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„... nu trebuie sã ne îndoim cã ºi cuvintele, la fel cu imaginaþia, pot fi cauzã de multe ºi mari erori, dacã nu ne pãzim bine de ele“
Spinoza
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Florin Ciocea

Asociaþia Culturalã „Helis“ anunþã
cu multã tristeþe încetarea din viaþã,
luni, 14 iunie, a poetului ANGHEL
MACEDON – PIªCU, nãscut la
Zãrneºti, la 4 octombrie 1939.
Absolvent al Facultãþii de Limba ºi
Literatura Românã, Anghel Papacioc
a slujit, timp de 50 de ani, la catedrã
în calitate de profesor ºi director.
Dedicându-ºi
întreaga
viaþã
învãþãmântului, educãrii tinerei
generaþii, profesorul Anghel Macedon
a tipãrit mai multe volume de versuri,
prietenii literari apreciindu-i
calitãþile de poet, de comentator al
fenomenului literar contemporan.
Având în lucru mai multe cãrþi,
inclusiv o antologie de sonete din
întreaga sa creaþie, Anghel MacedonPiºcu lasã în urma sa multe
manuscrise, iar între colegi ºi
prieteni, regretul cã încã un poet a
plecat spre o lume mai armonioasã.
Dumnezeu sã-l odihneascã !
(Asociaþia Culturalã „Helis“)

Ingerinþe
13.
Fântânã calmã mie mã opune
Nãscându-mã deodatã în pãrere,
Vai, ce strãin îmi sunt ºi n-am putere
Sã mai rãmân ºi dupã soare-apune!
Ce aripi negre-mi sperie oglindã
ªi chipul rãtãcit mi-l înfioarã?
Abia am întâlnit-o ºi-o sã-mi moarã
Jumatea mea topindu-se-aburindã!
Frumos mi-era neîntrupatul înger,
Eterice lumini mi-l desenarã
Din dor de mine întru care sânger.
În giulgiul rece mã-nfãºor în searã,
Mi-e trupul gol ca pãrãsit de înger.
Ori n-am vãzut în ape moartea iarã?
Anghel Macedon Piºcu

O nouã carte
la Editura HELIS

PRIETENII MEI (IV)
Suspendat între douã metafore,
Prietenul nostru Anghel,
Anghel Papacioc,
ªi-a construit existenþa dupã niºte canoane
Testate cu succes chiar de Burebista.
Prietenul nostru Papi
Nu-i profesorul Papi,
Ci o idee,
Un vis,
O fantezie doritã de orice bãrbat
Care a încercat vreodatã
Sã se rupã din monotonia cotidianã.

CAPITALA UNEI ÞÃRI DIN NORDUL EUROPEI,
UN ORAª FRUMOS ªI BINE AªEZAT, CU PERSONALITATE,
CU UN PARFUM APARTE ªI CU OAMENI CARE PARCÃ TE
INVITÃ SÃ-I VIZITEZI MEREU

D U B L I N
ORAªUL DIN
LISTA MEA DE
PRIETENI

În Irlanda, într-o zi de hoinãrealã prin capitala
Dublin nu vei auzi nici mãcar un sunet de claxon, nu vei
vedea nici un poliþist sau doi oameni certându-se, nu vei
întâlni nici cea mai micã hârtiuþã aruncatã pe stradã, iar în
întinsele cartiere rezidenþiale, dincolo de centrul trepidant
ºi zgomotos al oraºului, nu vei întâlni pe nimeni care bate
trotuarul fãrã rost. Te cuprinde astfel o senzaþie de liniºte,
care te relaxeazã, dobândeºti o impresie de perfect ºi parcã
sesizezi în lãrgimea prietenoasã care te înconjoarã un
angrenaj care funcþioneazã fãrã cusur ºi în care toate
piesele par a fi fost aºezate la locurile lor doar ca sã-þi fie
þie bine. Retina dar ºi simþirea îþi vor fi invadate în ziua
aceea de foarte mult verde sãnãtos ºi ecologic, de o florã
ce þi se va pãrea ciudatã fiindcã pe la noi nu se gãseºte,
extrem de diversã, expresivã ºi multicolorã. În acest oraº
vizualizezi numai naturã verde ºi vitalã, într-o comuniune
perfectã cu piatra ºi asfaltul. Strãzile sunt strãlucitor de
curate, aerul pare de cristal, liniºtea e calmã ºi, cum de la o
orã la alta vremea se tot schimbã, nu-þi doreºti decât din
ceruri o binefacere mângâietoare ºi cãlduroasã, fiindcã pe
pãmânt simþi cã ai de toate.
Dupã ziua aceea de hoinãrealã prin Dublin, vei avea
impresia cã toate maºinile care sãgeteazã autostrãzile ºi
bulevardele, road-urile, street-urile ºi avenue-urile marii
capitale, sunt conduse numai de femei. Fiindcã, în timp ce
a doua maºinã a familiei leneveºte într-o uriaºã parcare a
locului de muncã al bãrbaþilor, femeile ºofeazã la volanul
din dreapta al elegantelor autoturisme dupã cumpãrãturi
prin super-marketuri, duc copiii la ºcoalã sau pe la activitãþi
instructive sau recreative extraºcolare, ori se întorc cu ei
acasã de la acestea, aleargã cãtre un party cu prietenele,
cãtre un muzeu sau un parc, ori chiar cãtre un meºter care,
pentru 10-12 euro pe orã, toaleteazã superba grãdinã ºi
gazonul din faþa casei, ori monteazã sau reparã câte ceva.
Femeia din Dublin este foarte activã, efervescentã,
vorbãreaþã, prietenoasã ºi civilizatã. Femeia din Dublin
este de fapt exponentul irlandezului dinamic ºi eficient,
comunicativ ºi de un bun-simþ care te cucereºte.

În Dublin este bine sã apreciezi în faþa tuturor cã cel
mai bun ºi „adevãrat” somon este numai cel irlandez, sã
nu insulþi simbolurile naþionale ale Irlandei, între care ºi
berea lor tradiþionalã, neagrã, tare ºi… „profund” irlandezã
Guinness ºi sã nu te referi cu prea mult entuziasm la vecinii
britanici, fiindcã de-a lungul istoriei milenare a Irlandei, a
poporului insular coborâtor din triburi celtice ºi victorios
asupra vikingilor, britanicii nu prea le-au fost prieteni. Dar,
în ciuda unor nuanþe ce se ascund în pliurile istoriei,
irlandezii din Republicã frecventeazã Anglia (mulþi fac aici
chiar naveta la serviciu) cu feribotul sau cu avionul, astfel
cã traseul aerian Dublin Londra este cel mai aglomerat din
Europa, cu aproape 5 milioane de cãlãtori pe an.
Dublin este capitala acestei þãri care exultã de
entuziasm ºi veselie popularã de ziua Sf. Patrick, la 17
martie, când este ziua sa naþionalã. În aceastã zi ºi la
sãrbãtorile Crãciunului, imensul oraº este atât de viu ºi
de feeric împodobit încât poþi crede cã þi s-a ivit în cale o
lume dintr-un vis frumos. De altfel, irlandezii sunt oameni
petrecãreþi, toatã lumea pare a se scãlda în bere, cu decenþã
însã ºi cu mãsurã, prin renumitele lor pub-uri, localuri
cochete ºi prietenoase care, prin mobilier ºi decoraþiuni,
prin ambianþã, sunt marcate de un aer specific. Devenite
chiar un fel de simboluri naþionale, unele dintre acestea
sunt frecventate ºi de mici formaþii muzicale care
interpreteazã, în ambianþa exuberantã a unei veselii
generale, vechi cântece irlandeze. A gãsi un loc, mai cu
seamã seara sau noaptea, în aceste pub-uri este aproape
o imposibilitate.
Capitala aceasta strãbãtutã de apele râului Liffey,
numãrã circa 500.000 de locuitori, iar situarea sa în
extremitatea esticã a þãrii, conferã oraºului beneficiul de a
avea o generoasã deschidere la apele Mãrii Irlandei, parte
a Oceanului Atlantic, ai cãrui curenþi din aceastã zonã
nordicã descurajeazã extremele de temperaturã.
George Stoian
(continuare în pag. 10-11)

Dan Elias
ELIDE
* * *
Misterul nopþii stã-ntr-un singur vers:
„Luna-i fântâna scobitã invers!”
Adânca ei în bezne sãpãturã
O fac doar ochii ce o duc la gurã.
În rest scântei, cât iei într-o lopatã,
Ce vor ajunge lunã ºi ele vreodatã.
Dar câte milioane, perechile de pleoape,
Sub praful de-ntuneric s-or strãdui s-o sape?
* * *
Trag de sub vrãbii mute cearceaful dezmãþat
Sã-þi dau întreg albastrul ºi norii la spãlat!
Sã pui copaia plinã cu apã ºi leºie,
Compoturi de caise dintr-o livadã vie
Topindu-i cãrþi de frunzã în limba ei pelticã,
Prin seuri de amiazã duhnind a levãnþicã.
Apoi, curat ºi proaspãt precum fusese-n ploi,
De unde-aº fi, mã strigã sã-l ducem înapoi.
* * *
Respir ºi tu foºneºti. Þi-e parcã
Tot trupul o pânzã de arcã
Plutind pe talazuri în tãlpile goale.
Din noi se hrãnesc tropicale

Mircea Teculescu
CONTINUARE
ºi se aºtern ninsorile
pe suflet,
dispare timpul
sub colinde,
în creºtet mã aºez
pe munte,
când gol mi-e trupul
ºi nu mai vine
Îngerul
sã îmi cuvânte

AUTOPORTRET
sunt tot mai mult
desenul fãcut de un prieten:
rotocoale, linii ºi puncte
prin albul hârtiei;
nimeni nu intrã,
nimeni nu iese,
lumina aºeazã
cuvintele
cuminte

DIN ÎNALT

Mototolind în palme, la-ntâmplare,
Bucãþi din tencuielile solare.

încãperea se scufundase
ca un lift de subteran;
pieriserã umbre
alungate de zvonuri ºi bârfe,
parcã era frig
ºi
parcã soarele dispãruse,
pierdut pe tãrâmul celãlalt;
chiar înserarea risipea
pãpãdii mov ºi gri
cu îngeri de ghips

Þintesc aiurea-n zãrile ceþoase
Scorneli de curcubee cu praºtia de oase,

…………………

Tandreþi nesfârºite, sunând
Ca inimi de guri. Prea curând
O sã cadã noaptea ºi atâta lunã
Cât n-o sã se spargã, o sã se depunã.
* * *
Arunc cu pietre-n zei ºi ei cocori
Din mijlocul maidanului cu nori,

Cãci pietrele întrege tot picã înapoi
De parca nimeni-nimeni nu-i dincolo de noi!
* * *
Sunt doar un cuib în ramuri. Teacã
Unde atâtea pãsãri se dezbracã
ªi lasã puf ºi picurã tãcere:
Zburatul lor e numai o cãdere.
ªtiu bine sã le-aºtept, aici fiind,
Cu braþele uscate sã le prind
Într-o nespusã tainã ºi mirare;
Fãrã sã curgã, totuºi par sã zboare!
* * *
Îºi rãtãcise umbra ºi singur nu ºtia
Mai jos de paradis, în mahala,
Drumul þesut în zãri rãsãritene.
Cu el luase numai douã pene,
Un vârf tocit de nor ºi-o cheie
De pus în lucruri câte o scânteie.
Iar pentru cer, ca ploaia sã nu-l spele,
Ducea în spate sute de vopsele.
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cãrþi se rãsfoiau singure,
plictisite de întuneric:
playback se cânta, din înalt

PEDEAPSA
memoria-hartã
ivitã din gesturi tandre,
fãcute cu palme
ce pãstreazã în cãuºul lor
linia vieþii;
cum strâng ele
Timpul,
aruncat în tangajul
dinainte de naºtere
ºi nãscut aici,
între oceane,
cum trupul
izbit de sânge,
mutilat de amintiri,
se agaþã de tine,
cu mâinile tale

Gânduri
Azi m-am trezit degeaba.
Mi-am întins oasele, am privit
pe fereastrã buimac ºi … n-am
vãzut nimic. Nu mai era nimic!
Am miºcat capul spre stânga,
spre dreapta, înainte, înapoi ºi …
Vasile Iordache degeaba. Tot nu era nimic.
Am intrat în baie sã mã spãl
ºi dupã ce mi-am stropit faþa cu apa lui
Ionaºcumultclorºifier m-am uitat în oglindã ºi am
rãmas stupefiat.
Eram eu cu 15% mai puþin. Am încercat sã-mi
caut restul, dar oglinda refuzã sã mi-l dea. Deja ºi ea
a cãpãtat pe margini culori portocalii cu uºoare nuanþe
independente.
Mi-am fãcut cruce ºi am alergat sã-mi caut
nevasta. Insucces! Plecase la serviciu.
De teama imaginii ciuntite am pornit maºina,
deocamdatã întreagã, ºi am alergat spre serviciul ei.
Pe drum am întâlnit imagini halucinante: oameni
ciuntiþi, unii mai mult, alþii mai puþin, dar mulþi.
Când am ajuns la destinaþie, stupoare! Mi-am gãsit
doar 75% din nevastã. Am insistat cu privirea sã aflu
care-i ºpilul acestei diminuãri, dar am vãzut cã ºi toate
colegele ei nu mai erau întregi, dar erau toate la
serviciu. ªi atunci mi-am amintit brusc un banc nu
foarte vechi:
Doi patroni (întreprinzãtori privaþi) se confesau
unul altuia:
- Mãi, ai tãi mai vin la serviciu?
- Vin.
- ªi de când nu i-ai mai plãtit?
- De douã luni.
- Ai tãi? întreabã celãlalt.
- Vin, deºi nu i-am mai plãtit de 5 luni ºi nu ºtiu ce
sã le fac!
- Auzi, ºtii ce m-am gândit? Ce-ar fi sã le tãiem
bilete la intrare?
M-am mirat, mi-am fãcut semnul crucii cu limba
în cerul gurii ºi apoi am îngãimat un motiv aiurea
pentru a-mi motiva prezenþa.
În preajma clãdirii unde lucreazã soþia mea, astãzi
erau mai multe sicrie ca de obicei, semn cã reducerile
de 15-25% nu se aplicã peste tot. Nu se moare cu
reduceri guvernamentale ci se pare cã nici nu s-a uscat
cerneala pe decizia boco-bãsescianã ºi oamenii cu mult
bun simþ se retrag din faþa nemerniciei lor.
Am plecat pe stradã ºi în urechi îmi rãsunau
versurile bunului meu prieten Florin Ciocea :
Parcã suntem blestemaþi!
Repetãm aceleaºi greºeli
La infinit
ªi la infinit,
Ca ºi cum lecþiile, pe care ni le oferã
Viaþa ºi istoria
Ar fi apã de ploaie.
Mai ºtii?
Poate ãsta-i destinul nostru ...
Altfel, devenind prea înþelepþi,
Am sfârºi mucegãind în plictis,
Ca niºte roboþi previzibili;
Aºa, cu toporul înfipt în creºtet
ªi chiloþii în vine,
Ne îndreptãm cãtre un viitor frumos iluminat.
De soare sau explozii?
Nu ºtim!
Prin ceaþã densã doar ni-1 imaginãm.
Intru în casã cu capul plecat, înfrânt fãrã sã fi
putut lupta, fãrã sã fi putut schiþa mãcar un semn de
ripostã în faþa nemerniciei cu sufletul sfâºiat de imensa
nedreptate care se face poporului român.
Mã gândesc cum vor arãta cei care ne-au tãiat.
Cum vom putea sã-i privim ºi ce minciuni ne vor livra
ca sã ne suplineascã ciuntirile.
Aºtept cu înfrigurare decizia Curþii Constituþionale
la contestaþia ce se va depune, pentru a putea sã ne
edificãm asupra viitorului sumbru ce ne vizeazã ºi a
ne pregãti sã luptãm pentru a ne apãra.

Nemaiputând rãmâne la
Grindu din cauza primarului de
acolo, mi s-a recomandat sã merg
la Armãºeºti.
Fiind prieten de la Grindu cu
inspectorul ºef al raionului
Urziceni, profesorul Olteanu
Anghel Papacioc Valentin, am fost numit directorul
ªcolii generale din Armãºeºti,
ºcoalã cu douã sãli de clasã ºi o a treia improvizatã
într-un hol de intrare în ºcoalã.
Pe o notã de finanþare a Inspectorului ªcolar
Raional am primit bani sã mai construiesc o salã de
clasã ºi o nouã cancelarie. Cu ajutorul elevilor ºi cu
cãrãmizi luate de la C.A.P. Armãºeºti am construit
aceste sãli, evidenþiindu-se elevul Radu Promaºtale,
miop care purta ochelari cu multe dioptrii.
M-am împrietenit cu un învãþãtor în vârstã
deosebit - nea Paul Diþescu. El m-a avizat în privinþa
a douã profesoare ce fac adevãrat târg cu elevii;
elevii le aduceau gãini ºi fãinã ºi ele le aduceau din
Bucureºti te miri ce.
Am verificat ºi am cerut elevilor sã punã pe bancã
ce au în bancã ºi m-am trezit cu cârâituri de gãini,
cu traiste cu fãinã.
Una dintre ele fãcea dragoste în wc cu flãcãi din
sat iar alta (cãsãtoritã) trãia cu unul Bucur de la pionieri.
Urmarea a fost mutarea mea la Malu- Roºu, o
comunã la o distanþã de vreo ºase kilometri de
Armãºeºti.
ªi au fost scrise acestea în ziua Sfântului Crãciun
(2004), în timpul liturghiei, cãci liturghie este tot ce
trãieºti în grijã!
Mama plecase la Zãrneºti în speranþa cã va fi
ajutatã sã rãmânã acolo, în vreo slujbã.
Surorile mele plecaserã prin grija unchiului Anghel
(Parintele Arsenie) la Bucureºti ºi n-aveam sã le
mai vãd ani mulþi.
Eu rãmãsesem în pustietate ºi secetã, casa avea
duhuri ºi nici cãruþele venite din munte nu mai adãstau
în bãtãtura ei - o alee îmburuienatã din faþa casei ºi
unde pâlcuri de lilieci nãpãstuiserã ºi întunecaserã
spaþiul dinspre miazãzi.
Unui vânzãtor de oale ºi strãchini care trãsese în
curte pe porþile vraiºte îi spãrsese vasele închipuirea
nevãzutã. Fugise noaptea închinându-se.
Eu rãmãsesem în grija casei lui Nae
Constandache, dormeam ºi mâncam de-a valma cu
baieþii ºi fetele lui, mã jucam împreunã cu ei,
hãlãduiam împreunã cu ei ºi petreceam sãrbatorile
cu ei în frãþie.
Doar la rãstimpuri, când mã apuca dorul, mã
duceam pe prispa casei pustii unde, ghemuit într-un
colþ, plângeam în hohote ºi sughiþuri pânã goleam
mâhnirea din mine între bãlãrii, cucutã ºi ciurlani ºi
odãile goale ºi podul care ascundea duhurile.
Într-una din zile s-a întors mama, îmbujoratã ºi
frumoasã, cu aer de munte, dar ºi cu o traistã de
mâncare - mãlai ºi slãninã.
N-a putut face foc în casã, la soba de fier, placatã
în þigle de teracotã albastrã din care multe cãzuserã,
hornurile fuseserã astupate de stãncuþe ce îºi
fãcuserã în ele cuiburi, cãrând crengi uscate ºi paie.
Streºinile ºi pereþii grajdurilor din spate erau burduºite
de cucuvãi ºi ciovici care cuibaserã în coºcove din
pereþii neîntreþinuþi.
A fãcut mãmãliga la soba þaþei Riveica ºi,
imprudentã, a ieºit cu ea pe uliþã.
Mãmãliga aburea ºi strãlucea ca soarele ºi noi
copiii care ne jucam pe locul viran dintre Nae
Constandache ºi Tache Berbec,vãzând-o, ne-am
pierdut cu firea ºi am tãbãrât pe ea strigând:
-Mãmãligã d‘aia frumoasã!

Cezarina
Cap. IV

Cât am lucrat la Armãºeºti mi-am cunoscut soþia,
o fatã cu ochii albaºtri care terminase liceul la
Gheorghe Lazãr. Am îndemnat-o sã facã Institutul
de învãþãtori de 2 ani de la Panduri, recomandând-o
cu cãldurã foºtilor mei profesori de la ªcoala normalã.
Ne-am cãsãtorit în ianuarie 1959 ºi fãceam pe
noroaie drumul de la Armãºeºti la Malu-Roºu unde
lucram amândoi, la început eu ca profesor de limba
românã ºi ea ca învãþãtoare, apoi am fost numit întâi
director adjunct, apoi director plin.
M-am transferat la Slobozia, la Liceul industrial
nr. 1, în spatele spitalului din oraº.
Cezarina avea sã treacã prin mari necazuri. Când
eram elev la ªcoala normalã eram învoiþi trei zile de
7 noiembrie, ziua revoluþiei bolºevice ºi am mers la
Filã sã-mi de bani de tren ºi sã-i cumpãr Gabrielei
bomboane.
Tanti Ana îmi spuse cã nu bomboane trebuie sã-i
cumpãr, ci flori. N-am înþeles. Primise telegramã de
la mama cã a murit Gabriela.
N-am crezut, mi-am zis cã este un fel al mamei
de a mã determina sã mã duc acasã, chiar dacã mi
se pãrea anapoda acest mod de a gândi, mã
încurajam.

Migraþii
(III)
(reportaj mitic)

Motto:
„...Precum în cer aºa ºi pe pãmânt“
De care nu mai vãzusem un an întreg, o visam
doar, cu pâinea albã, pufoasã, în vise cu îngeri, în care
zburam ca niºte pãsãri mari, albe, pe pajiºti verzi.
Am tãbãrât pe mama ºi-am smuls mãmãliga,
tãvãlind-o prin þãrânã ºi mâncând-o aºa cu o lãcomie
de animal.
A venit apoi anul acela cu ploi dupã secetã, când
s-a fãcut grâu ºi s-a copt pâine ºi dãinuia peste sat
mirosul de pâine coaptã. Þaþa Riveica ne-a frânt
pâine ºi a muiat-o în strachina cu vin ºi zahãr, i-a zis
cãlivie ºi ne-a dat sã mâncãm.
O mâncam sfioºi, pãtrunºi de o religiozitate a unei
mari sãrbãtori, venitã ad-hoc, fiind întâia pâine dupã
ani fãrã ea. Ne pãtrundeam de pâine cu vin ºi cu
zahãr ca de o sfântã cuminecaturã, care intra cu
Trupul ºi Sângele Sfânt al Lui Hristos în toate fibrele
firii, curãþindu-ne de un duh uscat ºi prãfos, care se
aºezase în noi învãþându-ne cu frica ºi.moartea.
Câmpul se redeºteptase, înverzise saramurastra
ca o a doua însãmânþare, a toamnei ºi a gerului, iarna
venise cu nãmeþi mari, cu viscole repetate care
zgâlþâiau casa din þâþâni, chiar dacã era tolãnitã ca o
lupoaicã dinspre crivãþ.
Dar despre iarnã ...
Primãvara am ieºit în pãdure la marginea zãpezii
dupã barlaboi, apoi dupã viorele, toporaºi ºi ciuperci,
mai târziu dupã alune de pãmânt, fragede ºi dulci pe
care le mâncam nespãlate, ºterse doar pe pantaloni.
A fost anul hãlãduielilor, acesta va fi semnul lui,
cel al hoinãrelii, pentru cã celãlalt se va încheia cu
zborul nostru la cer ºi-apoi în colinde.
Bãteam câmpurile de dimineaþa pânã seara,
luând-o pe lângã calea feratã, unde înarmaþi cu

Trenul ajungea în haltã la miezul nopþii, când am
dat colþul la Bãnicã am vãzut casa noastrã plinã de
lumini. Murise.
Cezarina era distrusã, nu mai putea sã plângã,
sughiþa întruna. În casa mare Gabriela trona în
coºciugul aºezat pe masã, femeile care o vegheau
moþãiau, aproape adormite, doar ea, Gabriela, parcã
era treazã, dar avea ochii închiºi ºi o liniºte mare îi
cuprinsese firea acestei fecioare ca o zânã.
Alte femei conduceau casa Cezarinei , ea se afla
într-o durere extaticã, într-o liniºte înspãimântãtoare.
Am plâns în neºtire, fãrã sã mã pot opri. A doau zi
au înmormântat-o în cimitirul durerii noastre, al
somnului neamului meu. Soarele se aprinse viu dintre
nori, în amurg când cortegiul se îndrepta spre cimitir,
ieºind din bisericã, ne spunea parcã “nu plângeþi, ea
merge în cer cu o nedezisã bucurie, a scãpat de
lumea acesta atât de solicitantã, atât de apãsãtoare,
atât de bãtutã de viscole”.
ªi ca atunci când murise Mihãiþã ºi l-am vãzut
cãlãtorind pe un nor spre apus, cu aripi la spate, o
vedeam pe Grabriela însoþindu-l.
Cezarina n-a uitat-o niciodatã, înainte de a muri
ºi-a comandat cruce în cimitirul de la Slobozia Nouã,
a dezgropat fata ei ºi a înmormântat-o acolo ºi-a
fãcut pozã cu ea pentru cruce ºi a lãsat cu limbã de
moarte sã fie îngropatã acolo cu fata ei.

mãciuci rãscoleam pietrele la marginea ierbii scoþând
ºerpii ºi omorându-i nemilos, dintr-un instinct
duºmãnos. Îi aºezam apoi pe cãrare îndreptaþi spre
apus ºi coada la rãsãrit ºi potriveam întoarcerea de
la Fundata la apusul soarelui sã vedem dacã îºi mai
miºcã, dupa ce le zdrobisem, cozile.
Într-o zi când scoseserã ciorile pui în cuiburile
din vârfurile salcâmilor înalþi din plantaþia Rampa
Stearpã, am prins un cioroi care învãþa sã zboare ºi
l-am adus pe înnoptate acasã, închizându-l într-una
din odãile goale. Am adormit pe loc, nespãlat, lângã
mama, dupã ce molfãisem un coltuc de pâine.
M-am trezit într-un târziu, simþind miºcare în
camerã ºi un strigãt nelãmurit dinspre odãile pustii.
Mama se închina ºi fãcea mãtãnii în faþa patului
speriatã. Atunci am desluºit în ecourile lugubre ale
casei pustii croncãnitul cioroiului tânãr, i-am spus
mamei ºi am liniºtit-o.
Hoinãrelile noastre, ale grupului de copii din colþul
Papaciocilor, strada care venea din centrul Satului
Vechi se frângea aici în porþile Papaciocilor ºi o lua
pricãjitã la dreapta, înspre sud, dând în Valea
Pleºorenilor, crivaie care venea dinspre valea cu apã
bunã a lui Vasilache Papacioc, ºi aceasta dinspre
Crivaia lui Tile, Crivaia lui Tile dinspre Crivaia lui
Manolache care lega ºi ea crivãi fãrã numãr ºi fãrã
nume pânã înspre iezer, înspre Motâlva ºi înspre
Buzãu,Pogoanele ºi Brãila.
Crivãile tãiau satul, Crivaia lui Nicolae Berbec, a
lui Majuru ºi Sanitaru ºi a lui Florea pânã la capãtul
satului dinspre cimitir ºi spre luncã în Seaca, lanþ de
crivãi care înconjura pãdurea sau o rupea înr-un cerc
concentric.
Este de necrezut cã satul se aºezase pe
meandrele unui râu care-ºi mutase apele înspre
Buieºti, lãsând aici în sat vãi bãlãrioase ca niºte arce
ale lui Noe, în care se ascundeau vulpile ºi ºerpii,
aricii ºi cucuvelele ºi adesea lupii.
Într-una din zile m-am întors acasã la apusul
soarelui, un soare mare roºu, proptit pe tipsia câmpiei
ca un cap însângerat ºi, zguduit, am gãsit uºile casei
încuiate ºi, privind pe ferestre, am vãzut odãile goale.
Anghel Macedon
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O CARTE DE FILOSOFIE
ADMIRABILÃ
În urmã cu vreo câteva decenii, în perioada crepuscularã a regimului
ceauºist, dinspre Ploieºti se profila un scandal de proporþii: profesorul
de filosofie Irinel Dincã urma sã fie scos din învãþãmânt ºi trimis la
reeducare, dacã nu chiar mai mult, lucrãtorii cooperativei ,,Ochiul ºi
timpanul” fãcându-ºi conºtiincios datoria de a veghea la puritatea
ideologicã atât de dragã partidului unic de atunci. Comitetul judeþean de
partid Prahova a cerut o anchetã profesionalã de la Minister ºi profesorul
universitar Cornel Popa, reputat epistemolog ºi logician, ºeful catedrei
de Filozofie din cadrul Politehnicii din Bucureºti, a fost delegat sã se
ocupa de caz. În biroul secretarului cu propaganda a aflat cã un profesor
de filozofie cu antecedente penale a înfiinþat o sectã dubioasã în Ploieºti
ºi a racolat mai mulþi elevi ºi eleve cu care se întâlneºte periodic. ,,Despre
ce sectã e vorba?”, a întrebat universitarul bucureºtean, iar rãspunsul a
venit rapid: ,,Este vorba de o sectã de neokantieni”. ,,Da?”, s-a mirat
profesorul Popa. ,,ªi unde e acest om, cã eu de când caut aºa ceva?”
Apoi i-a explicat secretarului pe probleme ideologice cã nu e nici un
pericol, cã e vorba de niºte filosofi care acum se învaþã la
facultate ºi cã Irinel Dincã nu face decât sã-ºi practice
forte bine meseria, scandalul fiind astfel dezamorsat. Daþi
naibii neokantienii ãºtia!
L-am cunoscut pe Irinel Dincã, licenþiat al Facultãþii
de Filozofie a Universitãþii din Bucureºti (ºef de promoþie
pe þarã în 1973) ºi trebuie sã-i dau dreptate secretarului
judeþean cu propaganda cã tipul avea antecedente penale.
Avea prostul obicei de a-i cita în facultate pe idealiºtii
Kant ºi Platon, de a-i invoca pe Nietzsche ºi Cioran, de a
recita unele poezii din Eminescu, de a pune întrebãri
incomode la seminar sau chiar în discuþiile particulare din
cãminul studenþesc. Altfel spus, de a gândi singur, de a
da dovadã de spirit critic ºi a reflecta asupra a tot ceee ce
întreprinde, fãrã a prelua de-a gata ideile altora. Rezultatul?

Irinel Dincã s-a ales cu un stagiu de reeducare pe ºantierele
patriei socialiste pentru delictul de ,,a fi fluierat în bisericã”,
pentru a cunoaºte la faþa locului realit[‚ile care i-ar fi putut
scoate gãrgãunii din cap ºi a reflecta la greºeala de a
gândi singur, în loc sã-ºi însuºeascã preþioasele învãþãturi
ale ,,marelui cârmaci” de atunci, vajnic conducãtor de
partid ºi ºeful statului român. Tot e bine, asta pentru cã
regimul anilor ‘60 pedepsea drastic astfel de ieºiri, soldate
cu ani buni de închisoare, de unde puteai ieºi mutilat nu
doar sufleteºte, ci ºi trupeºte, semnatarul acestor rânduri
cunoscând cazuri reale de astfel de oropsiþi ai sorþii.
Nu mai ºtiam nimic de Irinel Dincã, buzoian la origine,
când am gãsit zilele trecute într-o librãrie bucureºteanã
cartea sa ,,Filosofia – dragoste de frumos: un posibil
manual pentru elevi ºi studenþi” (Editura Vremea,

Pe lângã plãcerea ºi bucuria lecturii, cartea lui Nicolae
Teoharie Diavolii de cafenea mi-a rãscolit o serie de dileme
pe care le târãsc dupã mine de o viaþã.
Dacã diavolii au fost îngeri ºi se încãpãþâneazã sã
rosteascã ”iartã-mã, Doamne” e treaba lor. Sunt ºi ei creaþii
ale lui Dumnezeu care au luat-o razna, ca atâtea milioane
de semeni în mijlocul cãrora ne cãrãm fiecare pãcatele în
felul nostru.
Sunt pãcãtoºi de toate felurile, ca ºi diavoli de toate
felurile, cartea lui Nicolae Teoharie se ocupã de specia
celor de cafenea, despre care ne-a scris aceste frumoase
poeme.
Cu vreo trei ani înainte de a ajunge la Bolovanul,
renumitul cimitir din Ploieºti, Pârnod, tatãl meu, personaj
în trilogia Rãtãcirea, ca membru al clubului diavolilor de
cafenea m-a întrebat, fãrã vreo pregãtire prealabilã:
-Mãi bãiatule, þie îþi place sã te duci la o terasã sã bei
ºi tu o bere, sã stai acolo de vorbã cu oamenii?
-Nu, nu mã duc decât la întâlniri de promoþie, la
banchete de absolvire ºi la nunþi.
A stat câteva clipe ºi cu o voce aparte mi-a zis:
-Dar tu, ce fel de om eºti, mãi bãiatule?
Dacã aº fi citit mai înainte de acest dialog cartea lui
Nicolae Teoharie aº fi putut da un rãspuns afirmativ.
“Creaþii ale spiritului modern de frondã, cafenelele
literare au constituit fermentul multor idei care au schimbat
înfãþiºarea artei ºi literaturii ultimului secol.
Aureolate de mit, dupã al doilea rãzboi mondial, ele
constituie, în egalã mãsurã, pentru publicul larg, o
necunoscutã ºi un punct de atracþie.”
Citatul, o prezentare a cãrþii lui Emil Manu, mã ajutã sã
trec direct la comentarea cãrþii Diavoli de cafenea.
Coperta, deosebit de sugestivã, din care rãzbate
parfumul cafenelei de altã datã, este prima ispitã a
diavolului de cafenea.
Cel douã texte din pagina de gardã ne incitã la lecturã,
voi recunoaºte cã luând în mânã cartea ºi sãvârºind
pãcatul deschiderii ei, ca la o degustare de vinuri în crama
de la Pietroasele, am ieºit afarã, în lumea cu diavoli
nevãzuþi trãgând dupã mine pãcatele proprii ºi pe cele ale
autorului, dintre care cel mai mare este acela al
recunoaºterii speciei “diavoli de catifea” din care face
parte ºi pe care o iubeºte.
Diavolul de cafenea este un om cu simþire adâncã,
observator tainic al lumii din jur ºi mãrturisitor literar de
excepþie: “Fii atent cum bãiatul/împinge cu vederea lui/
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Diavolii existã
ºi se pot mântui
un afarã cu toate cele ale nimicului/…Fii atent/! Doamne,
fii atent cum pre sub orã/trece locul.ªi aceasta nu e totul.”
Am avut senzaþia acutã a intrãrii în intimitatea
cafenelei, mutatã din locaþia ei stradalã în intimitatea
“diavolului de cafenea N.T.”, citind poemul program
poetic La schimbarea de lumi. Mi-am permis a fi o cinstitã
gazdã, chiar cinstitã faþã, pentru cã: ”deºi are umbra
greºitã/îngerul de lângã mine/este înalt ºi trist./frumos ca
departele barbar/eu sunt aproape tot senzualist, mereu
mã rup, mã-mpart ºi mã separ./ ”
Cum sã determin cât mai mulþi cititori sã þinã în mânã
acestã carte de poeme, dupã citirea cãreia, ca om, m-am
emoþionat profund ºi, ca diavol, am sãvârºit pãcatul
invidiei pentru imagini ca aceastea:”mirese atârnate-n
ºtreang,/ numite pe la voi ninsori…”, omul e o maºinã
dotatã cu umbrã greºitã”, “ un neant de feþe/ s-a adunat
pe marginea unei rãni/ca ºi cum ar fi dat o petrecere”,
apoi drumul cãtre tine însuþi ca o povarã, cei doi inºi
însoþitori, rãul ºi binele care “niciodatã, dar nicodatã unul/
nu formeazã sinele”.
Gãsim în carte sfaturi pentru Ajuns la marginea
veºniciei, unde o fracþiune de secundã de neatenþie te va
duce la greºeala fatalã ºi “vei încurca numele poeþilor cu
zilele de toamnã/ ºi înserarea cu muzica proastã.”
În nemãsuratul meu orgoliu de cititor subiectiv aº putea
crede cã Nicolae Teoharie a scris acest poem doar pentru
mine, eu copilul care nu puteam iubi toamna, rãtãceam prin
via desfrunzitã, mângiam corzile goale ca pe braþe de fiinþe
omeneºti de sub pãmânt ºi reveneam la starea de “normalitate
“ muºcând din agurida încreþitã de prima brumã.
Muzica bunã a ciocârliilor înceta ºi dinspre Padina
bãtea un vânt care punea în miºcare ciurlanii, producând
cel mai trist ºi nesuferit zgomot, cea mai proastã muzicã.
Acolo, în marginea Cocorii, într-o mahala a toamnei,
aflu acum cã “pregãteam cãlãtoria mea spre nimic.” De
poeþi nu aveam habar, dar iatã cã peste o viaþã trãitã deja,
promit sã nu încurc numele poeþilor ºi în niciun caz pe al
lui Nicolae Teoharie, dragul meu diavol de cafenea.

Bucureºti, 2010). Având subtitlul ,,Încercare de istorie a
filosofiei în Grecia anticã”, lucrarea este realmente
încântãtoare, conturatã cu o mânã sigurã de un autor
(actualmente cadru didactic la Universitatea Petrol-Gaze
din Ploieºti) extrem de exigent cu sine, perfecþionist ºi
calofil. Într-o vreme în care se constatã fenomenul mondial
îngrijorãtor al scãderii interesului pentru textul scris,
deplâns oficial chiar de reprezentanþi ai marilor univeristãþi
din Occident, Irinel Dincã îºi propune sã facã filosofia cât
plãcutã ºi atrãgãtoare pentru aceia care bat la porþile ei.
Lucrare didacticã adresatã mai puþin cunoscãtorilor ºi
experþilor, în care s-a renunþat deliberat la stilul academic,
cartea are meritul de e prezenta clar ºi convingãtor idei de
o înaltã dificultate teoreticã chiar ºi pentru un public prea
puþin sau deloc iniþiat.
Un merit incontestabil al cãrþii îl constituie harul
didactic al autorului, fapt evidenþiat la lansarea volumului
(realizatã la Palatul Cotroceni) de universitarul
bucureºtean Valentin Mureºan, de la care am preluat
informaþiile legate de scandalul ploieºtean amintit: ,,fiecare
temã e bine structuratã, îmbogãþitã cu citate elocvente ºi
comentarii subtile, dar pãstrate mereu în zona de înþelegere
a destinatarilor. Autorul are un acut simþ al economiei de
limbaj, textul e uºor de citit, plin de muzicalitate, pânã la
acordul final al ultimei fraze. Realizarea unui echilibru între
detaliu ºi concentrarea sinteticã e ºi el rezultatul unui har
unui har didactic îndelung exersat. Scopul autorului este
sã coboare filosofia în agora într-o formã nu doar
digerabilã, ci ºi entuziasmantã, frumoasã. Pentru aceasta
îþi trebuie mai mult decât efort, îþi trebuie har”.
Ne bucurãm cã putem semnala apariþia unei cãrþi de
filozofie de excepþie, îndelung ºi cu talent elaboratã, o
sintezã a filosofiei antice cu deschidere spre modernitate,
de a cãrei lecturã cãreia pot profita cu folos toþi aceia
tentaþi de dragostea de înþelepciune. Câºtigul în plan
cultural, vã asigurãm, va fi unul pe mãsurã.
Grigore Spermezan
Portretul colectiv al diavolilor de cafenea de la pag.11
are ceva din mãreþia genialelor personaje ale lui Matei
Caragiale din Craii de curte veche:”În haine de coniac
melancolic/poeþii vorbesc înde ei/despre duhorile unei
idei/despre plictisealã ºi diavoli. În zugrãveli de mâini
neînþelese/ei au vãzut nimicul oprit în dantele./L-au dus
cu gura la murit prin cafenele.”Sunt în acest poem care dã
titlul cãrþii câteva expresii poetice, nu doar originale, ci ºi
sugestive pânã la seducerea, aproape vrãjirea cititorului,
precizez, doar a celui care iubeºte cuvânul ºi poezia: “un
diavol de cafenea, intrând, dupã o sãrutare de asin, îºi
scuipã umbra într-un crin”, “frumos de-alcool topit în
cãrþi”, depanator de amurguri defecte, diavol cu surâs
decolorat, monarh al tristeþii, alt diavol, trebuie lãsat în
pace, “sã nu i se dãrâme/ideile ridicate pe râme/.”
În finalul acestei excelente descrieri a cenacliºtilor de
cafenea apare ºi CORCODUªA, ca fiinþã locuind în privitul
în gol, “cea cu gulerul tras peste ninsori”. Ce-ar fi o cafenea
cu diavoli fãrã Ea, fiinþa, jumãtate din noi, pe care o
respingem sau o cãutãm pânã ºi în sanctuarul ideilor.
Fiecare poem este o salbã de tropi, fiecare cuvânt un
rezonator al unui gând, fiecare vers un liant pentru aceastã
mãrturisire, aderare la ideea cã nimic din ce este omenesc
nu-mi este strãin. Întâlnim în aceastã carte îndrãzneala
poetului de a trece Stixul cu cartea în gurã, sã nu-i ude
foile, spre a nu fi nevoie la judecata de apoi sã mai
rosteascã vreun cuvânt.
M-aº lua la trântã cu orice critic literar, indiferent la ce
categorie de greutate concureazã, spre a confirma un
adevãr: Nicolae Teoharie este un mare poet din Ialomiþa,
mãrturisitor într-un limbaj poetic de excepþie, concurent
al binelui, cu ajutorul cãruia “sã ieºim, Doamne, din acest
neant/in care urmeazã sã fim uciºi de o umbrã.”
Mã opresc aici ºi binecuvântez clipa revederii
prietenilor mei de la Slobozia, primirea cãrþii, salutând încã
odatã pe Gheorghe Dobre, care ne uneºte prin Helis,
având o adevãratã “pohtã „pentru cei care prin joc, cântec
ºi femei ca idealuri ale diavolilor de cafenea”, fac din
cafeneaua literarã miraculosul ºi misteriosul loc al
gesturilor creaþiei pe pãmânt. Poate astfel vor avea ºi ei o
ºansã de a se mântui.
Precizez cã nu voi folosi în prezentarea cãrþilor caremi plac un mijloc de a etala cunoaºterea criticii literare,
las altora plãcerea etalãrii invidiilor ºi a aparaturii de
rigoare. Eu rãmân cititor ºi scriitor despre cei care, ca ºi
mine, trudesc sã facã lumea cuvintelor cât mai frumoasã
cu putinþã.

(urmare din numãrul trecut)

Prima care-ºi dãdu seama despre ce era vorba,
depãºindu-i pe ceilalþi cu perspicacitatea sa fu coana
Lenuþa. Mare, mare dar încã agerã, cum îi plãcea ei
sã se laude.
- Fir-ai al dracului sã fii, Vasilicã... iartã-mã
Doamne ºi dumneata, pãrinte ºi se închinã repede
de trei ori... te joci cu noi, oameni bãtrâni... sau vrei
sã plesneascã fierea în fiecare dintre noi?
ªi numai atunci vãzurã ºi ceilalþi cum Vasilicã
Toma tocmai deschidea ochii ºi privea nedumerit în
jur, dar nu cu o privire de om normal, ci cu un fel de
privire nãucã, de om care nu ºtia pe ce lume se aflã.
Apoi, spre disperarea lor, aproape înfricoºându-i, îºi
îndepãrtã mâinile, lãsându-le sã cadã, moale, pe lângã
corp, însã nu se opri aici, dar încercã sã le ºi miºte.
- Vasilicã, dragul meu... vorbea printre lacrimi
doamna Tãnþica, dând sã se aplece spre el, dar
oprindu-se încurcatã, ca un copil cãruia îi lipseºte
curajul necesar, vãzând în ochii lui privirea aceea
strãinã care nu-i dãdea nici o speranþã.
Vestea se duse imediat printre oameni, ca un fitil
aprins, pânã la parter ºi chiar mai departe.
- A înviat domnul Vasilicã...
- Ce spui, mã...
- Vasilicã...
- Nu se poate...
- Cine umblã, domnule, cu glume, d’astea de
prost gust? Chiar nu vã este ruºine?
- Ce face?
- Domnul Vasilicã a deschis ochii...
- Ce vorbeºti, domnule!
- O minune!
- S-a întâmplat o minune! îºi spuneau bãrbaþii din
om în om, iar femeile îºi scuipau în sân.
Depãºit de situaþie, preotul opri primul taxiu sau
i-l opri cineva de-al casei, vrând sã mai atenueze
astfel ºocul întâmplãrii, nimic nu mai putea sã spunã
ºi se îndepãrtã, convins cã o persoanã anume vrusese
sã facã o glumã proastã pe seama lui. Bine, bine,
dar ce era cu oamenii ãia pe scãri? p’ãia nu putea
sã-i adune nimeni aºa, cu una, cu douã!
ªi, în timp ce se gândea la tot felul de prostii,
neºtiind dacã trebuia sã fie supãrat sau nu, auzi el,
aproape fãrã sã-ºi dea seama, atât era de întors pe
dos, transmisã de un post de radio local, ºtirea despre
accidentul rutier care tocmai se produsese în urmã
cu câteva minute, la ieºirea din oraº.
- Dã-l, domnule, mai tare! aproape cã þipã el,
mirându-se apoi de aceastã ieºire care nu-l caracteriza.
ªi ºoferul, docil, mãri volumul, deºi avea impresia
cã ºi pânã atunci se auzise destul de bine, numai
apoi avea sã înþeleagã interesul subit al feþei
bisericeºti din dreapta sa pentru aceastã informaþie,
în fond banalã, doar în fiecare zi se întâmplã astfel
de accidente.
„Din informaþiile organelor de poliþie rezultã cã
autoturismul marca Cielo circula cu vitezã mare pe
ºoseaua de centurã, vrând sã ocoleascã un câine
care nu se ºtie cum apãruse pe partea carosabilã,
dupã cum afirmã cei câþiva martori oculari,
conducãtorul auto a pierdut controlul volanului ºi a
intrat pe contrasens izbindu-se frontal de o maºinã
de mare tonaj care circula regulamentar. Atât ºoferul
cât ºi persoana care-l însoþea au decedat pe loc.
Este vorba de renumitul profesor Radu Apostoiu...
- Opreºte, dracului aparatul ãla! þipã pãrintele
brusc, ºtergându-se de sudoare.
- S-a întâmplat ceva, pãrinte? Aveþi nevoie sã
coborâþi? Eu opresc, dorinþa clientului...
- Scuzã-mã, dragã, dar nu pot sã mai ascult! Mi
s-a fãcut pielea ca de gãinã! Ce accident supid,
domnule... ce accident stupid... sã mori primavara
din cauza unui câine! Profesorul Radu Apostoiu,
domnule ºofer, era unul dintre cei mai buni prieteni
ai mei!

Un nebun
irecuperabil
- Orice este posibil pe lumea asta, pãrinte! Câte
n-am vãzut numai eu! se exprimã puþin filozofic
bãiatul de la volan, dar observã la timp cã nu-l ascultã
nimeni ºi se opri. Apoi îºi continuarã drumul într-o
muþenie totalã.
*
*
*
Deºi schimbãrile în bine erau vizibile de la o zi la
alta, chiar dacã nu atât de evidente, dupã o
sãptãmânã Vasilicã Toma tot nu putea sã mãnânce
singur. Doamna Tãnþica îl hrãnea ca pe un bebeluº,
ducându-i lingura la gurã, dupã ce-i aºeza un prosop
sub gulerul de la pijama, ca sã nu se pãteze cu supa.
„Sã-i dai tot câte puþin, îi spunea de fiecare datã
când venea în vizitã coana Lenuþa, o datã la douã
zile ºi mai ales dimineaþa, când era mai rãcoare, cã
stomacelul lui s-a strâns, dragã, nu mai este un stomac
normal, de om obiºnuit, dupã ce a stat atâta timp
gol. Puþin ºi des, draga mea, supã de pasãre, orez cu
lapte, griº, cã astea-l ajutã, îl întãresc, cã trebuie sã
prindã ºi el puþinã putere. Nu vezi cã nu se schimbã
la faþã deloc? ªi cã tot un galbejit a rãmas?”
Uneori dãdea semne cã ar vrea sã se ridice ºi
atunci doamna Tãnþica îl aseza în fund ºi-i potrivea
la spate douã sau trei perne ca sã aibã el de ce sã se
sprijine ºi-i aprindea ºi televizorul deºi bãrbatul nu
pãrea sã priceapã ceva, parcã ar fi fost orb.
„Vom fi dat noi de dracul, zise într-o zi frate-su
Gheorghe, hotãrându-se, cã se vedea mai de mult,
dupã felul cum îl privea pe bolnav, cã are ceva în
cap, ajutându-se de baston ºi uitându-se când la
Vasilicã Toma, când la cei doi baieþi, când la cumnatãsa, Tãnþica, mai ales la ea, în loc sã moarã nenea ºi
sã ºtim ºi noi o socotealã, poate s-o ducã tot aºa ºi
sã ne chinuiascã ani de zile. Cã corpul este sãnãtos,
odatã ce îi primeºte mâncarea, dar dacã nu-l mai
ajutã mintea? Parcã e o pãpuºã vie, se uitã la om
dar nu trãieºte nici o emoþie...”
„Ai spune ori cã nu ne vede, sau cã ne vede dar
nu ne mai cunoaºte, ori cã ne cunoaºte, dar nu-l
mai intereseazã, parcã ar pluti într-o alta lume!”
zisese Andrei care, de felul lui, nu vorbea deloc sau
vorbea foarte puþin.
„Nu putem sã-l mai þinem în continuare în casã
ºi sã-l îndopãm toata ziua cu supã aºteptând sã se
întâmple vreo minune, spuse Ionuþ, bãiatul lor mai
mic, trebuie sã-l ducem neapãrat la un doctor, la un
profesor...”
„Îl ducem, dragã, cum sã nu-l ducem, doar n-o
sã râdã lumea de noi, dar sã se mai întremeze puþin.
O sã-l oblig sã se miºte mai mult, poate reuºim sã-l
facem sã meargã”, mai zise doamna Tãnþica.
Dupã o lunã de zile, Vasilicã Toma începu sã se
miºte prin casã, la început sprijinit de doamna Tãnþica,
apoi singur, deºi se mai rezema de un dulap sau de un
perete sau se þinea de tãblia de la pat. Fãcea progrese,
însã obosea destul de repede. ªi privirea i se
schimbase, nu mai era aºa tulbure ºi inexpresivã, se
putea observa clar cã discerne obiectele, cã
deosebeºte persoanele care se învârteau prin preajma
sa, dar nu punea viaþã în privirile sale sau interes,
ochii lui parcã erau douã obiective ale unei camere
de luat vederi care te urmãreau rece printr-o încãpere,
fãrã ca tu sã vezi ce se întâmplã în spatele lor.
„Este un semn bun, fu de acord ºi Fane Mâniosu,
venit într-o dupã-amiazã ca sã vadã cum a mai
evoluat situaþia, dar acum trebuie acþionat cu multã

rabdare, nu putem noi sã ºtim ce s-a întâmplat totuºi
cu el. Nu vã daþi seama, parcã s-ar mai fi nãscut
odatã, este la fel ca un copil, trebuie sã înveþe totul
de la început...”
„Dar ãla mai gângureºte...” nu putu sã se abþinã
coana Lenuþa din fotoliul ei.
„Toate la timpul lor, doamna Lenuþa. Dar mie
mi-e milã de doamna Tãnþica... sã-l ridice toatã ziua,
sã-l dea jos din pat, sã-l ºteargã la fund, iertaþi-mã...”
Las-o sã-l ºteargã, cã toatã viaþa a stat acasã ca
o cucoanã, nu s-a sculat ca alþii cu noaptea-n cap ca
sã plece la servici, a muncit el ºi i-a þinut pe toþi... Ia
vezi dumneata, mai este niºte cafea în ibricul ãla?”
*
*
*
- Unde mã aflu eu aici? întrebã într-o dimineaþã,
cu totul pe neaºteptate, Vasilicã Toma, încât doamna
Tãnþica era gata-gata sã scape din mânã farfuria cu
gustãri. Uimirea îi era atât de mare cã, minute bune,
nu putu sã rosteascã nici un cuvânt. Întrebarea lui
parcã o paralizase, nu ºtia ce sã facã, sã-i sarã în
braþe ºi sã-l sãrute, sã alerge ºi sã-i cheme pe bãieþi,
sã le dea ºi lor vestea cea mare. O mulþime de
gânduri îi trecea prin cap. Acum, când ai ºi tu nevoie
de ajutorul cuiva, nu se gãseºte nimeni sã se afle
prin prejma ta, gândea ea.
- Cum unde te afli, Vasilicã, dragule? Ce vorbe
mai sunt ºi astea? La noi acasã te afli sau ai uitat
totul de când eºti bolnav? ªtii cã ai fost foarte grav
bolnav? mai zise femeia ºi, ca sã-ºi ascundã
stânjeneala, aºezã totul pe o mãsuþa cu rotile ºi trase
apoi mãsuþa în dreptul lui, fãrã sã-l priveascã.
- Aici nu este acasã la mine! spuse ferm Vasilicã
Toma.
- Dar eu cine sunt, Vasilicã? întrebã doamna
Tãnþica, încercând sã glumeascã, deºi numai de
glumã nu-i ardea ei atunci. Cum adicã, sã n-o
cunoascã nici pe ea? nici nu putea concepe o astfel
de variantã.
- Nu te cunosc! rãspunse nevinovat Vasilicã Toma
începând, cu gesturi delicate ºi studiate, sã mãnânce.
- Cum adicã, Vasilicã, nu mã cunoºti? nu putea
sã creadã doamna Tãnþica. Nu sunt eu soþia ta? Nu
avem noi împreunã doi bãieþi, pe Andrei ºi pe Ionuþ?
insistã femeia.
- Eu nu am doi bãieþi, spuse Vasilicã Toma
imperturbabil. Eu am o fatã ºi o cheamã Roxana.
- Vai de capul meu, Doamne, cu ce þi-am greºit
eu, Doamne, de-mi faci una ca asta? zise doamna
Tãnþica ieºind ºi simþind cum i se pune un nod
mare în gât ºi cum îi dau lacrimile. Mi l-ai lãsat în
viaþã, Doamne, dar i-ai luat minþile! Cum sã stai în
casã cu un om care nu-ºi mai aduce aminte de nimic?
Mai bine cu un strãin!”
- Vasilicã, vrei sã-ti aduc o vodcã? îl întrebã ea
bucuroasã de ideea care-i venise la bucãtãrie.
- Eu nu consum bãuturi alcoolice! rãspunse
bãrbatul fãrã vreo urmã de interes, preocupat mai
mult de o bucãþicã de brânzã.
- Sã-l sun pe fratele tãu, Gheorghe? nu mai ºtia
femeia ce sã faca.
- Eu n-am nici un frate cu numele Gheorghe! ªi
pãru cã o priveºte aºa, cu un aer superior care o inhiba
puþin, parcã nu era ea ºi aºa destul de speriatã.
- Atunci s-o chem pe coana Lenuþa?
- Care Lenuþa?
- Sora ta, Vasilicã!
- Nu existã aºa ceva!
- Vasilicã, te rog eu, nu te supãra, nu vreau sã
devin prea cicãlitoare, dar acum cred cã tu trebuie
sã te odihneºti puþin, tu ai nevoie de atâta odihnã, ºi
pe urmã poate cã începi sã-þi aminteºti. Strânse
resturile fãrã sã mai aºtepte un rãspuns ºi se duse în
sufragerie ca sã dea, liniºtitã, niºte telefoane. Nici
nu ºtia pe cine sã sune mai întâi.
Ioan NEªU
(continuare în numãrul viitor)
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VI

Valeriu STOICA

NOPÞI SUPRAPUSE
I
La miezul nopþii, oraºul
schimbãtor în mãrime ºi formã
respirã prin putrede artere.
femei obosite la schimbul de noapte
e ora când buimac gornistul dãdea la cazarmã alarma
un tren cât un munte
trecea prin câmpie
ºi peste oraºu-ngrozit, peste visul
desfrânat al efebului singur.
E ora când treptele ard
de jos începând, de aceea urcãm.
Unde-am putea sã ne-ntoarcem?
Iatã, lanternele roºii s-aprind
în visul femeii pierdute
ºi luna e roºie în noaptea pãmântului galben

II
E ora când
alge-n saloane
trupurile noastre se zbat
sub biciul excitant al furtunii
unei orchestre de lux
scãdem dizolvaþi într-un ritm în uitare
creºte trompeta cu cei doi ochi dilataþi
umple salonul
ºi dirijorul singur se luptã cu lumi nevãzute
Are-o baghetã de vânt care trece prin iaduri
Prin cer ºi prin noi.

III
E ora când iarãºi
fraþii pe Iosif îl vând
ºi toþi fraþii se vând între ei
vând ºi pe alþii
ne vindem cu toþii mereu
ºi nu mai rãmâne
nimeni, nimic nevândut.
O, ce visam e-n pavajul atâtor ºosele uzate
ªi-acum cã suntem între noi, n-aþi dori?
... nu cer mult ... am un frate ...

IV
Noaptea se-ntinde cu geamãtul ei
e ceasul
când viitorii eroi
cumpãrã-n ganguri, târziu, iluzorii victorii
când hermafroditul se-aºteaptã
ciclic dorindu-se numai pe sine
iarãºi râzând de copilul prea vârstnic,
care-ºi pãzeºte cu râvnã, cu teamã,
mici fericiri de carton.
Este ora
celor ce ies numai noaptea, vâslind prin noroaie,
false afiºe purtând existenþe bizare
cei adumbriþi, cãrãuºii seninului-mascã
cei dizolvaþi într-o veºnicã noapte.

V
E ora
când negustorii de morþi
vin sã ne vândã-n rate
propriul nostru cadavru
mulþi îl primim ca pe o supremã cununã
unii mai sperã sã primeascã atunci
umbra lui Cyrus cel Mare ...
ºi-atât - nu iertarea!

6

E ora
când sunt coborâþi
cei spânzuraþi la amiazã
neînsoþiþi de anunþuri sonore, atârnaþii
de frânghii albastre alãturi de rufe în bãtaia furtunii
ºi cei fixaþi de reclame, pe ziduri sau benzi
luminoase
prin megafoane urlând cã de mâine
oamenii vor merge-n mâini, cã ciclopul
marele ochi îngropat în adâncuri
se va trezi într-un vacarm de explozii
iar cele ºapte vaci grase ce-asearã
strãbãteau bulevardul
sunt ziua de mâine însemnând
cã mai curge lapte din sânul naturii
ºi cã traseul maºinii cutare
trece prin noi ºi prin lumea cealaltã.

VII
E tot mai noapte
e ora
când nu mai vegheazã
cel ce viseazã oraºul de mâine
alb, devastat de îngheþ, de electrice spasme
cu copaci de metal
cu tuburi gigantice
prin care trãim ºi ne vin
mãrfuri, copii fabricaþi ºi poeme
unde cu-o fisã de cinci se distribuie-n târg
sentimente diverse
pretutindeni vor fi negustori
de imitaþii de foc, de iubiri
chiar ºi de viaþã, speranþã ºi teamã
numai atât, lumii deprinse-a trãi
ºi-a iubi pe furate ...

VIII
E ora când înstrãinate ºi triste
alte tradiþii multiplicate mecanic
purtate prin târguri de falºii þãrani
alte materii încearcã sã-ntoarcã zadarnic
dorul câmpiei, mirosul de brad
mustul pãmântului reavãn ºi cântul.

XI
Noaptea e-n mine cu geamãtul ei
Nopþi peste nopþi este ora
când iatã-ne-n strada bolnavã
ziduri leproase se-nclinã cu urã
ºi caldarâmul scrâºneºte din pietre.
lacome guri de canal gâlgâind în subterane impuse
iatã-ne-n stradã rotind
ochii mãriþi cãtre mãºti, cãtre firme.
chipul pierzându-ne-n trista mulþime
înlocuindu-l cu altul prin sãli, prin tramvaie,
prin lungile ganguri
înlocuindu-l cu altul mereu mai strãin
ºi mai gârbov
mai departe de ce-am fost
sau visam c-o sa fim
când oricum e bine sa fii, dar sã fii
ceaþã, fantomã, copac sau furtunã
chiar dacã-apui într-un havuz de-aurii traiectorii.

X
Tot mai e noapte deºi au trecut zece ceasuri
mari reflectoare se-aprind pe un ºantier de construcþii
ºi muncitoarea îºi duce la creºã
pruncul firav biciuit de-ntuneric.
Somnul de plumb, dureros l-a-nvins cum venise pe lume
gerul scrâºneºte...
Nu-i gerul de vinã
nici noaptea
copilu-amorþit într-o-nspãimântatã mirare

neputând sã-nþeleagã
cã ºi el e o pradã-n maºinile
veacului nostru.

XI
Trece o zi, urmând multe zile ºi nopþi
ani de-a rândul,
dar tot mai e noapte afarã ºi-n noi
mereu tot mai frig e-n oraº ºi în lume.
Eu rãmân singur cu noaptea, cu vântul
vreau sã mã-mbãt de-ntuneric
sã strig
dar Þipãtul meu n-o sã curme Bezna
ºi cupele-s pline cu spaimã, cu fiere
cu urã dulceagã
sau cine mai ºtie...?
Închin pentru voi cei atât de uniþi ºi de singuri
E noapte ºi
e bine sã bei.

XII
Vreau sã mã-mbãt, sã vã chem, sã cântãm
vreau sã vã chem ºi încep
cu fetiºcana firavã ieºitã
iarãºi din vechiul ospiciu desculþã ºi bunã
vreau sã o chem ºi sã-i spun c-o iubesc
pentru ochii ei ireali decupaþi dintr-o noapte
pentru fluviul ce o înconjoarã
fluviul de care vorbeºte mereu
fluviul plin de corãbii albastre
purtând toate drapelele lumii.
fluviul pe care-l poartã ºi-n vis
ca pe un ºarpe de aur
Vreau s-o sãrut ºi sã-i spun c-o iubesc
aducându-i în dar încã o mie de fluvii.

XIII
Noaptea se-ntinde cu geamãtul ei
este ora
când nu mã aºteaptã decât
vechiul salcâm de pe strada Absenþei
negru ºi trist strãjuind singuratic
sau dureros îngânând
neînþeles, adevãrul cetãþii ...
Când sãlile-s pline
copiii profeþi, îngeri, mumificaþi ...
ºi apostoli în blugi
câtã noapte
false surâsuri din ipsos, din plastic
Cancerul vremii în haine de galã.

XVI
Nu mai veniþi ! E târziu
nimeni nu vrea sa mai moarã
totul se-adunã aici peste noi
trec iarãºi pe râuri,
morþii frumoºi optimiºti ºi supuºi
de nu mai ºtiu când transformãrii
de când
noaptea din noi ºi de-afarã-i o stâncã ...
o altã noapte cu geamãtul ei
nopþi peste nopþi suprapuse ºi-atât.
Lãsaþi-mã dracului singur cu vântul
ºi nopþile mele!
Într-un avânt ce-i vecin nebuniei
ºi imenselor aripi
vreau sã strãbat Bãrãganul, Uitarea
Þara de NU-i sau pustiul
aspre tãrâmuri de gheaþã cu nopþile albe
în timp ce un ºarpe pribeag
cautã lung dupã mine
fãcându-se una cu drumul.

LUMEA POSTMODERNÃ ªI „MIORIÞA”
COSMICÃ
Dupã apariþia lucrãrii monumentale a lui Adrian
Fochi despre „Mioriþa”, se putea prevede apariþia
unor studii tot mai specializate, mai îndrãzneþe ºi
originale – fapt ce s-a ºi întâmplat, demonstrat de
exegezele apãrute ulterior.
Cãrþile d.lui Alexandru Bulandra despre „Mioriþa”
sunt astfel de exegeze originale care pun în circulaþie
afirmaþii îndrãzneþe, ipoteze paradoxale, ori susþin
puncte de vedere, interpretãri ºi comentarii anticonvenþionale, în totalã contradicþie cu tradiþia
interpretãrii. Ulterior, dupã anii 2000, interesul pentru
folclor chiar a scãzut simþitor.
Fiind însã o capodoperã exponenþialã, „Mioriþa”
conþinea ºi conþine, dincolo de semnificaþia centralã
ºi înþelesuri marginale, sugestii ascunse ori
obscurizate ºi diverse idei tabuizate. De exemplu, în
perioada comunistã, nu s-ar fi putut spune cã este o
creaþie masonicã, sau cã ciobanul sãrac e criminalul,
iar ciobanul bogat e omul exponenþial ºi pozitiv. Sigur,
concret, este povestea unei crime colective împotriva
interesului individual, pentru însuºirea unei proprietãþi
mobile, dar universul semnificaþiilor existenþiale ºi
filosofice rãmâne mult mai divers ºi complex.
Dl. Alexandru Bulandra a devenit folclorist ºi
cercetãtor al culturii populare pe cont propriu, adicã
nu este prins în niciun proiect oficial ºi nu aparþine
niciunei instituþii oficiale. D.sa rãmâne unul dintre
acei pasionaþi (sau chiar posedaþi) de un subiect, o
problemã sau temã de interes general ºi i se dedicã
benevol cu toate forþele. Încearcã sã facã singur, cu
modestie, ceea ce fac colective de studioºi, ºi chiar
reuºeºte, pentru cã, în cazul sãu, pasiunea se
întâlneºte cu talentul, iar vocaþia literarã este însoþitã
de culturã ºi de o informaþie desãvârºitã care îl
fortificã pentru ca sã încheie proiecte fabuloase.
Dl. Alexandru Bulandra este bibliotecar ºi, zilnic,
mâinile sale mângâie cãrþile pe care le parcurge
domol, cu gesturi profesionale, protectoare. De la
cãrþile altora, a ajuns la cãrþile sale, în care întâlnim
pasiunea purã, acþiunea intelectualã autenticã, talentul
în cea mai fireascã, armonioasã curgere ºi
eflorescenþã. Cercetãtor al folclorului, fãrã titluri
câºtigate în instituþii simandicoase, cercetãtor pentru
cã cerceteazã de unul singur, construindu-ºi singur
instrumentele, are acum o competenþã innegabilã,
câºtigatã prin asumarea cãrþilor fundamentale. Nu
cunosc un intelectual mai autentic, pornit dintr-o
pasiune de studiu fãrã alte limite decât acelea pe
care ºi le traseazã singur. Cãrþile sale nu au produs
vâlvã de presã, nu au atras nici opiniile altor pasionaþi.
Dar tãcerea din jurul operei sale - iatã cã putem
vorbi ºi de o operã – nu este deplinã, ºi conduce la
concluzia cã o carte exprimã ceva prin însãºi
existenþa ei. La o analizã atentã, se remarcã uºor
cã, dincolo de importanþa lor intrinsecã, lucrãrile sale
sunt echilibrate, elaborate firesc, inovatoare,
originale, pline de rigoare ºi substanþã.
De remarcat cã balada „Mioriþa”, deºi ilustra
indirect teoriile egalitariste de uzurpare prin forþã a
proprietãþii, nu favoriza interpretarea de tip
comunizant, iar comentatorii n-au exagerat evidenþa
cã „Mioriþa” relateazã un caz virtual în care cei (mai)
sãraci deposedau prin forþã pe cei (mai) înstãriþi, deºi
sãraci sau bogaþi trãiesc aceeaºi viaþã ºi susþin
aceeaºi tipologie umanã.
Cãrþile d.lui Alexandru Bulandra nu constituie
doar cea mai importantã exegezã a „Mioriþei” în noul

mileniu, dar ºi profunde analize critice într-o perioadã
în care critica (fie ºi aplicatã folclorului) trece printrun con de umbrã. Probabil cã adevãratul ecou se va
auzi mai târziu, ºi sã sperãm cã nu foarte târziu, încât
autorul sã se bucure de el, deºi ºtiu cã nu aºteaptã
nici recompense materiale, nici onoruri publice,
meritate, altminteri „cu asupra de mãsurã”, cum ar
zice Eminescu.
Cãrþile d.lui Bulandra propun o reapropiere
succesivã de sursele primare, astfel încât în ultimul
volum ajunge la „Colindul pãcurarului”, forma cea
mai îndepãrtatã, primitivã a textului preluat ºi prelucrat
de Alecsandri în cea mai cunoscutã variantã, fãrã
sã accentueze latura religioasã a narativei folclorice.
Dar nici dl. Bulandra nu pare marcat de religiozitatea
profundã, subteranã a baladei, pe care o înlocuieºte
cu idei masonice.
Volumul d.lui Bulandra – rezultatul unei lecturi
numai în zona originilor ºi conotaþiilor – modificã
radical condiþia baladei populare, socotite
emblematice pentru poporul român. Autorul
formuleazã douã afirmaþii care vor da mari bãtãi de
cap cercetãtorilor viitori: prima, cã Alecsandri nu a
cules ºi îndreptat, ci a scris el însuºi balada „Mioriþa”,
mai exact varianta pe care a tipãrit-o; ºi a doua, cã
balada „Mioriþa”, varianta Alecsandri, conþine
elemente masonice, pe care autorul le pune în
evidenþã ºi le demonstreazã.
O asemenea interpretare radicalã contravine
tradiþiei istorice ºi angajeazã mutaþii profunde ale
semnificaþiilor moral-filosofice, genereazã noi
distincþii ºi valori contextuale care trebuie puse în
valoare.
Perspectiva nouã, atât de radicalã, nu a produs
încã reacþii consistente – evident cã ºi cãrþile
autorului au apãrut într-o perioadã complet
nefavorabilã iniþiativelor culturale, dar orizontul
receptãrii rãmâne deschis.
Balada , ca o poveste simplã, nu performeazã
doar o relatare de epocã, dar are chiar aspectul unui
film, sau reportaj TV, transmis „în direct” – cel puþin
începutul, „incipit-ul” naraþiunii mizeazã pe
acumularea de imagini vizuale sugestive, prin
panoramarea largã, ºi se încheie în mod rezolutiv,
chiar prin cuvântul moarte, dincolo de care nu se
mai poate avansa.
În multe cazuri, în actualitate, „mioritic” devine
un epitet negativ, dupã ce multã vreme a reprezentat
paradigma culturii populare româneºti. Omul folcloric
tradiþional are o perspectivã demiurgicã asupra
existenþei – nu se opreºte la simple relatãri narative
ºi problematizãri factuale. Existã, în folclor, ºi alte
naraþiuni de reflecþie ºi reflectare a imediatitãþii ºi
cotidianului. Existã manifestãri ºi meditaþii de naturã
esteticã, dincolo de pragmatismul cotidianului
devastator, însã „Mioriþa” în esenþã, prezintã un
asemenea fapt divers receptat ºi semnificat la
dimensiuni cosmice.
Transformãrile ºi transferurile de semnificaþie din
societatea post-industrialã ºi post comunistã asupra
sistemului ºi formelor estetice, conexiunile dintre arte,
discursuri referenþiale ºi cooperarea cu discipline mai
mult sau mai puþin înrudite, lãrgesc referinþa culturalã,
dovedindu-se cã bãtrâna baladã poate vorbi ºi unui
alt tip de sensibilitate, cã drama ciobanului are
generalitatea ºi complexitatea umanã de a trece prin
diverse epoci.

Cu trecerea timpului, (luminoasa baladã „Mioriþa”
de la începutul textului devine o plângere mortuarã
la final) a devenit un text care obscurizeazã o dramã
a cunoaºterii (cel puþin, aproximativ în acest sens
interpreta marele poet ºi gânditor atât de original al
filosofiei specificului naþional, „misticul” Dan Botta,
textul baladei). Dar astãzi Dan Botta – din pãcate
minimalizat în timpul vieþii din cauza confruntãrilor
cu Lucian Blaga, ºi uitat ulterior – pare mai viu ºi
mai credibil. Dar sã nu insistãm asupra acestui mare
gânditor al „Mioriþei”. Autorul pare sã-l ignore sau
nu-i cunoaºte în profunzime opera.
Însã filosofia acþiunii comunicante, care ne
defineºte epoca prin gânditorii cei mai importanþi de
facturã postmodernã precum: Habermas, Derrida,
Lyotard, Deleuze neagã cunoaºterea absolutã, pentru
cã nici cunoaºterea nu se poate sustrage finitudinii
umane.
La sfârºitul acþiunilor tragice din balada
nemuritoare, „piciorul de plai” rãmâne sã eternizeze
o formã de spiritualitate omeneascã ºi româneascã,
sã aminteascã în toate veacurile de un „hybris”
fratern, produs împotriva firii ºi a ordinii lucrurilor.
„Ciobãneii” ºi oile sunt an de an alþii ºi altele, pãstrând
însã sensul acelei „întâmplãri” tragice petrecute
cândva.
Demonstraþia autorului privitoare la autorul
baladei ºi masonismul sãu rãmâne credibilã ºi
pertinentã. Poate cã ar fi trebuit sã nuanþeze
contextul originar ºi sã explice poziþia masonicã a lui
Alecsandri ºi prin alte opere ale autorului, elaborate
în aceeaºi perioadã de creaþie (în jurul anilor 1850),
în care ar apãrea atitudini, perspective ori concepte
masonice. Evident cã rolul masonic ar fi trebuit sã
fie marcat ºi descoperit ºi în creaþia altor
contemporani, în anii urmãtori revoluþiei paºoptiste.
La lansarea primei ediþii a lucrãrii, mi-am permis,
elogiind efortul, francheþea ºi abilitatea autorului, sã
afirm cã balada „Meºterul Manole” se preteazã mai
evident unei intrerpretãri masonice. Oricum, pânã
spre cel de-al doilea rãzboi mondial, balada „Meºterul
Manole” a fost analizatã ºi transpusã în diverse
forme literare (Octavian Goga, Victor Eftimiu,
Mircea Eliade º.a.) mult mai frecvent decât
„Mioriþa”. În orice caz, aceastã baladã popularã nu
a inspirat o operã cultã fundamentalã. Dar, dupã
receptarea filosoficã ºi atribuirea unei semnificaþii
cifrate a destinului naþional, prin opera lui Lucian
Blaga, balada „Mioriþa” a devenit un „axis mundi”
al folclorului românesc, în timp ce balada „Meºterul
Manole” se reformula ca o emblemã a sud-estului
european. Spaþiul mioritic se echivaleazã cu
teritorialitatea naþionalã, sufleteascã ºi spiritualã.
Îndrãzneþele teorii ºi abilele comentarii ale d.lui
Alexandru Bulandra nu au fost nici ele receptate în
complexitatea ºi radicalitatea lor. Viitorul aparþine,
desigur, acestor comentarii ºi supoziþii originale,
îndrãzneþe, menite sã zdruncine conservatorismul
inerþial al exegezei tradiþionale.
Tabloul cosmic din „Mioriþa”, pe care niciun
comentariu nu-l neagã, dar majoritatea îl
interpreteazã defectuos, poartã luminiscenþa
solidarizãrii elementelor naturale, dar ºi pecetea
defecþiunii, mereu sângeroase, a iniþiativelor
omeneºti. Spre confirmare, nu gãsesc un citat mai
armonios decât cuvântarea codrului din versurile
eminesciene: „...Numai omu-i schimbãtor/ Pe pãmânt
rãtãcitor,/ Iar noi locului ne þinem,/ Cum am fost,
aºa rãmânem,/ Marea ºi cu râurile,/ Lumea cu
pustiurile,/ Luna ºi cu soarele,/ Codrul cu izvoarele”.
AURELIU GOCI
(Prefaþã la volumul “Cazul Mioriþa” de
Alexandru Bulandra, în pregãtire la Editura
Coresi)
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Prozã femininã

LA NAªTEREA MEA
A CÃZUT O STEA
de Speranþa Calimi
sau

Tragicul învins
Problema romanului biografic-amintire a fost tranºatã
de mult timp în critica literarã româneascã. Regretatul
profesor Alexandru Piru taie nodul gordian din momentul
când argumenteazã cu mijloace specifice disciplinei cã
„Amintiri din copilãrie” este, ca specie literarã, un roman,
chiar dacã personajele au avut ca modele persoanele vieþii
reale cum, de fapt, a evidanþiat mai târziu Valeriu Cristea
în lucrarea „Dicþionarul personajelor lui Creangã”.
Argumentele profesorului sunt simple, logice ºi de bun
simþ: Creangã reinventeazã nu doar copilãria, ci ºi forma
rememorãrii ei. Simplificând lucrurile, o viaþã povestitã cu
talent devine roman. Dacã este la persoana întâi, poartã
ºi amprenta autenticitãþii.
Este ºi cazul romanului „La naºterea mea a cãzut o
stea” al scriitoarei Speranþa Calimi, ed. Vicovia (2008),
Bacãu (224 pagini). Metafora din titlu trimite direct cititorul
spre esenþa cãrþii, adicã destinul, care înseamnã, în
viziunea autoarei, inocenþã, speranþã, dezamãgire, iubire,
moarte ºi zãdãrnicie.
Este un roman tulburãtor, cu suferinþã adunatã într-o
viaþã cât alþii în zece. O lungã ºi apãsãtoare mãrturisire a
unei vieþi începute firesc ºi frumos, zguduitã de un
„urangutan” care defloreazã o fetiþã: „Mi-a pus pe gurã
o mânã mare, cred cã ºi ochii mi-i acoperise ºi ºi-a
satisfãcut cu mine poftele lui de animal. Plângeam,
plângeam în hohote ºi, când am vãzut sânge pe mine,
am crezut cã mã omorâse pe dinãuntru ºi încet urma sã
mor de tot…” Copila de nici zece ani n-a avut forþa fizicã
sã se împotriveascã brutei, dar nici tãria sufleteascã sã
mãrturiseascã altora. A pus atunci, apoi întreaga viaþã,
întâmplarea sub ecuaþia inocenþei ºi a moralei: „Nu ºtiam
ce se întâmplase atunci cu mine, mi-am dat seama doar
cã era ceva ruºinos ºi nu trebuie sã spun la nimeni, cã
mã fac de batjocurã.” N-a mãrturisit decât dupã cincizeci
ºi ºapte de ani, aºa cum spune undeva în roman. Din
momentul acela, romanul devine o lungã tânguire în care
nu acuzã pe nimeni, dar toate întâmplãrile ulterioare ale
vieþii sunt puse pe seama acestei schimbãri bruºte a
destinului. În aceastã întâmplare cititorul descoperã
cheia întregului roman – de-abia la pagina ºaptezeci ºi
unu. Pânã în acel moment, are în faþã copilãria fireascã a
unei fetiþe dintr-un sat din Moldova, aceasta însemnând
familie, primii ani de ºcoalã, mamã, tatã, mulþi fraþi ºi
surori, naturã, joacã, prieteni, vecini, rude, întâmplãri
mai mici sau mai mari, totul inundat într-o fericire trãitã
de modelul sãu literar, Nicã. Multe pagini de inceput au
o duioºie care aminteºte de „Hronicul ºi cântecul
vârstelor” lui Blaga.
De aici încolo, tonul se schimbã, locul luminii copilãriei
este luat de întunericul, bâjbâielile ºi zbaterile adolescenþei,
ale tinereþii, ale maturitãþii ºi ale bãtrâneþii. Amprenta
destinului este vizibilã: peregrinãri, nestatornicii, eºecuri
în dragoste, suferinþe fizice, traume sufleteºti
inimaginabile, generate de ipostaza deloc confortabilã de
copil înfiat, de elevã la o ºcoalã dintr-un oraº strãin, B.,
încercãri ºi tot atâtea eºecuri de a le echilibra prin
dragoste, dar ºi multe, multe morþi în jur. Ca un blestem, îi
mor întotdeauna cei care ar fi crezut cã-i vin în ajutor. Are
însã mereu puterea s-o ia de la capãt ºi speranþa cã poate
izbândi. Ajunge, precum Sisif, cu stânca în spate, aproape
de vârf, dar o scapã încã o datã. Personajul nostru este ºi
el demn de admirat atunci când coboarã încã o datã la
baza muntelui...
Destinul este în continuare potrivnic. Clotho,
ursitoarea care deapãnã firul vieþii, îºi face meseria fãrã
milã ºi fãrã oprire. N-are nici copii, înfiazã o fetiþã, ajunge
sã aibã o nepoatã de care crede cã ar trebui sã se bucure,
dar stânca îi scapã din spate încã o datã: aflã, la un control
obiºnuit, cã are diabet. Se luptã, merge mai departe,
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reuºeºte sã-l þinã sub control, dar destinul îºi urmeazã
cursul dându-i o altã loviturã: cancer...
Cititorul se întreabã o datã cu personajul: Mai existã
o fãrâmã de speranþã? Acesta n-are decât sã întoarcã
volumul la prima copertã ºi sã citeascã prenumele. Eu i-aº
spune Victoria, cãci a izbândit, prin aceastã lungã
confesiune, marea purificare. N-a mai scãpat stânca. Acum
contemplã lumea, liniºtitã, solemnã, din vârf.
În felul acesta, am descoperit-o pe învãþãtoarea de
excepþie, acum scriitoare, fosta elevã a ªcolii Normale din
B., la catalog Milica Victoria (vezi anagrama).
Modelul sãu literar îl reprezintã, dupã cum
mãrturiseºte autoarea, „Amintiri din copilãrie”: „Ca ºi
Creangã, am adunat ºi eu în suflet imagini din anii
copilãriei, care nu s-au ºters, poate chiar s-au mai
accentuat odatã cu anii.” Multe fraze din debutul
romanului încep cu locuþiunea „îmi aduc aminte” , fapt
ce-l pune sub zodia confesiunii. Dacã la Creangã, copilãria
ºi adolescenþa sunt îmbrãcate în haina duioasã a umorului
ºi a inocenþei, la Speranþa Calimi, toate întâmplãrile, toate
trãirile, toate eºecurile mãrturisite în aceastã lungã ºi

duioasã întoarcere în timp, deloc lacrimogenã, sunt
îmbrãcate în haina sumbrã a tragicului.
Cititorul întâlneºte în aceastã replicã a „Amintirilor…”
un personaj feminin, excelent realizat, tot din perspectivã
moralã: nu urãºte pe nimeni, are încredere în toþi, iartã pe
toþi, iubeºte lumea, numai pe unul îl urãºte, „criminalul,
paranoicul, banditul” în ipostaza Destinului.
Scriitoarea procedeazã metodic, prevenindu-ºi
cititorul în debutul romanului asupra titlului ºi asupra
temei în eseul „În loc de introducere”: „Când m-am
nãscut eu, steaua mea s-a stins, de aceea cãrarea vieþii
mele a fost întunecatã, iar eu am orbecãit prin desiºul
soartei fãrã o luminã cãlãuzitoare.” În final, existã un
alt eseu - replicã, intitulat „În loc de concluzii”, unde
scriitoarea încheie duios dialogul cu cititorul ºi cu sine
însãºi: „Destinul meu a fost scris pe o petalã de floare ce
n-a mai înflorit, ofilindu-se când era boboc.”
Aºadar, o scriitoare având vocaþia tragicului (caz
foarte rar în proza femininã) se mãrturiseºte într-o carte
cu virtuþi artistice autentice. Viaþa fiecãruia dintre noi,
privitã retrospectiv, devine un roman. Numai cã puþini au
curajul, tãria ºi talentul de a scrie. Speranþa Calimi izbândit.

CONFUZIE
SENTIMENTALÃ

început trebuie observate maturitatea, coerenþa, claritatea
ºi perseverenþa de a urmãri firul epic, cu atât mai mult,
întrucât a trebuit sã facã faþã ºi unei tehnici moderne,
povestirea în povestire, - protagoniºtii cãrþii devin ºi actorii
unui film de dragoste, „Serena”, care va obþine ºi un premiu
cinematografic.
Nu mi-a plãcut niciodatã sã „povestesc” un roman
pentru cititor, asta pentru cã farmecul cãrþii provine ºi din
pãrticica de suflet pe care autorul o lasã între filele cãrþii.
Justificarea mea este argumentatã tot de atipicul
romanului. Aºadar, tânãrul bogãtaº Lucas Brown cãruiai murise soþia, Evelyne, cu cinci ani în urmã, într-un
accident, vrea sã devinã actor ºi producãtor de film. La
castingul anunþat se prezintã vreo cincizeci ºi trei de tinere
ºi este aleasã în rolul principal Divine Anderson (nume
predestinat frumuseþii), recepþionerã de hotel, de care se
ºi îndrãgosteºte. Urmeazã tatonãrile de rigoare în evoluþia
noului cuplu în care-ºi face loc perfidul Charlie Robinson,
cel mai bun „prieten”, un fel de Falconetti, personajul
malefic dintr-un serial american. Aceasta pentru cã o
iubise ºi el cândva pe Evelyne, dar acum nu-ºi mai permite
sã o piardã ºi pe Divine. Când lucrurile pãreau cã evolueazã
în direcþia doritã de cuplu, Divine descoperã fotografia
Evelynei ºi crede cã ea este doar o înlocuitoare de moment,
adicã o „confuzie sentimentalã” a bãrbatului. Supãratã,
se retrage în Alaska la cabana pãrinþilor sãi, amândoi
decedaþi, cu vreo doisprezece ani în urmã, într-un teribil
accident, pe munte. Lucas o cautã disperat în Los
Angeles, aflã adresa acesteia, o gãseºte tocmai în
îndepãrtatul la North Point ºi aici cititorul poate sã-ºi
închipuie ce s-a întâmplat... Se întorc fericiþi, ajung apoi
la San Francisco unde filmul va obþine Premiul de debut.
Urmeazã, ca la americani, lovitura de teatru: Charlie
Robinson o rãpeºte pe Divine ºi o duce în Caraibe, cu
intenþia de a se cãsãtori, aceasta dupã ce îl ruinase pe
Lucas blocându-i afacerile la bursa din Thailanda, în ciuda
încercãrilor oamenilor lui Lucas de acolo de a le salva.
Urmeazã o nouã cãutare. Rivalii se confruntã pe o stâncã
sub privirile Divinei ºi bineînþeles, Rãul dispare înecat în
mare. Cei doi probabil cã trãiesc fericiþi ºi azi, în ciuda
faptului cã Lucas a pierdut o mare parte din avere...
Aceasta este povestea. Dincolo de ea rãmâne
discursul narativ, surprinzãtor de sigur pentru autoarea
de nici douãzeci ºi cinci de ani – întreþinut de o vie
dinamicã a dialogului ce dã vioiciune întâmplãrilor.
Surprinzãtore sunt ºi descrierile care i-au pus la treabã
imaginaþia. Cred cã, în ciuda stereotipiei cliºeelor
împrumutate din arta cinematograficã, rãmân douã
elemente care conferã greutate romanului: limpezimea
firului narativ ºi personajul principal feminin. Aceasta
pentru cã nimeni nu poate privi mai bine, din adâncuri,
sufletul unei femei îndrãgostite decât o femeie...
Prin acest roman, Christina Wittelsbach a trecut
proba debutului. Rãmâne doar sã confirme. Urmeazã
consacrarea. Cine ºtie? Rãspunsul stã doar în
condeiul ei...
Sã fii prozator, zicea Marin Preda, este sã fii legat cu
un lanþ de piciorul mesei de scris...
Prof. TITI DAMIAN

de Cristina Wittelsbach
sau

Farmecul atipicului
feminin
Poezia este esenþã. Teatrul înseamnã, deopotrivã,
explozia textului ºi a actorului. Proza autenticã are ºi
esenþã, ºi explozie, dar mai ales amplitudine, adicã mãreþie.
Aceasta pentru cã cititorul pãtrunde pe îndelete, mult
mai profund, în laboratorul de creaþie al autorului
comparând, pe mãsurã ce înainteazã în lecturã, viziunea
sa despre lume ºi viaþã, cu aceea a autorului, urmãrind
tenace suprasensul operei. Este ceea ce germanii numesc
inspirat „weltanschauung”. Mai mult, cititorul se
confruntã ºi cu personajele inventate de autor, ale cãror
fapte, sentimente ºi gânduri le acceptã sau nu. De aici
responsabilitatea uriaºã a prozatorului, care scrie sã treacã
dincolo de rafturile unei biblioteci sau ale unei librãrii,
adicã în conºtiinþa cititorului. De aceea sfatul lui Tolstoi
trãieºte într-o perpetuã actualitate: „Dacã nu poþi sã scrii,
nu scrie.”
Nu este ºi cazul Cristinei Istrate care-ºi ascunde
tinereþea într-un nume saxon, Christina Wittelsbach,
autoarea romanului CONFUZIE SENTIMENTALÃ, ed.
„Domino”, Bucureºti (?), (2009), 320 de pag. Cartea mia
fost trimisã cu ceva timp în urmã ºi era însoþitã ºi de un
bileþel în care spune, printre altele, cã „este sufletul meu
ºi-mi este foarte dragã[…] Aºtept cu nerãbdare sã aflu
pãrerea dumneavoastrã despre carte ºi sper sã o citiþi cu
tot atâta bucurie ºi dragoste cum am scris-o eu.” De-abia
acum am citit-o...
Mai întâi de toate, autoarea a avut de fãcut faþã câtorva
provocãri. Nu o cunosc personal, dar cred cã este foarte
tânãrã – un curaj enorm pentru un autor de romane, care
trebuie sã aºtepte decantãrile necesare ale vieþii. Sã nu
uitãm cã Sadoveanu a scris „Baltagul” când împlinea
cincizeci de ani. Astfel de exemple sunt numeroase în
literatura românã ºi strãinã. De aici, atipicul autoarei.
Apoi, toþi marii romancieri nu s-au aventurat, la
începuturile literare, direct în roman, ci, prevenitori, au
exersat proza scurtã. Dacã luãm tot exemplul lui
Sadoveanu, acesta a debutat în 1904 cu trei volume de
nuvele ºi povestiri. ªi în acest sens, exemplele sunt
copleºitoare.
Dar cea mai mare provocare pentru autoare o
constituie tema care este eternã, dragostea, o plaseazã în
timpurile noastre, în spaþiul american pe care nu cred cã-l
cunoaºte decât din filme sau din cãrþi...
Cristina Wittelsbach vrea sã fie o excepþie care sã
confirme regula...
Dacã am evidenþiat curajul de a scrie al autoarei, de la

(urmare din numãrul trecut)

II. Istoria “Cãrþii lui Iov”
2.5. Imaginea de sine a tânãrului Iov
Acum intrãm în camera textualã a poemului,
lãsând în urmã antreul...
ªi prima parte, lipsã.
Dintr-o singurã privire am citit versurile “Sunt
un om, un om luminat, totuºi celui care mã respectã
nu-i merge bine.”
E primul vers ºi þi-a sãrit în ochi.
...ªi, zburând peste rânduri, “Eu, înþeleptul,
pentru ce sunt amestecat cu tinerii neºtiutori?/ Eu,
luminatul, pentru ce sunt socotit printre cei
neºtiutori?” Ei...?
Cu aceste douã versuri ai pãtruns deja în miezul
problemei.
Vino ºi tu odatã! ªi închide uºa, cã simt în
urechi cum vuieºte curentul de idei din antreul
canonic spre marile spãrturi din tablele de argilã!
În acest eºantion avem o imagine de sine ce ne
aratã un tânãr “luminat”, un “înþelept” care, la un
moment dat, se vede socotit altfel...
De cãtre cine? ªi din ce motiv?
...ºi amestecat printre “tinerii neºtiutori”.
Înseamnã cã eroul nostru fãcea parte dintrun grup... o comunitate de oameni ce avea ca
preocupare cunoaºterea, ºtiinþa...
Cãderea în ierarhia organizaþionalã este însoþitã
ºi de alte întâmplãri pe cât de surprinzãtoare, pe atât
de umilitoare.
Cum ar fi...
Celui care îl respectã pe tânãrul decãzut din rolul
deþinut anterior...
Care îl mai respectã.
...nu-i merge bine.
Este atacat, ºicanat º.a. de ceilalþi, care nu-l
mai respectã pe, sã-i spunem, tânãrul Iov.
Mai mult, spusele îi sunt rãstãlmãcite: “Cuvântul
meu adevãrat a fost prefãcut în minciunã.”
ªi încã...
“Tovarãºul meu nu-mi spune un cuvânt
adevãrat”.
În varianta din Kramer ºi Klima: “Tovarãºul
meu nu-mi spune vorbe drepte.”
Trebuie sã ne gândim la faptul cã eroul nostru
deþine criteriul dupã care sã poatã decide cã un
cuvânt/o afirmaþie este adevãrat/ã sau fals/ã, drept/
dreaptã sau nedrept/nedreaptã.
Este vorba, într-adevãr, de un grup organizat
pentru a îndeplini un anumit scop, o structurã “tovarãºul” îmi conduce gândul cãtre relaþii
formale, instituþionalizate.
ªi acest camarad, angajat ºi el, probabil, pe calea
cunoaºterii adevãrate, îi spune, totuºi, numai minciuni,
neadevãruri...
Alternativa de traducere cu vorbe drepte
aduce, în plus faþã de dimensiunea cognitivã,
criteriul juridic de respectare în discurs a unor
legi, regulamente, norme etc. scrise, ºi pe cel etic:
cum poþi sã spui aºa ceva despre mine, tu, care
mã cunoºti atât de bine? Eºti nedrept!
“Prietenul meu dezminte cuvântul meu adevãrat”.
Îl contrazice, declarând cã, de fapt, cuvântul
sãu este fals. Vezi ºi alternativa!
“Prietenul meu îºi râde de cuvintele mele”.
Ceea ce-i spun i se pare caraghios.
Ar trebui sã marcãm aici un lucru foarte
important care priveºte imaginea de sine a tânãrului
Iov: liniile caracteriale ale autoportretului sunt
denumite cu ajutorul unor termeni luaþi din sfera
cunoaºterii, întrucât ele fac chipul unui ºtiutor, al
unui înþelept.
Atenþie ºi la decretele me corespunzãtoare
emise de Marii Zei: Adevãrul, Minciuna, Simþul de
dreptate, Dreptatea, Înþelepciunea, Respectul!

Iov, Socrate ºi
Divinitatea
eseu

Moto: “Cercetaþi din nou! Dreptatea mea este
mereu aici!”(“Cartea lui Iov” 7,29)
Afirmaþiile lui, de a cãror corectitudine ºi adevãr
nu se îndoieºte nicio clipã, nu mai sunt recunoscute
ca valide chiar de cãtre prieteni, fiind contrazise,
deformate ºi/sau luate în derâdere.. Adevãr ºi
minciunã, drept sunt mai întâi semnele unui efort
cognitiv ºi numai în plan secund ele conoteazã
sinceritatea ºi corectitudinea în relaþiile
interpersonale.
“Omul mârºav”, josnic, ticãlos, dezgustãtor...
Nici nu ºtii câtã revoltã îmi trezeºte acest cuvânt!
Scârbos!
ªi la acest capitol al comportamentului uman, Zeii
au lãsat oamenilor modelul ceresc al cuvintelor me:
Defãimarea ºi Duºmãnia. Fãrã ele, civilizaþia umanã
nu putea fi conceputã.
Chiar ºi Discordia este lãsatã de Zei! ...Ai grijã,
nu care cumva sã-l scãpãm din ochi pe omul
mârºav!
În poem sunt douã referiri la el. Prima: “Omul
mârºav m-a acoperit cu Vântul de Sud, sunt nevoit
sã-l slujesc”.
ªi a doua...
“Omul mârºav a uneltit împotriva mea...”
... Cu alternativa de traducere Kramer-Klima:
“Bãrbatul cel viclean îmi întinde o capcanã”.
Al doilea vers mi se pare mai explicit: omul acela
– spunei cum vrei -, a acþiont în aºa fel încât sã-l
doboare pe eroul nostru.
Pentru a-ºi atinge scopul, el a folosit tot felul
de mijloace care au înºelat buna-credinþã ºi
naivitatea lui Iov cel tânãr.
Expresia “m-a acoperit cu Vântul de Sud” este
o alegorie...
ªi are o referinþã miticã, unde vântul este o
armã de luptã. Vezi!
Important este efectul lui real: tânãrul luminat este
obligat sã-l slujeascã pe omul viclean.
Devine sluga unui individ pe care-l
desconsiderã.
Îºi pierde libertatea: prieten, tovarãº, respect
conotau, disperate, miºcarea liberã a gândului ºi a
faptei sale de altãdatã, acum încãtuºatã.
Hai sã-i luãm urma acestui josnic individ!
El trebuie sã se învârtã în acelaºi cerc unde
vieþuieºte ºi gândeºte tânãrul Iov împreunã cu
prietenul ºi tovarãºul sãu.
ªi dacã îi poate determina rolul ºi status-ul în
gruparea respectivã, el deþine o poziþie mai înaltã
în presupusa ierarhie instituþionalã. Puterea se
aflã ºi ea între cuvintele me.
Pe acest înalt funcþionar, se pare, afirmaþiile
primului Iov l-au deranjat atât de mult încât a trecut
la represalii...
...Declanºând
un
adevãrat
rãzboi
informaþional, în care sunt mobilizaþi cei mai
apropiaþi colegi ai celui atacat cu scopul de a-i
distruge orice credibilitate a cuvintelor sale.
Pânã la muþenie.
Decãzut, umilit ºi izolat de grupul sãu de odinioarã,
eroul nostru îºi priveºte noua stare, constatând cu uimire
ºi indignare cã nimeni nu l-a ajutat, nu l-a protejat: nici
tovarãºul, nici prietenul ºi nici chiar Zeul lui.
Dintr-un tânãr de mare viitor, cu un destin,
aºa-zicând, luminos, se metamorfozeazã într-o
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fiinþã fãrã importanþã, aruncatã la periferia
societãþii... Mi s-a pãrut cã zãresc fantoma
bãtrânului Iov agonizând în gunoaie!
Sã mai observãm cum devine omul nostru
depresiv, cum îºi pierde el pofta de mâncare, cum
se îmbolnãveºte...
Se vede cã vorbeºti din proprie experienþã!
Sindromul depresiv are multiple ºi neaºteptate
consecinþe somatice.
Ar fi bine sã ni le reamintim, poate aºa ni-l
vom apropia mai mult pe tânãrul Iov aflat tocmai
la celãlt capãt al istoriei.
Atunci, s-o luãm bãtrâneºte, cu încetinitorul.
O secundã cât o mie de ani!
Glumeºti, desigur.
La început îi este afectatã starea interioarã.
Când s-a întors, presupunem, de la adunarea ce
a consfinþit decãderea din drepturile lui de tânãr
ºtiutor, “Am intrat în casã ºi mintea mi-e
înceþoºatã”...
Tulbure, rãvãºitã...
“Eu, omul, am ieºit în stradã, grea îmi este
inima”...
Vrând sã-ºi limpezeascã, probabil, gândurile,
constatã cã ºi inima îi este...
Pentru aceastã situaþie avem un cuvânt me care
se potriveºte de minune: “Tulburarea inimii”. Cu alte
cuvinte, omeneºti, aceastã stare a fost decretatã de
cãtre Zeii cei Mari ca fiind necesarã în existenþa
fiinþei umane.
Prin urmare, dacã inima îþi este tulburatã, fii
totuºi mulþumit, înþeleptule, cã ontologic eºti în
ordine!
“Hranã se aflã pretutindeni în jur,/ ªi totuºi hrana
mea este foamea”. ... Clar, este vorba de anorexie!
“Lacrimile, tristeþea, neliniºtea ºi desperarea sau cuibãrit înlãuntrul meu.”
Tulburare anxios-depresivã cu atacuri de panicã.
Diagnosticul îmi este, din pãcate, aºa de familiar...
”Suferinþa mã cuprinde ca pe o fiinþã aleasã doar
pentru lacrimi.”
Nu vreau sã te indispun, dar nu pot sã cred
cã numai o boalã presupus comunã te-a apropiat
de tipul acesta de personaj. Am fi ca într-o
rezervã de sanatoriu...
Eroul nostru aparþine tipului de om orgolios, foarte
sensibil, perfecþionist. Insuccesul profesional îi atrage
întreg organismul, cu inima în frunte, într-o prãpastie
a nimicniciei.
“Ursita rea mã þine în mâna ei, îmi ia suflarea
vieþii,/ Frigurile rele scaldã trupul meu...”
Aflat în abis, cui îi cere tânãrul Iov sumerian
ajutorul?
Divinitãþii, cui altcuiva?
Tot aºa am pãþit-o ºi eu: prãbuºindu-mã în hãu,
sufletul a þâºnit, ca fãrã mine,
direct în sus...
...O rachetã intergalacticã!
...Spre Dumnezeul nevãzut, cãutându-l ºi
implorându-l cum n-o mai fãcuse niciodatã pânã
atunci.
Doamne Atotputernic, ajutã-mã!
Dacã vrei sã-þi amintesc, Divinitatea este al
doilea dintre cuvintele me care ni s-au pãstrat.
(continuare în numãrul urmãtor)
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Imaginea Sloboziei de altãdatã
(urmare din numãrul trecut)

Îndemnurile la drumeþie lansate prin intermediul presei
anului 1968 aveau în vedere ºi oraºul din inima
Bãrãganului. Turiºtii ce tranzitau judeþul Ialomiþa erau
îndemnaþi sã facã popasuri în noua reºedinþã de judeþ.
Cartea de vizitã a localitãþii avea în vedere principalul sãu
monument istoric legat de numele domnitorului Matei
Basarab – mãnãstirea „Sfinþii Voievozi”:
„ Aºa stând lucrurile ni se pare firesc sã începem cu
Slobozia. Profilul nou al oraºului nu este necunoscut.
Am sublinia doar faptul cã se numãrã printre cele mai
tinere aºezãri industriale din mãnosul Bãrãgan,
impunânudu-se din ce în ce mai mult ºi ca un important
centru pe harta turisticã a þãrii, fapt marcat, îndeosebi,
de prezenþa staþiunii Amara. Dar sã rãsfoim hrisoavele
ce ne vorbesc despre trecutul acestei aºezãri. Cu trei
secole ºi ceva în urmã, mai precis în 1634, Matei
Basarab, domn al Þãrii Româneºti, a înãlþat lãcaº
Bisericesc pe aceste locuri, închinându-l, împreunã cu
pãmânturile vecine, mãnãstirii Dochiaro de la Muntele
Athos. Astãzi, din vechea mãnãstire se mai pot vedea
doar zidurile exterioare mãcinate de vreme. Le-au ros
apele Ialomiþei pe când nu exista actualul dig, le-au
fãrãmiþat cutremurele, le-au mâncat ploile ºi vânturile
celor trei veacuri. Din biserica lui Matei Basarab au
rãmas doar patru icoane aurite, o cruce de lemn, douã
nãframe þesute cu fir de aur de Elena, soþia domnitorului,
ºi alte câteva obiecte. Pe locul vechii biserici, a fost
ziditã alta mai nouã în 1842. Cât priveºte numele
oraºului vine de la hrisovul de „slobozenie” prin care
Matei Basarab scutea de dãri pentru un numãr de ani
pe toþi cei care voiau sã se aºeze pe pãmânturile
mãnãstireºti. În legãturã cu numele de Slobozia mai
existã ºi altã versiune. Se zice cã în secolele trecute, pe
tãpºanul din faþa mãnãstirii, acolo unde astãzi se aflã
centrul oraºului, se strângeau „cãtanele” pentru a fi
„slobozite” de la oaste. ªi încã un amãnunt: localitatea
este declaratã oraº în 1912 când se construieºte linia
feratã dinspre Urziceni.”1
Înfrumuseþarea oraºului, aflat în plin proces de
modernizare, a reprezentat o constantã permanentã pentru
autoritãþile publice locale. Un obiectiv era amenajarea spaþiilor
verzi, inclusiv a acelora de agrement, uneori dându-se în
folosinþã parcuri noi precum binecunosutul parc mic:
„Consiliul popular orãºenesc Slobozia manifestã în
ultima vreme o preocupare deosebitã pentru
organizarea de acþiuni menite sã înfrumuseþeze oraºul.
Printre acþiunile realizate recent prin muncã patrioticã
a cetãþenilor se numãrã crearea parcului din spatele
impunãtoarei clãdiri unde se aflã sediul Comitetului
judeþean de partid ºi Consiliul popular judeþean
Ialomiþa, înfrumuseþarea spaþiilor verzi de pe trotuarele
oraºului, etc. De fapt, activitatea depusã de cetãþeni
pentru ca oraºul lor sã arate tot mai frumos este o
acþiune permanentã. Astfel, numai într-o singurã zi, peste
50 de cetãþeni, salariaþi ai Întreprinderii de gospodãrire
orãºeneascã ºi Filiala Slobozia a Bazei de
aprovizionare nr. 1 Bucureºti, au efectuat peste 200 ore
de muncã patrioticã la amenajarea zonei verzi pe artera
principalã a oraºului, porþiunea cuprinsã între Staþia PECO
ºi bariera CFR. S-a plivit ºi s-a amenajat terenul pentru
plantatul florilor pe o suprafaþã de 5000 m.p”2
Viaþa socialã a tinerilor din Slobozia anului 1968,
departe de a fi una care sã corespundã aºteptãrilor lor,
era mai degrabã monotonã ºi plinã de plictis, plãtind
tributul întârzirilor de ordin edilitaro-administrativ.
Dorinþele generaþiei poetului Mircea Dinescu, au fost
surprinse într-o convorbire purtatã în faþa cinematorgaful
„Ialomiþa”, loc provizoriu de întâlnire ºi de petrecere a
timpului liber în lipsa altor alternative de acest fel:
„Crepuscul. Oraºul Slobozia se pregãteºte sã întâmpine
noaptea. Dupã o zi toridã, rãcoarea începe sã se facã din
ce în ce mai simþitã ºi parcã te invitã la plimbare.
O plimbare prin oraº. Mai precis pe un perimetru
limitat între cofetãrie ºi cinematograful „Ialomiþa”.
Aglomeraþie. Foarte mulþi tineri se plimbã, discutã.
Barele din metal din faþa cinematografului s-au
transformat ad-hoc în scaune. Sunt foarte mulþi
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solicitanþi care în aºteptarea orei când va începe filmul
mãnâncã de zor seminþe. Aspectul nu e de loc plãcut. Ai
impresia cã aceºti tineri, pe care searã de searã îi
întâlneºti în acest loc, nu ºtiu ce sã facã cu timpul liber.
Oare aºa sã fie? Iniþiem o discuþie la care avem din
ce în ce mai mulþi participanþi. ªi lucrurile pe care le
aflãm ne bucurã, deoarece cele spuse au clar
echivalentul neîmplinirii unor dorinþe. Nicolae
Drãghici, Radu Opran, Mircea Dinescu, Nicu Obancea,
Vasile Duþu, Vasile Solcãnea îºi justificã timpul irosit
pe aceºti metri asfaltaþi prin lipsa unui loc de întâlnire
în care tinerii din oraº sã se simtã la ei acasã.
- Ne place mult dansul. Nu avem însã o salã unde
mãcar o datã pe sãptãmânã sã putem dansa.
- Instalat comod într-un fotoliu aº vrea sã citesc o
carte, sã joc o partidã de ºah.
- Sânt foarte multe jocuri distractive pentru
tineret.Noi nu avem nici unul la dispoziþie.
- M-ar interesa prezentãrile de filme ºi un
magnetofon la care sã ascult melodiile îndrãgite.
- Ce bine ar fi ca în oraºul nostru sã existe un
cenaclu literar !...
...Pãreri culese într-o discuþie pe stradã. Pãreri pe
care însã, socotindu-le demne de a fi luate în
consideraþie, le-am expus tovarãºilor George
Grigorescu, preºedinte al Comitetului judeþean pentru
culturã ºi artã ºi tovarãºului Florea Costea, locþiitor al
secretarului Comitetului orãºenesc P.C.R. Slobozia.
- Aceste dorinþe – ne spune tov. Grigorescu – sunt
prezente în întregime în planurile de activitate ale casei
noastre de culturã. ªi dacã planurile nu au reuºit sã fie
transpuse în viaþã, acest lucru se datoreºte în mare
mãsurã imposibilitãþii de a avea la dispoziþie un local
unde ele sã se desfãºoare normal, sã aibã continuitate
fireascã, întru-un cuvânt Casa de culturã sã devinã locul
de instruire ºi agrement, unde locuitorii oraºului sã-ºi
dea întâlnire searã de searã.
- ªtim, nu putem veni cu scuze atunci când
constructorul nu-ºi respectã cuvântul – întregeºte ideea
tov. Florea Costea. Reparaþiile absolut necesare fãcute
clãdirii, trebuiau sã fie terminate încã din luna mai.
Suntem aproape de iulie ºi probabil cã ele vor mai dura
10-12 zile. Deci, de la început, imposibilitatea de a pune
la dispoziþia cetãþenilor locul de întâlnire dorit. De
multe ori vizitând casele de culturã din Cãlãraºi ºi
Feteºti, m-am gândit la faptul cã aceastã lipsã de
activitate a Casei de culturã din Slobozia se resimte în
inimile celor dornici de a-ºi petrece timpul liber în mod
util ºi plãcut. Sperãm ca în aceastã perioadã scurtã, pe
care o mai avem în faþã pânã când clãdirea va fi
reamenajatã, împodobitã sãrbãtoreºte îºi va deschide
porþile, sã rezolvãm toate amãnuntele de organizare
pentru a putea oferi membrilor noºtri ambianþa doritã.
- Spaþiul restrâns pe care îl avem la dispoziþie –
intervine tov. Grigorescu – ne va pune însã în
imposibilitatea de a rezolva la început o serie de
deziderate imperioase ca: o salã de lecturã, o încãpere
destinatã cursului de iniþiere muzicalã, salã atât de
trebuincioasã matineelor dansante, alta rezervatã
repetiþiilor brigãzii artistice ºi ale formaþiei de teatru.
Probabil, cã pe parcurs vom gãsii soluþii. În orice caz,
acest impediment, sperãm cã nu va afecta desfãºurarea
normalã a programului de activitate al casei de culturã.
Reºedinþa judeþului nostru se aflã în plinã
transformare. În curând, noi ºi noi clãdiri se vor ridica.
Sperãm cã nu peste multã vreme ºi Casa de culturã din
Slobozia îºi va afla locul corespunzãtor pentru buna
desfãºurare a multiplelor sale activitãþi. Pânã atunci,
însã, chiar în condiþiile prezente, trebuie ca în cel mai
scurt timp acest asezãmânt de culturã sã-ºi reînceapã
activitatea. Sã redevinã locul drag de întâlnire, în care
zeci de oameni, dornici de frumos ºi de recreere, sã-ºi
poatã petrece în fiecare zi câteva ore plãcute.”3
Note
1
Traian Popescu, „Îndemn la drumeþie”, Tribuna Ialomiþei,
anul I, nr. 42, duminicã, 7 aprilie 1968, f. 2;
2
Tribuna Ialomiþei, anul I, nr.92, joi, 6 iunie 1968;
3
Em. Gonciu, „Întâlnire pe stradã”, Tribuna Ialomiþei, anul I,
nr. 113, duminicã, 30 iunie 1968;

inspectori D.J.A.N. Ialomiþa,
Gabriela Chercef, Ionel Cristian Tãtaru
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Moara
Se desprimãvãrase. Umblam ameþitã, inertã,
printre oameni neinteresanþi. Târam de trupul greu,
aºa cum târâsem odatã de sacii cu grâu.
Bunica mã trimisese la moarã. „N-are cine,
mamã”, îmi spusese.
Fierul cãruciorului sãpase carne vie în palmele
prea mici, nefãcute sã care greutãþi. Dar eu ºtiam
una ºi bunã: trebuia sã ajung la moarã. Acolo se face
pâinea noastrã cea de toate zilele. „Dã-ne-o nouã
astãzi!” Nu pricepeam de ce oamenii îi cer lui
Dumnezeu pâine. Când ai putea sã-i ceri atâtea
lucruri minunate. Cum ar fi de exemplu, pãpuºi.
Pãpuºi adevãrate, nu din acelea din cârpe înfãºurate
pe linguri de lemn. Sau cum ar fi, atunci când îþi
doreºti mult, sã poþi da timpul înapoi.
Pânã una alta, mã aºezasem pe saci, cu faþa în
palmele rãnite, plângând ºi rugându-L sã îmi dea
puteri sã ajung pânã la moarã. Era plânsul acela de
ciudã, de neputinþã, nu doar în faþa neputinþei mele,
ci ºi a altora. Eu îi spuneam plânsul rãu. Cãci existã
ºi un plâns bun, care alinã, cicatrizând. Mai plânsesem
odatã aºa, când îl rãsturnasem pe bunicul în ºanþ.
Cu tot cu cãruþul de invalid peste el. Atunci mã
salvaserã niºte militari.
Când cu sacii de grâu, îmi pusesem nãdejdea întrun om care trecea pe stradã.
„Ce-ai, taicã, de plângi?”
„Mi-e greu, nu mai pot sã târãsc de sacii ãºtia.
Nu m-ajuþi?”, bâiguisem timid.
„Ajutã-te singurã! ªi Crucea ºi-o poartã omul tot
singur.” ªi trecuse mai departe.
L-am urât. Dar într-un fel m-a ajutat, fãcândumã sã înþeleg cã nu trebuie sã-mi pun nãdejdea decât
în mine. De-aº fi învãþat de atunci lecþia!
Am tras cu dinþii de rochie, am rupt douã bucãþi
cu care mi-am înfãºurat palmele ºi-am dus povara
la bun sfârºit.
Dar parcã tot a fost mai uºor decât acum, când
târam dupã mine saci de iluzii, cãtre moara care sã
le macine mãrunt. Sufletul, când sângereazã, cu ce
sã-l bandajezi?
Cum mergeam aºa aiuritã, îmi atrase atenþia
silueta Senatorului. E greu sã nu observi o siluetã de
1,90, într-un costum impecabil, cu-n mers de
manechin pe podium, cu tunsoarea perfectã, cu firele
de pãr aliniate precum soldaþii la raport.
Prin contrast cu aspectul aparent scorþos, m-am
bucurat sã regãsesc dincolo de „ambalaj” omul
modest ºi sincer pe care-l ºtiam, cel care nu uitase
niciodatã de unde-a plecat ºi care-mi povestise cu
mult haz despre „calvarul” copilãriei lui, când aduna
zilnic ºtir pentru porci.
Trecuserã cinci ani de când îl vãzusem ultima
oarã, dar, când m-a fixat cu privirea neagrã, jucãuºã,
parcã tocmai ce regãsisem un vechi tovarãº de joacã,
dintr-o copilãrie dragã de demult.
Încercând sã leg o conversaþie, am dat sã mã
interesez de cariera lui politicã. Mare greºealã! „Tot
Consilier?” A râs de a rãsunat bulevardul. „Cum, nu
ºtii cã sunt Senator?” Nu ºtiam. ªi nici nu mã
interesa. Dar bineînþeles cã mi-a venit sã intru în
pãmânt. Am dat sã mã scuz c-o frazã prin care-i
spuneam cã eu abia dacã ºtiu cine-i Preºedintele þãrii,
ceea ce nu e departe de adevãr. Dintotdeauna,
politica ºi fotbalul au fost punctele mele tari. El se
distra în continuare, apoi mi-a dat niºte lãmuriri: „Am
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ajuns acolo dintr-o întâmplare. Nu mi-am dorit ºi nici
nu îmi place. Nu sunt fãcut pentru asta. Dacã mâine
n-o sã mai fiu în Parlament, n-are dupã ce sã îmi
parã rãu”.
Am mai schimbat vreo douã vorbe ºi ne-am
despãrþit. Pe punctul de-a se depãrta, mi-a aruncat
râzând: „Mai du-te ºi tu sã vezi Lacul lebedelor!”
Aºadar nu uitase.
În urmã cu cinci ani, invitase toatã delegaþia
noastrã la o recepþie. Toþi au înþeles cã invitaþia
fusese fãcutã pentru mine, dar ºi cã, totodatã,
diplomatul atent la cel mai mic amãnunt nu putea sã
apeleze la o impoliteþe care i-ar fi exclus pe ceilalþi.
S-au bucurat nevoie mare, cãlcându-se pe picioare
la poarta de intrare în lumea în care, de altfel, niciunul
n-avea acces. S-au dus toþi. Mai puþin eu. Care-mi
gãsisem o scuzã al naibii de credibilã – cã merg la
Operã, sã vãd „Lacul lebedelor”. ªi, ca sã mã conving
pe mine mai întâi, chiar mã dusesem. În ultimul
moment, când biletele deja se epuizaserã, dar am
mituit casiera sã mã lase sã intru, sã stau mãcar în
picioare. Ca ºi cum de prezenþa mea acolo ar fi
depins soarta întregii omeniri. Închisesem telefonul,
bineînþeles. În pauzã, când l-am deschis, am gãsit
trei apeluri. Pânã sã intru pentru actul urmãtor, a
mai sunat o datã. A încercat sã mã convingã cu toate
argumentele. „Reprezentaþia se mai dã ºi altãdatã.
N-au intrat zilele în sac. O sã mergem odatã împreunã.
Hai cã vin sã te iau cu maºina!” „Nu!” ªi nu a rãmas.
Cã doar mie îmi plãcea sã merg cu metroul.
Atunci îl auzisem ultima datã.
Fugind de el, fugisem de fapt de mine. De-aceea
mã dusesem la balet, de teamã cã, rãmânând în
hotel, aº fi acceptat invitaþia, cedând fie
argumentelor lui, fie celor ale colegilor, care ar fi
fost gata sã mã ia pe sus.
Intenþia lui de apropiere era clarã, fiindu-mi
sugeratã ºi anterior, dar de data aceasta era ca un
ultimatum, o acþiune care ar fi pecetluit-o. Iar eu îl
plãceam prea mult. Altfel mi-ar fi fost simplu sã-l
refuz. ªi nu trebuia sã-l plac. Eram „ancoratã” întro relaþie care se consuma la mare distanþã, dar
„ancorajul” era sufletesc ºi, deci, puternic.
Astfel „am dat cioara din mânã” pe o vrabie
infectã care, de altfel, la scurtã vreme, mi-a ºi tras
un mare ºut în fund. N-am regretat. Dar nici nu
uitasem. Aºa cum – aveam sã constat – nici el nu
uitase.
Când mi-a luat mâna sã mi-o sãrute de „la
revedere”, am vãzut cã-i crescuse ºi-o verighetã pe
deget. Mie, în schimb, nu-mi crescuse nimic. Nici
mãcar o aripã. De lebãdã, se-nþelege. Ba încã, vreo
douã pene amãrâte pe care-mi imaginasem cã le-aº
fi putut folosi la zbor, îmi fuseserã ºi acelea frânte.
ªi, din senin, m-a apucat iar plânsul acela rãu, ca
atunci când îmi sângerau palmele, cãrând de sacii
cu grâu cãtre moarã. Am vrut sã-l strig sã-l întreb
cât e ceasul ºi dacã nu crede cã Timpul poate fi dat
înapoi. Dar mi-am adus aminte: „Ajutã-te singurã!
ªi Crucea ºi-o poartã omul tot singur.”
Am rupt fâºii dintr-o amintire, mi-am încropit un
bandaj nepriceput ºi am mers mai departe. Pân-am
ajuns la Moara de mãcinat iluzii cu tot cu proºtii care
le carã dupã ei.

VICTOR NICOLAE

MINÞI CRIMINALE
“Românii alcãtuiesc o societate închisã, undeva,
pierduþi pe-o hartã. Ei sunt niºte insulari, suspendaþi în
timp. Niºte hoþi. Niºte sociopaþi. Mai exact, ar fi o
amestecãturã de ‘români-gitani-romany’. Folosesc
anume pungile de aluminiu, ca sã nu se declanºeze
alarma de la ieºire, când furã de prin magazine...” - ne
spune doct Dr. Spencer Reid. ªi cine nu-l crede? Doar
are un IQ social uriaº. Românii se antreneazã cu
manechine, pe care agaþã 7 clopoþei. Performanþa lor
creºte pânã când îºi buzunãresc pãgubaºii pe nesimþite,
cu iuþealã de mânã ºi nebãgare de seamã, fãrã sã sune
vreunul dintre clopoþeii de pe manechinul de
antrenament. Ei nu-s numai o adunãturã de borfaºi
notorii, ci ºi una de înapoiaþi, de primitivi, unii extrem de
periculoºi, migratori, predispuºi la rãutãþi grave - trag
concluziile ºi elitiºtii FBI, grupaþi în savanta Unitate de
Analizã Comportamentalã. Asasini siniºtri, perseverenþi,
în perpetuã reactivare, cu o vocaþie intens ancestralã,
adevãraþi barbari ai lumii moderne, romanian-romany îºi
alintã copiii cu ‘puiule!’... ºi îi iniþiazã de mici în jafuri
mari, în rãpiri ºi crimã cu sânge rece. Ce mai, niºte
sãlbatici, niºte exemple tipice de... ‘minþi criminale’!

PIERDUÞI ÎN SPAÞII
FICÞIO-REALE
Cu stupoare ºi revoltã, toate aceste infamii înºirate
mai sus le-am aflat întâmplãtor, în miez de noapte, de la
ION.TELEVISION în 20 aprilie 2010, când se relua unul
din episoadele serialului de mare succes “Criminal
minds”. Filmul începuse ºi mi-a atras atenþia într-un mod
cu totul ºocant. Sânge, mister, forþe oculte! Criminalii
spãrgeau case, îi ucideau pe pãrinþi ºi le rãpeau
progeniturile. De ce? Pentru a fi sacrificate la rândul lor
în context ritualic. Fiul criminalului trebuia iniþiat dupã o
tradiþie strãveche, trebuia sã primeascã botezul sângelui
vãrsat ucigând tot un copil: “Puyul” va creºte mândru...
ºi va iniþia la rându-i pe urmaºi. Familia imita defectul
ºefului, îºi asuma practic bestialitatea lui, acþionând
numai sub stigmatul ei. Astfel, îl va urma pe conducãtor
pânã în miezul tenebros al vocaþiei sale fundamentale.
Sub un citat din Mario Puzo în acest sens, lucrurile ºiau cãpãtat pecetluirea deplinã. O echipã de elitã a FBI
analizeazã de fiecare datã profilul celor mai periculoºi
criminali pânã ce ajunge sã anticipeze ºi sã previna
producerea catastrofelor. Cine sã nu dea crezare Unitãþii
de Analizã Comportamentalã, cu superagenþii Rossi ºi
Hutchner-cel-vestit pentru abilitatea de a câºtiga oricui
încrederea? Dar ce spun fãrã greº Morgan-expertul în
motivaþionare obsesionalã, dr. Reid-geniul neînþeles sau
Jennifer “JJ” Jareu? Ultra-experþi în toate patologiile, ei
identificã motivaþiile ºi stopeazã la rând crimele. Penelope
îºi foloseºte computerul pe toate feþele, pornind la fix
fazele de cercetare. Expertizele se îndesesc, motivaþiile
sunt identificate ºi criminalul, capturat. Cine e el? Un
român. Dr. Reid i-a creionat profilul ca român-gitanoromany. Prins, el recunoaºte cã e un invadator ºi se
comportã ca atare, ucigând fãrã milã. Dupã suprimarea
lui, o altã familie rom-gita-romany îºi opreºte maºina la o
margine de drum ºi mama îºi întreabã ‘puyul’ dacã e
gata s-o facã? Victima stã aruncatã în portbagaj, gata sã
serveascã ‘puiului’ drept mijloc plãpând al crudei sale
iniþieri. Atenþie, invadatorii tot vin ºi vin! Uite-i pe primii,
sunt românii-gitanii-romany!

SOMNOLENÞÃ ªI INDOLENÞÃ
Pe diplomaþii noºtri, trimiºi cu mare cheltuialã sã ne
apere interesele ºi demnitatea ultragiatã, nu-i miºcã nimic
din confortul incompetenþei. Ei dorm în cizme ºi, când
se ‘deºteaptã-te, române’, dau interviuri unor reporteri
fascinaþi de inactivitatea lor. O exponentã ce se crede a
fi în “pionieratul de referinþã din cadrul istoriei
diplomaþiei publice româneºti” declarã patetic: “…mã
simt mândrã cã sunt româncã! Sã ºtiþi cã am nenumãrate
motive sã stau cu fruntea sus în cea mai importantã
arenã internaþionalã, unde þara mea este respectatã ºi
apreciatã!” Asta n-a vãzut episodul cu pricina din MINÞI

CRIMINALE sau se situeazã cu îndãrãtnicie de partea
diplomaþiei multilaterale. Pentru cã ea, diplomaþia, este
ºi bilateralã, ºi multilateralã, ne explicã pionierata
referenþialã. Numai prin cea bilateralã, România are relaþii
cu un anumit stat ºi exponentul ei în SUA este
ambasadorul nostru de la Washington, care ar trebui sã
interacþioneze cu toate categoriile de public, ºi cu cel
amator de seriale tv, ºi cu comunitãþile românoamericane, ºi cu factorii economici, cu autoritãþile
guvernamentale ori mediile academice, promovând
interesul þãrii, fiind cât mai vizibil, prezent ºi activ. Nu lam vãzut pe ambasador luând niciodatã poziþie împotriva
vreunui afront suferit de români din partea media.
Costisitorul Institut Cultural Român de la New York zace.
Autoritatea lui s-a ruinat. ªtabii culturii pentru export nu
mai exportã nimic. ªtaboii ºi ºtavacile au trântit pe site-ul
ICR-NY o fotografie cu un individ ce-ºi carã pumni în
gurã, coborât parcã direct din serialul în care miºunã
horror toþi românii-gitano-romany.

SALUTUL ROMÂNESC
Când un comediant francez a arãtat cã românii salutã
ca cerºetorii, cu mâna întinsã dupã pomanã, ambasada
de la Paris s-a ‘deºteaptã-te, române’ ºi a calificat gestul
ca inacceptabil, derivat din xenofobie ºi rasism,
protestând cãtre France Télévisions ºi Consiliul
Naþional al Audiovizualului. Le Post credea cã existã
mecanisme oficiale ºi autoritãþi administrative
independente, capabile sã reprime astfel de
comportamente dãunãtoare. A afirma astfel existenþa
românilor-rromi-cerºetori constituie o insultã grosolanã,
un cliºeu promovat pentru influenþarea
comportamentului populaþiei. În Spania, membrii lui
Partido Popular de Canarias conduºi de Xavier Garcia
Albiol au rãspândit fluturaºi cu “Noi nu vrem români!”
Filiala din Badalona a împãrþit ºi broºurele cu: “Cartierul
tãu e sigur?” Mesajul “siguranþã” a primit accentuarea
prin însemnele de partid aflate sub acest cuvânt ºi prin
fotografii cu strãzi murdare, cu accidente ºi cu
protestatari la autoritãþile locale. Nu lipseºte nici
imaginea celui ce-i asigurã pe cei ce-l vor vota ca primar
cã sub noua lui ordine cu toþii se vor putea plimba prin
oraº în deplinã armonie ºi, desigur, ‘siguranþã’. El i-a
mai atacat pe românii de etnie rromã, consideraþi plagã
pentru comunitate. Oricum, oriunde, români sau rromi,
tot ai nimãnui suntem. Fiecare se descurcã dupã cum îl
taie capul. Românii s-au organizat prin Castellon, pentru
a se apãra ºi singuri, fiindcã legea ºi statul român nu
ajung pânã la ei. Munca în construcþii mai ºi omoarã.
Autoritãþile îi incinereazã rapid pe decedaþi. Spitalele
însã îi menþin în moarte clinicã pe cei rãtãciþi la Urgenþã
ºi le furã organele. Nimeni nu le mai dã apoi de urmã.
Într-o emisiune televizatã, Xavier Garcia Albiol a afirmat
pe Canal Catala cã românii “au venit în Spania doar ca
sã fie delincvenþi”. Partidul lui Popular a semnat în
noiembrie 2009 un protocol de susþinere reciprocã în
campanii electorale cu Partidul Democrat-Liberal din
România, care îºi menþine ruºinos colaborarea: Nu-i vreþi
pe români, veþi câºtiga alegerile locale! Bunã afacere
interpartinicã! ªi politicienii spanioli, parteneri
protocolari ai partidului bãsescian, acuzã mai departe
în scop electoral cã românii i-au invadat, cã le-au
murdãrit mândreþe de oraºe, cã au mãrit infracþionalitatea,
cã-s delãsãtori, cã nu muncesc, ci cerºesc. ªi nu-i mai
vor deloc pe acolo.

TOTDEAUNA CRIMINALI,
NICIODATÃ VICTIME
Oriunde se difuzeazã, serialul “Minþi criminale” se
bucurã de aceeaºi primire entuziastã. Ficþional,
delicvenþa rromo-românã a cãpãtat, iatã, ºi o
complexitate hollywoodianã, adãugându-ºi
‘criminalitatea iniþiaticã’. Planul ficþio-real se lãrgeºte
în jurul ei ca prin miracol. În zadar diplomata noastrã
multilaturistã se mai mândreºte cã-i româncã dacã, doar
cu o searã în urmã, colegii ei au vãzut la tv de ce-s în
stare invadatorii româno-gitano-romany. ªi pe plan
ficþional, ºi pe planul realitãþii cotidiene, românii n-au
decât sã întindã amândouã mâinile ºi sã cerºeascã
‘please, mister’ pentru o imagine mai bunã. Numai cã
aºa, în dorul lelii ºi prin diplomaþia ‘salutului românesc’,
nu o vor obþine niciodatã.
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Profesorul Constantin Matei din Urziceni
la aniversarea a 87 de ani
Domnul profesor Matei s-a nãscut la 24 iunie 1923
în comuna Armãºeºti, nu departe de Urziceni. Casa
pãrinteascã a fost în faþa bisericii din sat, lângã “fântâna
de piatrã”.
Mama sa Anica era originarã din Armãºeºti ºi a
fost casnicã.
Tatãl, Dumitru, provenea din comuna Arþari, azi
sat aparþinãtor comunei Ileana, jud. Cãlãraºi. Prin
cãsãtorie a venit în Armãºeºti. A activat la cãile ferate
în staþia Ploieºti Vest, fiind ºef de tren. Însoþea
garniturile de marfã care circulau în special pe ruta
Ploieºti-Constanþa ºi mai puþin pe cele dintre Ploieºti
ºi Braºov.
Micul Constantin a urmat ºcoala primarã în satul
natal. A avut învãþãtori pe Margareta Bogdãnescu (clasa
I) ºi Nicolae Dinu (în clasele II-IV).
La dorinþa tatãlui, în anul 1934, s-a înscris la
Seminarul “Nifon Mitropolitul” din Bucureºti, ºcoalã
renumitã creatã de primul mitropolit primat al României,
în 1872. Cursurile se desfãºurau zilnic între orele 812 ºi 14-16. În afara disciplinelor teologice, profesorii
de celelalte specialitãþi proveneau de la renumite licee
bucureºtene (“G. ªincai”, “M. Basarab”, “D.
Cantemir” ºi “G. Lazãr”). Cât a urmat Seminarul
(1934-1942), a locuit în internatul acestuia din strada
Regina Maria. Practica liturgicã a realizat-o la
Mãnãstirea Antim ºi bisericile Sf. Spiridon Vechi ºi
Sf. Ilie, toate aflate în apropierea Seminarului. Ca
membru al corului Seminarului, C. Matei a însoþit, în
1938, cortegiul funebru al primului patriarh al þãrii ºi
prim ministru al României, Miron Cristea, pe traseul
Gara de Nord-Palatul Regal-Patriarhie.
Din vara anului 1942, timp de un an, a stat la
Armãºeºti ºi s-a pregãtit pentru susþinerea examenelor
de diferenþã (filozofie, limba latinã, limba francezã),
absolvind în vara anului 1943 ºi Liceul de bãieþi
“ªtirbei Vodã” din Cãlãraºi (secþia umanã).
Pentru pregãtirea militarã, a frecventat ªcoala de
Ofiþeri de Rezervã de Infanterie din Ploieºti. Primul
an (1943-1944) l-a urmat la Ploieºti, iar pe al doilea
(1944-1945) la Slãnic, unde se refugiase ºcoala. La
terminare, Constantin Matei a devenit comandant de
pluton.
A activat în vara anului 1944 în zona CâmpinaBreaza (jud. Prahova) pentru apãrarea rafinãriilor,
depozitelor de combustibil pentru aviaþie ºi a populaþiei,
într-o perioadã foarte dificilã (se retrãgea armata
germanã ºi se apropia cea sovieticã). De ziua naþionalã,
10 mai 1945, a fost avansat sublocotenent.
S-a înscris în 1944 la Facultatea de Litere ºi
Filozofie a Universitãþii din Bucureºti, unde a urmat
cursurile Secþiei de Istorie. Aici a avut renumiþi
profesori: C.C. Giurescu (la Istoria Românilor), G.
Brãtianu ºi apoi A. Oþetea (la Istorie Universalã), V.
Papacostea (la Balcanologie), A. Sauciuc-Sãveanu (la
Istoria anticã), ª. Ciobanu (la Literaturã veche), G.
Cãlinescu (la Literaturã modernã), G. Ionescu (la
Paleografie chirilicã), Virginia Sacerdoþeanu (la
Paleografie latinã), º.a.
Cât a fost student, a locuit mai întâi la gazdã (19441945) iar apoi la cãminul “Matei Voievod”.
În anul 1948 a devenit licenþiat în istorie. Înaintea
acestui eveniment, în luna mai a acelui an, toatã seria
de la istorie a facultãþii a organizat o excursie
documentarã de o sãptãmânã pe traseul BucureºtiBraºov-Cluj-Alba Iulia-Hunedoara-Bucureºti.
Lucrarea sa de licenþã s-a intitulat “Organizarea
financiarã a Moldovei în timpul domnitorului Ioniþã
Sandu Sturza (1822-1828)”, fiind elaboratã sub
coordonarea prof. C. C. Giurescu.
A fãcut parte din ultima serie care a susþinut licenþa
înaintea reformei învãþãmântului din 1948.
Absolvent de valoare, C. Matei a fost propus
de cãtre conf. G. Ionescu, sã rãmânã asistent sau
bibliotecar la Catedra de Istoria Românilor din
facultate. Intuind “transformãrile” care vor fi introduse
în 1948 mai ales la secþiile de istorie, a refuzat oferta
de a rãmâne în Universitate.
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Decedându-i tatãl în 1948, a dorit sã-ºi gãseascã
un loc de muncã cât mai aproape de Armãºeºti, pentru
a-ºi putea ajuta mama la treburile gospodãriei (având
în vedere cã era unicul copil). Cu sprijinul
Inspectoratului ªcolar Regional Bucureºti a gãsit post
de profesor la ºcoala dintr-o comunã apropiatã –
Jilavele. Pânã în 1953 venea zilnic pe jos de la
Armãºeºti la Jilavele.
La ºcoala din Jilavele a predate, iniþial, alãturi de
istorie, ºi limba românã. A fost primul licenþiat care a
activat la acea ºcoalã. Acolo a obþinut ºi gradul didactic
II, fiind reconfirmat cu ordinul Ministerului
Învãþãmântului ºi Culturii nr. 1673 / 26 septembrie
1957, profesor cu specialitatea principalã istoria ºi
secundarã limba românã.
Tot la Jilavele ºi-a cunoscut viitoarea soþie, Florica
Matei (1924-2003) venitã ºi ea ca învãþãtoare tot în
1948. Cãsãtoria a avut loc în anul 1953 la Cãlãraºi,
locul de unde era doamna Florica. De asemeni, la
Jilavele i s-au nãscut ºi cei doi fii (Valeriu ºi Aurel).
În interesul învãþãmântului, în toamna anului 1958
este transferat de la Jilavele la Urziceni, unde este numit
director al primului liceu din oraº. Aceastã funcþie a
îndeplinit-o douã decenii (1958-1978).
Liceul, în 1958, era gãzduit în localul de pe str.
Panduri, nr. 17. Datoritã eforturilor sale deosebite,
liceul este mutat dupã numai un an într-o clãdire nouã
pe str. Al. I. Cuza nr. 9 (azi Judecãtoria), iar din 1970
în alta mai spaþioasã în strada Aurora, nr. 12 (azi sediul
ºcolii nr. 1).
Gradul didactic I l-a obþinut în anul 1965, tema
lucrãrii elaborate fiind “Aºezãri sãteºti de-a lungul
Ialomiþei în perioada Evului Mediu”. A fost
coordonatã de conf. I. ªendrulescu de la Facultatea
de Istorie a Universitãþii Bucureºti.
La liceu a predat istoria. În intervalul 1978-1983 a
predat, în unii ani, ºi disciplinele “Economie politicã”
ºi “Cunoºtinþe economice”. Orele sale erau captivante,
iar cunoºtinþele le expunea cu multã distincþie ºi
eleganþã. Personal, am fãcut parte din ultima serie de
elevi care l-a avut profesor pe domnul Matei la Istorie
ºi Cunoºtinþe economice (în anul ºcolar 1982-1983).
Strãdaniile sale îndelungate au fãcut din liceul din
Urziceni (numit la venirea sa ªcoalã Medie Mixtã, apoi
Liceu Real-Umanist, de Matematicã-Fizicã, Industrial
nr. 2 ºi azi Teoretic) o unitate de învãþãmând modernã,
cu local adecvat, cadre didactice de elitã ºi elevi
valoroºi.
În timpul directoratului sãu, în anul 1971 s-a
finalizat un internat pentru elevi, iar în 1974 s-au
construit ateliere pentru efectuarea practicii. Biblioteca
liceului, prin grija sa, era una din cele mai reprezentative
din cadrul unitãþilor de învãþãmânt din regiunea
Bucureºti (apoi judeþul Ilfov). Adãugãm ºi faptul cã,
atunci când liceul a funcþionat în localul din str. Al. I.
Cuza, profesorul s-a implicat în realizarea unei sãli de
sport, care a fost finalizatã în 1961 (azi în patrimonial
ªcolii nr. 2).
S-a pensionat în anul 1983. Ore de istorie la liceu
a mai avut episodic ºi în intervalul 1990-1996.
Urmare a bogatei activitãþi nu numai didactice dar
ºi organizatorice desfãºurate la liceul din Urziceni,
profesorul C. Matei a fost rãsplãtit atât cu “Ordinul
Muncii” clasa a II-a, dar ºi cu “Medalia Muncii”.
Dupã 1989 a îndeplinit mulþi ani funcþia de
preºedinte al subfilialei Asociaþiei Naþionale a Veteranilor
de Rãzboi (ANVR) din Urziceni. Totodatã, este
membru în Consiliul de conducere al filialei Ialomiþa a
ANVR.
Este preºedintele Comisiei de Memorialisticã a
judeþului Ialomiþa din cadrul ANVR. A colaborat la
colecþia “Veteranii pe drumul onoarei ºi jertfei”
publicatã de ANVR. De asemeni, prin decretul nr. 235
/ 1994 i s-a conferit “Medalia comemorativã a celui
de-al doilea rãzboi mondial 1941-1945”. Din anul 2004
este colonel în retragere.

Strãdaniile sale privind dezvoltarea învãþãmântului
ºi culturii în Urziceni i-au fost rãsplãtite prin acordarea,
în 1996, a diplomei de “Cetãþean de onoare” al
Municipiului.
De-a lungul timpului, profesorul a scris numeroase
articole în presa localã, judeþeanã ori naþionalã, dar ºi
în diferite reviste ºtiinþifice.
Dupã 1990, singur sau în colaborare, a publicat o
serie de volume monografice consacrate fie localitãþii
natale, fie celei unde ºi-a început cariera didacticã, fie
oraºului (azi municipiu) unde locuieºte de peste
jumãtate de veac, dar ºi liceului unde a fost profesor
mai multe decenii.
În ordinea cronologicã a apariþiei, acestea sunt
urmãtoarele:
- Monografia municipiului Urziceni a fost
publicatã la Tipografia Slobozia în 1996. Este un volum
amplu (330 pagini), în care profesorul Matei a elaborat
urmãtoarele capitole: “Urziceni – pagini de istorie”,
“Evoluþia administrativ-teritorialã a Municipiului
Urziceni” ºi “Învãþãmântul”. Totodatã, a colaborat ºi
la altele: “Industria”, “Transporturile” ºi “Funcþia
agricolã”. A întocmit ºi Glosarul;
- Monografia comunei Jilavele (Ialomiþa) (240
pagini) a apãrut în Editura “Prahova” din Ploieºti în
anul urmãtor. Pentru aceasta, profesorul Matei a
elaborat întreaga parte de istorie, dar ºi glosarul. A
colaborat ºi la capitolele consacrate agriculturii ºi
activitãþilor economice;
- Armãºeºti (jud. Ialomiþa) – Studii de Istorie ºi
Geografie (420 pagini) care a fost publicat de Editura
“Semne” din Bucureºti în 1998. Pentru aceasta a scris
6 capitole: “90 de ani de la apariþia lucrãrii lui C.
Filipescu intitulatã Monografia economicã a comunei
Armãºeºti”, “Istoricul comunei Armãºeºti (satele
Armãºeºti, Malu Roºu, Neniºori ºi Bãrbuleºti)”,
“Cadrul administrativ-teritorial”, “Învãþãmântul
preºcolar, primar ºi gimnazial. Evoluþia istoricã ºi
structura actualã”, “ªcoala de Gospodãrie Ruralã
Armãºeºti” ºi “Reforme agrare”. De asemeni a inclus
ºi glosarul.
Dupã anul 2000 ºi-a concentrat atenþia asupra
elaborãrii (în colaborare) unei alte lucrãri de referinþã
- “Protoieria Urziceni, de la început ºi pânã astãzi”
(320 pagini) tipãritã de Editura “Apollon” din Urziceni
în 2004. Primele 50 de pagini din volum, scrise integral
de profesor, sunt structurate în mai multe capitole, ºi
anume: “Cercetãrile arheologice din zona Piscu
Crãsani-Dridu”, “Religia geto-dacilor”, “Creºtinarea
daco-romanilor”, “Despre protopopiatul Urziceni”,
“Atestãri documentare despre protopopiat în Þãrile
Române”, “Protopopiatul Judeþean Ialomiþa din
Urziceni”, “Plasa Câmpul Urziceni în cadrul
Protopopiatului Judeþean Ialomiþa din Cãlãraºi”,
“Pregãtirea preoþilor”, “Activitatea desfãºuratã de preoþi
ºi diaconi în parohii”, “Situaþia socio-economicã a
clerului” ºi “Parohiile din fosta plasã Armãºeºti în
1909”. A colaborat de asemeni la partea a doua a cãrþii
unde sunt prezentate toate parohiile din regiunea
Urziceni.
Totodatã, dânsul a alcãtuit ºi un volum consacrat
liceului unde ºi-a desfãurat activitatea didacticã timp
de mai multe decenii. Aceasta se intituleazã
“Monografia Liceului Teoretic “G. Moisil” UrziceniIalomiþa” (103 pag.) ºi a apãrut în anul 2007 la Centrul
Tehnic Editorial al Armatei din Bucureºti.
ªi astãzi domnul Matei, cu aceeaºi tenacitate ºi
interes pentru studiu, se preocupã de mai multe teme
de cercetare ºtiinþificã în domeniul istoriei.
La acest moment aniversar ocazionat de
împlinirea unei foarte frumoase vârste, un sincer
ºi cãlduros “LA MULÞI ANI !” domnului profesor
Constantin Matei.
Dr. Sorin GEACU
N.R. Ne alãturãm urãrilor domnului Geacu ºi
noi, toþi cei care-l cunoaºtem ºi-l apreciem pe
domnul Constantin Matei.

OASTEA LUI MIHAI VITEAZUL
- CÂTEVA CONSIDERAÞII La 410 ani de la prima unire politicã a românilor, sub sceptrul marelui
voievod Mihai Viteazul, figura legendarã a acestuia, temei al mitului
naþional, aºa cum l-a vãzut, prima datã, generaþia paºoptistã, rãmâne
un model peren, în vremuri în care societatea româneascã pare sã-ºi fi
pierdut idealurile. Pentru legãtura dintre poporul român ºi Eroul
naþional, rãmân valabile cuvintele marelui istoric Constantin C.Giurescu,
scrise în urmã cu aproape trei sferturi de veac:,,Mihai Viteazul este
întruchiparea eroismului, este izvor de putere, de încredere ºi de mândrie
pentru poporul românesc”.
Temelie a apãrãrii þãrii, încã din vremea
întemeietorilor Basarab I ºi Bogdan I, organizarea
militarã româneascã s-a bazat, din secolul al XIVlea încã, pe oastea de þarã, în care erau chemaþi
bãrbaþii apþi sã poarte arme. Oastea de þarã,
constituitã în jurul unor steaguri sau centre locale,
din judeþe sau þinuturi, cuprindea ,,oastea cea micã”,
în care intrau boierii, în fruntea detaºamentelor lor
înarmate ºi garda domneascã, precum ºi ,,oastea cea
mare”, ce cuprindea toþi bãrbaþi apþi sã poarte arme
ºi sã lupte, fie ei þãrani, orãºeni sau þãrani, liberi sau
dependenþi. Aceastã oaste cuprindea detaºamentele
boiereºti, dintre care se remarcau ,,oºtile Craiovei ºi
a Jiului ºi a Mehedinþilor”, strânse de banii Craiovei
ºi de boierii olteni. Dupã obiceiul vremii, boierii erau
obligaþi sã þinã acele trupe câte trei luni pe an, pe
socoteala lor. Mãnãstirile erau ºi ele obligate sã
plãteascã sau sã întreþinã oºteni (fie lefegii, fie
voluntari), voievodul Mihai însuºi menþionând în
câteva rânduri cã îºi cheltuise averile familiei, pentru
a plãti lefegii. Comanda supremã o avea marele
voievod, iar Mihai-Vodã a fost mereu în fruntea
oºtilor sale, afarã de faptul când acþiunile sale
însemnau atacuri duse cu mai multe corpuri de oaste,
caz în care pãstra comanda corpului principal sau a
rezervei, cu care de multe ori el însuºi a hotãrât
soarta unor bãtãlii. Locþiitor la comandã era, prin
tradiþie, marele vornic, urmând apoi marele spãtar.
În ceea ce-l priveºte, Mihai Viteazul i-a avut ca
principali secondanþi atât pe mari boieri munteni,
precum fraþii Buzeºti, cât ºi pe unii mari cãpitani
strãini veniþi în oastea sa, între care s-a remarcat
Baba Novac, fãrã îndoialã cel mai credincios ºi mai
vestit dintre comandanþii sãi de arme. Urmau
conducãtorii marilor corpuri de oaste, apoi
comandanþii de corpuri, dupã care cei de steaguri
(iuzbaºii, sutaºii, hotnogii)1.
Cu secolul al XVI-lea, Europa a cunoscut
generalizarea folosirii oºtilor constituite din mercenari
sau lefegii, adicã oºteni de diverse naþionalitãþi,
angajaþi cu leafã ºi buni cunoscãtori ai armelor de
foc. Lefegii au devenit baza oricãrei armate moderne,
de la Atlantic ºi pânã în Carpaþi. În Þãrile Române,
mercenari sunt întâlniþi în gãrzile domneºti sau în
oºtile domnilor români ºi înainte de Mihai Viteazul.
Despot-Vodã, Ioan-Vodã cel Viteaz sau Petru Cercel
sunt doar câþiva dintre voievozii care au avut sub
steagurile lor lefegii, fie ei maghiari, polonezi, cazaci
sau italieni. Cu domnia lui Mihai Viteazul, oastea de
mercenari a devenit pentru prima oarã dominantã,
în vreme ce vechea oaste de þarã a rãmas mai
degrabã doar o ,,strânsurã”2.
În general, s-a apreciat cã oastea lui Mihai
Viteazul a avut cam 10 000-13 000 de oameni, dintre
care 4 000 reprezentau oastea regulatã, restul fiind
haiduci ºi pãmânteni, ultimii veniþi dupã obicei, la
strigarea la oastea3.
S-a socotit, în istoriografia românã, cã evoluþia
oºtirii lui Mihai Viteazul a cunoscut trei perioade. În
cea dintâi, din 1594 ºi pânã în 1596, voievodul a folosit

oastea de þarã, la care s-au adãugat trupe
transilvãnene, trimise de Sigismund Bathory, apoi ºi
haiduci balcanici, plãtiþi cu bani sau cu bunuri din
pradã. Aceasta a fost epoca marilor lupte cu turcii,
îndeosebi a celei de la Cãlugãreni, ,,Termopile ale
românilor”, cum i-a zis Nicolae Bãlcescu. În cea
de-a doua, din 1597 pânã în toamna lui 1600,
voievodul s-a sprijinit pe oastea modernã, dupã
modelul apusean, constituitã majoritar din lefegii,
plãtiþi de împãratul austriac, Rudolf al II-lea, ca
urmare a prevederilor tratatului de la Mãnãstirea
Dealu. Aceasta a fost epoca altor lupte cu turcii ºi
îndeosebi a primei uniri politice a Þãrilor Române.
Într-o a treia ºi ultimã perioadã, din toamna lui 1600
pânã în vara lui 1601, domnul nu a mai avut decât
puþine trupe de lefegii ºi haiduci, mai degrabã oaste
de ,,strânsurã”. Aceasta a fost epoca destrãmãrii
unirii ºi a pierderii celor trei tronuri româneºti ºi care
pãrea a se îndrepta prin lupta câºtigatã la Guruslãu4.
Din punct de vedere numeric, oastea Viteazului
a cunoscut evoluþii numerice ºi diferenþe etnice
determinate de factori precum pierderile suferite în
bãtãlii, acoperirea necesarului de bani pentru lefuri,
trãdãri, plecãri neprevãzute (datorate, bunãoarã,
chemãrii cazacilor în Polonia) etc. La declanºarea
rãzboiului cu turcii, în toamna anului 1594, oastea lui
Mihai Viteazul cuprindea doar vreo 10 000 de oºteni,
anume ,,oaste de þarã”, la care se adãugau cei 2 000
de transilvãneni trimiºi de Sigismund Bathory. În
Transilvania se ºtia atunci cã Mihai-Vodã începuse
rãzboiul având doar 10 000 de oºteni, dintre care
,,cea mai mare parte nu erau soldaþi”, adicã oºteni
de meserie5.Dupã primele bãtãlii cu turcii ºi cu tãtarii,
cu toate pierderile, oastea voievodului a crescut
numeric, ca urmare a venirii altor oºteni transilvãneni,
precum ºi a lefegiilor cazaci. În luna mai 1595, potrivit
solilor sãi în Transilvania, voievodul avea peste 30
000 de oºteni români ºi peste 10 000 de unguri,
precum ºi ,,ceva cazaci”6.
În vara anului respectiv, înaintea bãtãliei de la
Cãlugãreni, oastea Viteazului avea între 10 000 ºi
16 000 de oºteni 7.Dupã bãtãlie, superioritatea
numericã a oºtirii lui Sinan-Paºa fiind încã evidentã,
Mihai Viteazul s-a retras cãtre munþi, la Stoeneºtii
Muscelului, unde a aºteptat venirea oºtilor lui
Sigismund Bathory ºi ªtefan Rãzvan. Conform
scrisorii italianului Filippo Pigafetta (participant la
campania din toamna anului 1595) cãtre Belizario
Vinta (cancelarul ducelui Toscanei), oastea cu care
Mihai-Vodã avea sã dea bãtãliile de la Târgoviºte,
Bucureºti ºi Giurgiu cuprindea 15 000 de lãncieri
unguri, 2 000 de lãncieri români, în jur de 1 000 de
archebuzieri români, vreo 80 de steaguri secuieºti ºi
sãseºti (însemnând cam 1 600 de pedestraºi), 1 200
de cãlãreþi, precum ºi tunarii celor 60 de piese de
artilerie. La aceºtia, s-au adãugat cei 1 500 de
lãncieri moldoveni conduºi de voievodul ªtefan
Rãzvan, precum ºi oastea lui Sigismund Bathory,
cuprinzând 5 000 de lãncieri maghiari, 200 de cãlãreþi
cazaci, 300 de cãlãreþi italieni etc.8

Dupã aceste bãtãlii, pierderile suferite, adãugate
înrobirilor repetate sãvârºite de turci ºi tãtari,
îndeosebi în þinuturile mãrginaºe, cum a fost cazul
judeþului Ialomiþa, l-a determinat pe voievod sã se
orienteze spre constituirea unei oºtiri în care lefegii
sã fie majoritari. Bazându-se financiar pe
promisiunile împãratului Rudolf al II-lea, voievodul
a chemat sub steagurile sale lefegii balcanici,
maghiari, secui, români moldoveni, polonezi ºi cazaci.
Astfel, ºtiind priceperile rãzboinice ale acestora din
urmã, excelenþi cãlãreþi, deprinºi cu folosirea armelor
de foc ºi obiºnuiþi sã-i înfrunte pe tãtari ºi pe turci,
Mihai Viteazul le-a scris la 7 martie 1596 hatmanului
cazacilor ºi tuturor cavalerilor zaporojeni, chemându-i
în oastea lui, sub promisiunea cã ,,voi plãti domniilor
voastre în bani, cu daruri ºi postav” 9.Din anul
urmãtor dateazã o nouã chemare, de data aceasta
generalã, trimisã la 26 iunie, cãtre toþi lefegii strãini.
Cartea domneascã arãta nu doar nevoia de oºteni a
voievodului, ci ºi plãþile pe care urmau sã le primeascã
categoriile de oºteni, în parte. Astfel, se menþiona
cã:,,domnia voastrã aºa sã ºtiþi: care oºtean va fi cu
cal, cãlãraº, domnia mea voi plãti leafa oºteanului,
de cal câte 5 taleri pe lunã, iar care va fi iuzbaºa
oºtenilor, domnia mea îi voi plãti pentru cal câte 5
taleri, iar pentru masã câte 15 taleri ºi cãpitanilor,
care va fi cãpitan, iarãºi le voi plãti domnia mea de
cal câte 5 taleri ºi de masã 50 de taleri pe lunã. ªi
care oºteni vor fi pedeºtri, domnia mea le voi plãti
leafã, unui oºtean câte 3 taleri ºi pentru vãtaf câte 4
taleri ºi pentru ceauº câte 6 groºi ºi pentru iuzbaºa
câte 12 groºi pe lunã”10.Conducãtorilor cazacilor,
voievodul le-a ºi trimis un dar de 2 000 ducaþi de aur,
dar întrucât rãspunsul lor se lãsase aºteptat,
voievodul le-a scris iarãºi, la 8 martie 1598, pentru
a-i chema cu 5 000 de oºteni, angajându-se chiar sã
vinã în întâmpinarea lor, pe malul Nistrului11.
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Colecþionarul de
dinozauri
ªi aºa a ieºit femeia cu papagalul! Asta-i povestea,
nu prea aveþi ce scrie despre mine!». Insistãm,
convinºi fiind cã orgoliul de artist e mai puternic decît
timiditatea sa nativã: «Dacã insistaþi, cred cã pot sã
spun cã sînt un artist. Acum, cã mã prezint într-o
expoziþie, n-are niciun rost sã mã mai ascund. Dar
nu asta e important».

Colecþia de dinozauri

Dumitru Pãun este tîmplar de meserie. ªi face
asta de cînd se ºtie. Atît de bine încît, de la paturile
de lemn pentru care e renumit la el în oraº, a sãrit la
sculpturã... Iar azi verniseazã ºi prima sa expoziþie
de picturã la Slobozia. Însã nu pentru calitãþile sale
de artist, altfel, remarcabile, meritã Titi Tîmplarul
(cum îl cunoaºte lumea la el în Þãndãrei) toatã
atenþia. Ci pentru pasiunea sa de colecþionar... Titi
Tîmplarul are cea mai impresionantã colecþie
particularã de fosile de dinozauri din tot judeþul
Ialomiþa. ªi de-ar fi numai atît!

Pe strada Zambilei,
la Titi Tîmplarul
Dumitru Pãun locuieºte pe strada Zambilei,
undeva prin centrul Þãndãreiului, în spatele ºirului
de blocuri de peste drum de Primãrie. O curte micã,
înþesatã de stupi de albine care zumzãie a primãvarã.
Ajungem la el pretextînd un interes subit pentru
vernisajul expoziþiei de picturã de astãzi, 28 aprilie,
de la centrul Cultural «Ionel Perlea» din Slobozia.
Ne primeºte în atelier, unde meºtereºte de zor la o
replicã dupã chipurile Moai, capetele de piatrã
uriaºe, din insulele Galapagos. Lucreazã cu miºcãri
econoame, vrînd parcã sã-ºi conserve energia. ªi e
zgîrcit la vorbã: «Cum am ajuns de la tîmplãrie la
picturã? Nici eu nu ºtiu. Mi-a lãsat cineva acum
vreo 10 ani niºte pensule, ca platã pentru un pat pe
care i l-am lucrat... ªi uite aºa am ajuns sã pictez.
Am încercat de toate, ca sã vãd ce mi se potriveºte...
maniera impresionistã, abstractul, stilul renascentist,
portretul... ºi încã nu m-am hotãrît! N-aº fi ajuns sã
expun, dacã nu m-ar fi împins prietenii de la spate!».
ªi sculptura? «Cu sculptura la fel... Am gãsit o
bucatã de lemn cu un nod mai bulbucat într-o parte...
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Dupã multe insistenþe, aflãm ce e cu adevãrat
important în viaþa lui Dumitru Pãun. Pasiunea sa de
colecþionar de fosile de dinozaur. «De cînd eram
mic, am avut o pasiune aºa pentru zoologie,
paleontologie... Le-am luat de pe internet, din diverse
locuri, de pe diferite situri... Unele le-am dat înapoi!
Vreþi sã le vedeþi?».
Dintr-o datã chipul i se lumineazã ºi limba i se
dezleagã. Ne vorbeºte minute în ºir despre trilobiþi
ºi amoniþi, primele vieþuitoare cu exoschelet. Apoi
despre spinozauri, o specie de dinozauri de la care
colecþioneazã dinþii: «spinozaurii au fost mai rãspîndiþi
în partea noastrã, în partea africanã... Eu ºtiu cã
toatã lumea vrea sã vadã Tiranozaurus. Dar n-am!».
Din atelier, sîntem invitaþi în casã, acolo unde Dumitru
Pãun ascunde impresionanta sa colecþie de fosile.
Ordonate, catalogate, învelite atent pentru a nu se
deteriora, fosilele vechi de milioane de ani capãtã
viaþã în mîinile lui: «Asta e din Maroc... ar putea fi
fals, cã prea e perfect... dar l-am cumpãrat ieftin.
Am însã fosile certificate, din Olanda, din America...
Uite, asta e urma unui maxilar de dinozaur... E o
specie vegetarianã! Ãºtia sînt molarii, cu care
macinã iarba... Au 12 milioane de ani! Majoritatea
acestor fosile sînt culese din mare, ca pietre... Apoi
sînt sparte ºi, daca se descoperã urmele lor, ajung sã
fie vîndute!». Titi cautã febril printre exponatele risipite
pe canapea... Ne aratã cu mîndrie un dinte de
velociraptor... Nu e mai mare decît dinþii unui cîine!

Un muzeu într-o camerã
Colecþia de fosile de dinozauri nu este singura. O
altã colecþie e aceea de dinþi de rechin. În special
megalodonul, un strãmoº dispãrut al rechinilor de azi.
Dinþii au dimensiunea unei lame de cuþit de mãrime
medie ºi tãiºul intact. Urmeazã colecþia de arme, din
toate timpurile ºi de pe toate continentele: «Uite o
lance africanã. Am primit-o de la un prieten, din
America. Are niºte clopoþei la coadã, pentru efectul
psihologic. Cînd porneau rãzboinicii la luptã zgomotul
speria inamicul».
Trecem la colecþia de pietre semipreþioase...
Rãmînem cu ochii þintã la un bulgãre de metal, lucitor
în lumina difuzã a camerei. Nea Titi se amuzã. «Aurul
nebunilor. Toatã lumea rãmîne la fel! Dar nu e aur!
E un metal care seamãnã...». Îi uitãm repede numele,
fascinaþi de colecþia sa de chihlimbar. Apoi ne oprim
ochii asupra unei sfere multicolore, cît o bilã de
biliard: «Ochiul Tigrului. Aºa îi spune. O am din India!
Legenda spune cã cine are o piatrã ca asta vede în
întuneric, la fel ca tigrul. N-am bãgat de seamã, dar
de dragul legendei sã spunem cã aºa e!».
Ieºim afarã dupã un ceas, copleºiþi de varietatea
exponatelor. În poartã, aflãm cã Titi ºi-ar dori sã
organizeze o expoziþie cu fosilele lui: «Cu o condiþie
însã. Sã fie expuse sub sticlã. Nu de alta, dar am
experienþa unui prieten cunoscut pe Internet, student
la geologie. Îmi spunea cã din expoziþia de pietre din
holul facultãþii, în 4 ani de ºcoalã, au mai rãmas doar
ramele. ªi cred cã are dreptate, cã numai eu am
cumpãrat de la el vreo zece!».
Adrian Panait

REALITÃÞI ETNICE ªI POLITICE ÎN BALTA IALOMIÞEI
(SEC. X-VIV)
II
Dacã izvoarele scrise ne transmit o imagine
parþialã asupra ponderii demografice a localnicilor
în S-E României, incluzând ºi Balta Ialomiþei, pentru
conturarea aspectelor de demografie cantitativã, atât
pentru societatea româneascã dar ºi pentru cei
alogeni, izvorul preponderent rãmâne cel arheologic.
Punerea în valoare a cercetãrilor arheologice
pãstreazã mari valori informative care se pot
concretiza în rezultate preþioase referitoare la structuri
etnice în acest spaþiu. Pânã atunci, unele din concluzii
rãmân sub incidenþa provizoratului. Cât priveºte
existenþa structurilor politice în acest spaþiu,
informaþiile de care dispunem provin din izvoare
scrise bizantine.
Organizarea social-politicã a populaþiei româneºti
a constituit-o obºtea sãteascã, ale cãrei structuri s-au
conturat, evident fãrã sã rãmânã neschimbate, încã
din epoca preistoricã ºi au supravieþuit cu o viabilitate
deosebitã pânã în pragul epocii contemporane.
Pânã în secolele XIII-XIV comunitãþile româneºti
îºi duceau traiul exclusiv în mediul rural, ele intrând
practic în totalitate sub incidenþa orânduielilor
reclamate de statutul obºtilor. Obºtile sãteºti vor
constitui nucleul organismelor politice prestatale, a
cãror apariþie era impusã de evoluþia internã a
comunitãþilor autohtone si de necesitatea de a le
proteja de ofensiva neamurilor turanice ºi a statelor
feudale din vecinãtate. Procesul apariþiei
formaþiunilor prestatale este acelaºi în întreg spaþiul
românesc, cu anumite particularitãþi zonale.
O eventualã discuþie asupra existenþei unor
organizaþii politice la Dunãrea de Jos, implicând S-E
Câmpiei Munteniei, S-V Dobrogei ºi totodatã Balta
Ialomiþei, nu poate fi abordatã decât în contextul
evenimentelor istorice care au avut loc în ultimile
secole ale mileniului I ºi primele secole ale mileniului
II, ºi care au antrenat politic ºi militar populaþiile
turanice ºi Imperiul Bizantin, între care au pendulat
localnicii.
Existenþa unei entitãþi politice specifice S-E
României o sesiza N. Iorga încã de la începutul
secolului XX, pe care marele savant o numea „o
altã Þarã Româneascã, coborând adânc în vechime,
pânã în secolul VI. Amintirea ei stãruia în denumirile
Vlaºca ºi Vlãsia, ale judeþului ºi pãdurii; apelative
date comunitãþii româneºti, de slavi ºi, probabil,
pecenego-cumani”26. Aceastã þarã era o alcãtuire
dunãreanã, axa sa fiind porþiunea marelui fluviu
strãjuitã de cetatea Drâstor. Este „zona prielnicelor
vaduri ale Drâstorului de jos, de la care începe balta,
adevãrata deltã interioarã a Dunãrii, din totdeauna
locuitã cu aºezãrile sale interioare ºi pe cele douã
maluri”. 27
Pe braþul Borcea, de la Cãlãraºi la Gura Ialomiþei,
arheologia a scos la ivealã un numãr impresionant
de aºeazãri, concentrat pe anumite spaþii, pentru sec.
VIII-XI. Aceste grupãri mai mari de aºezãri ar putea
corespunde unor centre de putere care vor sta la
baza formaþiunilor prestatale de mai târziu. O
concentrare demograficã nu reprezintã în mod
obligatoriu ºi un centru de putere, însã coroboratã
cu scurtele ºtiri din cronicile bizantine ar putea fi un
argument al existenþei acestor centre de putere 28 .
Pãrerea noastrã este cã, aici, ar fi putut exista
mici centre de putere localã, adicã structuri teritoriale
autonome, uniuni de obºti, de mai mari dimensiuni,
asemãnãtoare acelor „republici þãrãnesti” despre
care vorbea Dimitrie Cantemir.29
Pânã la revenirea stapânirii bizantine, aceste centre de putere localã puteau fi libere sau erau în
dependenþã de cei care îºi disputau supremaþia

militarã sau militarã ºi politicã în regiune: bulgari,
bizantini, pecenegi ori alþii.
Avem destule temeiuri sã credem cã aceste centre de putere nu au dispãrut în aceste secole tulburi;
determinate pe de o parte de luptele dintre bulgari si
bizantini pentru dominaþie în aceastã zonã ºi, mai
târziu, de luptele dintre pecenegi ºi bizantini, pe de altã
parte. Existenþa lor este doveditã de cronicile bizantine,
în ciuda informaþiilor scurte ºi de multe ori confuze.
Odatã cu formarea primului þarat bulgar, istoricii
admit, în general, o stãpânire a acestuia asupra
sudului Dobrogei, de la întemeierea sa ºi pânã la
revenirea provinciei dintre Dunãre ºi Mare sub
dominaþia Bizanþului. Din puþinele mãrturii ale
izvoarelor scrise rezultã, însã, cã aceastã stãpânire
nu a fost nici integralã ºi nici permanentã. Cât despre
dominaþia bulgarã asupra Silistrei, existã un semn
de întrebare. Dacã ar fi sã dãm crezare unei legende,
mai târzii cu câteva secole decât evenimentele
povestite, Silistra era sub dominaþie bulgarã în timpul
lui Asparuch (681-701) , potrivit cãreia aceasta ar fi
reconstruit Silistra30. Pe de altã parte, o informaþie
cu referire la luptele pentru tron în þaratul bulgar
(765) ne spune cã hanul bulgar detronat Teletz s-a
refugiat împreunã cu ceilalþi fugari ai sãi în „pãdurile
de pe malul Dunãrii”31. Admiþând o dominaþie
bulgarã asupra Silistrei, e de presupus cã pãdurile
menþionate, în care s-a refugiat hanul Teletz, nu ar
putea fi decât cele din Balta Ialomiþei, un loc de
refugiu sigur, aºa cum îl folosiserã si alþii înainte.
Silistra apare ca fiind sub stãpânire bulgarã, la
sfârºitul secolului IX, când þarul Simeon s-a refugiat
în fortãreaþa de aici din faþa maghiarilor care, aþâþaþi
de bizantini, au pãtruns în Dobrogea.32 O dominaþie
a bulgarilor la Dunãrea Inferioarã, chiar ºi temporarã,
ar fi dat posibilitatea þarului Simeon sã se refugieze
în fortãreaþa de aici.
Informaþiile acestea sunt primite cu rezerve. Mult
mai aproape de adevãr este faptul cã Dunãrea, în
cursul sãu inferior, împreunã cu Balta Ialomiþei, a
fost, aproape fãrã întrerupere, în sec. VIII-X, sub
controlul militar ºi politic-administrativ al Imperiului
Bizantin. Pentru a circula liber pe Dunãre flota avea
nevoie de anumite centre de sprijin pe malurile
Dunãrii, Silistra constituind unul din aceste centre.
Silistra ºi cetatea de la Carsium (Hârsova) dominau
douã din cele mai importante vaduri ale Dunãrii de
jos ºi prin care bizantinii controlau Câmpia Munteniei
ºi,deci, malul stâng al Bãlþii Ialomiþei.
Mãrturii elocvente ale prezenþei bizantine, militare
si administrative, sunt sigiliile bizantine de plumb
descoperite în regiunea Silistra-Cãlãraºi, care, mai
mult decât niºte simple relaþii comerciale sau politice
de prietenie, presupun o stãpânire militarã ºi politicoadministrativã asupa ambelor maluri ale Dunãrii din
regiunea în care au apãrut micile obiecte, deci
posibilitatea ca zona din jurul oraºului Cãlãraºi sã fi
aparþinut themei ce se întindea în dreapta fluviului.
Astfel este sigiliul lui Focas, spãtar ºi strateg, atribuit
secolelor VIII-XI ºi descoperit pe malul stâng al
Dunãrii, la est de Cãlãraºi34
În acelaºi timp ele dovedesc existenþa (în secolele
VIII-X) unor conducãtori locali, care foloseau sigilii
de plumb în corespondenþa pe care o purtau sau
primeau o atare corespondenþã în limba
greacã.Totodatã locul de descoperire a sigiliului aratã
legãturile existente între cele douã maluri ale Dunãrii,
legãturi pe care le vom surprinde ºi în secolele
urmãtoare.
De la Silistra, în jos pe Dunãre, existau numeroase
aºezãri pe care izvoarele contemporane le prezintã
ca fiind veritabile oraºe. Astfel, cronica lui Nestor,

referindu-se la evenimentele petrecute în anul 968,
ne informeazã cã Sviatoslav, cneazul Kievului,
chemat de împãratul bizantin Nichifor Focas
împotriva bulgarilor, începând atacul, supune mai întâi
optzeci de oraºe în lungul Dunãrii …,apoi bate pe
bulgari la Silistra, dupã care se întoarce…spre gurile
Dunãrii sã cnezeascã la Perisalaveþ, luând dãri de la
greci “35. O parte din aceste oraºe (asezãri fortificate
s.n.) erau situate pe cele douã maluri ale Bãlþii Ialomiþei.
Completând informaþia lui Nestor, Skylitzes
Cedrenos, descriind bãtãlia din anul 971 de la Silistra,
dã unele ºtiri deosebit de preþioase despre aºezãrile
omeneºti situate în apropierea Silistrei, de o parte ºi
de alta a Bãlþii Ialomiþei. Cronica relateazã cã, dupã
sosirea flotei bizantine, încercuirea armatei lui
Sviatoslav între zidurile cetãþii a ajuns atât de strânsã
încât Sviatoslav a chemat pe toþi soldaþii care
fuseserã însãrcinaþi cu paza fortãreþelor cucerite.
La puþin timp dupã plecarea lor din aceste fortãreþe,
cronicarul bizantin ne spune cã s-au prezentat la
împãratul Ioan Tzimiskes soli din Constanþia ºi din
celelalte fortãreþe situate dincolo de Dunãre,
cerându-i iertare cã se aliaserã cu Sviatoslav ºi
predându-se împreunã cu fortãreþele lor. Împãratul
i-a primit cu bunãvoinþã ºi a trimis delegaþi pentru a
lua în primire fortãreþele ºi armata ca sã se
îngrijeascã de paza acestora.36
Informaþia este întãritã ºi de istoricul arab Yahia
ibn Said din Antiohia: “ Tzimiskes a intrat în
stãpânirea oraºului (Dorostolon) ºi a cetãþilor
înconjurãtoare, pe care ruºii le cuceriserã. Apoi dupã
ce a numit din partea sa conducãtori ai acestor
fortãreþe, împãratul s-a înapoiat la Constantinopol37.
Dupã înfrângerea lui Sviatoslav, Tzimiskes intrã
în stãpânirea Silistrei ºi a aºezãrilor situate pe Dunãre,
cucerite iniþial de Sviatoslav, primind ºi supunerea
conducãtorilor locali din stânga Dunãrii 38. Aceste
teritorii îºi reiau locul în cadrul Imperiului Bizantin,
fiind ridicate la rangul de themã ºi supusã autoritãþii
unui strateg, instalat la Dorostolon (Dristra). Pânã
la mijlocul sec XI strategul pus în fruntea acestei
theme a purtat diferite titulaturi: “strateg de
Ioanopolis ºi Dorostolon”, “comandant al oraºelor ºi
þinuturilor de la Istru”, fãrã a-i da o denumire
precisã.39
26. N. Iorga , Op. Cit , p 107
27. S. Iosipescu , Balica , Dobrotiþã, Ioancu , Editura Militarã,
Bucureºti.1985 , p 14
28. N. Madgearu, Premisele genezei statelor medievale
romanesti , Studii ºi articole de istorie , 2002 , LXVII , p 105
29. D. Cantemir , Descrierea Moldovei , ediþia a II-a , Editura
Minerva, Bucureºti , 1976 , p 189-191
30. I. Barnea , în D.I.D. , p 29
31. Ibidem
32. Ibidem , p 30
33. I. Barnea ; Noi sigilii bizantine de la Dunãrea in jos , în
S.C.I.V. , 17, 1966 , 2 , p281 -182 ; I. Mititelu , I. Barnea , Sigilii
de plumb din regiunea Dunãrii de Jos , în S.C.I.V. , 17 , 1966 , 1,
p 43-44
34. Ibidem
35. Gh. Vâlsan , Op. Cit , p 202
36. Kedrenos , în Fontes III , p 11
37. Apud D.I.D. vol III , p 74 , nota 10
38. Între anii 971 ºi 976 bizantinii au controlat în chipul cel
mai eficace Câmpia Munteniei. De aici în colo , timp de mai
multe decenii stãpânirea bizantinã s-a extins ºi în þinuturile de
dincolo de fluvii . Aceastã stãpânire a fost întreruptã de mai
multe ori în secolul al XI-lea în împrejurãri caracteristice ale
acestui veac , strâns legate de întâmplãrile stãpânirii bizantine la
Dunãrea de Jos. Eugen Stãnescu este de acord cu urmãtoarele
perioade de hiatus ale stãpânirii bizantine : înainte e 1016 , între
1016-1043 , 1059, între 1072-1092 si dupã 1092. vezi E.
Stoinescu : Denumirile bizantine ale Dunãrii de Jos în sec X-XII ,
S.C.I.V. 8 , 19 , 1968 , p 486
39. Apud D.I.D. vol III , p 76
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Toponime ºi antroponime în documente
privind comuna Bãrcãneºti, judeþul Ialomiþa
Comuna Bãrcãneºti se aflã în zona de sud – vest a judeþului
Ialomiþa, în nord – vestul Bãrãganului sudic, pe partea dreaptã
a râului Ialomiþa, având ca vecini comunele : Coºereni ( la vest),
Manasia, Alexeni ºi Ion Roatã (la nord), Axinte (la est),
Drãgoeºti ºi Ileana din judeþul Cãlãraºi (la sud). Satele
aparþinatoare comunei sunt: Bãrcãneºti, Condeeºti, Eliza,
Speteni ºi Uleºti.
Prima atestare a comunei este din anul 1514, luna decembrie,
ziua 13, atestare marcatã prin toponimul Drumul Speteanilor
prezent într-un hrisov din care citez: “ începând hotarul mai
sus de Scheai, mai jos…Iaolvniþa drept la Obreajie ..ºi Tur…
între pisc iar din ( hotar ) pânã în Porumbul ºi din Porumbul
pânã în Drumul Dârstorului, iar de acolo pe drum în jos, pânã
în Drumul Speteanilor ºi de acolo, din Drumul Speteanilor,
pânã la Fântâna lui Voico ce este mai sus de Drãgoeþti ºi cu
hotarul mai sus de plaiu “ ( DRH.B.TR, vol II doc. 131, p.260,
1514, decembrie, 13. – Neagoe Basarab întãreºte mãnãstirii
Dealu ocinã < la Alexeni > scutind-o de toate dãrile ºi slujbele).
Toponimul Ialovniþa este forma arhaicã pentru Ialomiþa ( v.
sl. Ialovitsa “ pãmânt sterp” I. Iordan TR p. 114; Graur NL,
p.275, v. sl. Ialovu “sterp “). Tot de origine slavã este ºi
Drãgoeºti ( v. pers. Drãgoi, prenume slav derivat de la tema
Drag – “ iubit, drag “+ sufix.- eºti ). Alexeni, cu atestare mai
veche (1431, noiembrie, 17, DIR, XIII, XIV, p.92) este de
origine greceascã ( n.pers. Alexe, gr. Alexis, cu sufix- eni ).
Toponimul Speteni e posibil sã aibã ca izvor apelativul spatã
(lat. spatha). Cu etimologie necunoscutã este toponimul Scheai,
localitate dispãrutã. Înclin însã sã cred cã toponimele Scheai,
Scheaiu, Scheiul, Schei ºi antroponimul Scheaua sunt de origine
latinã (Latinul sclavus a dat dacoromânul schiau). Ele îºi au
izvorul în apelativul schiau care e posibil sã fi circulat la nordul
ºi la sudul Dunãrii în dacoromânã, aromânã þi meglenoromânã.
De la prof. N. Iorga aflãm cã “ localitãþi numite Scheaiu sau
Scheiul predominã mai ales în Muntenia, peste 25 de toponime“
(“ Scheaiu, o aºezare mai puþin cunoscutã în apropiere de
Feteºti“ – Revista Helis, sept.2006, p. 17, Slobozia). Referitor
la corespondentul antroponim, menþionez cã în onomastica
localitãþii Cocora, judeþul Ialomiþa, pânã nu demult, a circulat
numele de persoanã Cristea Scheaua.
Cât priveºte toponimul Porumbul, trebuie precizat cã în
1514 nu se cultiva porumb în Þara Româneascã. Aºa cã apelativul
de la care porneºte toponimul ar fi “ porumb “ (pasãre) din
latinul palambus. Totuºi, având în vedere cã în vorbirea localnicilor
porumb înseamnã arbust sãlbatic, înclin sã optez pentru aceastã
variantã din care vine toponimul Porumbul.
În toponimia comunei se remarcã frecvenþa drumurilor ca
principale repere în timp ºi în spaþiu: Drumul Câmpului, Drumul
Dãrstorului, Drumul Periºorului, Drumul Ploieºtilor, Drumul
Mocanilor, Drumul Sãrii (atestat în anul 1580, mai, 20DIR.TR.XIV, p.475), Drumul Descinsului. Descinsul apare ca
antroponim în “ Act de vânzare din 1894, octombrie, 17 “ (care
stânjeni i am moºtenire de la decedatul meu frate, de la Ioniþã
Descinsu) ºi ca toponim în “ Act de vânzare din 1896,
noiembrie, 27 “ (180 stânjeni din Pãdurea Dãscinsului despre
rãsãrit ºi pânã în matca râului Ialomiþa ). Descinsu vine de la
forma de participiu a verbului “ descinde “ ( latinul descendere
), verb care figureazã în dicþionare ca neologism, dar ºi în primele
traduceri de cãrþi religioase din secolul al XVI – lea în care apar
elemente latine dispãrute azi din limba: “deºtinse (coborî)
Pavelu, cãzu spr-însul “ (Coresi, Apostolul); “deci dzise
voinicilor sã deþtingã ºi se - lu rapa elu “ (CV).
Mi s-a pãrut mai deosebit acest nume pentru cã, deºi am
încercat sã aflu din documente dacã existã Descinsu ºi în alte
zone, nu am gãsit în toponimia ºi antroponimia româneascã un
alt toponim sau antroponim asemenea. E de notat ºi faptul cã
Descinsu, în cazul de faþã, s-ar putea sã îmbrace semnificaþia de
sosire ºi stabilire pe aceste meleaguri.
În consens cu Descinsu cred cã în onomastica româneascã
este ºi Stoian care vine de la participiul pasiv trecut format cu
sufixul - an din verbul slavon stojti. Prima atestare a localitãþii
Bãrcãneºti, este din anul 1595. - Radu Clucerul de la Bãrcãneºti,
sub Mihai Viteazu, sol din Ardeal, 1595. (Dicþionar. Leca, 1937).
Dintr-un alt document din anul 1613, ianuarie, 7, menþionãm: “
Bratu, mare comis ºi unchiul sãu Cârstea îºi împart satele …
iar Vladul log. (din) Bãrcãneºti (ºi) Ialomiþa…pun mãrturie
(DIR.TR.XVII, p 130 ).
În Toponimia Româneascã de Iorgu Iordan, la p. 53 se
spune: Bãrcãneþti, cf. slv.bara” (balta, mlastina) “. Totuþi, mai
aproape de adevãr ar putea fi afirmatia cã Bãrcãneºti derivã de
la antroponimul Bãrcan, prezent ºi în documente: 1584, sept.
12 (MTR ms. 133f.254). În consens cu cele spuse, de la prof.
Neagu Djuvara aflãm cã “satele din jurul Bucureºtiului care se
cheamã Tâncãbeºti sau Bãrcãneºti vin de la un fost mare
proprietar cuman pe care-l chema Tâncabã sau Bãrcan (“ Cât
de cumani sunt românii? “- Interviu cu profesorul Neagu
Djuvara de Vlad Bolocan).
Cu datãri mai apropiate de vremurile noastre aflãm despre
Maria Bãrcãneasca, judeþul Ialomiþa ( 1743, mai. MTR. Cap.
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CCLXX17), despre Radu Bãrcãnescu 1782, iulie,
18.MTR.Orig. CCXCVIII/4, sau despre boierii Bãrcãneºti care
au avut case în Bucureºti ( 1833, august, 16.MTR ms.163f.52). Mãria Bãrcãnesca a vândut ” o moºioarã în judeþul Ialomiþa ce
se numeºte Bãrcãneasca, care moºie îmi este datã de zestre de
la pãrintele meu “ (MTR. Cap. CCLXX/7).
Relaþia între toponime ºi antroponime este destul de
frecventã: Drãgoi - Drãgoeºti - Drãgoeºteanu, Condeescu Condeeºti, Stoian - Stoieneºti, Speteni - Speteanu, Uluiþi Uluiþeanu, Ulea - Uleºti. E de observant cã toponimele cu sufixul
- eºti (Bãrcãneºti, Condeeºti, Drãgoeºti, Stoieneºti, Uleºti)
provin din nume de persoanã, iar antroponimele cu sufixul ean, din toponime (Arþãreanu, Coºereanu, Drãgoeºteanu,
Speteanu, Uluiþeanu).
Ulea circulã în onomastica localitãþii ca supranume. E de
fapt o falsã poreclã pentru cã în realitate Ulea conservã un
nume tradiþional în onomastica româneascã. Alexandru Pele, în
studiul “ Vechimea sufixului - aº în limba românã”, susþine cã
Ulea vine de la numele pãsãrii de pradã “ uliu “ ºi cã termenul
românesc “ uliu “nu poate fi de origine maghiarã ( În dicþionare
gãsim; uliu, din magh. ölyu ). A. Pele spune cã numele pãsãrii de
pradã vine de la interjecþia “ uliuliu” luat ca supranume, cã are
o vechime considerabilã ºi cã uliu a pãtruns în limba românã din
aromânã. Din uliu plus sufixul - as s-a format ulias, apoi datoritã
marii vechimi a termenului din aromânã, uliaº a dat ulieº.
La aproximativ trei kilometri de localitatea Bãrcãneºti a
existat vatra satului Uluiþi la nordul râului Ialomiþa ( matca
veche ). Despre satul Uluiþi cele mai multe date le-am aflat de la
prof. dr. ªtefan Grigorescu (Manasia. O privire istoric). Domnia
sa spune cã “ pe la anul 1600, lângã albia veche a râului Ialomiþa,
la circa zece kilometri de actuala Manasia exista satul Uluiþi” ºi
cã a dãinuit aici pânã când “ pricipele sârb Efrem Obrenovici
avea sã stabileascã (1835) o nouã vatrã pentru satul Manasia,
aºezând acolo pe toþi locuitorii din Uluiþi ºi din vechea Manasie”.

Dintr-un manuscris (Carte de hotãrnicie) din anul 1775,
decembrie, 22 aflãm cã “ Din luminatã poruncã a mãrii sale
prea luminatul nostru Alexandru Ioan Ipsilanti voevod ce neau adus Stoica portãrelul ca sã tragem moºia Spãteneasca,
Bãrcãneasca de sus ºi de jos, Vistiereasca ºi Drãgoiu, care toate
acestea sã numesc Uluiþii ot sud Ialomiþa”. Din cele spuse în
hrisov s-ar putea înþelege cã Uluiþii au fost la sud de Ialomiþa.
Totuºi e posibil sã nu fie vorba despre vatra satului, ci numai
despre moºii. “Anuarul judeþului Ialomiþa pe 1906 “ de Aurel
V. Ursescu ( p. 251, Bãrcãneºti ) menþioneazã cã la 20 mai 1804
Drãghici “ a fost orânduit de Domnitor epistat la moºiile
domneºti Uluiþi ºi Afumaþi “ ºi se prezintã conþinutul acestei
cãrþi: “ Fiind cã asupra moºiei Uluiþi cu amândouã morile de
acolo ºi celelalte moºii: Rãcoveºti, Bãrcãneºti, Manasia,
Ciochina ºi Crãcioi cu viile ce se aflã pe aceste moºii ale casei
Domniei mele ºi cu pogonaºii lor, am orânduit Domnia mea
epistat pre Drãghici îi dau aceastã carte la mâinile sale”. Situaþia
nu e prea clarã în legãturã cu vetrele de sat. În orice caz, ºi din
documentul de mai sus putem deduce cã la începutul secolului al
XIX - lea moºia Uluiþi era la loc de seamã între celelalte moºii.
În “Evoluþia judeþului Ialomiþa în perioada fanariotã” (Helis,
nr. 9, 2008) prof. ªtefan Grigorescu menþioneazã cã localitatea
Uluiþi (în anul 1778)” era sat cu douã biserici ºi o casã boiereascã.
E dovada cã( fiind singurul sat cu douã biserici printre celelalte
localitãþi ialomiþene) Uluiþi era o aºezare mai rãsãritã, cu potenþial
economic ºi cu gospodari destoinici. Din “ Extrasul de suma
plugarilor ºi muncitorilor prin sate “ din iulie 1831, publicat în
analele parlamentare, rezulta cã în plasa Câmpul se aflã satul
Uluiþi la nordul râului Ialomiþa (matca veche) împreunã cu Alexeni,
Manasia (ºi alte sate), iar în plasa Ialomiþa satul Bãrcãneºti la sud
de râul Ialomiþa împreunã cu Borãneºþi, Speteni, Stoieneºti,
Condeeºti, Uleºtii de sus, Uleºtii de jos (ºi alte sate).

Din manuscris (Carte de hotãrnicie, 1775) aflãm cã “afarã
de douãzeci stânjeni din lacra Speteneascã ai Radului Crivãþu
moºneanu este pe lacra Vistiereasca i Drãgoiu douasprezece
pogoane de vie lucrate la siliºtea satului supt coastã iar pe lacra
Bãrcãneasca peste Ialomiþa despre rãsãrit este un ostrov pe

care loc este casele stricate ºi bisericã ºi în gradinã douã pogoane
de vie lucrate ºi dinaintea caselor este un vad pe apa Ialomiþii
iar pe lacra Speteneasca este o casã cu patru roate de moarã
stricate în apa Ialomiþi”. Toponimul Vadul Vechi, toponim în
circulaþie, e în toponimia satului Bãrcãneºti, e posibil sã
conserve vadul menþionat mai sus, loc de trecere prin apa
Ialomiþei din “ siliºtea (vatra) satului de supt coastã” (satul
Bãrcãneºti) spre satul Uluiþi. În aceastã zonã, nu departe de
localitatea Bãrcãneºti, la nord de râul Ialomiþa ( matca veche )
mai pot fi gãsite ºi azi probe materiale cã aici a fost cândva
satul Uluiþi.
Documentele probeazã cã în aceastã zonã au fost oameni
destoinici ºi gospodari, sate cu moºii renumite: Uluiþi,
Bãrcãneasca de sus ºi de jos, Speteneasca, Vistereasca, Drãgoiu,
Uleºtii de sus, Uleºtii de jos.
Întrucât satele din aceasta zonã sunt pomenite în documente
începând cu secolul al XV - lea (Alexeni-1431, Speteni ºi
Drãgoeºti-1514, Stoieneºti-1532), s-ar putea face afirmaþia cã
zona a fost populatã din timpuri destul de vechi. În acest sens
documentele afirmã cã satul “Alixenii de la apa numitã Ialomiþa
este veche ºi dreaptã ocinã încã de la întemeierea Þãrii
Romãneþti”. (DIR..XIV, p.464) Cu arome de vremuri bãtâne
este ºi faptul cã unele toponime ºi antroponime conservã
articolul hotãrât postpus în substantivele proprii masculine:
Drumul Descinsului, Pãdurea Dãscinsului, Plopii Speteanului,
Tufa Lucãi, (douãzeci stânjeni )ai Radului Crivãþu, (hotarul
moþii) Stancului Cãpitanu. De la toponimul Speteni s-a format
antroponimul Speteanu, antroponim figurând ºi în onomastica
satului, ºi în documente. Ghinea Speteanu, biv-vel ceauº agiesc
din judeþul Saac vine cu jalba cãtre divan privind dreptul de
proprietate asupra unei moºii de pe raza satului Speteni ( ms.
1808, dec. 18 ) ( Saac, fost judeþ între Prahova ºi Buzãu,
desfiinþat în anul 1845-Constatin C. Giurescu, judeþele dispãrute
din Þara Româneascã, Bucureºti, 1937).
De asemenea, cu specific local sunt ºi alte antroponime
care vin de la toponime din aceastã zonã, circulând în onomastica
localitãþii ca nume de familie ( Drãgoeºteanu, Uluiþeanu ), dar ºi
ca supranume ( Arþãreanu, Coºereanu, Elizeanu ).
În documentele de stare civilã mai vechi constatãm cã sãtenii
treceau prenumele împreunã cu numele tatãlui. Dacã tatãl, numit
Ion, avea un fiu numit Stan, era trecut în acte Stan Ion ºi, dacã
acesta la rândul lui va avea un fiu Radu, se va numi Radu Stan.
În sat se spunea Stan al lui Ion, Radu al lui Stan. Într-o perioadã
ceva mai îndepãrtatã ( 1832 ) am gãsit în registrele de stare
civilã numele ºi prenumele însoþite de slavonul sin ( fiu ):
Spiridon sin Radu, Voica sin Mihalache, ceea ce mã determinã
sã presupun cã ar fi posibil ca numele Sincã sã vinã de la sin
cu sufixul - cã.
Un antroponim creat din fondul limbii române este Herea.
El s-a format prin palatalizarea bilabialei f din numele Fierea,
frecvent în documentele privind aceastã zonã ( DRH, vol XXI,
p.95 - 106 ). Registrele de stare civilã ( satul Bãrcãneºti ) atestã
ambele forme: Marin, fiul lui Pãun Fiera ( 1868 ); Radu Herea,
fiul lui Fiera Ivan ( 1867 ).
ªirul de toponime ºi antroponime spicuite cu precãdere
din documente ºi având menirea de a lumina peste veacuri
vremuri strãbune se încheie cu Muºat si Bucur, de provenienþã
autohtonã. Muºat (frumos) vine de la aromâni iar Bucur e
posibil sã fie de origine dacicã. Cât priveºte etimologia
apelativului bucura (verb) dicþionarele recomandã sã-l
comparãm cu albanezul “bukur “. Susþin totuºi cã bucura este
moºtenit de la daci. Vechimea ºi originea sunt probate ºi de
faptul cã are o largã circulaþie în limba românã, cã face parte din
fondul principal de cuvinte ºi cã prezintã o serie de derivate:
bucurie, bucuros, îmbucura, îmbucurãtor. Bucur vine de la moºii
noºtri ºi înscrie în istorie, ºi cu numele, bucuria cã ne-am nãscut,
cã am petrecut ºi cã durãm pe aceste tãrâmuri.
profesor Marin Stoian
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Drumurile Pãmântului
(urmare din numãrul 84)

Ion ALECU

Soarta romanului
românesc

ªi numãrul din 12 mai 1933 este dedicat cãrþii.
Tema, de data aceasta, vizeazã romanul românesc.
Înainte de a ne opri asupra acestei anchete, sã
consemnãm cuvintele lui Nicolae Iorga, cu care se
deschide numãrul respectiv: „…Cãci o carte e contractul
sufletesc cu un om, contract pe care-l poþi primi sau
respinge, la care te poþi întoarce, uneori te simþi dator sã
te întorci. Ea e un sprijin, o mângâiere ºi un îndemn. Este
câte una cãreia îi datorezi cât celui mai bun învãþãtor”.
La aceastã anchetã privind soarta romanului românesc
participã scriitori, editori, dar ºi cititori. Iatã care au fost
întrebãrile redacþiei: 1) Credeþi cã literatura româneascã
suferã de inflaþie de romane? 2) Literatura noastrã a
realizat tipul romanului de mare circulaþie, romanul
care sã poatã fi exportat? 3) Poeþii se plâng cã romanul
a omorât poezia. Care este opinia dumneavoastrã
asupra acestei probleme?
Notãm câteva rãspunsuri, în rezumat:
Mihail Sadoveanu considerã cã va veni ºi timpul
poeziei. În ceea ce priveºte „exportul”, nu trebuie sã ne
plângem, ci sã vrea cel din afarã, nu noi. Cezar Petrescu
„vede” cel puþin 5-6 cãrþi româneºti ce ar merita sã fie
traduse. Între ele, „Ion”, de Liviu Rebreanu ºi „Venea o
moarã pe Siret”, de Mihail Sadoveanu. Nu crede cã
romanul a ucis poezia, ci, mai repede, nuvela. „Faptul cã
poeziile lui Verlaine s-au epuizat în 10-15 ani, în vreme ce
romanele lui Zola se tipãreau în 10-15.000 exemplare nu
înseamnã cã acestea din urmã au ucis pe cele dintâi.”
George Mihail Zamfirescu nu crede cã existã o inflaþie a
romanului, ci, mai repede, este vina editorilor cã au aºezat
cuvântul magic (roman) pe orice carte. Aminteºte cã au
fost traduºi câþiva scriitori români: Rebreanu, Cezar
Petrescu, Sadoveanu, Victor Eftimiu, Creangã. „Lipseºte
însã iniþiativa, inteligenþa, acel ministru al propagandei,
capabil sã promoveze ºi sã valorifice romanul românesc
contemporan, în genere, orice literaturã de talent”. ªi mai
departe: „Dar problema aceasta, a tuturor factorilor de
propagandã pe care îi avem în strãinãtate ºi nu fac nimic
din acest punct de vedre e prea serioasã, ca sã o putem
lãmuri în câteva cuvinte”. N. D. Cocea: „Inflaþie înseamnã
abundenþã de lucrãri proaste”. Este de aceeaºi pãrere cu
G. M. Zamfirescu cã „exportul” depinde adesea de alþi
factori decât de valoarea operei în sine. „Romanul n-a
ucis poezia. Nu putea s-o ucidã. A ucis-o lipsa de talent a
poeþilor”. De fiecare datã, s-a ridicat „împotriva romanelor
proaste”. Prin câteva „foarte demne excepþii”, suntem pe
cale de a realiza „tipul romanului de mare circulaþie
europeanã”. Noteazã în acest sens: Camil Petrescu, Anton
Holban, Mircea Eliade, Sergiu Dan, Hortensia Papadat
Bengescu ºi Heriette-Yvonne Stahl. „Cred cã prin acest
nou nivel ne vom integra cât mai curând în cultura
europeanã, dupã ce ne vom fi descãtuºat cu totul de
spiritul sãmãnãtorist de la care se trag atâtea tiranice orori
rutiniere”.
Numãrul 103, din 27 mai 1935, este dedicat lui Panait
Istrati, care murise în acel an.
Reþinem portretul scriitorului, sub pana lui Demostene
Botez: „Panait Istrati n-a fost al lui, n-a fost al mamei lui,
pe care a pãrãsit-o cu inima sfâºiatã spre a porni la
chemãrile universale, n-a fost al nimãnui, fiindcã a fost al
tuturor, al omenirii întregi. De aceea îl cautã toþi între ei,
indiferent de ce deosebite le sunt credinþele, ºi cred cã-l
gãsesc ºi, dintr-o datã, se bucurã, dar pe urmã îl gãsesc ºi
dincolo, la adversari, ºi nu mai înþeleg nimic ºi omul când
nu înþelege crede cã altul este vinovat… A fost mereu
atras ºi gonit de libertate ºi de orizont. Pentru sentimentul
de a se simþi liber, de a se simþi el, a renunþat la tot. Acesta
era pentru dânsul darul suprem al vieþii: libertatea. Cum
poþi pune oare într-un cuvânt ceea ce însemna pentru el
aceastã libertate, acest sentiment de disponibilitate în
naturã, de independenþã spiritualã ºi materialã?... Ar trebui

pentru el inventat un cuvânt nou, care sã redea acestei
noþiuni vastul ei înþeles uman”.
Numãrul anterior acestuia continua ancheta privind
soarta romanului românesc, dar cu alte întrebãri. Iatã-le:
1) Cum vã explicaþi fenomenul dezvoltãrii romanului
românesc din ultimul deceniu? 2) Credeþi cã avem o
criticã? 3) În cazul când nu avem, credeþi cã romanul
românesc ar suferi de aceastã lipsã? 4) Cum vedeþi
realizatã cu folos, pentru carte, scriitor ºi cititor,
sãptãmâna cãrþii?
La aceastã anchetã participã ºi Nicolae Iorga.
„Înmulþirea nemilostivã a romanelor – rãspundea
profesorul – se datoreºte setei de aventurã pe care n-o
poate satura nici viaþa cea mai copioasã. Sã se mai adauge
speranþa cã totuºi într-un colþ va fi fiind ºi ceva gâdilare
a simþurilor… În ce priveºte critica, ea cere culturã,
onestitate de spirit ºi curaj”. În continuare, profesorul
subliniazã ºi faptul cã dacã ar fi avut bani ºi oameni, ar fi
reluat „Sãmãnãtorul”. Considerã cã sãptãmâna cãrþii
trebuie pusã „sub scutul Academiei”.
Eugen Lovinescu: 1) Explicaþia este foarte fireascã.
Romanul e un gen de maturitate ºi e normal ca la capãtul
unei evoluþii sã gãsim, în sfârºit, primatul epicului. Mai
curioasã este reacþiunea nu atât a publicului cât a
publiciºtilor. Dupã ce l-au dorit ºi regretat atât, publiciºtii
se lamenteazã azi de supraabundenþã a romanului, ca de
o primejdie naþionalã. 2) Dupã ce am scris câteva zeci de
volume de criticã, las pe seama altora sã aprecieze dacã
este sau nu criticã. 3) Critica n-are un rol efectiv în
promovarea ºi dezvoltarea genurilor literare”.
Între ceilalþi participanþi la aceastã anchetã: Radu
Boureanu, Virgil Carianopol, Eugen Ionescu (cu NU avem
criticã… etc.), Ion Pas, Anton Holban (1. „…totul e relativ,
sã nu exagerãm; 2. Nu, critici perfecþi n-au existat nicãieri;
3) Publicul nu citeºte pe critici, aºa cã soarta romanului ar
fi rãmas aceeaºi; 4) Sã se transforme sãptãmâna cãrþii în
anul cãrþii, obligându-i pe ºcolari sã citeascã”., Teodor
Scarlat, Eugen Relgis, Al. Raicu, Neagu Rãdulescu, Octav
Sargeþiu, Mihail Straje.
În 1936, iunie, „Pãmântul” organizeazã un concurs cu
participarea cititorilor – concurs cu premii – pentru
desemnarea celei mai bune cãrþi. Juriul: ªerban Cioculescu,
Anton Holban ºi Eugen Cialâc. Se propunea 10 autori
(indicându-se una dintre operele acestora), cititorul fiind
invitat sã încerce o apreciere criticã. Cele mai bune aprecieri
„erau rãsplãtite cu 2000 lei în numerar ºi în volume de
literaturã”. Din pãcate, nu se publicã rezultatul
concursului.
Pentru a întregi rostul „Pãmântului” pe drumul cãrþii,
sã amintim darul – ce þine de istoria literaturii – oferit de
Panait Istrati acestei prestigioase reviste: traducerea chiar
de cãtre scriitor a unui fragment din „Les chardons du
Baragan”. Sub titlul „Bãrãganul copilãriei lui Panait Istrati”
citim în nr. 72-73, din 6 iulie 1934: „Paginile de faþã
(fragmentul amintit din „Ciulinii Bãrãganului” n.n.) apar
pentru întâia oarã în româneºte ºi sunt adaptate chiar de
autor pentru „Pãmântul”.
Sã mai reþinem cã „muntele de tãcere”, cum i s-a spus
lui Sadoveanu, era destul de zgârcit în a colabora cu presa
ºi rar se întâmpla acest lucru – dacã nu chiar niciodatã,
excepþie fãcând, cum s-a vãzut, „Pãmântul”, pentru cã nu
credem cã redacþia a avut de unde-l plãti pe maestru… iar când se întâmpla nu o fãcea pe bani puþini.
Reþinând acest lucru ºi amintind cã „Pãmântul” a adus
pe teritoriul României primul text românesc sub semnãtura
– ºi la propriu ºi la figurat – lui Panait Istrati, nu facem
altceva decât sã evidenþiem valoarea acestei publicaþii
de provincie, care nu numai cã s-a nãscut într-o perioadã
de ilustrã efervescenþã culturalã, dar a ºi dominat-o în
felul sãu.
Numai prin aceste douã legãturi de spirit „Pãmântul”
îºi are deja locul cuvenit în istoria presei. Un loc de
referinþã însã.
(continuare în numãrul urmãtor)

Adria Bãnescu
Rondosonet
Incandescenþa zilei pieritoare
Peste înalt de rãsãrit de soare
Ne soarbe viaþa, setea ne amânã
Din dreapta pân’ la cea mai stângã mânã
Hrãnind cu ea ºi gura muºcãtoare
Peste înalt de rãsãrit de soare.
(... am dat ºi libertatea ºi puterea
cândva – celor ce mi-au ºtirbit averea
din ceruri colindate de luminã
preamaculând osârdia creºtinã
prin care am purtat demn, Învierea
cândva – celor ce mi-au ºtirbit averea...)
Întind pe arc sãgeþile divine
Nemailãsând dreptatea sã suspine
Nici curãþia ºi nici adevãrul
Voi cãuta blândeþea în decorul
De ascuþiº în stãpâniri de sine:
Întind pe arc sãgeþile divine.

Sonet
Furiº, pe toate vocile din lume
Amestecând pãiuºul cu firiþa
Cântam lieduri ºi ode fãrã nume
Glorificând neostoit matriþa,
Informã ca iluzie în doi
Dar inspirat de binecuvântatã
Prieteniei caste de apoi
La a sunãtoarei splendide seratã,
Purtai un frac de amãgiri celeste
Eu rochie din somnul cel mai scump
Gustam licori etherice ºi peste
Festinul lor ºi azi – culori irump.
Sãlbãticind solar ºi-n frenezie
Am rãsfãþat atâta poezie!

Doamne,
Eºti cât tãcerea de mare
Doar ea în Tine ºi Tu în toate
Cât vrednic nemãsurate
Se-aratã sub soare.
Eºti sensul veºnic renãscut
Cum trandafirilor rãcoarea
Nu eºti nici spinii ºi nici floarea
Ci întâlniºul lor durut.
Nu poruncã – ci aºteptare
Eºti vãzul pãsãrii-n zbor
Sub aripi ce multicolor
Lãsat în urmã.
Luminã aici ºi acum;
Trecut ºi viitor nicicând avute
Prezentul doar – cu palmele trudite
Nimic postum...

Cântec pentru adormit copilul mare
Vino în braþele mele,
te voi legãna printre perdele
cu luna ºi spaimele nopþii:
deschide-te-n faþa porþii
marelui Sãrut;
pregãteºte-þi ochii pentru Început
sub stol de bucle
cuminþind capul pe sân –
dormi legãnat de suspin
cât buzele þi-au înflorit;
vreau sã fii fericit
cu tot universul te voi legãna
cu îngerul ºi steaua ta...
Cândva,
somnul îþi va tãlmãci
suferinþa ºi iubirea –
nani,
dã-mi numai privirea
ºi rãmâi în ea!
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Concurs de desene

Cum vã imaginaþi IALOMIÞA în 2020

Învãþãmânt gimnazial

Premiul I
Marin Maria Magdalena,

Premiul I
Bonciu Simona

Premiul II
Ion Georgiana Irina

Premiul II
Stan Mãdãlina

Premiul III
Petre Bianca Cristina

Premiul III
Ghiþã Mãdãlina

Menþiune
Miricã Mãlina Raluca

Menþiune
Stoica Andreea

Învãþãmânt
liceal

Am avut bucuria sã particip luni la festivitatea de premiere a concursului de desene “Ialomiþa
2020”, care face parte dintr-un proiect realizat cu finanþare europeanã. 130 de elevi ºi tineri s-au
documentat vizitând mare parte a judeþului lor, dupã care au desenat un viitor dorit al acestuia –
tema generalã a proiectului fiind “scenarii de dezvoltare socio – economicã ºi demograficã a
judeþului”.
M-a impresionat creativitatea lor ºi, mai ales, bucuria de a desena, culoarea ºi strãlucirea din
imaginile lucrate. În toate am recunoscut un strop din autenticitatea locului ºi o infuzie bogatã
de imaginaþie.
Am observat cu plãcere cã în viitorul imaginat pe hârtie natura primeºte întotdeauna un rol
principal. Chiar dacã în peisaj îºi fac locul ºi unii zgârie-nori, totuºi proporþia lor e mereu inferioarã
revãrsãrilor de grãdini ºi copaci.
Astãzi, copiii sunt mai degrabã prizonieri ai universului informatic, ºi trãiesc mai mult “online”
decât “afarã”. Cu atât mai frumos aratã o viziune despre viitor care exclude total tehnologia ºi
marginalizeazã construcþia artificialã, lãsând omul singur lângã natura, într-un tablou perfect.
La Dridu, unde a fost cercetat arheologic primul sat medieval-timpuriu, o peniþã ecologistã
inventeazã un parc eolian venit din viitor – sau dintr-un prezent mai blând.
Nu întamplãtor proiectul se numeºte Ialomiþa 2020. ªtiu cã astãzi avem prea puþinã liniºte
pentru a vorbi despre strategii, dar Europa 2020 sprijinã dezvoltarea tocmai pe pilonul inovaþiei
ºi educaþiei. Iar în scoalã – spaþiul acela cãzut în dizgraþia profundã a autoritãþilor de la Bucureºti
– se gãsesc marile resurse pentru creºtere.
Copiii pe care i-am cunoscut ºi care mi-au fãcut bucuria de a-mi povesti, prin desenele lor,
despre cum vãd ei viitorul, au mintea deschisã ºi o imensã capacitate de a învãta. Dacã energia
ºi inventivitatea lor sunt încurajate ºi ajutate sã se rafineze, am toatã încrederea în ceea ce pot
crea. Nu doar pe hârtie, ci mai ales în viaþã.
Câstigãtorii concursului vor fi invitaþii mei la Strasbourg, într-o cãlãtorie cu mai multe sensuri.
În primul rând, le voi arãta unul dintre locurile unde se iau decizii importante ºi pentru viaþa lor.
Apoi, pentru cã vor putea vedea de aproape – poate pentru prima datã – cum aratã lumea cãtre
care tindem ºi noi. Îmi doresc sã fie o cãlãtorie simbolicã, de acasã din Ialomiþa ºi pânã acasã în
Europa. ªi sper ca ei sã fie generaþia care, la maturitate, sã sesizeze cât mai puþine diferenþe între
aceste douã realitãþi.
sursa: Blog Daciana Sârbu

Învãþãmânt primar

Premiul II - Roºca Delia

Premiul III - Dinu Alexandra

Menþiune - Drãgnescu Andreea

Premiul I - Lepãdãtescu Simona

Premiul II - Ursescu Clara

Premiul III - Grigore Florin

Menþiune - Lazãr Alina

Tineri
(19-35 ani)

Premiul I - Dima Marina Claudia
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