  care vor sluji
valorificãrii superioare a materiilor prime
agricole, creeazã posibilitãþi sporite pentru
dezvoltarea de ansamblu a oraºului, a întregii
sale vieþi economice ºi sociale. Astfel, sunt în
construcþie ºi vor fi date în folosinþã anul acesta
noul spital cu 420 de paturi, blocuri de locuinþe,
noi spaþii comerciale ºi de deservire a populaþiei,
o bazã de întreþinere pentru 300 autovehicule
mari, noi edificii social-culturale. Se va construi
o clãdire modernã pentru oficiul P.T.T.R.   cu
5000 circuite telefonice urbane  ºi un hotel
turistic modern dotat cu 150 de locuri.

Reprezentând numai o etapã din dezvoltarea
oraºului Slobozia, aceste obiective economice
ºi sociale au determinat condiþii prielnice pentru
echiparea sa tehnico-edilitarã de însemnãtate
vitalã atât pentru ridicarea nivelului de trai, de
culturã ºi civilizaþie, cât ºi pentru dezvoltarea
multilateralã a oraºului. Astfel, conform planului
în curs de execuþie se vor construi aici 0,5 Km
de reþele noi pentru distribuirea apei potabile,
ce vor fi completate în 1969 ºi 1970 cu încã 2,6
Km. Reþeaua de canalizare datã în folosinþã anul
acesta pe o lungime totalã de      3,3 km ºi dotatã
cu o staþie de epurare la punctul de deversare în
Ialomiþa. În viitorii doi ani canalizarea pentru
apele uzate se va încheia.

 -   Va dispãrea astfel aspectul „aluvionar”
al strãzilor?

- Consecinþã a permiabilitãþii foarte reduse
a terenului Sloboziei, aceastã problemã va fi
rezolvatã în viitor, pe mãsura sporirii
posibilitãþilor financiare, necesarã construirii
unei reþele de canalizare destinate numai
scurgerii apelor pluviale. Aceastã reþea, lungã
de 10 Km, care va asigura condiþia salubrizãrii
depline a oraºului, constituie o preocupare
importantã a studiilor noastre de perspectivã,
sperãm apropiatã. ªi din aceastã cauzã
modernizare cãilor interioare urbane este
limitatã la pavãri ºi repavãri însumând 9000
m.p. în 1968, ºi câte 10000 m.p. în fiecare din
cei doi ani urmãtori”.1

Viaþa artisticã din Slobozia anului 1968 era
dominatã de neobositul sãu cor care, uneori, în ciuda
neajunsurilor întâmpinate nu a dezminþit patosul
pentru arta cântatã. Legat de talentul, dragostea ºi
pasiunea dirijorului sãu, corul s-a afirmat strãlucit
pe scena muzicalã ialomiþeanã. Sã urmãrim evoluþia
lui timp de 20 ani:

„ Coriºtii pãrãsesc sala de repetiþie. Dirijorul
depune bagheta pe pupitru. Este rândul baghetei
reporterului   condeiul  sã înscrie primele note
în carnet ºi ele sã alcãtuiascã un libret inedit.
Un libret al cãrui erou slujeºte cu devotament
de aproape 20 ani arta coralã. Vi-l prezentãm ºi
dumneavoastrã în primã „audiþie”.

De origine slobozean, s-a întors pe meleagul
natal în anul 1949, când se ataºeazã unui grup

de entuziaºti prieteni ai cântecului coral.
Reorganizeatã corul ce cu ani în urmã fusese
mândria oraºului. În scurt timp, afluenþa
coriºtilor este aºa de mare, încât sala de repetiþii
devine prea micã. Mâinile harnice ºi pasiunea
pentru cântec sau poate pasiunea pentru cântec
ºi mâinile harnice, au construit încã o salã de
repetiþii. Talentul, dragostea, pasiunea, îºi spun
cuvântul cu iuþeala cuvenitã: corul din Slobozia
câºtigã un plus de omogenitate ºi de
cantabilitate, de la o sãptãmânã la alta.

Vestea despre calitãþile notabile ale corului
se rãspândeºte ca funigeii Bãrãganului. Din
Urziceni, din Hârºova, din Feteºti, ecoul trimite
veºti spre Slobozia.

- Poftiþi  la noi. Aºteptãm cu plãcere
spectacolul coral-coregrafic „Slobozia e oraºul
meu”.

Se rãspunde acestor invitaþii. Aplauze,
buchete de flori, seri de neuitat.

Succesul spectacolului realizat de entuziaºtii
artiºti amatori din Slobozia a rãmas neatins de
praful uitãrii.

Refrenul: „Slobozia, oraºul meu” se plimba
ca la el acasã pe strãzile oraºelor ºi comunelor
gazdã.

La Slobozia, anii în ºirul lor necurmat au
clãdit în favoarea formaþiei corale. Ea câºtigã
necontenit noi trepte în arta interpretativã,
dobândeºte noi posibilitãþi de a emoþiona
publicul. Munca, perseverenþa, elanul membrilor
corpului ating fluxul maxim...

Dar...a venit refluxul.
De la starea de permanentã acþiune la

refluxul ei din pãcate n-a fost decât un pas.
Acelaºi mãnunchi de oameni entuziaºti, aceiaºi
neobosiþi purtãtori ai mesaajului cultural-artis-
tic au dat înapoi. Cum a fost posibil?

Refluxul a pornit exact de unde nu trebuia:
de la conducerea Casei de culturã  cu foarte
mulþi directori pasageri  a cãrei misiune de prim
ordin este tocmai aceea de a mobiliza, de a
stimula, de a încuraja cu cãldurã ºi grijã
activitatea artiºtilor amatori. Sãli de repetiþie
neîngrijite, neîncãlzite, neluminate, într-un
cuvânt inospitalitate, au avut ca rezultat faptul
cã spectacolele s-au rãrit, membrii corului au
început sã batã în retragere.

Se aºteaptã fluxul!
- Forte ! Forte ! Forte !
La pupitru acelaºi pasionat animator al

muzicii corale din Slobozia, profesorul Gheorghe
Nedelcu.

Se repetã opera „Fata cu garoafe” în
adaptarea ºi viziunea originalã a dirijorului
corului.

O operã interpretatã de un cor ? ! Da ! Un
lucru care cere însã multã trudã, elan, puteri
biruitoare. Dar cine a urcat pe „podiumul
învingãtorului”  - ºi corul din Slobozia a  fãcut-
o cu ani în urmã  cunoaºte gustul subtil ºi delicat
al emoþiei de a transmite prin artã emoþii, ºi nu
uitã, nu renunþã, mai ales nu oboseºte !

ªtiu cã îmi daþi dreptate tovarãºe profesor
Nedelcu.

Mã înºel cumva stimaþi membri ai corului din

Slobozia ? Nu ? Atunci, cerc larg în jurul
dirijorului. Vã aºteaptã la pupitru purtând în
mâini bagheta pe care se aflã încrustaþi 20 de
ani de dirijorat, de muncã perseverentã, 20 ani
de activitate artisticã desfãºuratã „forte ºi nu
pianissimo”.2

Veche tradiþie hipicã la Slobozia ? A existat ºi a
fãcut cinste oraºului ! Sã amintim o parte din
realizãrile ei.

„Aºezatã pe malul stâng al râului Ialomiþa,
ferma nr. 8 aparþinând I.A.S.-ului Slobozia, este
profilatã pe creºterea cabalinelor din rasa arabã.
În padoc mânjii au supleþea cãprioarelor, iar
soarele le luceºte în ochi. Se apropie blânzi ca
niºte mieluºei, lãsându-se mângâiaþi. Dinspre
grajduri se aude nechezatul pãrinþilor […]

- Aici  îmi spune antrenorul Ion Grecu
existã o veche tradiþie începutã din anul 1912
când a fost adusã prima herghelie ce pregãtea
cai pentru cursele de hipodrom. Eu sunt doar
din… 1929, deoarece înainte sã vin am lucrat
cinci ani în crescãtoria de la Comiºani […]

- Noi cum s-ar spune suntem cei mai vechi
în crescãtorie completeazã antrenorul Dumitru
Dãnoaica, eu am venit din 1938 […]

Oamenii aceºtia ce ºi-au petrecut viaþa între
cai vorbesc despre ei ºi nu despre munca lor cu
emoþia pe care le-o înþeleg. Camera în care stãm
de vorbã are pereþii tapisaþi cu diplome ºi
fotografii. Crâng ºi Epigon sunt armãsari ce
concureazã la marile derbyuri atât în þarã cât ºi
în strãinãtate obþinând laurii victoriilor. În 1954,
la derbyul republican primii trei clasaþi sunt elevii
ºcolii de echitaþii din Slobozia. Mac II vine primul
depãrtându-se cu un cap de Maramureº ºi cu o
lungime de Avion. În 1955 Puºa câºtigã derbyul
republicat ºi concursurile la care participã în
Ungaria, Polonia ºi Iugoslavia, fiind cumpãratã
de iugoslavi atât pentru concursuri cât ºi pentru
reproducþie. Crainic se impune detaºat în 1958.
Aceºti cai fãceau parte din rasa pur sânge
englezesc, nãcuþi ºi crescuþi în crescãtoria
noastrã. În 1959, crescãtoria începe crearea unei
noi rase de metis semigreu prin încruciºarea iepei
trãpaº cu armãsarul ardenez, pentru a obþine
calul de forþã ºi rezistenþã care sã suporte uºor
climatul Bãrãganului. […]

Ascult aceºti oameni ce refuzã sã vorbeascã
despre ei […] Despre epidemiile ce se abãteau
ºi îi fãceau sã stea zile ºi nopþi lângã ei nu spun
nimic. Tânãra medic în aceastã iarnã a stat nopþi
în ºir de veghe lângã „Tarzan”, fostã vedetã de
cinema în filmele Tudor ºi Neamul ªoimãreºtilor
ce avea o tuse accentuatã. […]”3

1  „Actualitãþi ºi perspective ale Gospodãriei Comunale”,
convorbire cu ing. Gh. Sapon consemnatã de P.
Constantinescu, Tribuna Ialomiþei, anul I, nr. 30, duminicã,
24 martie 1968, f.1,3;

2 Emil Gonciu, „Forte ºi nu pianissimo”, Tribuna Ialomiþei,
anul I, nr. 30, duminicã, 24 martie 1968, f.1,3;

3 M. Viºoiu, „Galoanele cailor noºtri”, Tribuna Ialomiþei,
anul I, nr. 34, vineri, 29 martie 1968, f.1-2;

(continuare în numãrul viitor)
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În perioada 13-16 mai 2010, municipiul Slobozia ºi
judeþul Ialomiþa au fost gazdele celei de-a XIII-a ediþii a
Festivalului Internaþional de Folclor „Floare de pe
Bãrãgan“.

Organizatorii acestei ample manifestãri, unicã în
judeþul nostru prin caracterul sãu internaþional sunt
Consiliul Judeþean Ialomiþa, Centrul Judeþean pentru
Conservarea ºi Promovarea Culturii Tradiþionale
Ialomiþa ºi Consiliul Local Slobozia.

Festivalul se desfãºoarã sub egida Consiliului
Internaþional al Organizaþiilor Festivalurilor de
Folclor ºi Artã Tradiþionalã – CIOFF (UNESCO).

Oaspeþii festivalului din acest an au fost ansambluri
folclorice din 5 þãri:

Ansamblul folcloric „MLADOST” – Slovacia;
Ansamblul folcloric „STICNA” – Slovenia;
Ansamblul folcloric „KERAMICAR” – Macedonia;
Ansamblul folcloric „RHYTHM” – Bulgaria;
Ansamblul folcloric „DOINA PRUTULUI” –

Republica Moldova ;
Alãturi de acestea au participat la festival ansamblul

folcloric „Doina Bãrãganului” al Centrului Judeþean
pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Ialomiþa, formaþii, grupuri ºi ansambluri
folclorice din judeþul Ialomiþa.

Programul festivalului a inclus primiri oficiale ale
delegaþiilor din strãinãtate, parade ale portului
popular, spectacole folclorice în diverse localitãþi ale
judeþului, program de vizitare al obiectivelor turistice,
dupã cum urmeazã:

Joi, 13 Mai 2010
Spectacole folclorice în localitãþile: Þãndãrei

(Slovacia), Feteºti (Slovenia), Miloºeºti (Macedonia),
Reviga (Moldova).

Vineri, 14 Mai 2010
Întâlnire protocolarã la Slobozia a delegaþiilor din

strãinãtate cu oficialitãþile locale ºi judeþene.
Parada costumelor populare la Slobozia.
Spectacol folcloric la Slobozia (Bulgaria,

Macedonia, Moldova, Slovenia, Slovacia ºi România)
Spectacole folclorice la Cãzãneºti (Bulgaria),

Movila (Macedonia)
Sâmbãtã, 15 Mai 2010
Spectacole folclorice la Jilavele (Bulgaria), Stelnica

(Macedonia), Sf. Gheorghe (Slovenia), Fãcãeni
(Slovacia), Vlãdeni (Moldova)

Duminicã, 16 Mai 2010
Spectacol de galã la Slobozia (Bulgaria, Slovenia,

Macedonia, Slovacia, Moldova, România)
Închiderea oficialã a festivalului
În fiecare localitate oaspeþii din strãinãtate au

apreciat în mod deosebit calda primire ce le-a fost
fãcutã, iar spectacolele lor au încântat publicul ce a
umplut pânã la refuz sãlile Cãminelor culturale.

Parada portului popular din ziua de vineri 14 mai de la
Slobozia a atras mii de locuitori ai municipiului care au

Festivalul Internaþional de Folclor
„Floare de pe Bãrãgan“

– Ediþia a XIII-a

admirat varietatea costumelor ºi frumuseþea cântecelor ºi
dansurilor participanþilor. Scurtele momente de evoluþie
artisticã din stradã aveau numai sã prefaþeze spectacolul
desfãºurat în Piaþa Revoluþiei, pe scena din faþa Centrului
Cultural UNESCO „Ionel Perlea”. În cadrul acestui
moment deosebit organizatorii au mulþumit oaspeþilor din
strãinãtate ºi au oferit acestora diplome ºi cadouri.

Locuitorii Sloboziei veniþi în numãr mare au avut parte
de douã seri cu spectacole de excepþie susþinute de
ansamblurile folclorice vizitatoare. Spectacolul de
duminicã a încheiat încã o ediþie de succes a acestui
eveniment de anvergurã internaþionalã.

Prin cântec, dans ºi reprezentaþii de artã popularã,
festivalul promoveazã frumuseþea, unicitatea fiecãrei
naþiuni, în contextul globalizãrii ºi al pãstrãrii identitãþii
socio-culturale.

Schimburile culturale ºi de idei au contribuit ºi
contribuie din plin la cunoaºterea umanã, la întãrirea
prieteniei ºi îmbogãþirea orizontului spiritual al
participanþilor.

La reuºita manifestãrii contribuie de fiecare datã si
Primãriile ºi Consiliile locale, Casele de culturã ºi Cãminele
culturale din judeþ, care de fiecare datã sunt gazdele
primitoare ale grupurilor vizitatoare. Alãturi de
ansamblurile folclorice din strãinãtate, pe scenele
judeþului evolueazã de fiecare datã soliºti vocali, grupuri
vocale ºi de dansuri, ansambluri artistice din judeþ,
frumuseþea folclorului ialomiþean ºi românesc fiind
apreciatã la adevãrata sa valoare de oaspeþii festivalului.

Spectaculoasele parade ale portului popular,
spectacolele folclorice susþinute pe scenele judeþului,
întâlnirile dintre mesagerii diferitelor culturi, spiritul
competitiv, de înalt profesionalism, cunoaºterea tradiþiilor
ºi obiceiurilor diferitelor popoare se înscriu în aceastã
extraordinarã atmosferã magicã de bucurie a cântecului
ºi dansului, aflatã sub semnul colaborãrii ºi prieteniei.

Participanþii la aceastã manifestare au ocazia, pe
parcursul festivalului, sã viziteze judeþul Ialomiþa cu
oraºele ºi comunele sale, cu atracþiile sale, dar ºi cu
ospitalitatea proverbialã a locuitorilor sãi.

Sub marea umbrelã a folclorului s-au legat de-a lungul
timpului prietenii durabile care nu þin cont de relaþii sociale
ºi opinii politice. Oamenii îndrãgesc folclorul, bun spiritual
de preþ, îl recepteazã bucuroºi, cu exuberanþã, pasiune,
patimã, dornici de autenticitate, interpretare adecvatã,
varietate ºi culoare, creaþia popularã constituind un
inepuizabil izvor de inspiraþie.

Festivalul Internaþional de Folclor „Floare de pe
Bãrãgan” este o manifestare culturalã de maximã
importanþã pentru judeþul Ialomiþa, un moment de întâlnire
ºi schimburi spirituale între diverse popoare, tradiþii ºi
culturi, sub semnul prieteniei ºi pãcii.

Astfel de festivaluri reprezintã pentru judeþul Ialomiþa
ocazii prin care putem demonstra cã suntem europeni.
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Fiatul alerga în noapte cu o sutã ºaptezeci de kilometri
la orã pe interminabila autostradã A nu-ºtiu-care a Italiei.
Nae schimba cu repeziciune benzile, Ligia schimba cu
lentoare picior peste picior, iar eu îmi schimbasem de-a
dreptul meseria. Devenisem adicã oftalmolog, studiind
cu atenþie ochii lui Nae din clipa în care observasem cum,
pentru câteva clipe, s-au închis. Nu-mi pusesem pânã
atunci problema cum ar trebui sã reacþionez de pe locul
„mortului” dacã observ cã ºoferul a aþipit la volan. Din
momentul acela însã am fãcut o pasiune pentru asta. Îmi
construiam în minte variante ale planului pentru situaþii
de urgenþã: sã-l strig pe nume (dar dacã tresare ºi
bruscheazã direcþia?), sã-l miºc uºor (dar dacã miºcã ºi el,
instinctiv, mâna? la asemenea vitezã, nu era nevoie de
prea mult), sau pur ºi simplu sã þin de volan (pânã când?)
ºi sã-l trezesc cu un cântecel. „Un marinar avea o barcã”.
Sau cam aºa ceva. În timp ce îmi construiam strategia, am
auzit un sforãit din spate, semn cã Ligia nu dãdea doi
bani pe planurile mele, cum nu dãdea o ceapã degeratã
nici pe viaþa ei. Rãmasã singurã cu Nae, semiadormit, am
început sã-l þin de vorbã, doar-doar i-o pieri somnul. Îl
întrebam despre el, despre familie, despre prieteni ºi
despre toþi sfinþii din calendar, ºi îi ceream cât mai multe
amãnunte, zgândãrindu-l cu întrebarea „ºi?”. Îmi
rãspundea monosilabic, rupt de somn, iar pe mine mã
apucase disperarea, neºtiind ce subiecte sã mai atac. La
ultimul meu „ºi” mi-a replicat: „ªi-am încãlecat pe-o ºa, ºi
v-am spus povestea-aºa”. Vezi mai bine sã nu încaleci
jeep-ul din faþã! În scurtã vreme, însã, a tras pe dreapta
într-o parcare, a oprit motorul, ºi-a dus mâna stângã la
buzunarul cu bani ºi a adormit instantaneu.

Oprirea maºinii a avut efect invers asupra Ligiei, care
– de unde se lungise pe bancheta din spate – s-a trezit ºi
s-a ridicat în capul oaselor. Cu chef de vorbã. În ciuda
chefului meu de a dormi un pic, pãtrunsã de importanþa
meseriei de copilot ºi oftalmolog totodatã.

- ªtiþi, eu n-am vrut sã mã fac prostituatã.
Am eu faþã de popã? Totuºi mi-am înghiþit replica ºi

am intrat în conversaþie, cuprinsã brusc de curiozitate:
- Dar ce?
- Am vrut sã mã fac doamnã.
Hait! ªi ce te-a împiedicat?
- Meseria de doamnã nu existã în COR.
- Pãi nu vroiam neapãrat coristã.
Doamne!
- COR-ul este Clasificarea Ocupaþiilor din România. ªi

ca sã ajungi o doamnã, ar fi trebuit mai întâi sã ai o
educaþie, apoi o profesie respectabilã, fac pe deºteapta.
Ce þi-ar fi plãcut sã faci?

- Pãi, nu cred cã mi-ar fi plãcut nimic.
- Dar voiai sã ajungi doamnã.
- Da.
- Atunci de ce nu te-ai mãritat? Cu unul care sã nu te

punã sã munceºti, sã îºi permitã sã te þinã acasã, fãrã sã
faci nimic.

- Nu l-am gãsit.
- ªi unde speri sã-l gãseºti? Pe autostradã? Sau poate

în maºina lui Nae...
- Era sã-l gãsesc odatã. M-am îndrãgostit de un

dezgustãtor de vin, a fost mai mult o dragoste plutonicã
între noi.

Aha! Care va sã zicã, era ºi ceva plutoniu în atmosferã,
pe lângã oxigen ºi azot. Sau poate plutonicã vine de la
pluton, ºi atunci dragostea aia se transformã de-a dreptu-
n orgie.

- ªi?
Începusem iar cu „ºi”-urile, chit cã pe Ligia n-aveam

vreun interes s-o þin treazã.
- ªi a plecat într-o zi în delegaþie ºi n-a mai venit. Mama

a zis cã „Ãsta-i bun sã-l trimiþi dupã moarte, cã uitã sã mai
vinã”. Dar eu l-am tot aºteptat, am suferit mult, mã simþeam
devizatã-n douã. ªtiþi, prezenþa lui mã fãcea sã mã simt
mãgulitoare.

Cum spui tu, fatã dragã.
- O datã am vrut ºi sã mã angajez. Aveau nevoie la o

fabricã de textile. Dar ãla de la „Resurse Umanitare” mi-a
fãcut avansuri, ºi am fugit de-acolo fãrã sã-mi mai depun
Curriculu Vitei.

- Pãi nu mai înþeleg. Nu te deranjeazã s-o faci cu oricine
pe bani, dar te-a deranjat cã ãla de la „Resurse Umane” þi-
a fãcut avansuri.

- M-a deranjat, cã eu acolo mã dusesem cu altã treabã.
Aha! Asta-i bunã de þinut minte. Va sã zicã, dacã-þi

Scrisori netrimise
(3)

face unul avansuri nedorite, îi spui cã te afli acolo cu
altã treabã. Când o fi sã vii ºi cu chestiunea în cauzã, n-
are decât sã te „avanseze”.

- Câte clase ai, Ligia?
- Opt. Atât m-a lãsat mama. Cã, dupã aia, mi-a zis cã

trebuie sã-mi câºtig singurã existenþialitatea.
- ªi þi-ai câºtigat-o?
- Asta încerc sã fac. Dar e greu, tare greu... cu italienii

ãºtia mofturoºi...
- Cum adicã?
- Adicã perverºi. Îþi cer sã faci tot felul de chestii.
- ªi le faci?
- Pãi... am de ales? Dar când vine vorba de platã, atâta

se þigãnesc! Ei zic despre noi cã suntem þigani. Nu-i
adevãrat, ei sunt! Odatã, am fost la o familie sã fac menajul
(mai fac ºi d-astea când n-am clienþi, dar tot „la negru”).
Dupã ce muncisem toatã ziua, mi-au propus ºi o partidã
de sex în trei. Am acceptat, cã nu mai aveam nicio
centessimã. Le cerusem cinci sute de euro. Nu mi-au dat
nimic. ªi m-au ameninþat cã, dacã nu plec pe loc, cheamã
carabinieri. Ce era sã fac? N-am acte, n-am permesso di
soggiorno... te bagã ãia la rãcoare fãrã sã te-ntrebe cum
te cheamã. Toþi românii care lucreazã ilegal sunt în situaþia
asta. Unii au pãþit-o mai rãu: au lucrat o lunã, sau chiar
douã; un euro n-au vãzut. Când au început sã facã scandal,
au fost ameninþaþi cu denunþul. Poate-om intra ºi noi o
datã-n Uniune ºi s-o schimba ceva...

Pierdusem firul, nu mai înþelegeam ce spune Ligia. Îi
auzeam vocea ca pe un bâzâit, dar cuvintele ei nu mai
ajungeau la mine. Am adormit cu un cuvânt în minte –
nedreptate – nu mai ºtiu dacã fusese al Ligiei, adicã rostit
de ea sau doar de gândul meu. Adeseori, cuvântul acesta
îl asociez cu doctorul Rotea. Poate pentru cã mi-a fãcut
una dintre primele nedreptãþi care m-au afectat ºi m-au
urmãrit ani de zile. Nu-i de mirare cã l-am visat.

Eram în clasa a opta, extrem de pasionatã de anatomie
(bine cã n-am rãmas aºa, nu ºtiu dacã aº fi fãcut vreun
ban ca medic. Iar sã fi ajuns asistentã, mi s-ar fi pãrut
culmea ignoranþei din partea mea, dacã tot mã hãrãzise
Dumnezeu sã pot pretinde mai mult). Erau la modã
concursurile „Sanitarii pricepuþi”. Împreunã cu alte patru
colege, cu care formam echipa din clasa mea, ne
pregãtiserãm minuþios, atât la teorie, cât ºi la practicã. În
ziua concursului de la faza localã, totul fusese aranjat –
de la bonetele scrobite ºi cãlcate la dungã, pânã la pãrul
– altfel rebel – cu toate firele aliniate sub ea. Eram mândre
foc, ce mai. Aveam ºi de ce. Contracandidatele noastre,
chipurile, singurele care ar fi putut sã ne concureze, erau
smotocite, la propriu ºi la figurat, lente în miºcãri, în
rãspunsuri, destul de stângace ºi împiedicate. ªi totuºi
am ajuns la baraj. M-am cam mirat, dar n-aveam timp sã
mã gândesc la asta atunci. La proba de baraj, echipa
noastrã primise subiectul „Primul ajutor în caz de
electrocutare”. Eu fãceam pe „salvatorul” principal, ajutatã
de colege. Am executat totul ca la carte, vorbind în timp
ce efectuam operaþiunile, explicând nu doar cum se face
ci ºi de ce. Inclusiv modul de deconectare de la reþea, ce
trebuie fãcut ºi ce nu, astfel ca viaþa salvatorului ºi a
victimei sã nu fie în pericol. ªi totuºi... am pierdut. Sub
pretextul cã, la momentul respiraþie artificialã gurã-la-gurã,
nu pusesem „victimei” un obiect între dinþi, care sã-l
împiedice sã-ºi þinã gura încleºtatã, în cazul în care ar fi
avut aceastã tendinþã. Am fost ºocatã ºi revoltatã –
bineînþeles cã-l pusesem. La protestele mele, doctorul
Rotea mi-a spus cã el n-a vãzut asta. Nu puteam crede.
„De ce nu l-am întreba atunci pe el?”, am plusat, convinsã
cã nimeni n-ar putea sã depunã mãrturie mincinoasã în
nicio situaþie. Judecam oamenii dupã mine, care
întotdeauna mi-am pus conºtiinþa, condusã de simþul
dreptãþii, mai presus de orice interese personale. Din
pãcate, „el” era nimeni altul decât fratele mai mic al uneia
dintre componentele echipei adverse. Se oferise voluntar
pentru postura de electrocutat. Când a fost întrebat, se
pare cã-ºi intrase prea bine în rol, rãmânând sub impulsul
ºocului electric, care îi provocase ºi lacune de memorie.
De fapt, s-a uitat cãtre sorã-sa care se încrunta la el sã-l
mãnânce, ºi a rostit neadevãrul: „Nu, nu mi s-a pus nimic

între dinþi”. A doua zi, am avut grijã sã i se punã un junghi
între coaste, l-am bãtut mãr, dar asta n-a schimbat rezultatul
concursului.

L-am reîntâlnit pe Rotea dupã vreo treisprezece ani.
M-a întrebat de ce nu m-am fãcut doctoriþã, cã „erai tare
pasionatã ºi te pricepeai”. Dintotdeauna, am aºteptat
momentul cel mai prielnic pentru a rãspunde unei poliþe
neplãtite, chiar de ar fi fost sã dureze o viaþã. Doctorul
Rotea scurtase momentul la treisprezece ani, servindu-mi
pe tavã ocazia, ridicând, fãrã sã-ºi dea seama, mingea la
fileu. Cum sã laºi nelovitã o minge atât de frumoasã? Am
tras: „Poate pentru cã cineva m-a scârbit definitiv de
meseria asta”. I-am spus-o pe un ton sec, lipsit de ironie,
fãrã inflexiuni ale vocii, cu o nuanþã de amãrãciune în
glas. Nu mã aºteptam sã ºi înscriu, eram convinsã cã nu-
ºi mai amintea. Rãspunsul lui m-a uimit: „Te rog, nu-mi
aduce aminte!”.

Aaa, care va sã zicã nici el nu uitase? L-am întrebat
cum e posibil. „Este. Dintre toate nedreptãþile omenirii,
cele mai criminale sunt acelea sãvârºite împotriva unor
copii”. „Atunci, de ce...?” „Încã n-ai înþeles cã adulþii au
lumea lor, guvernatã de reguli mârºave, pe care le respectã
uneori, chiar ºi atunci când asta-i determinã sã ocoleascã
oglinda?”

Am aflat cã îi era dator directoarei ºcolii, cea care
pregãtise cealaltã echipã. ªi nu-i ceruse nimic altceva
decât sã facã aºa încât echipa ei sã câºtige. „Am urât-o.
M-am urât ºi pe mine. Am avut coºmaruri... Speram sã
vinã o datã ziua în care sã-þi pot cere iertare. Vãzusem clar
cum i-ai înþepenit ãluia o bucatã de lemn între dinþi, chiar
mã mirasem cã nu þi-a scãpat nici mãcar un lucru despre
care nu se pune problema frecvent; am sperat ca, atunci
când a fost întrebat, sã mãrturiseascã. Poate aº fi putut s-
o dau cotitã cumva, sã-i dau ãleia peste nas fãrã sã parã
cã n-am fãcut tot posibilul sã o ajut. Dar vezi, n-a fost sã
fie... pesemne trebuia sã aflu despre mine ºi cât pot fi de
mârºav, în ciuda „tâmpeniilor” idealiste pe care le târam
dupã mine din studenþie. Eram stagiar, iar directoarea
fusese cea care intervenise pentru mine pe lângã primar
sã-mi ofere o locuinþã. Cineva spunea cã dragostea trece
prin stomac. Pesemne dreptatea trece prin acoperiº”.

„M-ai iertat?”
„Demult.”
„O sã uiþi?”
„Aº vrea.”
„ªi eu.”
Când Nae a pornit din nou maºina, m-am trezit. Îl

visasem pe doctorul Rotea ºi încã mai aveam în minte
rugãmintea lui din vis: „Te implor sã-mi spui cã nu eu am
fost cel care te-a determinat sã nu urmezi medicina!”.  Nae
cu motorul lui nu mi-a mai dat timp sã aflu ce i-am rãspuns.
Dar am rãmas cu întrebarea: oare chiar el, doctorul, sã fi
fost cel care m-a îndepãrtat de medicinã definitiv? Parcã
cine ºtie? Pe Ligia cine o împiedicase sã ajungã doamnã?
Poate chiar „dezgustãtorul”ei care o fãcea sã se simtã
„mãgulitoare”, sau chiar propria mamã care o îndemnase
sã-ºi câºtige, de la o vârstã atât de fragedã, existenþa.

- Nae, tu ce ai dorit sã ajungi?
Mã priveºte nãuc, nepricepând ce i s-a nãzãrit

cucoanei ãsteia sã punã aºa o-ntrebare. Totuºi îmi dã
rãspunsul:

- Ceea ce mi-am dorit, am ºi ajuns.
- Adicã?
- Un om cu bani.
Mda. De grija cãrora nu poþi dormi noaptea într-o

parcare amãrâtã prin care nu umblã nimeni.
- De ce întrebaþi?
- Aºa... Voiam sã ºtiu dacã existã ºi oameni care-ºi

împlinesc visele.
- Existã.
- Mã bucur sã aflu. Nae,...cum e când îþi împlineºti un

vis?
- Ca dracu! Vreau sã spun...e aiurea rãu de tot. Când

þi-l împlineºti, înseamnã cã nu-l mai ai. ªi fiindcã nu-l mai ai,
îþi lipseºte. Dacã-þi lipseºte...trebuie sã pui altul în loc. De
exemplu, eu visez acuma sã fiu un om cu bani, dar care sã
nu ºi-i mai câºtige bãtând ºoselele ºi dormind prin parcãri.

Deschide geamul ºi scuipã. Pesemne cea mai
sãnãtoasã atitudine în calea spre împlinirea unui vis – sã
scuipi mai întâi pe el. Sã-i demonstrezi cã nu dai doi bani
pe el, cã nu el te joacã pe tine.

Aveam ºi eu un vis. Dar nu mi-a venit sã-l scuip. ªi
rãu am fãcut.

Florentina Loredana Dalian
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REALITÃÞI  ETNICE ªI POLITICE ÎN   BALTA  IALOMIÞEI
(SEC. X-VIV)

În acest amestec de popoare la Dunãre, pe care îl
semnaleazã cronicile bizantine, istoricii strãini au
vãzut: greci, ruºi, bulgari,pecenegi, cumani ºi
niciodatã români, deºi poate aceºtia ar fi fost întâi de
semnalat 8 .

Aºadar, încercarea de a surprinde realitãþile entice
în zonã bãlþii, nu este posibilã fãrã a apela la informaþiile
oferite de cronicile bizantine, chiar dacã ele nu se
referã în mod implicit asupra bãltii. Aria de preocupare
a izvoarelor bizantine este destul de largã, cu insistenþa
asupra zonei din jurul cetãþii Silistra; Dorostolon din
epocã romanã, Dristra-bizantinã. Si cum istoric Balta
Ialomiþei, indiscutabil jumãtatea sa sudicã, a fost strâns
legatã de istoria Dristrei, informaþiile transmise de
sursele amintite fac referire ºi la zona care ne
intereseazã.

 Cercetãrile arheologice vin sã completeze ºtirile
de multe ori lapidare ºi uneori confuze ale izvoarelor
scrise, care au determinat discuþii aprinse între istoricii
români ºi cei strãini, pe de o parte, între istoricii români,
pe de altã parte, referitor la realitãþile entice la Dunãrea
de jos. Sãpãturile arheologice atesta prezenþa unei
populaþii destul de numeroase trãind în aºezãrile de pe
malul stâng ºi drept al Bãltii Ialomiþei, dar ºi pe grindurile
din interiorul sau. Ceramica descoperitã aici se integra
în aºa-numitã ceramicã de tip Dridu. Acest tip de
ceramicã se întâlneºte pe o arie destul de largã care
cuprindea Dobrogea, Muntenia, sudul ºi centrul
Moldovei, regiunea sud-esticã a Olteniei ºi Sudul
Transilvaniei 9. Noua culturã îºi are originea în cultura
mai veche romano-bizantinã sau romano-provincialã
de epocã târzie sec. IV-VI 10. Ceramica din aþezãrile ºi
necropolele din dreaptã ºi stânga Baltii Ialomiþei, datatã
în sec. VIII-X, se încadreazã în ceramica de tip Dridu.
Tocmai acest tip de ceramicã demonstreazã unitatea
locuitorilor de aici, iar originea culturii Dridu, aºa cum
este prezentatã de istoriografia româneascã atesta
caracterul romanic al locuitorilor. In acelaºi timp ea
constituie dovada de netãgãduit pentru continuitatea
de viaþã a populaþiei locale, care a transmis elementele
acestei culturi triburilor migratoare, cu care au venit
în contact, influenþând puternic cultura lor materialã,
sfârºind printr-o asimilare perfectã.

Dacã arheologic prezenþa populaþiei bastinase este
categoricã, cronicele bizantine menþioneazã, îndeosebi,
pe migratori. Din capul locului trebuie precizat cã
izvoarele narative sunt puþin relevante în acest sens,
de regulã ele subevaluând elementul românesc ºi
exagerând forþa de ºoc a nomazilor. Modalitatea
aceasta de oglindirie a realitãþilor etnico- demografice
nu trebuie sã surprindã, de obicei pericolul militar ºi
cei care le-au provocat au cãpãtat atenþie ºi nu
crâmpeiele de viaþã paºnicã ale bãºtinaºilor. Aºa se
justificã împrejurarea cã pentru secolele X-XIII
informaþiile privind populaþia româneascã sunt sumare,
în schimb cele asupra nomanzilor incomparabil mai
consistente, cuprinzând ºi aprecieri referitoare la
numãrul lor. În ceea ce priveºte numãrul migratorilor
care s-au perindat în spaþiul care ne preocupã,
cronicarii bizantini au fãcut estimãri care depãºesc
realitatea, din dorinþa de a exagera pericolul ºi a scoate
în evidenþã  forþa Imperiului Bizantin. Efectivele
pecenegilor care în anul 1084 au trecut Dunãrea în
imperiul sub comandã lui Tyrach sunt apreciate de
Skylitzes la 80000011. La aceasta el adaugã pe cei
145000, cele douã triburi conduse de Kegen 12.
Desigur, cifre exagerate, contrazise ºi de descoperirile
arheologice dar ºi de autorii contemporani care, de
exemplu, fixeazã numãrul pecenegilor lui Kegen la
20000 13.

Informaþiile despre structura etnicã a populaþiei de
la Dunãrea de Jos le avem de la Attaliates, Cedren-
Skylitzes ºi Ana Comnena. Cedren-Skyleitzes relatând
luptele dintre pecenegi ºi bizantini, conduºi de Nichifor
Rectorul ºi Katakalon Kekaumenos spune cã pe când

Kekaumenos era conducãtor al fortificaþiilor situate
de-a lungul Istrului, trãiau, aici, de-a valma ºi în pace
diferite neamuri14. ªi cum Katakalon Kekaumenos a
fost strateg al themei Paristrion, informaþia referitoare
la neamurile care se amestecau unele cu altele prezintã
aspectul etnic al Dunãrii Inferioare, de la Silistra, în
jos pe fluviu, deci þi  Balta Ialomiþei.

Dacã Cedren –Skylitzes vorbesþe numai de o
populaþie de amestec, un alt cronicar bizantin, Mihail
Attaliates, pe lângã numãrul mare al populaþiei, de data
aceasta numeºte ºi categoriile de neamuri. Vorbind
despre criza economicã internã, care a atins culmea
în timpul împãratului Mihail al VII-lea Ducas (1071-
1078), supranumit ºi “Parapinakes” pentru preþul
exagerat de mare la care ajunsese grâul în timpul sãu,
relateazã ºi despre urmãrile acestei crize asupra
populaþei de la Dunãre. Specula cu grâu fãcutã de
înalþi funcþionar imperiali a provocat o numulþumire
generalã: „fãcând sã murmure ºi populaþia pe jumãtate
barbarã, care locuia la Dunãre” 15 . Cãci, spune mai
departe Attaliates, ”se aflã pe malul acestui fluviu
numeroase ºi mari oraºe cu o populaþie vorbind tot
felul de limbi ºi întreþinând ele o oaste nu mica „16 .
Acestã populaþie pe jumãtate barbarã (mixobarbari în
text) o numeºte fie cu termenul “sciþii de la Istru” fie
cu termenul de localnici, atunci când se referã la
aceleaºi evenimente.

Acelaºi cronicar ne mai spune cã oraþelor de la
Dunãre, în afarã de faptul cã erau jefuite de “sciþii
nou veniþi”, li s-au suspendat ºi stipendiile anuale în
bani, pe care le primeau de la  casa imperialã pentru
apãrarea graniþei.  Din acestã cauzã oraºele s-au revoltat
ºi-au trimis soli la neamul pecenegilor.

Din textul lui Attaliates constatãm cã la Dunãrea
de Jos trãiau mai multe categorii de populaþii:

-sciþii de la Istru
-populaþia pe jumãtate barbarã
-localnicii
-sciþii nou veniþi
-romeii
-pecenegii.
Dintre toate categoriile de neamuri, trei sunt destul

de clar precizate: pecenegii, numiþi cu adevaratul lor
nume; “sciþii nou veniþi” pe care autorul mai departe îi
consemneazã cu numele de “pazineakoi” ºi romeii,
prin care trebuie sã intelegem bizantinii atacaþi de
populaþia localã în unire cu pecenegii.

Asupra celorlalte categorii, sciþii de la Istru ºi
mixobarbarii, s-au purtat discuþii aprinse 17. Insistând
asupa  termenului de mixobarbari (populaþia pe
jumatate barbarã), Eugen Stãnescu ajunge la concluzia
cã aceºtia sunt populaþia localã de la Dunãrea de Jos,
amestecatã în decursul timpului cu tot felul de barbari
18, “mulþime adunatã din toate limbile care locuia în
aceste oraºe multe ºi mari” situate de-a lungul Dunãrii
ºi care întreþinea pe socoteala sa o mare armatã.
Despre neamurile care se amestecau unele cu altele,
aici, relata dupã cum am vãzut ºi Skilitzes.

În urma acestui amestec, populaþia localã ajunsese
într-o stare de semibarbarie, atât sub aspect etnic, cât
ºi lingvistic. Din punct de vedere politic, aceastã
populaþie mergea când alãturi de imperiu, când
împotriva lui, aliindu-se cu “sciþii nou veniþi”, adicã
cu pecenegii.

Chiar dacã cronicarul bizantin nu precizeazã, putem
spune cã în mixobarbari se regãsesc semnele sigure
ale vechii prezenþe a populaþiei românesti într-un spaþiu
destul de larg care cuprindea, indiscutabil, ºi Balta
Ialomiþei. Românii locuiau în amestec cu slavii,
pecenegii ºi alte elemente entice pentru care Bizanþul
servea ca liant sub toate aspectele. 19

Confuzia, determinatã de textul lui Attaliates cu
privire la cele douã nume de sciþi, nu trebuie sã ne
surprindã deoarece, în istoriografia bizantinã, autorii
denumesc cu termenul de sciþi fie populaþiile care ajung

                                      Prof. Iorga Mihai

(continuare în numãrul viitor)

la Dunãrea Inferioarã, fie, mai rar, populaþia localã.20

Discuþii aprinse în istoriografie s-au purtat ºi în
privinþa apartenenþei entice a populaþiei ºi cãpeteniilor
amintite de Anna Comnena. Prezentând situaþia de la
Dunãre, scriitoarea bizantinã consemneazã urmãtorul
fapt: “Un oarecare neam scitic jefuit zilnic de sauromaþi
pãrãsindu-ºi locuinþele au coborât cãtre Dunãre. Iar
cum era nevoie sã intre în înþelegere cu cei care locuiau
în regiunea Dunãrii, toþi au dus tratative cu ºefii
acestora ºi anume cu Tatu, numit ºi Chalis, Sesthlav
ºi Satzas …… , unul din ei stãpânind Dristra (Silistra)
iar ceilalþi Vicina ºi celelalte (oraºe, þinuturi, etc. ).
Deci dupã ce s-au înþeles cu aceºtia trecând de atunci
încolo fãrã teamã Dunãrea, prãdau regiunea situatã
de-a lungul ei þi  s-au fãcut stãpâni ºi pe câteva cetãþi.
Dupã aceea, având oarecare liniºtite ºi fãcând arãturi,
au semãnat mei ºi grâu“21

Textul este destul de ambiguu ca sã poatã uºura
sarcina istoricilor în a clarifica caracterul etnic al
miºcãrilor de populaþii. Un aport la aceste miºcãri în
Paristrion a revenit desigur românilor, pe care izvoarele
îi menþioneazã în apropierea Dunãrii. 22

Insistând asupra originii etnice a acelui neam scitic
amintit de Anna Comnena, Nicolae Iorga este de pãrere
cã aceºtia nu erau barbari, ci români la fel ca ºi
localnicii ºi cãpetenile lor.23 Nicolae Bãnescu întãreºte
ipoteza lui Nicolae Iorga, spunând cã neamul scitic
“nu poate fi decât românii, strãveche populaþie
bãºtinaºã din stânga Dunãrii, pierdutã pânã acum pentru
istoricii bizantini în masa barbarilor. Ei ieºeau acum,
în veacul XI, dupã atâtea furtuni, la lumina istoriei, cu
aceste prime începuturi ale vieþii politice. Trecerea
aceasta pe þãrmul drept al Dunãrii se explicã uºor.
Aici se simþeau mai apãraþi de vijelia nãvãlitorilor stepei
…”24. Informaþia cã, dupã trecerea în dreapta Dunãrii,
populaþia denumitã “sciticã” a început sã se ocupe de
agriculturã, ne duce la concluzia cã aceasta era o
populaþie sedentarã care se ocupase ºi anterior cu
cultivarea meiului ºi grâului. În niciun caz nu poate fi
vorba de populaþiile nomande din acestã perioadã a
cãror ocupaþie de baza era rãzboiul.

În sprijinul prezenþei populaþiei româneºti la Dunãre,
în Jos de Silistra, pledeazã, între altele, cronica lui
Mihail Sirianul, care aminteºte de români (Balakayê)
alãturi de franci, cumani, sârbi, între popoarele care
au provocat mari dificultãþi imperiului în timpul lui
Alexios I Comneanul (1081-1118) 25 .

8. G. Vãlsan, Dunãrea de Jos în viaþa poporului român, în
Graiul Românesc, 1927 an I, 10 p 208

9. P. Diaconu, D, Vâlceanu , Pacuiul lui Soare  cetatea
bizantinã, vol I, Editura Academiei, Bucuresti, 1972, p122

10. În legãturã cu discuþiile istoricilor asupra atribuirii enticea
ceramicii de tip Dridu , vezi P. Diaconu , D. Vâlceanu Op. Cit, p
121- 129 , cu întreaga bibliografie.

11. Skylitzes, în Fontes III , p 63 Kedrenos, în Fontes III, p
156

12. Ibidem
13. I. Barnea, ªt. ªtefãnescu , Din istoria Dobrogei. Bizantini.

Români ºi Bulgari la Dunãrea de Jos , vol III , Editura Academiei,
Bucureºti, 1971, p 126-127 (mai departe D.I.D.)

14. Kedrenos, în Fontes III , p 157
15. M. Attaliates , în Fontes III, p 74
16. Ibidem, p75, si G. Vâlsan, Op. Cit, p 206
17. Pentru discuþiile asupra întregii probleme ºi bibliografia

oferitã, vezi D.I.D. vol III, p 136, 137, 138 si 146
18. Cf. E. Stãnescu în D.I.D., p 138, nota 211
19. Istoria Românilor. Genezele românilor, vol III , Academia

Româna, 2001, p 384
20. G. Vâlsan, Op. Cit, p 208
21. Ana Comnena, Alexiada, vol I, Editura Minerva,

Bucureºti, VI, XIV , 1. p 257
22. Ibidem, vol II 1. p 71
23. N. Iorga , Cele dintâi cristalizãri de stat ale românilor , în

Revista istoricã, V , 1919, iunie iulie p 103-113
24. N. Bãnescu, Cele mai vechi ºtiri bizantine asupra

românilor de la Dunãrea de Jos , în Anuarul Institutului de Istorie
Naþionalã a Universitãþii din Cluj, I, 1921 – 1922, p 140 si 152

25. V. Spinei; Realitãþi etno-politice la Dunãrea de Jos, în
Secolele XI – XII, în Cronica lui Mihai Sirianul  , Revista de
Istorie, tom 36,10, 1983, p 1001
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Apele. Pe teritoriul Chinei se
gãsesc sisteme hidrografice uriaºe,
dar ºi întinse regiuni areice sau
endoreice. Principalele fluvii sunt
Changjiang (Fluviul Albastru) de 6300
km ºi Huang He (Fluviul Galben) de
5000 km. În China se gãsesc ºi

izvoarele fluviilor Indus, Brahmaputra ºi Mekong. Lacurile
chineze sunt puþin întinse, cele mai mari fiind cele sãrate
din centrul ºi nord-vestul þãrii.

Vegetaþia. Se gãsesc pãduri de conifere ºi foioase în
sud-vestul ºi nord-vestul þãrii, iar în sud-est pãduri
tropicale ºi sub-tropicale, cu bambus, cedru, chiparos.
Pe teritoriul Chinei întâlnim pajiºti stepice în est, care au
fost înlocuite cu terenuri arabile, iar cele din vest sunt
sãrace în ierburi. În nordul þãrii vegetaþia este adaptatã la
uscãciune.

Fauna este extrem de variatã, în China trãind peste
400 de specii de mamifere, incluzând ursul Panda uriaº,
tigrul de Ussuri, leopardul, cerbul Sika, sambarul ºi
antilopa Addax; câteva sute de specii de pasãri: pasãrea
soarelui, cocostârcul cu gâtul negru º.a. ºi peste 1500 de
specii de peºti.

China este cea mai populatã þarã de pe glob, având
1227,7 mil. loc., concentreazã o treime din populaþia Asiei
ºi o cincime din cea a planetei. Datoritã întinderii uriaºe,
densitatea populaþiei are o valoare scãzutã, de 125 loc./
kmp. Populaþia nu este egal rãspânditã pe teritoriul þãrii,
ºi astfel existã regiuni cu densitãþi extrem de mari, în
Câmpia Chinei de Est, de 1000 loc./kmp ºi regiuni cu
densitãþi mici în vest ºi nord ºi foarte mici în podiºul
Tibet, de sub 2 loc./kmp.

Oraºe. Trei sferturi din populaþie trãieºte la sate, dar
în China se gãsesc ºi oraºe mari, peste 20 având mai mult
de 1 mil. de locuitori fiecare. Capitala Chinei este Beijing,
cu 5,8 mil. loc. Shanghai, cu 7,5 mil. loc., unul dintre cele
mai mari oraºe ale lumii, situat la gura de vãrsare a fluviului
Changjiang, este cel mai mare port ºi centru industrial al
þãrii. Guangzhou, cu 2,9 mil. loc., este oraº-port la Marea
Chinei de Sud ºi important centru al industriei mãtãsii.
Xi’an, cu 2 mil. loc. este unul dintre putinele oraºe mari
din interior ºi fosta capitalã a Chinei, foarte bogat în
monumente.

Resursele naturale ale Chinei sunt numeroase ºi
variate. Este cel mai mare producãtor mondial de cãrbuni,
minereu de fier ºi staniu ºi un important producãtor de
petrol, minereuri neferoase, aur, sare, fosfaþi naturali º.a.

Industria prelucrãtoare este una dintre cele mai
puternice ºi diversificate din lume. China a devenit al
doilea producãtor mondial de energie electricã; este un
mare producãtor de fontã ºi oþel, maºini ºi utilaje: maºini
agricole, locomotive, autocamioane, nave fluviale ºi
maritime, aparaturã electronicã ºi electrotehnicã, sateliþi
artificiali ºi rachete cosmice. China este cel mai mare
producãtor mondial de televizoare, biciclete ºi jucãrii. Alte
produse ale industriei prelucrãtoare chineze sunt:
produsele chimice ºi petrochimice, textile pe bazã de
mãtase naturalã ºi bumbac, ciment ºi produse alimentare.
Tradiþiile meºteºugãreºti pãstrate pânã astãzi sunt
brodatul pe mãtase, ceramica, porþelanul, sticlãria artisticã,
sculptura în fildeº ºi jad, confecþionarea de articole din
lemn ºi bronz.

EMOÞIILE PRIMELOR  CÃLÃTORII

Prima cãlãtorie a noastrã în China a început pe 21
martie 2002. Plecarea soþiei mele era motivatã de
sãrbãtorirea pe 23 martie a zilei de naºtere a nepotei care
împlinea patru ani, abia trezitã din ºocul lingvistic pe care
l-a suportat, plecatã cu pãrinþii în China, fãrã sã ºtie un
cuvânt în chinezã, abia vorbind ºi în limba românã.

Îndoielile, temerile, chiar grijile noastre erau pe deplin
justificate.

Trebuia mãcar unul dintre noi sã fim aproape de ea, sã
aibã acolo pe Buna, cea care o crescuse cu drag de la
prima zi de naºtere.

Emoþiile acestei prime cãlãtorii cu avionul pânã la
Frankfurt ºi de acolo la Shanghai timp de 12 ore au fost
împãrþite între cei care rãmâneau acasã ºi cea care pleca
în “cãlãtoria vieþii mele”, aºa cum a consemnat într-un
jurnal personal þinut pe toatã perioada ºederii, în care a

O clipã în Cer  (Partea a doua)

ªase luni la Shanghai
China-date generale

notat impresii ºi o mulþime de “dovezi” – bilete de avion,
bilete din mijloacele de transport, de la spectacole ºi din
parcuri, prospecte ºi programe, o adevãratã comoarã
pentru cel care doreºte sã afle ºi sã vadã ce este cu aceastã
þarã atât de inexact ºi uneori atât de incorect evaluatã.

Reþinem din acest jurnal cuvinte care meritã a fi
cunoscute dincolo de limita strictã a familiei pentru care a
fost scris:

“Am mai pus în bagaj câteva ziare ºi a avenit timpul
pentru chek-in. Am trecut în spaþiul pentru cãlãtori, lãsând
în urmã pe cei dragi care m-au condus la aeroport.

Începeau grijile care erau de-acum doar ale mele, am
primit “boardingul”, intram încet în fluxul acestei cãlãtorii,
ºtiam locul din avion, terminalul pentru avionul spre
Shanghai. Zborul de douã ore pânã la Frankfurt a fost
plãcut, am avut sentimentul de bucurie ºi plãcere pe care
mi l-a oferit ºansa de a fi invitatã într-o cãlãtorie atât de
nesperatã.

Senzaþii deosebite, gândurile la noile realitãþi spaþiale
ºi temporale, la perspective inversate iscate de noile
dimensiuni, disproporþionate de înãlþime ºi vitezã, m-au
trimis la reflecþii nu tocmai ortodoxe despre atotputernicia
omului, a omului care în orice clipã poate deveni victima
propriului geniu. Vãzute de sus, aºezãrile omeneºti sunt
“muºuroaie de furnici”, sunt fire de iarbã menitã sã piarã
ºi apoi sã se regenereze fãrã pic de bucurie sau suferinþã.

Tot gândindu-mã, am simþit miros de mâncare ºi în
curând pe mãsuþa din faþa mea a poposit tãviþa cu un
aperitiv frugal, dar apetisant, cu o chiflã caldã pe care am
uns-o cu unt ºi am lipit feliuþe de ºuncã presatã. Am lãsat
la urmã somonul delicios, care era afumat pentru a mã
duce cu gândul la slãnina de acasã, din copilãria petrecutã
în Valea Jiului.

Luam o pauzã de gândire cu acest moment al mesei.
Rãmânea grija pentru felul în care mã voi descurca pe
aeroportul din Frankfurt. Am rãscolit prin buzunarele
scaunului, am gãsit aeroportul uriaº pus pe hârtie. Cred
cã îmi trebuie mai multã imaginaþie decât am în mod
obiºnuit.

Cele douã ore pânã la Frankfurt au trecut “în zbor” ºi
m-am aliniat disciplinat în circuitul firesc al celor care, ca
ºi mine, mergeau mai departe sau se opreau aici la punctul
final al cãlãtoriei lor. Aºa m-am aflat într-un autobuz care
ne-a dus chiar la terminalul B unde se deschidea poarta
25 pentru mine ºi cei care vor cãlãtori timp de 12 ore pânã
la Shanghai. Mergeam firesc cãtre aceastã poartã ºi mi-
am amintit cuvintele fiului meu care citise pe faþa mea
emoþia de a rãmâne pentru prima oarã în braþele propriei
voinþe, de a mã orienta - “dacã nu eºti handicapat, cu
avionul te descurci perfect”. Acum îi dau dreptate, abordez
o bandã transportoare ca sã-mi fie mai uºor, privesc din
miºcare „free shopurile”. Nu am timp sã fixez privirea pe
ceva din aceste minunate magazine, timpul scurt era
destinat altui obiectiv la care am ajuns “in Time”. Un
Boeing 747 era deja tras la poarta 25, pe fereastrã vedeam
cum se aduc bagajele celor care tranziteazã aeroportul
din Frankfurt cu destinaþia Shanghai-China. Spaþiul porþii
s-a umplut de cãlãtori, majoritatea cu ochii oblici, eu având
acum certitudinea cã am ajuns exact unde trebuie. 300 de
persoane vor fi luate “pe sus”, mai puþin poate cele câteva
care erau insistent anunþate sã soseascã la îmbarcare.
Sunt din ce în ce mai sigurã de mine, o undã de satisfacþie
cã m-am descurcat mã încãlzeºte când ajung deja pe locul
înscris pe tichetul oferit la plecare. Locul este la fereastrã,
deasupra aripii din stânga, cu posibilitatea de a vedea ºi
prin ferestrele din faþã ºi din spate. Vãzând aceastã mulþime
de oameni care au ocupat avionul, m-am gândit din nou
la minunile tehnicii, mã întrebam cum poate ridica avionul
la peste 10.000 de metri atâþia cãlãtori ºi atâtea bagaje.
Cam la o orã, dupã ce totul s-a liniºtit, dupã ce m-am
obiºnuit cu acel sunet specific al uriaºului care emite
undele sonore ale siguranþei cã totul este OK, a început
servirea primei mese. Meniul este la alegere: chinese food
sau european food. Cum toþi cãlãtorii comandau ºi un
aperitiv cu alcool, am cerut ºi eu un gin tonic, dar

nespecificând din care, m-am trezit în faþã cu gin fãrã
adaosuri de ingrediente, pe care nu l-am putut bea.

Am trecut apoi la prima lecþie despre cum sã fac sã nu
deranjez ºi sã folosesc firesc tot ce se pune la dispoziþie
în avion. Am aplicat metoda clasicã, intuitivã, a observãrii,
“Ce face altul bine, fã ºi tu”, am aflat locul WC-ului ºi l-am
abordat cu îndrãznealã, m-a impresionat curãþenia
perfectã, care mi-a produs satisfacþie ºi liniºte, poate mai
puþin spaþiul strâmt pe care îl poþifolosi.

Am folosit ºi cãºtile, am ales muzicã, am încercat sã
citesc, fãrã succes, am încercat sã adorm cu acelaºi
rezultat, am rãmas aproape singurã în starea de veghe
care mi-a dat totuºi o deosebitã satisfacþie. Am putut
vedea pe fereastrã spectacolul mãreþ pe care îl oferã de la
aceastã înãlþime pãmântul sub plapuma norilor.” (Filã de
jurnal, 21.03.2002).

*

Iatã ºi emoþiile mele transcrise într-o scrisoare cãtre
cei dragi de acasã la câteva zile de la sosirea pe 23.11.2007:

“Cãlãtoria a fost una lungã ºi obiºnuitã, de la
Amsterdam se zboarã peste Marea Balticã, Sankt-
Petersburg, peste Urali, Siberia, Celiabinsc, apoi spre
dreapta cãtre Beijing ºi apoi spre sud cãtre Shanghai.

Teritoriul rus este imens. Am stat pe deasupra Rusiei
ore în ºir, mai cãtre Siberia s-au înmulþit golurile de aer,
dar ºi trepidaþiile, de amploarea unui cutremur de gradul
cinci.

M-a impresionant zborul de deasupra Chinei, când la
orizont pãtura de nori de sub noi s-a colorat de la un roºu
palid la un roºu puternic, apoi culoarea s-a diminuat cãtre
nuanþe de galben, apoi spre alb ºi a apãrut binecuvântata
luminã a unei dimineþi. Eram chiar deasupra Beijingului
când fusele orare s-au încãlecat ºi ora localã de la Shanghai
fixatã deja de la Amsterdam s-a egalizat cu cea pe care o
vedeam afiºatã din când în când pe monitoarele din avion.
Am ajuns la Shanghai cu o micã întârziere a avionului. La
recepþia aeroportului uriaº i-am zãrit pe copiii care ne
aºteptau cu bucurie. Ne-am fãcut semne. Noi am aºteptat
sã ne vinã bagajele care nu mai soseau. S-a apropiat de
noi o chinezoaicã cu trei cupoane sã recunoaºtem bagajele
doar din hârtii, pentru cã în realitate rãmãseserã la
Amsterdam, cele 45 de minute dintre avioane fiind
insuficiente pentru transferarea lor în avionul de
Shanghai.

Dupã o negociere în chineza lor ºi engleza noastrã, a
intervenit fiicamea cu telefonul ºi a aranjat ca a doua zi sã
ni se aducã acasã bagajele acasã, ceea ce s-a ºi întâmplat.

Bucuria cadourilor s-a amânat peste 24 de ore.
Ne-am apropiat de cartierul cu locuinþa copiilor

folosind un mijloc de transportmodern, renumitul Maglev,
în câteva minute distanþa de aproape o orã fiind înghiþitã
de spaþiul electromagnetic dintre ºine ºi platformã. Fãrã
zgomotul specific tuturor mijloacelor tradiþionale,
Maglevul dã senzaþia unui zbor pe suprafaþa pãmântului.
Abia am avut timp sã fotografiem viteza, afiºatã pe un
panou din faþã, care în câteva minute a trecut de 450 km
pe orã.

Eram foarte obosiþi, în stilul nostru însã, permanenta
grijã lumeascã de care nu scãpãm, indiferent cât ne-am
ruga, ne-a þinut cu ochii deschiºi. Am profitat de faptul cã
în avion erau multe locuri neocupate, am lãsat cele trei
locuri pentru însoþitoarea mea de bord, eu am mers într-o
altã parte a avionului sã mã pot întinde  ºi odihni pe
oriyontalã.

În avion am mâncat preparate olandeze gustoase ºi
foarte bine servite, sucuri ºi bere, alcooluri erau la cerere
pentru cei ce îºi înblânzeau emoþia cãlãtoriei la 10.800 m
deasupra pãmântului cu o vitezã de 960 km pe orã.

Au fost câþiva olandezi aproape de 40 de ani, toþi
masivi ºi puternici, cu obrajii bucãlaþi ºi vorbirea înþeleasa
doar de ei. Doi dintre ei, la o orã de la decolare seafumaserã
bine, am vorbit cu ei în englezã, ne-am confesat pânã la
invitaþia de a vorbi ºi ruseºte “mâine, a zis unul dintre ei,
cã azi suntem foarte ocupaþi ºi avem gura plinã”. Au bãut
pe rând tot ce se aducea ca bãuturi alcoolice. Dimineaþa,
la 30 de minute înainte de aterizare, dupã câteva sforãieli,
olandezii erau freº ºi promiteau sã repete figura miercuri,
când se vor întoarce acasã.”

(continuare în numãrul viitor)

(urmare din numãrul trecut)
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Prof.  Veronica Berghea
S.J.A.N.Ialomiþa

distribuirea presei : ”Consiliul de igienã al acestui judeþ în
ºedinþa sa de la 17 februarie a.c. luând în deliberare comunicarea
fãcutã de d-l. dr. Motaº, medicul primar al judeþului, prin care
aratã ca a observat cã depozitarii de ziare din acest judeþ primesc
pachetele de jurnale la garã, la sosirea trenului ºi de aici, copii
mai mici de câte 7 ºi 8 ani, pe cari îi au angajaþi pentru vinderea
ziarelor la garã ºi oraº întrecând chiar trãsurile spre a putea
vinde mai repede jurnalele ºi cum distanþa de la garã pânã în
centrul oraºului nu e tocmai micã, nu o datã ci de nenumãrate
ori s-a vãzut aceste fragede fiinþe plini de sânge, curgându-le
din nas, din gurã din cauza oboselii ºi  alergãturii.

Întreg consiliul cunoscând acest fapt ºi tolerarea lui ar
însemna o stare de lucruri barbarã ºi periculoasã pentru
sãnãtatea acestor copii, a decis ca pe viitor sã se opreascã
alergarea acelor copii prin faptul cã depozitarii de jurnale sã fie
obligaþi a ridica ei pachetele de jurnale de la garã…. Astfel cã
aceºti copii nu vor mai fi nevoiþi a alerga de douã ori distanþa de
la garã în oraº.”9

• În luna august prefectura trimite spre verificare Consiliului
de Igienã, 44 de proiecte de igienã ºi edilitare ale comunelor din
judeþ pentru „ a le supune deliberaþiunei consiliului, spre a-ºi da
avizul asupra chestiunilor privitoare la igienã”.10

• ªcoala elementarã de agriculturã Sãpunari – Lehliu
îndeamnã directorii ºcolilor rurale sã facã cunoscute avantajele
ªcolii de agriculturã, printre elevii de la sate.

Se puteau înscrie fãrã concurs, absolvenþi ai cursului primar
cu vârsta de cel puþin 14 ani; elevii erau „interni, primind de la
ºcoalã hranã, spãlat, încãlzit, iluminat”11. Cursul dura doi ani,
dupã care tinerii primeau un certificat de absolvire care le
permitea sã urmeze alte ºcoli de agriculturã, ca bursieri, fãrã
concurs. „Pentru încurajare ºi pentru ca absolvenþii, la ieºirea
din ºcoalã sã poatã înjgheba o gospodãrie  li se împarte 80% din
venitul net al ºcolii..”12 ; cu înaltul Decret Regal nr. 2850
absolvenþilor li se acorda o reducere de un an la serviciul  militar.

„Aºa fiind sper cã vã veþi face aliatul ºi interpretul nostru
pe lângã sãtenii din comuna Dvs. explicându-le amãnunþit
foloasele învãþãmântului agricol în þara noastrã ºi îndrumându-
i, în acelaºi timp, sã trimeatã copii spre a urma cursul acestei
ºcoli.”13

•  Casa ªcoalelor anunþã Revizoratul ªcolar cã pentru
ºedinþele publice ale cercurilor culturale ale învãþãtorilor s-a
înfiinþat „un serviciu de ºeapte controlori conferenþiari din d-
nii: G. Coºbuc, Al. Vlahuþã, M. Sadoveanu, A. Gorovei, dr.
Iliescu, Ion Ciocârlan ºi St. O.Iosif”. 14

Respectivul serviciu trebuia sã verifice modul de organizare
a  cercurilor culturale ºi temele prezentate.

Conferenþiari la  cercurile culturale puteau sã fie: preoþi,
judecãtori, administratori de plasã, medici, profesori. Subiectele
conferinþelor erau anunþate la Revizoratul ªcolar  „fiindcã nu va
fi îngãduit de loc ca cei ce vin la asemenea întruniri, prin conferinþe
ori convorbiri sã alunece pe alte tãrâmuri, decât povãþuirea spre
bine a poporului ºi sã se atingã câtuºi de puþin de instituþiile ºi
organizarea noastrã administrativã ºi politicã” .15

Subiectele conferinþelor erau alese din mai multe domenii:
istorie, economie ruralã, viaþa socialã, religie, legislaþie, sistemul
de cooperaþie, administraþie localã etc. Casa ªcoalelor sublinia
cã subiectele trebuie sã rãspundã unor nevoi locale ºi sã fie
susþinute într-un limbaj accesibil. „Este de dorit ca dintre
învãþãtorii cercului sã vorbeascã mai ales cei care au mai mult
talent ºi cari sunt bine pregãtiþi pentru vorbirea cu  folos în
mijlocul poporului”. 16

Circulara Casei ªcoalelor era semnatã de ministrul educaþiei,
Spiru Haret.

•  O datã cu venirea verii Revizoratul ªcolar anunþa ºcolile
din judeþ  zilele ºi localitãþile unde urmau sã-ºi þinã examenele de
absolvire. Directorii se deplasau în aceste localitãþi, cam pe la
jumãtatea lunii iunie, împreunã cu elevii ultimelor clase ºi cu
toþi învãþãtorii aducând ºi toate cataloagele, matricolele, caietele
de compunere ºi de probleme ale elevilor, corectate. 17

•  Lipsa de personal medical din judeþ a determinat
Revizoratul ªcolar sã le cearã directorilor de ºcoli sã citeascã
broºura dr. Al. Costiniu intitulatã: „Boalele de urechi ºi vegetaþiile
adenoide în ºcoalã” ºi sã verifice elevii „dacã prezintã caracterele
boalei despre care trateazã numita broºurã, întocmind liste de
toþi elevii, pe care îi credeþi  atinºi de boalã ºi pe care le veþi
înainta acestui revizorat..” 18

•  S-a constituit Societatea de Credit ºi Economie
„Luceafãrul” din comuna Andrãºeºti. Certificatul eliberat de
Judecãtoria de Ocol Rural Ciochina atestã cã  „ dupã cum se
constatã din procesul-verbal dresat în ziua de 20 septembrie 1910
s-au îndeplinit toate formalitãþile prevãzute la art. 5 din Legea
bãncilor populare sãteºti în privinþa constituirii numitei societãþi
astfel cã aceastã societate poate funcþionaîn mod legal” 19

Actul de înfiinþare a fost semnat de 25 de persoane care,
pentru constituirea capitalului bãncii au subscris sume, între
20 ºi 300 de lei.

Scopul societãþii, prezentat în statut „ e de a înlesni creditul
pentru membrii ei, procurându-le prin împrumuturi sau scoatere
de poliþe, capitalurile necesare pentru gospodãria, meseria sau
comerþul lor ºi de a fructifica economiile lor” 20

Ca o menþiune specialã statutul prevedea cã „femeile
mãritate nu pot face parte din societate fãrã autorizaþia soþului
lor” 21

•  Un comitet de iniþiativã format din 32 de intelectuali s-a
intrunit, în ziua de 26 septembrie, în sala parcului comunal din
Cãlãraºi ca sã asculte conferinþa „ cu  subiect naþional” susþinutã
de secretarul general al Ligii Culturale din Bucureºti, profesorul
universitar Nicolae Iorga ºi sã hotãrascã „ constituirea unei
secþiuni a Ligei ºi în Cãlãraºi – singurul oraº din þarã care nu are
o asemenea secþiune”22

Conform procesului – verbal încheiat dupã conferinþa lui
Iorga cetãþenii aflaþi în salã „ au votat prin aclamaþiune ca membrii
ai comitetului provizoriu pe domnii: N. Alexiu, Dr. D. Motaº,
G.U.Constantinescu, Emil Caºolteanu, A. Daniel, Miricã
Viºinescu ºi diac. Al. Th. Dobrescu” 23

Pânã la 14 noiembrie, Secþia Ialomiþa avea deja 75 de membri
deºi, la alegerea comitetului definitiv au avut loc mari discuþii
iar unii dintre membri au fost acuzaþi cã doresc sã politizeze
liga.

În manifestul elaborat de comitetul provizoriu se specifica:
„Menirea Ligii Culturale este sã menþinã în sferile senine ale
culturei idealul  naþional, sã susþinã  conºtiinþa ºi solidaritatea
naþionalã, sã trezeascã virtuþile strãmoºeºti ºi cetãþeneºti” 24

Pentru a atrage cât mai mulþi membri s-a desfiinþat  total
taxa de înscriere pentru „membrii rurali, muncitorii ºi lucrãtorii
de la oraº”, iar cotizaþia lunarã varia între 10 bani ºi 1 leu, în
funcþie de veniturile fiecãruia pentru cã „astfel toþi românii pot
fi membri” 25

Printre membrii ligii se numãrau profesori, medici, funcþionari
din administraþie, preoþi, comercianþi, avocaþi, grefieri, poliþiºti,
ziariºti, tipografi, factori poºtali, arendaºi, liga având ca membri
de onoare comandantul pompierilor ºi directorul poliþiei.

Pentru plãcuta ºi instructiva petrecere a timpului liber
„Secþiunea Ialomiþa va îngriji sã înfiinþeze o salã de culturã,
unde toþi membri vor avea la dispoziþie reviste ºi ziare, în fiecare
zi, dimineaþa de la ora 8 ºi pânã la 10 seara”. 26

·Prin varã umblau prin judeþ douã persoane care fãceau
fotografii celor interesaþi sã-ºi imortalizeze imaginea.
Considerându-le suspecte autoritãþile judeþene atenþionau notarii
de la primãrii: „ Vã facem cunoscut cã pentru fotograful Boni ºi
d-na Fatme Ismail Paºa veþi lua mãsuri numai sã fie supravegheaþi
iar nu sã fie împiedicaþi a umbla. Totu de odatã veþi cerceta ca
nu cumva în reclama cari fac pentru a obþine comenzi sau alte
avantaje… sã uzeze de  numele M.S  (majestãþii sale )…Oricând
constataþi cã va face acest lucru sãi ridicaþi ºi sãi înaintaþi
Administraþii „ .27

• Administraþia plãºii Slobozia aduce la cunoºtinþa notarilor
din comunele plãºii cã unele societãþi studenþeºti organizeazã
„reprezentaþii teatrale cu oameni fãrã garanþie pe care-i trec  de
studenþi ºi sub aceastã formã reuºesc sã adune diferite sume de
bani pe care apoi le cheltuiesc în petreceri care degenereazã
adeseori în scandaluri.” 28

1. S.J.A.N.Ialomiþa- Fond Primãria Comunei Bora, inv. 86/
1910- Buletinul Cnsiliului Administrativ Permanent al
Ministerului de Interne, nr.4, anul III/1910,pg.736-737;

2. Ibidem, pg. 835
3. Ibidem, pg. 781
4. Ibidem, pg. 888- 889
5. S.J.A.N.Ialomiþa, fond Primãria Oraºului Slobozia, inv. 222/

1910, f.7.
6. Idem, inv. 223/1910, f.24.
7. S.J.A.N.Ialomiþa, fond Serviciul Sanitar Ialomiþa, inv. 40/

1910, f. 4 – 5.
8. Ibidem, f.2
9.Ibidem, f. 8-8v
10. Ibidem, f. 80
11. S.J.A.N.Ialomiþa, fond ªcoala Generalã Sudiþi, inv. 114/

1910-1911, f. 25.
12. Ibidem
13. Ibidem
14. Ibidem, f.20
15.Ibidem
16. Ibidem
17. Ibidem, inv. 102/ 1909-1910, f.
18. Ibidem, f. 192
19. S.J.A.N.Ialomi’a, fond Banca Popular[ @Luceaf[rul@

Andr[;e;ti, inv.   / 1910, f.1.
20. Ibidem, f. 5
21. Ibidem
22. S.J.A.N.Ialomiþa, fond Liga Culturalã – Secþia Ialomiþa,

inv. 1/1910 -1912, f. 28
23. Ibidem, f. 29
24. Ibidem, f.39
25.  Ibidem
26. Ibidem
27. S.J.A.N.Ialomiþa, fond Primãria Comunei Mãrculeºti, inv.

24/1910, f.101.
28. Ibidem, f.16.
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      marele cântar

hai sã vâslim copile înapoi
sã-mpingem calul din cuvânt în sânge
sã rupã umbra care ne tot strânge
în hamurile-i aspre pe-amândoi

acolo-n rouã iarba tot mai plânge
ea ne aºteaptã cu cearceafuri moi
sã ne desprindem talpa din noroi
sã ne ferim de-ngheþul ce ne-ajunge

hai sã vâslim spre calul tutelar
prin el destinul nostru lumineazã
alunecarea-n marele cântar
ce ne mãsoarã pururea cu-o razã

vai pruncule zãpada n-are rost
noi mirosim a pãsãri care-au fost

ancestralã
sã nu uitãm: sub aur e noroi
trufia lumii pâlpâie pãcate
ies gurile þãrânii-ntãrâtate
sãltându-se prin veacuri dupã noi

vai suntem teascul marilor cenuºi
pulsate acru de un astru moale
noi suntem tivul ruºinat din poale
noi suntem golul pendulând prin uºi

pe degetele noastre sunt inscripþii
sãpate într-un veac necunoscut
când ne vânam decent ºi cu restricþii
cu capetele tribului pe scut –

acum cu aripile înnodate
suim pe eºafoade parfumate

„Gheorghe Istrate este un poet
incomensurabil mai mare decât ecoul poeziei
sale. Ce surprinzãtor este sã constaþi cu câtã
pudoare, cu câtã perseverenþã, cu câtã variatã
pasiune, ºi cu ce admirabile rezultate, acest poet
lipsit de ostentaþie ºi-a alcãtuit, ºi-a cultivat, ºi-a
desãvârºit un mit al sãu, prin simplã dar
sugestivã potenþare a unei perspective
tradiþionale!”

ªtefan Augustin DOINAª

GHEORGHE ISTRATE, 70!

*   *   *

Cuvântul e sãrut ºi carnea ta hârtia
Ce-o tipãreºte îngeri, sã mã-mbete
În aburul  nescriselor sonete
Amanta fãrã suflet, Poezia.

Par un frunziº de buze ºi atât,
Un roi de dimineþi milionare,
Sã-þi deapãn neputinþã ºi rãcoare
Din cerurile unde-s zãvorât.

Ce bine cã nu eºti! Ce potrivire!
Nici eu nu sunt, nici gura mea
Sã-þi punã aripi n-ar putea;
Zburatu-i doar o presimþire.

Aº sta mai mult, dar e târziu.
Alt rug de trupuri vrea sã-l fiu.

        *   *   *

Ce-i poezia, dacã nu dulceaþa
Vorbitului cu propria penumbrã,
Împletiturã dintr-o altã umbrã,
Sã-þi treacã-n douã feluri viaþa?

Nãvod ciudat, cu ochiuri la întins
De lunã-n balta nopþii, aþe
Doar ce þi-au dat drumul din braþe,
De-aceleaºi braþe sã fii prins.

Neputincioºi ca zeii (doar privind
La trupurile ce-ºi împart sub nori
Rãsfãþul de-a mima cocori)
O spunem triºti ºi nemurind:

„Cuvintele au gust de sâni
ªi când le strigi ºi când le-ngâni”.

         *   *   *
Îþi stau pe maluri ºi ascult
Cum susuri stofele opale
Cu luntrea cãrnurilor tale
Din care am cãzut demult.

Dan Elias ªtiu, dacã treci, ce mirodenii
Te frãgezesc printre delfini
Cu solzi de apa vieþii plini
În cofele ce-o duc mirenii.

Aº bea ºi eu sã uit de tot
ªi nici un gând sã nu mai doarã,
Dacã n-aº ºti cã-i apã chioarã
Bunã doar poate la înot.

De mine, raiul tãu de unde,
În taina lumii mã ascunde.

           *   *   *
Spãl fuste de fluturi, ciorapi
Din ierburi  visând violet
La aripi uitate-n apret
În care încerci sã încapi.

Sub umbre de meri, altoite
Cu îngerul florilor sur,
Vestoane iþi calc, de velur,
Din mine abia jupuite.

ªi dacã þâºnesc vâlvãtãi
Din paºii de crini aburind,
O piele de fluier întind
Deasupra pantofilor tãi.

Nu râdeþi! Doar brume
Ard miezul acestor costume.

          *   *   *
Ocean de ameþeli ºi disperare,
Aievea printre valuri nici un semn.
Mã tremurã o aripã de lemn
Prinsã de spate-n cuie curgãtoare.

Mi-e trupu-ntreg o azimã subþire
Prin care flãmânzesc cu tine-n gând
De poftele cuibarelor bãtând
În arborii treziþi de-nmugurire.

Spre alte amãgiri, pe mai departe,
M-aºteaptã-n zarea rece pescãruºi
Ca niºte neumblate, fâlfâitoare uºi,
Sã le deschid definitiv cu-o moarte.

Cum altfel ºtiþi cã ar putea sã scape
Dintr-un pian de pulberi, o inimã cu clape?
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