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• Centrul Cultural
UNESCO „Ionel Perlea“
Slobozia

FESTIVALUL ªI CONCURSUL NAÞIONAL
DE INTERPRETARE A LIEDULUI
“IONEL PERLEA” EDIÞIE ANIVERSARÃ
(6-8 mai 2011)
Precuvântare la Jubileu
1992-2011
În þara de luminã a tãrâmului Ialomiþei s-a ridicat
arhitectura spiritualã a Festivalului - Concurs
Naþional de Interpretare a Liedului „Ionel Perlea”.
Ctitoria aceasta muzicalã este menitã a aduce omagiul
nostru pentru cel care a fost marele artist român,
aparþinãtor al culturii universale, dirijorul ºi
compozitorul IONEL PERLEA. Existã, printre cei
care au lucrat la aceastã faptã recunoscutã drept o
valoare a patrimoniului UNESCO, oameni care cred
în mai binele nostru prin artã. Le aducem aminte
mereu numele, pentru ca pretutindeni sã fie cunoscuþi
drept purtãtori de steag cu însemnele þãrii româneºti.
Se întregeºte astfel imaginea iniþiatorilor ºi
continuatorilor, potrivit cuvântului enescian „ideea
frumoasã dãinuie”. Poate fi exemplarã solidaritatea
cu care artiºtii de pe cuprinsul þãrii, fie maeºtrii,
invitaþi în recitalurile Festivalului ºi în juriile
Concursului, fie tinerii veniþi sã-ºi demonstreze
valoarea, la început de carierã, se înscriu în Cartea
de Onoare a evenimentului, de douã decenii încoace,
alãturi de reprezentanþii conducerii Consiliului
Judeþean Ialomiþa ºi Centrului Cultural UNESCO
„Ionel Perlea”, în calitate de organizatori împreunã
cu Uniunea Criticilor Muzicali din România „Mihail
Jora”.Printre membrii fondatori, cei cu care am fost,
an de an, împreunã, ne amintim nume strãlucite ale
artei muzicale, precum Maria Slãtinaru Nistor, Bianca
Manoleanu, Remus Manoleanu, Ionel Voineag,
Claudia Codreanu, pianiºtii Alexandru Petrovici,
Andreiana Roºca, Vasilica Stoiciu Frunzã, poetul
ªerban Codrin, compozitorul Theodor Grigoriu,
scriitorul Nicolae Stan, criticul muzical Daniela
Caraman Fotea, teleasta Ivona Cristescu, directoarea
Centrului Cultural Doina Roºca, mai apoi noii veniþi
Ana Rusu, Oana Andra, Florenþa Marinescu, Radio
România Muzical, Televiziune naþionalã,
Televiziunea de mâine, Antena 1 º.a. Alãturi de Ionel
Perlea, s-a adãugat omagiul adus unor artiºti intraþi
în eternitate, ce au fost aici în ediþiile anterioare
Doina Micu, Emilia Petrescu, Martha Joja,
Steliana Calos, Mihaela Agachi, Adela Burlui, Dan
Voiculescu, integrate în palmares cu premii devenite
emblematice pentru competiþia marcatã de Trofeul
Ionel Perlea.Dintre caracteristicile de unicat ale
manifestãrii anuale ialomiþene desprindem ideea,
pãstratã cu consecvenþã, recitalurilor susþinute mai
cu seamã de membrii ai juriilor, adevãrat laboratormaster pentru participanþii competitori, care îºi
ascultã maeºtrii ce le apreciazã la rându-le evoluþiile.
Un alt factor de originalitate este cultivarea
contribuþiei, în repertoriul de concurs, la viaþa acestui
gen de muzicã-poezie în contemporaneitate, prin
compoziþii special oferite de compozitori români
actuali, “capul de coloanã” fiind însuºi muzica lui
Ionel PerleaLa Slobozia existã deja numeroase
iniþiative destinate a demonstra cã locul de pelerinaj
îºi meritã atenþia din partea tuturor românilor ºi, de
ce nu, a tuturor celor care doresc sã cunoascã arta ºi
spiritualitatea poporului nostru. Casa Memorialã,

Centrul Cultural “Ionel Perlea”, monumentul ridicat
în memoria artistului, Concursul ºi Festivalul Naþional
de interpretare a liedului “Ionel Perlea, aflat la cea
de a XX-a ediþie jubiliarã, sunt astfel de semne. Pentru
marii oameni ai þãrii, pentru cei care i-au înfrumuseþat
peisajul cu rosturile mãiestriei, nu existã altã
recompensã, alt gest de recunoºtinþã decât dragostea
noastrã. Ivit din iubire, din dorinþa perpetuãrii unui
model de excepþie, Concursul ºi Festivalul creeazã la
Slobozia, în fiecare primãvarã, un eveniment de reper
artistic pe harta muzicalã a României, adãugând la
cununa judeþului Ialomiþa însemnele nestematelor
sonore, ale vibraþiei sentimentului ºi frumuseþii
creaþiei componistice ºi interpretative muzicale.
Prof. Univ. Dr. Grigore Constantinescu,
Preºedintele Uniunii Criticilor Muzicali din
România “Mihail Jora”
(continuare în pag. 12-13)

O nouã carte a colaboratorului nostru
Alexandru Bulandra

Pe fereastra deschisã a unui nor
Probabil cã aþi râs copios atunci când a fost adusã
în discuþie problema „gãinilor stresate” fãcãtoare de
ouã toxice pentru oameni. Ceea ce a deschis atunci
apetitul pentru bãºcãlie a fost apropierea semanticã
a celor doi termeni. „Cum sã fie stresate niºte biete
pãsãri!? Ce probleme au ele ca sã se „dea stresate”
ºi sã „punã” otrãvuri în mâncarea noastrã!? De-aia
le-a lãsat Dumnezeu; sã aibã pulpe ºi piept, ficãþei ºi
aripioare, toate fragede ºi suculente. Ba, dimpotrivã!
În locul lor aº avea mustrãri de conºtiinþã cã nu le
fac deja fripte, sã nu ne mai oblige la munci inutile.”
Aceste cuvinte, alãturate ipotetic, ne stau pe buze
în toate clipele, doar suntem cea mai importantã specie de animale de pe pãmânt! Întreg Universul a fost
creat special pentru noi, numai pentru noi, pentru
nevoile noastre de bunãstare ºi confort. Mai mult
chiar; dacã ar fi sã-i dãm crezare lui Darwin, atunci
cu siguranþã cã ne aºteaptã transformãri morfologice
revoluþionare. Conform teoriei inventate de el ºi care
s-a mulat perfect pe dorinþele noastre neduse la
bisericã, funcþia maximizeazã organul. Atunci, este
foarte posibil ca peste trei, patru sute de ani unele
dintre ele (organele, adicã) sã se atrofieze, iar altele
(nu le precizez din pudoare) sã devinã enorme, aºa
cum am visat dintodeauna. „Devii ceea ce gândeºti!”
spunea prinþul Siddharta, cel care sãtul de toatã
mâncarea, hainele, aurul ºi femeile pãmântului ºi
nemulþumit de faptul cã nu zãrea nici un capãt al
drumului, a ales sã se facã una cu durerea lumii în
care trãia.
Un cunoscut mi-a spus în urmã cu ceva vreme:
„Nu mai am câinele de la tine. Mi-a mâncat un pui!
I-am pus furadan în lapte ºi am scãpat de el. Când lam chemat se gudura pe lângã picioarele mele ºi sãrea
sã-l iau în braþe. Pânã la urmã a bãut, crezând c-o sã
ne jucãm mai apoi”.
Sigur cã „Dumnezeu a murit”! Nietzsche avea el
informaþiile lui! Unii spun c-ar fi deschis un nor, ca
pe o fereastrã ºi privind spre noi, la cum ºi ce am

ajuns, a încãlecat pervazul cerului
ºi s-a aruncat în gol. Altfel, mã
gândesc cã le-ar fi oprit cineva
sau ceva pe „animalele” superioare
de la Botoºani sã mãcelãreascã Dan Elias
într-o noapte pe cei 230 de câini,
þinuþi în cuºti ºi legaþi în lanþuri. Apropo! Sã nu-mi
spuneþi cã lanþul tot Dumnezeu l-a lãsat pe pãmânt!!
Eram a doua zi de Paºti întâmplãtor lângã o
bisericã. Slujba se terminase ºi oamenii plecaserã
spre casele lor, fiecare cu lumina pe care era în stare
sã o ducã. Un „jeep” s-a apropiat în vitezã ºi înainte
chiar de a opri în faþa uºii a început sã claxoneze. O
datã, de douã ori, de trei ori! M-am întrebat, ascuns
în umbra unui copac, pe cine anume chema ºoferul
cu atâta insistenþã…, dar gândul, o blasfemie în toatã
regula, s-a stins imediat, cãci popa a ieºit în grabã ºi
cu un zâmbet larg l-a întrebat ce doreºte. „Sã
binecuvântezi maºina asta. Plãtesc!” Popa a trimis
dupã agheasmã ºi concentrat pe rolul de mediator
între ceruri ºi pãmânt a stropit-o din belºug. „Nu
pãteazã, pãrinte? Nu pãteazã?” Biserica se fãcuse
micã, atât cât sã nu o mai vadã nimeni. Sau poate
doar mi s-a pãrut.
Vã rog sã nu mi-o luaþi în nume de rãu. Curajul
de a confirma celebra aserþiune a celui care ne
îndemna sã înþelegem cã „libertatea este
responsabilitatea faþã de noi înºine”, îmi vine de la
Heidegger, care a þinut sã precizeze cu exactitate ºi
locul tragediei: „În noi, a murit Dumnezeu!”
Poate doar ideea „jeep-anosului” ne mai poate salva.
Dacã nu pe noi, mãcar câteva aþipeli în faþa
televizorului: „Binecuvânteazã, Doamne, aceste
cuþite, topoare ºi lanþuri, cuºtile din fier beton ºi
farfuriile din plastic, pistoalele ºi bombele, pe Capatos
ºi pe asistentele lui, cleºtele, patentul ºi drujba,
pilulele contraceptive, trãscãul, ciolanul din fasole
ºi zeama de varzã! O singurã rugãminte avem; dacã
se poate, mai puþinã agheasmã, sã nu pãteze!”

HELIS,
numãrul 4, aprilie 2011

Pag. 1: - Dan Elias – Ce se mai poate spune despre
polivalentul Dan Elias? Doar cã am citit “Stãpânii
timpului” ºi mi-a fãcut o mare bucurie.
- ªerban Codrin când o sã termin de lecturat cãrþile
dumnealui, voi scrie mai amplu.
- Florin Ciocea dacã totuºi ar exista Lababuna? Ce
coºmar teribil pentru exhibiþioniºtii politici dâmboviþeni
sã fie puºi în faþa alternativei Lababuna! – 9.
Pag. 2: -Florentina L.Dalian - sensibilã, femininã la
modul sublim – 10.
Pag. 3: -Ilie Comãniþa- versuri paºnice- fãrã ambiþii
revoluþionare – 8.
Pag. 5: - Maria Fãrâmã sensibilitate debordantã.
Meritã urmaritã ºi ajutatã sã nu se piardã pe drum -10.
- Dan Elias – experimentând libertatea versului alb,
descoperiþi, nu-i aºa? dimensiuni încã nerelevate -10.
- Gheorghe Dobre dacã Arghezi este arghezian, prin
stil, Bacovia bacovian ºi alþi mari poeþi de asemenea, când
v-aþi descoperit calea ar trebui sã mergeþi pe ea mãcar trei
volume, pentru a imprima în conºtiinþa cititorului amprenta
Gheorghe Dobre.
Pag. 6: - Cris Sefciuc- citind poemele rãmâi cu impresia
cã mai trebuie ceva – 8,5.

Vitralii

- Ion Cioran - 8.
- Ada Elisav - 7.
Pag. 9: -Florian Abel- nu sunt mugetãri, ci “abelisme”- 9.
-Vasile Iordache- observ cu plãcere cã domnul
Iordache devine din ce în ce mai literar. Este bine ! – 9.
Pag. 10: -Titi Damian- fin observator, consemneazã
detaliile cu o acurateþe demnã de invidiat. Mulþumesc
pentru cãrþi, le citesc cu plãcere, dar studenþii mei le-au
devorat în câteva zile. Acelaºi lucru este valabil ºi la
domnul Neºu.
Astfel, am fost nevoit sã vorbesc douã ore despre
colectivizare ºi stalinism, fiindcã aceºti adolescenþi, cu
simþul proprietãþii înnãscut, nu înþelegeau cum poate
statul sã exproprieze discreþionar munca de o viaþã a unei
întregi clase sociale- 10.
Pag. 13: -Victor Nicolae- ironic, fin, imperative -10.
Pag. 20 - pag 22: Aurel Anghel- ca ºi în “Exerciþii de
dragoste cu zeii lui Gheorghe Dobre”, Aurel Anghel
inventeazã un pretext minunat de a împãrtãºi cititorului
câte ceva din vasta sa culturã.
Cã intuieºte corect valoarea unei cãrþi, este de necontestat,
dar pentru un erudit nu-i greu deloc sã conceapã un expozeu
voluminos pornind de la o simplã frazã.
Cât despre SHANGHAI, aveþi grijã: ochii ãia oblici
sunt periculoºi la vârsta a doua, cultural vorbind !-10.
Pag. 16:- Adria Bãnescu- talentatã, dar rãmâi cu
impresia cã un cordon ombilical o þine legatã de ªerban
Codrin. Încercaþi sã vã exteriorizaþi bucuria sau durerea
spontan ºi fãrã rime - 8.
Pag. 24: -Petru Botezatu- pãunescian -7.
Pag. 19:-Ioan Neºu- citit cãrþile dumneavoastrã.
Pag. 17:-Ion Rosioru- iarãºi cãrþi povestite – 8.
Valentin Mureºan pag. 4, A. Bulandra pag. 7
(mulþumesc pentru cãrþi), Petru Botezatu, ªtefan
Grigorescu – pag. 8, Claudiu Grecu – pag. 18, Bianca
Mãrmureanu – pag. 19, Cãtãlin Dinulescu, Marian ªtefan
– pag. 23, Mihai Iorga – pag. 12 , Romeo Aurelian Ilie –
pag. 11, George Stoian – pag. 21 – 10.
Pag. 20-21:- Elena Ruxandra Petre - ne-aþi demonstrat
cã aþi citit cartea, dar de ce meritã sau nu meritã s-o citim,
n-am aflat – 8.
Pag. 24: - Costel Bunoaica – 10.
DAN SIMIONESCU
09.05.2011 - Paris

Dan Elias

Aceste vorbe nu-s decât un ºnur,
Împletituri pe geamuri din hârtie
Tãiate-n forme gata sã vã-nvie
Scântei de roze trupului rãsur.

Fãina lor de o risipã vântul
Prin morile ce macinã-n copaci,
S-o strângeþi dimineaþa, ºi colaci
Va rumeni din ea pãmântul.

Priviþi prin ele, chiar nebotezate
De nici o gurã, doar sã încãpeþi
Pe holurile-acestor dimineþi
Unde sunt toate, straniu, îngropate.

Numai sã þineþi inima aprinsã
În candela de pulberi ºi visare,
Oricât ar fi-nlãuntrului dogoare
ªi carnea cât ar fi de-ncinsã!

E un adânc de cioburi ºi vopsele
În zdrenþele sclipind, deºertãciuni
Pentru-nvelit aceleaºi goliciuni
Împãrãþite pururi sub perdele.

O sã vã doarã-n palmã uneori
O ranã ca de cui sau de ninsori.

Iar când culoarea pâlpâie, iertaþi;
Sunt stropi de sânge încã neuscaþi.

Prea puþin (I)
Hrãniþi-vã cu ei cât încã-s vii,
Anafurã de abur ºi paiete,
ªi soarbeþi-le sângele cu sete,
Stropit pe-albastre-n veci mãcelãrii.

2

Paharele
Îþi las pe masa din bucãtãrie
Douã cuvinte pline cu umbra mea.
Ieºi în stradã, ori roagã pe cineva
ªi puneþi curând de-o beþie!
Va curge prin voi ºi dulce ºi tare
Licoarea din care-am plecat,
Fãrã sã aflu ce distilat
Duc în aceastã mereu picurare.

Prozatori din
“Zodia Helis”
Titi Damian
Are un simþ înnãscut al detaliilor, dublat de o
memorie fantasticã a numelor ºi evenimentelor care
pentru mulþi nici nu ar fi fost bãgate în seamã. Ne
oferã trei romane bine structurate, dar inegale ca
valoare. De departe “FAGUL” este cel mai bun din
trilogie, deoarece nareazã evenimentele din
perspectiva a douã dimensiuni: una cotidianã,
ordinarã ºi alta mitico-pastoralã, care deseori se
întrepãtrund osmotic. Fagul de la marginea satului
devine în aceastã fericitã osmozã un personaj totemic, care nu influenþeazã destinele, dar le
cãlauzeºte, ca un far în ceaþã, spre confortul spiritual al acestei dimensiuni. “UMBRA” ºi “NORUL”
par autobiografii care nareazã parcursul autorului
prin iadul comunist, care nu-i un iad propriu-zis,
ci mai mult un microunivers ºicanant.
Cei nãscuþi dupã anii 90 pot afla, lecturând
cãrþile, istoria vie trãitã de intelectualul român din
perioada stalinistã pânã la revoluþie.
Cã nu au acea scânteie care transformã un roman în best-seller este de înþeles, fiindcã autorul,
urmãrind prea mult detaliile, obligat fiind sã pãstreze
personalitatea prea multor personaje, a trebuit sã
renunþe la teatrul psihologic individual ºi la cliºeele
cinematografice, care fac naraþiunea trepidantã.
Cãrþile lui Titi Damian pot fi la fi la fel de bine
privite ca niºte geniale monografii ale spaþiului
buzoian subcarpatin. Din acest punct de vedere,
autoritãþile locale ar trebui sã recomande studierea
lor în ºcolile judeþului, fiindcã informaþia, aºa de
frumos livratã de autor, ar suplini cu succes multe
ore de istorie ºi enografie.
Cu “FASCINAÞIA FASCINAÞIEI” domnul
Damian confirmã talentul sãu extraordinar de
povestitor ºi observator, dublate de un umor discretironic.
DAN SIMIONESCU
Helsinki, 10 mai 2011

Apoi sã le spargeþi! Nu-s din cristal.
ªi alþii vor vrea sã vã-mbie
Pe muºamaua din bucãtãrie
Cu umbra lor pierdutã lângã mal.
Sau ºi mai bine: nu gustaþi nimic!
Vãrsaþi-le-napoi în alambic.

Prea puþin (II)
Hrãniþi-vã cu trupurile lor,
Cãmãºi din abur, aur ºi paiete
ªi soarbeþi-le sângele cu sete,
De-albastru agãþaþi, în abator.
Fãina ce-o risipã vântul
Prin morile deschise în copaci
S-o strângeþi dimineaþa, ºi colaci
Va rumeni din ei pãmântul.
Doar þineþi-vã inima aprinsã
În candela de pulberi ºi visare,
Oricât ar fi-nlãuntrului dogoare
ªi carnea cât ar fi de-ncinsã.
O sã vã doarã poate, din senin,
Pe palma voastrã rana-i, dar puþin.

Poeþi din „ZODIA HELIS” (II)
Gheorghe Dobre
- Poetul metaforelor subliminale
Doi poeþi ºi-au redefinit mijloacele de expresie cu
fiecare nou volum: Gheorghe Dobre ºi Florin Ciocea, adicã,
mai simplu spus, asemeni fluturelui evadat din crisalidã
au devenit mai buni, mai persuasivi, mai accesibili. Sunt
convins cã Gheorghe Dobre nu va mai scrie niciodatã ca
în primul sau al doilea volum de poezie sau o va face
altfel. Chintesenþa acestei evoluþii o gãsim în ultimele
numere ale revistei “Helis” în care Dobre redefineºte actul
poetic. Acesta este fluturele, care, scãpat din
constrângerile crisalidei, comite exemplar minunate
“Exerciþii de libertate”. Revenind la selecþia noastrã, veþi
remarca dualitatea discursului poetic. Versuri baroce prin
încãrcatura de sensuri ºi trimiteri exotice ºi poeme care
doar în trei versuri transmit cititorului mesajul unei epopei.
Cã nu toate poeziile din aceste douã cãrþi au aceeaºi
forþã, mi se pare normal: ca sã poatã efectua saltul axiomatic marii creatori au trebuit sã epuizeze mai întâi,
tehnic vorbind, combustibilul primei trepte de conversie
artisticã. Numai apoi poþi depãºi cu brio gaura neagrã a
plafonãrii... Gheorghe Dobre a trecut dincolo de meteoric.

dezvãluind cititorilor resursele creative inepuizabile ale
autorului. Fiindcã rãmân totuºi în primul volum, poemelor
în cauzã le-ar trebui ataºatã o notã cu referire la perioada
conceperii. Trofeele au deschis adevãrata cale, originalã,
interesantã, cu multiple perspective pentru creaþia de acum
încolo a D-lui Dobre. Cã va pãstra acest ton care-i va
consacra amprenta în literatura românã, este alegerea
dumnealui.
EXERCIÞII DE LIBERTATE
Paginile: 3; 6; 8; 24; 28; 30; 39; 42; 50; 60; 64; 69; 79;
80; 86; 89; 105; 106; 123; 126; 133; 148; 150; 152; 156; 157;
163; 178; 187; 191; 200; 201; 214; 216; 223; 224; 225; 231;
236.
DEVORATORII DE ILUZII
Paginile: 9; 12; 13; 15; 22; 23; 25; 35; 39; 50; 61; 80; 84;
87; 90; 91; 92; 78; 88.
SÃRIND DIN PIATRÃ ÎN PIATRÃ
Paginile: 14; 29; 33-34.

Costel Bunoaica
- Adolescentul perpetuu

“Sãrind din piatrã în piatrã”
Ca sã-ºi promoveze cu maximã eficienþã mesajul,
autorul recurge la o inovaþie patentatã cu câteva mii de
ani în urmã de tragedienii greci. Mã gândesc la personajul
acela neutru, dar emanând o uriaºã energie psihonicã,
corul antic, care la Gheorghe Dobre este o voce din off,
ambidextrã, oracularã, ce nareazã ori în versul clasic, ori
în cel prozodic, dupã cum autorului îi vine la îndemânã.
Textul este atât de monolitic închegat, cu aceeaºi valoare
intrinsecã, încât selecþia devine un act pur ºi simplu
aleatoriu.
Privind partea a doua a volumului nu este greu sã
constaþi, dacã ai citit cãrþile lui Dobre, cã pune în circulaþie
poezii scrise anterior ºi nepublicate. Sunt poezii bune,
dar par lipsite de substanþã. Este logic, din moment ce
prima parte strãluceºte cu energia unei bombe atomice,
care subjugã total atenþia cititorului. Ca sã nu strice
unitatea volumului, Gheorghe Dobre ar trebui sã
foloseascã poemul de la P.37 - 43 ca liant, legãturã, iar
restul textelor, destructurate, sã facã obiectul unui volum
II, cu acelaºi titlu, construit ca ºi trofeele, cu materialul
deja publicat în “Helis” în ultima perioadã. Nu are
importanþã numãrul de pagini. De la “Minciuna din literã”,
poemele în prozã sus amintite ºi trofeele, D-l Dobre este
altcineva, aparte, persuasiv, marcã înregistratã, dacã am
gândi tehnic. De asta ºi cred cã poeziile începând de la
P.44 au fost scrise cu mult timp în urmã. Revenind la cele
afirmate, volumul doi va fi o demonstraþie de forþã,

Este Costel Bunoaica un poet elegiac? Da. Este sentimental? Da, chiar exacerbat. El nu face experimente
poetice, de cele mai multe ori fade ºi sterile, ci rãmâne
proaspãt, adolescent în expresie. Este matur ºi original.
Mã întreb ce resort îi face pe aceºti poeþi sã se
redefineascã permanent? Când spun redefineascã nu mã
gândesc la esenþã, la “sufletul” liric, care nu se va schimba
niciodatã, ci la formã, la expresia denudatã cu impact maxim
asupra cititorului. Sã rãmâi tânãr, ocolind cu eleganþã
anchilozarea autosuficienþei, nu este oare dezideratul
oricãrui autor? Evoluþia poetului, de la volumul “Uciderea
sinelui” pânã la ultimele creaþii din “Helis”, nu este deloc
liniarã.
Dacã “Uciderea sinelui” este o culegere unitarã,
valoroasã, “Încã o umbrã pe inimã” ne relevã un alt autor,
unul genial, limpede, de un lirism sangvin. Poemul “Cântec
pentru Miriam” (*) este de departe una din cele mai
frumoase poezii de dragoste din literatura românã, cu un
impact emoþional asemãnãtor unui alt poem scris cu mii
de ani în urmã, “Cântarea cântãrilor”. În volumul “ªi zeii
se tem” Costel Bunoaica face un uriaº pas înapoi, probabil
cãutând un alt registru expresiv, intuit corect ºi
profesionist în poeziile publicate de “Helis”. De acum
încolo se gãseºte pe sine, îºi regãseºte spontaneitatea,
lirismul, tinereþea. Din punctul meu de vedere pot afirma
cu tãrie cã D-l C.B. rãmâne un adolescent fermecãtor.

pe sub gândul de azi

Romeo Aurelian Ilie

pe sub gândul de azi
mi-am tras un tricou jerpelit ºi murdar
doar, doar nu s-o vedea
cu fiul meu dintr-o viaþã anterioarã.

colivia a ieºit la promenadã
din oglinda înnoratã,
colivia a iesit la promenadã.
mânjitã în roºu,
ca inima privitã prin gaura cheii.
prin gaura coliviei
cheia se vede de pe acum
liliachie...
apocalipsa în pijama roºie
apocalipsa
cu barba de un cot
deseneazã din fumul oglinzii
singurãtatea în pijama roºie.

înger cu parfum de liliac
Un înger cu parfum de liliac
îþi închide pleoapa de marie;
e dorul de copilãrie,
e soare fãrã de pãcat.
E dorul de-a simþi din nou
parfumul alb de nemurire,
un glas de înger fâlfâie firav...

(*)Lecturând volumul “Încã o umbrã pe inimã” soþia
mea, care este franþuzoaicã, dar vorbeºte ºi înþelege bine
româneºte, a strâns laolaltã strofele finale ºi, când mi
le-a arãtat, am constatat cu surprindere cã am în faþã o
capodoperã. Este un “Cântec pentru Miriam”!, a
exclamat soþia, care, printr-o extraordinarã coincidenþã
poartã numele Miriam. Desigur, autorul nu este obligat
sã-l pãstreze, dar pentru doamna mea acesta va fi
cântecul ei. Îl includ în antologie, chiar dacã D-l
Bunoaica va reþine ºi forma iniþialã.
UCIDEREA SINELUI. DEMONI SAU ZEI
Paginile: 7; 10; 13; 23; 28; 35; 44; 49; 46.
ÎNCÃ O UMBRÃ PE INIMÃ
Paginile: 7; 11; 19; 27; 32; 38; 40; 52; 54; 62; 72; 76.
‘CÂNTEC PENTRU MIRIAM’
ªI ZEII SE TEM
Paginile: 17; 20; 29; 49; 54; 66; 72.
Poemele publicate în ultimele ºapte numere din “Helis”.

Florin Ciocea
Cum am mai spus, ca ºi Gheorghe Dobre, poetul Florin
Ciocea are un parcurs liniar ascendent. Dacã în primele
douã volume mai regãsim poezii scrise în tinereþe ºi
publicate dintr-un impuls lesne de înþeles pentru orice
autor, în “Studiul Sociologic …” tonul ºi formatul liric se
schimbã la 180 de grade. Totuºi aceastã tendinþã se simþea
din poemele scrise dupã anul 2000, accentuatã treptat
pânã la paroxismul ºocant actual, care ºi conferã amprenta
unicitãþii. Discursul sãu, cu prizã directã la public,
înseamnã pentru poezie ceea ce reprezintã manelele pentru
muzicã, dar purificate de balastul subcultural al acestora.
Ce le conferã aceastã vitalitate maiacovskianã? Simplitatea
ºi sinceritatea discursului, nud ºi fãrã echivoc! Oare nu
acesta este dezideratul ultim al poeziei ?
“NEMAIPOMENITELE ISPRÃVI ALE LUI F.
CIOCEA LA CAPUL BUNEI SPERANÞE”
-Pag: 8, 10, 11, 33, 40, 42, 47, 69,79, 90, 97, 103, 123.
“ÎN RAI, PRIETENE, TOTUL ESTE PERFECT”
-Pag: 100, 101, 102, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 115,
116, 117, 118, 119, 121, 122, 129,130,131, 132, 133, 135, 138,
140, 141.
“STUDIU SOCIOLOGIC DESPRE ANXIETÃÞILE
LIMBRICILOR ÎMPÃIAÞI”
-Pag: 5, 11, 14, 21, 23, 26, 42, 47, 66, 70, 73, 75, 83, 13,
28, 31, 32, 44, 50.
Dan Simionescu
Edinburgh 28.04.2011

nebun cu câine mort
el trage dupã el
un câine mort,
legat ombilical
de suflet altul decât al sãu.
ºi câine-mort
latrã
în inima oraºului.

Deschide-þi sufletul, marie!

urma pasului tãu
urma pasului tãu
îmi este fereastrã.
vãd pântecul Geei
plângând de dor de aripi.

Desen: Vasile Aionesei
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(urmare din numãrul trecut)

4. Izvorul babilonian
4.2 “Povestea unui amãrât”
4.2.7 Izbãvirea
Dupã etapa viselor, urmeazã a doua fazã a însãnãtoºirii
s-o numim “Alungarea demonilor.”
Am parcurs-o deja: “Furã alungaþi cu chin ºi cu amar.”
Acum vine la rând...
A treia etapã.
Când fiecare pãrticicã a corpului devastat de boalã este
tratatã...
De cãtre cine?
De Marduk însuºi, cu cea mai mare grijã, ºi vindecatã.
“El smulse durerea ochilor mei ºi o depãrtã de la mine./
Negura ochilor mei, peste care era întins acoperãmântul nopþii,/
El o suflã cu un vânt puternic ºi luminã vederea lor.”
Apoi, “Urechile mele înfundate ºi-ncuiate ca ale unui surd,/
El le desfãcu înfundarea, deschise auzul meu.”
ªi tot aºa cu nasul, buzele...
“Gura mea, ce era astupatã ºi vorbea cu greutate,/ El a
curãþat-o ºi ca pe o aramã a fãcut-o sã luceascã.”
...Dinþii, limba, gâtlejul...
“Plãmânii ce erau prinºi ºi opreau (rãsuflarea)/ A lor... a
fost îndreptatã, el a deschis închizãtura lor.”
...Stomacul, gâtul...
“Genunchii ce erau þepeni, acum ca a unui ºoim...”
Am ajuns la ultima parte a tãbliþei a treia.
Dupã ce i-a tãmãduit toate mãdularele, Marduk se ocupã ºi
de aspectul exterior al corpului sãu: “El ºterse rugina, îl fãcu
curat, lucios./ Înfãþiºarea ºtearsã deveni strãlucitoare.”
Acum scena pare sã se schimbe... Ne aflãm “Pe malul râului
sfânt...”
Notã subsol: “În infern”.
“...unde are loc judecata de apoi a lumii./ Fruntea mea a fost
bine ºtearsã, semnul sclaviei mele spãlat,/ (douã rânduri rupte)/
De la suferinþã, prin izbãvire, eu vin acum.”
“Semnul sclaviei” îmi trimite gândul la cartea “Civilizaþia
asiro-babilonianã” de Constantin Daniel, subcapitolul “Sclavi
ºi oameni liberi”: “Pentru a putea fi recunoscuþi uºor, sclavii
erau însemnaþi, ºi aveau o patã sau un semn la ureche, mai ales
la urechea dreaptã...” ªi mai sus: “Acela care îl elibera pe sclav,
spãla cu apã faþa sclavului ºi îndrepta faþa sa spre rãsãrit, apoi
semnul sclaviei de pe rob era tãiat, spãla fruntea sa ºi se scoteau
cãtuºele...” (12, pp.91-92)
A patra etapã, ºi ultima, a revenirii la viaþa de odinioarã a
fostului pacient, este una ritualã ºi se petrece în templul lui
Marduk din Babilon – Esagila: “Cu fruntea plecatã am intrat
în Esagila,/ Eu care intrasem în mormânt jos, m-am reîntors în
Babilon.”
Babilonianul Iov...
ªi al treilea personaj de tip Iov din istorie...
...trece acum prin cele 12 porþi ale templului: Poarta
Abundenþei...
Dacã intrã în templu, înseamnã cã este mare preot: “Jertfele
se fãceau în templu, ºi numai regele sau preoþii puteau intra în
templu unde era zeul prezent.” (12,p.169)
“În Poarta Marelui Lamassu, al meu Lamassu s-a apropiat
de mine.”
Cine este...?
“Lamassu - un spirit ori geniu” (n.sub., p.260)
ªi unde a fost pânã acum?
Poate a stat ascuns în rândurile sparte.
...Poarta Mulþimii, Poarta Vieþii...
“În Poarta Rãsãritului Soarelui, am fost socotit printre cei
vii./ În Poarta Semnului Strãlucitor, au devenit strãlucitoare
cele ce-mi fuseserã prevestite mie./ În Poarta Iertãrii Pãcatelor,
nelegiuirile mele au fost iertate.”
...Poarta Anchetãrii Gurii, Poarta Dezlegãrii Suspinelor,
Poarta Apelor de Purificare...
“ În Poarta Mulþumirii, am apãrut în faþa lui Marduk./ În
Poarta Belºugului Deplin, am sãrutat piciorul zeiþei Sarpanitum./
În rugã fierbinte ºi în implorare, am stat înaintea lor.”
În “Fum de tãmâie dulce mirositoare”, domnul renãscut
oferã zeilor daruri ºi jertfe: “Am tãiat boi graºi, am jertfit
miei./ Am oferit o libaþiune de vin dulce din curmale... vin./ Eu...
divinului Sadu, divinilor protectori ai zidurilor Esagilei,/ Cu
libaþiuni eu am dispus bunãvoinþa lor./ (Cu) îmbelºugat... am
bucurat inima lor.”
Din praznicul divin nu lipsesc uleiul curat, untul, grâul,
pâinea - toate dãruite dupã ritualul templului.
Babilonienii benchetuiesc ºi ei alãturi de zei cetãþii, dând
mãrturie despre minunea ce s-a petrecut cu sãrbãtoritul lor de
acum, care din mormânt s-a întors la viaþa deplinã:
“Babilonienii vãzurã cã (Marduk) i-a redat lui viaþa./ Toate
gurile laudã mãreþia (lui).”
Poemul mitic dedicat celui de-al treilea Iov al umanitãþii se
încheie cu un imn de slavã închinat înþelepciunii zeului Marduk
ºi a soþiei sale, zeiþa Sarpanitum.
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Iov, Socrate ºi Divinitatea
eseu
Moto: “Cercetaþi din nou! Dreptatea mea este
mereu aici!”(“Cartea lui Iov” 7,29)
Urmãtoarele versuri le-am comentat atunci când am vorbit
despre înþelepciunea divinã, dar acum ele au ºi aura psalmicã
a cântãrii: “Cine a orânduit? Cine a împlinit viziunea zeitãþii?/
În a cui minte s-au fãurit planul ºi calea de urmat?/ Afarã de
Marduk, cine l-a adus din moarte la viaþã?/ Afarã de Sarpanitum,
care zeiþã i-a dãruit lui viaþa?/ Marduk este în stare sã reînvie
din mormânt./ Sarpanitum ºtie sã scape de la nimicire.”
Oda bucuriei cuprinde întreg universul, iar gândul îmi aduce
în minte Psalmul 148 din “Vechiul Testament”: “Lãudaþi pe
Domnul din ceruri, lãudaþi-l pe el întru cele înalte,/ Lãudaþi-l pe
el toþi îngerii lui, lãudaþi-l pe el toate puterile lui./ Lãudaþi-l pe el
soarele ºi luna, lãudaþi-l pe el toate stelele ºi lumina./ Lãudaþi-l
pe el cerurile cerurilor ºi apa cea mai presus de ceruri,/ Sã laude
numele Domnului, cã el a zis ºi s-au fãcut, el a poruncit ºi s-au
zidit.(...)/ Munþii ºi toate dealurile, pomii cei roditori ºi toþi
cedrii;/ Fiarele ºi toate animalele, târâtoarele ºi pãsãrile cele
zburãtoare;/ Împãraþii pãmântului ºi toate popoarele, cãpeteniile
ºi toþi judecãtorii pãmântului;/ Tinerii ºi fecioarele, bãtrânii cu
tinerii,/ Sã laude numele Domnului...”
Iatã finalul apoteotic al poemului babilonian “Povestea
unui amãrât”: “Atât cât se întinde pãmântul, cât cuprinde cerul,/
Soarele strãluceºte, focul dogoreºte,/ Apa curge, vântul suflã,/
(Orice fiinþã) al cãrei lut l-a frãmântat zeiþa Aruru,/ Creaturi
înzestrate cu suflare, pãºiþi repede./ ...oricât de multe aþi fi,
slãviþi-l pe Marduk...”
5. Izvoarele evreieºti
5.1 Mãrturia profetului Iezechiel
Despre Iov, în “Vechiul Testament”, aminteºte numai
profetul Iezechiel...
Am marcat deja acest eveniment consemnat în “Iezechiel,
Capitolul 14. Pedeapsa falºilor profeþi.”
Când, unde ºi cine participã?
Ultima datare fãcutã de profet înaintea întâmplãrii care ne
intereseazã este la “8,1: În anul al ºaselea de la robirea regelui
Ioiachim...” Cum Ioiachim a domnit în regatul lui Iuda pânã în
anul 598 î.Hr., dupã ºase ani ne aflãm în 592 î.Hr.. El era rob
la curtea regelui Babilonului. Tot în imperiul babilonian se afla
preotul ºi profetul Iezechiel, exilat din anul 597 î.Hr., când
Templul lui Solomon din Ierusalim a fost jefuit de caldei, “ºi
partea cea mai valoroasã a elitei þãrii deportatã.” (13,p.30)
Cine sunt caldeii?
Caldeenii sunt “o seminþie arameeanã din sudul
Mesopotamiei” care cucereºte oraºul Babilon. În 625 î.Hr., pe
tronul regal din Babilon se urcã un caldeean, Nabopalassar. În
timpul domniei fiului acestuia, Nebukadnezar ( în “Biblie”:
Nabucodonosor), între anii 605-562 î.Hr., au loc evenimentele
care ne intereseazã. (12, pp.60-64)
Când au venit la el “câþiva dintre bãtrânii lui Israel”, profetul
se afla, prin urmare, “la Tel Abib, pe malurile canalului Chebar,
în împrejurimile Nippurului.” Sã mai notãm cã “proorocirea sa
se întinde pe o perioadã de cel puþin 20 de ani; într-o primã fazã
el vesteºte, înainte de toate, judecarea poporului corupt de
ºirul nesfârºit al necredinþelor.” (2,pp.111-112)
Bãtrânii tocmai voiau sã afle din gura profetului
rãspunsurile Domnului la întrebãrile privind soarta lor.
Odatã sosit nevãzut printre cei de faþã, Dumnezeu i se
adreseazã purtãtorului sãu de cuvânt astfel: “3. Fiul omului,
aceºti bãrbaþi îºi poartã idolii în inimã ºi îºi au ochii aþintiþi spre
ceea ce i-a fãcut sã cadã în nedreptãþi. Pot eu oare sã le rãspund?”
ªi, puþin mai jos: “5. Sã înþeleagã dar casa lui Israel în inima sa,
cãci ei cu toþii au ajuns strãini de mine, prin idolii lor.”
Printre strãini ºi înstrãinaþi de propriul Dumnezeu! Ce
soartã!
Domnul Dumnezeul lui Israel este de neclintit în hotãrârea
sa: va pedepsi fãrã milã pe toþi cei care s-au îndepãrtat de el ºi
care, cu toate acestea, mai întreabã sau proorocesc în numele
sãu. Scopul acestor mãsuri punitive este “11. Ca în viitor casa
lui Israel sã nu se mai abatã de la mine ºi ca sã nu se mai întineze
cu tot felul de nelegiuiri; ca sã fie poporul meu, iar eu sã fiu
Dumnezeul lor...”
Apoi, Domnul pare sã rãspundã, totuºi, la o întrebare
nespusã dar care strãbãtea, ca o undã de speranþã, capetele
plecate ale bãtrânilor puºi la colþ de intransigenþa divinã: cum
va veni acel viitor? “13. Fiul omului, dacã vreo þarã ar pãcãtui
înaintea mea, abãtându-se în chip nelegiuit de la mine, ºi...”
Dacã...
“...eu aº întinde mâna mea asupra ei...”

Atunci...
“...aº zdrobi în ea tot
spicul de grâu ºi aº trimite ALEXANDRU BULANDRA
asupra ei foametea ºi aº
începe sã pierd în ea oameni ºi dobitoace...”
Ar fi sfârºitul lumii!
“14. Dacã s-ar afla acolo cei trei bãrbaþi: Noe, Daniel ºi Iov,
apoi aceºtia, prin dreptatea lor, ºi-ar scãpa numai viaþa lor, zice
Domnul Dumnezeu.”
Din succesiunea condiþiilor care circumscriu deciziile ºi
acþiunile Domnului, înþeleg cã cei trei bãrbaþi îi sunt cunoscuþi
lui Iezechiel ºi bãtrinilor evrei deopotrivã.
Sunt personalitãþi umane exemplare pentru poporul lor,
aflat acum într-o perioadã grea a istoriei. Noe este, aºa zicând,
eroul potopului. Despre el, tradiþia spune, în “Geneza”,
capitolul 6,9, “Vestirea potopului. Facerea corãbiei”, cã “ ...Noe
era om drept ºi neprihãnit între oamenii timpului sãu ºi mergea
pe calea Domnului.” În capitolul 7,1, “Potopul”, Domnul însuºi
îi spune: “Intrã în corabie, tu ºi toatã casa ta, cãci în neamul
acesta numai pe tine te-am vãzut drept înaintea mea.”
Poate era ºi de înþeles aceastã situaþie de crizã, cãci bieþii
oameni abia porniserã în lume de la Adam ºi Eva!
La rândul sãu, Iov este prezentat în “Cartea...” lui cam în
acelaºi fel; mai întâi autorul povestirii ne spune cã “ Era odatã
în þinutul Uz un om pe care îl chema Iov ºi acest om era fãrã
cusur ºi drept” (I,1), iar dupã aceea chiar Domnul îl prezintã
Satanei “cã nu este nici unul ca el pe pãmânt, fãrã cusur ºi drept
ºi temãtor de Dumnezeu ºi care sã se fereascã de ce este rãu.
(I,8)”. (14)
ªi Daniel? Peste el ai sãrit, deºi ordinea enumerãrii acestor
bãrbaþi pare sã aibã un înþeles. El este al doilea...
Despre Daniel, a cãrui carte o urmeazã, în ordinea biblicã,
pe a sa, Iezechiel mai are un cuvânt de la Dumnezeu atunci când
îi trimite mesajul pentru cel ce domneºte în Tir: “28,3. Iatã, tuþi închipui cã eºti mai înþelept decât Daniel ºi nu sunt taine
ascunse pentru tine.”
M-ai fãcut curios...
În cartea proorocului Daniel, la Capitolul 1.” Tineri evrei,
aleºi de Nabucodonosor, respectã legea datã strãmoºilor”,
aflãm cã “1. În anul al treilea al domniei lui Ioiachim, regele lui
Iuda...”
609 î.Hr. minus trei ani fac 606 î.Hr.
“...porni Nabucodonosor, regele Babilonului, împotriva
Ierusalimului ºi îl împresurã.”
Ar trebui sã fie anul 605 î.Hr., atunci când începe domnia
lui Nabucodonosor.
...”2. ªi a dat Domnul în mâna lui pe Ioiachim, regele lui
Iuda...”
Ca pedeapsã pentru necredinþa lui, aºa cum prevestise
Ieremia, proorocul martir, când i-a ars cartea.
“...ºi o parte din vasele casei lui Dumnezeu...”
Ale Templului din Ierusalim.
“...pe care le-a dus în þara ªinear, în templul dumnezeului
lui, ºi aºezã aceste vase în vistieria acestui dumnezeu.”
Este vorba de zeul Marduk. Þara ªinear se pare cã este
numele biblic al Mesopotamiei (“Geneza”, 14,1:”Iar în zilele
lui Amrafel, regele Senaarului”, unde Amrafel este regele
babilonian Hammurabi (1728-1676 î.Hr.). (13,pp.12-13)
“3. ªi a zis regele cãtre Aºpenaz, cel mai mare peste famenii
sãi, sã aducã dintre fiii lui Israel, din neam regesc ºi din cei de
viþã aleasã, 4. Patru tineri fãrã nici un cusur trupesc, frumoºi la
chip ºi iscusiþi în toatã înþelepciunea, cunoscãtori a toatã ºtiinþa,
cu adâncã putere de pãtrundere ºi plini de râvnã, ca sã slujeascã
în palatul regelui, ca sã-i înveþe pe ei scrisul ºi limba Caldeilor.”
Adicã ale babilonienilor; caldei li se spunea dupã þara de
origine.
În acest loc, atât de minunat pentru vederile noastre...
Vedeniile.
...ne vom întoarce cât de curând. Deja suntem în întârziere!
Cei patru se numeau Daniel, Anania, Misael ºi Azaria. “17.
ªi acestor patru tineri le-a dat Dumnezeu ºtiinþã ºi pricepere în
oricare scriere, precum ºi înþelepciune, încât Daniel putea sã
tâlcuiascã vedeniile ºi visele. (...) 21. ªi a rãmas Daniel acolo
pânã în anul întâi al domniei lui Cirus.”
Anul 559 î.Hr., sfârºitul oficial al exilului babilonian.
(continuare în pag. 7)

RÃSTIGNIREA
Coroana de spini a adunat în ea
toatã greutatea Universului
Sus pe colinã
râsete, larmã ºi lume frumos coloratã
Spectacolul meritã vãzut
muzicã, bere, þigani ºi grãtare
amplificare, maºini ...
pepsi cola ºi Fan-clubul Iuda
ªi ... bucuraþi-vã oameni
fiþi fãrã griji
crucile-s bine înfipte piroanele, iatã ce bine
Strãbat membrele toatã istoria
sânge va fi din belºug
ºi amurgul
va fi prelungit mai roºu
ºi mai aprins ca-n Altdorfer scenariul perfect
s-a hotãrât ... prin vot liber
cu toþii vom bea, vom dansa, vom dansa ...
ªi catapeteasma se rupse !

*
* *
Prãbuºit în cenuºã
mocnind în arsurã
rãspunse durerea, durerea lui Iov
cãtre nevrednica milã

Oare nu stiþi cã asemenea arme
Pot fi mii de ani folosite ?
- În flãcãri cu ele
ªtiu eu ce spun
fulgerã dicatorul !

*
* *
dupã domnia regelui Ciumã
începu domnia regelui Lup
au trecut apoi: regele Miere
regele Negru, regele Galben
ºi regele Bun
era pe vremea regelui Putred
când pe cer spânzurau pãsãri
ºi oamenii nu alergau
înaintau doar alunecând ca un mal
ce se surpã
înaintau, dizlocându-ºi fiinþa
mâncate de leprã,
capete roºii cu orbitele goale
ochii încã vii adunandu-se în mici
ostrovuri
cãrnuri dospite tresãrind încã în agonie
membrele încã zvâcnind
cerul cãzut ca o putredã blanã
sucul sãrat strecurându-ºi
printre dinþii
ruginiþi de gemetele înãbuºite
era pe vremea regelui Putred
când a început cel mai mare rãzboi
de pre lume
… ºi a fost lumea a doua.

*
* *

dar nimeni nu-l auzi
nici Elifaz, nici Bildaad
nici Þofar din Naama
vorbele trecurã prin ei
ca o adiere de vânt
neputând înþelege
voluptatea ascunsã în taine
Slava eternã
e distilatã
din trecãtoare dureri

*
* *
Plecam cu speranþa
de-a nu mai mã-ntoarce
din luptã
Dar lupta s-a dat
s-a vândut
între învingãtorii învinºi

ºi turma de oi pribegind
prin cetatea atât de pustie
ºi-acest soare uscat, inutil
pe un cer prãfuit
împietrit pe vecie

O, Doamne ! Nu vreau victorii
ajutã-mã doar
sã pot crede
mãcar în sfârºitul eroic ...

PANOPLIE
Arme vechi adormite în aur
gripsori, lei, ºerpi de-argint în mânere
bâte prelungi noduroase
ºi-un fel de muschete
Arme mai noi chiar bombardiere
atârnând pe pereþii istoriei universale
Arme de foc, arme albe ºi versuri,
versuri prelungi, ascuþite ...
- Ce înseamnã aceasta ?
- Am spus dezarmare ! Hai, treacã, meargã
portavioane, rachete sau tancuri ºi alte
asemenea fleacuri...
- Dar versuri ?

ce minunat cântau când au
prins viaþã
acele prãbuºiri fãrã egal
se dizlocau în orchestrãri de
gheaþã
în spaima nopþii muntele de
var
atunci în alb þipa un fir de
sânge
Valeriu STOICA
totul se prãbuºea, se
prãbuºea
eu rãmâneam cu noaptea ºi cu vântul
singur ºi liber în câmpia mea
ºtiam cã niciodaþã n-am sã mor
vegheam cum creºte-n mine prãbuºirea
poate cã totul va sfârºii aºa
Aºa îmi port prin anotimp menirea
ºi-un þipãt lung, prelung mã va urma …

*
* *
oare unde sfârºeºte câmpia
înzãpezitã ?
sau poate a nins peste marea-ngheþatã
ca un fluviu ce-ºi are izvorul în cer
un drapel negru
coboarã-n câmpie
ºi se pierde
curgerea lui este þesutã-ntr-un cântec barbar
singuratec
ºi-n þipãtul rãzboinic al Nordului
... pustiit mã-ntorc
În iarna privirilor tale

nimeni nu vine
nimeni nu pleacã
nimeni nu spune aici un cuvânt
poate frântura aceasta de lume
s-a desprins în vre-un timp de pãmânt
numai orbii se miºcã-n tacere
printre pietre se scurg tremurând
pe un cer prãfuit
bietul soare
strâmb
se-ntinde alene
cãscând

*
* *

Viperã galbenã
noaptea
aprinde în noi
rugãciunea

cãdeau ziduri de gheaþã
mãreþe sub furtunã

ªi va veni un timp al învinºilor
cei ce-au fost vor fi iar printre noi
nestingheriþi de zãpezile ce se vor
întoarcea în cer …
… ºi blãnuri de preþ
vor impodobi reînviatele fiare
… ºi caldarâmul în marºuri prelungi
se va intoarce în munþi sau pe râuri …
nestatornic cântecul meu
asemenea crivãþului
peste albastre câmpii verticale
… ºi nu te voi fi cunoscut.

*
* *
ªtiam cã niciodatã n-o sa mor
în vremuri uitat fãrã nume
în rana eternã rãtãcitor
parc-aºteptând un început de lume
în trupul meu adesea uitat, ca-ntr-un mormânt
se prãbuºea cetatea cu turnurile-n Lunã
afarã era iarnã ºi noapte, era vânt

*
* *
O zi de varã
galbenã
transpirã convoiul rãu mirositor ºi slut
mi-e groazã ºi mi-e silã
iar venirã
cu izul lor, de muced, de mormânt,
copii verii, prafuiþi se-ºirã
ce niºte zoaie vineþi pe ºosea
ca niºte melci pe chip mi se lipirã
lãsând mucoase calzi pe fruntea mea
Eu zac arzând în însetãri bolnave
i-atât de roºu cerul de pojar
pe mãri vâscoase curg alene nave
ce se topesc încet de-atât jar
Cum se topesc dorinþele firave
ce ne urmeaza-n timp ºi în zadar

*
* *
Mã pierd în noapte singur ºi strain
Pãrul meu nesfârºit poartã drumul furtunii
Pentru nopþi pentru vânturi închin
În tãrâmul sãlbatec sub ploile lunii
Trupu-mi trece în sunet ºi-n vânt
Ochiu-mi creºte în adânc îngheþat
Sunt vãzduh, sunt ocean, sunt pãmânt
Opiul crud mã rãpeºte treptat.
Mã divid în hipnotice forme
În vãzduhul verzui destrãmat
Fãrã chip fãrã glas fãrã urme
Umbra mea rãtãcind ne-ncetat
A rãmas doar sã poarte un nume.

5

FLORIAN ABEL

Poveºti de adormit... somnul
Evoluþie
Maimuþa coborî din copac ºi se fãcu om. Când a vrut
sã se întoarcã, era prea târziu. Inventase toporul.

Aqua
Arhimede, descoperind legea, concluzionã: “cea mai
luxoasã încãpere de baie nu valoreazã cât lãtura din cadã”.

Corolar
Dacã în acea zi nu ar fi curs apa, Arhimede putea muri
anonim.

Legende
Avionul fusese botezat “Icar”. În timpul zborului de
probã, cineva i-a citit controlorului de trafic “Legenda lui
Icar”. Controlorul puse mâna pa microfon: “Cãpitane,
coboarã sub douã mii de metri!”.

Dorinþe
Copilotul adormea. În avion, un preot se ruga sã
ajungã cu bine la destinaþie, pentru a creºtina un sat de
aborigeni. O tânãrã disperatã îºi dorea ca avionul sã se
prãbuºeascã, pentru cã iubitul o pãrãsise. Pilotul îºi dorea
o noapte fierbinte cu stewardesa. Pilotul automat s-a
defectat. În timpul prãbuºirii, pilotul o blestema pe
stewardesa care-l sedusese. Tânãra disperatã se ruga sã
nu se întâmple nenorocirea (poate el avea sã se
întoarcã!...). Preotul îi mulþumea lui Dumnezeu pentru
ºansa de a muri ca martir în lucrarea lui. Copilotul se trezea.

***
Poveºti de adormit... somnul
Bãrbatul care crede cã înþelege femeia trebuie dus la
psihiatru. Bãrbatul care crede cã e admirat de o femeie
trebuie dus la psihiatru. Bãrbatul care nu crede aceste
lucruri e vindecat. ªi trebuie dus la psihiatru.
***
Omul crescut în credinþã poate ajunge la îndoialã. Omul
crescut în îndoialã poate ajunge la credinþã. Cel crescut
în afara acestora poate ajunge profet.
***
Newton, vãzând mãrul cum cade, intui legea gravitaþiei
ºi începu sã þopãie extaziat. Viermele care rodea mãrul,
zdrobit în cãderea lui, îl privea agozizând: “Ce om fãrã
inimã! uite cum se bucurã de rãul altuia!”
***
Arhimede fu întrebat: “Cum ai descoperit principiul
care îþi poartã numele?” “Am fost acolo, în principiu!”
***
Medicul cãtre pacient:
— Domnul meu, îmi pare rãu, nu mai e nimic de fãcut!
Veþi muri.
— Bine mãi sadicule, aºa se dã o veste rea? ªi cum sã
mor? Sânt tânãr, vreau sã-mi vãd copiii mari, am atâtea de
vãzut, de trãit, de cunoscut! Eºti un ticãlos incapabil! Ieºi
afarã!
Rãmas singur, omul începu sã gândescã: “La urma
urmei, ca sã-mi cresc copiii trebuie sã muncesc ca un rob.
Ca sã vãd lumea, sã mã distrez ºi sã studiez, trebuie mai
întâi sã plãtesc facturi ca la balamuc. Nevasta e rea, soacra ºi
mai ºi, cu vecinii doar mã cert, urmeazã taxe pentru facultate
la copii, apoi nuntã la fiecare, locuinþe sau chirii ºi o bãtrâneþe
amãrâtã cu o pensie ca vai de ea. E mai bine mort!
A doua zi, medicul vine ºi-i zice:
— S-a fãcut o greºealã, nu veþi muri, vã veþi însãnãtoºi
în maximum trei sãptãmâni!
— Bine mãi sadicule, aºa se dã o veste rea? Pãi ºtii tu
cât de nenorocitã e viaþa asta?
ªi se aruncã pe fereastrã.
***
”Sã nu uiþi, Darie!” Inutil grãit. Cum ar putea un copil
sã uite imaginea atrocitãþii? Dar mie îmi pare cã mai cu
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îndurerare ºi scrâºnet a simþit Darie botniþa din via
boierului, decât moartea rãsculaþilor, nenorocire oarecum
fireascã în încãtuºãrile lumii ºi în ordinea universalã.
***
Planeta numãra ºase miliarde de suflete. Jumãtate
femei, jumãtate bãrbaþi. Imperatorul gândi:”Sântem prea
mulþi! Nu putem hrãni atâta popor. Voi da o lege eternã, ca
nimeni sã nu facã mai mult de un copil.” Dupã vreo
cincisprezece generaþii, urmaºii lui erau mai aerisiþi, dar
nu se putea renunþa la legea sfântã. Dupã treizeci ºi trei
de generaþii, rãmas singur pe planetã, ultimul imperator,
hotãrî: “Legea e absurdã”. ªi o abrogã.
***
Prostituþia nu e cea mai veche meserie din lume. Prima
practicantã trebuia, bineînþeles, plãtitã. Rãmâne de aflat
ce muncã efectuase primul client pentru a avea cu ce plãti.
***
— ªtiam eu, d’aia n-am avut niciodatã încredere în
tine! Cum ai putut sã mã înºeli, nenorocito?!!!
— N-am vrut sã-þi trãdez neîncrederea.
***
Hotãrî sã termine cu viaþa. Cumpãrã câteva cutii cu
somnifere. Citind prospectul, pentru a se asigura de
efectul lor, descoperi cã au în conþinut foarte multe
substanþe interzise în Europa. “Ai dracului nenorociþi!
Ãºtia ne omoarã cu zile!”
***
Pãrãsit de iubitã, nu mai putea continua. Se duse pe
malul apei, îºi legã frânghia de mijloc ºi de o piatrã mare.
Când o ridicã pentru a sãri, scãpã piatra pe picior. Din
rana deschisã sângele curgea ºiroi. Dezlegã frânghia, se
duse la Urgenþe, pansã rana ºi se întoarse ºchiopãtând
pe malul lacului. Unde terminã ceea ce începuse.

Vasile Andrei

Neîncredere
Eu sunt sub paºii tãi, fierbinte,
nisipul care nu te minte…
Spui tu, când florile îmi dai.
ªi-n mângâierea ta e toatã
blândeþea hoþilor de cai…

Pentru a scrie o poezie
Pentru a scrie o poezie
îmi trebuie mai întâi un cuvânt,
un ºevalet pentru inventat
culorile.
ªi apoi
rãbdarea cu care
pãdurea îºi creºte în tainã
viorile.

Toamnã
Caii toamnei pasc livezi,
Se trec pãsãrile verzi
ªi rãmân neterminate
Sãrutãri, pe jumãtate.
În apus, soarele,
Recunoscându-ºi vina,
Aºteaptã ca sã-ºi laseAmurgul ghilotina...

***
Ce-i spune astãzi meºterului ucenicul în prima zi de
lucru? “Nu aºa se þine fierãstrãul!”
***
Femeia le citea copiilor povestea prepeliþei nevoite aºi lãsa puiul rãnit sã moarã în frigul iernii, pentru a salva
ceilalþi pui. Lacrimi îi curgeau pe obraji iar cuvintele se
opreau în nodul din gât. Copiii plângeau ºi ei. Cu greu
terminã lectura ºi închise cartea cu un suspin:
— O, sãrmanul pui!
— Mami, mami, ne mai citeºti o poveste?
— Mâine searã, copii! Acum am treabã. Trebuie sã
pregãtesc hainele ºi raniþa lui tati. Mâine se deschide
sezonul de vânãtoare la prepeliþe.
***
Jertfirea Ifigeniei! Ipocrizia monºtrilor umani însetaþi
de sânge! Dacã ar fi fost rãpitã Ifigenia ºi s-ar fi cerut
jertfirea Elenei, pentru oamenii lui Menelau ar fi fost acelaºi
lucru, orice, numai sã batã vântul în pânzele perfidiei lor.
***
Înainte de a pleca la rãzboi, dacii aruncau un om în
suliþe. Înþeleg sã te jertfeºti pentru pace, dar întru
propãºirea mãcelului, mi se pare doar un fel de moarte de
dragul morþii.
***
Pillat din Pont nu a oferit nici sistem filosofic, nici
vreun rãspuns magistral la întrebãrile altora. A pus doar o
întrebare: “Ce este adevãrul?” Faptul cã a pus aceastã
întrebare aflându-se în faþa Adevãrului Absolut ºi nu a
primit nici un rãspuns, dezarmeazã orice filosofie
ulterioarã, fãcând-o inutilã. Cum sã rãspunzi tu, un vierme
efemer, la ceea ce Dumnezeu a tãcut?

Desen: Vasile Aionesei

Moºtenirea lui Aristotel
(urmare din numãrul trecut)

Maslow studiazã comportamentul uman determinat
de „nevoile (obiective) de bazã”. Cu precizãrile cã (i) o
nevoie odatã satisfãcutã nu mai e atât de activã ca înainte,
cele nesatisfãcute de pe treapta imediat superioarã se
activeazã; (ii) nevoile pot fi ierarhizate – cele din partea
de jos a piramidei sunt cele prezente la cei mai mulþi oameni
ºi (iii) putem descrie o personalitate maximal „sãnãtoasã”
din punctul de vedere al satisfacerii nevoilor ºi s-o numim
„persoanã care se autoactualizeazã” adicã se împlineºte,
înfloreºte. Ea reprezintã modelul de om ºi de viaþã care e
cel mai înalt, corespunzãtor aristotelicului om „ales”
(makarios) ºi „fericirii desãvârºite a omului”.
La baza piramidei lui Maslow stau nevoile fiziologice
(de foame, de sete, de respiraþie, de sex, de somn, de
evitare a surselor de pericol fizic etc.). Lor am putea spune
cã le corespund în schema aristotelicã mijloacele utile ce
þin mai cu seamã de partea vegetativã ºi sensibilã a
sufletului (plãceri fizice, vigoare, frumuseþe fizicã, noroc
etc.). Urmeazã nevoile de siguranþã (de a nu fi atacat, de
a avea o locuinþã, nevoia de protecþie din partea altora
etc.). Corespondentul lor aristotelic sunt bunurile
exterioare sub forma unor condiþii materiale de viaþã
decente. Nevoilor de dragoste ºi apartenenþã din
piramida lui Maslow (relaþii sociale, de familie, nevoia de
afecþiune, de prieteni, de muncã în grup etc.) le corespund
în schema aristotelicã tot bunurile exterioare sub forma
plãcerilor iubirii ºi a altor plãceri superioare, a vieþii de
familie reuºite, a existenþei copiilor, a prietenilor, a originii
nobile care sã-i confere subiectului toate drepturile unui
cetãþean etc. Urmeazã în piramida lui Maslow nevoile de
stimã (respectul din partea comunitãþii, succesul public,
reputaþia, autorespectul, responsabilitatea cetãþeneascã)
cãrora le corespund la Aristotel bunurile exterioare de
tipul faimei, onorurilor, virtuþilor corpului sãnãtatea,
virtuþile atletice etc. În fine, sunt nevoile de
autoactualizare (nevoile cognitive ºi estetice, nevoia de
sens al vieþii, de autorealizare ºi dezvoltare personalã, de
împlinire profesionalã, familialã, de a-i ajuta pe alþii etc.).
În schema lui Aristotel acestui nivel îi corespunde nivelul
activãrii virtuþilor intelectuale ºi morale (tinzându-se
spre cea mai înaltã virtute, nous sau sophia); acestea
dau, la Stagirit, esenþa fericirii. Dacã omul poate fi definit
funcþional, atunci am putea spune cã el e fiinþa capabilã
de fericire, adicã de o viaþã omeneascã ce exprimã în
cotidian cele mai înalte virtuþi ale fiinþei umane.

Maslow îºi caracterizeazã interesant ipostaza
superioarã a omului, omul pe deplin fericit, „omul care se
autoactualizeazã”. El e un om cu deschidere la experienþã,
deci doritor sã înveþe, sã aibã experienþe noi. E atras de
necunoscut (nu înfricoºat, ca alþii), pe care încearcã sã-l
domine, nu sã-l afuriseascã. Are o acutã percepþie a
realitãþii: nu tinde sã nege, reprime ºi deformeze ceea ce
vede sau aude numai pentru a potrivi realitatea
prejudecãþilor sale. Se caracterizeazã prin sinceritate ºi
nu îi e fricã de faptul cã ceea ce face ar putea fi rãu (e sigur
pe sine) sau cã alþii ar putea gândi aºa. Omul care se
autoactualizeazã are capacitatea de a lua uºor decizii practice pentru cã ºtie sã distingã binele de rãu, mijloacele de
scop ºi are o ierarhie clarã a valorilor. Nu ezitã atunci
când face ceva. E caracterizat prin creativitate, prin
deschiderea spre rezolvarea de probleme. În sfârºit, e omul
mulþumit cu nivelul de viaþã pe care îl are. Dar e conºtient
cã o persoanã poate avea totul pentru a pãrea fericitã - un
mediu sigur, confort material, familie, prieteni, respect etc.
ºi totuºi sã nu fie realmente fericitã dacã nu are ºi un þel
pentru care sã trãiascã, un scop focal care sã dea vieþii un
sens. Aceastã lipsã de sens al vieþii va avea drept
consecinþã un sentiment de dezorientare, de deºertãciune

ºi de plictisealã care poate duce la sinucidere dacã
persoana nu devine conºtientã cã în viaþã existã ºi altceva
decât efortul de a-þi depãºi treptat golurile în satisfacerea
nevoilor inferioare: cã existã efortul de a te autodepãºi.
Peste veacuri, „omul beatific” (makarios) a lui
Aristotel, cel capabil sã trãiascã „fericirea desãvârºitã a
omului”, ne aminteºte fãrã îndoialã de omul care se
autoactualizeazã al lui Maslow. El e un om dedicat total
studiului ºtiinþelor celor mai subtile (theoria sau
philosophia), e aºadar un om doritor sã înveþe, o minte
imaginativã, deschisã, e un înþelept speculativ (sophos)
ºi practic (phronimos). Dar mai e un om care nu e lipsit de
virtuþi morale ºi cãruia cele materiale nu-i lipsesc, dar nici
nu-i prisosesc. E totodatã o fiinþã relativ autonomã în
sensul cã pentru a-ºi manifesta optimal ergon-ul (adicã a
se manifesta deplin ca om) nu are nevoie cu prioritate de
bunuri materiale sau de alte facilitãþi sociale. El e mulþumit
cu nivelul de împlinire la care a ajuns, în genere cu justa
mãsurã în toate cele lumeºti. Dar îi este clar cã, în calitatea
sa de om, nu poate fi desãvârºit fericit fãrã virtuþile etice;
în schimb, poate fi fericit (dar greu) fãrã aºa-zisele „bunuri
exterioare”. Fericirea e, pentru el, împlinirea naturii sale
umane pe parcurul întregii sale vieþi. Þelul sãu ultim care
dã sens vieþii sale de om e sã se „îndumnezeiascã” pe cât
îi e cu putinþã, adicã sã trãiascã conform virtuþilor cele
mai înalte din el.
Sã fie oare depãºitã viziunea despre fericire a lui
Aristotel ... ?

Milet: portul cu lei.
În lumea de azi, iatã o ºtire care ne poate face sã
zâmbim: în Regatul Buthan, aflat între India ºi China
(700.000 de locuitori), se foloseºte ca indicator al
progresului social nu Produsul Intern Brut (ºi alþi
indicatori economici) ca în þãrile occidentale, ci Fericirea
Naþionalã Brutã (având ca indicatori: sãnãtatea,
educaþia, bunãstarea subiectivã, cultura, mediul,
economia). 96% dintre buthanezi declarã cã sunt fericiþi.
ªi o ºtire care nu ne face sã redevenim serioºi:
preºedintele Franþei, F. Sarkozy, a invitat doi celebri
economiºti americani, laureaþi Nobel, J. Stiglitz ºi A. Sen
sã conducã o comisie care sã conceapã un indice de
dezvoltare care sã þinã cont de calitatea vieþii, mediul
înconjurãtor ºi educaþie.
(Fragmente din cursul „Etica lui Aristotel”)
Prof. Univ. Dr. Valentin MUREªAN

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

În capitolul al doilea, “Visul regelui tâlcuit de Daniel”,
vedem de ce Dumnezeu îl dã ca exemplu de drept-credincios;
deºi se afla printre închinãtorii la idoli, riscându-ºi viaþa, Daniel
nu-l uitã pe Dumnezeul sãu, cerându-i sã-l ajute în marea
încercare la care-i supune regele Nabucodonosor pe el, prietenii
sãi ºi pe ceilalþi înþelepþi ai Babilonului, prin dorinþa lui ciudatã
de a i se spune ce vis a visat ºi tâlcuirea lui.
...Sã revenim la pedepsele divine.
La fel ar proceda Dumnezeu cu cei trei ºi când ar trimite
asupra acelei ipotetice þãri nelegiuite sau “pãmânt”, cum o
mai numeºte, fiarele sãlbatice, sabia ori ciuma: “2o. Apoi Noe,
Daniel ºi Iov...”
Dar Iov nu este un personaj din epoca patriarhalã? De
ce stã dupã Daniel, care trãia în acelaºi timp cu Iezechiel, la
începutul exilului babilonian?
Într-adevãr, ordinea cronologicã, fireascã în discursul
biblic, ar fi fost Noe, Iov ºi, dupã ei, Daniel.
Sã lãsãm un semn de aducere-aminte...
“...aflându-se în ea, precum e adevãrat cã eu sunt viu, zice
Domnul, tot aºa-i de adevãrat cã n-ar scãpa nici fii, nici fiice;
prin dreptatea lor ei ºi-ar scãpa numai viaþa lor.”
În “cazul Iov” chiar aºa a ºi procedat: viaþa tatãlui a
cruþat-o, iar pe fiii ºi fiicele lui i-a pierdut.
Dar aici e vorba de o þarã ºi de toþi locuitorii sãi. Uitândune la ce mai rãmâne din ei...
Nimeni, dacã acolo nu se aflau Noe, Daniel ºi Iov.
...Atunci gândul ne duce la efectele potopului ºi la
legãmântul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu toate vietãþile
care au ieºit din corabie: “9,11. ...cã nu voi mai pierde tot
trupul cu apele potopului ºi nu va mai fi potop, ca sã pustiascã
pãmântul.”
Prin urmare, cele patru procedee de exterminare a
“sufletului viu” sunt o alternativã la potop, astfel ca Domnul
sã-ºi respecte legãmântul.
Acum, Dumnezeu nevãzutul se apleacã asupra întrebãrii
iþite în mintea bãtrânilor evrei nemângâiaþi, ºi-i rãspunde: dacã
ar trimite împotriva Ierusalimului aceste patru pedepse, “21.
...ca sã stârpesc din el oameni ºi dobitoace (...) va rãmâne în el
o rãmãºiþã de fii ºi fiice, care vor fi scoºi de acolo.”
Adicã numai dintre cei tineri, adulþii ºi bãtrânii fiind stârpiþi.
Atenþie! Se presupune cã niciunul din cei trei bãrbaþi nu se
va afla în Ierusalim!

Daniel, sigur. Ceilalþi doi erau deja istorie, poveste...
“Iatã ei vor veni la voi...”
La bãtrânii din faþa proorocului Iezechiel, în regatul
babilonian. Ca referinþã istoricã este vorba de intervalul
dintre deportarea lui Iezechiel în 597 î.Hr. ºi anul fatidic 586
î.Hr., când Ierusalimul este distrus dupã un asediu de
ºaisprezece luni, Templul incendiat, þara devastatã ºi
populaþia deportatã. (13, p.3o) Vezi “Plângerile lui Ieremia”!
“23. Ei vã vor mângâia, când veþi vedea purtarea lor ºi
faptele lor, ºi veþi cunoaºte cã nu în zadar am fãcut eu toate
câte am fãcut în el, zice Domnul Dumnezeu.”
Altfel spus: tinerii salvaþi din dezastrul Ierusalimului
vor pãºi prin faþa bãtrânilor exilaþi spre viitorul neamului
lor, pe urmele lãsate de cele trei modele de dreptate confirmate
de Dumnezeu.
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ªerban Codrin

CÂÞIVA DINTRE FIII VRÂNCIOAIEI
ÎN FAÞA JUDECÃTORULUI
Mircea Dinutz nu este un critic ºi istoric literar de profesie,
dar sã o spunem de la început pe cea dreaptã, este un
profesionist. Nici nu a publicat mii de cronici, nici nu a defriºat
generaþii sau promoþii de aspiranþi, nici nu a propus noi, nici nu
a schimbat vechi canoane. Pregãtirea sa de profesor de limba
latinã, cu o carierã de o viaþã de om la catedrã, pregãtirea sa, la
fel, universitarã, de profesor de limba românã, cu aceeaºi carierã,
la care se adaugã preocupãrile de peste treizeci de ani, în scris,
în presa localã, inclusiv în presa literarã naþionalã, îl îndreptãþesc
sã dea verdicte pe scara valorilor, diferitã de cea a cutremurelor,
totuºi o scarã. Nimic nu i-a scãpat din abundentele apariþii
editoriale ale condeierilor de la cotitura Carpaþilor, cel puþin
din deceniile amintite. Toate acestea l-au ridicat la rangul de a
avea pãreri formate cu rãbdare ºi sã tragã propriile concluzii,
nicidecum de complezenþã, între douã pahare prieteneºti, întro Þarã a Vrancei mai mult decât celebrã prin tentaþiile ei bahice.
Mai în amãnunþime, de vreo patru ani Mircea Dinutz este
redactor ºef al revistei PRO SAECULUM, din Focºani,
municipiul istoric al Unirii din 1859, o revistã de culturã fãrã
redacþie, în afara unui calculator, dar cu atât mai de luat în
seamã tocmai din aceastã cauzã aparent simplã, cu 12 apariþii
anuale, cu un sumar extrem de bogat, divers, unde se cultivã,
când se simte nevoia, niciodatã în exces, o polemicã vie,
superioarã, a ideilor.
Dincolo de munca dedicatã fiecãrui numãr al revistei, Mircea
Dinutz a reuºit, într-un interval de numai câþiva ani, sã publice
câteva volume din ce în ce mai consistente, “Marin Preda
Patosul interogaþiei” (1997), “Popasuri critice” (2001), douã
micromonografii dedicate poetului Florin Muscalu (2007) ºi
prozatorului Ion Dumitru Denciu (2009), o culegere de eseuri,
articole din presã, polemici, pamflete, “Tablete de
duminicã”(2008).
În “Scriitori vrânceni de ieri ºi de azi”, Editura Zigotto,
Galaþi, 2011, salopeta de critic mai capãtã câteva accesorii cu
însemnele istoricului literar. Astfel, autorul îºi propune un pariu:
sã selecteze numai pe optsprezece dintre fiii Vrâncioaiei, în
variantã scriitoriceascã, nãscuþi între 1885 ºi 1973, aºadar
arondaþi secolului XX, ºi sã le alcãtuiascã profilurile istoricoliterare. Pânã la proba contrarie, prin forþa împrejurãrilor,
probabil alþii sunt sacrificaþi. O cauzã ar fi, în primul rând,
volumul restrictiv de 328 de pagini. Unii autori, cu nume
cunoscute ºi cu activitate intensã, Constantin Frosin,
Constantin Coroiu, Irina Mavrodin, Corneliu ªtefanache, Ion
Hurjui, George Popa, s-au afirmat în mari centre de culturã ale
þãrii, inclusiv focºãneanul Varujan Vosganian, pãstrat în selecþie,
probabil dupã bunul obicei strãmoºesc cã nimic nu se întâmplã
în spaþiul mioritic fãrã excepþii. La rândul sãu, Constantin
Amãriuþei s-a fãcut cunoscut, am aflat, în Franþa.
Alþi autori, Constantin Ghiniþã, ªtefania Oproescu,
Alexandru Cucereanu, Virgil Panait, Gheorghe Mocanu,
Corneliu Fotea, n-au încãput, spre regretul istoricului, în sumar.
Speranþe ar mai fi în viitoare apariþii editoriale, trecând peste
banalul amãnunt cã un scriitor ar trebui mai întâi sã se îngrijeascã
sã-ºi compunã cãrþile, cât despre restul, Dumnezeu cu mila,
cititorul cu bunãvoinþa, istoria cu sentinþa.
“M-a tentat ideea unui dicþionar, dar am renunþat îngrozit,
când am constatat mulþimea opurilor ºi autorilor, în continuã
creºtere, slabul interes al instituþiilor abilitate faþã de o asemenea
întreprindere, dincolo de declaraþiile binevoitoare, dar - mai
ales - furtuna de contestaþii, indignãri, insinuãri uºor de
anticipat!”
Iatã cã primul vinovat, autorul, îmbracã armura luptãtorului,
tocmai pentru cã ºtie ceea ce ºtie: de pe margini vor sãri
indignaþii, respinºii, vânãtorii de locuri în faþã, geniile neînþelese,
stâlpii de cafenea literarã ºi câþi ºi mai câþi!
Da, Mircea Dinutz ºi-a fãurit un proiect, i-a trasat limitele ºi
a ales una din douã, ori vârful piramidei, ori activitatea creatoare,
atâta câtã este, a tuturora, luatã ca un întreg.
A optat, scurt, pentru prima variantã.
În ordine alfabeticã, sumarul volumului, reþine un autor
deja clasic, poetul, nuvelistul ºi romancierul Duiliu Zamfirescu.
Capitolul poartã titlul “Un romancier în trei ipostaze”. În prima
parte, “Viaþa la þarã sau nobleþea clasicismului”, se rãspunde la
întrebarea “A existat un clasicism românesc? Un rãspuns
tranºant nu e posibil ºi nici nu a fost dat vreodatã.” Analizat ca
roman social, “Viaþa la þarã suferã de contrafacere ºi pãrtinire”,
însã “neîndoios cã viziunea dominantã este aceea clasicã ºi cã
romanul de iubire este acela de maximum interes, amintind prin
desenul epic esenþializat ºi prin luminozitatea tablourilor de
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naturã de romanul grec. Deºi e aproape sigur, cã Dafnis ºi
Chloe, roman scris în secolul al II-lea d. Hr., probabil de Longos,
nu s-a aflat printre lecturile lui Duiliu Zamfirescu, citite în
paralel, cele douã romane reveleazã ceva puncte de contact
tulburãtoare.” Partea a doua, “Lydda. Triumful literaturii” are
ca obiect analiza unui “roman mult mai important decât se
crede îndeobºte, vãdeºte o cunoaºtere temeinicã a filozofiei lui
Platon, putând fi citit ºi ca o dramaticã ºi gravã confesiune a
cãutãrii în zãrile nobile ale clasicismului.” Romanul atrãsese
atenþia lui Ion Negoiþescu, care voise sã-i dedice un amplu
studiu, fusese apreciat de Al. Protopopescu, de Nicolae
Manolescu (în articolul “Un roman uitat” ºi în “Arca lui Noe”),
de Mihai Gafiþa, G.C.Nicolescu, etc. Considerat “cap de pod”
al romanului românesc de idei, “Lyddia, cu toate imperfecþiunile
sale, rãmâne ultima expresie scriitoriceasca a lui Duiliu
Zamfirescu, surprinzãtor prin modernitate ºi, prin efortul
(parþial încununat de succes) de a înnoi romanul românesc.”
Partea a treia, “Anna sau Ceea ce nu se poate. Feþele feminitãþii”,
are în vedere o încercare de a realiza un “roman al întregirii
neamului”, o mare frescã epicã, din pãcate, peste puterile
scriitorului, mai ales într-o epocã prea timpurie, înaintea apariþiei
unor creaþii cu adevãrat monumentale semnate de Liviu Rebreanu,
Hortensia Papadat-Bengescu, Camil Petrescu.
Am insistat asupra structurii unui capitol, structurã care se
va repeta în diferite variante pentru fiecare autor în parte, tocmai
pentru a prezenta stilul criticului ºi istoricului literar, seriozitatea
sa, acribia, modul de organizare sistematicã atât a informaþiilor
generale, de criticã, istorie, stilisticã, teorie literarã, cât ºi
particulare, despre creaþia analizatã dupã lecturi reluate,
aprofundate, fiate, etc.
L-am cunoscut personal pe poetul ºi traducãtorul Ion Larian
Postolache (1916-1991). Pentru Mircea Dinutz “a fost odatã
un baladist”, prezentat în subcapitolele “Apus de soare…cu
fluturi de bronz”, “Poezia…când amurgesc zãpezile”, “Poeme
fãrã îngeri”, cu urmãtoarea concluzie finalã:” Practic necunoscute
cititorului de azi, cel puþin ºase balade, cãrora li s-ar alãtura 1015 catrene apãrute în perioada imediat postdecembristã, ar merita
a fi preþuite cum se cuvine, fãrã raportãri inutile (ºi neavenite)
la ultimele promoþii poetice.”
Tot printre clasici trebuie enumerat romancierul George
Mihail Vlãdescu, reþinut de unele istoriile literare ºi reeditat.
Aºadar, eseistul, indianistul, prozatorul Florinel Agafiþei
(n.1965), poetul, criticul ºi istoricul literar, doctrinarul,
polemistul, pamfletarul Adrian Botez (n.1965), poeta Lucia
Cherciu (n.1973), romancierul, poetul, eseistul, traducãtorul
Dumitru Ioan Denciu (n.1948), istoricul literar, publicistul,
editorul Alexandru Deºliu, fondatorul revistei Pro Saeculum
(1949-2007), poetul Constantin Duºcã (n.1951), poetul Virgil
Huzum (1905-1987), poetul, istoricul literar ºi lexicograful
Florin Muscalu (1943-2001), poetul ºi publicistul Ion Panait
(1941-2009), eseistul Florin Paraschiv (1943-2009), romanciera
Doina Popa (n.1953), poetul Dumitru Pricop (1943-2007),
poetul Paul Spirescu (n.1950), poetul, romancierul,
memorialistul, eseistul, publicistul, dramaturgul, la un moment
dat, revoluþionarul ºi omul politic Liviu Ioan Stoiciu (n. 1950),
nuvelistul, romancierul George Mihail Vlãdescu (1885-1952),
poetul, nuvelistul, romancierul, oratorul politic, finanþistul liberal Varujan Vosganian (n.1958) îºi aflã în Mircea Dinutz analistul
fin, devotat, echilibrat, încãrcat de virtuþile unui om de culturã,
cu un stil sobru, concis, adeseori ironic, care a citit operele, din
copertã în copertã, ale celor chemaþi la judecata istoriei literare.
Capitolul dedicat lui Liviu Ioan Stoiciu deseneazã un amplu
portret al poetului apreciat încã de la debutul de la sfârºitul
anilor 70. LIS se bucurã de comentariile tuturor criticilor
contemporani, iar lista e foarte lungã. Unul dintre creatorii
români importanþi de la începutul mileniului III, cãruia nu i-a
dedicat Manifeste, ci o creaþie “cu o hiperacuitate senzorialã
neobiºnuitã (de aici, alunecãrile în spaþiul oniric ºi mitic), însoþitã
de o conºtiinþã mereu treazã (…)”, autorul “Cantonului 248”
este, fãrã îndoialã, posesorul unui uriaº talent îmbogãþit de
culturã, devenit, de la carte la carte, o voce singularã, revoltatã,
provocatoare, are un topos al sãu, inconfundabil, într-un discurs
lirico-epic cu suflu epopeic.
Lui Varujan Vosganian i se propune un portret de romancier,
în dauna poetului. Romanul sãu “Cartea ºoaptelor”, unde “s-a
scurs toatã jalea unui neam alungat, umilit, prigonit, siluit,
estropiat, strivit, suprimat fizic”, beneficiazã de o analizã
comparatistã (cu romanul clasic armean “Cartea plângerilor”,

de Grigore din Narek, terminat în anul 1002). Nu numai suferinþa
armenilor îºi gãseºte locul în carte, ci ºi a þãranilor români,
striviþi de binefacerile umanismului socialist: “La Vadu Roºca
au fost în dimineaþa zilei de 4 decembrie 1957 patruzeci ºi opt
de rãniþi. Peste asta s-au numãrat zece morþi: opt bãrbaþi, o
femeie, Dana lui Radu, ºi un clopot.” Aºadar, o rãscoalã, nu ca
în Liviu Rebreanu, ci ca în realitatea colectivizãrii forþate, cu
tunul ºi mitraliera proletarã.
Exemplele ar putea continua cu fiecare nume propus.
Prin bogãþia ei informaþionalã, aceastã, sã-i spunem scurtã
istorie a literaturii din Þara Vrancei în secolul XX, (lipsesc
referinþele la secolele anterioare, inclusiv ale evului mediu),
deschide porþi spre creaþii, iatã, importante ºi, multe,
necunoscute.
Aº mai aminti în acest context, numele prietenului Dumitru
Pricop, poet “al marilor teme consacrate satului ºi muntelui,
þãranului ºi veºniciei”, ºi al lui Florin Paraschiv, “un eseist bine
temperat”, fostul meu eminent coleg de facultate, cãruia i se
spunea cu tandreþe Paif, profesor de provincie o viaþã întreagã.
Gânditor ºi scriitor de mare profunzime, luciditate dureroasã,
erudiþie, “cãrþile sale, din pãcate atât de puþin cunoscute, ar
trebui sã umple un gol, lãsându-ne nu numai impresia cã statura
sa intelectualã, avergura sa culturalã, osatura moralã verificatã
de atâtea ori ºi, nu în ultimul rând, ºarmul zicerii(…)” îl aºeazã
într-o familie de spirite între Luca Piþu ºi Horia Roman
Patapievici.
Se joacã aici o dramã cu destule conotaþii, dar sã dãm valorilor
mãcar o minimã ºansã. Mircea Dinutz ne vorbeºte de cãrþi
importante scrise de autori aproape necunoscuþi. Aici se aflã un
adevãr: literatura se naºte perpetuu, iar operele ei valoroase
rãsar în marele anonimat, nicidecum, fatal ºi obligatoriu, cum se
încearcã sã se acrediteze printr-o falsã idee, numai în centrul
administrativ ºi de orgolii al þãrii.
Volumul devine, pe mãsura parcurgerii, de-a dreptul
pasionant ºi-i mulþumeºti, cel puþin în gând, lui Mircea Dinutz
pentru scriitura alertã a fiecãrui capitol. Spiritul critic nu
lipseºte, din contra, nimeni nu scapã de judecãþi, uneori extrem
de dure, cum nu te-ai aºtepta într-o astfel de lucrare, selectivã
în limitele posibilului.
Într-un capitol final, autorul ataºeazã lista tuturor articolelor,
“Scriitori vrânceni despre care am scris. Atitudini. Sinteze.
Aproximãri”, publicate cu începere din anii 80 ai secolului
trecut. Repet, bibliografia este exhaustivã, sunt menþionaþi
inclusiv autorii nereþinuþi în actualul sumar, însã numele lor
poate fi gãsit într-un capitol sau altul, ca prezenþe literare
permanente.
Autorul acestui demers istoric ºi critic este un om de culturã
solidã, clasicã ºi modernã, parcurge cãrþile cu acut simþ de
observaþie ºi, vorba prietenului nostru comun, criticul ºi editorul
Florentin Popescu, “Eu v-am citit pe toþi!”. Din acest punct de
vedere Mircea Dinutz nu poate fi triºat. Probabil se autoînºealã
în unele amãnunte, e în firea gustului ºi a împrejurãrilor, dar mai
întâi a meditat, apoi a aºternut pe hârtie. Se mai face vinovat
Mircea Dinutz de o calitate: are un simþ diabolic de a discerne
lucid acolo unde mulþi dau verdicte de la înãlþimea pixului. Faptul
cã propune spre luare aminte istoriei literaturii o selecþie de
autori valoroºi, dincolo de alþii deja intraþi în circuitul naþional
de valori consacrate, este un câºtig, pentru cã nu se ºtie niciodatã
dacã nu cumva sub modestia marginalizatului/necunoscutului
nu se ascunde, de fapt, cu totul altcineva.
Aº dori sã citesc asemenea sinteze despre scriitori ai secolului
XX din toate zonele aparent liniºtite ale þãrii. Probabil vor fi
scrise, cu mult folos, sau probabil nu vor fi scrise. Obiceiul
acesta pãgubos de a se considera cã numai cine respirã praful ºi
funinginea din interiorul ºoselei de centurã bucureºtene are acces
la un loc în panteonul literar nu prea mai este luat în serios
nicãieri prin provincia româneascã, unde se întâmplã fapte
incompatibile cu mândria unui critic sau altul de a da verdicte
numai din piaþa centralã.
La Focºani, într-un apartament modest, în mijlocul unei
impozante biblioteci, un profesor, un om de culturã ºi un critic
literar editeazã o revistã de prestigiu, în acelaºi timp, scrie cãrþi,
le editeazã aproape numai din micile sale economii ºi nu aºteaptã
mulþumirea nimãnui, pentru cã acesta este portretul clasic al
dascãlului: sã slujeascã cu devotament, iar sã nu se lase slujit.
“Îmi place sã cred cã mãcar o parte dintre pronosticurile
mele vor fi validate de timp, în ciuda privirilor înceþoºate ale
criticilor de la Centru din fericire, nu toþi asupra unor zone
literare, pe care nu le cunosc, dar le anatemizeazã.”
ªtie Mircea Dinutz de ce îºi ia atâtea mãsuri de prevedere,
tocmai pentru cã metrul de croitorie literarã nu are aceeaºi
mãsurã, atâta vreme cât, uneori, aratã mãrimea stofei, sau, alteori,
abia stofa aratã mãrimea metrului. Grea decizie, cãreia un om
“singur printre scriitori”, trãitor undeva, în Þara Vrancei, dar
nici provincial, nici vrâncean, vrea sã-i mai taie un nod!

Ceasul
Somnul meu e parcelat de
ani de zile de ticãitul unui ceas.
Când se mai stricã nu pot sã
dorm, e ca o durere cu care
Gheorghe Dobre te-ai obiºnuit, care face deja
parte din tine ºi dintr-o datã
dispare, ca un duºman laº. Explicabil de ce pot sã
mã scol la orice orã din noapte fãrã sã-l mai pun sã
sune, adicã visele mele clacheazã în secunda cutare,
stabilitã de seara. ªi mã scol, mã bucur (dau din
coadã, cum zice un prieten), oricum, intru în hamuri
pe care le vãd, le simt º.a.m.d.
Între timp, generaþia mea a ridicat perna de pe
gura imprudenþilor ce-au depãºit patruzeci de ani,
fericitã cã rãmâne singurã, îi declarã morþi buni pentru
groapa comunã apoi, nemaiavând ce face, se
plictiseºte îngrozitor.
Dar pornisem de la ceasul meu „Somn Parcelat”
automatic, elveþian, marcã înregistratã. De vreo
sãptãmânã am necazuri cu el. Încet-încet o ia înainte.
Încet-încet o ia înainte, pãrãsindu-mã fãrã nici o
explicaþie...

Fuga
Circul ambulant a pierdut ieri o maimuþã foarte,
foarte inteligentã. Orãºelul fiind mic, toatã lumea a
cãutat-o prin toate ungherele. Dar nu a fost gãsitã.
Apoi am vãzut-o (doar eu) urcând într-un
automobil. Pe scaunul din dreapta trona o bomboanã
de fetiºoarã. Cãreia i-a spus, în timp ce bãga-n vitezã:
Ce proºti sunteþi, de cele mai multe ori, voi, oamenii.
A demarat ca un profesionist lansând pe stradã un
scuipat la care s-a uitat cu invidie multã lume.
Într-adevãr, circul a pierdut o piesã foarte
inteligentã, cãci e sigur: maimuþa nu se va mai
întoarce.

***
Un prieten proroceºte sfârºitul lumii din 2012,
Dar pentru mine, i-am spus
Poate fi în fiecare zi…
ªi pentru voi,
ªi pentru soarele care pare imuabil
În periplul sãu pe cer.
Dacã vreo razã misterioasã
Tulburã profund galaxiile,
Sau cancerul cosmic
Stinge lumina stelelor
Numai CREATORUL o ºtie,
Fiindcã noi,
Nici mãcar durerea aproapelui n-o simþim,
Nici plângerea arborilor seceraþi fãrã milã,
Nici ecoul reverberant al singurãtãþii
Din universul nostru interior.
29.09.2010

E duminicã… mor încet în carnea
Unei târfe bete de doi bani,
Apoi sorb cafeaua ºi privesc pe
geam
Universu-ntors cu faþa cãtre sine,
F.M. CIOCEA
Sucombant,
Dar mustind de animaþii:
Naºteri sumbre ºi perverse,
Embolii catastrofale
ªi pe cerul meu vizibil
Doar un soare!
Fraiere, îmi zic,
Þi-a pãtruns în cap miasma putrefactã a femeii
ªi acum filozofezi ca un bou
Despre ou;
Ia mai bine te coboarã
La lumina din izvoare,
Unde-i cald
ªi lumea toatã…
Se îmbatã!
12.12.2010

***
Ne naºtem cu toate relele pãmântului în noi.
Evoluând,
Maturizându-ne,
Deschidem cufãrul cu zestrea nefastã
Sã ne inunde de boli,
Invidie, lãcomie, egoism,
Iar dragostea, armonia iniþialã
O uitãm sau ne este ruºine
Sã umblãm pe stradã cu lumina ei pe frunte;
Aºa, exibiþioniºti, dezarticulaþi,
Plimbându-ne cancerele la vedere,
Facem haz de infirmitãþile noastre
Iar pe ãia care încã
Oglindesc grãdinile în privirea lor
Îi ocolim disperaþi,
Inventând pentru ei ospicii ºi þarcuri,
Nopþi eterne, fãrã lunã ºi stele,
Aºa încât stigmatul ruºinii ºi al vinovãþiei
Sã nu se vadã pe fruntea noastrã înflorind!

Noapte incompletã
La douã noaptea o familie a ieºit în stradã sã se
certe. Dar noi discutãm în continuare despre uraniu.
Waþii staþiei de la bar îmi umblã ºi acum pe creier ca
niºte gândaci de bucãtãrie. Maºinile trec rar pe
ºoseaua uzatã ºi paznicii de noapte fluierã spre noi
sã plecãm acasã, convinºi cã-ºi fac datoria. Refuzul
e obligatoriu, cãci dimineaþa ne vom scula, în sfârºit,
foarte târziu. Ne sãrutãm, ne simþim bine, spui tu.
Dacã vrei, rãspund eu fãcând pe gentleman-ul (ceo mai fi ºi asta? Prelungesc întrebarea în mine). Cum
vrei tu, repet eu fãcând pe prostul (asta ºtiu ce e, nu
mai e nimic de prelungit). Gândesc în secret, scuzãmã, simt o lipsã dureroasã, parcã-mi lipseºte
stomacul, sau ficatul, sau mai ºtiu eu ce vital ºi de-al
dracului mã încãpãþânez sã trãiesc fãrã aceste
organe, cu toate cã le simt lipsa ºi-ar fi fost normal
sã fi murit de foarte multã vreme.
O maºinã face vraiºte printre gândurile mele.
Tu poþi sã nu ai gânduri, nu-i obligatoriu. Cea mai
mare descoperire a vieþii tale e cã acum te simþi
bine (pãi, e bunã descoperirea), colosalã descoperire,
care n-o sã þinã mult.
Eu plec, mã duc sã dorm cu dragii mei câini ce
mã aºteaptã flãmânzi în pat, sub pat ºi prin toate
ungherele care habar n-au de geometrie.
Cum ziceam? Da, colosalã descoperirea ta. Care
se va sfârºi acum. La revedere, iubirea mea! Uitel pe tatãl tãu venind spre noi, agitând o jordie care
mã umple de cel mai adânc respect. Fii tare! Pa!

***

***
2010 s-a dus,
Dar eu simt ca încã zace
Adânc îngropat în mine,
Ca toþi anii de altfel,
Fantomatice cadavre amintindu-mi zi de zi,
Cã un animal flãmând
Roade oameni ºi imperii
ªi prietenii mi-i roade,
Transformându-i într-un cântec
Pãtimaº, tânguitor.
S-a dus 2010,
S-a dus, s-a dus;
Pe cer, zãpezile viitoare
Deseneazã arabescuri complicate ºi reci.

03.12.2010

30.12.2010

SCHIÞÃ
Privesc în scurte pauze
cioburile de cer crãpat
ºi sap,
sap tot mai adânc, cu înverºunare,
în proiecþiile acestui colos.
nu e uºor sã sfredeleºti,
sã dai formã, prin cuvinte,
fãrã anestezie,
plânsului.

ABATAJ
Schimbarea trebuie sã se producã:
Rãdãcinile vorbelor se vor fecunda,
Foile se vor sãruta,
Paºii se vor destrãma mereu ca vorbe,
Iar eu,
Numai eu,
Mã voi uita la toate
Ca printr-o lentilã de luceafãr.
Sau mã voi rupe
În mii ºi mii de bucãþi
Pânã voi simþi
Cã în inel creierul se sparge,
Dinamitat de vorbe, râsete ºi budibondaþii
Pânã crapã de tot.
Florina-Raluca Voiteanu

Desen: Vasile Aionesei
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Tema colectivizãrii agriculturii este una rãsfãþatã în
literatura românã. A cunoscut o fazã agitatoricã în anii
realismului socialist. O serie de poeþi ºi de prozatori
angajaþi ºi-au pus condeiul în slujba directivelor de partid
din epoca respectivã ºi i-au „înfierat” fãrã milã pe chiaburii
satelor care printr-o campanie concertatã de sabotaj se
opuneau, chipurile, mersului luminos înainte al clasei
muncitoare vizionare în frunte cu un infailibil partid
comunist cu care era mai bine sã greºeºti decât sã ai
dreptate împotriva lui. S-au distins atunci toboºari ai
vremurilor noi precum poeþii Mihai Beniuc, Mihu
Dragomir, Victor Tulbure, Dan Deºliu, Maria Banuº, Veronica Porumbacu, Nina Cassian, etc. ori prozatori precum
Eusebiu Camilar, Ion Istrati, Dumitru Mircea, Aurel Mihale,
Vladimir Colin, Ion Popescu-Puþuri, Constantin Criºan,
Petru (Nopþile de iunie) ºi chiar Marin Preda
(Desfãºurarea), ca sã ne oprim doar la câteva nume
reprezentative de combatanþi pe tãrâmul agitatoric. Nu
odatã aceºti heirupiºti ºi-au simultaneizat „creaþia” cu
evenimentele sociale pe care le proslãveau fiecare dupã
puterile ºi talentul lui. Toatã viitoarea lor pseudoliteraturã
tranºa categoric realitatea în alb ºi negru, unele personaje
fiind doar posesoare de calitãþi frumoase ºi salutare, iar
altele doar de defecte dintre cele mai întunecate.
Problemele satului românesc ºi ale þãrãnimii sunt cele pe
care le-a teoretizat Lenin, în mintea cãruia þãranul harnic,
gospodar ºi chivernisit a fost etichetat drept kulak ce
urma sã fie lovit aºa fel încât sã nu se mai ridice niciodatã
pe arena istoriei. Acest învãþãtor al proletariatului i-a urât
visceral pe þãrani pentru cã s-au opus colectivizãrii.
Urmaºul sãu, Stalin, a mers ºi mai departe ºi într-un
cunoscut studiu, Problema leninismului, din 1926, a
elaborat teoria stratificãrii satului rusesc pe cele trei nivele:
þãranii sãraci care pot deveni un aliat de nãdejde al clasei
muncitoare, mijlocaºii, care urmeazã sã fie lãmuriþi ºi atraºi
de partea þãranilor progresiºti ºi chiaburii, pãturã
incapabilã sã renunþe de bunãvoie la avere, drept care
urma sã fie exterminatã fizic. Când chiaburii nu existau
într-un sat ei erau inventaþi, „detaºaþi” ideologic din
rândurile mijlocaºilor, spre a da un sens luptei de clasã ºi
a motiva creºterea impozitelor cãtre stat. Directivele
staliniste au fost aplicate ºi la noi în anii imediaþi celui de
al doilea rãzboi mondial, când se declanºeazã o campanie
furibundã de demascare a sabotorilor din mediul rural ºi
nu numai, cu tot cortegiul de arestãri, demascãri,
confiscãri de bunuri, deportãri în Bãrãgan sau la Canal
ori la tãiat stuf în Delta Dunãrii ºi Insula Mare a Brãilei
etc. A existat ºi o rezistenþã mai mult sau mai puþin armatã
în munþi, anihilatã de zeloasele trupe de securitate aservite
regimului comunist.
O a doua modalitate de abordare a temei colectivizãrii
este cea retrospectivã ºi ea se produce dupã moartea lui
Stalin, respectiv, la noi, a lui Dej, când noii veniþi la putere,
Hruºciov, respectiv Ceauºescu, cu decalajele de rigoare,
fireºte, în dorinþa de a-ºi consolida puterea ºi de a-ºi
propulsa o imagine cât mai avantajoasã, încep sã-i
ponegreascã, ideologic vorbind, pe predecesori ºi sã le
scoatã la ivealã greºelile comise ºi care nu-s deloc puþine.
Numele de chiabur este reconsiderat, se renunþã la cotele
împovãrãtoare (îndeosebi dupã Evenimentele din Ungaria,
din 1956, acolo unde din motive obiective colectivizarea
agriculturii nu avusese loc), se recunosc unele abuzuri
activistice virulente, se redau noi terenuri agriculturii (prin
desþeleniri, îndiguiri de ape în zonele inundabile, desecarea
unor bãlþi etc), sunt condamnaþi, uneori prin procese
rãsunãtoare sau în cadrul plenarelor ºi congreselor de partid,
membrii grupurilor deviaþioniste de dreapta.
În plan literar-artistic se demascã vehement, în aceste
perioade de dezgheþ relativ, artificialitatea producþiilor
spirituale ºi neverosimilitatea personajelor care ilustrau
teze de partid într-o jalnicã maculaturã revuisticã ºi
editorialã. Curios este cã aceste critici vin din partea unor
teoreticieni ardenþi ai realismului socialist de pânã mai
atunci: Paul Georgescu, Nicolae Tertulian, Cornel Regman
(Dan Costa), Ov.S. Crohmãlniceanu, Ion Vitner, Nicolae
Corbu ºi alþii. Demascãrile abuzurilor ºi samavolniciilor
comise în perioada colectivizãrii agriculturii româneºti,
reflex uneori chiar mai înverºunat a ceea ce se întâmplase
înainte cu douã decenii ºi ceva în Rusia Sovieticã, sunt, se
înþelege, parþiale, „voia de la poliþie” în a anatemiza
obsedantul deceniu fiind ºi ea limitatã atâta vreme cât
acelaºi partid de culoare sângerie se afla la putere.
Va trebui sã vinã Revoluþia din Decembrie 1989 ca
adevãrul cvasi-integral cu privire la colectivizarea
agriculturii sã se poatã impune, cu toate nuanþãrile
necesare de rigoare. Scriitorul se poate detaºa de

10

Perenitatea unei teme:
colectivizarea
evenimente, în cazul în care le-a trãit personal,
diminuându-ºi cât mai mult posibil subiectivismul,
reprimându-ºi pornirile de rãfuire personalã cu cei care
eventual i-au agresat cândva familia ori i-au deturnat
destinul de la traseul lui firesc. Cert e cã jumãtatea de
secol în care comunismul a infectat România nu poate fi
pusã între paranteze, aºa cum au încercat unii sã sugereze
în ideea cã ºi pãcatele lor proletcultiste ºi colaboraþioniste
ar putea fi uitate. Asupra acestor ani nefaºti e mereu
binevenitã o meditaþie ºi o radiografie care sã semnaleze
bolile ideologice ºi sociale pe care istoria nu le mai vrea
cu niciun preþ recidivate. Riscul cãderii în nostalgie dat fiind cã e ºi acesta un pãcat scris în legile firii omeneºti
- nu-i deloc exclus pe fondul rãului social avivat ºi întreþinut
de guvernele care de peste douã decenii îºi etaleazã
incompetenþa la cârma unei þãri debusolate ºi secãtuite de
jafuri rãsunãtoare.
De pe poziþii de obiectivitate scriitoriceascã sporitã,
excelentul prozator Ioan Neºu reia în ultima sa carte, prima
dintr-o trilogie romanescã, problema modalitãþilor
colectivizãrii agriculturii într-un sat din Câmpia Românã,
mai precis Sãlcioara. Aceastã incitantã carte se numeºte
sugestiv Ãºtia (Editura Star Tipp, Slobozia, 2011).
Acþiunea romanului demareazã într-o vreme în care,
cum ar spune marele predecesor al romancierului, Marin
Preda, timpul începuse deja sã-ºi piardã rãbdarea cu
oamenii. Al doilea mãcel mondial s-a încheiat. Combatanþii
s-au întors, care s-au mai întors, pe la vetrele lor ºi viaþa
îºi cautã normalitatea de dinainte. Nu-i este însã dat s-o
regãseascã. Ca în orice sat din România, îndeosebi în
cele de la câmpie, încep sã circule zvonuri, mai mult sau
mai puþin alarmante, despre molima iminentã a
colectivizãrii. Prozatorul aduce în prim plan, încã din
capitolul întâi al romanului, nu un agitator de profesie ci
pe lucidul negustor ºi proprietar de terenuri, Tache
Perianu. Acest negustor, care amânã sine die sã-ºi
lichideze proprietatea ºi sã-ºi piardã urmele prin Bucureºti,
le vorbeºte muºteriilor sãi despre imposibilitatea de a se
sustrage ºi a se opune mersului istoriei, chit cã nefericitã,
într-o þarã ce sateliza fãrã voie în jurul Uniunii Sovietice.
Comunismul avea ca obiectiv industrializarea þãrii, ori
acest aspect e de neconceput fãrã o agriculturã pe care
statul s-o poatã controla ºi de ale cãrei produse, inclusiv
de producãtorii lor, sã dispunã dupã bunul lui plac.
Capitolul al 28-lea al cãrþii inseratoare prin excelenþã de
documente autentice (Hotãrîri ale Consiliului de Miniºtri,
Decrete, discursuri ale instructorilor de partid etc.) din
atât de agitata epocã a colectivizãrii forþate cuprinde
procesul-verbal întocmit cu prilejul interogãrii de cãtre
un cãpitan de securitate a lui Tache Perianu, mintea
luminatã a clanului ce va evolua de-a lungul celor 415
pagini ale romanului inscriptibil fãrã nicio reticenþã în
interminabilul memorial al durerii încercatului neam
românesc. Anchetatul, ca duºman al poprului ºi al noii
orânduiri sociale, dovedeºte ºi aici aceeaºi judecatã
dreaptã ºi aceeaºi forþã de analizã a fenomenelor sociale
cu care era contemporan. El sesizeazã cu curaj greºelile
celor ce au luat în mâinile lor frâiele puterii ºi nu se sfieºte
sã-i aminteascã precis, chit cã unii se aflau în vârful
piramidei nomenclaturii (cazul tovarãºei Ana) ºi fãceau
promisiuni fãrã acoperire, fãrã a le fi respectat vreodatã,
ceea ce va avea, în timp, un efect de bumerang. Bâtrânului
cugetãtor îi repugnã inconsecvenþa acestor tovarãºi care
s-au abãtut sfruntat de la principiul înfiinþãrii GAC-urilor
pe baza liberului consimþãmânt al þãranilor ºi s-au dedat
la presiuni greu de imaginat. Rãspunsurile sale la
întrebãrile tendenþioase ale anchetatorului constituie un
adevãrat rechizitoriu al erorilor ºi ororilor comise la toate
nivelurile puterii comuniste ce, spre a-ºi atinge þelul, nu
se dãdea în lãturi de la niciun mijloc ºi de la nicio
josnicie. Þãranul român, aºa desconsiderat de activiºti
ºi de securiºti, nu e deloc un naiv ºi el dejoacã pe cele
mai ingenioase cãi planurile celor ce fãrã niciun drept
se introduceau în liniºtea ºi bucuriile mãrunte ale
cãminului sãu.
Cea mai mare parte din trama cãrþii, scrisã cu fluentã
lentoare ºi cu vãditã voluptate a povestitului, o consituie
dezbaterile, cel mai adesea între douã persoane, cel mai

adesea la o þuicã, pe tema pericolului bolºevizãrii satului.
Momentele de fricã, de tensiune socialã generatã de
descinderile activiºtilor de la raion sau de la regiune ºi de
intensificare a campaniei comisiei de colectivizare
alterneazã cu unele de acalmie, de respiro benefic ºi dãtãtor
de nãdejde cã rãul s-a îndepãrtat de ei. Comuniºtii au
învãþat din experienþã cã nu-i bine sã forþeze nota ºi îºi
permit momente de rãgaz, de îndulcire a tonului ºi a
ceremonialului abordativ. De fiecare datã revin, însã, în
trombã, cu ºi mai mare îndârjire împotriva neadormitului
lor duºman de clasã care le saboteazã din umbrã acþiunea
de anvergurã naþionalã.
Flagelul colectivizãrii cunoaºte în cartea lui Ioan Neºu
o gradualitate. În prima fazã a întreprinderii lor diabolice,
comuniºtii s-au folosit de sãrãntocii satului, de cei fãrã
niciun Dumnezeu ºi cãrora le convenea de minune sã
ajungã, cum în nici cele mai roze vise ale lor nu visau, în
fruntea bucatelor. Aºa se face cã un nimeni, analfabet pe
deasupra, de teapa lui Ion Dobre, este numit preºedinte
al noii ºi micii gospodãrii colective. Stãpânii lor vremelnici
se vor descotorosi repede de asemenea inºi oportuniºti.
Aºa se face cã un Ion Dobre este înlocuit cu mult mai
înstãritul Niculae Motoc, oportunist mai cameleonic, care
se pensioneazã atunci când rãul a trecut ºi când, spre a
nu se strica, vorba lui Slavici, cu semenii sãi, se
pensioneazã pe caz de boalã... închipuitã, aºa cum îl
sfãtuieºte un protector din sistem, tovarãºul Ion Andronic
care, pornit pe pomeni complete, i-o face cadou pe
Niculina, fosta sa amantã, preºedintã a colectivei din
Rovine. Oamenii satului se ajutã între ei. Se anunþã unii
pe alþii ori de câte ori comisia de colectivizare o sã soseascã
în sat. In acest sens, este de amintit omul de serviciu al
Sfatului Popular, Dumitru Tastaman, care, fie din notele
telefonice pe care le primeºte, fie trãgând cu urechea la
mai marii lui, pleacã în sat ºi pentru o þuicã sau douã
vinde orice pont care sã ducã la întãrirea vigilenþei
consãtenilor. Chiar ºi autoritãþile locale mai închid ochii la
unele acte de insubordonare ale celor cu care continuau
sã-ºi mãnânce amarul în sat dupã plecarea tovarãºilor care
de la o vreme îºi înãspresc mãsurile de presiune: oamenii
îndãrãtnici în a-ºi ceda de bunã voie pãmânturile ºi vitele
din grajd sunt chemaþi la sediu ºi prelucraþi de o
baragladinã de þigan care-i însoþea ºi care n-avea nici tatã
nici mamã când i se cerea sã-ºi înfigã pumnii în stomacul
ºi ficatul unor recalcitranþi ºi cârtitori împotriva ordinii ce
trebuia impusã cu orice preþ. Alþi nesupuºi, socotiþi extrem
de periculoºi, erau încãtuºaþi ºi duºi la raion, bãtuþi ca
hoþii de cai. Mulþi reveneau acasã dupã o perioadã de
detenþie ºi nu se mai deosebeau prea mult de legumele pe
care le cultivau, stând tot timpul cu privirea în þãrânã.
Alþii erau aduºi în sat doar spre a fi împuºcaþi ºi þinuþi câte
trei zile în drum spre a deveni pildã celor ce se mai codeau
sã-ºi dea adeziunea. La fel se va întâmpla cu Fulgarul, un
fost primar pe undeva în vremea legionarilor ºi care, sub
pretextul comerþului sãu ciudat, asigura legãtura între
partizanii din munþi ºi cei care, în aºteptarea americanilor
ce nu vor veni niciodatã, rezistau în sat ºi, cu ochii pe cer,
sabotau în felul lor maºinãria apocalipticã a colectivizãrii
agriculturii.
Un rol deosebit de important în nealterarea valorilor
morale ale satului îl au preotul Florea Drãgici ca ºi unii
învãþãtori progresiºti în sensul bun al cuvântului ºi asta
într-o vrema în care autitatea bisericii este subminatã de
auoritãþile ce vor sã-i atragã de partea lor atât pe slujitorul
locaºului de închinããciune ºi rugã cât ºi pe luminãtorii
minþilor fragede ale celor ajunºi pe bãncile ºcolilor. Ca ºi
fratele sãu, învãþãtorul Alexandru Drãghici se fereºte cât
poate sã nu fie implicat în jocurile comuniºtilor care încearcã
sã-i racoleze ºi sã se foloseascîãde autoritatea lor.
Instructorii de la raion nu se dau în lãturi de la nimic
spre a-ºi atinge scopul final. Ei care vor combate cu zel
discriminãrile de orice fel nu ezitã sã le aplice ori de câte
ori le vine bine: din sala cãminulului cultural sunt scoºi
afarã, ca ºi de la balul popular, cei ce nu-s membrii
cooperatori. Când vreun þãran are copii la ºcoli mai înalte,
atunci aºa ceva e manã cereascã pentru discriminatori:
nefericiþii adolescenþi sunt daþi afarã din instituþiile în
care ar trebui sã fie instruiþi ºi educaþi, ori dacã sunt militari
în termen, din ºcolile de gradaþi. De lucreazã ca salariaþi la
stat vor fi lãsaþi pe drumuri pânã ce nu aduc, ºi unii ºi alþii,
adeverinþe cã „au intrat în rândul lumii”. Cei ce s-au înscris
printre primii în gospodãrie ºi, prin forþa lucrurilor, au prins
aici câte o funcþie de conducere, tremurã din toate
mãdularele la gândul cã ar putea pierde aceste privilegii,
cum ar fi acela de a avea dreptul sã dea oricând buzna în
gospodãriile semenilor faþã de care se simt superiori.
(continuare în pag. 11)

Ion Roºioru

Perenitatea unei teme:
colectivizarea
(urmare din pag.10)

Statutul de agitatori îi umple de stimã în propriii lor ochi.
Nu lipsesc nici cei care „ar vinde-o ºi pe mã-sa” numai
spre a nu fi înlãturaþi din comisiile de colectivizare. Astfel
învãþãtorul Ion Datcu, director al cãminului cultural, se
oferã sã-l adãposteascã pe unchiul sãu dinspre mamã,
Gheorghe Naciu, fugar pe coclauri, în propriul hambar
unde nu i-ar fi trecut nimãnui prin cap sã-l caute, dar n-o
face din mãrinimie ori ascultând de glasul sângelui, cum
s-ar fi putut crede, ci spre a-l da pe mâna comisiei.
Rezistenþa sãtenilor la acþiunea de colectivizare
abuzivã creºte proporþional cu presiunea care se exercitã
asupra lor, culminând cu baricadarea drumului, cu cãruþe
ca pe vremea lui Gheorghe Doja, dupã cum remarcã un
copil de zece ani, Iliuþã, ºi snopirea unui important activist de la raion, de cãtre Viþã Jianu, proaspãt întors din
armatã ºi deci pus de ai consãteni cãpetenie a rãzvrãtiþilor,
ºi de de cãtre Lache Perianu. În urma acestei revolte
spontane, toþi bãrbaþii din sat se ascund în pãdure de
unde vor fi scoºi ca potârnichile, mai puþin cei uciºi,
respectiv Lache care avea o ascunzãtoare în care doar
pãdurarul Chiuilã îl mai viziteazã din când în când ºi-i
aduce veºti ori de-ale gurii. Finalul luptei dintre niºte dotaþi
doar cu ciomege ºi topoare, pe de o aparte, ºi cele cîteva
companii de securiºti înarmate pânã în dinþi ºi care au
adus cu ele ºi câteva tunuri, ca la rãzboi, pe de altã parte,
era previzibil. Cei capturaþi vor fi eliberaþi, dupã inerenta
prelucrare, fireºte, cu condiþia de a-ºi da adeziunea pentru
care activiºtii ºi torþionarii lor fãcuserã o adevãratã
obsesie. Ultimul care se va înscrie în colectivã va fi Lache
Perianu ºi nu o va face înainte de a-ºi vedea încã odatã
pogoanele care-i fuseserã cele mai dragi.
Existã în romanul lui Ioan Neºu numeroase episoade
care, transpuse într-un film, s-a solda cu aplauze
prelungite în sala de cinematograf. De pildã, scena în
care þãranul Miticã Mitroi, chemat la sediul Sfatului Popular
pentru prelucrare, îl culcã la pãmânt pe bãtãuºul oficial al
activiºtilor, þiganul Samoilã din Putineiu, ºi apoi îl leagã
pe miliþianul Gheorghe Filipescu de masã cu propriile lui
cãtuºe, dupã care iese ºi îºi vede de treaba lui ca ºi cum ni
mic nu s-ar fi întâmplat. O altã scenã este cea în care
învãþãtorul George Jianu, fost innstructor de pionieri în
satul din care fusese recrutat zdrahonul tuciuriu, îl
surprinde în aceeaºi camerã de torturã pe acelaºi satrap
cu mult peste o sutã de kilograme prelucrându-l pe Ion
Puru pe care era mai gata sã-l omoare. Îl demascã pe garoi
ºi-i administreazã un pot-pourri de înjurãturi neaoºe, cu
trimitere la origine, încît acesta nu va mai cãlca cât va trãi
el prin Sãlcioara. O altã scenã teribilã, nu lipsitã de acente
hazlii, este cea în care o sãlcioreancã straºnicã trupeºa
Ioana lui Mihai, ajunge la sediu exact în timpul în care
activiºtii ºi securiºtii asaltau pãdurea plinã de fugari, îl
dezarmeazã pe soldatul pus de pazã la intrare, apoi pe
comandantul din birou ºi-i cere sã trimitã un ordin de
încetarea focului. Comicul situaþiei provine din faptul cã
nici puºca soldatului nici pistolul mahãrului nu erau
încãrcate, însã în panica iscatã nimeni nu mai avea timp
sã sã gândeascã la toate acestea.
Romanul Ãºtia gãzduieºte ºi o serie de poveºti de
dragoste. Prozatorul este un foarte bun cunoscãtor al
psihologiei þãrãneºti, în general, ºi al sufletului femeii, în
special. Eºalonatã pe tot cuprinsul romanului este
povestea de dragoste dintre Lache Perianu ºi o fatã din
vecini, Nuºa, care merge ca ºi cum ar dansa. Ori de câte
ori o-ntâlneºte, Lache, cãruia fata îi spune, spre a-l þine la
distanþã, sau din cochetãrie, Nea Lache, îi face aluzii cu
conotaþie eroticã, dar ea nu-i rãspunde niciodatã ºi se
îndepãrtezaã ca o zvârlugã. În timp ce se ascundea în
bârlogul camuflat de liane, bãrbatul se pomeneºte cu Nuºa
care i se va dãrui frenetic, dragostea ei rimând cu un premiu
oferit eroului local al cãrui nume era pe buzele întregului
sat. Existã ºi alte iubiri în care unul din parteneri e cãsãtorit
ca, de pildã, cea dintre Viþã Jianu, venit în permisie ºi mai
apoi lãsat la vatrã ºi Pica, soþia unui partizan, Eftimie, care
trece destul de rar pe-acasã. Cei doi se întâlnesc noaptea
într-o casã pãrãsitã, pândiþi de miliþian care-ºi þine gura
ºtiind cã flãcãul îi va da de bãut a doua zi. Dragostea,
oarbã cum e, nu þine seama de diferenþele de clasã ºi de

orientãrile politice ale îndrãgostiþilor. Ionel Motoc, fiul
preºedintelui de colectivã, este îndrãgostit de Jenica, fiica
lui Gogu Perianu, neam de chiaburi. Pãrinþii amândurora
sperã ca tânãra pereche sã se stabileascã, graþie relaþiilor
viitorului socru mare, la oraº ºi sã ducã o viaþã mai uºoarã.
Învãþãtorul George Jianu, care a trecut la comuniºti, o
iubeºte pe Lenuº, fiica lui Tache Perianu în casa cãruia se
întâlnesc, sub pretext cã beau cafea sau fac o partidã de
cãrþi, aºa ziºii sabotori ai regimului ºi ai procesului de
organizare socialistã a agriculturii. Fata are sânge fierbinte,
ea fiind, dupã câte se spune, rezultatul idilei dintre Coana
Miþa, mama ei, cu o moºier, Bildirescu, pentru care ar fi
fãcut o pasiune mistuitoare. Într-o zi Lenuº propune sã
încheie întâlnirile platonice ºi sã i se dãruie, ceea ce pe
învãþãtor îl deruteazã. Femeile au mai întotdeauna
iniþiative în dragoste, de la focoasa Niculina care-l
acapareazã cu frenezie pe Niculae Motoc ºi-l va însoþi
spre a se deda la o nãbãdãioasã partidã de amor în casa
opulentã a unei surori, respectiv cumnat, securiºti, aflaþi
în misiune, pânã la o copilã de zece ani, Veta, cãreia cel
mai frumos joc i se pare cel de-a tata ºi de-a mama printre
ºirele de paie de la aria treieriº. Bãieþii din grup preferã sã
se joace de-a colectivizarea, joc în care Iliuþã Perianu este
zdrobit în bãtaie pentru cã nu vrea sã se înscrie în colectivã
ºi pace. Bãrbaþii cãsãtoriþi îl invidiazã pe morarul Dinu al
lui Dane, un holtei de vreo patruzeci de ani la care femeile
fac coadã la mãcinat ºi el le macinã nu doar grãunþele, ci
le mai înmoaie ºi oasele. Doctorul Dumitru Pescaru se
laudã când ia câte-un pãhãrel cã are o ibovnicã în satul
Belitori, o învãþãtoare ce-l scoalã ºi din morþi când i se
dãruie. Tovarãºele nu-s deloc niºte sfinte asexuate, ca în
literatura realist socialistã. Fericitul Niculae Motoc îºi
poate permite o comparaþie a amantei lui cu þãrãncile din
sat: „Bãi Gogule, ce mi-a fãcut, mãi omule, în noaptea aia
tovarãºa Niculina! Cã atunci m stat ºi m-am gândit ºi am
fãcut comparaþie cu astea ale noastre care decât desfac
picioarele ºi stau ca vacile alea când rumegã. S-o fi vãzuto p-aia, Gogule. Ce sã-þi mai spun. Nici nu pot sã vorbesc,
nu-mi gãsesc cuvintele. Dar nici catârul din mine nu s-a
lãsat mai prejos, parcã nu mai mâncase iarbã crudã de-o
varã” (p.78). La rândul lui, miliþianul Gheorghe Filipescu
se simte mãgulit când îi aminteºte câte unul cã are o þiitoare
în sat, pe-a lui Guºter, un fel de manta „pentru vreme rea”.
Lumea nu priveºte deloc cu ochi rãi legãturile amoroase
din jur, aceste þinând de un anumit firesc al firii, ca în
cazul Linei, vãduvã de rãzboi, ºi Fulgarul care doarme la
ea când trece prin sat, la o lunã sau douã. Dupã Lina, al
cãrei amant a fost împuºcat lângã un pod, i se aprind
simþurile ºi lui Gogu Perianu în timp ce rãsfira alãturi de ea
snopii de grâu spre a-i introduce în batozã. Soþiile devin
însã bãnuitoare ºi geloase, dar le e greu sã-ºi controleze
bãrbaþii care ºtiu pe unde ºi când sã-ºi facã drum.
Acuplãrile în pãdure, în lanurile de porumb sau în casele
abandonate sunt frecvente în roman ºi ele constituie, în
fond, semne de vitalitate ale unui popor pe care, oricât de
maºterã, istoria nu l-a putut îngenunchea.
Micile poeme în prozã inserate în discurs îºi rolul lor
simbolic ºi anticipativ, ca în acest decor de dinaintea
înfruntãrii dintre þãrani ºi soldaþii veniþi sã-i scoatã cu
orice preþ, cum altãdatã potera pe haiducii din codrul care
era frate cu românul, din ascunziºuri unde se va vãrsa
sânge: „Galbenul de miere al frunzelor de paltin se
amesteca în liziera pãdurii cu ruginiul teilor ºi al castanilor,
printre coroanele încã verzi ale stejarilor. Lacrimi roºii de
mãceº stãteau agãþate de ramurile subþiri, amestecate cu
cele de gherghinar. Pãsãrile pãdurii se jucau printre
crengile goale. Din când în când cãdea câte o ghindã. Pe
mal, braþele lungi ale sãlciilor respirau din apa leneºã a
râului. Departe, pe izlaz, se auzeau trilurile unui fluier”
(p.371). Vãrsarea de sânge e aici sugeratã mai ceva decât
în visele premonitorii ale babei Ruxandra Perianu, devenitã
celebrã în þinut dupã ce prevãzuse întocmai încãierarea
ce a avut loc nu dupã multã vreme.
Romanul lui Ioan Neºu se citeºte cu o rarã plãcere ºi
obligã cititorul la o reconsiderare a dramei þãranului român
de la începutul primei jumãtãþi a secolului al XX-lea. Ce
se va întâmpla cu acest þãran dupã ce agricultura a fost
colectivizatã, ca despre ceea ce se petrece cu el în anii nu
mai puþin dramatici din perioada postdecembristã
urmeazã s-o aflãm din viitoare pãrþi ale trilogiei, cãrþi pe
care le aºteptãm cu viu interes ca pe, de altfel, tot ceea ce
iese de sub pana inspiratului prozator care ºtie sã
îngemãneze firesc documentul istoric cu imaginaþia cea
mai acutã a unui discipol sârguincios al Hâtrului de la
Humuleºti.

FRICA
Mã prinsesem cã gãsesc leacul potrivit
sã vindec, cu gândul pe genunchi, penumbra.
Mai întâi, am desenat un altar din piatrã caldã,
l-am subliniat cu douã linii ºerpuite ºi, din vreme-n vreme,
l-am umezit cu o curbã lichidã, lividã ºi leneºã.
Peste ea am aºezat o poartã veche ºi-un ºopron înalt
unde sã-mi adun, la nevoie, oaspeþii.
Apoi am aþipit.
Se fãcea cã sufletul îºi desface porii
ºi se netezeºte-n aºteptare.
Eu eram judecãtorul,
unul aspru, înveºmântat în cenuºiul penumbrei,
ºi trebuia sã osândesc.
Hotãrâsem
sã nu-ºi mai poarte umbrele de doliu
ºi sã se strecoare printre tresãriri,
chiar sã plãteascã, dacã e de vinã.
Printre multe, hotãrâsem ºi-un blestem.
Nu l-am mai dat: îi uitasem începutul ºi vreo alte douãtrei vorbe însemnate,
cele despre galben, amorþire sau amar.
La luminã, mi-am fãcut semnul crucii,
Mi-am adunat frica în pumni
ªi am sorbit-o-n grabã, ca pe-o doctorie rea.
Îmi slãbise hotãrârea, o gârbovisem în prelung leºin.
M-am aºezat degrabã pe-o margine de laviþã veche, sub
ºopronul înalt,
ªi-am desenat un alt altar din piatrã caldã,
Unde sã mã-nchin înainte de noapte.
Apoi am aþipit.

SINELE-MINE
Pribegia mea s-a sfârºit
aici ºi nealtminteri
ºi nici îndeajuns de adevãratã.
Am ºtiut-o mereu fãrã capãt,
adicã nu i l-am bãnuit
nici când, hoinarã necoaptã,
mã mutam dupã vise
pe coasta norulului dinspre rãsãrit.
Norul ãsta aspru, întunecat ºi cu sute de chipuri
e, totuºi, duios
ºi are o poveste mi-a spus-o aievea, într-o dimineaþã,
când abia mã trezisem.
Dar n-o cred îndeajuns de adevãratã
ºi n-o voi spune.
Când a tãcut norul,
m-am mutat în altã parte:
pe muchia tãioasã a sinelui-minelui,
în cãutare de alte poveºti.
Atunci am aflat adevãrul.
ªi nu imediat, ci tocmai de curând,
dupã ce le-am ascultat,
cu timpanu-ndurerat de atâta risipã de vorbe,
pe toate.
Am aflat cã o pribegie are mereu un scop ºi un capãt.
„Altminteri, n-ar mai fi” - mi-a zis muchia „Pribegiile aºa se fac, cu pornire cãtre ceva!”...
N-am vrut s-o cred,
dar m-am uitat altminteri,
cu privirea lucioasã, aproape rãsfrântã
cãtre sinele-mine.
Abia atunci ºi nealtminteri
am ºtiut, de-adevãratelea,
cã pribegia mea s-a sfârºit.
Elena Ruxandra Petre
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FESTIVALUL ªI CONCURSUL NAÞIONAL DE INTERPRETARE A LIEDULUI
“IONEL PERLEA” EDIÞIE ANIVERSARÃ (6-8 mai 2011)
Aceastã a 20-a ediþie a fost, într-adevãr, un eveniment excepþional. ªi nu o afirmã doar organizatorii, a cãror
impresie paote fi afectatã de un subiectivism firesc, ci mari personalitãþi ale vieþii culturale româneºti: soprana Maria
Slãtinaru Nistor, tenorul Ionel Voineag, soprana Bianca Manoleanu, redactorul muzical Daniela Caraman Fotea ºi, cea
mai importantã prezenþã în festival, Grigore Constantinescu preºedintele juriului.
S-au întâmplat multe lucruri remarcabile, la ediþia jubiliarã fãptuitã sub semnul luminii. In primul rând, cea mai
numerosã participare din istoria Festivalului: pentru Marele Premiu “Ionel Perlea” au luptat 26 de concurenþi,
reprezentând marile centre muzicale ale þãrii: Bucureºti, Iaºi, Cluj, Constanþa. Apoi, participarea internaþionalã: douã
studente din Republica Moldova, un tenor chinez în concurs, cãrora li s-au alãturat în partea de festival soprana
Mihaela Mingheras Couture ºi pianistul Jean Yves Sebillotte – (Opera din Paris Bastille) .
Ideea inspiratã a domnului Silvian Ciupercã, preºedintele Consiliului Judeþean Ialomiþa, de a deschide a doua zi de
festival cu un Concert de Muzicã Sacrã în Mãnãstirea „Sfinþii Voievoizi” susþinut de Corala „Sfântului Mare Mucenic
Mina” , dirijat de Pr. Cãtãlin Stanciu, alãturi de soprana Bianca Manoleanu ºi mezzo-soprana Ana Rusu, în dorinþa de
a da o mai mare deschidere Festivalului spre marele public, a fost salutatã cu entuziasm de distinºii muzicieni prezenþi
la festival. De aici, s-a ivit o nouã provocare pentru organizatori adãugarea pe viitor a unei noi secþiuni festivalului,
de muzicã coralã sacrã. Recitalul de la Mãnãstire , un eveniment excepþional, cu o mare încãrcãturã emoþionalã, a
produs o impresie puternicã tuturor celor prezenþi.

Recitaluri de înaltã þinutã
Prima searã de festival a fost deschisã de soprana
Alina Bottez ºi pianistul Irineu Buga cu Lieduri
pe versuri de Shakespeare (piese de T. Morley, A.
Sullivan, F. Schubert, R. SchumannR. Strauss).
Au urmat recitalul Claudia Codreanu, mezzosopranã, Inna Oncescu, pian cu piese dedicate
marilor aniversãri româneºti din acest an :Felicia
Donceanu 80 de ani;Mihail Jora, 120 de ani ºi Mihail
Jora.
Mezzo-soprana clujeancã Ana Rusu- Iulia
Suciu pian au încheiat târziu în noapte cu o superbã
interpretarea a ciclului “Camera copiilor”de Modest
Musorgski - 130 ani de la naºtere.
Sâmbãtã, 7 mai, Silvia Sorina Munteanu,
sopranã, la pian Vasilica Stoiciu Frunzã au
interpretat selecþiuni din Cântecele copiilor morþi de
Gustav Mahler (centenar).
Soprana Bianca Manoleanu - Remus
Manoleanu pian au susþinut un program Hugo
Wolf.
Momentul aºteptat al serii a fost recitalul sopranei
Mihaelei Mingheras Couture ºi a pianistului Jean
Yves Sebillotte (Opera din Paris Bastille) cu lieduri
pe versuri în limba francezã ãe muzica altui celebru
aniversat, Franz Liszt Bicentenar.

Portretul unui zugrav de biserici ºi...
Portret Theodor Grigoriu
Compozitorul Theodor Grigoriu a pus pe muzicã
acest adevãrat poem al zugravului de biserici.
Interpretarea spectaculoasã a baritonului Nicolae
Lupu ºi a pianistului Andrei Tãnãsescu au fãcut
din aceastã genialã creaþie a maestrului Grigoriu o piesã
spectaculoasã, de o mare originalitate.
Trei cântece de pãstor, lucrare scrisã la 16 ani de
Th. Grigoriu, a întregit Medalionul Theodor Grigoriu,
numit de domnia sa simplu, Portret. O lucrare de
tinereþe, alãturi de cealaltã, scrisã la venerabila vârstã
de 85 de ani, alãturi de lacrima de regret a Maestrului,
cãruia boala nu i-a permis prezenþa la Slobozia, au
încheiat o paginã de aur din istoria Festivalului Perlea.
Cum a spus zugravul de biserici: Am reînnoit cerul,
am adaugat doua stele si am curatat luna…
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Laureaþii Festivalului
Marele Premiu “IONEL PERLEA”
Toropoc
Cãtãlin Orlando, Teatrul National de Opera ºi Balet „Oleg
Danovski” Constanþa, acordat de Centrul Cultural
UNESCO “Ionel Perlea”.
PREMIUL I Tãrniceru Alexandra Mihaela,
Universitatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti, acordat de
Centrul Cultural UNESCO “Ionel Perlea”.
PREMIUL II – Cerchez Nadejda, Universitatea de
Muzicã „Gheorghe Dima” Cluj, acordat de Centrul
Cultural UNESCO „Ionel Perlea”.
PREMIUL III - Dincã Elena Ina, Universitatea
Naþionalã de Muzicã Bucureºti, acordat de Centrul
Cultural UNESCO “Ionel Perlea”.
PREMIUL “MIHAELA AGACHI” - Timar Kinga,
Universitatea de Muzicã „Gheorghe Dima” Cluj, acordat
de Centrul Cultural UNESCO Ionel Perlea.
PREMIUL “MARTHA JOJA” pentru stil cameral Kutasi Judit Isabela , Academia de Muzica “Gh. Dima”,
Cluj Napoca , acordat de Uniunea Criticilor Muzicali
“Mihail Jora”.
PREMIUL “STELIANA CALOS” - Manoleanu
Stanca Maria, Universitatea Naþionalã de Muzicã
Bucureºti, acordat de Uniunea Criticilor Muzicali “Mihail
Jora”.
PREMIUL “DOINA MICU” - Cristine Chiriac ,
Universitatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti, acordat de
Uniunea Criticilor Muzicali “Mihail Jora”.
PREMIUL “FUNDAÞIEI BIANCA”– Ioana Maxim,
Universitatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti.
PREMIUL „ADELA BURLUI” – Bianca Mãrgean,
Universitatea Naþionalã de Muzicã Bucureºti.
PREMIUL JUBILIAR – Noemi Katalin Veres,
Universitatea de Arte „George Enescu” Iaºi, acordat de
Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”.

Marele Premiu “IONEL PERLEA”
Toropoc Cãtãlin Orlando,

Despre muzicã, sã tãcem
Despre Festivalul „Ionel Perlea” 2011... cumva, mai altfel
Despre muzicã, nu ºtiu sã scriu. Nici sã vorbesc. Aºa cum
nu poþi scrie ºi nici vorbi, convingãtor, despre dragoste. Iubirea
o simþi sau n-o simþi. O transmiþi sau n-o transmiþi. Toate
bibliotecile omenirii, cu multitudinea de pagini despre iubire
(unele de-a dreptul superbe, adevãrate capodopere) nu
valoreazã cât o singurã privire de la cel drag ºi nu pot transmite
cu aceeaºi intensitate fiorul pe care-l simþi la simpla atingere a
unei mâini. Aºa mi se pare cã e ºi cu muzica. Muzica se
ascultã, se trãieºte. Ca ºi dragostea.
Simpatica ºi inimoasa Directoare a Centrului Cultural
„Ionel Perlea”, doamna Doina Roºca, m-a rugat sã scriu despre
recent încheiatul Festival de lieduri „Ionel Perlea”. Cumva
„mai altfel”. Zice: „Cronica o fac eu, cu evenimente, cu
participare, cu fotografii ºi tot ce trebuie. Dar tu sã scrii ceva
în felul tãu, cã tare-mi place!” Poþi sã refuzi o astfel de invitaþie?
Vorba unui autor: „Ce drag îmi este/ cel care mã laudã - / ºtiu
cã-i obiectiv” (Jules Cohn Botea, autor de haiku ºi senryu).
Aºa cã îi voi lãsa ei partea „tehnicã”, eu înºirând aici doar...
simple gânduri. Ceva mai... altfel.
Vineri. Îmi cãºunã cã sunt singurul neiniþiat din salã. Nu
conteazã, important e sã-mi placã. Lume destul de puþinã,
parcã rãtãcitã în alt timp. Recunosc douã chipuri pe care le
ºtiu de la Bisericã: o tânãrã (foarte tânãrã, probabil elevã de
liceu) ºi o doamnã în vârstã. Nu ne cunoaºtem (nu ºtim una
despre cealaltã cine suntem, cum ne numim), dar ne
recunoaºtem. ªi ne zâmbim. Îmi zornãie-n minte: „Singurãtatea
în trei ipostaze”. Pe doamna în vârstã o înþeleg. Chiar ºi pe
mine mã înþeleg pânã la un punct. Pe aia micã, în schimb, îmi
vine s-o iau la palme. Ce cauþi tu, singurã, la festival? Apoi
îmi dau seama cã sunt absurdã. Cu cine sã fi venit? Colegii de
vârsta ei se duc prin baruri ºi discoteci. Brusc, mã-ntristez,
întrebându-mã dacã nu cumva existã oameni predestinaþi
singurãtãþii. Mã detaºez de gânduri ºi las muzica sã mã
învãluie. O lacrimã se furiºeazã pe la colþul ochiului.
Concurenþii sunt superbi. Atâta frumuseþe, atât talent,
atâta distincþie, eleganþã ºi bun gust adunate laolaltã! Dublate,
presupun, de multã muncã ºi seriozitate. Ascultându-i ºi
privindu-i, mã întreb câþi dintre ei vor ajunge, în aceastã lume
pragmaticã ºi cu un sistem de valori rãsturnat, sã nu regrete
niciodatã cã au apucat acest drum. Mai meritã arta atâtea
sacrificii? Vãzându-le sclipirile din priviri, îmi rãspund cã da,
meritã.
Sâmbãtã. La Mãnãstire, Concert de muzicã sacrã, susþinut
de Corala „Sfântul Mare Mucenic Mina” a Protoieriei
Slobozia, condusã de Pãrintele Dirijor Pc Pr Cãtãlin Stanciu,
înfiinþatã din iniþiativa Pãrintelui Protoiereu al Sloboziei, Pc
Pr Dumitru Drãghici, cu binecuvântarea Preasfinþitului
Pãrinte Vincenþiu, Episcopul Sloboziei ºi Cãlãraºilor. Cântatã
de Preoþi, muzica sacrã pare ºi mai... sacrã. Ascultându-i (nu
pentru prima oarã), mã rãscoleºte un gând: dacã, într-o zi,
Dumnezeu ar decreta „Neisprãviþilor, de mâine nu mai aveþi
dreptul decât la o singurã artã!”, dar, în marea Lui bunãtate,
ne-ar da dreptul sã ne alegem, fiecare, singura artã la care sã
putem avea acces, eu aº alege, fãrã sã stau pe gânduri, muzica.
Corala Protoieriei, prin prestaþia de înaltã clasã, a convins
personalitãþile prezente, în asemenea mãsurã încât, de la anul,
Festivalul va avea douã zile în plus, dedicate muzicii sacre.
Felicitãri Preºedintelui Festivalului, prof. dr. Grigore
Constantinescu, care a fãcut propunerea, ºi domnului Silvian
Ciupercã, Preºedintele Consiliului Judeþean, care a acceptato pe loc. Dar mai ales preoþilor ºi teologilor interpreþi!
Concertul a avut ºi douã invitate speciale: mezzo-soprana
Ana Rusu ºi soprana Bianca Manoleanu, care au încântat
audienþa. Dintre toate personalitãþile muzicale de certã valoare
prezente la Festival, Ana Rusu mi s-a lipit de suflet, nu doar
pentru vocea sa, cât mai ales prin prezenþa încântãtoare.
Zâmbea aproape tot timpul, chiar ºi mie mi-a zâmbit de câteva
ori, aºa, fãrã motiv, de parcã ne ºtiam de când lumea. Ce mult
admir la un om, atunci când, odatã ajuns „mare”, ºtie sã se
aplece cãtre cel mic. Cu simplitate ºi chiar cu... cãldurã. De
fapt, se pare cã adevãrata unitate de mãsurã a mãreþiei este
aceasta, iar nu aerele, fumurile ºi alte chestii expirate de carei plinã lumea. Îmi vine în minte o poveste, pare-se adevãratã,
despre un general din al II-lea rãzboi mondial (ce pãcat cã nu
i-am reþinut numele!). Se spune cã, într-o noapte întunecatã,
generalul în cauzã nimerise în tranºee, printre soldaþi. La un
moment dat, acesta îºi aprinde o þigarã. Soldatul de alãturi,
crezând cã vorbeºte cu unul ca el, i se adreseazã rãstit: „Stinge,
dobitocule, þigara, cã ne repereazã ãºtia ºi ne omoarã pe toþi!”
Generalul, dându-ºi seama de greºeala de începãtor pe care o
fãcuse ºi de faptul cã soldatul avea dreptate, a stins imediat
þigara, cerându-ºi scuze, ºi ºi-a continuat conversaþia cu acesta.
Când, la lumina dimineþii, soldatul i-a vãzut însemnele de pe
epoleþi, dându-ºi seama cui s-a adresat atât de necuviincios, a
început sã transpire, sã schimbe culorile mai ceva ca semaforul
ºi sã bâiguie scuze, cu vocea tremurând. La care generalul i-a
zâmbit, l-a bãtut prieteneºte pe spate ºi i s-a adresat: „Tinere,
mulþumeºte Lui Dumnezeu cã n-am fost caporal!”

Dupã concertul de la Mãnãstire, Festivalul a continuat la
Centrul Cultural. În pauzã, am întâlnit-o pe Doiniþa. Mã
gândesc ce greu trebuie sã fie sã ai „în cârcã” un astfel de
eveniment. M-aº fi oferit s-o ajut, dar nu prea ºtiam cu ce,
„competenþele” mele nefiind, presupun, la înãlþimea
momentului. Totuºi, mãcar ceva muncã necalificatã tot aº fi
putut presta. Parcã ghicindu-mi gândul, ne roagã, pe mine ºi
pe ªerban Codrin sã oferim noi florile celor care urma sã
susþinã recitalurile. Am acceptat, bucuroasã cã mã puteam
face utilã, mãcar astfel. Am convenit cu ªerban sã ofere el flori
doamnelor, iar eu domnilor. Iar în cazul în care cuplul de
interpreþi sunt fie doi domni, fie douã doamne, sã ofere el la
solist(ã), iar eu la pianist(ã), ca sã nu ne trezim cãlcându-ne
pe picioare. Nu cã ne-ar displãcea sã ne faultãm din când în
când, dar nu era nici locul, nici momentul. Zis ºi fãcut. Sau
mai mult zis, decât fãcut. Cãci, la momentul încheierii primului
recital, ªerban nu voia deloc sã mã creadã cã s-a terminat, cã
urmeazã aplauzele ºi... florile. I-am fãcut vânt cãtre mãsuþa cu
buchete, dar cum se miºca neconvins, cu încetinitorul, iar
aplauzele erau pe sfârºite ºi interpreþii gata sã-ºi ia tãlpãºiþa, lam depãºit, neregulamentar, pe partea dreaptã, am înhãþat un
buchet de flori, l-am aºteptat ce l-am aºteptat, sã meargã el
întâi, la solistã, care, la rândul ei, îl aºteptase ce-l aºteptase
dar, vãzând cã nu-i rost de nicio bãlãrie, întrucât momentul
devenise jenant, s-a retras în culise. În timpul acesta, ne-am
intersectat drumurile, iar eu, în loc sã mã orientez sã-i dau ei
florile (aºi! La mine, în fiºa postului, atât scria: pianist), apoi
sã vãd eu ce-oi face cu pianistul, îi zâmbesc, ca toanta, ridicând
din umeri (Asta e, madamme, n-aþi avut noroc azi la flori!
Încercaþi la Loto!), îmi aºtept pianistul sã-ºi adune partiturile,
apoi îi trântesc cu nãduf florile-n braþe. Bine cã nu i le-am dat
în cap! Am plecat nervoasã ºi cu groazã sã mã uit în urmã, sã
vãd ce se mai întâmplã. Doar pe la o vreme, când am îndrãznit
sã ridic privirea, am vãzut solista revenitã la aplauze ºi cu
flori în braþe. Când ªerban a revenit la loc, i-am servit niºte
„înalte” ce depãºeau limita de decibeli admisã, ameninþându-l
cã nu mai dau florile cu el, dacã ne mai facem, astfel, de râs.
Ameninþare ce a avut efectul scontat, întrucât, în cele din
urmã, ªerban s-a dovedit un „bãiat de flori” exemplar. Ba încã,
a doua zi, a împãrþit singur la zâmbete ºi la flori, cu o dexteritate
de invidiat, la toþi interpreþii. N-am vãzut decât vreo doi plecând
cu braþele goale. (Glumesc!). Dupã ce m-am enervat, am trãznit
ºi tunat, mi-a venit sã râd, gândindu-mã cã nu m-am schimbat
prea mult faþã de fetiþa din clasa I care interpreta rolul Albeica-Zãpada. Atât am plâns ºi m-am jelit cã nu vreau sã fie
Nicuºor prinþul (nu ºtiu ce nu-mi convenea la el, mi se pãrea
cã nu interpreteazã bine), cã draga mea doamnã învãþãtoare, în
loc sã-mi tragã douã dupã ceafã, a schimbat distribuþia,
punându-l pe Nicuºor în rolul vânãtorului ºi aducându-mi
prinþ pe „alesul” meu. Eh, te pui cu primadonele! Acum, la
festival, o scãpasem din ochi pe Doiniþa, altfel cred cã aº fi
revendicat imperativ alt... florar.
Duminicã. Gala Laureaþilor. M-am bucurat enorm sã aflu,
vãzând clasamentul, cã, deºi neºtiutoare în ale muzicii,
preferinþele mele picaserã foarte aproape de cele ale juriului.
Asta m-a ridicat în ochii mei. În curând, o sã mã cred
privighetoare.
Festivalul s-a încheiat într-o notã veselã, cu un lied
prezentat în premierã, pe muzica lui Theodor Grigoriu ºi
versurile... unui zugrav de biserici. Nu-i nicio glumã, chiar aºa
se ºi numeºte, „Poemul unui zugrav de biserici”. Sãrmanul, la
vremea când scria o listã justificativã de cheltuieli, numai la
poezie nu s-a gândit! ªi totuºi, e mai mult decât poezie, e...
comedie! Iatã povestea: În 1831, zugravul Marin Todosie a
refãcut pictura Bisericii „Sf. Mina” din Craiova. Pentru a-ºi
justifica cheltuielile ºi plata cuvenitã, el a prezentat lista
lucrãrilor executate. Lista are 14 puncte, voi spicui aici doar
câteva, cu menþiunea cã toate sunt la fel de... mortale. Iatã ce
scrie zugravul Marin Todosie, în încercarea de a fi cât mai
convingãtor cu „gardienii” de la contabilitate: „Am pus coadã
nouã cocoºului lui Sf. Petru ºi i-am îndreptat coada. Am legat
pe cruce pe tâlharul din dreapta ºi i-am pus un deget nou. Am
pus o aripã Arhanghelului Gavriil. Am spãlat pe servitoarea
lui Caiafa ºi i-am pus roºu pe obraz. Am reînnoit cerul, am
adãugat douã stele ºi am curãþat luna. Am reparat haina Sf.
Anton ºi i-am pus doi nasturi la antireu. Am smolit corabia lui
Noe ºi i-am pus un petic la fund” (cui, corabiei, sau lui Noe?)
Eu, în schimb, cum nu mã pricep sã pun nici cozi, nici
degete, nici aripi, nici petice la fund, am pus punct aici, nu
înainte de a felicita organizatorii, truditorii ºi susþinãtorii
acestui festival, precum ºi pe toþi participanþii, mulþumindule pentru trei zile în care parcã m-am aflat mai aproape de cer
decât de pãmânt.
În rest, despre muzicã, sã tãcem... Sau, vorba lui Hamlet,
„Restul e tãcere”.
Slobozia, 13 mai 2011
Florentina Loredana Dalian

13

nerv ºi ceaþã
viaþa e o mãtrãgunã
au crescut în mine
ºinele de tren
sunt de parcã
aº vrea sã mã arunc în
Marea Moartã
ºi marea asta
e mai vie
decît lumea

eu îmi asum vrerea ºi sunt
gata sã mor
ana îmi condamna fericirea spunîndu-mi
lucruri fãrã rost la ora de francezã
purta pantaloni cîrpiþi cu infinit
ºi-mi imaginam cum din celule îi cad tristeþi vulnerabile
sîn coapse buze ºi ochi ºi toate celelalte îi erau pline cu
nepãsare
dar þinea sã-mi repete sacadat perfecþiunile
în 2043 ana certa mulþimea închipuitã
din scuarul catedralei pe o porþiune de douãzeci de
metri pãtraþi
fãcînd paºi dus-întors pe-o dreptã vertical-orizontalã
pãta cu un ruj de mentã molecula de aer a celor vii
avea pupile negre dilatate frunte nervoasã pas leºinat
frezurã rebelã ca-n 2010 - an în care mã vrea pe rug ca
ioana d’arc

Diana FRUMOSU,
Criuleni, R. Moldova

într-un vers cu
slove transparente

s-aducã ºi-n aroma aia încãrcatã de bolnavi
o adiere mai bunã

dacã mîine
m-aº droga
cu marijuana
s-ar dilata în
linii
de alb

spitalul cel vechi e noaptea lîngã care am þipat speriatã
de-o pisicã
nu ºtiu cum se face, dar mi-e fricã de oameni
maternitatea cea veche e locul unde m-am nãscut eu
se pare cã nu mi-a dat voie sã plec prea departe
ºi-am rãmas pe-aceeaºi sutã de metri cu ea, cu spitalul,
cu morga

cum sã scrii, dacã eºti eu
jupoaie cerul ºi fã-l piele
de lup
ca sã urle
ridicã-l în sfere,
ridicã-l în cuburi, piramide ºi
tot ce îþi mai dã prin cap,
apoi aprinde lumînarea
din buzunarul stîng
trage-þi o plapumã peste cap ºi cautã în ele
un templu
aºeazã-te de parcã ai face yoga cînd
ºoferii te înjurã, circulînd pe lîngã tine
ºi degetul mic al foii tale
închide ochii

ana îmi condamna fericirea
iar dacã a scrie e sã te ucizi ºi sã renaºti din cuvînt
eu îmi asum vrerea ºi sunt gata sã mor

lasã sã-þi curgã inima în cuvinte
ca o porþie de ciocolatã
caldã

autobiograficã

alba iulia e o poveste tristã

locuiesc la marginea unei lumi cît un
sîmbure de lãmîie

alba iulia e o fereastrã
deschisã într-o odaie cu
ºase paturi
ºi mai puþine noptiere

casa noastrã avea numãrul unsprezece de cînd
am început eu sã-nþeleg în cifre
acum e ºi douãzeciºitrei, ºi unsprezece
dac-aº avea douã vieþi ca ºi douã case
poate aº muri de douã ori,
dar nu ºtiu cum iese asta
trãiesc, mor, apoi moartã trãiesc ºi iar mor?
adicã mai moartã decît eram ?!
sub unghiul nouãzeci de grade
cîmpul îºi deschide misterul din cele douã intrãri în casã
ºi-o cãrare duce spre nistru
(n-am îndrãznit sã merg decît cu tata
ºi asta cînd eram foarte micã)
cele mai scurte drumuri nu sunt tocmai cele mai bune
sub cerul nostru e o stradã a florilor,
chiar dacã noi suntem cea a trandafirilor ºi-ntr-adevãr
cu trandafiri
ºtiam mai înainte cã nu departe
cineva creºtea lalele pe-o bucatã de pãmînt
din cîmp ºi-i spuneau tot „la trandafir”
în viaþã e mai mult decît astfel
e ciudat cum atîtea strãzi sau atîtea flori
se pomenesc deodatã aºezate lîngã douã maternitãþi,
dintre care una veche, o morgã
ºi douã spitale, dintre care unul vechi
poate cã s-ar fi gîndit
în cazul unei morþi, al unei naºteri sau pur ºi simplu o
vizitã,
cã oamenii ar veni la noi ca-n þara minunilor
sã-ºi umple braþele cu flori
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cînd îmi desprind pleoapele dimineaþa la ºase
îl vãd pe Dumnezeu spãlîndu-ºi faþa
deasupra cerului (nostru?)
mã apropii de geam sã-l privesc
în adierea care-mi intrã sub
pijama ca un bãrbat
ºi în depãratarea oraºului
pe care nu l-am rãscolit îndeajuns
munþii îmi destãinuie iubiri
mai vii decît ale noastre
se întîmplã atunci cã...
ar putea la fel de bine sã moarã
cînd au zbierat în mine animale,
nu m-a auzit decît Dumnezeu,
unica ºi prima iubire pe care am gãsit-o abia în
alba iulia

linii
cu faþa înfundatã
în gol
inspir aburii de
cafea
viaþa mea
puncte
de suspensie

10 minute
îmi adun cerul
într-un sac
ca o Veronikã
la uºã
un nerv suspendat
de lampã
abia aºteaptã sã intre
Dumnezeu
observ cum lumea
pleacã
prin culise
ºi mi se urcã la cap
un dor de moarte
sparg poemele
ca pe niºte farfurii
potrivesc ºtreangul
ºi mã afund nebunã
în casa cu mãtãnii

Adevãrul maturitãþii
În timpul nopþii,
cel mic venea sã-ºi încolãceascã mîinile ºi picioarele
în jurul tristeþii mele.
Îl întrebam dacã mã va iubi la fel de mult cînd voi fi
bãtrînã
ºi-l sãrutam imediat pe frunte de teamã sã nu-mi
rãspundã.
Cineva îmi arunca vid în gurã, sã tac.
N-aveam voie sã-i stric copilãria.
Era mama.
Îmi aminteam cum zicea în plimbãrile noastre
cã în cer oamenii ajung mai rar decît cîinii,
simþind cum îºi forþeazã o albire a dramei.
Necuvintele îi inflamau fãlcile cu reþinere,
zîmbindu-mi fix ºi parcã mincinos.
Îmi ºoptea cã-i prea frig, cînd afarã era peste treizeci.
ªtiam. Vine dintr-un întuneric,
dar n-avea voie sã-mi strice adolescenþa.

o altã dianã pateticã
cînd (di)ana
merge cu picioarele goale
ca o nãlucã disperatã
din care se revarsã cerul,
el îºi dã pleoapele peste cap ºi
îi deschide palmele.
sunt prea frumoase
sã-ºi dea seama cã
nu mai are o linie a vieþii.
ea îºi muºcã nervul.
un poem în care
nicu e liliacul prãbuºit peste
pãrul ei
ca o viaþã pe-un cadavru
îmbãlsãmat de poeþi.

EPIGRAMA – INSTRUMENT DE
COMBATERE A VICIIILOR UMANE
Am ales sã abordez aceastã temã din douã motive
importante:
1. epigrama, ca specie literarã este mai puþin discutatã
de cãtre exegeþii literari ºi
2. în ciuda faptului cã este foarte restrânsã ca volum,
epigrama poate oferi celui care o studiazã ºi interpreteazã
sugestii variate ºi un foarte bogat material de lucru.
Dicþionarul explicativ al limbii române defineºte
epigrama ca specie a poeziei lirice, de proporþii reduse,
care satirizeazã elementele negative ale unui caracter
omenesc, ale unei situaþii etc. ºi se terminã printr-o
poantã ironicã.
Acesta este, evident, un articol lexicografic corect,
doar cã, în conformitate cu cerinþele genului, este degrevat
de orice funcþie esteticã. Nelu Ionescu-Quintus dã însã o
altã definiþie epigramei, în care, în cheia acestui tip de
creaþie literarã, ne oferã, pe cale alegorico-simbolicã,
informaþii despre esenþa catrenului epigramatic. Epigrama
este, afirmã Ionescu-Quintus, Dupã sens ºi parametri, /
Epigrama e un meci / Cu un „unsprezece metri” / În
minutul 90!. Tãlmãciþi, termenii din domeniul sportuluirege sugereazã misiunea de fapt a epigramei: cei
unsprezece metri constituie lovitura de pedeapsã marcatã
în poanta textului - minutul 90 al epigramei.
Despre rolul epigramei vorbeºte ºi un epigramist
notoriu din Basarabia, Efim Tarlapan, în concepþia cãruia
epigrama are menirea de a izbãvi societatea de viciile cu
care se confruntã. Rãspunzându-i unui compatriot,
epigramistul scrie: De ce adesea cu umorul / ªi cu satira
te lovesc? / Aºa sunt eu: îmi bat covorul / Când vreau de
praf sã-l izbãvesc. Acelaºi autor, referindu-se la statutul
poetului satiric, afirmã: Sã nu mã cauþi niciodatã printre
clovni, dar nici printre gladiatori. Aceastã aserþiune
are scopul de a ne face sã înþelegem cã un adevãrat poet
satiric nu are doar rolul de a ne provoca râsul cu orice
preþ, dar nici nu poate lovi „frontal cu buzduganul, fãrã
careva vibraþii artistice, în viciile ºi imperfecþiunile lumii”1
sau în, aºa cum le spune Tudor Vianu, „neajunsuri sau
diformitãþi sociale”.
Dacã e sã ne referim la spectrul viciilor ºi neajunsurilor
cãrora epigramiºtii le aplicã lovitura de pedeapsã, suntem
îndreptãþiþi sã afirmãm cã aceste concentrate poetice
asigurã, în varietatea lor, o cuprindere exhaustivã a
defectelor umane, individuale sau colective, sociale.
Epitaful epigramatic, sau aºa-numita „inscripþie pe
mormânt” este subspecia epigramei care pune în lumina
umorului cele mai diverse ºi interesante trãsãturi de
caracter ale oamenilor de toate categoriile. Cultivat cu
mãiestrie deosebitã de Tarlapan, epitaful abordeazã
probleme general-umane care se conþin ºi în unele texte
lirico-elegiace sau filozofice, doar cã modul în care acestea
apar în poezia umoristicã le lãrgeºte considerabil aria de
influenþã ºi le face mult mai accesibile lectorului neavizat.
De exemplu, silogismul din anticul Margaritas ante
porcos este prezent ºi în Epitaful pe care Efim Tarlapan îl
scrie unei ghinde: De-aici, / Din sol, / Puteam / Stejar sã
mã întorc, / De nu-ntâlneam / În calea / Mea… / un
porc!. Iar în epitaful Pe mormântul unui despot efectul
umoristic este obþinut printr-un joc de cuvinte: Sub
pietroiul / Acesta greu / Zace un strãbun… / Strãrãu.
În La mormântul unuia, Efim Tarlapan satirizeazã
gloria gratuitã a unora: Un bust aici / În sat vreo ºapte;
/ Mai multe busturi / Decât fapte sau zgârcenia în
Testamentul zgârcitului: Testamentul meu e mic, /
Întrucât… nu las nimic. Un alt joc de cuvinte, ca ºi cel
din Pe mormântul unui despot, doar cã de data aceasta
bazat pe paronimie, atestãm în Epitaful unui rege:
Poporul l-a încoronat / Regina l-a încornorat.
Strãvechiul nostru obicei bahic este ºi el satirizat întro serie de epigrame ale lui Tarlapan, cum ar fi: Pe uºa unui
beci: Vezi beciul cu vin tare / ªi vechi ca tata Noe? /
Pãzea! E groapa-n care / Cobori de bunã voie.; Unui
sportiv chefliu: De când sportu-l preocupã / S-a
învrednicit de-o cupã / N-a luat-o, zicând, cicã: /
„Pentru mine e prea micã”, iar în epigrama Unui mituit
chefliu, efectul stilistic se obþine printr-un joc al
omonimelor: Insul, fire mitocanã / Sincer spus, m-a uluit,

/ Dupã ce ia mitã o canã / Se considerã… cinstit.
Interesante din acest punct de vedere sunt epigramele ºi
epitafurile dedicate lui Pãstorel, epigramist care, pe numele
sãu adevãrat Alexandru O. Teodoreanu (fiind fratele
cunoscutului romancier Ionel Teodoreanu), a fost un
gurmand ºi iubitor de vinuri. Se spune cã pentru Pãstorel
bãutul vinului era o adevãratã artã, acesta fiind capabil
sã identifice cu o „precizie uluitoare” nu numai soiul de
vin, podgoria ºi anul fabricaþiei, dar ºi alte amãnunte,
cum ar fi orientarea geograficã a locului pe care se gãsea
via din care se fabricase vinul, cât de pur era acesta,
regimul pluvial al anului respectiv în locul unde se gãsea
via etc. Cunoscându-l astfel, confraþii de condei au evocat
cu multã inspiraþie aceastã dexteritate a epigramistului.
Unul dintre ei, Ion I. Mioc hiperbolizeazã capacitatea de
bãutor a colegului sãu, spunând: Pe Dunãre de-ar curge
vin / Pe Pãstorel întreaga þarã / L-ar rãsplãti cu lungi
ovaþii, / C-atunci Danubiul, primãvara, / N-ar mai produce inundaþii!, la fel procedeazã ºi un alt maestru al
genului, Ion Calboreanu, care, fãcând referire la faptul cã
Dunãrea se varsã în mare prin trei guri, scrie urmãtoarea
epigramã: Pe Dunãre de-ar curge vin! / O, ar fi fenomenal!
/ Mai mult ca-n literaturã, / Pãstorel, pe litoral, / Ar
umbla din gurã-n gurã! Pe linia hiperbolizãrii merge ºi
Gabriel Teodorescu, care exclamã: Pe Dunãre de-ar curge
vin, / Atunci ºiretul Pãstorel / Ar face-un ºanþ, fãrã sã
ºtim, / ªi-ar trage Dunãrea la el!
Un alt epigramist care reuºeºte sã punã în lumina
umorului probleme esenþiale, general-umane, dar ºi
caracteristice gurii de rai interriverane pe care o locuim,
este basarabeanul Ion Diviza, iar o dovadã a celor
confirmate o poate constitui volumul Komikaze, apãrut
în 2005, din care vom spicui câteva epigrame întru
conturarea celor spuse. Pseudoevoluþia sau
pseudoprogresul nostru este ilustrat de Diviza în
epigrama Agrorobotul: Þãranul nostru, cum se ºtie, / E
harnic, dar conservator: / Ia sapa-n mâini cu-aºa
mândrie / De parcã-ar fi… calculator. Þãranul apare ºi
în epigrama Þãranul fãrã datorii, în care, plasatã într-un
cadru eufemistic, este abordatã o problemã socialã
usturãtoare: Impozitele-am achitat, / Scãpat-am de
povarã / ªi dorm în pace, împãcat… / Þãrâna mi-i
uºoarã.
Consistentã ºi extrem de sugestivã este la Diviza
epigrama politicã. Prima de acest fel din volumul Komikaze
este Þara, în care autorul criticã fracþionarea Republicii
Moldova în tot fel de autonomii, pe care, luând în
considerare nivelul de trai, le considerã bananiere: Când
maimuþoii au purces / În pomul þãrii, la putere / Din
þara mea ce s-a ales: / Autonomii bananiere, iar relaþia
popor-guvernanþi este ilustratã în catrenul Noi ºi
guvernanþii: Trãim uniþi în lipsuri ºi nevoi, / Nici
suferinþa nu ne mai desparte / Pe guvernanþi îi doare-n
cot de noi, / Pe noi de ei ne doare-n altã parte.
Nu scapã de ochiul critic al epigramistului nici politica
externã de atunci a þãrii noastre, doar cã spre deosebire
de experþii ºi analiºtii politici, Ion Diviza o taxeazã prin
metafore, cum face, de pildã în Unui ministru moldovean:
Acest ministru filorus / Frumos precum efebul / La Strasbourg e cu nasul sus, / La Moscova – cu ghebul.
Cu siguranþã, lista defectelor socio-umane combãtute
de epigramã ar putea continua. Însã, þinând cont de natura
acestei comunicãri, ne oprim aici. Nu înainte de spune cã
epigramele, ca ºi dramaturgia lui Caragiale, ne fac sã râdem
ca sã nu plângem.
Notã
1
Prohin, Victor Un devotat scutier al genului //
Tarlapan, Efim, Dioptrii pentru ochelarii de cai, Editura
Hyperion, Chiºinãu, 1995, p. 5
Mihaela DIMA,
studentã, Universitatea Bogdan Petriceicu Haºdeu
Cahul, Republica Moldova

Vasile Panã

Destãinuiri
Îmi place sã-mi aleg cuvintele când vorbesc.
Nu înjur, nu mã tem de ziua de mâine
ºi n-o laud pe cea de azi,
iar cu piatra nu arunc prea des în ziua de ieri.

În loc de prolog
Aproape în fiecare searã se adunã la puþul lui Olan.
La început, fiecare-ºi cautã poziþia cea mai comodã.
Funduri odihnindu-se pe cãlcâie crãpate, jeturi de
salivã trimise cu mare precizie în ºanþul drumului,
mucuri de þigãri ieftine incendiindu-le cãuºul palmelor
bãtãtorite, dregeri de glasuri într-o tuse izmenitã. Toate
acestea constituind decorul în care personajele dragi
mie îºi joacã rolurile de anonimi. Liderul de grup,
acceptat prin conivenþã, este unul Buric, fost agent
de pazã la diverse penitenciare de maximã siguranþã.
Orice problemã discutatã este susþinutã de Buric numai
pe bazã de argumente comparative. „Bunãoarã,
glãsuieºte liderul, ce pãrere aveþi de ce au fãcut foºtii
ºi ce fac actualii?” În ochii lor, Vasile ªoarece, înfãºurat
într-o pistelcã, pãrea mult mai înalt ºi plin de prestanþã.
Cu acelaºi aer, se roti ca un titirez în gumarii rupþi,
contopindu-se aproape cu praful uliþei ºi zise puþin
þâfnos: „Mãi oamenilor, aceastã problemã noi am mai
discutat-o de multe ori. Toþi am fost de acord cã foºtii
ne-au luat chiar ºi pielea de pe noi. Aºa cã nu are nici
un rost sã-i mai pomenim.”
Liderul Buric o moºmodea prin ocolire, dornic sã
poatã aduce o dozã de interes asupra subiectului,
exprimându-se ritos: „Dar ce credeþi, bã, cã cei de acum
o sã v-o dea înapoi?” Râsetele nu prea convinse
deranjarã ciorile din salcâmii apropiaþi.

Sensul girator
Minimum de cunoºtinþe faþã de normele legale
referitoare la circulaþia pe drumurile publice ne obligã
ca în sensul girator sã respectãm cu sfinþenie
participanþii la trafic. Vrem, nu vrem, nu se admite nicio
depãºire. Zarvã mare produsã într-un asemenea segment de rulare situat chiar în spatele gãrii urbei noastre..
Conducãtorii auto foarte nervoºi claxonau proferând
diferite ameninþãri cu grade aleatorii de lezare fizicã. În
faþa unei limuzine bengoase, culoare neagrã
personalizatã, se deplasa cuminte, cu încetinitorul, o
ºaretã decojitã, cu paie de grâu în prbagaj, trasã de un
cal costeliv care, deºi costeliv, era foarte borþos. Cal
de om sãrac, nemâncat ºi cu burta umflatã de apã ºi
paie. Conducãtorul atelajului era un om urât, figura lui
cam speria copiii, mai ales când vorbea, scotea sunete
mai mult nazale, dogite, aproape sparte. Avea o faþã
ciuruitã de vãrsatul din copilãrie pânã-n albul ochilor,
cu ºanþuri adânci mergând pânã pe zgârciurile urechilor,
pierzându-se apoi în pãrul de pe cap. Buzele rãsfrânte,
deschise ºi umede încontinuu în timpul vorbirii,
dezveleau niºte dinþi lungi ºi cariaþi ºi care, totuºi, în
miºcarea fãlcilor zdrahonice retezau ca o ghilotinã
vorbele în douã, jumãtate zvârlind-o celor spre care le
rostea, jumãtate rãmânându-i pe limba roºie ºi printre
hârtiile însângerate. Un grup de tineri ieºiþi din aerul
condiþionat al unui restaurant apropiat se amuza
întrebându-l: „Unde ai plecat, mãi arãtare? Unde te
duci, mãi caricaturã preistoricã?”
Cel interogat, ridicat pe fundãtoarea ºaretei,
rãspunde prin gura strâmbã:”În Europa! În Europa!”
Mã uitam la cei din jur. Chipuri diferite, cu înþelesuri
numai de ei ºtiute. Compãtimire, dezinteres sau reproº.
Nedumerit mã aflu ºi acum. Încã nu am priceput spusele
bietului om. Oare ce a vrut sã spunã? Poate cu timpul
voi înþelege mai profund ce înseamnã globalizare,
europenizare sau chiar desþãrare.
Mai 2011
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ULTIMUL EMINESCU
12 ianuarie 1984. Slobozia gãzduia o adevãratã constelaþie de oameni de culturã,
veniþi aici întru cinstirea poetului nostru naþional MIHAI EMINESCU. Emoþionanta
„Eminescianã” a anului 1984 a fost de fapt una dintre acele minunate perle culturale
din ºiragul unor manifestãri spirituale locale care, intrate atunci în tradiþie, au servit
cu adevãrat cultura ºi au ocolit impusele festivisme. „Eminesciana” era atunci ºi
respirarea unor intelectuali sufocaþi de nãucitoarea infuzie de politic în culturã. Era,
prin seriozitate ºi amploare, adevãrata mãsurã a valorii unor oameni de culturã.

Printre distinºii oaspeþi de atunci ai Sloboziei s-a aflat
ºi un om de-a dreptul fascinant: GHEORGHE EMINESCU,
nepotul nepieritorului poet, ultimul descendent al familiei
Eminovici. Bãtrânul de 88 de ani a vorbit liber, curgãtor ºi
coerent, a povestit molcom ºi a fost cuceritor. Parfumul
vorbelor sale a fãcut ca toþi cei prezenþi acolo sã uite clipa
ºi sã se abandoneze tuturor timpurilor. Frumuseþea
strãlucitoare a momentului a rãmas în memoria benzii de
magnetofon. Este un document necunoscut în cultura
românã, care s-a fãurit aici, la Slobozia. ªi care înseamnã
istorie. ªi care este consemnat în aceastã revistã pentru
a înfrunta timpurile.

Publicãm acest document împreunã cu textul-ºapou care l-a însoþit în paginile ziarului „Tribuna Ialomiþei” din ianuarie 1984. Întregul
material ne-a fost oferit de colaboratorul nostru, domnul GEORGE STOIAN.
„Onoratã asistenþã,
Într-unul din aforismele sale, Lucian Blaga spunea:
„De sub orice ruinã izvorãºte un fluviu de melancolie.
ªi bãtrâneþea este o ruinã, dar de sub care izvorãºte un
fluviu de amintiri”.
Din acest fluviu de amintiri am ales pentru dvs.
câteva pe care le-am intitulat „Amintiri de familie”.
Mã întreb însã dacã tineretul nostru, aflat la vârsta la
care iluziile n-au început sã se scuture, va putea înþelege
emoþia care ne încearcã pe noi, cei ajunºi la vârsta
amintirilor, când evocãm o lume în care am trãit, o lume
pe care astãzi o cãutãm în amintire ºi o gãsim risipitã
pe aleile cimitirelor. Fãrã sã vrem, în acest moment
mãsurãm drumul care a rãmas în urma noastrã ºi, când
vedem cât este de lung, emoþia vine încãrcatã de o
uºoarã melancolie. Sã trecem peste ea, împreunã, sã
facem o micã drumeþie în lumea de unde, cum spunea
poetul Octavian Goga, „Glasul anilor se aude tot mai
încet ºi tot mai departe”.
În ziua de 17 iunie 1889, un car funebru, urmat de
Mihalache, Kogãlniceanu, Lascãr Catargiu, Teodor
Rosetti ºi Titu Maiorescu, ducea spre o veºnicã odihnã
rãmãºiþele pãmânteºti ale lui Mihai Eminescu. Purificat
prin suferinþã, poetul intra în eternitate. La numai ºase
luni de la aceastã tristã ceremonie, în gara micului
orãºel Mizil, oraº care fãcea parte din judeþul Buzãu,
cobora din tren un tânãr cãpitan, purtând uniforma
regimentelor de linie ºi pe piept baretele a ºase
decoraþii, semne ale bravurii dovedite pe câmpurile de
luptã de la Smârdan ºi Plevna. Era cãpitanul Matei
Eminescu, cel mai mic frate al poetului, care, dupã
divorþul de prima lui soþie, fusese mutat în Regimentul
32 de dorobanþi care fãcea garnizoanã în Mizil. Mizilul
anului 1890 era un orãºel cu vreo 7000 locuitori, foarte
mulþi negustori, viticultori, moºieri ºi avea o mahala de
renumiþi þigani lãutari. Burghezia oraºului îºi mãcina
existenþa în fumul cafenelei fãcând petreceri cu lãutari
în podgoriile din Dealul Mare, ori jucând cãrþi în familie
sau la club. Acest stil de viaþã nu se potrivea cu
preocupãrile lui Matei Eminescu. Ca atare, plictiseala
a intrat în drepturile ei. Pentru a-i pune capãt, s-a oprit
la soluþia unei noi cãsãtorii, în definitiv din douã rele
omul alege pe cel mai mic, ºi-o plictisealã în doi e
preferabilã uneia de unul singur. Dintre domniºoarele
candidate la mãritiº, care îndeplineau ºi condiþiile de
dotã ºi moralitate cerute de regulamentele militare,
Matei a ales-o pe domniºoara Ana Condeescu. Din
aceastã cãsãtorie au rezultat patru copii: Lelia,
Ecaterina, Anibal ºi cel care vã vorbeºte, care nu a dat
pânã acum banul moºneagului Charon. ªi pe care popa
Mandache de la Biserica Catedralã l-a botezat
Gheorghe, în amintirea bunicului meu, cãminarul
Gheorghe Eminovici. M-am nãscut dupã cum vedeþi cu
privilegiul de a fi nepotul lui Mihai Eminescu. N-am
pentru asta nici un merit, dar n-aveam nici o vinã pentru
toate necazurile pe care le-am avut de pe urma numelui
în timpul ºcolaritãþii; am avut „neºansa” ca în primii
ani de liceu sã am profesori doi renumiþi cercetãtori
eminescieni. Pe Bogdan Duicã la limba românã ºi pe
Ion Scurtu la limba germanã. Cum nu strãluceam nici
la unul nici la altul, Bogdan Duicã nu scãpa nici o
ocazie sã-mi spunã „Pãcat de numele pe care îl porþi”
ºi Ion Scurtu cã fac de ruºine numele lui Eminescu, dar
în afarã de aceste neplãceri ºcolãreºti, timp de 50 de
ani numele nu mi-a pus nici o problemã pentru cã nimeni
nu era curios sã ºtie dacã ºi ce rudã sunt cu poetul, iar
eu, deºi apãrut în lume când „tot românul se nãºtea
poet”, am rãmas un original, în sensul cã nu am scris,
dar nici nu am încercat sã scriu vreo poezie. Vã spuneam
cã mama mea era nãscutã Condeescu, ea era sora
faimosului primar al Mizilului, Leonida Condeescu,
intim prieten al lui Caragiale ºi pe care marele
dramaturg l-a imortalizat în schiþa „O zi solemnã”.
Pânã la decesul prietenei mele din copilãrie, scriitoarea
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Agatha Grigorescu Bacovia, mai eram doi care ºtiam
cât de strânsã era prietenia dintre Iancu ºi Leonida,
aºa cum îºi spuneau.
Pe Leonida Condeescu ºi Caragiale îi lega în primul
rând o prietenie politicã, amândoi erau conservatori,
Caragiale prin apartenenþa lui la „Junimea”, Leonida
Condeescu prin tradiþie de familie. Dar în timp ce
Caragiale, cu spiritul lui de frondã, refractar disciplinei
de partid, a avut cunoscutele oscilaþii, Leonida a trãit
ºi a murit conservator, constantã pe care Caragiale
þine sã o sublinieze în schiþa amintitã când spune: „Tot
ce-i glumã la o parte, trebuie sã mãrturiseascã fiecine
cã puþini dintre bãrbaþii noºtri politici mari ºi mici au
fost aºa de consecvenþi ca Leonida, partidul tãu nu are
un membru mai nestrãmutat ºi mai devotat”. Îi mai legau
pe cei doi interese comerciale, oricât s-ar pãrea de curios, în vremea când Caragiale þinea în arendã
restaurantul din gara Buzãu; pentru nevoile
restaurantului procura vinul de la via lui Leonida
Condeescu, situatã în comuna Vadu Sãpat. În fine, pe
ambii îi lega o strânsã prietenie de foarte tânãrul pe
atunci George Ranetti, viitorul codirector al revistei
„Furnica”, revistã care cultiva un umor de cea mai bunã
calitate ºi era bogat ilustratã de penelul lui ªirato ºi
Murnu, ºi care îºi semna în revista „Furnica” articolele
cu strãveziul „JorjdelaMizil”, scris într-un cuvânt.
Ranetti mai era ºi autorul cunoscutei comedii „Romeo
ºi Julieta la Mizil”. A-ncetat apariþia revistei în
momentul când trupele germane se apropiau de
Bucureºti ºi armata noastrã angajase bãtãlia de pe
Argeº; refugiat la Iaºi, Ranetti a continuat sã scoatã
„Greierul”, revistã unde, printr-un umor adecvat
situaþiei, a contribuit la întreþinerea moralului armatei
noastre de pe front. Cei trei prieteni, cãrora li se alãtura
din când în când ºi Grigore Tocilescu, rectorul
Universitãþii din Bucureºti, petreceau adesea la via lui
Leonida Condeescu ºi acolo, într-o atmosferã de voie
bunã întreþinutã de cei doi maeºtri ai umorului, treceau
în revistã toate can-canurile politice de care mica
Românie nu ducea lipsã. Nu este exclus ca acolo,
stimulat de vinurile lui Leonida, în mintea marelui
dramaturg sã se fi conturat unele din personajele sale
din „Momente ºi schiþe”. Ceea ce eu pot spune cu
certitudine este cã schiþa „O zi solemnã” a apãrut
pentru prima oarã în ziarul „Universul”, la o sãptãmânã
dupã ce la Vadul Sãpat avusese loc o petrecere reuºitã.
Era o vreme sãracã în evenimente, câte-o crimã banalã
þinea afiºul ziarelor luni întregi, aºa cã pentru mizileni
apariþia acestei schiþe a avut proporþii de eveniment.
Numai tanti Filofteia, soþia lui Leonida, umbla furioasã
prin casã cu ziarul spunând: „Leonido, îºi bate joc
grecul de tine”. Leonida surâdea satisfãcut; ironia lui
Caragiale era caldã, prieteneascã, împletitã cu meritate
elogii, poate cã din aceastã cauzã nu este nici cea mai
reuºitã. Leonida ºtia cã aceastã schiþã, mai mult decât
zadarnicul zbucium politic, îl va salva de la uitarea
definitivã. Dupã câteva luni, un eveniment local a avut
darul s-o împace pe tanti Filofteia cu grecul. La Mizil
aveau loc alegeri comunale ºi Leonida Condeescu, deºi
în opoziþie, ºi-a învins opozantul cu o majoritate de
voturi covârºitoare, ceea ce în climatul politic de atunci
constituia a opta minune. Aceastã victorie a fost
sãrbãtoritã printr-un banchet care a avut loc în grãdina
casei Condeescu ºi a fost prezidat de Caragiale. În acea
zi, unchiul Leonida m-a prezentat pe mine, pe sora ºi
fratele meu lui Caragiale prin cuvintele simple:
„Iancule, nepoþii lui Eminescu!” Emoþia pe care o
încerc la distanþã, în timp, de la aceastã întâmplare
contrasteazã cu indiferenþa de atunci a copilului care
se pregãtea sã intre în clasa întâi primarã ºi pentru
care domnul Caragiale nu era decât arendaºul
restaurantului din gara Buzãu. Pentru respectul
adevãrului, trebuie sã spun cã la întâlnirile care aveau
loc la Vadul Sãpat, Matei Eminescu nu participa
niciodatã, raporturile dintre el ºi Caragiale erau foarte

încordate ºi nici cele dintre el
ºi cumnatul lui nu erau prea
cordiale. Matei Eminescu era
o fire impulsivã pânã la
violenþã, el era incapabil sã-ºi
ascundã
adevãratele
sentimente
sub
masca
atitudinilor convenþionale,
pentru el Caragiale nu era
decât „grecoteiul” cãruia nui putea ierta rolul pe care
acesta îl jucase în raporturile
dintre poet ºi Veronica Micle.
Astãzi, dupã ce academicianul
ªerban Cioculescu, într-un
foarte lung ºi documentat
articol publicat pe vremuri în
„Revista Fundaþiilor”, a
clarificat definitiv cauzele care
au dus la ruptura dintre
Caragiale ºi poet, nu mai e un secret pentru nimeni cã
marele dramaturg a jucat rolul lui Cãtãlin din
„Luceafãrul” ºi a fãcut-o cu o indiscreþie pe care poetul
nu i-a iertat-o niciodatã. Dar anii au trecut îngropând
sub ei toate pasiunile, noile generaþii nu se mai opresc
astãzi la ceea ce a fost pieritor ºi omenesc în zbuciumata
lor viaþã, ci numai la ceea ce-i menit sã dureze, la opera
lor. Astãzi, când dramaturgul ºi poetul îºi dorm somnul
de veci în cimitirul Belu, când teiul de la cãpãtâiul lui
Eminescu îºi cerne frunzele ºi peste mormântul alãturat
al lui Caragiale, din amintirea noastrã dispar toate
umbrele ºi pe acel imens ecran al trecutului nu ne mai
apare decât imaginea luminatã de glorie a celor doi
titani ai scrisului românesc. Pentru cã suntem la
aceastã orã de evocãri, sã ne oprim un moment cu
gândul ºi la mormântul solitar de la Mînãstirea Vãratec,
unde odihneºte Veronica Micle, femeie de mare
sensibilitate artisticã ºi care prin farmecul ei a ºtiut sã
inspire o poezie menitã sã înfrunte timpul. Dacã este
adevãrat ceea ce Brãtescu - Voineºti susþinea într-o
conferinþã þinutã pe vremuri în faþa studenþilor de la
Facultatea de Litere, dupã care personajele din
Luceafãrul ar fi Maiorescu - Dumnezeu, Eminescu Luceafãrul, Caragiale - Cãtãlin ºi Veronica - Cãtãlina,
atunci aceastã nestatornicie a dat liricii universale o
capodoperã ºi liricii lui Eminescu creaþia lui de boltã.
Aº vrea sã închei prin câteva cuvinte: criticul de pe
vremuri, Ilarie Chendi, spunea cã poezia lui Eminescu e
o poezie a tineretului ºi eu cred cã incisivul critic greºea.
Poezia lui Eminescu este o poezie a tuturor vârstelor:
tinerii, cu poezia lui liricã, strãbãtutã de un mare
romantism, îºi trãiesc iubirile lor prezente; cei în vârstã
amintirea iubirilor trecute; poezia filozoficã a lui
Eminescu rãmâne un îndreptar pentru toate vârstele,
pentru toþi aceia care în aceastã lume cuprinsã de febra
cãutãrilor cautã rãspunsuri la întrebãrile rãmase pânã
astãzi fãrã rãspuns. Poezia patrioticã a lui Eminescu,
care culmineazã cu descrierea bãtãliei de la Rovine, ne
face sã trãim împreunã, tineri ºi bãtrâni, mândria de a
aparþine unui mare viitor. În poezia socialã a lui
Eminescu, tineri ºi bãtrâni gãsesc îndemnurile pentru
marile noastre idealuri, cele mai mari ºi cele mai frumoase
din câte au confruntat vreodatã umanitatea: idealul de
pace, de culturã ºi de progres.
Aparþin acelei generaþii pe care noi cu un legitim
orgoliu am numit-o generaþia de la 1916; noi lãsãm
generaþiilor chemate sã fãureascã lumea nouã acel
spirit de sacrificiu care pe noi ne-a însufleþit în rãzboiul
pentru realizarea unui stat unitar ºi pentru care stau
mãrturie mormanele de oseminte din criptele de la
Mãrãºti ºi Mãrãºeºti. Fiindcã dacã în existenþa unui
popor continuitatea politicã poate fi înlocuitã ori de
câte ori au loc revoluþii urmate de mari miºcãri sociale,
continuitatea istoricã nu se întrerupe decât o datã cu
dispariþia acelui popor.
Acest adevãr ne obligã sã nu dãm uitãrii nimic.
Istoria este întreagã în fiecare dintre noi.“

ªerban Codrin

KOCIO RACIN,
UN BARD POPULAR ÎN ÞARA SA

Kocio RACIN
(Poetul naþional al Republicii Macedonia, 1908-1943)

Despre poetul macedonean Kocio Racin (22
decembrie 1908 – 13 iunie 1943) nu se cunoaºte,
cel puþin deocamdatã, nimic printre poeþii români,
pentru cã ei sunt primii care atrag atenþia asupra
unui alt creator de versuri. Numit în realitate Kosta
Apostov Solev, KOCIO RACIN este pseudonimul
literar al unui poet autodidact, practicant al unei profesii
umile, de muncitor la roata olarului. Am avut unele
dificultãþi cu transcrierea în alfabetul latin/românesc
a numelui sãu, scris în limba macodoneanã în alfabet
kirilic. Numele se citeºte Kocio Raþin. Este considerat
fondatorul literaturii moderne macedonene.
Problema este foarte complexã, deoarece din
secolul II î.Chr. pânã în 1991 Republica Macedonia
nu a existat pe nici o hartã. Poporul macedonean,
urmaº al vechilor traci, s-a aflat, într-o perioadã
bimilenarã, sub ocupaþie romanã/latinã, bizantinã/
greacã, slavã/sârbã, turcã. Limba macedoneanã
contemporanã este relativ identicã cu limba bulgarã,
dar cu deosebiri care se accentuiazã la diferite nivele
gramaticale. Kocio Racin este unul dintre primii, care,
în secolul XX, a intuit glasul istoriei ºi a încearcat sã
depãºeascã o provincializare lingvisticã bulgarã ºi o
dependenþã statalã iugoslavã, punând accent pe
specificul local/naþional. Dupã apariþia foarte recentã
a statului independent macedonean, în portretul spiritual al noii formaþiuni etnico-politice poetul a ocupat
imediat locul onorific de “poet naþional”, echivalent
cu ceea ce s-a întâmplat în cultura românã a
secolului al XIX cu Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu,
Mihai Eminescu, George Enescu, Nicolae Grigorescu.
Nãscut la Veles, oraº aflat în centrul republicii,
Kocio Racin simbolizeazã astãzi un centru spiritual
naþional, casa sa sãracã, a unei familii de olari, el
însuºi practicând meseria pãrinþilor, a devenit loc de
pelerinaj, aºa cum la Skopje, capitala þãrii, se aflã casamuzeu-sanctuar a unui alt simbol, Maica Tereza.
Poetul s-a integrat miºcãrii comuniste iugoslave
din prima jumãtate a secolului XX, a fost activist, a
fost arestat, apoi eliberat, a editat ziarul ISKRA/
SCÂNTEIA în variantã macedoneanã, a învãþat carte
în închisoare, a muncit la traducerea “Manifestului
Partidului Comunist” de Marx ºi Engels. Dupã a doua
ieºire din închisoare era deja un poet conºtient cã
trebuia sã punã umerii la zidirea unei literaturi
macedonene autonome de puternicele influenþe
venite dinspre Sofia ºi Belgrad. Talentul poetului s-a
dovedit pe mãsurã, volumul sãu de versuri “Zori albi”
(1939) impunându-i numele cu mare forþã nu numai
în literaturã, ci ºi în politicã, aºa cum s-a întâmplat în
Transilvania noastrã cu Octavian Goga ºi Aron
Cotruº. Bineînþeles, au apãrut conflictele cu ceilalþi
activiºti comuniºti, care îºi vedeau locurile ameninþate
de un pretendent cu notorietatea popularã în
creºtere. Urmarea a fost marginalizarea ºi
îndepãrtarea din partidul comunist iugoslav, aripa

macedoneanã, criticat pentru tot felul de devieri ºi
deviaþionisme, pentru cã ordinele veneau de la
Moscova lui Stalin ºi de la atotputernicii cominterniºti
bulgari. Nu avem încã o istorie completã a partidului
comunist român, pentru a constata cã, în variantã
macedoneanã, faptele par copiate din nordul Dunãrii.
Reprimit în partid în timpul rãzboiului anti-german,
Kocio Racin s-a alãturat armatelor de partizani
conduse de Josef Broz Tito, a editat un ziar ºi a pregãtit
douã volume de “Cântece populare macedonene”.
În seara zilei de 13 iunie 1943, revenind la
tipografie, a fost împuºcat de o santinelã. S-a speculat
mult pe scuze, aruncându-se vina pe o infirmitate a
omului, care avea auzul slab ºi nu ar fi reacþionat la
somaþia soldatului, în realitate a fost o crimã cu
premeditare pusã la cale de ºeful local al partidului,
individ care i-a supravieþuit poetului pânã în 1999,
ba a mai devenit ºi erou naþional al Macedoniei. Este
cazul clasic al unei situaþii, unde conturile s-au plãtit
printr-o moarte tragicã a unuia ºi prin minciuna ºi
cariera publicã a celuilalt. Opinia popularã
macedoneanã vorbeºte de un asasinat politic ºi are
toate dovezile pentru aceasta.
Kocio Racin a scris literaturã în mai multe limbi,
în primul rând în sârbo-croatã, limba litararã a
Jugoslaviei. Pasul sãu decisiv s-a produs atunci când
a intuit calea limbii materne, macedonene. A început
sã compunã versuri la 20 de ani, s-a integrat
grupurilor de poeþi iugoslavi, însã a creat inclusiv în
limba natalã, ceea ce i-a adus nota specificã ºi, ulterior, triumful prin recunoaºterea faptului cã a
întemeiat, asemeni lui Eminescu ºi Arghezi în
literatura românã, însãºi limbajul poetic al þãrii sale.
Multe dintre poeziile sale, alãturate partiturilor
muzicale, au devenite cântece populare, de dragoste
sau patriotice. Sentimentali ºi exuberanþi, balcanicii
cu suflet slavizat sau slav beau ºi cântã mult la
petreceri, iar repertoriul macedonean apeleazã cel
mai adesea la versurile lui Kocio Racin, tocmai pentru
calitãþile stilistice excepþionale, expresivitatea
superioarã ºi muzicalitatea limbajului, cam în felul
romanþelor ºi al cântecelor de pahar româneºti.
Kocio Racin ºi-a mai încercat puterile în proza
epicã, unele romane s-au pierdut, altele nu au fost
terminate, precum, “Amiaza”, “Culegãtorii de tutun”,
“O viaþã”.
Preocupãrile sale asupra istoriei bogomililor, unde
este considerat un deschizãtor de drumuri, articolele
despre filozoful german G.M.F.Hegel lãrgesc spre
spaþiile istoriei ºi ale filozofiei preocupãrile unui poet,
romancier, critic literar ºi activist politic foarte activ,
într-o epocã romanticã a ascensiunii comunismului,
înainte de marile decepþii, care au urmat celui de al
Doilea Rãzboi Mondial ºi Rãzboiului Rece.
Mort la vârsta de numai 35 de ani, Kocio Racin
a lãsat în urma sa o operã absolut neterminatã, dar
conturatã în ceea ce ar fi putut deveni, o creaþie de
poet recunoscutã ca fondatoare de limbã literarã ºi
aura unui martir, care a luptat pentru idei populare ºi
naþionale, un echivalent al multor poeþi români, de la
fraþii Vacãrãºti la clasicismul eminescian ºi
modernismul arghezian. Se spune cã poetul ºi
prozatorul ar fi putut avea evoluþii spectaculoase,
literatura pierzând, prin nefericita sa moarte,
indiferent de cauze ºi explicaþii întârziate, un creator
cardinal, din specia celor foarte rari, a întemeietorilor
de culturi prin opere fundamentale.

IERTARE PENTRU
PRIBEAGUL PRIN LUME
Prea nu þi-am zis, nu þi-am strigat în gura mare,
Deloc nu þi-am cerºit crâmpeiul de iertare,
Deloc sã nu mã-aºtepþi, sã nu mã-aºtepþi deloc.
Bagdadul e-un balaur, bestie de foc,
Iar eu, pocitã slugã, vai ºi-amar de mine.
Din gât îmi scuip suflarea pe la uºi strãine.
Moartea pe-aici o sã mã-ajungã, blestematã,
De n-o sã-þi mai sorb ochii niciodatã,
Nici trupul sã þi-l mângâi, cu o mânã,
Din depãrtarea mea, ºi suferinþa
Pustie, Velo, prea pustie-o sã-þi rãmânã.
Mai ºtiu cã dichiseºti gherdanul de mãrgele.
Mai ºtiu cã nu-þi mai coºi de zestre, ºtiu.
ªtiu, Velo, ºtiu cã totul va pieri-n pustiu.
Ai fost ºi eºti o slugã, o amãrãciune.
Tutun plantezi, aduni tutun în poalã, fire-ar
De blestemat ºi dusu-s-ar de spurcãciune.
De mine þi-aminteºti, pe mine mã jeleºti,
Velicico, prietenã-n zadar,
Of, zile-amare ca tutunul în hambar.
Ascultã, Velo, ºterge-þi lacrimile, taci.
Taci ºi aruncã-ocãrile cu draci.
Ridicã-þi ochii - ochii în luminã,
Luminã-arzându-mi sufletul, de viu,
De viu sã piarã cine, Velo, ne-a strivit, sãraci,
Sãraci în beznã, îngropaþi fãrã sicriu,
Fãrã sicriu în secolul durerii.
Sunt mulþi ca noi pe lumea asta, sunt,
Sunt, sunt, se chinuie, dar luptã, sunt soboli sãpând,
Sãpând, cu ghearele tunel prin beznã, sub pãmânt.
ªi mare, mult mai mare, cea mai mare, Velo,
Va fi, adâncã, bucuria când,
Luptând, iluminând, jãraticul va fi sã explodeze,
Nici sufletul sã nu ne-ncapã în mormânt.
Traducere de ªerban Codrin ºi Mihai Zikov
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Balta Ialomiþei, spaþiu al permanenþei, unitãþii ºi conservãrii
populaþiei de pe malurile sale
(urmare din numãrul trecut)

Alte douã documente din 12 mai 1614, încercând sã
soluþioneze starea de rumânie a unor locuitori din satul
Tâmbureºti, în urma Legãturii lui Mihai, îi pune pe
respectivii þãrani sã jure “cum cã au trecut Dunãrea cu
satul Tâmbureºti, mai înainte de tocmeala lui Mihai
Vodã”67.
Expresia din document “cum cã au trecut Dunãrea cu
satul Tâmbureºti” dovedeºte faptul cã o mare parte din
sat a trecut peste baltã, în Dobrogea. Obiceiul sãtenilor
din Tâmbureºti de a fugi în Dobrogea se va menþine ºi în
deceniile urmãtoare, dupã cum vom vedea.
În acelaºi timp asistãm ºi la miºcarea românilor spre
malul stâng al Bãlþii. Cauza principalã care a determinat
aceastã miºcare rezidã din politica demograficã a
voievozilor românilor în înfiinþarea satelor de colonizare,
cunoscute ºi sub numele de slobozii. Iniþiativa domnilor
de a întemeia sate noi pleca din dorinþa de a creºte numãrul
de locuitori în zone care ulterior cunoscuserã fenomenul
de “desþãrare”, adica fuga din þarã, fenomen pe care îl
surprindem ºi în satele de pe Borcea. Þãranii aºezaþi în
satele de colonizare se bucurau de scutiri de obligaþii,
uneori chiar eliberarea din starea de rumânie. Una din
principalele condiþii pe care le puneau domnii la
întemeierea noilor sate era aceea de a fi strãini de þarã, aºa
cum se exprima un document de la domnul Radu ªerban
din 18 aprilie 1610 ca ei sã fie “or oameni de peste Dunãre
ori din Þara Ungureascã ori de la Moldova”68. Aceastã
condiþie izvora din dorinþa domnilor de a limita exodul
þãranilor din satele bãºtinaºe, ºtiut fiind faptul cã situaþia
þãranilor din cadrul satelor de colonizare era, sub toate
aspectele, mai uºoarã decât a celorlalþi69. În documentele
de cancelarie oamenii aºezaþi în satele de colonizare erau
desemnaþi îndeosebi sub numele de “sârbi”, “turci”, ori
cu expresiile ”oameni din þara Turceascã”, “oameni de
peste Dunãre ºi sârbi”. Aceste noþiuni nu exprimã
neapãrat o realitate etnicã. În denumirea de sârbi (deseori
apare ºi termenul schei (scheau),pe lângã înþelesul de
slavi din sudulDunãrii) gãsim ºi foarte mulþi români de
peste Dunãre, bãºtinaºi, ori fugiþi mai înainte din Þara
Româneascã ºi care acum reveneau.70
Sub numele de turci se ascundeau oameni de origine
etnicã diferitã, îndeosebi români dobrogeni. În cazul
nostru, atât denumirea de turci, cât ºi expresia “din Þara
Turceascã nu se referã în mod categoric la turci, ºtiut
fiind faptul cã turcii, conform tratatelor, nu aveau voie sã
se stabileascã în Principate.” 71
Sloboziile create pe malul ialomiþean al Bãlþii au fost
populate cu români veniþi din Dobrogea,dacã nu în
totalitate, în majoritatea lor covârºitoare. Participarea
românilor dobrogeni la înfiinþarea satelor de colonizare,
în secolul XVll-XVlll, este atestatã de documente. Prima
slobozie de pe Borcea, populatã cu români dobrogeni,
dateazã din timpul lui Radu ªerban(1603-1611) sub numele
de Satul Nou. Hrisovul de fundare iniþialã a satului nu ni
s-a pãstrat, însã documentele ulterioare de la Radu
Mihnea ºi Alexandru Iliaº confirmã întemeierea acestui
sat de pe vremea lui Radu ªerban.72
Prima mentiune despre slobozia Satul Nou apare întrun hrisov din 15 februarie 1614 emis de cancelaria
domnului Radu Mihnea. Domnul întãrea scutirea de
obligaþii a þãranilor aºezaþi în acest sat faþã de mãnãstirea
Dealul, pe pãmântul cãreia fusese întemeiat satul. Potrivit
documentului, locuitorii noului sat erau obligaþi sã dea
“toate dajdiile ca ºi ceilalþi vecini, iar pentru muncã ºi
pentru peºte ei sã fie lãsaþi în pace” 73. Documentele
ulterioare vor preciza clar scutirile ºi obligaþiile locuitorilor
din Satul Nou, ºi anume “sã fie slobozi de bir ºi de gãleþi
ºi de goºtina de oi, stupi ºi de porci, de oaie seacã ºi de
seu ºi de miere domneascã ºi de cai domneºti ºi de bani
de judeþ ºi de toate dajdiile ºi mâncãturile care sunt peste
an în þara domniei mele, sã fie în pace ºi slobozi74. Aveau
însã obligaþia faþã de domnie “sã dea din an în an,100 de
galbeni ºi sã-i aducã la visteria domniei mele”, dar sã se
ºtie, sã dea la Sfântul Gheorghe 50 galbeni pe jumãtate de
an ºi iarãºi la Sfântul Dumitru 50 galbeni, iarãºi pe jumãtate
de an” 75. Aceastã obligaþie cãtre visteria domneascã o
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dãruieºte domnul, câteva luni mai târziu, “la Sfânta
Mãnãstire ca sã se întãreascã ºi sã se înoiascã ºi sã fie la
nevoie” 76
Aceste drepturi sunt întãrite de domnul Alexandru
Coconul la 15 iunie 1626 77 ºi de domnul Alexandru Iliaº,
în cea de-a doua domnie ,la 1 mai 1625, când este
confirmatã ºi situaþia lor de moºneni78. Astfel de avantaje
nu puteau sã nu atragã pe þãrani. ªi cum documentele cu
privire la Satul Nou îi desemneazã pe cei aºezaþi aici, fie
cu numele de sârbi 79 , fie cu expresia “oameni fãrã dajdie,
de peste Dunãre ºi sârbi”80, cei care au venit în noua
slobozie proveneau indiscutabil din Dobrogea.
Denumirile prin care documentele amintite desemneazã
pe cei aºezaþi în Satul Nou nu exprimã o realitate etnicã.
Mai mult, ele dovedesc, sigur, cã oamenii care au întemeiat
slobozia Satul Nou,în majoritate erau români veniþi din
Dobrogea. Unii dintre ei fugiserã, mai demult, peste baltã,
în Dobrogea, din cauza obligaþiilor multiple fiscale, ºi care
acum reveneau sã se bucure de scutirile acordate
sloboziilor 81.
Douã documente de la Alexandru Iliaº, unul din 15
noiembrie 161282 ºi celãlalt din 1 mai 1628 83 , constituie
dovada sigurã cã oamenii care au întemeiat slobozia Satul
Nou erau aproape toþi români originari din Dobrogea. 84.
Numãrul celor veniþi de peste baltã este important;
iniþial a fost de 153 ºi a crescut treptat la 170 85. Majoritatea
dintre ei au nume curat româneºti: ”Micul ºi Stoica ºi
Mânzatul ºi Gheorghe ºi Bran ºi Babiþã, Granna, Ion,
Ursu…etc” 86. Slobozia Satu Nou a fost o aºezare
româneascã, înfiinþatã de românii dobrogeni, atraºi de
avantajele garantate de domnul Þãrii Româneºti87.
Participarea românilor dobrogeni la înfiinþarea de
slobozii pe braþul Borcea va continua ºi la sfârsitul sec. al
XVII-lea ºi în sec. al XVIII-lea. De data aceasta
documentele vor preciza ºi cauza care a determinat pe
domni sã întemeieze noile sate: depopularea satelor ca
urmare a refugierii locuitorilor în baltã ºi, de aici în
Dobrogea, din cauza apãsãrilor fiscale. Astfel, în anul
1681, domnul ªerban Cantacuzino hotãra înfiinþarea pe
moºia Fãcãieni a unui sat nou.Cei aºezaþi în noul sat
trebuiau sã fie “adevãraþi strãini, din altã þarã”88. Probabil
cei care au participat la crearea satului au fost românii din
satele dobrogene, având în vedere legãturile strânse ale
satenilor de aici cu românii din Doborgea89.
Un alt caz se referã la dreptul primit de Mãnâstirea
Sf.Ioan din Bucureºti, dat de domnul Nicolae
Mavrocordat,de a strânge pe moºia sa Vlãdeni ”oameni
strãini, din Þara Turceascã fãrã bir ºi fãrã gâlceavã”90.
Oamenii strãini din Þara Turceascã nu erau alþii decât
locuitorii satului Vlãdeni, care fugiserã în Dobrogea, ceva
timp mai înainte. Dovada o reprezintã un alt hrisov de la
Nicolae Mavrocordat, din 19 iulie 1721, prin care dãdea
dreptul mãnãstirii sã aibã “a þinea la moºia sa, ce se cheamã
Vlãdeni ot sud Ialomiþa 5 rumâni. Care rumâni sunt fugiþi
de multã vreme în Þara Turceascã”91. Locuitorii din Vlãdeni
se vor refugia din nou în Dobrogea în timpului rãzboiului
ruso-turc din 1768-1774. Un document emis de divanul
Þãrii Româneºti la 30 iulie 1772 aratã cã satul Vlãdeni se
depopulase, iar oamenii se împraºtiaserã “care încotro
au vrut”92. Egumenul Mãnãstirii Sf.Ioan capatã, acum,
dreptul sã-i aducã din nou pe fugari.
În secolul al XVIII-lea ºi satul Stelnica, acum
proprietatea marelui spãtar Mihai Cantacuzino, a gãzduit,
de asemenea, oameni veniþi de peste Dunãre93.
De altfel, relaþiile satului Stelnica cu locuitorii de pe
malul dunãrean al Bãlþii ºi îndeosebi cu Cernavoda,
îmbracã, deseori, aspecte foarte interesante. Astfel, întrun document din 24 septembrie 1647, care se referã la o
vânzare de pãmânt în satul Stelnica, apare ca martor un
anume jupân Nica din Cernavoda. De asemenea, la
mijlocul secolului al XVIII-lea, în Stelnica se afla o familie
de boieri ai cãror ascendenþi erau veniþi de peste Dunãre,
de la Cernavoda94. În ambele cazuri, considerãm noi, este
vorba de locuitorii din satul Stelnica, care din diferite
motive au trecut Balta în Dobrogea, la Cernavoda,
pãstrãnd legãturile cu satul de baºtinã, în cea de-a doua
situaþie revenind în Stelnica. Aºezarea românilor

dobrogeni pe malul stâng al Bãlþii Ialomiþei a fost
determinatã ºi de iniþiativa unor feudali turci din Dobrogea,
de a înfiinþa unele aºezãri vremelnice, aºa numitele “odãi”,
atât pentru cultivarea pãmântului, cât ºi pentru pãscutul
vitelor97. Astfel, Ibrahim Aga a întemeiat pe moºia Brãucini
mai întâi o “hodae”, apoi numãrul locuitorilor a ajuns la
53, devenind sat cu numele Beilic. Satul pãstra numele
satului omonim din Dobrogea, de unde au venit cei 53 de
oameni98. Fãrã îndoialã, cei veniþi erau români dobrogeni,
pentru cã, se ºtie, Poarta nu permitea aºezarea turcilor în
Principate. De data aceasta iniþiativa lui Ibrahim Aga a
dat naºtere unei aºezãri ce îºi va continua existenþa ºi în
secolele urmãtoare. Alte iniþiative ale feudalilor turci s-au
sfârºit destul de repede ca urmare a plângerii domnilor
români, ºi turcii au fost alungaþi la porunca sultanului
pentru cã încãlcau teritoriile româneºti.
În a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea ºi prima
jumãtate a secolului al XIX-lea trecerea românilor
dobrogeni în stânga Bãlþii are drept cauzã rãzboaiele rusoturce, care au cuprins în teatrul lor de operaþiuni ºi
Dobrogea. Distrugerile provocate de rãzboi ºi mai ales
teroarea bandelor de basbuzuci au creat o stare de
nesiguranþã pentru creºtinii din Dobrogea, în majoritate
români. Pentru românii din satele de pe malul Dunãrii
singura posibilitate de salvare în timpul rãzboiului era
fuga la fraþii lor din satele de pe Borcea. De cele mai multe
ori trecerea era individualã sau în grupuri restrânse.
Îndeobºte, pãrãsirea micilor aºezãri se fãcea pãnã la
trecerea urgiei, dupã care reveneau în satele lor de baºtinã,
prefãcute în ruinã; ºi-au refãcut gospodãriile distruse,
reluând viaþa de la capãt, nãdãjduind în vremuri mai bune.
Au fost ºi situaþii când unii rãmâneau definitiv în Þara
Româneascã. Nu vom insista asupra trecerilor individuale
consemnate în numãr mare în documentele istorice99.
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Mihai Iorga

Problema limbajului în filosofia heideggerianã
din Fiinþã ºi Timp
Discursul (die Rede) este al treilea existenþial fundamental
care constituie fiinþa locului de deschidere, adicã starea de
deschidere a faptului de a fi în lume (Erschlossenheit), alãturi
de situarea afectivã (Befindlichkeit) ºi întelegere(Verstehen).
Între cele trei straturi arhitectonice ale deschiderii Dasein-ului
cãtre fiinþa sa nu existã o demarcaþie netã, ci o întemeiere
reciprocã ce face ºi mai confuz întregul tablou al analiticii Daseinului. Astfel, se spune cã situãrii afective îi corespunde un anumit
grad de înþelegere, de explicitabilitate, iar enunþul, care este un
derivat al explicitãrii (interpretãrii), conduce la conceptele de
spunere si vorbire care þin de limbã (Sprache).
În ciuda faptului cã discursul (die Rede) este, existenþial
vorbind, tot atât de originar ca situarea afectivã ºi înþelegerea,
se poate observa cã autonomia sa are de suferit, în masura în
care structurile discursului ºi structurile înþelegerii sunt
întrepãtrunse, în aºa fel încât graniþa dintre ele nu e întotdeauna
foarte limpede. “Discursul este parcã prins în aria gravitaþionalã
a înþelegerii, ca un satelit al ei, ca o concretizare a ei”1.
Deºi, conexiunea dintre înþelegere ºi discurs este una fireasca,
totuºi, în analitica existenþialã, Heidegger separã aceste douã
fenomene ºi le situeazã sub doi poli existenþiali distincþi. Însã,
cu toate acestea, separaþia dintre aceºtia nu este foarte clarã în
masura în care Heidegger afirmã cã “discursul este articularea
inteligibilitãþii”2. Acest lucru înseamnã cã discursul presupune
înþelegerea, cã aceasta stã la baza lui ºi îl fondeazã. Mai mult, se
spune cã discursul “se aflã la temeiul explicitãrii si enunþului”3.
Pe de altã parte, dupã cum am vãzut, explicitarea ºi enunþul
sunt concretizãri ale înþelegerii ca existenþial. Ar rezulta de aici
cã explicitarea (interpretarea) ºi enunþul ar proveni ontologic
atât din discurs, cât ºi din înþelegere.
Aceastã dificultate formalã nu este izolatã. O întâlnim ºi în
cazul analizei limbii (Sprache) al cãrei fundament existenþialontologic este discursul (Rede), vorbirea discursivã (redenden
Sprechen) are ca posibilitãþi proprii ascultarea (Horen) ºi tãcerea
(Schweigen). Însã, ascultarea, care ar trebui sã aibã rãdãcina sa
ontologicã în discurs, este în repetate rânduri subordonatã explicit înþelegerii. Astfel, apare bizara situaþie în care ascultarea
este fundatã ontologic de doi existenþiali distincþi, adicã de douã
paliere ontologice diferite ale fiinþei Dasein-ului. Aceastã
problemã se dovedeºte însã una aparentã, din moment ce
Heidegger afirmã explicit cã: “discursul ºi ascultarea sunt
intemeiate în înþelegere”4. Dificultatea rãmâne, deoarece s-ar
suspenda astfel caracterul discursului de existenþial “co-originar”
cu ceilalþi existenþiali fundamentali, înþelegerea ºi situarea afectivã.
Oricum, trebuie precizat cã fenomene precum sensul,
semnificaþia, enunþul sau ascultarea pot fi deopotrivã situate
atât în aria înþelegerii, cât ºi în cea a discursului.
Prin urmare, aceºti existenþiali nu trebuie demarcaþi prin
frontiere nete. Dimpotrivã, fiinþa Dasein-ului este constituitã
dintr-o structurã funcþionalã unde aceºti existenþiali se determinã
reciproc, se întrepãtrund în mod esenþial ºi în mod egal.
Revenind la problematica discursului ca existenþial fundamental originar, trebuie sã precizãm funcþia sa ontologicã în
cadrul analiticii Dasein-ului, momentele sale structurale ºi, în
sfârºit, posibilitãþile lui esenþiale.
La prima întrebare putem rãspunde cã: discursul este
articularea inteligibilitãþii. “Inteligibilitatea care presupune
deopotrivã ºi situarea afectivã, proprie faptului de a fi în lume,
se exprimã ca discurs”5. Ansamblul de semnificaþii al
inteligibilitãþii specific mundaneitãþii ajunge sã se exprime prin
cuvânt. Semnificaþiilor din lume ajung sã le fie atribuite cuvinte.
“Ceea ce însã nu înseamnã cã avem de-a face cu lucruri-cuvinte
prevãzute cu semnificaþii”, avertizeazã Heidegger. Articularea
semnificaþiilor cu cuvintele vizeazã palierul mai profund al
existenþialului înþelegerii de la care plecând se concretizeazã în
“lucruri-cuvinte”, adicã în cuvintele spuse ºi auzite în mod factic
ce pot lua forma asertãrii ºi enunþãrii. “Exteriorizarea prin rostire
a discursului este limba”6. Heidegger introduce astfel dualitatea
discurs limbã, ce se structureazã pe modelul fundamental
autenticitate - neautenticitate, ontologic – ontic. Discursul este
temeiul existenþial al limbii ºi, totodatã, cel care, prin
semnificativitatea7 pe care o pune în joc, este cel care articuleazã
starea de deschidere a Dasein-ului, faptul sãu de a fi în lume.
Astfel, în calitatea lui de constituent existenþial al stãrii de
deschidere a Dasein-ului, discursul este determinant pentru
existenþa acestuia. Fenomenul limbii (Sprache) nu trebuie tratat
izolat, deoarece el “îºi are rãdãcinile în constituþia existenþialã a
stãrii de deschidere a Dasein-ului8”. Este vorba deci de o genezã
ontologicã a limbii, de care ar trebui sã þinã cont orice lingvist.
Semnificaþiile generate de discurs dau naºtere, la rândul lor, la
cuvinte. Faptul cã existã cuvinte se datoreazã unor paliere
ontologice mai adânci. Discursul ca existenþial are un fel de a fi
mundan (eine weltliche Seinart), care corespunde acestei þâºniri
a cuvintelor din semnificaþiile determinate, semnificaþii care, la
rândul lor, fac parte dintr-un întreg ce constituie inteligibilitatea
faptului de a fi în lume, inteligibilitate care, la rândul ei, este
concretizarea facticã a existenþialului înþelegerii.
Limba trebuie surprinsã în legatura sa intimã cu temeiul
sãu ontologic, cu discursul ontologic, adicã cu înþelesul sãu

autentic ºi nu trebuie privitã ca o sumã de cuvinte-lucruri dotate
cu semnificaþii. Cuvintele fac parte dintr-un lanþ de concretizare
ontologicã a existenþialului discursului, iar fiinþa cuvintelor nu
poate fi înþeleasã decât în cadrul unei astfel de perspective.
Într-adevãr, Heidegger afirma limpede cã limba (Sprache), ca
totalitate de cuvinte, este doar fiinþa mundanã a discursului,
fiind “exteriorizarea prin rostire” a unui existenþial.
Dacã vrem sã înþelegem limba în mod existenþial, atunci
trebuie evidenþiatã legãtura sa cu propriul temei, cu discursul
ce articuleazã inteligibilitatea. Heidegger este astfel primul
filosof care atrage atenþia asupra naturii ontologice a limbajului,
a legãturii esenþiale a acestuia cu fiinþa ca structurã existenþialã
a Dasein-ului. Din aceastã perspectivã orice abordare ulterioarã
a lingvistului trebuie sã þinã cont de interpretarea ontologicã a
limbajului propusã de Heidegger9. Fãrã aceastã abordare
ontologicã lingvistul nu poate surprinde momentele structurale
ale discursului ºi posibilitãþile esenþiale ale vorbirii, precum
ascultarea (Horen) sau tãcerea (Schweigen). În aceste fenomene,
funcþia constitutivã a discursului pentru existenþialitatea
existenþei devine evidentã. De aceea se impune, în primã instanþã,
o analizã a structurii discursului ºi, în mod special, a vorbirii.
Orice vorbire este “despre ceva”, primul moment structural al discursului este acest “despre ce” (das Woruber) sau
lucrul despre care se vorbeºte în discurs (das Beredete). Pe de
altã parte, în orice discurs “se spune ceva”; al doilea moment
structural este “ceea ce se spune ca atare în discurs” (das
Geredete). Apoi, orice discurs se adreseazã cuiva, el este
împãrtãºit ºi comunicat, fapt ce este posibil pe baza faptuluide-a-fi-laolalta-cu (Mitsein). Trebuie remarcat cã nu putem
comunica cu celãlalt Dasein decât pornind de la o situare afectivã
pe care o împãrtãºim cu celãlalt (Mitbefindlichkeit) ºi de la o
înþelegere comunã cu celãlalt (Mitverstehen)10. Comunicarea
(Mitteilung) este deci al treilea moment structural al discursului.
Fenomenul comunicãrii trebuie înþeles într-un sens ontologic
larg. Heidegger distinge simpla comunicare enunþiativã, în care
se transmit simple informaþii, de comunicarea fundamental
existenþialã, subsumând-o pe prima ca un caz particular al celei
de-a doua. Prin aceasta din urmã se constituie articularea
faptului-de-a-fi-unul-laolaltã-cu-altul la nivelul înþelegerii.
Comunicarea nu este astfel doar o simplã transmitere de trãiri,
pãreri sau dorinþe, de la o persoanã la alta, ci ea reprezintã însãºi
fiinþa laolaltã (Miteinandersein) a oricãrei manifestãri interpersonale. “Dasein-ul-laolaltã este în chip esenþial manifest în
situarea afectivã comunã ºi în înþelegerea comunã”11. Ceea ce se
manifestã acum este legãtura nemijlocitã a discursului, nu doar
cu înþelegerea ca existenþial, ci, în mod deosebit, cu situarea afectivã.
Heidegger numeºte aceastã legãturã Bekundung, iar acestei
dimensiuni afective a discursului îi sunt subsumate “intonaþia,
modulaþia, ritmul discursului, felul de a vorbi”12. Bekundung
(facerea manifestã) este al patrulea moment constitutiv al
discursului. O definire a esenþei limbii trebuie sa aibã în vedere, în
egalã masurã, aceste patru momente structurale ale discursului:
“despre ce”-ul (lucrul despre care vorbim în discurs), ceea ce se
spune ca atare în discurs, comunicarea ºi facerea manifestã
(Bekundung). Acestea nu sunt proprietãþi ce pot fi sesizate la
nivel empiric în limbã, ci sunt caracteristici existenþiale ce-ºi au
rãdãcinile în constituþia de fiinþã a Dasein-ului ºi care fac ontologic
cu putinþã ceva precum limba.
Încercãrile precedente de a surprinde natura (esenþa) limbii
s-au orientat întotdeauna cãtre unul sau altul dintre aceste
momente ºi ele au conceput limba pe baza ideii “de expresie, de
formã simbolicã, de comunicare ca enunþ, înþelegând-o ca
împãrtãºire a unor trãiri sau ca mod de a da un chip vieþii”13.
Ceea ce lipseºte acestor abordãri este tocmai încercarea pe care
o face Heidegger de a repune întregul ontologic existenþial al
structurii discursului pe temeiul analiticii Dasein-ului, într-o
legãturã organicã cu înþelegerea ºi inteligibilitatea, dar ºi, aºa
cum am vãzut, cu situarea afectivã.
Legãtura discursului cu înþelegerea ºi inteligibilitatea devine
manifestã atunci când luãm în considerare posibilitãþile existenþiale
ce aparþin actului discursiv, anume ascultarea ºi tãcerea, pentru a
surprinde deschiderea existenþialã a limbii ºi înrãdãcinarea sa
ontologicã. “Ascultarea este constitutivã pentru actul discursiv”14.
Ascultarea este modul existenþial al Dasein-ului de a fi deschis
cãtre celãlalt. Mai mult chiar, ascultarea constituie “deschiderea
primordialã ºi autenticã a Dasein-ului pentru putinþa sa de a fi cea
mai proprie, ca ascultare a vocii prietenului pe care fiecare Dasein
îl poartã cu sine”15. Trimiterea este la tema conºtiinþei.
Într-adevãr vocea conºtiinþei (Stimme des Gewisens) este
cea care cheamã Dasein-ul din cãderea sa trimiþându-l cãtre
putinþa sa cea mai proprie (eigenstes Seinkonnen). Dasein-ul
se deschide cãtre aceastã voce printr-o anumitã ascultare (Horen)
care suspendã orice revendicare pusã în joc de impersonalul
“se”. Tocmai datoritã acestei “ascultãri” esenþiale a conºtiinþei
determinatã de posibilitatea înþelegerii existenþiale faþã de ceilalþi
ca ºi faþã de sine, Dasein-ul este propria sa lume, propriul sãu
fapt de a fi în lume. Apartenenþa sa la ceilalti este condiþionatã
de ascultare, deoarece fiinþa-laolaltã proprie Dasein-ului
presupune “faptul de a se asculta unul pe altul” prin care cineva

poate urmãri pe altcineva, dar îl ºi poate refuza sau sfida. Pe
baza acestei putinþe existenþiale de a asculta devine posibilã
ceva precum auzirea16. “Auzirea are, la rândul ei, felul de a fi al
ascultãrii care presupune înþelegerea”17. Cineva poate auzi numai
dacã e datã posibilitatea existenþialã a actului discursiv ºi a
ascultãrii.
O altã posibilitate a discursului care va configura modalitatea
existenþialã autenticã a acestui existenþial este tãcerea
(Schweigen) ºi modalitatea sa înruditã, discreþia
(Verschwiegenheit). Opus acestora va fi modalitatea gãlãgioasã
a flecãrelii. Discreþia este cea care articuleazã în mod originar
inteligibilitatea Dasein-ului în direcþia autenticitãþii sale.
Conºtiinþa se manifestã în modul tãcerii18, ea constrângând
Dasein-ul la “discreþia de sine însusi”, o “discreþie a putinþei de
a fi de ordinul existenþei”. Astfel, “discreþia retrage cuvântul din
spaþiul flecãrelii ºi al simþului comun pe care-l pune în joc
impersonalul <se>”19, ea ajungând sã determine starea de
hotãrâre proprie Dasein-ului. “Dasein-ul este în chip autentic
el însuºi atunci când se individualizeazã în mod originar în acea
stare de hotãrâre plinã de discreþie”20
Aºa cum am arãtat, demersul heideggerian al analiticii
Dasein-ului este structurat pe douã paliere: ontic-ontologic,
existenþiel-existenþial ºi neautentic-autentic. Discursul, ca orice
existenþial fundamental, are ºi o modalitate neautenticã numitã
“flecãrealã” (Gerede). Heidegger ne avertizeazã cã nu trebuie
sa luãm acest termen într-un sens depreciativ. Nu este vorba de
ceea ce noi numim în sens concret “flecãrealã”, ca vorbire frivolã
ºi neimplicatã, cãreia sã i se opunã gravitatea ºi sobrietatea unei
vorbiri mature ºi responsabile. De asemenea, analiza facutã de
Heidegger fenomenului “flecãrelii” ca manifestare neautenticã
în spaþiul cotidianitãþii a discursului, în speþã a limbii, nu trebuie
privitã din perspectivã valoricã ca o criticã moralizatoare.
Intenþia sa este una ontologicã, chiar dacã se slujeºte de o serie
de imagini care s-ar preta unei asemenea valorizãri.
Aºadar, ce este “flecãreala”? Raspunsul îl dã chiar
Heidegger: “flecãreala este posibilitatea de a înþelege totul fãrã
o prealabilã apropriere (însuºire n.n.) a lucrului. Flecãreala,
care îi stã oricui la îndemânã, ne elibereazã de sarcina înþelegerii
autentice.”21. Prin urmare, flecãreala apare atunci când discursul
nu se mai înrãdãcineazã în mod real în înþelegere ºi nu îºi mai
extrage sensul dintr-o experienþã efectivã a lucrului despre care
se vorbeºte. Înþelegerea se raporteazã în mod esenþial la fiinþarea
pe care o înþelege, iar discursul articuleazã aceastã înþelegere,
pãstrând totodatã raportarea dãtãtoare de sens la fiinþare.
Discursul are astfel o naturã relaþionalã sau referenþialã,
iar referinþa sa este înþelegerea fiinþãrii despre care se vorbeºte.
Însã, atunci când discursul devine autoreferenþial ºi nu se mai
raporteazã la înþelegere, el pierde astfel legãtura primordialã cu
fiinþarea despre care se vorbeºte ºi nu mai comunicã în maniera
aproprierii (însuºirii) originare. Flecãreala blocheazã starea de
deschidere proprie discursului autentic conducând, prin urmare,
la obturarea înþelegerii proprii fiinþãrii intramundane. Flecãreala
voaleazã deci posibilitãþile deschizãtoare ale discursului.
“Flecãreala este din capul locului o închidere” 22 spune
Heidegger. Acest fapt este accentuat în mãsura în care flecãreala
reprimã într-un mod propriu orice nouã interogare ºi orice
înfruntare de idei. În Dasein acest nivel de interpretare al lumii
proprii flecãrelii nu este un rezultat ulterior intrãrii sale în
lume, ci “este prezent din capul locului în orice nivel cotidian
de explicitare în care, în primã instanþã, el este integrat”23.
Flecãreala blocheazã accesul Dasein-ului la propriul sãu sine,
la propria sa fiinþã primordialã ºi la raporturile sale cu ceilalþi,
adicã la însuºi “faptul-de-a-sãlãºlui-în” (In-Sein). Flecãreala se
înrãdãcineazã chiar în fiinþa Dasein-ului, deoarece numai fiinþarea
care are ca mizã propriul sãu loc de deschidere, adicã este “înlume”, are posibilitatea alienãrii, adicã a pierderii în spaþiul
comun al cotidianitãþii.
Note:
1. Ciocan, Cristian , Moribundus sum:Heidegger ºi problema
morþii, Editura Humanitas, Bucureºti, 2007. p. 76;
2. Heidegger,Martin Fiinþa ºi Timp, Bucureºti,2003, Editura
Humanitas, p. 220;
3. Idem. p. 220 ;
4. Idem. p. 222;
5. Idem. p. 220;
6. Ibidem;
7. Idem. p. 226: “Doctrina semnificaþiei îºi are rãdãcinile în
ontologia Dasein-ului”
8. Idem. p. 220
9. Idem. p. 227: “Cercetarea filosoficã va trebui sã renunþe la
<filosofia limbii> pentru a chestiona <lucrurile însele>”
10. Idem. p. 162
11. Idem. p. 222
12. Idem. p. 162
13. Idem. p. 223
14. Ibidem ;
15. Ibidem.
16. Auzirea este mai originarã decât ceea ce psihologic este
numit sesizare a tonurilor (Empfinden von Tonen) ºi percepere a
sunetelor (Vernehmen von Lauten), într-un cuvânt percepere acusticã.
17. Idem. p. 224
18. Idem. p. 363: “Discursul conºtiinþei are loc, exclusiv ºi
constant, în modul tãcerii”
19. Idem. p. 392
20. Idem. p. 425;
21. Idem. p. 230;
22. Idem. p. 231;
23. Ibidem.

Cãtãlin Dinulescu
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CLAUDIU GRECU

METAFICÞIUNEA
Modulaþiile metaficþionale ºi transgresarea limitelor textului
(urmare din numãrul trecut)
Acest lucru dã naºtere la întrebãri privind natura
golurilor: fac acestea parte din textura discursului sau
aparþin însãºi lumii ficþionale? Oricare ar fi rãspunsul,
golurile pot fi percepute doar prin comparaþia cu un fundal:
þesãtura incompletã a textului comparatã cu natura
completã a lumii ficþionale, pentru cei ce propun
îndepãrtarea minimalã; sau incompletudinea lumii
ficþionale comparatã cu „totalitatea” lumii reale, dacã
golurile aparþin structurii ontologice ale lumii ficþionale.
Pentru a surprinde dialectica endotextualã, semantica
narativã trebuie sã ia în calcul atât evenimentele
„concrete” din sfera lumii actuale a textului, cât ºi
evenimentele „virtuale” contemplate de cãtre personaje.
Reprezentãrile mentale ale personajelor pot fi concepute
ca lumi posibile ale unui sistem modal. Umberto Eco
descrie textul narativ ca fiind o „maºinã pentru producerea
de lumi posibile”91. El are în vedere trei tipuri de lumi:
1. Lumea posibilã imaginatã ºi conturatã de cãtre autor,
din care fac parte toate stãrile de lucruri prezentate de
fabulã ca fiind actuale;
2. Sublumile posibile, care sunt imaginate, presupuse
sau dorite de cãtre personaje;
3. Sublumile posibile pe care cititorul le imagineazã,
presupune sau doreºte în timp ce citeºte ºi pe care fabula
le actualizeazã sau le contrafactualizeazã, alegând o altã
ramificaþie.
Lumile de tip 2 sunt descrise de cãtre teoreticienii
lumilor posibile ca fiind domenii de activitãþi mentale: lumi
ale convingerilor, aparþinând sistemului epistemic, lumi
ale obligaþiilor, aparþinând sistemului deontic, lumi ale
dorinþelor, aparþinând sistemului axiologic, ºi lumi ale
urmãririi active de scopuri ºi planuri. Conþinutul acestor
lumi private intrã într-un joc al compatibilitãþiilor care
defineºte relaþiile de opoziþie ºi cooperare dintre
personaje, precum ºi punctele conflictuale ale universului
narativ. Relaþia dintre protagonist ºi antagonist poate fi
descrisã, de exemplu, ca urmãrirea lui p faþã de urmãrirea
lui non-p.
Marie-Laure Ryan împarte în continuare lumile private
ale personajelor în reprezentãri ale materialului existent
sau lumi mentale (credinþe, convingeri), modele statice
ale lumilor, care surprind felul în care va fi sau ar trebui
sã fie lumea actualã (obligaþii, dorinþe, previziuni), modele
dinamice ale lumilor sau lumi- intenþionale, care
proiecteazã cursul evenimentelor ce duc la atingerea
anumitor scopuri (planurile active ale personajelor) ºi lumi
„fantastice”, care contureazã noi sisteme de realitãþi,
având propriile lor lumi posibile ºi actuale (vise, halucinaþii,
acte de imaginaþie, ficþiuni în ficþiuni).
Deºi ideea unui sistem de realitãþi centralizat
contravine ideologiei sale, imaginaþia postmodernã a gãsit
în conceptele teoriei lumilor posibile un sprijin lucrativ
pentru jocurile sale subversive ºi auto-reflexive. Brian
McHale caracterizeazã tranziþia dinspre modernism spre
postmodernism drept o comutare între epistemologic ºi
ontologic92. În timp ce modernismul avea drept stindard
întrebarea „Ce pot sã ºtiu despre propria persoanã ºi
despre lume?”, postmodernismul interogheazã mai radical:
„Ce este o lume? Ce face o lume sã fie realã? Existã vreo
diferenþã între ontologia lumilor textuale ºi lumea în care
noi înºine trãim sau toate lumile sunt create prin limbaj?”
Interogaþia postmodernã apare sub nenumãrate aspecte,
majoritatea elemente ale poeticii teoretice manifestatã în
cadrul paradigmei metaficþionale:
1. Rãsturnarea modelului ontologic clasic prin bifurcãri
ficþionale care conduc la o pluralitate de lumi actuale sau
prin estomparea distincþiei dintre actualitate ºi posibilitate,
nici una dintre lumile sistemului neputându-ºi asuma rolul
de centru ontologic, precum se întâmplã în celebra
povestire a lui Jorge Luis Borges, Grãdina potecilor ce
se bifurcã;
2. Tematizarea originii lumilor narative în procesele
mentale ºi analiza relaþiei creator-produs al creaþiei;
3. Exploatarea relaþiilor identitare inter-universale, prin
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migraþia personajelor dintr-o lume narativãîn alta, precum
se întâmplã în scrierile lui William Faulkner sau ale lui
Marin Preda, în cazul literaturii române;
4. Extinderea îndepãrtãrii minimale la lumile textuale
prin rescrieri postmoderne, lumile rescrise fiind cât mai
aproape de original;
5. Blocarea principiului îndepãrtãrii minimale prin
crearea de obiecte imposibile, topos-uri lipsite de
consistenþÎ ºi fiinþe în mod radical incomplete;
6. Aplicaþii recursive ale gestului de recentrare prin
efectul cutiilor chinezeºti produs de ficþiunea imersatÎ în
cadrul altei ficþiuni;
7. Întrepãtrunderea de niveluri diegetice, efectele
trompe-l’oeil, joaca cu graniþele dintre ficþiune ºi realitate
ºi ceea ce Brian McHale numeºte „strange loops”93
(metalepsa, în accepþia lui Gerard Genette), pÎtrunderea
repetatã în nivelurile narative superioare, care conduc în
cele din urmã la nivelul originar;
8. Subminarea ierarhiei relaþiilor de accesibilitate prin
creaþia de lumi hibride situate în acealaºi timp foarte
aproape ºi foarte departe de realitatea empiricã, aºa cum
este cazul realismului magic;
9. Fascinaþia faþã de scenariile istoriei contrafactuale
ºi creaþia de universuri ficþionale în care realul ºi posibilul
fac schimb de locuri, nemaiputând fi diferenþiate;
10. Fire narative paralele sau stratificate, care ating
simultan sfere ontologice separate, precum realitatea ºi
lumile generate de computer.
Toate aceste modalitãþi de abordare ºi procedee
menþionate nu ar produce însã decât haos în realitatea
textului, dacã nu ar fi dirijate, urmând principiul
reflexivitaþii, de cãtre voinþa operei94 sau – aºa cum am
numit-o mai departe – funcþia metaficþionalã.
3. Funcþia metaficþionalã
Matei Cãlinescu observã cã „mulþi teoreticieni
contemporani (formaliºti, structuraliºti, textualiºti) au
tendinþa de a ignora elementul ludic prezent atât în
generarea, cât ºi în receptarea ficþiunii [...], când diferenþele
dintre ficþiune ºi non-ficþiune sunt voalate pe timpul unei
lecturi captivante. Explicaþia acestei orbiri teoretice faþã
de dimensiunea ludicã a textelor ficþionale (ca ºi faþã de
dimensiunea potenþial jucãuºã sau închipuitã a oricãrui
text narativ) s-ar putea gÎsi în preferinþa formaliststructuraliºtilor pentru un model pur-comunicaþional al
procesului literar, model care nu poate da seama în mod
satisfÎcÎtor de semnalele meta-comunicative ce încadreazã
comportamentul ludic sau modalitãþile ludice de
exprimare”95.
Incluzându-l ºi pe acesta pe lista canoanelor
rãsturnate, paradigma metaficþionalã reuºeºte sÎ
depãºeascã „ceea ce s-a vãdit a fi cel mai influent model
de comunicare (verbalã) din naratologie”96, dupã cum
considerã Gerald Prince, schema comunicãrii impusã de
Roman Jakobson.
La prima vedere, o modificare a modelului jakobsonian
ar putea pãrea de prisos; factorii constitutivi ai comunicãrii
identificaþi de Jakobson se regãsesc ºi în ficþiune:
Mesaj
Context
Emiþãtor
Destinatar
Contact
Cod
91
Umberto Eco, The Role of the Reader: Explorations in the
Semiotics of Texts, Bloomington, Indiana University Press, 1984,
p. 246 (trad n.)
92
Brian McHale, op. cit., p. 6 ºi urm.
93
Ibidem, p. 120
94
vezi Maria Corti, Principiile comunicãrii literare, Bucureºti,
Editura Univers, 1981, pp. 126-130
95
Matei Cãlinescu, A citi, a reciti: cãtre o poeticã a (re)lecturii,
Iaºi, Editura Polirom, 2007, p. 199
96
Gerald Prince, Dicþionar de naratologie, Iaºi, Institutul
European, 2004 , p. 84

(continuare în numãrul viitor)

SECVENÞE DE DINCOLO
DE NORI

CÂND SE ÎNCHID
CÃRÞILE (1)
Siddartha Gautama Buddha a desenat, cu o cretã
roºie, un cerc ºi a spus: „Anumiþi oameni, chiar ºi
strãini între ei, se vor întâlni într-o zi, orice i s-ar
întâmpla oricãruia, oricât de diferite ar fi drumurile lor.
În ziua predestinatã, se vor reuni inevitabil în acest
cerc roºu.” Apare o învinuire a destinului la cei ce nu
cred în viaþã ºi moarte, totul devine un dat, destinul
„þi-e scris”… Evlavioºii, fericiþii de ei, spun cã
Dumnezeu s-a jucat puþin cu Pãmântul ºi a scris pe el
destine… Credinþa aceasta devine o supapã pentru
teama : „Aºa a vrut Dumnezeu!” . Este incontestabil
faptul cã mã simt liberã, dar, în acelaºi timp, merg pe
un drum dinainte trasat? Fãrã posibilitatea de a mai
alege, de a mai discerne, matematic aici este o eroare.
Soluþia rãmâne sã exclud termenul eronat ºi, cum nu
mã pot înºela cã mã simt liberã, voi scoate din ecuaþie
‚datul. Sunt singura ce poate hotãrî cum se va deschide
ºi închide existenþa mea, hi-ha! În legãturã cu familia
nealeasã, fac mici compensaþii ºi concesii enorme.
Ana Blandiana spunea cã trebuie sã fii doar foarte
fericit, iar minunea lumii þi se relevã implacabil; un
mare poet spunea cã ‘scopul vieþii este ea însãºi’,
Noica tocmai mã învaþã despre puterea cuvântului:
„Esenþiale omului îi sunt nuanþele de înþeles. Esenþiale
îi sunt cuvintele”.
Eu:Viaþa trebuie sã-mi fie ‘infinit de vie’! . .
Condiþia mea implicã visul, dorinþa de a atinge un
ideal devine stare de A FI. Freud spunând cã realitatea
nu poate fi suportatã fãrã a visa, mai adaugã ºi cã în
clipa în care atingi idealul, mori... Important nu este
DACÃ trãieºti, ci CUM trãieºti. Eminescu: ‘Decât un
vis sarbãd, mai bine nimic!’: fie cã este vorba de
moarte, fie cã este vorba de pierderea idealului sau
uitarea de sine, geniul se risipeste.
Despre acei morþi vii ce putrezesc prin oraº, cum
obiºnuia sã spunã Bacovia; sunt cei mulþumiþi doar
cu masa ºi casa îmbelºugate. Unde le este sufletul?
Conceptul cãruia îi sunt devotatã pânã la ultima fibrã
e cel de ‘VIAÞÃ FRUMOASÃ’! Pentru un suflet
frumos, în primul rând, este necesarã cunoaºterea de
sine cum te uiþi în oglindã pentru a-þi verifica þinuta,
aºa te uiþi în ochii unui prieten pentru a-þi verifica
fiinþa. O altã dimensiune a sufletului este o privire
aruncatã în jur, cu intentia de a ºti ‘firea’ lumii. Astfel
se îmbogãþesc lumile ºi, odatã cu ele se dezvoltã
creativitatea prin nevoia involuntarã de a face legãturi
între lucrurile nepreþuite sedimentate în tine ºi cele
intuite. Cea de-a treia dimensiune este visul, ce are
rolul, ca ºi moartea, de a-þi întregi fiinþa.
Cea mai mare ºi mai frecventã greºealã umanã: se
inverseazã scara de valori: Adevãrul, Binele ºi
Frumosul se înlocuiesc cu antonimele lor. Am observat
cã prima reacþia a „nedefiniþilor” este de a nega. Micul
Prinþ ( Antoine de Saint-Exupery nu s-a gândit nici
mãcar o singurã clipã cã acest sublim poem de dragoste
ar putea fi considerat povestea de searã a unui copil
de cinci ani) s-a amuzat de contabilul întalnit pe o
planetã acesta nu ºtia nici ce contabilizeazã, nici de
ce face asta; îi intrase în sange ‘adunatul’!
Antonioni, în filmul „Dincolo de nori”: Fata este
interesatã de cel care îi seamãnã în preocupãri ºi îi
spune urmãtoarea poveste: niºte oameni de ºtiinþã
din Mexic, dorind sã ajungã într-un loc din munþi,
angajeazã câþiva hamali-localnici. La un moment dat,
hamalii se opresc ºi aºteaptã, aºteaptã, aºteaptã...
Grupul de cercetãtori devine agitat, dar, târziu, survine
ºi explicaþia: merseserã prea repede ºi... ºerparii s-au
oprit ‘sã îºi aºtepte sufletul ‘rãmas în urmã din cauzã
cã se grãbeau un pic prea mult sã nu-i surprindã
noaptea.
Eu tocmai m-am oprit în cercul rosu… Sunt
singurã… ºi-mi aºtept sufletul! De nu s-ar rãtãci
cãutându-mã.
Simina Grigore

Þãrile Române în ultima parte a “Rãzboiului cel lung” (1601 – 1606)
Pacea de la Zsitvätorök – 1606
În iunie 1601, boierii din Þara Româneascã l-au alungat
din domnie pe Simion Movilã, iar la 1 august 1601 o solie
a boierilor sosea la Mihai, aflat la Cluj ºi îi cerea sã revinã
pe tronul Þãrii Româneþti.1 În ziua de 3 august 1601, la
Guruslãu (lângã Zalãu) forþele unite ale lui Mihai Viteazul
ºi George Basta l-au învins pe Sigismund Bathory, meritul
victoriei revenind în special lui Mihai.2 În seara zilei de 8
august, în cadrul unui consiliu de rãzboi, Basta prezintã o
scrisoare “scrisã” de mâna lui Mihai Viteazul, în care
acesta cerea ajutorul de la Ibrahim–paºa, pentru a recãpãta
Transilvania.3 Scrisoarea se aflã þi astãzi la Viena þi a fost
doveditã de critica de specialitate ca fiind un fals. Din
ordinul generalului George Basta, în zorii zilei de 9/19
august 1601, lângã Turda, o ceatã de valoni a nãvãlit în
cortul lui Mihai Viteazul asasinându-l. Curtea Imperialã a
ordonat practic uciderea domnului român 4 þi nu era pentru
prima datã când imperialii acþionau de o asemenea manierã.
Între timp, la sfârþitul lunii iulie, Simion Movilã revenise
în Þara Româneascã unde, la 5 /12 august 1601, este învins
ºi alungat în Moldova. La aceastã bãtãlie, care s-a dat la
Gura Niþcovului (Buzãu), participã þi ªerban, mare
paharnic.5 În 7/17 octombrie 1601, în tabãra de la
Cârstieneþti( Argeþ), gruparea proimperialã a boierilor a ales
domn al Þãrii Româneþti pe paharnicul Þerban 6, care va
domni sub numele de Radu ªerban (1601;1602 1610 ; 1611).
Peste aproximativ douã sãptãmãni de la alegerea ca
domn al Þãrii Româneºti, Radu ªerban este înfrânt de
Simion Movilã, lângã Târgoviºte. Astfel, la 1 noiembrie
1601, Simion Movilã îºi anunþa victoria asupra rivalului
sãu.7 Radu ªerban este nevoit sã se retragã cu 4.000 de
oºteni ºi cu boierii credincioºi în Transilvania,8 iar Simion
Movilã revine pe tronul Þãrii Româneºti pentru aproape
un an. În Transilvania, la 28 octombrie/6 noiembrie 1601,
în tabãra de lângã Dej a lui Basta, Radu ªerban a jurat
credinþã împãratului Rudolf al II-lea.9 Dupã aceasta, Radu
ªerban trimite pe Stroie Buzescu cu o solie la împãrat,
având ca scop obþinerea unui ajutor financiar ºi militar,
pentru a recâºtiga tronul.10 Poarta, deºi îl recunoscuse,
anterior, domn pe Simion Movilã, acum îl sprijinea pe Radu
Mihnea. Astfel, în 15 martie 1602, are loc lupta de la
Creþeºti, unde Radu Mihnea, sprijinit de otomani, este
înfrânt de oastea lui Simion Movilã.11 Radu Mihnea se
retrage la Giurgiu ºi controleazã partea de sud a þãrii. La
începutul lunii aprilie 1602, solia trimisã de Radu ªerban
pleca cu rãspunsul Curþii imperiale. Acest rãspuns
cuprindea în esenþã urmatoarele: dreptul de domnie
ereditarã în Þara Româneascã; George Basta va acorda
sprijin lui Radu ªerban pentru a recupera tronul ºi, de
asemenea, îi înapoia artileria care a aparþinut lui Mihai
Viteazul; împãratul va da domnului în fiecare an “ajutor
de rãzboi” 300.000 de taleri; Radu ªerban ºi boierii lui vor
primi, în caz de nevoie, domenii în pãrþile imperiului .12
Între timp, în Þara Româneascã are loc un episod demn
de menþionat. Radu Mihnea este “rãpit”, pe când vâna în
preajma Giurgiului, de cãtre 800 de cãlãreþi munteni ºi
adus la fraþii Buzeºti.13 Acest eveniment a fost urmat de
un demers diplomatic al boierimii muntene, care trimetea
un sol la Constantinopol (la începutul lunii iulie 1602) ºi
cerea sultanului sã le dea domn pe Radu Mihnea.
Boierimea munteanã rãmasã în þarã era nemulþumitã de
mãsurile lui Simion Movilã ºi nu mai spera ca Radu ªerban
sã revinã pe tron. În aceastã situaþie, boierii munteni îl
acceptau pe Radu Mihnea, ºtiind cã un domn nu poate
pãstra tronul fãrã asentimentul Porþii. Sultanul însã nu
era deocamdatã dispus la un conflict cu Polonia, care-l
susþinea în continuare pe Simion Movilã. În Transilvania
era semnatã Convenþia de la Cluj(29 iunie 1602), prin care
Sigismund Bathory renunþa la Transilvania în favoarea
împãratului Rudolf al II-lea, de la care primeºte ducatele
Oppeln ºi Ratibor precum ºi un venit de 50.000 de florini
anual.14 La sfârºitul lunii iulie sau începutul lunii august
1602, Radu ªerban, în fruntea unei armate de aproximativ
14.000 de oameni, a trecut munþii ºi înaintând pe valea
Teleajãnului îl alungã din þarã pe Simion Movilã.15 Astfel
începea cea de a doua domnie a lui Radu ªerban - 16021610, pe linia politicã trasatã de Mihai Viteazul: alianþã cu
imperialii ºi continuarea luptei antiotomane. Radu
ªerban,dupã cum o sã vedem, nu a avut revendicãrile lui

Mihai, evitând sã ajungã la conflict cu imperialii. La
mijlocul lunii august 1602, la Târgoviºte, Radu ªerban îºi
organizeazã Sfatul Domnesc, cu Preda Buzescu mare ban
al Craiovei.16 În anii 1602-1605, Þara Româneascã a fost
aliatul principal al imperialilor în “Rãzboiul cel lung”,
celelalte þãri din cadrul Ligii participând doar cu sume de
bani. Astfel, la jumãtatea lunii august 1602, trupele lui
Radu ªerban au declanºat ofensiva la sud vestul Dunãrii
pentru cucerirea cetãþii Belgrad, iar în acelaºi timp,
imperialii trebuiau sã atace pe direcþia Lipova Timiºoara,17
scopul acestor lovituri combinate fiind de a opri oºtile
marelui vizir, care se îndreptau spre Alba Regalã.18 Trupele
lui Radu ªerban au pãtruns în suburbiile Belgradului, dar
aceastã ofensivã nu a fost continuatã datoritã
ameninþãrilor reprezentate de oºtile tãtarilor, conduse de
Gazi Ghirai al II-lea, care, chemat de marele vizir pe frontul
din Europa Centralã, se pregãtea sã treacã prin þara
Româneascã, aducând pe Simion Movilã pentru a-l
repune pe tron la Târgoviºte. 19 La 13/23 – 14/24
septembrie 1602, la Ogretin, Radu ªerban înfrânge oºtile
coalizate ale lui Simion Movilã ºi ale hanului tãtar.20 Oastea
Þãrii Româneºti, în aceastã aprigã confruntare, a cuprins
8-10.000 de pedeºtri ºi 6.000 de cãlãreþi, la care s-au
adãugat 1.000 de cãlãreþi trimiºi de Basta, conducerea lui
Tomaso Cavriolo.21 Oºtile lui Radu ªerban, deºi numeric
erau inferioare adversarilor, erau mai bine înarmate, iar
strategia aplicatã de domn i-a adus acestuia victoria. In
cursul luptei de la Ogretin, Stroie Buzescu a provocat la
luptã ºi a ucis pe cumnatul hanului, dar rãnit el însuºi,
Stroie Buzescu moare la 2 octombrie 1602.22 Refuzul
sultanului de a-l recunoaºte ca domn îl determinã pe Radu
ªerban sã organizeze o expediþie la sudul Dunãrii
(februarie-martie 1603), atacând Turtucaia, ªiºtov, Vidinul,
iar Brãila ºi Hârºova sunt cucerite. 23 Ca semn al
jurãmântului de credinþã depus ºi a serviciilor aduse de
domnul þãrii Româneºti, în aprilie 1603, împãratul Rudolf
al II-lea i-a întãrit lui Radu ªerban stãpânirea Þãrii
Româneºti ºi o subvenþie anualã de 120.000 de taleri,
pentru plata oºtirilor.24 Imperialii aveau nevoie de sprijinul
activ al domnului român, pentru cã stãpânirea lor în
Transilvania era contestatã. Astfel, în lunile martie – iunie
1603, nobilimea filootomanã, în frunte cu Moise Székely,
alungã garnizoarele imperiale ºi ocupã Lugojul, Alba-Iulia
ºi Clujul25 ºi apoi Bistriþa, Sebeºul Sãsesc ºi Mediaºul(19
iunie).26 În aceastã situaþie, G. Basta cere ajutorul lui Radu
ªerban. Comandantul imperial anunþa în acelaºi timp
Curtea de la Praga cã” …pericolul e mare ºi dacã
Românul(Radu ªerban) nu vine cu ajutoare puternice,
cum este dator, eu mã îndoiesc de putinþa de a pãstra
provincial (Transilvania)”.27 Acþiunea lui Moise Székely
devenea o ameninþare pentru Þara Româneascã, ea
aflându-se acum în situaþia din vara anului 1599. Radu
ªerban s-a hotãrât sã acþioneze împotriva lui Moise
Székely din douã motive: obligaþia asumatã faþa de
imperiali ºi ameninþarea “încercuirii” Þãrii Româneºti prin
Transilvania de cãtre otomani. Domnul Þãrii Româneºti,
neliniºtit de pregãtirile pe care le fãcea Simion Movilã
pentru a intra în Þara Româneascã, a permis deocamdatã
sã treacã munþii în Transilvania doar unui detaºament de
3.000 de oameni comandat de Gheorghe Raþ.28 În ziua de
17 iulie 1603, lângã Braºov, se dã lupta decisivã unde
Radu ªerban zdrobeºte oastea lui Moise Székely, care
este ucis în timpul luptei.29 Dupã victorie, Radu ªerban
nu ºi-a impus stãpânirea asupra Transilvaniei, ci a lãsat
principatul în mâinile lui Basta, domnul român abþinânduse de la intenþii aventuroase ce dominaserã politica lui
Mihai Viteazul.30 Deºi a fost somat de mercenarii neplãtiþi
sã prade Braºovul, Radu ªerban a preferat sã împrumute
de la oraºeni 20.000 de taleri, pentru plata mercenarilor.31
In anul 1603 se redeschide ºi conflictul dintre Imperiul
Otoman ºi Iranul Safavizilor(1603-1612). Imitãndu-i pe
otomani, ºahul Iranului a adãugat armatei sale noi unitãti
de robi echipaþi cu arme de foc.32 ªahul Abbâs cel Mare
atacã ºi recucereºte Georgia ºi Azerbaidjanul (în 16031604),33otomanii având de luptat acum pe douã fronturi.
Pe frontul din Europa, Radu ªerban încheie un armistiþiu
cu hanul Crimeei (decembrie 1603) ºi duce tratative
diplomatice cu otomanii. In Transilvania, abuzurile

trupelor habsburgice au determinat revolta nobilimii
maghiare (octombrie 1604-1606) împotriva imperialilor.
Stefan Bocskay, conducãtorul partidei antihabsburgice
îi învinge pe imperiali în lupta de la Almosd ºi este
proclamat principe (21 februarie 1605).34 Tratativele
purtate de domnul român cu otomanii precum ºi înfrîngerile
suferite de aceºtia în rãzboiul cu Iranul l-au determinat pe
sultanul Ahmed I(1603-1617) ca, în decembrie 1604 –
ianuarie 1605, sã recunoascã domnia lui Radu Serban.35
Pacea încheiatã cu otomanii oferea posibilitatea refacerii
Tãrii Româneºti, cãreia i se fixa un haraci de 32.000 de
galbeni.36 În privinþa relaþiilor cu imperiul otoman este de
observat un aspect: deºi aliaþi ai imperialilor, atât Mihai
Viteazul ( mai înainte), cât ºi Radu Serban, ei au lãsat
calea deschisã tratativelor cu Poarta, evitând o
confruntare de proporþii cu otomanii. Aceastã poziþie
ambiguã era confirmatã de Radu ªerban în timpul unei
discuþii cu un emisar tãtar:”…cu turcii o sã menþin prietenie
ºi bunã vecinãtate la graniþã, astfel încât comerþul sã fie
liber ºi soldaþii sã nu prade þara…”.37 Dupã alungarea
imperialilor din Transilvania, Radu Serban a dus o politicã
de bunã înþelegere cu principi ºi guvernatorii Transilvaniei
pe baza unor tratate la nivel de egalitate. Domnul Tãrii
Româneºti a purtat tratative ºi cu Ieremia Movilã, dar la
sfârºitul lunii iunie ºi începutul lunii iulie 1605 are loc
ultima încercare a lui Ieremia Movilã de a pune pe tronul
muntean pe Simion Movilã.38 Poarta, care încheiase pacea
cu Radu Serban, nu a acceptat înlocuirea acestuia
temându-se de creºterea influenþei polone în Tãrile
Române. La 26 iulie/5 august 1605, Radu ªerban încheie
la Târgoviºte un tratat de alianþã cu reprezentanþii lui
Stefan Bocskaý.39
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Pentru mine, orice escapadã la stânã începe cu un
telefon de la Dobre. Când mã sunã, ºtiu sigur cã-i rost de
plimbare. Altfel, îmi mai trimite câte un mesaj pe e-mail,
absolut necesar în colaborarea noastrã Helisianã, ºi
atunci zgârcindu-se la cuvinte. Pentru exemplificare, voi
prezenta ultimul mesaj, în care a fost de-a dreptul vorbãreþ:
„Ai vrut poze. Ia poze.” La cel mai recent telefon, îi rãspund
bucuroasã ºi ce-mi aud urechile? „Ce bine cã eºti tu!”
Emoþionatã, mã pregãteam sã ascult o tiradã romanticã
din repertoriul stãnescian: „Ce bine cã eºti! Ce mirare cã
sunt!” Când acolo, romantismul lui Dobre raportat la
persoana mea se reduce la o… spaimã pe care a tras-o cu
ocazia telefonului anterior. Cu douã luni în urmã, când ma sunat, în loc de „Bunã ziua” sau orice altã introducere
inutilã, zice: „Stai jos, sã nu pici!” Cum eram deja picatã,
vreau sã spun aºezatã (deci cu scaun la fund, cã ãluia de
la cap i s-a pierdut urma, dac-o fi existat vreodatã), mã
ridic, sã am de unde mã aºeza, ºi execut ordinul. „Gata!”,
zic. „Stai bine?”, insistã, motiv pentru mine sã mã întreb
dacã nu cumva urmeazã sã ne dãm, prin telefon, cu
parapanta. „Da. Sã zicem.” Deºi recunosc cã se putea ºi
mai bine. Decât sã stau pe scaun, într-un birou, aº fi putut,
de exemplu, sã stau mai comod pe un chaise-longue
undeva pe Côte d’Azure. Deocamdatã, stãteam sprijinitã
pe un cot d’al meu, cu telefonul la ureche, cu mâna liberã
semnând niºte documente, iar cu restul corpului executând
comenzile militãreºti date de Dobre. Ce coincidenþã! Tot
Dobre se numea ºi maiorul care, pe vremea studenþiei
mele (când fetele fãceau armata), insista sã scoatã adevãraþi
soldaþi din noi, ameninþându-ne cã ne urcã în copaci ori
de câte ori bãteam pas de defilare cu mers de manechine
pe podium. N-am înþeles niciodatã ameninþarea lui ºi nici
de ce feminitatea noastrã îi deranja simþul estetic. Dar, à
propos de coincidenþe, sã vedeþi mai departe! Dupã ce lam asigurat pe Dobre (scriitorul, nu maiorul) cã stau relativ
bine, ºi-a început istorisirea: „Sã vezi ce mi s-a întâmplat!
Te am în telefon lângã o staþie de taxiuri. Cum oi fi apãsat,
cã s-a format acolo. Dar eu te sunasem pe tine, înþelegi?
Rãspunde un tip, mã prezint ºi cer cu Loredana. Ãla zice:
Imediat! ªi ce crezi? Îmi dã o Loredanã. Mi s-a pãrut mie
cã nu-i vocea ta, dar m-am prezentat, totuºi: Dobre sunt.
Loredana (aia, cine-o fi fost) nu-mi dã timp nici sã respir
ºi mã ia tare: Aaa, bine c-aþi sunat, domnu’ Dobre. Chiar
voiam sã vã caut eu. Uitaþi care-i treaba: de când sunteþi
la noi, numai probleme ne-aþi fãcut, am primit numai
reclamaþii de pe urma dumneavoastrã. De mâine, sã nu
mai veniþi la serviciu! Sunteþi concediat!” Mãi, tu îþi dai
seama, adaugã Dobre-al nostru (scriitorul, nu
disponibilizatul), eu tocmai am fost dat afarã. Nici acum
nu mi-am revenit din ºoc. ªi nici mãcar nu ºtiu ce-am
fãcut, cã tipa nu mi-a mai dat timp, mi-a închis telefonul în
nas. Deci, sã recapitulãm: eu cãutam o Loredanã, am gãsito, ea aºtepta un Dobre ºi, de bine ce l-a gãsit, l-a ºi dat
afarã.” ªi a adãugat, mucalit: „Vezi, sã nu mã dai ºi tu
afarã!” Acum cred cã înþelegeþi „poezia” lui Dobre când,
la telefonul din luna mai, a exclamat cu bucurie: „Ce bine
cã eºti tu!” Se temea, sãrmanul, cã, dacã dã peste altã
Loredanã, cine ºtie ce prãpãstii mai aude. Astfel s-au
spulberat visurile mele romantice. ªtiam eu cã n-am fost
niciodatã muzã pentru poeþi. Doar pictorii, când mã
întâlnesc, vor sã mã deseneze. Dar n-am înþeles de ce.
Prima datã când am servit de model unuia a fost întro tabãrã la munte, prin clasa a VII-a. Un profesor de desen
a þinut morþiº sã îmi facã portretul în creion, drept pentru
care am stat nemiºcatã ca o statuie vreo cinci ore, pe un
scaun, afarã, timp în care mã punea ba sã privesc mai la
stânga, ba mai la dreapta, ba sã ridic bãrbia cu 0,5 grade.
În timpul acesta, mã mâncau þânþarii ºi priveam cu jind la
colegii mei care bãteau mingea. Domnul profesor desena
ºi rupea, rupea ºi arunca. Nu era deloc mulþumit de
rezultat. Iar eu mã întrebam dacã n-a auzit de minunata
invenþie numitã aparat de fotografiat. Întrucât, în ziua
respectivã, aruncase tot ce desenase, a doua zi mi-a propus
sã reluãm ºedinþa. I-am spus cã mã duc sã mã pieptãn, am
luat o pãturã ºi… dusã am fost! Pe o fâneaþã din apropierea
taberei, unde am dormit ore în ºir pe pãmânt. Atunci am
descoperit prima datã minunea somnului în aer liber, direct pe iarbã. Niciodatã n-am dormit mai bine ca atunci,
niciodatã nu m-am simþit mai mult în comuniune cu natura,
era o stare de fericire pe care nu ºtiu sã mi-o explic. În
lumea invadatã de praf, substanþe toxice ºi fiare (la propriu
ºi la figurat), când simt nevoia unei „guri de aer”, mai mult
în suflet decât în plãmâni, e suficient sã închid ochii
pentru câteva clipe ºi sã îmi amintesc somnul acela. E
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ciudat cum îþi poþi aminti un somn. Bineînþeles cã mi-am
primit pedeapsa. Profesorii din tabãrã intraserã în panicã,
formaserã echipe de cãutare, dar nu m-au gãsit decât
atunci când, de bunã voie ºi, mai ales, de foame, m-am
întors. Nu înþelegeam de ce lumea se agitã, de ce
directoarea þipã la mine. Am fost întrebatã de ce am plecat,
îi cam uimisem, cãci eram cunoscutã ca fiind una dintre
cele mai disciplinate eleve. N-am dat nicio explicaþie,
suportând o pedeapsã în plus. De minþit, nu ºtiam sã
mint. Iar, dacã aº fi spus adevãrul, mã temeam cã ar fi fost
certat ºi domnul profesor. Iar eu nu voiam aceasta; deºi
mã enervase cu desenul lui, þineam la el ºi îi pãstrez o
amintire duioasã ºi azi, chiar dacã nu l-am mai vãzut de
atunci. A fost primul bãrbat care mi-a spus cã sunt
frumoasã ºi care m-a determinat sã mã privesc în oglindã
altfel decât rãþuºca cea urâtã; pe mine, care le vedeam
mult mai frumoase pe alte fete ºi m-aº fi bucurat sã semãn
cu ele. ªi tot el mi-a dat de înþeles, pentru prima datã, cã
frumuseþea nu se reduce la aspectul exterior. Cãci domnul
profesor mai zisese ceva, ca un fel de avertisment pe care,
la vârsta aceea, nu l-am priceput: „Pãcat de tine, cã eºti
frumoasã! Greu va fi cuiva sã-þi „prindã” sufletul, aºa
cum mie mi-e greu, în desen, sã-þi prind mai mult decât
trãsãturile exterioare. Nu reuºesc sã pun pe planºã tocmai
esenþialul, partea aceea care te defineºte ºi te scoate din
banal. Hmmm… chiar mã întreb cine va reuºi sã te prindã”
Ei, dom’ profesor, cine va ºti sã „citeascã”. ªi cine nu se
va speria de la primul obstacol. Dar asta e altã poveste…
încã se scrie.
Iertaþi abaterea de la subiect! Nu întâmplãtor am adus
vorba de profesorul de desen. Chiar dacã par cã bat câmpii,
sã ºtiþi cã vã pãcãlesc! Voiam sã fac o introducere mai
specialã prietenului nostru, prezenþã discretã ºi
încântãtoare, profesor de desen, la rândul sãu, artistul
plastic Vasile Aionesei, cel care, la drumul acesta, l-a
înlocuit pe Costel, dus din câte am înþeles pe la þara lui,
cu treburi deloc intelectuale, cum ar fi jumulitul ierbii. Pe
domnul profesor (pe care n-aº îndrãzni sã-l numesc altfel,
întrucât mi-a fost ºi mie profesor în liceu) îl voi numi aici
Vasile, pentru simplificare ºi pentru a nu face notã aparte
faþã de ceilalþi. Ce-mi place mult la Vasile e cã niciodatã nu
te pune sã „pozezi”. Tu stai de vorbã, mãnânci, creezi,
faci gimnasticã, treaba ta; el priveºte ºi mâna îi merge.
Dar ce-i merge! Cei care i-au vãzut lucrãrile ºtiu ce spun.
Cei care nu, daþi fuga! Portretul pe care mi l-a fãcut în
2007 îmi pare cã se apropie destul de mult de „mine”. În
cel pe care mi l-a fãcut acum, la stânã, Teoharie susþine cã

semãn cu Vadim Tudor. Ceea ce mi-a dat ideea sã-i intentez
proces de paternitate. Lui Vadim, nu lui Teoharie. De fapt,
de vinã pentru acestã asemãnare sunt ochelarii de soare
pe care îi purtam, cãci, de data aceasta, am stat mai mult
afarã, în livadã, chiar dacã, din pãcate, am ratat pomii
înfloriþi, cu care Florin mã tot ameninþã din iarnã.
Am vorbit de cãrþi, de romane, de poezie; Teoharie
ne-a citit (cum vedeþi, doar el ºtie sã citeascã; noi, în
schimb, ºtim sã scrim. Sâc!) din cartea lui Ion Mureºan
„Alcool”. Mie, titlul acesta nu-mi place. În schimb, mi-a
plãcut mult (ºi nu doar mie) poezia „Înviere”, din care voi
reda, aici, numai finalul: „El a venit zicând doar Pace vouã!/
ªi cerul tremura ca o petalã”
La un moment dat, Florin ne anunþã cã are niºte copii
acolo, la stânã, luaþi de suflet, pe care i-a botezat cu
numele noastre. Un gest ce pare caracteristic lui Florin;
Dobre zice cã adeseori comite astfel de fapte, ba ia de
suflet pe vecinul din stânga, ba pe cel din dreapta, ba
toatã strada, ba tot Malteziul. ªi, dacã încerci sã-l feliciþi
pentru binefacerile sale, întreabã zãpãcit: „Da’ ce, ce-am
fãcut?” Dobre ºi cu mine, mai sentimentali din fire, l-am
felicitat cãlduros, dar l-am ºi certat totodatã: „Pãi bine,
domnule, nu puteai sã ne spui ºi nouã dinainte, sã venim
ºi noi cu ceva pentru copiii ãºtia? Am adus mâncare la
câini ºi lor nici mãcar o bomboanã!” Florin zice: „Lasã, cã
le aduceþi data viitoare!” L-am întrebat cum adicã i-a
„botezat”, copiii ãºtia nu fuseserã botezaþi? Se dusese cu
ei la Bisericã? Rãspunsul a fost „nu” la ambele întrebãri.
El doar îi numise. Aºa cã, fãrã sã stãm prea mult pe gânduri,
am hotãrât, în unanimitate, cã fiecare dintre noi îºi va
boteza copilul aferent; mergem odatã toþi la Bisericã ºi
facem cele cuviincioase sã-i creºtinãm. Nu ºtiu ceilalþi cât
s-au bucurat, dar eu eram în culmea fericirii, cã n-am fost
naºã pânã acum niciodatã. Am ales ºi numele fetiþei „mele”
(nu voiam s-o cheme ca pe mine, ºtiu eu un nume care-mi
place mai mult). Codrin întreabã: „La al meu cum i-ai zis?”
„ªerban”, rãspunde Florin. „Trebuia sã-i pui Codrin”, se
supãrã împricinatul. Teoharie ºi el: „Pe al meu îl cheamã
Nicu sau Teoharie?”. Nicu, desigur, cã de sfântul Teoharie
încã n-am auzit. Ceea ce nu înseamnã cã nu existã sau cã
nu va exista vreodatã ºi un sfânt cu un astfel de nume. Ce
mai, fãcuserãm toate planurile, mai aveam sã fixãm data
botezului. Florin, cãruia îi luceau ochii cam tare, a tot
insistat sã ne ducem sã vedem copiii. Noi ne cam codeam,
cã ne era ruºine sã mergem cu mâna goalã (înþelesesem
cã ar fi destul de mãriºori. ªi cam mâncãi de fel, cã ne
spusese cã beau câte 4-5 litri de lapte pe zi). Pânã la urmã,
ne-am hotãrât ºi am format o procesiune, în frunte cu
Florin ºi cu ceata de câini târâº dupã noi, atât pe flancuri,
cât ºi pe post de avangardã ºi ariergardã. De dragul
copiilor, am înfruntat tot felul de pericole ºopârle, albine,
pureci de iarbã ºi ne-am umplut de… îngrãºãmânt natural. N-am avut cum sã-l ocolim, întrucât Florin ne-a condus
fix în grajd. Euforia noastrã a mai durat pânã când s-au
acomodat ochii cu trecerea de la lumina soarelui la
întunericul din interior. Dar nici când am început sã vedem,
n-am priceput. „ªi unde-s copiii?”, ne întrebam toþi. Cã, în
afarã de vreo doi lucrãtori (ce nu pãreau deloc copii!)
care se ocupau cu rânitul, nu mai erau decât niºte… viþeluºi
de toatã frumuseþea. Pe care Florin a început sã ni-i
prezinte: „Ãsta-i ªerban, ãsta-i Vasile…” Sã picãm acolo!
Singurul motiv pentru care eu am amânat leºinul pe mai
târziu e acela cã, pe lângã faptul cã nu era nicio camerã de
filmat prin preajmã, sã pot face senzaþie la ºtirile de la ora
cinci, nu eram deloc împãcatã cu materialul ecologic în
care ar fi urmat sã mã prãvãlesc. Dar ne-am adaptat repede
situaþiei. Nici nu ºtiþi cum s-au trezit orgoliile în noi! Cineva
întreabã: „Care-i Loredana?” (Babe curioase!) La care
eu, fãrã a mai aºtepta rãspunsul, sar înþepatã: „Cea mai
frumoasã! Nu þi-e clar?!” Adicã… mã-nþelegeþi. Dupã ce
cã eram viþeluºã, mãcar plinã de calitãþi sã fiu. Pe cuvântul
meu cã Loredana era cea mai frumoasã dintre viþei!
Teoharie, care nu-ºi vãzuse „copilul”, întreabã ºi el: „Da’
Nicu care e?”. Florin îi aratã un „individ” care stãtea retras
într-un colþ, prilej pentru Teoharie sã exclame dezamãgit:
„Ãla, bleg aºa?” L-am asigurat cã nu de bleg stãtea Nicu
retras, ci datoritã superioritãþii sale nete asupra celorlalte
rumegãtoare (intelectual ca ºi naºul!), neavând ce sã
discute cu ele, de vreme ce n-auziserã de Eminescu.
Dupã ºocul iniþial, ne-am strâns în braþe „copiii”, am
salutat lucrãtorii (care se uitau la noi ca la niºte
Florentina Loredana Dalian
(continuare în pag. 23)
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extratereºtri. „Doamne, ce face cartea din om!”) ºi am ieºit
la lumina zilei, în speranþa cã vom deschide ochii ºi vom
afla cã a fost doar un vis urât. Eh, visele se-mplinesc
uneori! ªi pune-te pe râs! Eu, una, n-am mai râs demult
aºa. Bravo, Florine! Ne-ai servit-o ca la carte! Dar sã vezi
când þi-o vom servi noi þie! Mare curaj pe tine. Se vede
treaba cã ai uitat axioma: oi fi tu mai deºtept, dar noi
suntem mai mulþi! Habar n-ai ce þi se pregãteºte. Oricum,
Florin a primit dispoziþie ca, dacã tot ne incitase cu botezul,
sã facã ce-o face ºi sã ne aducã ºi copii adevãraþi, nu
cornute, nu copitate. ªi, bineînþeles, drept pedeapsã, toate
cheltuielile o sã le suporte el.
La întoarcerea cãtre masa din livadã, am fãcut poze cu
Marinicã. Marinicã e un mãgãruº simpatic (nu ºtiu al
cui nume îl poartã) ºi veºnic flãmând. Ar mânca ºi oameni.
A încercat ºi cu mine, dar mi-am retras mâna la timp.
Dacã tot m-am apucat sã rescriu „Cartea junglei”, miam amintit de Dalila. La un moment dat, am intrat în casã
dupã ceva ºi n-am mai închis uºa. ªi numai ce-l aud pe
Florin rãcnind din livadã: „Dalilo, ieºi afarã, panaramã!”
Eu, auzind prima parte a pseudonimului meu, Dali, sã mã
sufoc ºi mai multe nu. Mã uitam dupã o cratiþã mai grea
pe care sã i-o trântesc în cap lui Florin (îmi ajunsese o
clasificare pe ziua respectivã). Întreb din reflex: „Cine,
eeeu?” „Nu tu, dragã, - mã liniºteºte Florin cãþeaua.”
Într-adevãr, pe lângã picioarele mele, se gudura o cãþeluºã
neagrã, despre care am aflat cã se numeºte Dalila. Pe
Samson nu l-am cunoscut. Cred cã dormea, ca blegul, pe
undeva, aºteptând-o pe Dalila sã-l deposedeze de
podoaba capilarã.
Dupã ce cã am trecut prin atâtea emoþii, mai stãteam ºi
cu ochii pe ceas (de butelie scãpasem de data aceasta),
întrucât, la o anumitã orã, trebuia sã ajung într-un anumit
loc. Cum era de aºteptat, prietenii mei au încercat, cu tot
felul de argumente, sã mã deturneze. Dupã ce i-am lãsat
sã fiarbã cât sã le stârnesc interesul (cu cine m-oi fi
întâlnind eu, fãrã ca ei sã ºtie?), le-am spus cã urma sã mã
duc la Mãnãstire (nu, nu de tot!), unde Corala Protoieriei
Slobozia va susþine un concert de muzicã sacrã, în cadrul
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Marinici, Loredane
ºi alte Dalile
Festivalului „Ionel Perlea”. ªi, bineînþeles, i-am rugat ºi
pe ei sã vinã. Oricum, le pusesem în maºinã CD-ul (de
când îl am, în maºina mea, în casa mea, în biroul meu,
uneori chiar ºi în capul meu, nu se mai aude altã muzicã)
ºi le plãcuse. Dar tot au încercat sã mã determine sã mã
rãzgândesc. Cã uite ce frumos e afarã, cã una, cã alta.
Florin chiar mi-a dat de înþeles cã poate sã-i facã ceva la
maºinã sã nu mai funcþioneze. I-am spus cã n-are decât.
Eu, dacã am zis cã merg acolo, voi ajunge, de-ar fi sã
circul cãlare pe Marinicã. Numai Dumnezeu mã poate
împiedica sã ajung. Dacã a vãzut el cã nici cu vorba bunã
nu mã poate îndupleca, nici cu ameninþãrile nu mã sperie,
a umblat la tolba cu metode psihologice, în încercarea de
a mã convinge mãcar sã plec mai târziu. „Ce-are dacã nu
mai treci pe acasã ºi te duci direct, aºa cum eºti? Nu eºti
tot tu? Nu te mai recunoaºte Dumnezeu?” (Vedeþi cu ce
chestii umblã?) Sã te duci tu, Florine, în Sfânta Mãnãstire
mirosind a… cioban! Sã te duci tu sã asculþi Corala
Protoieriei îmbrãcat ca de la sapã! Bunica mea, þãrancã
simplã cu cinci clase, care umbla în rochii ºi basmale din
cea mai ordinarã cârpã, purta ciorapi groºi de bumbac ºi
gumari în picioare, la horã s-o fi dus cum s-o fi dus, cu
niºte haine ceva mai curate ºi niºte încãlþãri ceva mai
puþin rupte. Dar când intra în Sfânta Bisericã, îºi punea
rochiþã neagrã de catifea, batic ºi ciorapi de mãtase ºi
pantofi de lac. Mãcar în memoria ei ºi tot nu te-aº asculta.
ªi-aºa mã temeam cã n-o sã-mi ajungã timpul sã mã rãzui
suficient, cât sã-mi iau un strat de piele, dupã ce mã
pupasem cu atâþia Marinici, Loredane ºi alte Dalile.
Mi-a pãrut rãu cã am stricat cenaclul, dar asta fusese
condiþia pe care am pus-o ca sã merg: la ora 14 fix, pornesc
motorul. Cine vrea, merge cu mine, cine nu… rãmâne de
cãruþã. Au mers toþi. Plus un peºte pe care Florin i l-a dat

lui Dobre, dacã tot n-a mai avut cine sã-l mãnânce (peºtele,
nu pe Dobre).
Luatã cu atâtea evenimente, uitasem sã le fac o
propunere la stânã, dar am lansat-o în maºinã. Anume ca,
de la urmãtorul cenaclu, în afarã de scrisul acela (de-a
dreptul enervant!) la comandã, sã propunem ºi o temã
„de casã”. De la un cenaclu la altul, se stabileºte o temã,
fiecare scrie ceva în liniºtea casei lui (sau în liniºtea casei
altuia, nu ne deranjeazã) ºi, la întâlnirea urmãtoare, citim.
Propunerea a fost primitã cu entuziasm ºi am stabilit ca
deja sã fixãm tema pentru data viitoare. Cineva, inspirat
de „odorizantul de portbagaj” (peºtele lui Dobre), a propus
tema „Peºte”. Am cãzut de acord cã e o temã vastã, de
largã inspiraþie. Eu testez la Teoharie: „Cum e, domnul
Teoharie, Eminescu a scris despre peºte?” La care Codrin,
fãrã a mai aºtepta rãspunsul, a dat o replicã pentru care i
s-au iertat, cred, toanele ºi fasoanele pe care le târâse
dupã el în ziua aceea ºi pe care le prãvãlise peste noi: „Ce
nevoie avem de Eminescu? A scris Iisus Hristos!”
Dobre se întreabã filosofic, cu gândul, probabil, la
unicul lui peºte din portbagaj ºi la familia pe care o are de
întreþinut: „Cum o fi hrãnit, mãi, Omul Ãla, atâta suflare
cu doi peºti ºi cinci pâini?” Întreb, urzicatã: „Cine, Omul
Ãla, Iisus Hristos?” Zice: „Da.” (Cã doar nu putea sã zicã
„nu”!). Îi dau rãspunsul ca din cãrþi (pe care, de altfel, îl
ºtia): „Omul Acela a fost (ºi) Dumnezeu. ªi, cum bine ºtim,
Ceea ce la oameni este cu neputinþã, la Dumnezeu este
cu putinþã “. Dar tu roagã-te ºi, dacã ai destulã credinþã,
poate se umple ºi portbagajul nostru de peºti. Sã vã spun
drept, n-am stat sã numãr câþi a luat din portbagaj, cã nu
mã dãdusem jos din maºinã. Oricum, ºi dacã s-or fi înmulþit,
mie nu mi-a lãsat niciunul (îmi ajungea mirosul), i-a luat el
pe toþi. Zgârcitul!
Dragi cititori, vã cer iertare dacã v-am obosit ºi,
pânã la urmãtoarea cronicã, vã doresc la revedere. A
dumneavoastrã… na! cã nu-mi mai vine sã zic Loredana.
ªi totuºi, pentru conformitate,
Slobozia, 08-09 mai 2011

Mihai Voievod Viteazul, precursor al scrierilor istoriografice,
epistolare ºi memorialistice în Þara Româneascã
Importanþa personalitãþii voievodului Þãrii
Româneºti, al Transilvaniei ºi al Moldovei nu a constat
numai în efortul de a opri cuceririle otomane la sud de
Dunãre, ceea ce i-a adus faima de apãrãtor al creºtinãtãþii,
ci ºi, în egalã mãsurã, prin modul în care a ºtiut sã
retrezeascã conºtiinþa de neam a românilor, locuitori ai
vechii Dacii, prin stimularea afirmãrii limbii române ºi a
istoriografiei la sfârºitul secolului al XVI-lea.
Istoricii care s-au ocupat de aceastã perioadã
subliniazã cã : “Epoca domniei lui Mihai VIteazul este
de o mare importanþã în apariþia primelor semne ale unei
adevãrate renaºteri culturale în Þara Româneascã”. Este
atestat documentar faptul cã, în cancelaria domneascã
a Þãrii Româneºti, în timpul lui Mihai Viteazul, limba
românã începe sã fie folositã în locul limbii slavone în
redactarea actelor oficiale. Domnitorul se dovedeºte a
fi un conducãtor luminat ºi pentru cã, în timpul domniei
sale ( 1593- 1601 ) ºi la îndemnul sãu, se scrie o cronicã
în limba românã referitoare la evenimentele dintre 1593
ºi 1597 din Þara Româneascã, cronicã dictatã parþial de
voievod vistiernicului Teodosie Rudeanu, cumnat cu
Stroe Buzescu, boier oltean sprijinitor al domnitorului.
Ion Rotaru, în voluminoasa “ O istorie a literaturii române
de la origini pânã în present”, apreciazã cu îndreptãþire
: “Aºadar, prima mare unire a tuturor românilor pe plan
politic, sub Mihai Viteazul, oricât de scurtã, a constituit
ºi un impuls pentru emiterea de acte oficiale în limba
naþionalã. Din acest punct de vedere cele câteva texte
considerate a fi ieºit chiar din condeiul marelui voievod
întregitor de neam au o valoare simbolicã ºi forþã
expresivã. Impresoneazã puternic, în aceste puþine texte
rãmase de la Mihai Viteazul, sobrietatea stilului, nu lipsit
totuºi de o fervoare interioarã abia conþinutã în frazã,
solemn în acelaºi timp, dovedind conºtiinþa deplinã a
actului istoric ce se sãvârºea. ( … ) O importanþã mare,
prin ele însele, dar ºi pentru adâncirea studiului cronicilor
muntene în româneºte de la finele veacului al XVII-lea,

au ºi textele pãstrate în limbi strãine, dar care emanã direct de la Mihai Viteazul, relevând personalitatea
Voievodului ºi împrejurãrile care explicã evenimentele
istorice din timpul sãu…” Domnitorul este un precursor al
stilului epistolar, al scrierilor memorialistice ºi al cronicarilor
secolului al XVII-lea. În toate scrierile sale, oralitatea,
construcþia personalã a frazei, tensiunea interioarã a
textului, folosirea pildelor ºi a metaforelor de largã circulaþie
în epocã, atestã contribuþia directã a voievodului la
elaborarea acestor înscrisuri de realã forþã expresivã.
În lucrarea “Literatura românã veche”, vol. I , ediþie
îngrijitã de George Mihãilã ºi Dan Zamfirescu ( Bucureºti,
1969), se menþioneazã cã , între domniile lui Mircea cel
Bãtrân ºi Mihai Viteazul “ apar o serie de scrieri literare, în
sensul larg al cuvântului, adecvat epocii medievale- de
valoare inestimabilã, ce pot sta cu cinste alãturi de creaþiile
similare ale celorlalte popoare europene: Letopiseþul de
când s-a început Þara Moldovei; Învãþãturile lui Neagoe
Basarab, cronicile scrise de Macarie, Eftimie ºi Azarie;
Istoria lui Mihai Viteazul ( sic!); scrieri hagiografice ; opera lui Nicolae Olahus (…), textele aparþinând genului
oratoric ºi publicistic ( soliile lui Vlad Þepeº, ªtefan cel
Mare, ªtefãniþã Vodã, memoriile lui Mihai Viteazul ( n.b.) ºi
altele.” În aceeaºi lucrare se menþioneazã: “Acest secol ( al
XVI-lea ) se încheie sub semnul epocii lui Mihai Viteazul,
unul din pilonii conºtiinþei naþionale româneºti ºi o sursã
permanentã de inspiraþie pentru literatura modernã.”
Mai întâi cronicile despre faptele petrecute în
timpul domniei lui Mihai Viteazul s-au impus atenþiei
istoriografilor ºi literaþilor aplecaþi asupra literaturii
româneºti vechi, medievale. Un exemplu îl constituie
“Cronica lui Mihai Viteazul” scrisã de Teodosie Rudeanu,
al cãrei original redactat în limba românã s-a pãstrat întro prelucrare latinã a diplomatului german Baltasar Walter
Junior, publicatã la Gorlitz ( Saxonia), dupã textul în limba
românã primit de la Teodosie Rudeanu, tradus apoi în
polonã.

Alexandru Piru, cunoscut istoric literar, menþioneazã
în volumul “Literatura românã veche” ( EPL, 1962) cã
Baltazar Walter “ a obþinut la Târgoviºte în lunile iunie
ºi iulie 1597, prin mijlocirea solului polon Andrei
Taranovski, o scurtã descriere a faptelor lui Mihai Viteazul
compusã de cancelar (Teodosie Rudeanu n.n.)în limba
românã ºi aprobatã de domnitor, apoi întoarsã în limba
polonã, pe care el, traducând-o în latineºte, o îmbracã în
cele mai alese circumstanþe.” Deºi originalul “scris la
porunca domnului ºi sub supravegherea lui” ( Nicolae
Cartojan) s-a pierdut, este sigur cã aceastã primã cronicã
oficialã a Þãrii Româneºti a existat, a fost cunoscutã ºi
tradusã ºi a stat la baza întocmirii Letopiseþului
Cantacuzinesc (1663- 1690) întocmit de Stoica Ludescu,
o compilaþie de cronici ale Þãrii Româneºti. Cronica
Buzeºtilor ( 1602- 1610) cuprindea, de asemenea,
evenimentele din timpul domniei lui Mihai Viteazul, trãite
de fraþii Buzeºti ( Preda, Stroe ºi Radu ) ºi relatate din
propria lor perspectivã. Dan Zamfirescu, în vol. II al
lucrãrii Literatura românã veche (1969), considerã
“Cronica Buzeºtilor” ca fiind “ cea dintâi creaþie originalã
în limba românã, inaugurând epoca literaturii naþionale
nu numai prin conþinut, dar ºi prin formã”. Cronica lui
Baltazar Walter se dovedeºte a fi un document bine
informat, scris în limba latinã, menit sã rãspândeascã
faima domnitorului român. Este foarte importantã
relatarea lui Baltazar Walter cã iniþial textul fusese
redactat în “ valahico sermone”, ceea ce ar confirma
ipoteza susþinutã ºi de I.C. Chiþimia în Romanoslavica,
VI, Bucureºti, 1962, cã limba românã fusese deja folositã
în scrierea cronicii oficiale chiar din timpul lui Mihai
Viteazul. Versiunea lui Baltazar Walter în latineºte, chiar
dacã are un justificat caracter encomiastic ºi apeleazã la
unele efecte literare, acordã ponderea necesarã
adevãrului istoric înainte de alte elemente.
N.P.Vrânceanu
(continuare în numãrul viitor)
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Devenise veneticul scrib. Strãinul întors. Plecatul uitat.
Pe hermina însângeratã,
un linþoliu de fluturi ºi o rãcoare tristã trãgeau,
pentru sufletul ostenit,
îngheþul deasupra pergamentului ivoriu.
Se despleteau peste el blestemele, doamne!
Duhul slãbea.
Trupul i se fãcea de pãmânt.
Costel Bunoaica
Numai visul rãmânea viu, ochiul morþii sã-l bea.
El nu a spus nimic, n-avea ce sã mai spunã;
L-am gãsit la o cotiturã de ape.
îi lãsaserã doar privirea cu care sã se amâne.
Drumul îi intrase în spaimã ºi, bãtând din aripile sparte, În cenuºa cuvintelor
spunea luminii poezia despre sinele înstrãinat.
i s-a gãsit o furtunã pârjolitã de la ultimul dezmãþ inventat.
Despre omul ratat.
ªi cartuºul uitãrii cu care s-a fost însurat.
Despre o mie ºi unul de pãcate. Desãvârºite.
Contabilizate.
…Pe malul apei,
Aniversase o seamã de eºecuri dintr-o viaþã sãracã,
umbra lui verticalã
minionã, crescutã ca un ghimpe pe creanga uscatã
singura mãreþie dintre atâtea lucruri înþelepte cât se cuvine
ºi acum era din nou singur cu temerea lui.
sã facem
Inima îi cãlãtorea într-un cui
se rãrea într-un amurg levantin.
ºi trãgea dupã ea pulberi de vânt.
Nu a mai renãscut ca altã datã dintr-o trestie înaltã. ªi multã plângere se fãcu…
Izvoarele secarã,
În dauna amurgului îndepãrtat,
cântecele murirã,
nici satul nu l-a mai recunoscut. Nici mînjii înalþi,
munþi de negurã în pãduri de cãinþã se înãlþarã,
nici câinii,
cât n-au mai fost în lume nicãierea.
nici salcâmii, de acuma, uscaþi.
Chiar ºi ciutura cãzutã în negrul fântânii
un cocor pe el n-a mai dat.
De dragul lui, tipãrii aceastã bocire cu blândã învoire.

Pierderea
sinelui

Independenþa României
- suma jertfelor noastre
Rãzboiul de neatârnare prezintã elemente de
continuitate specifice gândirii ºi acþiunii revoluþionarilor
români de la 1848-1849.
Acest rãzboi se circumscrie luptei pentru emancipare
naþionalã a popoarelor din Balcani împotriva Porþii
Otomane.
La sfarºitul lunii septembrie 1876, la Livadia, în Crimeea,
au avut loc convorbiri ruso-române, în cadrul cãrora
guvernul þarului solicitã guvernului României încheierea
unei convenþii privind trecerea armatelor ruseºti în sudul
Dunãrii. Aceasta s-a încheiat la 4/16aprilie 1877 la
Bucureºti, cuprindea patru articole ºi prevedea trecerea
armatei ruse pe teritoriul þarii noastre.
Rusia se obligã „a menþine ºi a face, a respecta
drepturile politice ale Statului român, astfel cum rezultã
din legile interioare ºi tratatele existente, precum a menþine
ºi a apãra integritatea actualã a României” (art.2).
La 9/21mai 1877, dând glas unei speranþe seculare,
ministrul de externe Mihail Kogãlniceanu proclama, în
Camera Deputaþilor, independenþa absolutã a României.
Corpurile legiuitoare au adoptat moþiuni în sensul
declaraþiei guvernului, iar tributul de 914.000 lei datorat
Porþii a fost anulat ºi a intrat în contul cheltuielilor militare.
Pe 10 mai, principele Carol a proclamat independenþa
României.

Proclamarea independenþei þãrii noastre nu a
reprezentat decât prima etapã a luptei pentru dobândirea
suveranitãþii depline a statului. Acum, ea trebuia apãratã
ºi consfinþitã pe câmpurile de luptã.
În rãzboiul româno-ruso-turc din 1877-1878 ostaºii
români au luptat cu „o stralucitã bravurã” în bãtãliile de la
Rahova, Plevna, Smârdan, Vidin asigurând victoria asupra
Imperiului Otoman.
Bilanþul participãrii armatei române la acest rãzboi a
fost edificator prin pierderile suferite: 55 de ofiþeri ºi 4247
de ostaºi morþi, 70 de ofiþeri ºi 3246 de ostaºi rãniþi. În
urma acestui rãzboi, au fost încheiate tratatele de pace de
la San Stefano ºi Berlin.
În cadrul celui de-al doilea tratat, semnat la 1/13iulie
1878, României i se recunoaºte independenþa, cu
acceptarea unor condiþii care au însemnat lezarea
suveranitãþii naþionale. Astfel, Rusia reanexeazã cele trei
judeþe din sudul Basarabiei (art.45), iar România primea
Dobrogea, Delta Dunãrii ºi Insula ªerpilor (art. 46).
Cucerirea independenþei de stat a reprezentat un factor determinant în procesul desavârºirii unitãþii naþionale
ºi a asigurat cadrul necesar dezvoltãrii economice a þãrii.

Amelia Dincã

Suntem aºa cum ne-a
imaginat Dumnezeu
Îngerii nu dorm.
Dimineaþa îngerul seamãnã cu tine
Trupul se odihneºte ca un granit
În ritmurile anevoiase ale lumii
Îngerii mã locuiesc
Seara un înger cântã cu mine
Totul ar fi trebuit sã fie perfect
Dincolo ºi dincoace de sine
Dar noi suntem aºa cum ne-a imaginat Dumnezeu.
În ultima orã a ceasului ultim
Grãdina de crini se balanseazã ca un ocean
Între rãsãritul ºi apusul luminii

Întotdeauna
Aº vrea sã mã însoþeºti iubite
Prin noroaiele grele din Bãrãgan
Si sã-mi împleteºti un sicriu
Din ramuri ºubrede de liliac
Dupã mãrimea ºi forma trupului meu tânãr.
De ce-ai lãsat poezia
ªi te-ai apucat sã ucizi la abator
Te-am vãzut ºi ieri ºi-alaltãieri,
Mi-ai pãrut îmbãtrânit
De pãmântul sublim ºi diavolesc al iubirii
Si tu mergi nepãsãtor prin iluzia ºi noaptea
privirii
E o zi limpede, limpede
Dar dinspre sat aud câinele urlând a moarte ºi a
fericire
ªi tu treci prin mintea mea rãvãºitã
Si nu mai zãresc ochii verzi
Si capcana degetelor pe þigara fumegândã

Bibliografie
1.Mihail Bãrbulescu, Dennis Deletant,Keith Hitchins, ªerban
Papacostea, Pompiliu Teodor, Istoria României, Editura
Enciclopedicã, Bucureºti, 1998
2.G.D.Iscru,Istoria modernã a României, Casa de Editurã ºi
Librarie “Nicolae Bãlcescu”, Bucureºti, 1998

Prof. Ion CIORAN

ADMINISTRAÞIA

Foto: Gheorghe Dobre

REDACÞIA
REDACTOR ªEF - Gheorghe DOBRE

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

Revista poate fi procuratã de la sediul redacþiei
ºi de la Biblioteca Municipalã Urziceni

E-mail:
gigizap2002@yahoo.com

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

Parteneri: Muzeul Judeþean Ialomiþa, Biblioteca Judeþeanã Ialomiþa „ªtefan Bãnulescu”,
Muzeul Naþional al Agriculturii, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”,
Centrul Creaþiei Populare Ialomiþa, Consiliul Judeþean Ialomiþa.
Revista poate fi cititã pe internet la adresa: www.perlea.ro
Comunitatea Helis, forum de discuþii: istorie.myforum.ro
Sponsori: TRANSMIM Slobozia, CONMET Slobozia, SONTEC Slobozia, CONCIVIC Slobozia,
Gheorghe VLASE, Mihai DRÃGOI

24

CRITICÃ - Ioan NEªU
PROZÃ - Titi DAMIAN
POEZIE, TEATRU - ªerban CODRIN
TRADUCERI - Oliviu VLÃDULESCU
FILOZOFIE - Nicolae STAN, Alexandru BULANDRA
ISTORIE,ARHEOLOGIE - Florin VLAD, Vitalie BUZU
ARTÃ - Ana-Amelia DINCÃ
MUZICÃ - Nicolae ROTARU
ETNOGRAFIE, TRADIÞII POPULARE - Rãzvan
CIUCÃ, Cristi OBREJAN
EVENIMENT CULTURAL - Nicolae TACHE, Doina
ROªCA, Mihaela RACOVIÞEANU
INTERVIU, REPORTAJ, ESEU - Ion ALECU, Vasile
IORDACHE
TEHNOREDACTARE : Veronica PANÞURU

