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CALENDAR CULTURAL IALOM I ÞEAN
A U G U S T

#   1 august 1943 , Brãi l iþa-Piua Pietrii ,
s-a nãscut  Radu CANGE, poet ;

#   3 august 1943 , Slobozia Nouã, s -a
nãscut  Petre VRÂN CEAN U, poet , editor;

#   5 august 1945, Muscelu Cãrãmãneºt i,
Buzãu , s-a nãscu t Titi DAMIAN , profesor,
prozator;

#   15 august 1954, Bucureºti , a murit A.
TOMA , poet , t raducãtor (n.  11  feb ruar ie
1875);

#   16 august 1950, Borcea,  Cãlãraºi , s-a
nãscu t Ion IAN OLE , poet(m. 4 februarie
2007);

#  22  august 1949, Feteºt i,  s-a nãscu t
Gheorghe PREDA, animator cultural , sce-
naris t, actor;

#   22 august 1955 , Milo ºeºti , s-a nãscut
Vasile P OENARU, poet  ºi  ed ito r;

#   23  august 1956 , Bucureº ti , a muri t
M ih ail  V ULP ES CU ,  m uz ician (n .  31
decembrie 1888);

#   27 au gust 1920,  s -a nã scu t  Seiciu
PETR E, medic primar, membru coresponden t
al Academiei de ªt iin þe Medicale;

#  30  august 1997 ,  a m ur i t Ion
ALBEªTEANU, interpret de muzicã popularã,
diri jor, folclorist  (n. 27  septembrie 1932);

#  30  august 1953 , Slobozia - Mîndra,
Teleorman s -a nãscu t Costel BU NOAICA ,
poet ;

#  31 august 1933 , Armãºeºt i, s -a nãscut
George GENOIU, poet,  dramaturg, cri tic de
teatru.

Din spaþiu, ne prelingem spre naºtere, invers.
Prezenþa, ca pe-o ranã, ne-o vindeca-va timpul
ªi dintr-o despicatã arterã-a unui vers,
Va curge nemurire când vom urca Olimpul...
 
Nu-i timp de ºoapte, Stixul îneacã o himerã,
Minciuna din oglindã îmi spune c-am albit,
La timp probabil numai ninsoare efemerã
ªi frigul amintirii  cã Pittiº a murit...
    Colin Cristea

***

INC U LEÞ BÃ LA N (poet , me mbr u
fondator,  conducãtor al cenaclului)

GHEOR GHE DOBRE (poet, preºedinte al
A soc ia þ ie i  Cu ltu rale HE L IS,  me mbru
fondator, conducãtor al cenaclulu i)

VALI MIN EA  (eseist , membru fondator,
judecãtor)

CORNEL ILIESCU (poet, membru fondator)
VIOREL IAGÃR (eseist, membru fondator,

om de afaceri)
SILVIAN  MITU  ( poet , pictor)
TEO CRIST EA(picto r de b iserici)
A NATOL PAVL OVS CHI (me nto r,

prozator, eseis t)
MARIAN GHIÞEANU ( ziarist)
MAR IUS STAN (poet,  picto r,  muzician,

docto r în fizicã, ºef de departament  la L os
Alamos National  L aboratory, U.S.A.)

MIHAI GHINEA  (profesor univers itar doc-
to r la Po litehnica Bucureº ti)

NICU PETRACHE  (p ictor, caricatu ris t,
inginer, directorul  Casei  orãºeneºti  de cu ltu rã
Urziceni, d irectorul Concu rsulu i Internaþional
de Caricaturã �Revelionu l Car icaturiºt ilor�
Urziceni)

AURELIAN APOSTOL (pictor,  sculp tor,
are atel ier în Italia)

EMIL STRÃINU (scriitor, ufolog, general,
doctor în rãzboaie neconven þionale)

PETRICÃ  CR ISTEA (poet , p seudonim
Colin CRISTE A, p ro fesor doctor docen t, ºef de
catedrã la Facultatea de Fizicã Bucureºti )

EMILIA GHIÞÃ (p rozator, pro fesor de
matematicã, a fondat  rev ista de matematicã
�EURISTICA�)

MARCELA MARINICÃ  (poet , economist)
C ONS TA NT IN  DAVID  (poet , ese is t ,

procuror)
AL EXA ND RU  BU LEAN DR Ã  (eseist ,

fi lo so f,  spe cial is t  în  Va s ile  A lexand ri ,
pseudonim Alexand ru  BULANDRA, directorul
Biblio tec ii  mun icipale �Cons tant in Þ oiu�
Urziceni)

GHEORGHE VASILE (GHEORGHIÞÃ,
NADIA, COLOSUL)  (chitaris t, responsab il

cu vo ia bunã)
TELU DINCÃ (idem)
TITI DAMIA N (profesor, prozator, eseis t)
GRIGORE SPERMEZAN  (pro feso r, spe-

cialist în filozofie)
A DR IA N BUC UR ESCU  (poe t,  e seis t ,

ziarist)
ADRIA BÃN ESCU (poet)
VASILE SURCEL  (prozator, eseist, pictor)
TITI IONIÞÃ  (actor, d irectoru l Casei de

culturã a s ind icatelor Urziceni)
LAURENÞIU (chitarist)
TICÃ  (superchi tarist)
DANIELA P OPA (eseist , profesor)
CRISTI TOBOªARUL  (toboºar, cel mai

vesel membru al cenaclulu i)
LUCIAN MINEA  (eseist , avocat)
VERON ICA IONESC U (poet)
IULIA-CA MELIA BARBU (poet)
VIOREL MA NOLACHE  (poet,  eseist)
TOLIA MATEI (poet)
FLOR ICA RÃDUCA NU (poet)

CENACLUL �DOR FÃRÃ SAÞIU�
URZICENI

AUGUST 1977 - AUGUST 2007

O întâmplare recentã m-a tulburat  atât  de mult
prin absurditatea ei încât, pur ºi  simplu, mi-a
rãscolit prin strãfundurile memoriei afective, o alta,
din copilãrie, pe care o credeam de mult uitatã.
Aceastã asociere îmi confirmã încã o datã, o
ipotezã potrivit cãreia creierul  reþine absolut toate
experienþele ºi învãþãturile pe care le însuºeºte
omul de-a lungul vremelnicei sale vieþ i. Când apare
un s timul recent, întâmp larea devine atât  de
proaspãtã, încât îþi vine sã crezi cã doar ai evadat
din ea. Mã gândesc dacã n-ar exista cumva vreo
modalitate prin care memoria unui  individ, la
moartea sa biologicã, sã poatã fi pãstratã intactã º i
transferatã altui individ, încât acesta sã porneascã
în viaþã, având avantajul experienþelor anterioare
transferate, sã nu mai fie nevoit s-o ia de la capãt.
Ca la calculator. Observ cã omenirea, prin puzderia
de indivizi, repetã etern mitul lui Sisif. Deosebirea
ar fi cã nu s-ar mai începe urcuºul  de la baza
muntelui , ci cu o bucatã mai sus. Nenorocirea e
cã, urcând, Sisif al nostru nu observã cã se înalþã,
odatã cu el, ºi vârful muntelui. ªi tot urcã�

Sã începem cu începutul, adicã întâmplarea de
care pomeneam. Copil fiind, am fost trimis, într-o
primãvarã ploioasã, cu boii  la pãscut, într-un loc
ce se numea Anini i ãi Mari. Erau acolo ºi alþ i copii
cu vitele lor care pãºteau liniºt ite printre anini º i
tufe de alun agãþate pe niºte râpe. Trebuia sã umbli
cu bãgare de seamã în anumite locuri, cãci se
fãcuserã niºte smârcuri cãrora noi le ziceam ochiuri
în care, dacã ar fi intrat, om sau animal, se scufunda
lent  dar sigur. Cum s-a ºi întâmplat. Uneori , spre
distracþia copiilor, boii erau provocaþ i sã se ia la
luptã, împingându-se în tre coar ne. Tocmai
urmãream spectacolul, fãrã sã ne dãm seama cã
unul dintre boi era împins de cãtre celãlalt, mai
puternic, cu spatele, în smârcul din apropiere, spre
disperarea noastrã.

Am reuºi t sã-i despãrþim ºi sã-l  îndepãrtãm cu
beþele pe cel  mai puternic ºi priveam înmãrmuriþ i
cum celãlalt se scufunda cu partea din spate în

Pe 5 august,  Marin Preda ar fi  împlinit
85 de ani ...

TESTAMENTUL
MORAL  AL  LUI

MOROMETE

(continuare în pag. 3)

Prof. Titi Damian,
Liceul Teoretic �Grigore Moisil� Urziceni
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Am fost un na iv c ând
a m c re z ut c ã  voi s cã pa
repede  de obliga þia  de a
scrie un rezumat, o privire
�din a vion�  asupra ce lor
tre izec i ºi nouã  de e diþii ale
F es ti va lul ui de muz ic ã
uºoa rã �Trofeul Tinere þii �
A MA RA� . Reme morâ nd
e diþ ii le  la  c are  a m fost

pre ze nt, ca  spe cta tor  sau ca  zia rist , ºi parcurgâ nd
materiale le puse la dispoz iþie de  cã tre  Centrul Crea þiei
Popula re Ialomiþa, am de scope rit cã  subiec tul nu este
chiar  aºa de  � uºor� (cum nic i muzic a uºoarã nu este
deloc uºoarã), ba  dimpotrivã. Ave m de � conspec tat�
patruz eci de  a ni (împre unã cu e diþi a de anul ac esta)  de
istorie e xt ra ordinarã, c onstruitã  l a Amara de c ãtre
interpreþi, compoz itori, muzic ol ogi, case  de discuri,
specta tori, mass-me dia  ºi organizatori( aþi observat cã
organiz atorii sunt  t re cuþi mereu ultimii) . O muncã
enormã ºi un subiect care trebuie tratat cu ce l mai ma re
re spe ct, dac ã nu vrei sã  te fa ci de  râs. Toatã ace astã
�pove ste� se alc ãtuieºte c a un bun cultura l de prim
ra ng nu numai pentru noi, ialomiþe nii, câ t ma i ales
pentru istoria  muz icii uºoare  româneºti. Au trecut pe
la  A ma ra  t oþi  monº tr ii  sa c ri a i muz ic ii  uºoa re
româneºti, dar nu numai cã au trecut, ei au contr ibuit,
cu tot profesiona lismul ºi  tot sufletul lor, la c onstruirea
istoriei  ºi pre stigiului a cestui fenomen c are  se numeºte
�Trofeul Tinereþii � Amara�. Ave m a  ne  mândri cu el
ºi e de datoria  noastrã sã-l f ixãm într-o carte. Ceea  ce
se ºi întâmplã.

   Sã înce pe m, bine înþ eles, c u înce put ul. Prima
e diþi e a  avut  loc  în 1968 ºi  s-a numi t � Porta ti v
ialomiþean�. Pã rintele festivalului, cel care a avut ide ea
sã-l înfiinþez e ºi sã-l susþinã, a  fost George G rigoresc u,
preºe dintel e culturii nou î nfiinþatului judeþ Ial omiþa,
dupã ac eea conducã tor  a l z iarului loca l. Mai trebuie
sã amintim douã  personaje  c he ie, care au munc it î n

culisele  fe stiva lului o via þã (poate  ºi mai mult) , Floria n
Stoenescu ºi V ladimir Ma noliu. E o datorie  de onoa re
sã-i ami nt esc, pentru cã  me ri tã. Cel e câ teva  e diþii
desfãºurate  sub nume le � Port ativ ia lomi þea n�  s-a u
aºe zat bine în peisaj ul c ul tural din zonã, pregã tind
ieºirea pe  pi aþa naþi onalã . Pre sti giul a  fost cã pã tat de
pre ze nþ a în j uriu,  c a preº edi nte , a lui  N ic ola e
Kirculescu, a  lui F lorentin De lmar, Ludovic P acea g,
Vasile  D onose , G eorge G rigoriu, Te mi stocle Popa,
Oc tavian Ursul escu, La urenþiu Profeta, Ion Cristinoiu,
Marius Þeicu, Miºu Iancu, Aurel Girove anu, G rigore
Cons ta ntine sc u, Si mona  Pa tra ule a, S il e D ini cu,
Consta ntin A rvinte, profesioniºti ºi oameni de  ma re
ca rac ter.    Ve de tele în rec ital au da t ºi ele  greutate
pri me lor nouã ediþ ii : Nic u Consta ntin, A lexandru
Lul es c u, D a n Sp ãt a ru, D oin a S pã ta ru,  Ho ri a
Cã c iu le sc u,  D oi na  Ba de a,  M ari na  Voi c a,  Io n
D ic hise a nu, F ormaþ ia  � Sa voy� ( ca re a a si gurat
ac ompa ni amentul în 1972), Mi ha i Const antinesc u,
Oli mpia Pa nciu, Adrian Romce scu, Corina  Chiriac,
Na rghita , Gioni Dimitri u, Sile  Dinicu, Florin Pie rsic,
Ana Szele s, Cornel Constantini u. O rc he stra de  muz icã
uºoa rã  a  Radioteleviz iunii Române a a si gurat ºi ea
ac ompaniamentul la câ teva ediþii. Gheorghe Marinel,
Gheorghe Vrânce anu, Ion Mustaþã ºi Mihai Florea, ca
prez entatori, au asigurat ºi ei succesul  ediþiilor din
�pre istoria�  fe sti val ului.

   Ce-ºi propunea ( lucru pãstra t cu sf inþenie pânã
ac um) festivalul de la  A ma ra  ? Lansa rea  ºi af irmarea
tine ri lor  i nterpreþi de  muzic ã uºoa rã  româ neas cã,
întâl ni re a tinerilor  i nte rpreþi c u un mare numã r de
personalitãþi ale muzic ii, stimula rea  valorilor autentice
în vederea lansã rii în elita  muz icii uºoare româneºti.
Ce tine ri nec unosc uþi s-au la nsat în elita muzic ii uºoa re
româ neºti  în prime le e diþii  ?  Janina  Ma te i(1972),
Angela Ciochinã (1975) ºi Mihaela  Runc eanu(1976).
Au urmat : Anca Þurcaºiu(1986), Laura Stoica (1987),
Da nie la Gyorfi ºi Valentina Drã guþ(1898), Loredana
Ru su(199 5), La t in Expre s,  c u P e pe  î n
componenþã(1999).

Ne  întoa rce m la ediþia a X -a, din 1977. Ea s-a numit
�Fe stiva lul  tinereþii de  muzicã  uºoarã  ºi popularã � ºi a
avut douã se cþiuni. A fost singurul experiment, dar  ca re
a reuºit sã -l sc oa tã la  �luminã� pe  câ ntã reþul de  muz icã
popularã Nic ola e Rota ru. Vedete le în recit al : Sofia
Vicoveanca , ªte fania Rareº, Angela Similea , Cornel
Consta ntiniu, Angela Ciochinã, Nae  Roman ºi Bimbo
Mãrc ul escu.

Pânã la ediþia a XX III-a(1990), acompa nia me nt ul
concurenþilor  a fost asigurat live , de cãtre orchestra de
chitare elec trice  �Triumph 68�, � Savoy�, orchestrele
conduse de H oria Moc ul escu ºi Sile D inic u, formaþia
de muzic ã uºoarã a  Ateneului t ine retului din S lobozia,
c ondus ã d e Ja n Che pt ea (  a lt  su fl e t ne vã z ut al
fe stiva lului) , �Roºu ºi N egru�, � Unison�, în mai multe
componenþe(Liviu Tudan, A drian Romcescu, Mirc ea
Romce scu, Jan Chepte a, Da ni Constantin, Ge orge
Bãrãscu, Ione l Postola che , Sorin Soare , Ma vru Mircea,
G eorge  Gheorghe scu, Mihai S toian). Înc epând c u
ediþia din 1990 ac ompaniamentul se  fac e pe  negative.

FESTIVALUL AMARA
- O TINEREÞE DE PATRUZECI DE ANI

De  aici încolo vom ac cele ra , vom da  pe  repede
î nai nt e º i vom c ompri ma  o i st ori e a proa pe
semice nte na rã. De  c e a rã ma s tot timpul valoros acest
fe stiva l ?  Tot din ca uz a fa ctorilor e numeraþi mai sus,
ca re  a u luc rat  ºi luc rea zã c a o e chipã. Uit aþi-vã  ce
col ec þie  de persona litã þi a u fã cut  pa rte din j uriu,
asigurând o înã lþime ameþi toa re c oncursului : Mirc ea
Ne agu, Fla via Buref , Pet re  Ma gdin, Liviu Tuda n,
Va si le  Ve se lov sc hi , G he org he  Op rea , Voi c u
Enãc he scu, Ma rc el D ragomir, Da n B eiz ade a, Ion
Luchi an Miha le a, D a nie la C aram an Fot ea , D ani
Consta ntin, Titus A ndre i, D oru Cã ple scu, Tra ia n
Mirici oi u, Ionel  Tudor, Horia Mocul esc u, Ma rius
Micu, Dan Ardele an, A ndre i Ke restely, A drian Orde an.
Vedetele  în rec ital alcã tuie sc ºi ele  o c ole cþie pe care o
poa te invidia  oricine, lista  fiind chiar  o istorie a muzicii
uºoare româ ne ºti : Luigi Ione sc u, Mircea Vintilã , Luky
Marinesc u, Pet re Ge ambaºu, Aure lian Andre escu, Al.
Lule sc u, Val eriu S te ria n, Vasi le  ªe ic aru, Vi ct or
Soca ciu, Ghe orghe  Gheorghiu, Anda Cãlugãrea nu,
Gi cã  P etresc u, Ma ri na  Scupra, G eorge  Nic ol esc u,
Carmen Rã dul escu, Mihae la Runce anu, Eva  Kiss,
Dorin A na stasiu, Ion Luchian Mihalea , Oa na  Sârbu,
Ga brie l Cotabiþã , C ãtãl in Criºa n, Lore da na Groza,
Ga briel D oroba nþu, Mãdãlina Manole, Da na  Bartzer,
Da n Creime rman, La ura Stoic a, Ovidiu K omornik,
Mirabel a Da uer, A ure lian Te miºan, � Roma ntic ii� ,
A dri an D a mine scu, A nas ta sia  Laz ariuc , Monic a
Anghel, Sanda lã La doºi, Doru Tufiº, Marc el Pavel,
� Di re c þia  5� , �S a rma le le  rec i� , � Volta j� , � Ir i s�,
�Blondy�, �Holograf�, �Class�, �Mirce a Rusu Ba nd�,
�Talisman�, � Val ahia �, Andre, � ASIA �, � Ca ndy�, Ciro
de Luca , Corina , Andra, �S istem�, �Ha ra� , � Akcent�,
Mandinga, �3 Sud Est�, �Fly Proje ct�, �Simplu� , Ana
Lesko, Ricky Dandell. Ce pãrere  aveþi ?

Preze nt atori : O ctavia n U rsulescu (a bã tut toate
recordurile de part icipare ºi bine  le-a fã cut), H oria
ªe rbã nescu, Iulia na  Marciuc , Carmen Movi lea nu,
Cristian Pã unesc u, H oria  Brenc iu, Leonard Miron,
Ga briel Cotabiþã, Alina Sorescu, Ricky Dandell.

Vã  daþi se ama c e se ri minuna te a u putut sã  ofere
specta torilor ac eºti oameni.

Pâ nã  sã  închei, daþi-mi voie  sã -l sa lut pe  Cristi
Obrejan, omul care, de a ni de zile, din pãmânt, di n
iarbã verde , þine-n viaþã o manife sta re  ca re, tre i zile  pe
an, fac e din Bãrãga nul ia lomiþe an ce nt rul muzi cii
uºoa re româ ne ºt i !

Ac um încheie m, urându-vã  lec turã plãc utã , ace astã
ca rte fi ind un cadou pe care festivalul îl meritã, da r
înainte de  a ceasta  vom cita  din H oria Moculesc u douã
rostir i emblematic e, z ise  anul trecut :�Sunt ce l puþi n
trei concure nþi pentru care aº f i în stare sã c ompun o
melodie.� ºi : � Sunt dej a 31(tre izec i ºi unu!!!)  de ani
de când am pus pentru prima da tã pic iorul pe scena
fe stivalului de la  Amara . Ca ºef  de orche strã ºi membru
în juriul condus de  Sile Dinic u. D acã Festiva lul trãieºte,
înseamnã c ã meritã.� Suntem ºi noi de acord c u zisa
maestrului.

                                                 Gheorghe D obr e
(prefaþa la broºur a

Trofeul A mara e diþia 40 alb-negru ºi c olor)

Mãdãlina Coca,
câºtigãtoare a Trofeului
Amara - ediþ ia 40 - 2007
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nãmol, pe  mã surã ce se zbã tea sã iasã . La început, am
înc ercat noi sã-l ajutãm trã gându-l de lanþul dintre  coa rne,
dar fãrã folos. Am început sã strigã m dupã ajutor ºi, din
þarnã, au ºi sosit câþiva inºi ca re încerc au sã  gâ ndeascã un
plan sã -l scoatã. A apãrut ºi stã pânul animalului care ºi-a
impus punctul de vedere: �Îl legãm bine de  coarne, dar ºi
de dupã gât, ºi tragem tare, toþi odatã. Fa ceþi cum vã zic
eu. E boul meu!�  le-a replicat el unora care se îndoiau de
planul lui. Au tras, toþi odatã, cu putere. pânã i-au rupt gâtul.
A lãsat animalul  capul într-o parte ºi nu l-a mai ridic at�

Nu ºtiu cum a aflat ºi cum a ajuns acolo ºi tata c are
lucra într-o grã dinã mai departe, având o cazma pe umãr.
Cred cã a vãzut de departe  vie rmuiala ºi ºi-a dat seama cã
ceva se  întâmplã. S-a uitat la animalul în agonie, apoi la
stãpâ n, cu un fel de  milã nesfârºitã , apoi a strâns buzele,
pentru a-ºi înfrâ na o rostire dar, dupã o oarecare  tãcere, a
re pezit spre el un cuvâ nt pe care -l roste a rar  dar  apãsat:
�Prostule!� S-a întors a poi cu spatele la stãpâ n, rostind,
mai mult pe ntru cei care-l priveau: �D acã s-ar fi sãpa t la
iuþe alã un ºanþ sã se  sc urgã noroiul, ia r în dre pt ul
picioarelor  din spate ºi din faþã s-ar f i aruncat niºte  lemne
ºi niºte  pietre sã se poatã sã se sprijine animalul, era salvat�.
�Hai acasã , ia ºi boii, mi-a zis supãrat. Ãsta, prost o sã
moarã, o sã  vezi tu. Mãcar de n-ar  nenoroc i ºi pe a lþii!�

Atunci nu mi-a m dat seama ce criterii avusese e l în
vede re, când l -a fixat, pentru totdeauna , în categoria
acea sta. Pe ntru e l, era un prost ºi gata. În sa t ma i auzeam,
ºi încã destul de de s, rostit cuvântul, doar înregistram,
fãrã sã ºtiu cã, ma i târziu, mi se va ivi prilejul sã-l rãscolesc
din memorie. Cu timpul, a ria mea de  cuprindere asupra
sensurilor acestui cuvânt s-a lãrgit. În sat ziceam: nãzglob,
nã nac , nãt ânt oc, nã tâ ng,  ne rod, apoi a u a pã rut
neologismele: stupid, credul, ignorant, na iv, mãrginit,
simplu, lipsit de rafinament, ori ne îndemânatic, nepriceput
etc. M-am aplecat apoi ºi asupra fa miliei de cuvinte, care
nu este de loc scurtã, justif icând posibilitãþile ne limitate
ale limbii române de a exprima nuanþe : prostuþ, a prosti,
prostit, prostãnac, prostime, prostesc, prostie, prostealã,
prostioarã. Nici locuþiunile nu sunt mai prejos: un prost ºi
jumãtate, a-ºi gãsi prostul, glumã proastã, vorbã proastã,
prostul satului etc. Oricum, am rãmas de atunci cu imaginea
acelui ins, f iind unitatea de mãsurã, etalonul, f ixat de ta ta ,
care mai ºi adãugase amãrât: �Ãsta prost o sã moarã!�

Peste vreo zec e ani, dupã  ce s-a fã cut colectivul, insul
cu pricina, fiind bun de gurã, a  ajuns briga dier, adicã mai-
marele  satului. Nimeni nu ºi-a  dat seama  c um de s-a
cocoþat deasupra lor  sau cine l-a pus. Luase cuvântul într-o
ºedinþã ºi vorbise atât de frumos ºi convingãtor despre
intenþiile sale în legãturã cu brigada, fusese sprijinit puternic
ºi de cei din prezidiu, încâ t ceilalþi din salã, nãuciþi, nici nu
ºi-au dat seama când au ridicat mâinile în sus, a probând�

Venind în vacanþã de la Buzãu, n-apuc sã intru bine în
casã, îl ºi observ pe ta ta  cã n-are stare, se suceºte încoace
ºi încolo, a poi se  întoarce  brusc spre mine ºi, privindu-
mã  drept în oc hi, mai mult ºuierâ ndu-mi înciudat: �Ce  þi-
am spus eu? Sã vez i c e-a fãcut prostul: ºi-a bã tut joc de
noi ºi de pãmânturile noastre din câmp pentru o viaþã
întreagã, cã ci n-a vrut sã se sfãtuiascã cu nimeni!�. Oftând
ºi potolindu-se, mi-a explicat cã prostul a fãcut un schimb
de pãmânt cu o altã brigadã. Un briga dier  ma i isteþ, în
cârdãºie cu pre ºedinte le, l-a pãcã lit sã semneze pentru un
schimb de terenuri, dupã ce l-a amã git cu câteva beri,
arã tându-i avantajele : cã ºose aua naþiona lã  trec e pe lângã
pãmâ ntul brigãz ii, cã  va amplasa ca bana la ºosea, cã
re colta va fi transportatã mai uºor etc . Briga dierul nostru
s-a încânta t dar, c ând a luat pãmânturile în primire , a
constatat cã e mai mult nisip. Oame nii au rã mas ºi acum
cu nisipurile, dintr-o semnãturã. Atunci am priceput de ce tot
insista tata cu propoziþia: �Þi-am spus eu?� rostitã ca argu-
ment, ca povaþã ºi ca avertisment pentru mine. �Boul lui cum
l-a pierdut? Mai þi-aduci aminte? Acum a pierdut pãmântul
întregului sat. A semnat, e bun semnat! Prostul crede cã nu
mai drumul pe care merge el e drept, dar deºteptul mai
întreabã ºi pe alþii. Ce era dacã se sfãtuia ºi cu noi?�

Nu l-am auz it sã mai fi zis cuiva prost în sa t. Mai
fãce am ºi eu câte o boacãnã prin curte. Se  repezea la mine ,
mai r idica pa lma sã dea ºi chiar mai dã dea, uneori destul

Pe 5 august,  Marin Preda ar fi  împlinit 85 de ani...

TESTAMENTUL  MORAL  AL  LUI
MOROMETE

de tare , dar  me reu se oprea când era sã rosteascã ace st
cuvânt. Î l vedeam cum pune frânã la buze , strângându-le
doar pe prima consoanã . Intrat la colectiv, îl auzeam însã
rostindu-l din ce în ce mai des, mai a le s când era vorba de
ºefi. Uneori îmi zicea înciudat: �Vezi tu? Trebuie sã mã
duc sã mã ploconesc la prostul ace la  sã-mi dea  o aprobare
sã duc la moarã doi sac i, cu boii me i pe  care  i-am bãga t în
cole ctiv!� � Pe  ce-i cunoºti matale pe proºti?� l-a m întrebat
intr igat. Faþa  i se luminã o da tã cu propoz iþia rostitã: �Dã-
i prostului o scarã ºi el o foloseºte sã  coboare!�

�Aha !� Mi-am zis eu cu câtva timp în urmã, amintindu-
mi î ntâmplare a, în timp ce  recit eam niºte pagini din
�Morome þii�  lui Preda. �Vasãzicã ac esta  e ra rostul lui <
Þi-am spus eu? > Mã lãsase  pe mine sã  analizez ce prostii
fãc use omul nostru. Dupã zece a ni, a vrut sã verif ice dacã
acel testament s-a  înºurubat bine în mintea mea. Era o
modalitate e ficientã de a mã învãþa sã-i disting pe proºtii
pe care-i voi întâlni -  un te stament moral. Am înþeles cã
între tata ºi Moromete pe ca re-l avea m în fa þã, în carte, nu
era nicio deosebire, doar cã  f iecare  întreba altfel: �Pe ce
te bazezi?� e ra întrebarea ce lui care se  îndoia ºi care îºi
lua mãsura de prevedere sã verif ice cu argumente solide
pe prostul ipotetic  din faþa lui, pe c ând ce alaltã întrebare ,
a þãra nului din tatãl meu, avea în vedere intuiþia, experienþa
de viaþã ºi intenþia de a  o transmite mai de parte.

Parcã-l vãd pe  Moromete cel osos, tre cut de ºaptezeci
de ani. Privesc fotogra fi a lui Tudor Cã lãraºu, alia s
Moromete, de pe coperta romanului ºi fotografia a târnatã
pe  perete a tatãlui meu ºi descopãr þãranul reflectând la
rostul lui de þãran, privind, undeva, în depãrtare, pe sub
arca dele acoperite  de sprâncene stufoase, spre cer, doar-
doar s-ar ivi în depãrtare  niºte nori care sã le mai spele
grijile zilei de mâine. Pentru tata ºi pentru Moromete, ploaia
era un  un aliat de  nãdejde, un frate. Nu puteau trãi în a fara
ploii. ªi eu l-am surprins pe tata stând în mijloc ul curþii, cu
pãlãria pe cap, cu mâinile în buzunarele pantalonilor  bufanþi,
sub o ploaie repede de varã: �Cred cã o fi plouat ºi la câmp,
sã se facã ºi porumbul, cãci dinspre acolo vin norii!� spunea
el bucuros, intrând ud leoarcã în tinda c asei.

Existã în roma n câ teva pa gini care re alize azã un
admirabil portret, surprinzându-l în timp c e fãcea un ºanþ
pe timp de ploa ie sã aba tã  apa de la o ºurã, dar  în ace st
timp rosteºte un monolog interior, pole mizâ nd cu un
persona j straniu, Bâznae : �Moromete  arãta a tât  de
absorbit, încât intrâ nd sub potopul de ploa ie, nu grãbi
paºii{�} trãsnete ºi bubuituri cutreierau ºi sfâºiau cerul
de-o parte ºi de alta{�} Sub apa care  cãde a, grumazul
lui Morome te a rãta roºu ca ara ma în care însã timpul
sãpa se c iudate se mne, a se mãnãtoare ºi ele cu pãmâ ntul,
dar c ând e c rãpat  de o prea îndelunga tã sece tã{�}
Moromete se miºcã din loc ºi îºi scoase pãlãria din cap pe
care  în mod bizar o scuturã de apã ca ºi când nu ºi-a r f i dat
seama ce cãde a de sus{�} Mâ inile lui spãlate  de izbiturile
ploii mânuiau cu atâta pricepere sapa, încât ai f i putut crede,
uitându-te la el, cã braþ, trup, sapã  ºi pãmânt se înþeleseserã
sã se miºte în aºa fel, încât toatã a pa din jur sã alerge{�}
Moromete parcã  nici nu auzea{�},conducând mai departe
torentele de apã, fãcându-le loc cu sapa ºi continuând liniºtit
ºi netulburat sã vorbea scã, priz onier  parcã  fãrã sc ãpare  al
eleme ntelor  ºi al lui însuºi��

Recitind paginile respe ctive din roman, a m realizat
cã sãparea  ºanþului este doa r un pretext pentru Morome te ,
cãci el avea mult mai multe  griji. Sã pând, el se cea rtã cu
acel pe rsonaj ciuda t, care  vine sã -i stric e, cu ide ologia
colectivistã, rostul de þãran. Dar mai bine sã-l lãsãm pe
Marin Preda, c u Moromete al lui, ca re are mare ciudã pe
asemenea cre aturã: �Pânã în clipa din urmã, omul e da tor
sã þinã la rostul lui, chip cã rostul acesta cine ºtie  c e s-o
alege de el{�}Cã  vii tu ºi-mi spui cã noi suntem ultimii
þãra ni de  pe lume ºi cã trebuie sã  dispãrem{�} ªi de ce
crezi c ã n-ai fi tu ultimul prost de pe lume, ºi cã mai
degrabã tu ar trebui sã dispari, nu e u?{...} Eu nu zic asta ,
fiindc ã prostul e dat ºi el de la Dumne zeu ºi trebuie sã
trãia scã  ºi el, dar nu sub denumirea de deºtept, sã nu se
mai înþele agã c ine e , ci sub denumirea  lui de prost, aºa
cum l-a ºtiut întotdeauna  lumea ºi nu l-a pus niciodatã în
vârf{�} A, c ã totdeauna  el a  înc ercat sã arate cã nu e

chiar aºa cum e , ºi a  ajuns nu o da tã sã-i dea jos pe-ãi cu
minte, nimic de zis, dar a a juns singur, prin pute rile lui, a
dat din coate ºi a asudat, ce sã-i fac i, pe lume sunt ºi
puturoºi ºi pe spinarea lor se urcã proºtii de ºtepþi!...�

Aºa dar, Moromete  acc eptã , re semnat, exist enþa
prostului, cãci fa ce parte ºi el din f irescul vieþii. Pâ nã la
un punct, îi este milã  de el, îi de plâ nge existenþ a cu
prefã cutã naivita te, poate cu sinceritate . Ce te faci când
acest Bâz nae care , profitâ nd de re semnarea, de apatia, de
buimãceala ºi de ignoranþa celor  din jur, devine  prostul-
deºte pt care se urc ã disc ret dar  sigur pe umerii ce lorla lþi,
cãlãrindu-i. Pe Moromete îl înfr icoºeaz ã ace st Bâ znae,
cãci existenþa lui c ocoþatã presupune o crasã  inve rsare a
valorilor. Moromete presimte pericolul insta urã rii acestei
noi ideologii. Sã nu uitãm cã Preda  a sc ris volumul al
doilea în 1967, în urma expe rienþei trãite într-o varã la
Cãldãrãºtii Buz ãului când, dupã afirma þia ideologilor
vremii, �socialismul se instalase temeinic la sate�, când
deja þãranii mergeau la  prãºit ºi a dunau recoltele câ ntând
cântece pa tr iotice . Selectarea valorilor îl cutremurã pe
Moromete, cãci se fãcea dupã un crite riu unic: gradul de
obedienþã  faþã de re gim, faþã de noii stãpâ ni, ºi asocia t,
gradul de linguºealã ºi de  la udã la adresa succeselor
obþinut e de soc ial ismul birui tor. Pentru Moromete,
pericolul mancurtizãrii trepta te era  iminent, îl cutremura ,
cãc i plana ºi asupra generaþiilor viitoa re. Intuia oa re
Moromete cã foamea va fi groparul comunismului, din
moment ce  îl întreba: �Ce -o sã  mãnânci, mã, Bâznae?�
gândindu-se , desigur, la  falimentul muncii pãmântului în
comun ºi al repartiþiei tot în comun. Mai existã în text o
întrebare tulburãtoare, pusã  a celuiaºi Bâ zna e cu ca re
polemizeazã ºi pe care-l anuleazã, înc ercând sã-l de ter-
mine sã-ºi însuºe asc ã dimensiunea de prost: �Ce-i înve þi,
fiindc ã unui copil, c hiar  dacã nu-i intrã în ca p cât e mic,
când se face mare, tot îºi va aduce aminte?�  Este clar  cã,
pentru Moromete, va loarea moralã supremã e ra munca
cinstitã ºi cã  avea în vedere  perpetua rea acestei valori pe
care noua orânduire, instalatã cu forþa, a aba ndonat-o.

Exi stã î n t ext un alt  cuvânt, � rost ul �, de mare
încãrcãturã  semanticã , cumulâ nd, de  fapt, o înt reagã
existe nþã tradiþionalã: pãmântul, þãranul, familia, sa tul ºi
valorile morale nescrise le gate de a ceste a. Moromete este
tranºant: �Omul e dator sã þinã la  rostul lui, indiferent cã
vii tu (Bâ znae ) ºi strici rostul�. Lui Moromete, rãma s
singur, strivit de teroarea istoriei, nu-i mai rãmâne decât
sã-l compãtimeascã: �Fiindcã da cã o sã  ajungi sã nu mai
ai nici ca sa ta, o sã fie vai de capul tãu{�}, o sã  fie vai de
copiii ãia  ai tãi pe care o sã  þi-i nascã muierea{�}o sã
alergi ca un ne noroc it cu cã ciula în mânã pentru orice
fleac{�}, nici n-o sã-þi mai dai seama ce rãu ai ajuns{�}�

Mai departe, Moromete se dezbracã  de haina eului,
ide ntificâ ndu-se cu toþi þãranii lui, încercând, pole mic, un
act supre m de revoltã intelectualã: �Cã vii tu ºi-mi spui
cã noi sunte m ultimii þãrani de pe lume ºi cã trebuie sã
dispãrem{�} ºi de  ce  crezi cã n-ai f i tu ultimul prost de
pe lume ºi cã  mai degrabã tu a r trebui sã dispari, nu eu?�

Aºada r, Moromete se simte re sponsabil, ca  individ, în
faþa istoriei prezente ºi viitoare. Presimte degradarea moralã
ce se insi nueazã  vicle an printr-o ideologie impusã ºi
lanseazã lumii un avertisment sever, atât cât a putut el sã-l
rosteascã. Cã profeþiile lui s-au adeverit, istoria a confirmat-o.

Rãmâne, pentru c ititorul luc id de astãzi, c el împãtimit
de Marin Preda, o întrebare tulburãtoare: De ce oare se
strã duiesc unii sã elimine  a cest volum din conºtiinþa
generaþiilor actua le ºi viitoare, tre cându-l sub tã cere în
ma nua lele ºcolare sau încercând sã reducã la dimensiuni
bãºcãlioase un reper moral precum era autorul? Prea repede
a fost uitatã celebra propoziþie a autorului: �Dacã introduceþi
din nou realismul socialist în litera turã, eu mã sinucid!�
Mã îndoiesc cã n-ar fi fã cut-o! De s-ar scotoci cu lupa în
opera lui, nu s-ar  gãsi nici un cuvânt de laudã la adresa
pa rtidului unic. A ºtiut sã fie un reper moral pânã la sfârºit.

Am a vut o unicã oc azie sã stau în preajma lui Marin
Preda. Nu-i pute am c iti privirea din spatele ramelor de
ochelari cu multe dioptrii, dar l-am auzit rãspunz ând unei
replici la o observaþie venitã dinspre cineva din apropiere:
�Mã  gândesc cã prostul-de ºtept a a juns acum prostul-
ticãlos� . Nimeni n-a c omentat. În jur s-a fãcut o tãc ere
as urz itoare . Citind roma nul �Ce l mai  iubit dintre
pã mânteni�, pe care toc mai îl la nsase, am înþeles ce-a vrut
sã zic ã prin titlul noii gnoze a  filozofului Petr ini, �Era
ticãloºilor�. Acum, când ar fi împlinit 85 de ani, ar  fi rostit:
�Era ticãloºiilor!�. Ce diferenþã enormã  între cele douã
titluri, despãrþitã doa r de un singur �i�!

Mi-e dor de tine , Mon cher!

(urmare din pag. 1)
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În ciuda unor t it luri  de cap itole ºi  poezi i
�lin iºt itoare�( volumul �Devo ratorii de iluzii�,
Ed itu ra HELIS, 2007 ) : �efectul  de flutu re�,
�Aproape joc�, �Liniºti te strângeri de mâini�,
cele mai multe din poezii le lui  Gheo rghe Dobre
sunt  metafore nel in iºt itoare, izvorâte dintr-o
lãcomie a spunerii ,  d in tr-o sup ral ici tare a
parareali tãþi i poetice.

Tit lul  volumului  pe care Gheorghe Dobre îl
pune pe piaþa l iterarã, ca pe o probã faþã de sine
în suºi , ºocheazã, pen tru cã din ti tlu se înþelege
cã poetu l este un în fometat  de iluzii,  înfometat
de ireal itate, de propria sa foame. Es te cert cã
ti tlu l este h iperbolic ºi vorbim de o tuºã groasã
a l iriculu i dobrian, nãscut  din sentimentu l trãirii
grele, in tense, acaparatoare. Citatul din Budha,
pe care ºi-l  alege ca motto, �Sinele este sursa
tu turo r necazu rilo r din lume�, relevã nu  atât
ºansa mântui toare, n irvanaticã pe care o  dã
poezia ca refulare, cât  individualizarea pe care
poetul o obþine prin poezie, p rin trãirea poeticã
pe care ne-o împãrtãºeº te.

�Devoratori i de i luzii� este o carte de poezie
frumoasã, care v ine dupã volumul antologic
�Exerci þii  de libertate�, apãrut la Ed itura HE LIS
în  2005, ºi care pãrea sã-l �fi epu izat pe poet�
ºi-l în cheie, pentru  cã ce altceva sugereazã o
anto logie a poeziei sale ?

La urma urmei, subtextu l gest icii poetice nu
este o mizã cri ticã importantã º i apoi ea nu este
to tdeauna probantã,  chiar dacã t rimite cãtre
semn ifica þ i i sen s ib i le  ale poe ziei .
�Devoratori i�� este un tit lu care es te conso-
nan t  cu  al tele,  ca � Vâ nã toa re de sens�,
�Ghilotina real itãþi i�, �Mahalaua ficþiuni i� (ºi
ace as ta  îmi ade ve reº te o  car acteris t ic ã a
metafo rei  lui  Gheorghe Dobre), pe care l-am
semnalat, acela al  �vio lenþei� ºi pe care încerc
sã-l semnific.

Între altele, nu  cons ider important timpul
b iografic al  acestor poezi i,  ci  coerenþa lor
sti lis ticã,  forþa lo r plasticã ºi poeticã, diversi tatea
idei i poet ice, sup leþea ei , ruper ile s ti list ice
da to rate concentrãri i exp resiei , d ar º i unei
expresivitãþ i interioare care impune o s intaxã
elipticã dar congruentã o rgan ic.

Mirãri , bucu ri i ale alcãtuiri i dumnezeieºt i a
lumii , ale participãrii  la creaþie prin identificare,
ale t rãiri i, ale unei  recompuneri pe cont  prop riu:
� o bãtaie de aripã/ca o alunecare/de la ceva spre
altceva/de la cineva spre altcineva/un pas/doar
atât/ rimã-ncruciºatã/ca nodul  de la ºtreang/în
miºcare/ /eratã/orbecãind/în cãu tarea sensu lui //
ce cãutare!�(Din �efectul de flutu re�, t itlu de
capitol pentru  care îl invid iez).  Sau : �exis tenþã
dilatatã/omizi  pe amintiri/palate cum pier/doar
p riv indu -le //º i /pes te toate /D oamne/c ât
cer!�(Idem)

Iatã uimirea exprimatã anume: �ce uimire/
plouã în cuv inte�(Ibidem)

Fãrã sã rupã starea de poezie, apar pe alocuri
ticuri care amintesc de un Dobre al începuturilor, Prof. AN GHEL PAPACIOC

GHEORGHE DOBRE
� VIOLENÞA METAFOREI -

dar îl  recunoºti, în part icular, pe cel care vo rbeºte
explicit, omul bucurându -se naiv  de frumuseþea
lumii care î i e dat sã o  descopere, pe G igi  Dobre
al  cl ipei , sfãto s,  vorb ind rar, bãtrâneºte º i
în cãpãþânat : �fãrã iluzii/ fãrã ele�//fãrã ele/î þi
spun/fãrã de sine/adicã fãrã iluzii //ad icã fãrã
nimic/ad icã ce bine��(p. 14)

În capitolul  �calea trezirii� poetul  mizeazã
pe lucidi tate sugerând caricatu rarea iluziei, un
chip de �devorare a ei�: �sã ai aºa un vis/trosnind
de împliniri�/cã habar n-ai cã dormi/cã visezi/
cã cineva se joacã rânjind/cu t ine//º i mori/ferici t/
în  somn .�(p .  19 ).  ªi  con tinuar ea( poez ie
excepþionalã, ºi  prin  i ronismu l ei , revolta
�trezirii�, t rezviei):  �e aiurea ideea/sã mori în
somn/strivit  de bunãtãþi/aºa cã e mai bine sã te
trezeºti /sã zici /ce de lucruri inut ile/ca Socrate/
în  piaþã/sã-þi  iei  des tinul de urechi/sã-l bagi în
buzunar/ca pe-un  b reloc/ /ºi  sã pu i mâna sã
trãieºt i/pentru cã nu ai/al tã soluþie. �(p. 20) Mai
to ate poezi ile din  ciclu  sunt ex traordinare, o
notare a stãrii  de trãire a comunu lui , a vieþ ii în
amãnuntul ºi plenari tatea ei, cum numai un mare
poet reu ºeºte: �pãi , cum sã nu/cum sã nu te simþi
viu/când te tai /ca prostul/cu  cuþi tul /în  bucãtãrie/
/cum sã nu te s imþi/extraord inar de viu /când
reuºeºt i sã t reci strada/fãrã sã pãþeºt i nimic/º i/
ajuns pe partea cealaltã/sã nimereºti  în tr-o  altã
dimens iune/d in care poþ i sã p riveºti  înapoi/ºi  sã
vezi/extraordinar de clar/cât  de singur eºt i/º i cât
de ire al� . Repet  finalul  poeziei  care es te
paradoxal de adevãrat �  �cât de s ingu r eº ti/ºi
cât de ireal�. Imaginea t rezirii este portretul
poetu lu i  cu  datu l  lu i  modes t  soc ia l(n i-l
aminteºte, ca alt  concret, pe bãtrânu l dascãl  al
lu i Eminescu) :  �nu-i aºa cã e mai  bine/sã fii
treaz/sã simþi  cã te doare spatele/sã rãceº ti/sã n -
ai bani/sã ci teºti  ziare/sã-þ i ascu lþi  ºefi i/sã le dai
dreptate/sã-i  înjuri în gând/sã faci/într-un  cuvânt/
to t ce trebuie fãcut/pe lumea asta/ /pentru  cã e
aiurea/e aproape obscen/sã mori în somn/fericit,
adicã/s trivi t de bunãtãþ i�. �loveºti  în  marginile
zi lei� (vers  exc elen t),  pr ea mu lt  pen tru
�încercarea pepenelui�,  dar fi resc pentru tainele
de �dinco lo/de coajã�. (p . 23)

Metafo ra �scaunelor� lui Ionesco pe Dobre
nu -l depersonal izeazã,  ci î l d ebaraseazã p rin
renaºtere. Fascinantã rãmâne la Gheorghe Dobre
pu terea tact i lu lu i, a concretului  v ieþ ii , care
devine metaforã nesãþ ioasã: �ca paºi i albinei  pe
o floare/rãtãcitã/noaptea//de tot ce þine-n  el/ca
o piele/care-þ i d ã impres ia/cã exiº ti�. Fi lozofia
�a fi -ului� es te încercatã de cumin þenia de a nu
contribu i �niciodatã/la g loria lumii /nici chiar
atunci/când  îþ i t rag i/pãtura pes te ochi�. Nu a
t ragismului  v iaþã/moarte,  ci  a iden ti tãþi i ca
iden tificare Peer-Gynt-ianã, în care cineva sã
confirme cã exiº ti, cond iþie esenþ ialã a poetului
de a se dedub la, de a se gãsi  în altul , în scrisul
sãu receptat, adicã(sã folosesc unul d in t icurile
poetului) evitând astfel pe Marele Top ito r(vezi
Peer-Gynt  � Ib sen).

Poezia, o ricât  de li ricã ar fi , p rin structura ei,
prin  o rgan izarea ei  are un corp ep ic, de aceea
dis tingem între ep ica pr op riu -zisã º i  cea a
corporali tãþii  poeziei. Exis tã douã tipuri de epic
în  poezia lu i Dobre, unul  simbo lic, aranjat ºi
unul  de poveste, isto rie(rar). Capito lul �Aproape
joc� aparþ ine primului  tip: �Opinci le se întorceau
rupte ºi  s ingu re/ în clocotu l oraºulu i doi. /capul
fãrã mâin i învârtea/albul ochilor flãmând/�/
câ in i i  rodeau  pa º ii  cã lãtor i lor /str icând
poteci le,..�(Miraj  exact). Sau:  �mã fac mic ºi
aler g  în  spatele/ver sur i lor  din  r ev is tã �
(Conexiuni greºi te); sau:  �G ramatica greieri lor
re þ inu tã- n b i le/Î n nis ipul  pla je i  cra pã
dog it.�(Viaþã).

Existã însã aici º i date contex tuale, de epicã
prop riu-zisã. Iatã un  autoportret:  �din ce în ce
mai singur/ºi mai greu/bles temat  sã mor încet/
blestemat cu  nesupunere/cu iubire/blestemat sã-
i reclãdesc mereu.�(Ars).

În capito lul care dã numele volumului  gest ica
es te ludicã , fap t sub linian t  al  poeziei  lu i
Gheorghe Dobre, �istorii le� sun t g raþ ioase ºi
grave în acelaºi timp al acestu i b ru sc remarcab il
chip , cu asimetrii  ºi  ursuzi tãþi mormãitoare, pe
care nu  le mai  ui þi , este substanþa subti lã º i
îngânditoare a poeziei lui:  �Se trece/se t rece/
miroase a coasã/ºi trecerea se trece/cu sângele
rece/curgând în  pocale/tu nu poþi  fi decât  o vale/
miroase a dragos te/a dragoste de-o vale/lacrimile
sunt  veºnic amare/(ce cons tatare!)/ /Pe cale/
cineva se t rece/se t rece/se sãrutã cu moartea/se
sãrutã cu cartea/se sãru tã cu partea/nevãzutã a
lunii /cu prun ii/cu  sânii //dar se t rece/trecerea se
trece/cu /vai/sângele ei rece.//Cãci/�ferici t cel ce
se poate t rece�.
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despre tristeþe

desp re t risteþe vorbesc
ca ºi când aº  vorbi  despre mine ;
îmi e de ajuns lacrima,
singura,
sã o pot reclãdi din amurguri.

dacã sufletu l e zbatere,
ochiul e plumb,
ce alchimii trebuiesc inventate?

oh,
desp re tristeþe
þi -aº  putea vo rb i pânã în mine !

confuzie

alergai de parcã deconspirai
aeru l�
îl  fãceai sã icneascã sub fiecare
apãsare ridicatã pânã dincolo  de
þipetele bobulu i de rouã

tu  nu muºcai, tu rupeai
cu dinþi  obosiþ i în tâmp lãrile
ca ºi când ar fi fo st ale tale

încântãtoare,
devastatoare,
ceaþa te despãrþea de confuzia
cã încã mai  eº ti

comparaþie

aºa eºti  tu:
o frântu rã de mine
revãrsatã peste obsesia mea

eu
adâncitura tãlpii
în  bezna dintre iarbã º i negru

goliciune

ea s-a des ierbat fãrã p ricepere

din coapse îi  creº teau
vulturi
ºi  o fãceau
sã vãzduceascã
cu amurgul pe ea

costel bunoaica inocenþã

iatã umbletul meu ucigând
zãpezi le
ºi  pãcatul mai rãu decât urma
unu i
ºarpe-n þãrânã
tu  te amestecai cu torentu l de
fluturi
ºi-mi frunzãreai trecutul�

cãdeau  întristãrile mai ceva ca
sechestrele
peste iglourile datornicilor

rãtãci toare,
nebãnuitoare,
îmi t rãgeai însp re t ine dest inu l
ca pe o sanie uºoarã în dunga
unu i clopot târziu

 între douã rãmâneri

singurãtatea mea, doamne, ca
nebun ia
unei  jiv ine prãduind întunericul
ºi  eu fumegând între douã
rãmâneri
sau poate
verdele pedeps it la încrâncenarea
ierbiri i
ºi  mâna aceas ta
care se întinde mereu înspre tine
zeindu -te,
care te zideºte mereu flu turându -
te�

evadare

mã u it cum viaþa mea
trece
vãzând-o pe a ta
ºi , doamne,
cum mai rãnesc
secerãtorile vântul�

             realitate

se face frig�
pe culoar se târãºte frica
desl ipindu-se de cuv inte

ca o pasãre agonizând
liniº tea înt indea nãvoade
imitându-ne

nu soarele lumineazã
ci ideea cã mâine
va fi o  zi
nu  ca oricare alta

 sacrilegiu

golit  de memorie
mã p reumblu iarãºi prin t ine
ca peste lama unu i cuþi t

seninãtate

scriu  apãsat :
nu viaþa e temerea mea
cea mai de p reþ
ci t impul pe care îl  risipesc
convenþional
în tre un deºert  ºi o  mare iluzie

singura

numai tu mã înfloreai
altcineva
doar îmi fu ra singu rãtãþ ile

abandon

nu te mai  pot cuprinde
mâinile mele de ceaþã
în ierbeazã în  rouã

oricum
þipãtul  acesta nu þ i-ar fi  ajuns
decât de-o þigarã

întâmplãri
dintr-o cãlãtorie

�ºi era goalã
de parcã nu i-ar fi
fost  îndeajuns o rizontul
sã ºi-l tragã
pe dânsa

se surpã lumina

peste nelin iºt ile mele
se su rpã lumina cu d imineþi le
decoji te de scâncete

tu  nu te vezi ;
numai inima ta
rãstignitã de o pasãre înaltã

bate
cu umbrã cu to t

se su rpã lumina�
în tre tine º i ea
de-abia se strecoarã zãpada

torturã

tu  erai frumoasã,
uneo ri  nebunã împingeai plãcerea
dincolo de noapte
..,mã omorai  cu pleoape decupate
din
pendule med ievale
tu  aveai  ceva de care nu ºt iai �
erai  frumoasã º i mai ales erai tu
ghilot inând  întrebãri

ºi totuºi�

dinaintea ta se despletea cerul
pasu l tãu de zãpadã nu  ducea
nicãieri

ºi  totuºi
cu o u ltimã su flare
vântul þ i-a desperecheat
umbla plecatã

metempsihozã

ºi  dacã mã trec
to t o sã rãmânã iertarea
ca douã su liþe de întuneric
în  flancul luminii

slobozitor,
glasul tãu va vest i o al tfel de casã

zãdãrnicie

eu ºi  iluzoria mea vinã de
a împrãºtia fluturi i profeþi lor,
sp ri jin it pe un tãp ºan de
ordine fixã,
ºi ,
dincolo,
în  ab stract,
migraþia cuv intelor depãºind
orice înch ipuire

orizon tale,cum se aºezaserã,
cuvintele
ridicau  jaluzele gravitaþiei

Biciuieºte ploaia fãrã nici o milã
Streºinile învec hite din ºindrilã .
Cerul s-a surpat departe, cãtre munte
ªi îmi simt sudoarea brobonind pe frunte.
Zac într-un fotoliu trist ºi amorþit:
Mã gândesc la tine ºi mi-e dor c umplit .
                                 ***
Mã strãdui, mã prefac, dar gându-i doar la tine:
Mã tem sã nu mã bombãni pe-acolo unde e ºti...

Nimic nu-ºi aflã r ostul ºi nu e c um a fost.
Sfielnicã tristeþea pluteºte la fereºtr i
ªi bâjbâie prin c asã cãtându-ºi adãpost.
Copacii din grãdinã i-a pârjolit omida
ªi triºti pereþii case i ºi-aratã cãrãmida.
Ce nefire ascã-i toamna fãrã tine , mamã!
Se lasã norii pe ste streºini joase
Cu ploi târzii ºi fãrã de foloase
ªi visele ca-n vis ni se destramã;
Ce trist  e totul fãrã t ine , mamã!
                             ***
Nici urmã de mir esme ºi de fluturi,
E ger nãpraznic ºi- i pustiu pe prispã.
Încãtuºat sub geana-i de luminã

Focul geme-n sobã trist ca un bolnav.
Tresare-n somn o grindã gârbovitã
Iar Crivãþul cu limba-i asc uþitã
La ge amuri se  învolburã mârºav.
Din amintiri un r am de vis îmi sc utur
ªi mã mângâi gândindu-mã o clipã
La primãvara care va sã vinã...
                                            ***
Priveºte, mamã dr agã, grãdina-i toatã-n floare
ªi cucul c ântã iarã de parc-ar fi nebun!
O, de-aº putea ac uma sã-þi depun
Ofrandã la picioare lumina me a de stea,
Te-aº transforma-n icoanã, ca sã rãmâi aºa!

Mamã, în absenþa ta...
Marian ªtefan
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ALEXANDRU BULANDRA

MIORIÞA
ULTIMUL DISCURS AL PREDESTINÃRII

(urmare din numãrul trecut)

V. Cântecul, o placentã a morþii

Mã gândesc la dest in...destinul nu-i  un zeu, nu-i
o lege, e absolut tot  ceea ce nu putem noi pricepe.
Dãm vina pe destin atunci când suferim, dar asta doar
pentru a ne uºura chinul . Dãm vina pe dest in atunci
când nu putem câºtiga. Acuzãm destinul pentru orice
lucru în care eºuãm, acuzãm destinul pentru ca mai
apoi sã-l invocãm. Asociem des tinul cu norocul, dar
gãsesc în asta o eroare ce t rece neobservatã din mo-
ment ce ne ghidãm deseo ri  prin �aºa ne-a fost
scris�(cam tot aia cu �ãsta ne-a fos t norocul�). Se
spune cã desinul trebuie acceptat dar mã gândesc
iminent la oamenii care iau viaþa în piept. Ei  bine
acei oameni nu-ºi vor accepta destinul.Un om cu sete
de viaþã va încerca mereu sã-ºi schimbe destinul. Deci
teoria picã:  destinul nu trebuie acceptat. De ce sã nu
înfrunþi viaþa? de ce sã laºi  speranþa sã rãmânã vis?
E mult mai convenabil  sã încerci ca sã nu ai ce regreta
decât sã regreþi  cã nu ai  vrut  încerca.Ne naºtem
fiecare pentru un scop, avem fiecare un þel, ceva
pentru care ne trezim dimineaþa, ceva pentru care
adormim mult mai  uºor seara. Asta nu se cheamã
dest in, destinul ºi-l  mai face ºi omul cu mâna lui.
Dest inul  nu -i  decât suma greºel ilor trecutului
raportate la prezent care asigurã rezultatul ecuaþiei
cu grad mare de risc numitã �vi itor�. Mã întreb uneori
de ce oamenii nu dau sens prezentului? de ce gândesc
mereu la ce a fost ieri sau la ca va fi maine? uitãm
astfel de prezent, greºim astfel drumul ºi labirintul
numit viaþã se încurcã ºi mai  rãu...de ce oare nu
încercãm sã ne asigurãm viitorul  reparând p rin
prezent  greºelile trecutului? Prezentul nu trebuie trãit
cu teama greºelii  trecute sau cu inerþia g reºelii
viitoare.Ne naºtem plângând dar asta nu împlicã o
viaþã înlãcrimatã; putem minþi  viaþa dar nu ne putem
minþi  pe noi înºine. Existã locuri unde ne putem
refugia, ascunzându-ne de orice lucru concret  însã
numai de noi înºine nu ne putem ascunde. Dest inul
nu ne urmãreºte, el doar ne înspãimântã...greºim des
dar ne reparãm rar g reºeli le, ui tãm des lucruri
importante dar asimilãm continuu o imensitate de
informaþii inutile. Lumea zilelor noastre e o lume a
naibii de ciudatã, e lumea în care se interfereazã
planuri opuse, lumea în care din ce în ce mai des
prost ia umbreºte geniul. E o harababura din care cu
greu poþi sã mai  ieºi  odatã intrat, coloanele vertebrale
nu mai stau decât rareori drepte, iar cutia cranianã
înclinã de pe umeri . În lumea de azi t rebuie sã ai  o
imagine de fundal, sã priveºti  detaºat  totul, sã fi
imparþial ºi  obiectiv, distant  ºi poate uneori egois t.
E ciudat cã am uitat sã trãim, ciudat cum ne supãrãm
din orice mãrunþiºuri, bizar cum de nu realizãm cã
viaþa înseamnã mai mult decât un ºir de suspine fãrã
speranþã,un lung drum plin de bariere, pe care nu
destinul ni  le aºeazã în cale ci numai noi ni  le
imaginãm. De ce am ajuns sã judecãm în comparaþie,
de ce ne supãrãm mai puþin dacã acelaºi lucru l -a
pãþi t ºi altul...nu-s întrebãri. Nu. Sunt doar reverii
ale minþilor care uneori sclipesc dar alteori se cufundã
în delãsare.Nu putem mereu sã gândim corect tocmai
pentru cã nu mereu ºtim sã ne redescoperim.Fiecare
deþ ine propriul  adevãr, ºi, în fond, când ascundem
mizeria sub preº nu minþim pe nimeni, mai rãu, ne
prost im pe noi...Dacã viaþa are final, înseamnã cã ºi
dest inul  are sfârºit. Acum încep sã înteleg: dest inul
nu are nimic în comun cu viaþa, e doar o cale paralelã
cu ea, care aþâtã mereu ºi  induce întotdeauna în
eroare. Asadar teo ria se confirmã:ia-þi  viaþa în
propriile mâini ca nu cumva sã þi-o ia alþii în ale lor...
sau altfel zis înfruntã-þ i dest inul pentru a-l  putea
oarecum schimba...

DESTIN
- eseu -

Girlas iu Marius Liv iu
(e le v clasa a 11-a B,Lic eul Teoretic  �Gr igore

Moisil� Urz iceni, profesor limba si literatura romana
Titi Damian)

� Ca sã vezi ce va sã zicã munca pe un text
scris! Ba îl iei cu biniºorul, bibil indu-i fiecare
pãrticicã, ba îl iei mai tare, rupându-i câte o porþie
numai bunã pentru o idee solidã dar flãmândã, ba
te iei cu el, cât  e de mare, la luptã dreaptã, care pe
care, ºi-l vezi  cum, dintr-o suflare, îþi spulberã
snopul de idei atât de bine legat! ªi  iar te apleci
în genunchi� Umilinþã! Dar ºi când mi-o veni
mie bine, Doamne! Cum am sã-l� Sã-mi mai trag
sufletul� am atâta noapte la dispoziþie� De-aº
fi fost eu sãnãtos ºi într-altã lume, interpretarea
textului  era o  distracþ ie:  fãrã dicþionare,
presupoziþi i, cã dacã�, atunci� În primul ºi-n
primul rând nu se punea problema textului scris;
ºi nici vorbã de Acel Cineva. Textul oral e altfel ,
e cu cântec, ºi -l ai  în faþa ta în carne ºi  oase pe cel
care-l spune. Îl vezi , poþi sã stai de vorbã cu el ,
sã-l iscodeºti de una, de alta� Aºa receptare mai
zic ºi eu! Bunãoarã,  Sadoveanu: era la Hanu
Ancuþei , bea vin , mânca pui  fript , stãtea la
poveºti� Alea nopþi! Mihail Sadoveanu, �Orb
sãrac���Bãtrânul  era orb, mi-am zis eu privindu-
l��

   � Cum sã nu fi ajuns sã cred cã unele lucruri
au fost anume potrivite sã-mi fie aduse la vedere
exact când aveam mai mare nevoie de ele? Pentru
a ajunge la biroul din Bibl iotecã, treceam zi lnic �
ºi de câte cinci-ºase ori  pe zi  � prin sala cu lucrãri
rezervate documentãri i. Pe raftul din stânga uºii
biroului, chiar la înãlþ imea ochilor, odihnea un
fel de razã alb-albastrã pe care fãrã sã ºtiu o luam
cu mine în cãmãruþa liniºtitã. Într-o searã, clopotul
Biserici i , v ecina mea,  bãtea într-o l imbã:
Baaaannnggg� Baaannnggg� Pereþii , tavanul,
geamurile, podeaua de lemn, cãrþile din rafturile
scunde, chipul  angel ic al tânãrului Nichita
imprimat pe foaia velinã, pânzele de pãianjen
atârnând în colþuri înalte, tuburi le ascunse cu fi re
electrice ºi  aerul însuºi  al  încãperii intrarã deodatã
în rezonanþã cu glasuri evlavioase. ªi atunci� s-
a desfãcut ceva în mine, a cedat  presiunii , s-a dat
la o parte ca un vãl moale, uºor, lin ºi supus, lãsând
culoarea alb-albastrã sã-mi inunde privirea�
Pluteam într-un azur intim ºi curat. Murise cineva
� aflam mai târziu, de la preot sau clopotar, cine
ºi de ce � pe când sufletu-mi lenevea în nemurire.
A doua zi am zãrit cotorul alb al cãrþii ºi literelor
albastre ale ti t lu lu i.  MIORIÞA! Minunatã
revelaþie!... A urmat , bineînþeles, cãderea� Abia
apucasem sã pãtr und  în incinta vas tei  lui
bibliografii, ºi cuvintele textului  scris începuserã
deja sã-ºi  piardã din  trãinicia primei  priviri
încrezãtoare; îmi jucau în faþa ochilor sãltate de
un zefir al  nestatorniciei, uºuratice pânã la
pãrãsirea scrii turii ºi trãdarea înþelesului lor din-
ceput . El rãmânea acelaºi,  eu însã, devenind
ºtiutor, îl vedeam al tfel iarãºi ºi  iarãºi. Cu urechea
plecatã la rudele lui  in-culte, - variantele orali tãþii
sale seculare considerate primele în ordinea
genezei - , textul scris de Alecsandri devenea tot
mai nes igur ºi mai vulnerabil întru scriitura lui,

iar mesajul � o banalitate stranie ce se voia mereu
ºi mereu justificatã. Un blestem ancestral cãzut
pe capul copiilor minune cu pãrinþi neºt iuþi sau
nedeclaraþi sau contestaþ i sau care se autocontestã
îi mãcina identitatea cu înfieri nemãrturisite. Ideile
clare ºi distincte îmi luminau mintea numai dupã
ce, sãraca, traversa � ea ºtie cum ºi  soþul sãu
inconºtient � chinuitoare stãri de nãucealã;  se lua
dupã unul ºi dupã altul, încurca firele de gând
deºirate dintru þesãturi st rãine,  încerca sã le
înnoade în felul  ei, tremurând îmbãtatã de
ameþeala cuvintelor fãrã sine� ªi nu gãseam, nu
reuºeam sã-i redau textului scris acea aurã ºi zbor
ºi  cerul ºi culoarea ºi  och ii ºi  privirea care-l
vãzuserã înainte de a-l vedea propriu-zis! Fur de
odoare, mã surprindeam încercând sã substi tui
luminii cereºti  lucidi tatea lucie a bunului meu
simþ, sublimului , un gând speriat de raþiune ºi  de
atâtea experienþe contrare� Ah! Ce rãu este acest
bun simþ ºi cât rãu, Doamne, poate face! O fi el
purtãtor de grijã, nu zic nu, dar e simþ, Doamne,
simþ îndãrãtnic! El  priponeºte avântul  spiritului,
zborul cãtre Tine, s ideral! Un zmeu înãl þat spre
cer pentru a-i  capta energia º i  a o preda
pãmântului, Marele Nul! Un instrument diabolic
al  trãdãrii cosmice într-o fãrâmã de trup omenesc.
Ce bine, Doamne, cã în curând mã vei fi  fãcut
scãpat dintru el! � Boala asta a mea are patru
stadii, fiecare stadiu cu câte douã faze: stadiul I
cu fazele a º i b� Se merge crescendo, progresiv,
dar, - ºi aici e toatã ºmecheria bolii ãsteia, - mai
poate da ºi-ndãrãt: eºti la s tadiul I faza b ºi prin
tratament se constatã cã ai regresat la Ia. Vezi cum
reversibilul te amãgeºte cu speranþa? Pentru cã
amãgire e!... Nu-þi  dai  seama apoi  cum ai ajuns la
IIIb, deºi timpul real al  bolii, al îmbolnãvirii vreau
sã zic, era acelaºi  cu cel de la Ia la Ib. Însã stadiile
au fost  parcurse vertiginos, cu o vitezã nebunã.
Sunt în IVb ºi de mult  n-am mai trãit  misterul
reversibili tãþi i! M-aº  tot  întoarce în t imp,  în
timpuri� Le-aº divide la nesfârºit  în cl ipe,
microclipe� sã mã închid în ele, sã le retrãiesc
ºi, cu mintea de acum, sã le vãd puþin mai veºnice;
cât de puþin ar fi ºi tot ar fi nesfârºite! Când am
venit de-afarã� cred cã era vara� sigur era vara!
Un bãiat  din Ardeal, - IIb ºi într-un an s-a dus! �
spunea cã la ei vara picã, de obicei, într-o marþi�
am simþit  uºa închizându-se în spatele meu ca o
poartã a el iberãrii. O boalã gravã,  incurabilã,
venitã la timp, te poate salva de orice, inclusiv de
ratare. Un tânãr de mare vii to r,  dar boala,
necru þãtoare� Intrasem în rezervã pregãti t,
documentat sã lupt  cu moartea; nu cu a mea:
doctorii , medicamentele, corpul meu o puteau face
mai bine, era t reaba lo r� Cu moartea din
�Mioriþa�. Între ele, totuºi, s-a cuibãrit cu timpul
un fir, o � cât un vârf de ac de determinare.
Dacã�, atunci� ªi t impul trecea ºi ea creºtea.
Succesul  meu dep indea de insuccesul lor�
stadial, cu picul, cu picul.

(continuare în numãrul  viitor)
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Ghe orghe Dobre

�Când atingi culmea incompetenþei,
cineva te descoperã ºi te pune ºef�

Diana Popesc u Despre eroism în
l iteraturã cu scriitorul

Gheorghe Dobre, redactor-ºef la revista Helis -
Ialomiþa

D-le Gheorghe Dobre, marii  cugetãtori,
începând de la vechii Ari ai Indiei, trecând prin
misticii creºtini pânã la Kant, ne îndeamnã spre
un eroism în gândire. Cum aþi  defini  eroismul
din literatura prezentului?

Eroism ar fi sã mai reuºeºti sã gândeºti într-o
lume dominatã de o miºcare centrifugã, care te poate
pulveriza. Pasul urmãtor, ges t eroic, dacã scapi  de
pulverizare, ar fi chiar sã-þi mai ardã de scris. Dacã-
þi mai arde de aºa ceva, te-ntorci la primul pas ºi
faci  un gest eroic încercând sã te salvezi scriind. ªi
scri i. Dacã te regãseºt i în scrisul  tãu,  pentru cã
l iteratura este, dupã mine, cea mai  egoistã
îndeletnicire, poþi sã spui cã ai definit eroismul din
literatura prezentului. Dacã ai t recut ºi de aceastã
barierã, ca sã te salvezi  cu adevãrat trebuie sã
asimilezi  cât de cât marea culturã a lumii ºi sã încerci
sã te alãturi ei . Cum ? Bineînþeles, scriind.

În condiþi ile actuale de perimare a tuturor
formelor cla sice, care es te pãrerea
dumneavoastrã cu privire la  vii torul criticii
literare ca instrument de analizã ºi control?

Critica li terarã trebuie sã se adapteze, sã-ºi
adapteze instrumentele continuu. Formele clasice
existã ca sã ºtii ce sã depãºeºti. Critica este fãcutã
de oameni  º i criticii de la ora aceasta sunt puþin
depãºiþi. Percep fragmentar literatura care se pro-
duce acum, pentru cã, surprinzãtor, se scrie enorm
ºi circulaþia cãrþilor este redusã. ªi dacã ai reuºi  sã
aduni ce s-a publicat(într-un an, sã zicem), n-ai  avea
cum sã citeºt i tot  ºi sã mai emiþi  ºi judecãþi  de
valoare. Acest  handicap ar putea fi depãºit fãcându-
se sinteze zonale, pe care sã le adune cineva ºi sã
încerce privirea din avion.

Intelectuali i, scrii torii sunt cumva ostaticii
unor fa lse demersuri, unor false atitudini?
Credeþi în ierarhiile pe care le stabileºte prezentul
în literaturã?

Intelectual sau nu, eºti , prin defini þie, ostat icul
propriului mod de gândire, reflectat în deciziile pe
care trebuie sã le iei continuu. Eº ti tu. E, deci , în
firea lucrurilor sã o iei  pe arãturã uneori. Totul e sã-
þi revii la timp. E o pãrere, dar cred cã, la ora aceasta,
in telectual ii  nu s-au pozi þionat corect faþã de
societatea în care trãiesc ºi care societate ar avea
mare nevoie de ajutorul lor. Referi tor la ierarhii le
din literatura prezentului, ele sunt conjuncturale, sunt
interesate dar, spre norocul nostru, ele n-au cum sã
fie definitive. Capitalismul �sãlbat ic� lucreazã ºi
aici , era inevitabil . E un început  de lume, nu e
sfârºitul ei , aºa cã trebuie sã fim optimiºti . Mai
devreme sau mai târziu, lucrurile se vor aºeza pe
fãgaºul normal ºi  pe tãrâmul literaturi i.

Despre cei care au condus cultura dupã �90
putem spune aceleaºi lucruri  �grozave� ca ºi
despre politicieni�

Un scrii tor francez spunea cã, atunci când atingi
culmea incompetenþei, cineva te descoperã ºi te pune

ºef. E o trãsãturã definitorie a democraþiei. De ce
am face noi  excepþie de la aceastã regulã ? Da, aºa
e, avem peste tot oameni inadecvaþi pentru funcþi ile
pe care le ocupã. Totul  e sã nu ai prea mulþi, cum se
întâmplã acum la noi.

Ce ar trebui evacuat din societatea culturalã
(literarã) ca aceasta sã funcþioneze optim?

Într-o societate sãnãtoasã, aºezatã, funcþioneazã
autoreglaje care echilibreazã orice ieºire în decor.
Orgolioºi fiind, oamenii de culturã vor opune mai
multã rezistenþã decât cei lalþi  din alte sectoare ale
societãþii. Dar cu atât mai interesantã va fi bãtãlia.

Cine sunt cei care au pâinea ºi cuþitul azi în
conjunctura culturalã  invalidatã de istoria
prezentului?

E o iluzie cã Bucureºtiul cultural  are pâinea ºi
cuþ itul. Dispari þia Centrului se verificã ºi  la noi.
Avem Centre, ele mutându-se acolo unde se întâmplã
lucruri importante. Ori, vã spun, la Bucureº ti, din
pãcate nu prea se mai întâmplã lucruri importante.
Doar ni se dã aceastã impresie, noi  sã tânjim spre
recunoaºterea lui ºi el sã poatã sã-ºi facã t reburile(
care n-au legaturã cu cultura) ºi sã ne þinã de vasali.
Ar fi interesantã o revoluþie a Provinciei, sã vedem
ce-ar ieºi . Pâinea º i cuti tul  se gãsesc în  mâna
scriitorului ºi el nu ºtie. Adicã trebuie sã scrie ºi sã
publice fãrã sã mai cerºeascã recunoaºterea
Centrului. Care a dispãrut, dupã cum am spus mai
sus. Trebuie sã aibã orgoliul sã-ºi vadã de t reabã.
Dacã e bun, mai devreme sau mai târziu va rãzbi,
indiferent de cine-i la putere în republica literelor la
aceastã orã.

Operele literare, cele care aduc milioane de
cititori, sunt întotdeauna cele comerciale sau nu?

Milioane de cititori nu aduc operele li terare, ci
operele comerciale, construite doar pentru aºa ceva.
ºi nu-i nici o problemã cã ele existã.

Pudoarea  ºi sexualitatea  sunt, fie una fie
cealaltã, extrem de nocive în literaturã?

Pudoarea sau sexualitatea devin nocive doar când
nu ºtii  ce sã faci  cu ele. Din pãcate, noul val  chiar
nu ºtie cum sã le foloseascã.

Ce anume þine li teratura româna pe loc? �
pentru cã nimic nu mai þâºneºte, nu se mai
detaºeazã, nu se mai profileazã.

E falsã ideea cã ceva anume þine literatura românã
pe loc. Dimpotrivã, n-o mai  þine nimic pe loc, ea
înainteazã frenetic, dar e în fierbere, în expansiune
ºi nu poþi sã ºt ii ce surprize ne rezervã. Poate doar
lipsa spiritului de breaslã, care a lipsit  cu desãvârºire
pânã în 1989. Scriitorii apãruþi  atunci, cât  de buni ar
fi fost, nu puteau sã publice dacã nu erau omologaþi
de reg im. Care le- a cr ea avantaje eno rme,
extirpându-le spiritul civic, �adormindu-le� spiritul
de breaslã. Era aproape imposibil  sã intri în rândul
lor, poate nu în p rimul rând din cauza fil trelor
regimului, ci mai mult din cauza înverºunãrii cu care
îºi apãrau privilegiile, pe care nu doreau sã le mai
împartã cu nimeni. ºi pe care ºi le apãrã ºi acum.
Poate cã asta ar fi frâna.

Prietenii le l i terare
falsificã scara de valori?

Atâta timp cât nu încearcã sã falsifice scara de
valori (dar avem acum o scarã de valori ?), prieteniile
literare sunt binevenite. Ar putea fi primul pas spre
construirea unei conºtiinþe colective. De care avem
mare nevoie.

Cei care-º i dau cu pãrerea astãzi,  care se
erijeazã în critici li terari , se pricep cu adevãrat,
au instrucþia, viziunea multidisciplinarã, gustul
ºi obiectivitatea?

Trãim o perioadã de acumulãri pe orizontalã,
cantitative. Cel puþin avem de unde alege. Profeþi
falºi existã de când lumea, aºa cã nu trebuie sã ne
mire cã avem ºi  acum. Am mai spus, totul  e sã nu fie
prea mulþ i. În fond, fiecare creºte sau piere doar pe
limba lui . Ecarisajul  va lucra, oricât  rãu ar face
aceºtia ºi  oricât s-ar iluziona cã dirijeazã acum
republica li terelor.

 Litera tura  es te liberã?  Este a servitã
politicului sau unor interese de o facturã sau alta?

 Literatura este chiar liberã. Scri itorul, dacã este
bun, nu are a da socotealã nimãnui, mai ales cã scrie
pe degeaba. E doar el în faþã cu propria conºti inþã.
Tot ce nu intrã în tiparul  de mai sus nu meritã sã fie
numit li teraturã.

Cum înþelegeþi toleranþa? Dar demagogia în
literaturã?

Înþeleg toleranþa în spiritul  creºtin. Demagogia
în l iteraturã ? Iluzia autorului cã este mai  mare decât
în realitate.

Cum putem reinventa eli tele? Mai putem
vorbi în contex tul actual  despre modele
fondatoare care sã ne fasoneze sensibi litatea?

Avem nevoie de modele mai mult decât de orice
al tceva. De modele adevãrate, pentru cã altfel vom
naviga în continuare cu cârma ruptã ºi ne vor înghiþi
al þii pe nemestecate. El itele nu trebuie reinventate,
ele apar natural, ca niº te centre de coagulare într-un
lichid ajuns la concentraþia care permite coagularea.
Încã n-am ajuns acolo, mai avem de pãtimit.
Revistele literare sunt binevenite, surprinzãtor sunt
foarte multe, ai  unde sã publici, ai  unde-þi etala
personali tatea. ªi aici , hegemonia Centrului s-a
spulberat, chiar dacã, în continuare, revistele din
Bucureºti se comportã ca niºte ºefi de trib. Inteligenþa
e distribuitã de bunul Dumnezeu pe tot globul, nu
doar într-un singur loc. Revis tele pot fi oglinda unei
mode dar, deocamdatã, tot  românul , inclu siv
scriitorul, se îmbracã doar cu ce gãseºte la second
hand. Aºa cã mai avem pânã vom inventa noi o modã.

Cine vã consideraþi a fi? Ce mai scrieþi, care
este cauza de lux a existenþei dumneavoastrã?

Mã consider un om obiºnuit,  care crede cã
literatura (poezia) e cel mai bun mijloc de cunoaºtere
care i se potriveºte. Cauza de lux a existenþei mele ?
Sã-nþeleg cât mai bine pe ce lume trãiesc. Adicã sã
nu mor prost.

Interviu realizat de Diana Popescu, apãrut  în
�Viitorul  Argeºului�, 20 iulie 2007
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Precizarea din
supratitlu mi s-a pãrut
necesarã : câteva
pasaje din documentul
pe care î l voi  repro-
duce în cadrul  acestui

articol  le-am uti l iza t º i în cuprinsul unei
comunicãri prezentate la o sesiune ºtiinþificã
organizatã de Direcþia Municipiului Bucureºti a
Arhivelor Naþionale. Valoarea lor ca document
de istorie l iterarã, precum ºi calda ospitalitate a
revistei Helis, mã determinã sã le redau în
integralitatea lor.

Textele nu aduc completãri spectaculoase în
biograf ia  marilor poeþi , dar furnizeazã o
sumedenie de detalii pe care istoricul li terar nu
le poate neglija.

Iancu Cerkez (1847-1921), autorul memoriilor
din care am desprins paginile pe care le vom re-
produce mai jos, era licenþiat în drept la Paris,
literat minor, membru al Junimii în perioada
bucureºteanã a acesteia, înalt consil ier la Curtea
de Casaþie ºi Justiþie. Era fratele mai vârstnic al
arhitectului  Grigore (Gogu) Cerkerz º i al
inginerului constructor Nicolae (Nicu) Cerkez.
Mama lui  a fost Elisa, fiica preferatã a marelui
clucer Iancu Lahovary. Crescut în ambianþa
rudelor apropiate din partea mamei sale, Iancu
Cerkez a fo st un admirator al unchilor sãi,
oameni cultiva þi º i cu orientãri  po litice
conservatoare.

Pe amândoi poeþii i-a cunoscut în cadrul
reuniunilor bucureºtene ale Junimii, ce aveau loc
acasã la Titu Maiorescu.

Dar sã-l lãsãm pe Cerkez însuºi sã povesteascã,
reproducând primul fragment, datat 16 iunie
1889.  Precizãm doar cã explica þi ile între
paranteze drepte ne aparþin:

�Vinei, pe la ora 3 ziua s-a stins poetul Eminescu
la casa de sãnãtate a  d-rului Sutzu. Plângându-se
mai de dimineaþã de o durere s-a pus în pat ºi nu s-
a mai  deºteptat . De câtva t imp devenise furios.

Lucrarea lui, puþ in voluminoasã ºi nesfârºi tã, va
marca însã în tânãra noastrã literatu rã, cãci a
dezveli t orizonturi noi poeziei române. Limba nu e
totdeauna elegantã, nici  versul totdeauna corect, dar
nu e niciodatã banal º i are împerechieri de rime ºi
idei  cu totul noi ºi originale.

Având  nu numai o simþire adâncã, dar  ºi o
instrucþie înt insã, el ne înalþã mintea ºi  cu o putere
de expresie º i gândire rarã, ne aratã aieve lumi
nevãzute. Pe lângã aces tea, o imaginaþie bogatã,
strofele lui sunt  tablouri vi i ºi  nimeni n-a descris ca
dânsul  în câteva trã sãturi de condei  voluptosul
farmec al nopþilor de varã. Spirit însã chinuit ºi  trist,
prea adãpat  de filosof ia contemporanã. Impresia
def initivã e nemângâierea.

Cât de nouã a fost nota adusã de dânsul în literaturã
se vede din faptul numeroºilor imitatori; nu e colegian
sã nu încerce sã imiteze rima ºi felul poetului.�

Deºi ezi tante, alteori stângace în formulare,
aprecierile sunt valabile ºi astãzi ºi erau rezultatul,
cum se va vedea, op in ii lo r împãrtãº i te de
reprezentanþi  de marcã ai elitei spirituale româneºti
din acea vreme.

Paragraful pe care îl vom reproduce în continuare
a fost  redactat  de Iancu Cerkez cu ocazia încetãrii
din viaþã a lui  Vasile Alecsandri . Autorul face
aprecieri generale privind creaþia bardului de la

Texte inedite sau mai puþin cunoscute

ALECSANDRI ªI EMINESCU
 ÎN AMINTIREA UNOR CONTEMPORANI

MARIAN ªTEFA N

Mirceºti  ºi poves teºte împreju rãrile în care l-a
cunoscut , ca part icipant la ºedinþele Junimii. La una
dintre aceste ºedinþe, Alecsandri l-a ascultat  pe
Eminescu citind Scrisoarea a   III - a. De faþã era ºi
Alexandru Odobescu. Ambii au fãcut comentarii pe
marginea lecturi i eminesciene. Fragmantul ne dã,
aºadar, câteva indici i asupra modului  în care era
perceput Eminescu de cãtre contemporanii sãi.

�În vara anului acesta, 1890, am pierdut pe
marele nostru poet naþ ional Alecsandri . S-a stins la
moºia lui Mirceºt i, în vârs tã de pes te 70 ani.
Deosebit de poeþii  nepieptãnaþi ºi  cu cizme scâlciate,
el  a fost ºi a rãmas boier toatã viaþa lui, cu rostul
lui, cu mãsura lui, cu averea lui. La el poezia n-a
fost un meºteºug [în sensul de profesie], ci o recreaþie
a spiri tului, o izvorâre naturalã ºi bogatã a simþirei.
O rudã a sa, d-l  G. Duca, îmi  spunea odatã, în
spiritualele sale conversaþii, cã compunerile le fãcea
deodatã ºi cã pe nerãsuflate, dupã aceea tãia, scurta,
ca într-o vegetaþie prea abundentã. Dacã þinem cont
de mijlocul înapoiat  [împrejurãrile] în care s-a
produs pentru întâia datã talentul  sãu, mijloc în care
tot era aproape  de creat, ºi limbã, ºi metru ºi piese,
gloria sa va pãrea îndoitã. El e singurul poet, pânã
acum, în care sã se fi încarnat ºi sã f i gãsit  expresia
justã simþirea româneascã. Numai el a ºtiut sã arate
ºi sã poetizeze frumuseþile þãrii sale, sã exprime
farmecul pâraielor, al l ivezilor, al înfloritelor câmpii
din Mo ldova. Numai el a º tiut  sã  dea  fi inþã
legendelor, baladelor,  credinþelor,  aspiraþ ii lor
poporulu i sãu . El  a  cântat  redeº teptarea , el
libertatea, el Unirea. El a creat în  teatru tipul
nemuritor al Cucoanei Chiri þa, al lui  Guliþã, al
paraponisitului, al lui Barbu lãutarul; el a poetizat
pe þãranca românã în juna Rodicã. El a creat genul
nemuritor al admirabilelor sale pasteluri. El a cules
cel dintâi cântecele populare ºi  a conservat astfel
þãrii nestemate ca Mioara [Mioriþa] ºi alte balade.
În fine, el a gãsit accentul cel mai  just pentru a
imortaliza pe oºteanul român în Peneº Curcanul ºi
Dorobanþul, când dupã o vreme de douã secole de
umlinþã a ieºi t iar la luptã dreaptã pe platouri le
Bulgariei .

Ce rãsplatã frumoasã pentru poetul care a simþit
aºa româneºte sã-ºi vazã visul cu ochii � gloria
trecutã reînviatã ºi þara independentã!

Neobosi t ºi tânãr chiar la bãtrâneþe  a compus
acea graþioasã piesã plinã de versuri frumoase �
Fântâna Blanduziei.

Am avut fericirea sã-l vãz de vreo câteva ori la
seratele literare de la domnul Maiorescu. De o
staturã mijlocie, cu o coroanã de pãr argintiu
împrejurul  capului, cu o mustaþã albã, scurtã ºi
groasã, fruntea însã latã. Am vãzut în Palatul regal
de la Sinaia un portret al dânsului fãcut de un pictor
francez; e de o asemãnare frapantã. Era plin de
vorbã. O searã întreagã ne-a þinut  atenþ ia, spuindu-
ne într-un mod glumeþ petrecerile ºi ceremonii le
felibr ilor [poeþ i provensali] de la Forcalquier în
Provence ºi cum lui toate bancheturile ºi onoruri le
care i le fãceau, ca unui oaspete ºi confrate de
distincþie, nu-i conveneau, cãci  bãtea un vânt pe
acolo  ºi  erau niºte curenþi cu totu l rãcor itori
entuziasmului. (Era foar te friguros ºi se îngri jea
mult; iarna nu-i  plãcea de fel. Tot de la ruda sa am
aflat cã avea diferite ºi  numeroase paltoane de
diferite grosimi � pentru diferite temperaturi).

În altã searã povestea anecdote din timpuul fugii
lui  în Bucovina, la 1848, cum a fost primit  în
patriarhala casã Hurmuzaki ºi cum dupã ce a trecut
de holerã, atunci i-a fost fricã.

Odatã spunea cã  s-ar gãsi  o piesã dintr -un
subiect cam aºa. O tânãrã vãduvã ºade la gura sobei
gândind la rãposatul soþ , al cãrui bust de o materie
combustibilã se aflã pe cãmin. Soseºte un tânãr fost
aspirant , sã facã o vizitã: din vorbã în vorbã,
conversaþia se animeazã, dar timpul trece ºi focul e
pe sfârºi t . Cu  ce sã -l aprinzã în  dis tracþ ia
mom en tului? Bustul  rãposatului  f iind  prea
laîndemânã e aruncat în foc.

Eram asemenea  [de] faþã  în seara când ,
înconjurat de un cerc de cele mai  graþioase dame, a
ci tit piesa Ovidiu cu voce gravã º i cam slabã. Pe
cât  mi-aduc aminte erau [de] faþã d-nele Simca
Lahovary, Lucia Duca, Asrgetoianu,  Mandrea,
Negruzz i. Se ivesc ºi altele, poeþi ºi mai plãcuþi care
îmi scapã pentru moment din memorie: Alex.
Lahovary, Iacob Negruzzi , Episcopul Melchisedec,
George Filipescu, fost mareºal al Palatului, un prinþ
Hangerli (care însã nu ºtia româneºte) ºi câþ i ºi câþi.

Unul  din obicinuiþii de la d-nul Maiorescu era
bietul poet  Eminescu; parcã-l vãz încã, de structurã
solidã, figurã mare, fruntea înaltã ºi pl inã, mustãþi
mici negre, tunse, privirea bunã. O redingotã neagrã
ºi þinutã neîngriji tã. L-am auzit  citind Luceafãrul ºi
în tr-o searã când erau  ºi  Alecsandri ºi d-nul
Odobescu Scrisoarea III, unde, dupã ce face tabloul
epocei lui  Mircea, trece la tabloul epocii colectiviste
[colectiviºt i sau roºii erau numiþi în epocã liberalii
radicali]. Domnul Odobescu  gãsea bucata prea
frumoasã, dar i se pãrea lipsitã de unitate, cele douã
pãrþi î i pãreau douã  totuºi  distincte. Alecsandri a
fãcut  asemenea o observare asupra descripþ iei unei
tabere de noapte ºi a strigãtelor de strajã, de care a
þinut cont poetul , cãci  în poema tipãritã aceastã
parte lipseºte. Citea cu un ton destul de armonios,
dar cam întunecat ºi  cu un accent cam lat  (cam
trans ilvãnean pe departe). Mi-aduc aminte cum
accentua când zicea: �Dã-te-n làturi, e Dalila�. Eu
nu prea având glas, el a ci tit în locu-mi într-o searã
o micã încercare literarã intitulatã O searã la Curte.
L-am mai întâlnit încã de câteva ori, cu câteva zi le
sau sãptãmâni înainte de a cãdea de a doua oarã
bolnav, se mai îngrãºase, îºi rãsese mus tãþile ca un
popã catol ic; ºedea pe atunci  într-o micã cãsuþã din
strada ªtirbei  Vodã...�

În sfârºit, cel de-al treilea fragment a fost  redactat
patru ani mai târziu, la 19 octombrie 1894:

�Azi a  veni t la mine pentru a faceri fratele
poetului Eminescu. Din vorbã în vorbã, mi-a spus
cã el e mai  mic de etate ca poetul, cã au mai avut un
frate, doctor  în Botoºani, mort  de ofticã, fãrã a lãsa
familie. ªi  o sorã, mãr itatã în Bucovina dupã un
inspector ºcolar. Cã familia lor se trage dintr-un
soldat sau of iþer cãlãreþ, probabil polon sau li tuan,
din armata lui  Carol al XII-lea al Suediei. Cã fiind
învinsã ºi  r isipitã oºtirea regelui la Poltava, el  a
nimerit în partea Moldovei care constituie Bucovina,
la Suceava, pe lângã o familie de boieri  Musteþea.
La a treia generaþie s-a nãscut Eminescu, sau mai
bine Eminovici, tatãl, om corpolent, nalt  ºi blond,
cu ochii mici dar fruntea ºi susul capului ca ale
poetului. Cã acest Eminovici a trecut din Bucovina
cu protectorul sãu, boierul  Musteþea, care luase în
arendã  m oºia Dumbrãveni  a marelui  bo ier
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Constantin Balº; cã acest Balº avea funcþii la Curtea
Rusiei. Iar dupã terminarea daraverilor lui Musteþea
la moº ia  Dumbrãveni  a rãmas  Eminovici ca
intendent sau administrator  al moºiei pe lângã Balº
ºi s-a cãsãtorit  cu o fatã a stolnicului Vasile Juraºcu,
femeie cam micã de staturã, grãsulie, cu o inteligenþã
foarte ordinarã . Famil ia Juraºcu se trage din
Joldeºti, locul unei  bãtãlii între ªtefan cel Mare ºi
[Petru] Aron, un competitor la domnie; cã Eminovici
tatãl avea o memorie prodigioasã, încât , deºi numai
cu trei clase primare, învãþase bine nemþeºte de la
nevasta lui Balº, care fusese o actriþã nemþoaicã.

Cã Balºina avea o nepoatã de vreo ºaisprezece
ani, prea frumoasã ºi zburdalnicã, care cutreiera
vastele câmpii ale domeniului Dumbrãveni pe cai
de preþ din hergheliile lui Balº. Cã tot cutreierând
locurile, întlnise un tânãr þãran de o frumuseþe rarã;
azi întâlnindu-l, mâine întâlnindu-l, în cele din urmã,
într-o bunã dimineaþã, plecând din curte pe un cal
frumos, ajunsese pe þãran în pãdure ºi fugise cu
dânsul, dând drumul calului care se întorsese într-
o goanã ºi se oprise nechezând nerãbdãtor la poarta
mare ºi închisã a castelului lui  Balº.

Aceastã întâmplare izbise, se pare, imaginaþia
tânãrului fiu al intendentului, pe atunci în vârstã de
vrei 14-15 ani, ºi cu o cretã scrisese pe poarta unde
stãtuse calul:

«La castel în poartã calul
Sta a doua zi în spume,
Dar frumoasa lui stãpânã
A rãmas pierdutã-n lume... »
Cam la aceeaºi etate, când licãrise pentru întâia

datã scânteia talentului în tânãrul Eminescu, se
ivise ºi pornirea cãtre viþiul beþiei, care, spune
fratele sãu, în naiva lui sinceri tate, din ce în ce se
agravase, aºa cã în timpul  din urmã nu bea decât
numai când nu avea cu ce. Abundenþa vinului din
bogatele pivni þi de la Dumbrãveni fusese poate o
ispi tã prea mare pentru tânãrul deja pradã prea
multei simþiri ºi imaginaþii. Asemenea îmi spunea
cã fãcea abuz de cafele.

Toate acestea, poate, au contribuit sã-i surescite
talentul, dar ºi sã-i zdruncine robusta constituþ ie ºi
în cele din urmã sã-l ducã la nebunie. Cãci, îmi
adãogã, nu e adevãrat  cã în familia lor toþ i au murit
nebuni. Numai un Juraºcu, un frate al mamei, ºt ie
cã a fost nebun.

Tatãl lor, dupã o viaþã întreagã de muncã la
Dumbrãveni, agonisind o micã avere, cumpãrase o
moºioarã de vreo 800 de fãlci pe lângã Botoºani,
pe care tot  el  o vânduse cãtre finitul vieþii, cu dreptul
însã de a sta acolo,  unde a ºi murit în etate de 76
ani, pe când fiul sãu se af la internat  la Viena în casa
de nebuni. Nevastã-sa mur ise mai dinainte vreme.

Acest cãpitan, Matei Eminescu, e ºi el cam or igi-
nal. Are ºi dânsul  o frunte mare ºi proieminentã ca
frate-sãu. Numele de Eminovici  ºi l-a schimbat
poetul  Eminescu dupã îndemnu l p rofesorului
bucovinean Pumnu�. [În reali tate, cel care i -a
schimbat numele a fost Iosif Vulcan, editorul revistei
Famil ia, în paghinile cãreia poetul a debutat].

ªi pentru cã tot veni  vorba despre Maiorescu ºi
Junimea, sã-l  lãsãm pe Iancu Cerkez sã povesteascã
ºi despre alte lucruri vãzute acolo. Cine participa ºi
cum se desfãºura o ºedinþã?

�Tot la domnul Maiorescu sau la  d. Iacob

Negruzz i, fondatorul  Convorb irilor l iterare, am
întâlnit mai pe toate ilustraþiunile noastre l iterare,
pe d. Hajdeu, uscat, cu fruntea enormã ºi accent
pronunþat moldovenesc, citea pasaje din Magnum
etimologicum, pe transilvãneanul Slavici , pe poetul
diplomat Miticã Ollãnescu, cu mustãþi  rase, pe
poetul Vlahuþã, urât ºi neþesãlat, pe tânãrul Duiliu
Zamfirescu , pe cri ticul,  secretar de legaþiune
Petraºcu [Nicolae, fratele pictorulu i cu acelaºi
nume],  pe sent imen talu l poet  º i  colonel
ªerbãnescu,   cu un  cap  bom b-dogue. Pe
prezidentul George Cretzeanu , aºa de t icnit  ºi
modes t. Pe d-nul Alex. Odobescu, cu figura aºa
frumoasã ºi distinsã, cu vocea a rmonioasã, cu o
conversaþ ie aºa de finã ºi spiri tualã º i cu gust
li terar  aºa de sigur. Era o plãcere sã-l auzã cineva
citind sau discutând. Drept  contrast pe Caragiale,
lung,  f igurã lungã, mustãþi  mici  º i ochela ri pe un
nas cam lung, cam borcãnat , foarte gureº, foarte
spiritual  ºi  glumeþ, dar  comun; l -am auzit  ci tind
frumoasa sa comedie Scrisoarea pierdutã.

Ilustraþ iuni politice sau vechi membri ai Junimei,
pe d-nul  Theodor Rosetti, aºa de afabil, pe d-nul
Petre Carp.

Prinþul Alex. ªtirbeiu, venea uneori ºi frumoasa
ºi nobila prinþesã ªt irbei, rãpitã aºa de t impuriu
familiei sale. Mandrea, Nica, un tânãr arheolog
blond foarte instruit, J. Bogdan, unchiul meu Iorgu,
de la Curtea de Compturi , Alexandru Ureche
[V.A..Urechiã], Nicu Gane etc.

În aceste reun iuni  li tera re (continuare sau
reminiscenþã a Junimii  de la  Iaº i),  lectur ile
începeau de la 9.30; dupã cit ire începeau discuþii le
ºi  cr itici le lucrãtr ii. În general  dezbaterea era
începutã de d-nul Maioresecu, care cu vasta sa
erudiþie ºi spiritul  sãu filosofic înãlþa ºi sistematiza
întotdeauna discuþia.

D-n ii  Odobescu  sau Carp sau R oset t i,
întotdeauna Caragiale, adesea Negruzzi intrau în
arenã ºi atunci  þi-era drag sã asculþi  diferi tele
obiecþiuni fãcute de oameni în adevãr culþ i, care
vorbeau despre ce ºt iau, nu bãteau câmpii ca mulþi
alþii. Era o plãcere când se nãºtea vreo discuþie între
d-ni i Carp ºi  Maiorescu. Cu aceste petreceri
întotdeauna trecea de multe ori miezul nopþii ºi nu-
þi venea sã pleci. Era un aºa contrast  cu obiºnuitele
conversaþii  de la noi: poli ticã sau cancanuri.

Aceste serate se petreceau în frumoasa cãsuþã
a domnului Maiorescu, pe strada Mercur; pe
stânga,  la  col þ cu  strada Poº ta Veche. Erau
desch ise  camera  de lucru  înconju ra tã de
biblioteca cu un birou de stejar în mijloc ºi salonul
de alãturi , foarte simplu mobilat , ornat cu câteva
busturi dupã [tipul] antic, o Venus de Mil lo de
bronz  pe o etajerã câteva portrete de oameni
însemnaþi, Schopenhauer, Edgar Poe.

Dintr-un al t salonaº, care e în faþã despre strada
Poºta Veche, dai pe o lojã sau terasã acoperitã, ce
dã într-o grãdini þã p linã  de verdeaþã deasã ºi
buchete de trandafiri . Acolo , îmi  spune d-nul
Maiorescu, îi place sã lucreze dimineaþa, dar e aºa
frumos în zi lele de primãvarã, încât de multe ori
uitã de lucru. Serile, prânzurile de la acest savant
ºi eminent bãrbat  al þãrii sunt printre cele mai
agrabile suveniruri ale mele�.

Texte inedite sau mai puþin cunoscute

ALECSANDRI ªI EMINESCU
 ÎN AMINTIREA UNOR CONTEMPORANI

(urmare d in pag. 8)

1. Douã pãlãrii  ident ice ca formã,
mãrime ºi culoare, stau îmbrãþ iºate pãtimaº pe o
canapea cât mai retrasã. Deasupra lor o boltã de
trandafiri  înfloriþ i ademenesc albinele sã le
culeagã nectarul! Se dau puþin pe spate cãzute în
extaz prelung, admirând jocul  diafan al petalelor
desprinse din corole ºi care cad l in pe boruri le
lor! Se lasã apoi în faþã ºi se sãrutã prelung, uitând
de tot ce le înconjoarã. Una din ele încearcã sã
aducã o co recturã în  comportamen tu l lo r,
dojenindu-ºi pisiceºte conviva: �Tu! Avem noi
deplinã libertate conferitã de lege, însã netoþi i
din jur nu înþeleg aceasta!� Se mai sãrutã odatã
prelung în ploaia de flori ca obol al împãcãrii !
Acee aºi  pãlãr ie  car acterizatã cu un
comportament  mai po toli t ºi  care în sexolog ie
se defineºte ca parte pas ivã, propune: �Ce zici,
facem o pl imbare pe li toral , unde anonimatul
ne va asigura deplina liniºte?!� Le-am u rmãrit
cum, þ inându-se tandru de boruri ºi  cordele s -
au îndreptat  sp re autogarã, gângu rindu -ºi
cuvinte de amor! În  aceeaº i zi  se legãnau
îmbrãþiºate în apa de cleºtar a mãrii! Cea act ivã,
cu borurile mai cocoºeºti , propune pasivei: �Ce
zici? Facem puþin amor ºi pe la fundul apei?�

2. Nu puteam realiza vreodatã cã vecinul meu
poate fi atât  de sensibil ºi  chiar cu veleitãþi de
poet! Mã aflam în balconul apartamentului  ºi, fãrã
voia mea, ascultam vorbele (de vãzut nu-l puteam
vedea): �Iubita mea! Tu ºti cã eºti cea mai dori tã
de mine! Nu pot t rãi nici un moment fãrã tine!
Pictura ºi poezia sunt cele mai  cerebrale arte! Te-
aº picta înfãþiºându-þi chipul într-o simbiozã de
versuri  care nu s-au mai scris niciodatã! Ia sã mai
golim un pic faþa ºi sã gustãm din frumuseþea ei!�
Aud sãrutat de buze licite pe gura iubitei. Deodatã
vecinul , p rin ceea ce grãieºte, înþeleg cã-ºi
schimbã trãiri le: �Vai, iubito, cât de urâtã eºti când
te vãd goalã!� Mâinile îi apar în afara balconului,
pline de urã aruncând pe terasã o sticlã de plas tic
goalã ºi pe care scria �votcã�! ªi acum, bãtutã de
ploi ºi  vânt, danseazã sprinþarã trimiþând bezele
ºi cuvinte de iertare cãtre amorezul nesimþitor,
prin apartamentul  cãruia t rec zilnic asemenea
amante!

3. Aglomeraþie mare în zona urbei unde sunt
locaþiile unitãþilor furnizoare de servicii. Culoarea
o dau pens ionari i cu  chipu ri îngândurate,
disciplinaþ i în dorinþa de a-ºi achi ta facturi le.
Priviri le lor t rec prin obiectele înconjurãtoare
pãºind departe, departe, în arealul  nostalgicului
� La intersecþia unor strãzi se aºteaptã culoarea
permisivã � Din spatele nostru o frumuseþe de
doamnã nituie t rotuarul cu cismele ei ciocate, în
graba de a prinde culoarul  de acces!
Monitorizeazã semaforul cu chipul ei serafic,
disipându-ºi atenþia asupra mersului! Picioarele
ei  fine ºi interminabile nu mai pot aprecia gropile
din asfalt! Un þipãt de spaimã se interfereazã cu
privirile din jur � mâinile cucoanei, din ins tinct,
cautã un punct  de spri jin! Selecþ ia aleatorie nu a
fost decât trupul  unui bãtrân. Prins în braþe,
libidinosului  îi  apar pe chip t rãiri  în timp,
cotcodãcind ca un cocoº jugãnit � �Mã bucur
doamnã cã cel puþin am îndeplinit rolul de proptea
de sprijin!� Doamna, elegantã, iradiind parfumuri
fine se refuleazã în grai, scoþându-ºi  umilinþa
înduratã pânã atunci: � Hai sictir, mãi boºorogule!
Nu cumva þi sa nãzãrit de aventuri erotice?!�

Vasile PANÃ

DE-A
RÃSU�-PLÂNSU�
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Nu i  se mai miºca nici  mãcar un muºchi pe
întreg chipul , ai fi zis cã  a paralizat-o o amintire,
doar ochii i se roteau într-un fel anume, pe care
numai eu îi ºtiam. Era o cercetare  care venea spre
mine de demult. �Sã fie doar o simplã coincidenþã?
Dar clopoþelul glasului  mai  era o coincidenþã?� M-
am sprijinit  cu o mânã de colþul catedrei. Ceva se
învârtea cu mine. Chipul acesta mã mai cãuta în
ult imul timp, doar din când în când. Acum o
vedeam, din  nou, pe ea,  pe Ton ia. Când o
în tâlneam,  o luam de mânã,  o mângâiam, îi
st rângeam ºi  îi  p rotejam corpul plãpând, îi
îndreptam ºuviþa rebelã, uºor ondulatã, l iniºtitã ca
ºi faþa ei, de pe frunte. O simþeam cã e vie în braþele
mele, cã respiraþia ei îmi încãlzeºte sufletul ºi
obrajii. O singurã propoziþie îmi rostea: �Nu mã
mai privi aºa!� apoi dispãrea, purtând dupã ea un
oftat prelung pe care mi-l lãsa sã-l duc cu mine
zi le ºi mai ales nopþi, luni, dar mai ales ani . Eram
fericit  ºi  aºa, mãcar cã venea lângã mine numai în
vis. Se l ipea ca un abur de mine, învãluindu-mã,
se desprindea uºor de trup, ca sã disparã tot  aºa
cum venise, Simþeam cã mã doboarã o obosealã
de moarte, doream sã ajung undeva ºi sã mã
prãvãlesc, sã nu mai ºtiu. Voiam sã intru într-un
somn adânc, care sã-mi ºteargã amintirile. O visam
uneori ºi îmi doream sã mã trezesc într-o bunã
dimineaþã vindecat, aºa cum îºi  doreºte un bolnav
dupã o suferinþa cumplitã, cã i-a crescut piciorul
amputat�

Se întorsese ºi acum ca ºi de atâtea ori? Aº fi
vrut  sã mã duc spre ea, spre bancã sã mã conving
cã este ea în  carne ºi oase, sã-i  simt cãldura
respiraþiei. O priveam cu o luciditate moleºi tã
acolo, în bancã, preocupatã, ridicând ºi cercetându-
mã cu ochii-i preocupaþi ºi neastâmpãraþi, de parcã
ar fi vrut sã-mi spunã:  �Ai rãbdare, sã termin
lucrarea, apoi vin pentru totdeauna la tine!...� Ceva
îmi cobora prin cap, dinspre cap pe tãlpi, care
deveniserã de plumb. Închideam ochii cu pleoapele
grele, iar pe banda memoriei mi se roteau: o
cofetãrie, douã fete, un cor de adolescenþi, un sãrut
pe obrazul drept , niºte castani înflo ri þi , apoi
cãlãtoria cu trenul  ºi o mânã care mã strângea
disperatã în  noapte, mai-mai sã mã tragã din tren,
marea ºi o umbrã, ºi o melodie care mã urmãrea zi
ºi noapte, ca un blestem sau ca o chemare perpetuã.
Acum ieºeau toate din umbra vremii ºi mã chemau
într-o vrajã a amintirilor...

O secundã de luciditate mã readuse la realitate.
Fetele ridicaserã, la un moment dat, capetele, cu
priviri întrebãtoare, reproºându-mi tãcut  gestul,
punându-mã în încurcãturã. Mã gândeam, fãcându-
mi reproºuri, cum de am putut  sã fiu atât de im-
prudent, de n-am putut sã mã cenzurez? Era totuºi
un examen foarte difici l pentru ele, dar ºi pentru
fata aceasta necunoscutã, pe care numai imaginaþia
mea înfierbântatã a tulburat-o. Mã întorsesem cu
jumãtate corpul spre fereastrã, pur ºi simplu mã
apucase acum o remuºcare cumpli tã la gândul cã
am putut sã-i  fac rãu fi inþei acesteia necunoscute,
poate pentru o viaþã întreagã. Aº fi vrut sã repar
cumva greºeala, dar nu ºtiam cum. Nu voiam ca,
încercând sã repar un rãu fãcut , sã provoc unul
mai mare.  Priveam sala prin oglinda ferestrei
deschise. ªi  fata se liniºtise.        Mi-atrase atenþ ia
poziþ ia ei chinuitã, nicidecum paralelã cu banca,
ci  într-o parte, cu partea dreaptã a trupului lipitã
de bancã, iar cu cealaltã depãrtatã, de parcã se
cãznea sã se fereascã. Foaia de hârtie era pe
jumãtate pe faþa bãnci i, restul atârna neglijent, de
gândeai cã mai-mai e pe punctul de a-i aluneca de (continuare în numãrul viitor)

TITI  DA MIAN

UMBRA  NEªTIUTEI
(urmare din numãrul trecut)

sub un pumniºor încordat de efortul de a strânge
stiloul ce arunca nervos literele. Degetele de la mâna
stângã alergau grãbite pe foile ce se umpleau cu
repeziciune. Le þinea într-un fel anume, aproape de
vârful stiloului, de parcã voia sã împungã foaia.
Deodatã, se opri din scris. Îºi  duse un deget de la
mâna stângã la frunte. Atunci am observat-o obositã,
epuizatã, albã de atâta efort, cu o piele translucidã,
lips itã de sânge.    Dintr-o datã, îºi ridicã brusc
privirea obositã spre mine, de parcã ar fi vrut sã-mi
spunã: �Ajunge, opreºte-te, gata, te-am prins!� N-a
ros tit nimic, a rãmas parcã împietritã, privindu-mã
din nou cu niºte ochi pe care parcã-i mai vãzusem
cândva. Gãsise acum o poziþie dreaptã, sprijinindu-
se de spãtar, îºi  îndreptase capul, mâinile sprijineau
banca, pãzind lucrarea ca pe o comoarã. Mi-era parcã
teamã ca nu cumva sã rupã foaia cu totul , într-atât
uitase de unghii le degetelor, care s-ar fi repezit  s-o
strângã. Concentrarea întregului corp era vizibilã. I
se dilatau uºor nãri le, pleoapele i se ridicau puþin,
fãcându-i ochii ºi mai rotunzi ºi mai migdalaþi . Avea
o ui tãturã transparentã, pierdutã în gânduri. Încet-
încet, a început sã miºte ochii într-un fel pe care
numai eu îl ºt iam, cãutând ce numai ea ºtia. Privirile
ei  migdalate, înconjurate de un alb curat, se roteau
când într-o parte, când în cealal tã, apoi  se fixarã
undeva în gol, rãmânând, din nou, pentru o clipã,
suspendate pe mine�

M-am întors, întrebându-mã dacã nu i s-a fãcut
cumva rãu. Stãtuse câtva timp aºa de încordatã, de
parcã uitase sã mai respire. Cercetã cu un aer l iniºtit
ºi mulþumit încã odatã foi le scrise. Se ridicã discret,
ca  adierea unei  brize de munte, se îndreptã spre
catedrã, se apropie de mine cu foile scrise în mânã.
Eram extrem de încurcat , nu º tiam care-i  sunt
intenþiile. Dintr-o datã, o datã cu respiraþia, ieºirã
din fi inþa ei  câteva cuvinte, care pentru oricine ar fi
fos t banale, dar pentru mine au fost ca o izbãvire
�Am rezolvat toate subiectele,  pot  sã p redau
lucrarea?� Mii de ecouri s-au stins din nou în mine.
Nu mã înºelam, mai  auzisem cândva vocea aceastã
tremurãtoare, cântãtoare, ca un clopoþel atârnat  într-
o creangã de alun în Pãdurea Samarului , însoþi tã de
aceeaºi privire migdalatã în care citeam mirare,
uimire, nedumerire, teamã ºi siguranþã. Am ascultat-
o ca trezit  dintr-un somn adânc, ca ºi cum aº fi vrut
sã am toate cert itudinile din lume. Prea mare era
asemãnarea! În timp ce semna de predarea lucrãrii,
ºi-a aplecat corpul spre mine. Exact pe lobul urechii
drepte, lângã o floricicã de cercel, o aluniþã maronie,
mai mare ca un bob de muºtar, cu câteva firiºoare
de puf în ea. Instantaneu, am dus mâna la urechea
mea dreaptã. Sãgeata unui gând se cuibãri în adâncul
fiinþei mele, lovindu-mã ca un fulger trimis din senin,
în plinã zi, cutremurându-mã ºi încremenindu-mã,
�Dar dacã�� am mai apucat sã gândesc. Dispãruse,
între t imp, ca o umbrã, îndreptându-se pe vârfurile
degetelor de la picioare, ca nu cumva sã deranjeze,
pe uºa întredeschisã, lãsând în mine cutremurãtoare
semne de întrebare, de parcã t impul se întoarse în
mine,  topindu-se într-o s fârºealã ºi þ inându-mi
prizonier sufletul  în propria temniþã �

*
- Omul, când se naºte, vine cu jumãtate de

soartã în el.  Cealal tã jumãtate ia chipul unei femei,
îl cautã sau o cautã. Uneori, crede cã-i înaintea lui ºi
aleargã s-o prindã, dar se-ntâmplã sã fie în urmã.
Alteori, o aºteaptã sã vinã din urmã ca o  înfrigurare,
dar i -a luat-o înainte. Ea tot aleargã ºi el tot aºteaptã.
Mai sunt ºi si tuaþii  când trece unul pe lângã altul,

fãrã sã se recunoascã.
Un ado lescent  îºi
croieºte în vis  iubirea
idealã ºi  numai dupã
aceea aleargã dupã ea.
Asta þi s-a întâmplat º i
þie�

- Venisem acasã, la
Muscel, în vacanþa de iarnã, în spinare cu o pereche
de schiuri pe care le �împrumutasem�, mai  þi-
aminteºti? de la nea Tudor, omul directorului  ºi
magazionerul ºcolii, prieten cu toþi  elevii, mai ales
cã nu refuza niciodatã vreo þuicã de la cei mai mari.
De câte ori mergeam pe acasã, ºterpeleam câte
vreun lit ru º i i-l aduceam, pânã l-am înduplecat :
�Pleacã cu ele de aici, când o afla tac-tu, þi le taie!
Vrei sã-þi rupi  picioarele? Vezi  mai bine sã nu afle
nimeni!�.

- Mi-aduc aminte, mare patriot nea Tudor! De
ziua unirii României cu Bucovina,         se-mbrãca
de sãrbãtoare, în costum popular. Era voinic,
mergea þanþoº prin oraº, mulþi întorceau privirile
dupã el!

- S-a întâmplat ca la douã-trei zile sã ºi ningã,
ºti i cum ninge la noi la munte, l iniºti t, fãrã sã
viscoleascã. S-a aºezat zãpada ca la un lat de palmã,
iar peste noapte s-a pus un geruleþ... S-a fãcut
prãfoasã, îngheþatã, cum sã-þi  descriu, numai bunã
de schiat!...Pãmântul dormea sub crusta de zãpadã
albãstrie de ger. Aerul rece al dimineþii  îþi sugea
sufletul, te scotea din amorþealã. Simþeam nevoia
sã fiu singur cu gânduri le mele, cu visele mele.
De cum ieºeam pe poartã, începeau l ivezile care
urcau dealuri line ºi coborau vâlcele. Oriunde ai fi
luat-o, era un  teren parcã pregãtit de Dumnezeu
pentru schiat! Mai schiasem întâmplãtor, dar nu
eram încã s tãpân  pe tehnicã. Mi-am fãcu t
încãlzirea. ªtiam din teorie sã fac plugul, adicã sã
frânez, sã fac viraje la stânga ori la dreapta cu
schiurile paralele, dar în practicã era mai greu.
Schiurile o luau înaintea picioarelor ºi, cât ai cl ipi,
mã pomeneam în zãpadã. Noroc cã învãþasem sã
cad. Pânã mi-am dat seama cã t rebuie sã þin corpul
plecat spre înainte, genunchii uºor îndoiþi, iar
centrul  de greutate sã fie ceva mai în faþã, am tot
cãzut. Am prins curaj ºi     m-am depãrtat de sat,
îndreptându-mã spre Capul Piscului, ce mã atrãgea,
provocându-mã cu o pantã destul de abruptã, mai
ales cã pantele alternau cu locuri drepte sau cu
uºoare urcuºuri care mai frânau elanul schiurilor.
În vale, pe o coastã domoalã, se întindeau cât vezi
cu ochii livezi de meri ºi de pruni care mã tentau
spre un slalom pe care nu vroiam sã-l ratez.

Într-o jumãtate de zi deprinsesem destul de bine
ºi de iute tehnica schiatului. Soarele se prãvãlea
peste tot cuprinsul, trimiþându-ºi scânteierile cu
milioanele de sãgeþi , satul rãmãsese dincolo de
deal. Trãiam o dulce abandonare în braþele fericirii
ºi visãrii. Nu ºt iu dacã þie þi s-a întâmplat sau ai
simþit  realmente aceastã clipã de libertate absolutã
pe care o trãieºti în timp ce schiurile alunecã, auzi
doar foºnetul lor în urmã, rupând uºor zãpada
îngheþatã ºi , o datã cu ele, alunecã ºi gândurile
toate.  În mine pulsa rar o plutire diafanã de
eliberare,  ceva mã atrãgea, mã sorbea, aveam
senzaþia cã în orice clipã mã voi desprinde ºi cã
zborul  meu  se va transfo rma într-o planare
perpetuã. Pomii defi lau pe lângã mine, mã ocoleau
ºi îi ocoleam, numai câte-o crenguþã mã atingea
zbârnâind îngheþatã, tulburatã de atingerea mea,
scuturându-ºi pe umãrul meu praful zãpezii.
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În timpul nume roase lor  rã z boa ie  rus o-a ustro-
otoma ne , ruºii descoperã, în mijlocul Bãrãganului, o
localit ate în ca re vor reveni cu regularitate: S lobozia.
A ºeza re a noas trã  ofe re a a va ntaj e strat egice  ce  nu
puteau f i ne gl ijate : o mãnã stire  fort ific atã , uºor de
apãrat, ºi o poziþie  ge ografic ã fa vorabilã, ce permitea
trupe lor o depla sare rapidã spre Hâ rºova , S ilistra,
Giurgiu, Brã ila, Bucureºti sa u Buzã u.

Pentru prima datã , Slobozia este  fol ositã  în timpul
rãzboiului di n a nii  1768-1774. Pe parcursul  a nului
1770, unitãþile  ruse  vor oc upa ce a mai  mare pa rte a
Þãrii Româ ne ºti. La Slobozia  v-a fi insta lat un post
ruse sc , a  cã rui c ompone nþ ã va ria  î n funcþ ie  de
intensitatea  ac þiunilor  militare.  Patrule  turc eºti, venite
dinspre  Silistra , ameninþa u fre cvent localitate a noastrã.
Loc ote ne nt-colone lul  Bonenbe rg, din re gimentul de
infa nte rie Astrahan, care-ºi avea postul  la mãnãstirea
din Slobozia , ra porta cã , �pe 26 dec embrie <1770>,
detaºam entul de  c azaci instalat î n faþa postului , pe
parte a dre aptã a Ialomiþe i, lângã  podul de pontoane,
a observat o patrulã de turci, care  a reuºit sã scape  de
urmãrire a noastrã dupã 10 v erste� 1 .

Pierdere a te mporarã a ce tãþii Giurgiu (în primã vara
anului  1771) îi det erminã pe turci sã caute punc te de
sprijin în a lte re giuni de  pe  malul stâng al Dunãrii,
inclusiv în Ialomiþa. La 3 martie 1771, o tabãrã tuc eascã
era semna latã la  25 de verste de Slobozia 2 . D oc umentul
aratã cã turcii înaintau dinspre gurile  Ialomiþe i, ce ea
c e ne  sugere az ã c ã t abã ra se  afla  în ve ci nãt ate a
localitã þii Þãndã rei.

Luna iunie  aduce noi pe ricole pentru ora ºul nostru.
Mai sus de Slobozi a, turc ii traverse azã , începând c u
10 iunie , râ ul Ialomiþ a3 . �D eºi m aiorul Vranghe l
<comanda nt ul postului din Slobozia>  l i s-a opus în
mai m ulte rânduri, e i continuã sã se întãreascã <pe
ma lul  stâ ng a l Ia lo miþ ei >� 4 . A ct ivita te a turcil or
dete rminã de pla sarea  urge ntã a unor forþe  mil itare
importante, conduse de  generalii Bour ºi Repnin, care
vor respinge unitã þile i na mice . Noi confruntãri de
amploare  se vor înregistra  în toamna  ac eluiaºi a n, î n
specia l lângã Buc ureºti, unde  trupele  otoma ne   cunosc
o înfrâ ngere dec isi vã 5 .

În iarna  anilor 1771-1772, î n jude þul Ia lomiþa  a u
fost înca rt irui te trupel e de rez ervã ruse. Sl oboz ia
gãzduia un batalion de egheri , condus de  locotenent-
colonelul Roz en ºi 2 ba talioa ne  de  grena di eri, di n
re gi me nte le Butârskii ºi Rostov 6 .

Slobozi a fãcea  parte ºi dintr-un lanþ de c omunic aþie
pentru arma ta rusã, compus din numeroa se posturi,
întinse  de la O lt ºi pânã la N istru,  la ca re gã sim c âte
tre i fa ruri.  Di n inst ruc þi unile  fel dmare ºa lului  P.
Rume anþev, din 10 noiembrie 1771, aflã m:� 1)�La
fiec are post se vor  am enaj a câte tre i faruri pentru c a,
prin aprinderea lor, sã aflãm nu doar despre m iºcarea
inam icului, ci ºi despre numãrul acestuia: de exe mplu,
de la 50 la 100 de  oam eni ¦  se v a se mnala printr-un
singur far, de la 100 la 500 ¦  prin douã faruri, i ar
peste 1000 ¦  cu tre i�

2)Posturile din Slobozia ( de pe Ialomiþa), Obileºti
ºi Negoieºti, precum ºi Slobozia, de lângã Giurgi u
�vor f i fortific at e�� 7 .

La peste  un se col distanþã de a ceste  e ve nimente,
Dumitru Pa pa zoglu va aduce informa þii suplimentare
des pre  func þi ona rea  fa ruri lor:� �er au pi che te , la
distanþã de un sfert de poºtã8  unul de  altul�; la fiecare
pichet era câte un c ãprar (  c aporal � n.a .) , c u 6 husari,
având ridicate câte un m aiag( fa r � n.a.)  înalt, în vârf
cu un top m are, muiat  în pãcurã, de  care atârna un
ºtre ang gros, fãcut din paie , muiat asem ene a în pãcurã.
Ace ste m ai age  erau tel egrafie m ilit arã; la caz de
trebuinþã, li se dãdea foc din pic he t în pichet ºi astfel
ajungea pânã la Bucureºti v este a de  biruinþã sau
anunþarea de retragere�9 .

    Pe ti mpul Congre sului de pace  de  la Focºani ºi
Bucure ºti (1772), î n Ialomiþa  îºi menþine prez enþa
corpul de re zervã  al arma tei ruse , conduce rea  cã ruia

Slobozia în timpul rãzboiului ruso-turc
din anii 1768-1774

Vital ie Buzu

este  pre da tã ge ne ralului Pot iomkin 10 . Prin ordinul din
22 februarie  1772, Rumea nþe v îi î nc redinþ a spre
suprave ghere � teritoriul dintre  râurile Siret ºi Ialomiþa,
posturile din O raº ºi Slobozi a, sã ajutaþ i, în caz de
nevoie, c etatea Brãila ºi  sã apãraþi malul Dunãrii de
orice incursiune  a inamic ul ui� 11 .

Corpul de rez ervã a l ruºilor poate f i gãsit în Ia lomiþa
ºi în anii urmãtori. La începutul a nului 1773, în urma
e ºe c ului  C ongre sul ui de pa ce , ge nera l ul G. A.
Potiomkin îºi mutã ca rtie rul ge ne ral  de la Buzãu la
Slobozia , unde rãmâne pâ nã pe 2 aprilie 12 , pre gãtind
asediul Silistrei. Dupã ace astã datã, el se îndre aptã spre
Cãlãraºi, acolo unde  se va dovedi tota l inutil pe ntru
Rumeanþev, deoarec e era preocupa t sã  asigure securitatea
Sloboziei, vitalã în cazul unei retrageri a armatei ruse.

Ac eea ºi preocupare  o sesiz ãm în ia rna a nilor  1773-
1774, când douã regimente ruse ºti, Suzdal  ºi U gliþky,
încartiruite  la Urzic eni, tr imi teau, în alternanþã, c âte
douã c ompanii la Slobozia 13 . Regime nte le de mai sus
era u a duse din Polonia. Multe alte unitãþi era u transfe rate
în Principa tele Române, pentru a  forþa victoria.

Pe 26 martie 1774, în fruntea c orpului de rez ervã
se  afla  ge nera lul A. S uvorov, c are -l  î nlocui a pe
Potiomkin14 . Rumea nþe v îi ordona , c u ac eastã oca zie,
lui Suvorov sã  consolidez e apãrarea Hârºovei ( a l cã rei
cuc eri tor ºi comandant a  fost) ºi sã  se asigure  di n
dire cþia Silistre i, unde  turc ii intenþiona u sã ridice un
pod.�Tabãra dum ne av oastrã princ ipalã sã o aºe zaþi
la Slobozia� 15 . În a  doua jumãtate  a lunii apri lie, corpul
de rez ervã  era tra nsferat la Hârºova, iar  la  Sl obozia
rã mânea divizi a a  II-a. În 14 mai, noului comanda nt al
divi ziei, ge ne ra lul Repnin, i se cerea sã pregãte ascã
trupele  pe nt ru un e ve nt ua l tra nsfer la sud de  Dunã re.
Prevãz ãtorul Rumeanþe v nu dore a, însã, sã -ºi  l ase
spatel e descoperit, cerându-i lui Repni n sã verif ice
�� starea  fort ific aþiil or  di n Sl obozi a, O bile ºti ºi
Negoieºti ºi sã m ã i nformaþi dacã ac estea nece si tã
reparaþii sau consoli dãri, precum ºi despre  nec esarul
de trupe pentru ac este posturi, în c azul unor incursiuni
ale duºmanului�16 .

Prin ac þiunile  îndre pt ate  împot riva  turc ilor  di n
zona H ârºovei  ºi  S ilistrei, ruºii  reuºe sc , în sfârºit, sã
câ ºtige  rã zboiul, pa ce a f iind înc he ia tã la  K uciuk-
Ka ina rgi, o micã aºeza re  aflatã în apropiere  de S ilistra,
la  21 iuli e 1774.

1 P.A.Rumeanþev, Documente, sub r ed . lui P.K. Fortun atov,
vol. I I, Moscova, 1953 ,  doc. 20 0, p. 417.

2 Ibidem, doc. 206, p .42 7.
3 Ibidem, doc.223, p. 456 -457.
4 Ibidem, doc.224, p. 45 7-458.
5 Is to ria militarã a poporului român ,  vol. III,  Bu cu reº ti,

198 7, p .438 .
6 P.A.R umean þev, op.cit. ,  doc.250, p. 50 1.
7 Feldmareºalu l Ru mean þev, Cu leg ere d e docu mente ºi

mater iale ,  Mo sco va, 1 94 7. Poate fi con su ltatã p e s ite-ul
ww w.vostlit.info.

8 O poº tã avea  într e 19 º i 22 km.
9 D .Pap azog lu , Is to ria fondãrei oraºu lu i Bucureº ti,  189 1,

p e h ttp: //r o.wik isou r ce.o rg /wik i/
Is to ria_f ondãrei_oraºului_ Bucureº ti:Capitolul_18

10 A .N. Samoilov, Via þa  º i faptele feldma reºa lului G.A.
Potiomkin-Tavr iceskii,  în �G.A.Po tiomkin. De la vahmis tr u la
feldmareºal. Amin tiri,  jurnale, scrisori�, cartea 1, San kt- Peters-
burg, 2002 , p. 145-14 6.

11 P.A. Rumeanþev, Documente,  do c.255 , p.511.
12 D .O. Maslovski, Însemnã ri  privind  ar ta  milita rã din

Rus ia( 1762-1 796), San kt Petersburg, 1894 , p. 263.
13 M.N. Elenev, Cronica Reg imentului de infan ter ie 63

Ugliþky,  Varºovia, 1908, p.56. Vezi ºi Vitalie Bu zu , Un regi-
men t ru s în Ia lo miþa,  în  �Helis�, an ul IV, n r.5, mai 2006, p. 3.

14 Potiomkin p ãr ãseºte fro ntul dunãrean ºi se retrage la Pe-
tersbu rg încã din decembrie 1773 (cf A.N. Samo ilov, op.cit. ,
p.148) .

15 P.A. Rumeanþev, Documente, doc.356, p. 714 .
16 Ibidem, doc. 365, p .73 2.

În poezia pe care cu g reu o poþi  analiza
dupã canoa nele t rad iþ ionale, Gheorghe
Dobre n i se aratã ca un fascinant culegãtor
de perle. Conceputã precum o succesiune
de fragmen te, cartea pare un puzzle din
imagin i ale unei lumi s lobode (re)alcãtu itã
dupã o g ri lã personalã sau universal izantã,
dar ºi  cu frame-u ri dis ti late d in  sfetnici
înal þ i (Lucreþ iu,  N ewton,  E liade).  Sun t
versuri  albe, îmbrãcate în  sumanul  sãnãto s
al  poetu lu i ºi  care nu se po t încad ra în
vreunu l din modelele înscrise în p letora de
cu re nte  d in  sia jul  aºa- numitu lu i
postmoder nism.  De  ace ea su sþ in  cã
Gheorghe Dobre es te unic ca un cristal de
Saxa.  El creazã imag ini  de o  muzicali tate
imp lici tã,  nu cons truieºte cuvinte. A rta
poet icã la auto rul nos tru se organizeazã po-
lemic de la nivelul ideologic ºi  anti tetic la
cel imagistic. Este un copil  neastâmpãrat
su rp rins în  t impul  exerciþi ilor de libertate,
juc ându -se cu l imbaju l , cu  logica,  cu
necunoscu tu l. Pas iune, su ferinþã, tumult ,
filozofie, dragos te carnalã, pietre p reþ ioase
de ºotron aruncate pe hârtie lângã rãspunsuri
ºi  întrebãri despre tainele universu lui  micro
ºi  macrocosmic. Pricepãtor în multe teme,
adevãrat magistru al  iubirii, nu se consoleazã
cu fatali tatea ºi reclamã l ibertatea faþã de
cuvânt, faþã de sintagmã, de s trofã, de poem,
rec lamã  pasul  r epe de fãcu t  pe tr eap ta
urmãtoare. Compensativ, el se îndreaptã sp re
domeniile în care voin þa, fantezia, uneori
iron ia ºi talen tul  lui pot deveni  princip iu de
organizare, lege. Poetul  face parte dintre
fiinþele privilegiate, cãci l imbajul i  se supune
docil . Ceea ce la Nichita Stãnescu reprezintã
temã de med itaþie poeticã, la G heo rghe
Dobre se regãseºte ca men talitate difuzã, pe
diferite t rep te de conºt ientizare. Poezia în
în tregul ei  reprezintã contopirea maximei
intel igen þe,  a maximei  materiali tãþ i cu
max ima v ital itate, cu dorinþa ab stractã. O
poezie care ar  p rezen ta numai aspe cte
frumoase, p rintr-un exces  de idealizare, ni
s-ar pãrea ori  lipsitã de forþã ori pur º i s imp lu
anos tã. O lume paradisiacã, s iropoasã, ne-
ar pl ict isi  prin perfecþ iunea med iocritãþi i
sale, prin l ipsa de nervozitate, de ceea ce e
dincolo de aspectul angelic al lucrurilo r. Nu
existã mai  ferici t an tido t la asemenea poezie
decât  lectura aces tor �Exerciþ ii de libertate�
cu  fu rnicaru l lo r neas tâmpãrat , în  care
demonul abisurilor varsã o  picãturã de pãcat.

  Va trebui  sã reþ inem, Gheo rghe Dobre
este un poet bun. Enervant de bun.

Material apãrut în suplimentul cultural-
l iterar �Criteri i  Literare� al  ziarului
�Viitorul Argeºului�, iunie 2007.

GHEORGHE DOBRE
�EXERCIÞII DE

ADMIRAÞIE PENTRU
EXERCIÞII DE
LIBERTATE�

Diana POPESCU
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Sculptorul Gabriel Manole  este de loc din One ºti.
Dupã absolvirea �Artelor  Pla stice� , a  fost  repartizat
profesor la Slobozia. Se aflã în Slobozia ºi, de vreo ºa pte
ani, în preajma  acesteia, la Perieþi, de  mai bine de trei
decenii, de venind, prin sentimentele ce le poartã ace stor
locuri, prin ataºamentul faþã de oamenii de aici, ialomiþean.
A înfiinþa t tabãra de  sculpturã pentru copii de la  Nãeni,
nu departe de  celebra Mã gura, tabãrã ce, din pãcate, nu
mai funcþioneaz ã. Din cauz a sala riului de mizerie din
învãþãmânt, a pãrãsit, nu fãrã  re gre t, catedra, supunându-
se pietrei. L-am gãsit zilele trecute în atelierul din ogra da
sa de  la Perieþi, provocându-l la depãnarea unor amintiri�

Parc ã te vãd, dec lanºez direct provocarea, pe  Dealul
Tigorii, la Nãeni, printre lucrãri dãltuite în piatrã de cãtre
copiii cãrora le e rai mentor ºi pentru care, nu departe de
Mãgura, înfiinþasei o tabãrã de  sculpturã. Îþi mai aduci
aminte de prima ta zi pe Dealul Tigorii? Ce frumoase
zile!  Nu þi-e dor de c opiii ac eia? Iatã, m ã nãpãdesc
întrebãrile� Ce  idee m inunatã sã aduni niºte copii în
acel spaþiu mirific pe ntru a mode la piatra nu departe de
celebra tabãrã inte rnaþionalã de sculpturã de la Mãgura!
ªi ce pãcat cã tabãra copiilor, ca ºi ce alaltã, a vârstnicilor,
a fost abandonatã� ªtiu cã idee a a zgâriat într-un fel pe
cei de  la partid, cã au fost discuþii asupra paternitãþii. A
cui e tabãra, a ialomiþenilor, pentru cã m area majoritate
a elevilor care  urcau în fiec are vac anþã de varã Dealul
Tigorii era din Ialomiþa, sau a buzoienilor, pentru cã
Dealul se  afla pe teritoriul judeþului Buzãu? Pãcat cã nu
s-a menþinut tabãra, mai ale s cã, dupã �89, libertatea de
exprimare, inclusiv cea artisticã, s-ar fi putut bucura de
un alt tratam ent. Mai m arii Învãþãm ântului au cred ºi
dumnealor o oare ce vinã�

- E pãca t, într-ade vã r, c ã N ãeniul a rãma s doa r o
amintire� Nu cred însã cã Învãþã mântul este vinovat. Într-
ade vã r, Ins pe ctoratul nostru ºcola r nu ºi-a  asumat
paternitatea ac estei ta bere, dar  nu pentru cã ar  f i fost
dominat de un oarecare spirit închistat, c i pentru cã , aºa
era atunci, ce i de acolo nu puteau lua o dec izie fã rã
aprobarea partidului. ªi cum la nive lul celor douã  judeþene
de  partid, Ialomiþa ºi Buzãu, la nivelul secretarilor cu pro-
pa ganda, de fapt, se declanºa se o disputã nu atât asupra
pa te rnitãþii, cât a existenþei acelei tabere, �ta bãra de acolo
cu cei de aici�, era greu de crezut cã s-ar f i putut ivi cineva
de  la Inspectoratul ºcola r, care sã aibã un cuvânt anume. În
mod normal, Ministerul Culturii ar fi putut interveni, ca
noi sã putem sã duc em mai departe ce ea ce începuserãm�

Mai ales cã nu era vorba de  nici un angajame nt
financiar, nici din partea Învãþãmântului, nici din partea
Culturii. Dupã câte ºtiu, în toatã perioada cât a funcþionat
tabãra, 13-14 ani, pãrinþii au avut contribuþia lor, cazarea
era asiguratã prin grija autoritãþilor locale de la Nãeni, a
comunitãþii se poate spune, copiii � ºtiu cã nu îþi place ceea
ce urmeazã sã spun, dar este un adevãr � bucurându-se ºi
de grija soþilor Manole, de sprijinul lor afectiv ºi material
chiar; am fost acolo, aºa cã� S-au adunat multe lucrãri
acolo. ªi au rãmas acolo, într-o cifrã încremenitã�

- Da, a u rãmas acolo. Nu am mai putut continua, pentru
cã a doua tentativã  de  de sfiinþare a taberei nu a mai eºua t.
De da ta  ac easta era vorba  de alte dispute, mult mai dure .
Dispute economice. Eu reuºisem, imediat dupã 2000, sã
conce sionez  c ariera pe 99 de  a ni, ceea ce nu a convenit.
Pierz ând carie ra � nu este cazul sã intru în detalii �, nu

Acasã, la sculptorul
Gabriel Manole

Interviurile �Ialomiþei�

mai puteam continua lucrul cu elevii. ªi, din cauza retribuþiei
mici, nici la catedrã nu am mai rãmas, pierzând legãtura  cu
elevii mei, fãcând chiar imposibil reluatul drumului Tigorii.

Crezi cã ar fi imposibilã ºi re luarea taberei?
-  N u, nu c re d. Ma i ale s c ã primarul  de a cum al

Nãeniului, dl. Becheru, care  a mai oc upat un astfel de
scaun ºi pe vremea câ nd tabãra lã stãrise  ºi înflorise, a fost
ºi rãmâne un susþinãtor  al ideii noastre. D e fapt, mulþi
dint re membrii comunitãþii, care i-au vãzut pe copii
lucrând pe Dealul Tigorii, re gre tã cã acolo s-a  aºternut
liniºtea. O liniºte apãsãtoare� Spaþiul acela, care  nu ocupã
prea mult tere n, are deja o identitate. Ea poate fi ºi pa rafatã
ca proprietate. Proprietate  spir itualã. N u a Ia lomiþe i, nu a
Buzãului, ci a Româ niei. Nu mai e vorba de luptã de orgolii
sau de ieºirea în faþã a unor activiºti de partid, precum
disputa dintre tovarãºa Chioveanu, secretarul cu propa-
ganda de la Buzãu, ºi tovarãºa Cszervinschi, omologul ei
din Ialomiþa , ca re, la o plenarã centralã, era u sã se ia de
pãr, ci de revitalizarea  une i idei. Atunc i, oamenii din sat
ne-au încurajat spunându-ne c ã vor f i alãturi de noi ºi
nimeni nu ne va alunga  de  acolo. Rãzva n Ciuc ã ºtie foarte
bine ceea  c e s-a întâmplat. Dacã nu ar  f i intervenit Nicu
Ceauºescu sã o potoleascã pe fosta lui a ctivistã utece ,
tabãra s-ar  f i închis de atunci�

N-ai mai urcat pe D ealul Tigorii�
- Nu, n-am mai urcat pe Dealul Tigorii. În schimb, au

urcat copiii. Copii care  au sculpta t acolo. A u urcat cu
nevestele lor�  Din pã cate, a fost o perioadã ne prie lnicã
dupã �89. Eu aveam cariera ºi nu e ra o problemã cu piatra .
În plus, prin amenajãrile fãc ute de mine  ºi soþie, copiii
aveau cazarea a siguratã, masa. Putea m, aºadar, continua.
Era totuºi mai greu. Pentru cã, plecat din învãþãmânt f iind,
nu ma i putea m sã fac selecþia cuvenitã, sã  formez grupa
de sculptori� Câ nd eram la catedrã, îi pregãteam din
timpul anului ºcolar pentru Nãeni. Nemaifiind prezent la
clasã, automat s-a rupt legãtura dintre mine ºi e levi. Dar
s-a întâmplat ºi ceva ciudat. Brusc a dispãrut ºi entuziasmul
pãrinþilor ºi  dorinþa  c opiilor  de a mai urca pe De alul
Tigorii. A u intervenit alte pre ocupãri, alte motivaþii, alte
desc hideri, alte  înc ântãri� Dac ã ar  fi fost un program
stabilit de ºcoa lã sau de o instituþie culturalã �  Putea
merge însã  a ltci ne va  la Nã eni. Eu nu avea m nimic
împotrivã, Doamne fereºte ! Oricine interesat sã revigoreze
ideea se  poa te duce acolo�

Ac um, iatã-ne la Perieþi. În c asa ta, în curte a ta.
Curte-ate lier�

-  Casa  a m c umpãrat -o c ând t rã ia  socrul me u,
Dumnezeu sã-l ier te. Aveam nevoie de un atelier. Nu am
cãutat neapãrat Pe rieþiul, pre fera m ºi Stejarul ºi orice altã
localitate apropiatã Sloboziei. Aveam nevoie  de un ate-
lier. Pute am sã-l dobândesc ºi la Slobozia, dar� Undeva,
la Pepinierã, exista un a telier al unui olar. Lucra bine ,
lucra frumos olarul. Dupã  plecarea sa, fostul primar, dl.
Pinter, mi-a promis mie spaþiul. Cum spaþiul devenise liber,
fostul primar, dl. Pinter, mi l-a promis mie. Dar s-a întâmplat
nenorocirea ca dl. Pinter sã nu mai fie printre cei vii ºi spaþiul

a cãpãtat altã destinaþie. La vremea aceea, fiind la modã câinii
vagabonzi, a avut ºanse veterinarul, nu sculptorul�

Ce Manole, ce artã, maidane zii!
- N o comment. Negãsind a telie r la Slobozi a, a m

început sã cãut în jur. ªi cum socrul meu era bolnav ºi nu
mai putea rãmâ ne singur, am grãbit lucrurile, a jungând
aici, la Perieþi. Sunt mulþumit, stau liniºtit, mã bucur când
îmi vine câte un prie ten, lucrez�

Chiar dacã nu eºti ialomiþean, eºti legat de aceste
locuri ºi, cu deosebire, de Slobozia. Ca sculptor, ai lãsat
aici niºte  semne. Mã gândesc la statuia lui Eminescu,
arunc atã undeva la margine de oraº, nu te nemulþumeºte
acest �tratament�?

- Amplasarea lucrãrii mele nu þinea  de deciz ia  mea .
Sigur, a mplasa rea  nu se fac e oricum ºi oriunde . N u
întâ mplãtor  e xistã un serviciu de urbanism. Slobozia nu
are un arhite ct ºe f, da r are un serviciu de  urbanism.
Consult are a arhite ctului este  obliga torie , pe nt ru cã
arhitectul are alt ochi. Este, a ºa dar, o regulã a amplasãrii.
Dupã c um existã ºi regula pãstrãrii lucrãrilor de artã  în
locul în ca re ele au fost amplasate. Nu le mutãm din doi
în doi ani, prec um a fost mutat �Rod bogat�. ªi nici nu le
ascundem, precum a fost ascuns �Eminescu�, bustul din
parc ul  dinspre ieºirea munic ipiului. Pe �Eminesc u� ,
lucrare a ace ea micã, l-am resta urat eu. Câ nd am ple cat, l-
am lãsat în ªcoala de Artã�. Între timp, trecuse pe la Clubul
tine retului� Acum, se pare cã e la Seminarul teologic�

Ce s-a întâmplat cu �Matei Basarab�, vãd lucrarea tot
aici, în curte, de ce statuia nu este amplasatã în Slobozia?

- Iar întrebare cu a mplasarea? Lucrarea este terminatã,
dar neamplasatã pentru cã încã nu i s-a f ixat locul. A venit
dl. primar Ionaºcu împreunã cu arhit ectul Vede , s-au
enunþat niºte puncte de ampla sare ºi atât. Lucrarea este
înc ã, aºa  cum aþi vãzut, la  mine în ogradã. Ea e comandatã
ºi plãtitã încã de pe vre mea rãposatului Pinte r� Am lucrat
trei ani, are unsprezece piese, nu-i o lucrare simplã. Are
toate aprobãrile , pentru cã o lucrare de for public nu se
re alizeazã de c ine vrea ºi cum vrea ºi nici cât ai bate  din
palme. ªtiþi cu câtã rapiditate s-a achiziþionat lucrarea lui
Perle a ºi cum s-a fãc ut amplasarea , plus sc ãparea din ax
la montare� Nu cred cã s-a consultat arhitectul, pentru
cã ºi a rhite ctul e un a rtist. Cola borare a c u arhitectul este
esenþia lã ca sã-þi pui în valoare o anumitã lucrare. Se pare
cã marele artist de la Ograda a avut ghinion� Casa  Perlea
este plinã de  �balerine�  (ma chete pentru statuia din faþa
Centrului Cultural n.r.), dar  cee a ce e mai trist este faptul
cã a colo existã o sculpturã ce  ar putea  fi reprezenta tivã
pentru di ri jorul Pe rl ea . Lucrarea  am înce rc at sã  o
definitivez împreunã  cu George Zãrnescu, spre a fi scoasã
din spate, unde fusese aruncatã, pentru cã, în opinia foºtilor
activiºti de  partid, asta merita  �un trãdãtor  de þa rã�, ºi
adusã în faþã, acolo unde, de fapt, îi este locul. Nu am
cerut de cât ca lucrarea sã ajungã  aic i în c urte  la mine, în
atelier, pentru a o fac e aptã  sã f ie pla ntatã, la vedere, în
fa þa  Casei Memoria le �Ionel Perlea� �

Privesc ogra da. Privesc, de fa pt, atelierul sculptorului
Manole . Statuia lui Matei Basarab este ac olo. Ea poartã
cu sine valenþele unui mare artist. Artist în deplinã forþã,
de ca re se  pare cã nu pre a ºtim sã profitã m, în sensul
valorificãrii disponibilitãþilor sa le�

A consemnat Ion ALECU
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Aºezatã pe câmpia înaltã (,,coasta�) din
d reap ta râu lu i Ia lomiþa,  la 2  km sud  de
Mãnãst irea Balaciu  ºi  la 1 km sud  de satu l
Crãsan i, de la care îºi are numele, mãnãstirea
este una d intre cele mai  no i din Bãrãgan. Iniþial
cunoscut ca Aºezãmântu l Studen þesc ,,Sfântu l
Aposto l A ndrei�, aºezãmântul  a fo st întemeiat
ca schi t, la iniþ iativa protosinghelu lui  Pamvo,
fost  egumen al Schitulu i Daniil  Sihastrul  de la
Putna1 . P.C.Protosinghel a fost  º i cel dintâi care
a fãcut donaþii  pentru const itu irea schi tu lui ,
donaþii  la care s-au  adãugat  cele fãcute de
cre dincioa sa Ileana Ungur eanu2 . Terenul
aºezãmân tu lui , aflat  lângã incinta fo stulu i
C.A.P. Crãsan i, a fos t dãrui t de credincioasa

A ur ica L azã r, as tãzi  monah ie în ca dr u l
comunitãþii  de aco lo. Dupã stingerea d in v iaþã
a v redn iculu i p ro tos inghel  Pamvo, strãdanii le
pr iv ind const ituirea aºezãmântulu i au f os t
continuate de P.C.Ieromonah Adrian Fãgeþeanu,
fost  vieþuitor3  la Mãnãstirile Antim ºi L ainici,
cu rol ºi  în reîntemeierea Mãnãs tiri i Balaciu,
în  anul 1991. Pânã la sfârº itu l anulu i 2000, s-a
rid icat acolo biserica de lemn,  sfin þitã la 30
noiembrie de cãtre P.S.Dr.Damaschin  Coravu,
Episcopu l Sloboziei º i Cãlãraºi lor4.

În anii  urmãto ri, s-au ridicat  douã case de
lemn, una adãpost ind  chi lii le v ieþui toarelor, iar
alta locuin þa duhovnicu lui, la 3 decembrie 2006
punându-se  piatra de temelie a b isericii  mari ,
cu h ramul Sfântu l Apostol A ndrei º i Cuvioasa
Paraschiva 5 . To t în  anu l 2006 s-a ridicat o altã
clãdire din  zid, modernã, cu geamuri  termopan
ºi vops itã galben  la exterio r, pen tru chil ii. Lângã
aceasta s-a construit  º i o  anexã,  adãpost ind
bucãtãria ºi  magazii .

De la înfiinþarea sa º i pânã as tãzi , mãnãstirea
a fos t v izitatã în mai multe rânduri de chiriarhul
locuri lor,  P.S.Dr.Damasch in Coravu, Episcopul
Sloboziei º i Cãlãraº i lo r,  care a popos i t în
Mãnãs tirea Crãsani la 30 noiembrie 2000 6, la

9 mart ie 2003 7 , la 18  ap ri lie
2003 8 , la 13  mai 20039 , la
25  iun ie 2003 1 0, la 28 mai
2004 1 1,  la  4 dece mbrie
2005 1 2 ºi  la 3 dec embrie
20061 3.

A ºe zãmâ n tu l  de  la
Crãsani a fost timp de trei ani
metoh al  Mãnãstiri i Balaciu,
d in a nu l  2003  deven ind
obº te de  s ine s tãtãtoare.
Mãnãs tire de s ine stãtãtoare
din anul 2003, aºezãmân tul
de la C rãsan i  cup rinde
biserica ºi  clãdirile amin tite.
Biserica a fo st ridicatã din
bârne de lemn  ºi are un plan
trilobat, cu  absidele naosului
º i  al taru lu i  de f or mã

po ligonalã. Cãtre sud, încãperea p ronaosu lui
es te p relung itã , dupã modelu l  b ise ricilo r
moldoveneºti , acolo fiind ºi intrarea în  lãcaº .
În anul  2005, b iserica a fost  tencuitã, devenind
un lãcaº d in zid . O singurã turlã, poligonalã ca
plan  ºi  cu o  bazã pãtratã, încununeazã naosul,
iar acoperiºul  biserici i este realizat din tablã.
Casele aºezã mântu lu i , dispuse la ves t  de
bisericã,  sunt real izate din lemn ºi au câte un
etaj, adãpostind chil iile vieþu itoarelor, trapeza,
bucãtãria º i locuinþa preo tu lu i duhovnic al

comunitãþii . Una din tre ele a
fost  u lterior tencuitã, pereþi i
sãi fi ind  fãcuþ i din zid. D in
anul 2006 apãrând d ivergenþe
în  legãtu rã  cu  s tatu tu l
construcþ ii lo r, care aparþin
încã ju rid ic Aºezãmântulu i
Studen þesc,  c om un itatea
monahalã s -a  sepa rat ,
deciz ând a rid ica o  a l tã
bisericã1 4.

Duhovnici ai mãnãstiri i au
fost , p e rând, Vio rel-Partenie
Dorobanþu, Andrei  Boroda ºi
Casian  Þãran1 5, u lt imii  doi
veniþi din comunitatea de la
Bala ciu . Sta reþe a le
aºez ãmân tu lu i au  fo s t :

Interior din biserica mãnãstiri i

Aºezãmântul Sfântul Apostol Andrei Crãsani, as tãzi

P.Cuv.Ierusal ima Nuþã (de la întemeiere pânã
la începu tul  anulu i 2003) ºi P.Cuv.Arsenia
Cozma  (d in  2003  pânã în  p re zen t).
Comunitatea de la Crãsani era cons tituitã, la
sfârºitul anului 2006, din  monahia Arsenia
Cozma-s tareþã,  monahia Anastasia Lazãr,
monahia Paraschiva Predescu, ieromonahul
Casian Þ ãran -duhovnic,  Niculina Dobre-
îngriji toare ºi Ion  Mãcelaru -pazn ic1 6.

Prof. Drd. ªTEFA N GRIGORESC U
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Biserica de lemn Sfântul Apostol  Andrei
Crãsani

MÃNÃSTIREA  CRÃSANI
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Ca pe-o Anã în zid�

Într-o  searã  te-am pr ins
Într-un colþ  de poem.
Ochii  tã i s-au  apr ins
A bles tem.

Muza mea te-a gãsi t,
Te-a  adus. Mi te-a dat .
Te-am cântat. Te-am iubit.
Te-am trãdat .

S-a fãcut univers
Gândul meu  turbulen t.
Þi-am z idi t, într-un  vers,
Monument.

A zbura t peste Cer
Ca-ntr-un  vis, ca-ntr-un joc,
Amintire de fier
ªi  de foc.

Ca-ntr-un  basm, ca-ntr-un mit
Minunat , fermecat ,
Te-am înch is. Te-am z idi t.
Te-am lega t.

Ca pe-o Anã  în zid,
Te-am jert fit . Te-am ucis ,
Precum zorii  ucid
Câte-un vis.

Într-un colþ  de poem,
Într-o  searã  te-am pr ins.
Ochii  tã i a b lestem
S-au  aprins.

            De unde vii?

De unde vi i? D in care Cer cobor i
Par fumu l tãu senin de o rhidee?
Neîncãpând în tre Pãm ânt ºi nori
Într -un cuvânt  cum sã încapi , femeie?!

ªi  unde-ai  fos t? Ce clipe m ilenare
M-au tot pândit sã-mi fure pacea, somnul.
Ce dulci  îmi sunt  plãceri le amare
Pe care ºt iu cã nu le iartã Domnul.

ªi  unde mergi? Ce vreme rece,  tristã
Se la sã pes te sum bre aºtep tãr i.
Iar viaþa,  ca  o spurcatã  art istã
Îºi joacã teatrul ei,  cu  înscenãri.

Sã te aºtept? P rea  lungã-i a ºteptarea,
Prea g reu  e doru l ºi  prea nu  se poa te�
Prea crudã este,  Doamne, neuitarea ,
Prea reci, prea aspre, prea�sunt toate, toate.

Sã mor sau nu? O vino, scum pã moarte
ªi  dorul meu cel g reu , ºi  neuitarea
Spinarea ta cea gârbovã sã poarte,
Spinarea ta cea gârbovã, spinarea.

Eu cãtre mine�

Întinde mâna cãtre nori,
Cuprinde-i, dacã po þi, sãru tã-i,
Aga þã-te de ei  ºi zbor i
Din  viaþa ta  ca re durutã-i.

Desfã-þi a rip ile! Le ai?
De nu le ai,  le fã  din slove.
Din  Cer  priveºte micul  pla i
Al  mior iticei  Moldove.

ªi  poar tã tu p rin zare norul
ªi  mânã-l  peste tot înt insu l!
Te-nvaþã a  fi  Învingã torul!
Te-nva þã a  nu m ai f i Învin sul!

Întinde mâna cãtre nori,
Cuprinde-i, dacã po þi, sãru tã-i�

Eu niciodatã  n-oi u ita  a scr ie
Cum n-o sã ui t vreoda tã sã iubesc
În toate e o m are poezie
ªi  eu  pe toatã vreau  sã o  trã iesc.

În iarba  ce acoperã pãmântul,
În vântul p rim ãver ii ce ad ie,
Eu în acestea  pot  gãs i cuvântul
Din  care se va naº te-o poez ie.

Lacrimã adâncã

Lacrimã  adâncã �
Floare de grãdinã �
Timpul îþi  mãnâncã
Stropul  de luminã�
Seceta din inimi
Îþi  topeº te sarea
ªi  se la sã, g rele,
Vremea ºi u ita rea .

Lacrimã  adâncã �
Stea  de izbãvire,
Razã de credin þã
ªi  de pãtimire,
Rouã de pe suflet ,
Îngere de pazã�
Lacrimã  adâncã,
Viaþa mi-o vegheazã!

Lacrimã  adâncã �
Dragoste uitatã ,
Mamã-n veci pierdutã
ªi  înmormân tatã�
Lacrimã  adâncã,
Mare de suspine,
Drumul care duce
Dinspre rãu sp re bine�

        Primãvara Iubirii

A n ins cu  flo ri de zarzãr pes te sat
Ca la -ncepu tul  cel  din tâi  al omeniri i�
De-atâ þia  ani întreg i am aºteptat
Aceastã Primãvarã  a Iubirii .

A lãcr ima t cu stropi  de rouã zarea
ªi  cu rcubeul ne-a zâmbit d in cerur i�
Iubi to, ne dezleagã aºteptarea
Atâtea taine, a tâtea  adevãrur i.

ªi  s-a cupr ins  de farmec,  din tr-odatã,
Pãm ântu -n treg, cel fãrã de-ncepu t�
De parcã retrãia natura  toa tã
Fiorul  cald al p rimu lui  sãrut�

A n ins cu  flo ri de zarzãr pes te sat
ªi  cu  dor inþã peste Legea F iri i�
De ani  de zi le-ntregi  am aº tepta t
Aceastã Primãvarã  a Iubirii .

Piramida Iubirii

Aduni încet granitul, bloc cu b loc,
Parcã urmând o tãinuitã lege,
Cu dibãcie îl  aºez i la  loc
ªi-l  ung i cu miez  de ou sã se închege.

Îl º lefuieº ti ºi-l faci oglindã vie
ªi  verde ca necoapta  agur idã.
Ast fel z ideºt i º i la ºi spre Veºnicie
O nouã a  Iubir ii Piramidã .

O leg i so lid  de timpul  ca re trece,
O leg i cu aþa dragos tei eterne
ªi  intri-n ea  ºi vezi  un chip prearece
De fa raon  de pia trã  ce se cerne.

Aduni încet granitul, bloc cu b loc�

Petru Botezatu
Cahul - Republica Moldova

Gutuiul

Creº tea în fa þa casei  noastre,
Lângã  fereastrã, chiar în prag,
Cu vârfu-n zã rile albastre�
Bãtrân  gutui� ªi-atât de drag!

ªi  va ra-n vreme secetoasã,
Noi ne-adunam  sub umbra  lui ,
Zicând poveºti sau  stând la masã�
Frumos gutu i� Înalt  gutui�

Iar iarna, când , din  zãr i albas tre,
Venea omãtu l viscol it ,
Noi, lângã geamu l casei noas tre,
Cântam refrenul  îndrãgit:

�Galbenã gu tuie
Dulce-amãruie,
Lampã  la fereastrã
Toatã iarna  noas trã�

Dar de Crãciun! Când, col indând,
Veneau copii  pe cãrãruie
Le dãdea m ama-aºa, pe rând,
Câte-un colac ºi  o gu tuie.

Iar a zi, când vremile haine
De-acasã-n  lume m-au  gonit
Eu mai îngân , ca pentru mine,
Refrenu l nostru îndrãg it:

�Galbenã gu tuie
Dulce-amãruie,
Lampã  la fereastrã
Toatã iarna  noas trã�

Chiar  sã mã-nto rc: gutuiul nu e
Cu mii de so ri l ipi þi  de ram,
ªi  nici o galbenã gutuie
Nu mã a ºteap tã lângã  geam.

Iar de Crãciun,  când toþi  aºteaptã
Copii zg lobii pe cãrãru ie
În trais ta lor gutu ia coaptã,
Spuneþi-mi, cine sã o pu ie?

ªi  vo i pr ivi a tunci  la poartã,
Poa te-abãtut, poate m âhnit,
Dar  îngânând, cu-o voce moar tã,
Refrenu l nostru îndrãg it:

�Galbenã gu tuie
Dulce-amãruie,
Lampã  la fereastrã
Toatã iarna  noas trã�

În zboru l rândun icii prim ãvara
ªi , mai  târziu , în tri lul  ciocârl iei
În cântecu l pe care-l cântã þa ra,
În toate curge seva poeziei.

Eu niciodatã  n-oi u ita  a scr ie,
Cum n-o sã ui t vreoda tã sã iubesc,
Cãci în tr-un vers  încape-o veºn icie,
Un cân tec sfânt º i pur dumnezeiesc.

Eu niciodatã n-oi uita a scrie

Sfatul tatei�

Mi-a  zis  tata, înain te
De-a pleca în lumea mare:
 - Fiule, trei  lucruri sfinte
Fiecare om  le are.

Tu ascultã-mã cuminte,
Cu ochi  mari  ºi  mintea treazã,
Fiindcã Soarele as fin te
Câteoda tã º i-n amiazã

ªi  atunci rã sare Luna
Peste f lor i neînflorite.
E aºa dinto tdeauna�
Viaþa are legi  cumplite�

Dar, cât Soarele-n chindie
Zãboveºte ºi m-aº teaptã,
Tu ascultã, mã i Ilie,
Vorba vârstei,  înþeleaptã .

Îþi  spuneam: trei lucrur i sf inte
Le ia omul de la soartã
ªi  în fapte,  ºi-n cuvinte
Mãreþia lor o poar tã.

De te-or  însoþi  prin lum e
Binele sau  sufer inþa,
Sã-þ i cins teºt i, ca pe-al  tãu  nume,
Limba , Þara ºi Credin þa.

Poezii apãrute în volumul LACRIMÃ  ADÂNCÃ
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Când am aflat cã în câteva zile va trebui  sã
plec în Germania, cum î i spun , în general,
europen ii , sau Deutsch land,  cum o numesc
p rop ri i i  ei  locu i to ri , am tr as  o  sperietur ã
zdravãnã, eu, un  român , condamnat la seceta
Bãrãganu lui ialomiþean, ce sã caut  în una d intre
þãrile s trãmoºilo r mei , unde mi-am pierdu t
rãdãcinile,  atât  cele de rudenie, cât, mai  grav,
lingvistice� Latin ii, recunoscu þi în istorie prin
talen tu l lo r jurid ic ºi  d ip lomatic, au numit
�germani� numeroasele t riburi de la nordu l
Munþilor Alpi , ad icã �fraþi�, cuvânt  pe care
cetãþeni i þãri i nu-l  folo sesc, pe ei înº iºi numindu-
se �deu tsch�, ba încã au  o expres ie �auf gut
deu tsch�,  ad icã �pe º leau�.  Î n t raduc ere,
�Deutschland� ar echivala cu  �Þara germanilor�.
Un cuvânt cu mare încãrcãturã emo þionalã, pe
care, de la mic la bãtrân , de la muncito r la acad-
emician, îl  ro stesc cu sfiiciune ºi  mândrie, cu
vener aþie ºi  încrâncenare,  cu  rel ig iozi tate
cu tre muratã,  es te � Va te rland�( pa tr ie),  o
vocabu lã compusã, o metaforã intraductib ilã,
alcãtuitã din Vater(tatã) ºi �Land�(þarã,  stat,
pãmânt). Unind �tatã� ºi  �þarã�, sensuri le se
topesc, dev in metafizice, semnificând in finit mai
mult  dec ât un  fel  de �tãrâmul tatei�, �þar a
pãrin þ i lor �,  � meleagu ri le moº i lo r  º i
strãmoºilo r�� În ant ichitate, cu milenii înain tea
erei  creº tine, su tele de t riburi  ger manice,
rãzboinice, ocupau  întreg  apusul  º i no rdu l
Europei, venind de undeva, din As ia, o rasã de
femei robus te º i de bãrbaþi  viguroºi , toþi  lao laltã
cu plete blonde ºi och i albaºtri. Au rãmas la fel
pânã as tãzi, când  þãri precum Austria, Elveþia,
Danemarca, Suedia, Norvegia º i, în primul rând,
Die Bundesrepub lik D eutschland (Repub lica
Federalã German ia, prescurtat BRD), continuã
sã fiin þeze pe vechile terito ri i, dar frântu ri  d in
aceleaºi rãdãcini etnice se aflã în  Belgia, Olanda,
Polon ia, Cehia, România(saºii  din Transi lvania,
ºvabii  d in  Banat , aus trieci i din Bucovina),
Uc raina,  Croaþia.  Francezi i , prin  franci  º i
bu rgunzi , englezii,  prin saxoni , sunt , parþial,
germa nici ,  la  f el  a merica nii ,  c anad ie ni i ,
austral ienii .

Ce ºt iam eu despre aceastã uniune de triburi,
care niciodatã nu s-au unit într-un  s ingur s tat,
care a organizat þãri , a creat  ºt iinþe, a constru it
oraºe º i a rãvãºi t secolul XX cu douã rãzboaie
mondiale? O bunã parte din isto ria ul timelor
douã milenii  se datoreazã saxonilor, teuton ilo r,
bavarezi lor, p rusacilo r. Pe umeri i lor, pentru a
repeta o vorbã a v rednicului Delavrancea,  s -a
aºezat  pãmântul º i s-a ridicat  civil izaþia tuturor
germanilor, economia, arta militarã, tehnologia,
muzica, literatu ra.

Dacã aº scrie aici  numele unor german i d in

ultimele 500  de an i, Mart in L uther, Johann Se-
bas t ian  Bac h,  Imm anue l  Ka nt ,  Wilhe lm
Friedrich H egel , Johann  Wolfgang G oethe,
Wolf ga ng  A madeus Mozart ,  L udw ig  van
Beethoven, Otto von Bismark, A nton  Bruckner,
Albert Eins te in , T homas Mann,  de fap t  aº
sintetiza câteva dintre pagini le cele mai ilustre
ale is toriei  ºi  artei un iversale. Îmi veþ i reproºa,
Einstein ºi Thomas Mann  nu sunt  germani, ci
evrei , sau, cel puþ in , ev rei germani.  Sã fim
serioº i! Amândoi ºi to þi asemenea lo r sun t creaþi
de cu l tur a,  o rd inea,  disc ip l ina,  ºco l i le,
bibl iotecile, un ivers itãþi le º i academii le ger-
mane.  Nãscuþi o riunde în altã parte a p lanetei,
la Ploieº ti sau Singapo re,  ar fi d evenit  orice
altceva, dar nu  ceea ce sunt  recunoscuþi .

În ziua de 4 iunie 2007, la rãsãritul soarelui,
nea Marin  Decu , la vo lan ºi  frâne, în maºina
Cen trulu i Cu ltu ral �Ionel Perlea�, mã aº tepta în
faþa b locului din  s trada Nisipu ri. Cã veni vorba,
ui te un al t român  nãscu t în satul Ograda, însã
educat în ºcol ile germane, Ionel, nepo tul  unui
mic p roprietar de moºie, Pârlea. Tata, student  la
Munchen, Bavaria, a cunoscu t o nemþoaicã, pe
care a adus-o acasã, ca o rice bãiat proaspãt
în surat. Evenimen tele au decurs normal, copilul
a învãþat româneºte în sat, la joacã ºi în primii
an i de ºcoalã, dar  a fo st  repe de trimis  în
Germania,  unde, sub ochii  v igi lenþi  ai  mamei,
pânã la 20 de ani, a deprins, cu  profesori exigenþi
ºi  scorþo ºi, cum numai nemþii ºtiu sã fie, tot  ce
trebuia sã dep rindã un  muzician  capab il  sã
diri jeze,  fãrã part itu rã, simfon ii de Beethoven
ºi  opere de Richard  Wagner.

Ajuns  la Bucur eºt i , în ain te de a începe
furn icaru l sã miºune, am intr at  în sãl ile de
aºteptare ale A eroportului �Henry Coandã�, un
s trãlucit  savant ,  spunem no i , r omân ii , da r
necunoscut pe alte meridiane, unde se dã o ra
exactã în º ti inþã ºi  tehnicã. D upã verificarea
paºapo rtului , p rimirea b iletului  º i predarea
bagaju lu i ,  r ãmas  numa i cu  gean ta,  unde
ascundeam un manual  ºi  un  dicþ ionar,  nimic
altceva, m-am pomenit , stând la coadã ca pe
vremuri, la cartofi, controlat  prin buzunare, ca
un infracto r. Pus sã mã descalþ  ºi sã-mi lepãd
cureaua,  cu  pantalonii în tr-o  mânã, sã nu cadã,
dar,  ma i ales ,  scr u ta t  v igi le nt  de  och ii
neîndurãtori ai vameº ilo r de graniþã dezamãgiþi
cã nu posed altceva decât  douã cãrþi , m-au lãsat
sã fac primul pas  spre Un iunea E uropeanã.
Simþeam cã  las în  u rmã nos talg ia brav ilo r
funcþionari în  cãmãº i de culoarea ceru lui  sen in,
atât de abi li ºi dorn ici  sã te caute pânã în plãmâni,
dacã n -ai  încãlcat legea, inhalând vreo gurã din
aeru l miorit ic� Spre deziluzia lo r ºi mirarea
mea am fost lãsat , dupã salutãri  reciproce, sã-

mi continui drumul,
prin uº i de sticlã ºi
holuri întortocheate,
sp re un  salon  al
paº ilor p ierduþi , cu
fe res tre  u riaºe.
Afarã, avioanele se
p regã te au  de
deco lare, unu l câte
unu l, sp re Tunisia, Turcia, Sici lia, sau , din con-
tra, se aprop iau, dupã ce coborâserã din  cer,
speriind niº te ciori ori porumbei. Dupã vreo o rã
de p limbãri d in ce în ce mai  agasante prin faþa
acelo raºi  vi trine do ldora de cergi, fluiere ºi  com-
pact discuri imprimate cu dinþi i lu i Gheorghe
Zamfir muºcând  haiduceºte dintr-un nai,  m-am
mai strecurat o datã p rin fi ltru l cercetãri i, cu
ochii încruntaþi , a paºapo rtului. Cu biletul rupt
pen tru  ru ta Bucureºt i-Viena, m-a luat valu l
celo rlal þ i cãlãto ri,  d e bunã seamã excelenþ i
cunoscãtori ai locurilo r ºi ob iceiurilor,  pentru
cã se comportau  fãrã nici o reþinere. Aeronava
flotei Austrian Airlines m-a întâmpinat p rin/cu
zâmbetu l  p ro fes ional  al  s tew ardeselor  în
un ifo rmã, obl igato riu  b londe,  frumuºele º i,
bineîn þeles , nemþoaice, adicã urmaºele în vãzduh
ale imperiului cândva austriac de pe pãmân t.

Pân tecele, sã-i spun aºa, avionului, cu º iruri
de canapele, probabil vreo sutã de locu ri , era
parfumat, mirosea intens a flori de câmp, isprava
unu i sp ray cu mult succes comercial.  Pentru  ca
atmosfe ra sã fie  cât  mai  îmb ietoare , ca
ademenirea dulce a unei hârt ii  de p rins muºte,
nu l ipsea, în su rd inã, un vals  de Johann Strauss,
fiul , d ar ce mai  conteazã când îi  seamãnã tatãlui
pânã la copie ºi nume. Preocupat sã scap de
po luarea firmei �Liliacu l�, n -am observat cã
avionul îºi  vedea de ale sale, alerga pe pista de
decolare ºi începea, cu uºoare zguduituri, sã urce
sp re nouri.  Pe un ecran de telev izor a apãrut  o
sãgeatã, prin urmare mi se arãta drumul prin aer
sp re capi tala valsului  nemuri to r, dovadã cã,
imperturbabil, Johann  Strauss  îº i vedea, la fel,
de ale sale, la nesfârº it.

Cineva mã legase de scaun, p robabil vreo
fr umuseþe a compan iei  a eriene.  Plutea m
deasupra norilo r, cu geografia patriei  undeva jos,
la mare adâncime, un fel de pete fãrã culoare,
negre º i cenuº ii, ca pe o pânzã mânjitã ºi expusã
de un  pictor prost . În stânga mea, calmã, mã
privea o domniºoarã. Pentru  a scãpa de gânduri,
mai  cu  seamã acolo, de nou ri  mai presus, am
in trat în vorbã. Cãlãtorea sp re Bombay, India,
pen tru stud ii  în ºt i in þa sau  arta inefab ilã a
p lan telo r med icinale.  Farmacis tã cu s tudi i
academice, se pregãtea, cu ajuto rul unui zbor
îndelung , sã se ap ropie de ezo terismul orien tal,
ceea ce era minunat . Pentru cã o  chema Crina,
n-am întrebat-o de ce floarea omonimã emanã
un parfum somnambul, pe când valsul vienez
era numai superficial  somnoros .

(continuare în numãrul viitor)

ªerban Codrin

Drumuri prin Vaterland,
þara minunilor (I)
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,PARTENERIATELE
MUZEULUI NAÞIONAL AL AGRICULTURII

Tâlcuire
Despre satul  românesc s -a scr is mult º i

întotdeauna asociat cu  un  cuvânt: �Veºnicie�.
Se pãs trau  rându ieli le cu gr ijã , lumea se

ferea  de smin tea lã.  Þãranii  m ergeau la
bisericã , dãdeau li turghii  pentru sãnãta tea
celo r vi i º i p entru pomen irea mor þilor  din
familie, neam ºi apropiaþi . S e rugau  º i pentru
vrãjmaºi  ºi socoteau  cã  atunci  când nu  vor
mai fi  cã rãr i în tre vecini se va sfârºi lumea.

Se fo togra fiau  m ândr i , în  s traie  de
sãrbãtoare, în  ogradã ºi  în ho tarul satului, º i
la  �cab inetu l� din oraº.

Se lã sau fotografiaþ i la  arat  ºi la nuntã, în
scrânciob º i la b isericã, la seceriº º i la treierat
lângã maºini englezeºt i ºi nemþeºti . Pe râur i
de m unte, ca  pe o apã vioarã, pluteau, plu teau
buº teni  din codri i mar i de b razi�

Au rãmas peste vremur i câ teva  mãrtur ii de
�ch ip�( câte de la Iosi f Berman ?)

Apo i, a urma t potop dupã po top : rãzboiul ,
comunismul cu co lectivizare, deportãri, canal;
�epoca de aur�, potopu l 2005, po topul 2006�
R ându ieli le din satu l românesc s- au  to t
destrãma t ºi�

                                *
Întrebãri  º i (încã) negãsire de rãspunsur i

dupã 1 ianuar ie 2007

Cum vor tãia þã ranii porcu l ?
Cum ºi pânã unde vor paº te oile ºi  se va

vinde brânza ?
De unde cumpãrãm mielul de P aºte ?
�Vrei calule ovãz�?  Nu, vreau microcipur i.
Seacã buti ile de þuicã ?   Vodcã  Smirnov

sau  Whisky ? Valentine�s Day sau Dragobete ?

SATUL ROMÂNESC
liniºtit, înainte de potop

Notiþe pentru tematicã ºi  ghidaj

Biserica � deschide º i  închide drumul.
�Doamne, scãpare te-ai  fãcut nouã în neam ºi în
neam� (Din Psalti re)

Texte ºi metafore
I. Cãruþul de moarã (la intrare ºi  ieºire din

expoziþie)
- pãpuºa în þ iplã (þãranul, harta României cu

tricolor; þine în mânã un balon)
- pãpuºa Barbie
Þãranul�pãpuºã întreabã pãpuºa mondializatã:
�Barbie, unde mergem noi, my darling?�(v. Ilie

Moromete:  �Nicolae, unde mergem noi, domnule?�
II. Cap de perspectivã

1. Þãranul atenþioneazã ºi povãþuieºte ! (bãtrânul
Ianole, înþeleptul de la Borcea) Text de bazã R.C.

2. Text:  �De câte ori  ne-am chinuit când ni s-a
trântit uºa în nas�.

3. Buciumul (sunã cu jale ? sau de adunare ?)
4. Cãruciorul cu cãrãmizi (autentice, din pereþii

siluiþ i ai conacului de la Perieþi ), cruci de piatrã (de
la b iserica surpatã Beidaud/  Tu lcea),  bocanci
(condamnat  la canal); maiul  de osândã a
puºcãriaºilor politici din Vlãdeni .

III. Rãzboiul de þesut
Pânzã þesându-se singurã.
Se tâlcuieº te �Drum bun fãrã rãu�
IV. Roata (�te mai inventãm o datã�)
V. Laitmotiv � plute pe râuri de munte
VI. Pânza cu:  vioara, brãzdarul de plug, secera

ºi mãrul lui Nicodim; jos, tãvãlugul
VII. 1 ian 2007 � �Dincolo este sau nu este ?�
VIII. Urzitorul � ºi firul se suceºte în pânza

de pãianjen (Psalmul 89/ Rugãciunea lui Moise,
omul lui  Dumnezeu, 10: �Anii noºtri ca un pãianjen
s-au soco ti t; z ilele an ilor noºtri  în tru  dânºii
ºaptezeci  de ani� (ºi iar aluzie la satul  care moare).

Rãzvan C iucã

Parteneria t cu Muzeul N aþional  de Artã
Contemporanã  Bucureºti
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Un tren numit dorinþã

   Ve rnisaj, joi, 21 iunie 2007, orele 17. De la stâ nga la
dreapta: Florin Rogneanu,  directorul Muzeului de a rtã

Craiova, Vintilã Mihãiescu (�domnul�), dr. Adrian-
Silva n Ionescu (� criticul�), G heorghe Gogescu

(�G hiþã�) , Tra ian ªtefan  Boic esc u de la Râmnicu
              Vâlce a, Rãzvan Ciucã  ( în formã).

Ve rnisaj cu lume bunã

Prin ma i anul acesta m-a vizitat pe ne pusã  masã un
grup de  artiºti plastici. Erau artiºti importa nþi, nefandosiþi,
cu c ataloage de  recomandare (� Tapice ria Rum ana Con-
temporanea�, Madrid, �The  Fifth Triennial of Romanian
Tex tile Arts�, Buc harest - /e vident/ Romania e tc.) . Le-
am controlat �paºapoa rtele� ºi  m-am dumirit c ã am de-a
fa ce cu o provocare : mi se propunea o cãlãtorie iniþiaticã
prin grãdini, te rase  ºi interioare  de palate  baroce, o
eliberare din a cvarii, o scriiturã de luminã ºi galben, tuºatã
printre peºti ºi corali.

Instinctul ºi cultura m-au ajutat. I-am lã sat sã se pozeze
printre tractoare ºi cãruþe, i-am omenit, ºi amintindu-mi
de un mai vec hi Program, �Pãmântul ºi arta� , am bãtut
palma pentru o dori nþã : 21 iuni e - 1 august, trenul
�Trienala de ar te textile�  va opri la Muzeul Naþional al
Agriculturii.

Inve ntivi, Gheorghe Gogescu ºi Vintilã  Mihãescu au
abandonat panotarea clasicã etalând tapiseriile pe ºi alãturi
de unelte textile de odinioarã. M-am convins, încã  o datã ,
cã o unealtã de pãºindu-ºi utilitatea devine obiect de artã.
A re zultat o e diþie insolitã care, în mod sigur, va îmbogãþi
CV-ul fie cãruia dintre cei 55 de artiºti participanþi la
eveniment.

La vernisaj, lume bunã. A gapa a a dunat a rtiºtii oaspeþi
ºi localnici, ceva oficialitãþi ºi oa meni de-a i casei.

Îmi stãruie  în memorie ima ginea  personalului de
noapte, cu luminiþe gãlbui, oprit pe ntru c âteva  clipe la
doar câþiva paºi de  ma sa amintirilor� � Ghiþã - i-am spus
maestrului Gogescu - nu te-a m tr imis la garã pentru cã
dore am sã-þi aduc lângã pahar un tren�.

Rãzvan Ciucã

�Sunt puþine muzeele care în ultimii ani au reuºit sã
depãºeascã simplul nivel de supravieþuire, sã-ºi îmbogãþeascã
colecþiile, sã-ºi formeze un public, sã-ºi stabileascã un pro-
gram coerent de expoziþii pe termen lung, sã-ºi dovedeascã
utilitatea socialã, sã fie cu alte cuvinte un loc viu, în care se
întâmplã ceva. Am avut surpriza sã dau peste un astfel de
muzeu la Slobozia, oraº de blocuri noi, unde mai nimic nu
vorbeºte trecãtorului ocazional despre trecut ºi istorie.

Într-un fost magazin de mobilã funcþioneazã un muzeu
mai puþin obiºnuit care se numeºte Muzeul Agriculturii. La
prima vedere eºti tentat sã zici, iatã încã un muzeu etnografic.
Muzeul Agriculturii este ºi asta, dar în acelaºi timp e mult
mai mult. Muzeografii de aici ºi-au luat foarte în serios
misiunea de a institui la Slobozia ritualuri ale vieþii culturale
urbane, de a face din muzeu un loc unde ai mereu ceva de
vãzut. Fiecare artefact expus în muzeu este înþeles ca parte a

ARTÃ ªI MUZEOLOGIE LA SLOBOZIA
unui context istoric, economic, social, cultural, religios care
trebuie reac tualiz at în forme  în c are didacti cismul ,
metaforicul, poeticul, simbolicul se amestecã fertil. O mare
diversitate de procedee ºi tehnici muzeologice este chematã
sã readucã la viaþã obiectul. Mediul iniþial neutru, rece, asep-
tic, al muzeului se animã prin scenografii ingenioase care
rivalizeazã cu locurile originare din care obiectele au fost
dislocate. Obiectul devine centrul unor cercuri concentrice
de semnificaþii, sugerate pe cele mai diverse cãi. Se apeleazã
la tot ce poate decla nºa sugestia, completa  informaþia ,
îmbogãþi potenþialul expresiv al obiectului. Fotografia
doc umenta rã , proiec þiil e de f ilme doc umenta re  sau
diapozitive, documente de epocã sunt chemate sã sprijine
acest proces de încãrcare semanticã a obiectului. În acelaºi
timp obiectul este lãsat totuºi sã respire, sã-ºi trãiascã pro-
pria viaþã esteticã. (�)

Trienala de Arte Textile, organizatã în luna dec embrie
2006 la Bucureºti a pornit într-un voiaj prin þarã. Este
foarte importa nt ca un eve niment ce s-a desfãºurat în
Capita lã, cu pompa cuvenitã , sã fie împãrtã ºit ºi altor
oraºe. Numai aºa se poate simþi pulsul miºc ãrii artistice
naþionale!  Prin insistenþe le directorului Rãzvan Ciucã ºi
pri n di ligenþe le  pl asti cia nul ui Gheorghe  Gogesc u,
devotatul comisar  al a cestei manifestãri, expoziþia s-a
desc his pe  21 i unie 2007, la  Muz eul  Na þiona l al
Agriculturii din Slobozia.

Faþã de prezentarea iniþialã, cea de faþã a primit o faþã
nouã prin panotarea inspiratã ºi, mai ales, datoritã mediului
atât de special pe ca re-l oferã a cest muzeu specia l în toate
cele . Trienala s-a tra nsformat într-o expoziþie de artã
comparatã, foarte originalã ºi a trãgãtoare. Prezenþa, alãturi
de  exponatele moderne, a unei scoarþe basarabene cu fond
negru, mari trandafir i pe ma rgini ºi, central, o compoziþie
antropomorfã cu douã persona je  în c ostume de  sec.X VIII,
face  trec erea de la producþia  t extilã din gospodãria
tradiþionalã ºi creaþia artisticã. De aceea, bogate le c olaje
al  Mari ei Bãnd ãr ãu, �Poart a� ºi �G rãdi na� , ce
valorif icã resturi de vechi þesãturi þãrãneºti salvate de la o
iminentã distrugere de pe catr inþele cusute cu f ir metalic
de sãtencele  ce nu le ma i purtau, reprezintã  un fe ricit ecou
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al ac elei scoarþe. Un tractor aºeza t în mijlocul sãlii ºi-a
pierdut identita tea prin acoperirea cu un nã vod de c are
artiºtii au agãþat ghe me de  lânã ºi mosoare de aþã, fuse ºi
furci de tors. Câte va vâ rtelniþe ºi rãzboaie de þesut, de la
cele ma i simple, de lemn, la cele me canice , completeazã
discursul menit a-i purta  pe vizitatori în lumea minunatã
a artei textile. Unele dintre ace ste pie se  din col ecþia
muzeului a u devenit suporturi pentru panotarea lucrãrilor
oaspeþilor expozanþi.  � Copacul� realizat de soþii Viorela
ºi Vintilã Mihãe scu, c hiar  dacã prin sinta xa plasticã þine
de acele verdures de secol XVIII cu o uºoarã contaminare
din peisajele tapiseriilor lui Je an Lurçat ºi-a gãsit locul
potrivit pe o roatã de fântânã . Pe un mare suport de lemn,
ºuviþele aurii ºi ciorchinii de gogoºi de viermi de mãtase
colorate în nuanþe  vii a le lucrãrii intitula tã �Floric a� a
Vioric ãi Slãde scu  capãtã o nouã viaþã. Agricultura este
evocatã de �Scara de aripi� a Nicoletei Albu ca re, printre
firele de lâ nã a împletit, c u multã artã, frunze de porumb.
Soþii Mihãescu au o ade vãratã �expoziþie în expoziþie�:
nu mai puþin de  6 tapiserii din ciclurile � Cochilii�ºi �Mu-
rex�, c u mozaicarea spaþiului ºi bogãþie cromaticã dar ºi
o icoanã, �Maic a Domnului cu Pruncul� într-un melanj
de  tratare c atolicã ºi ortodoxã . Gabriela Cristu e prezentã
cu douã dintre lucrã rile sale de mare forþã evocatoare:

Rãzvan Ciucã, directorul Muzeului, ºi colaboratorii sãi,
au avut ideea de a organiza, în spaþiul destul de puþin
convenþi onal  al a cest ui muz eu, expoz iþi i de artã
contemporanã. Au expus aici regretatul Ion Dumitriu, Teodor
Moraru, Alexandru Chira ºi recent a fost deschisã o expoziþie
a lui Ion Nicodim. Întâlnirea acestui muzeu cu aceºti artiºti
nu este atât de întâmplãtoare pe cât s-ar pãrea. Dincolo de
fenomenul mai larg al migrãrii din spaþiile galeriilor  spre
cele muzeale, fenomen cu motivaþii prea complicate pentru
a putea f i urmãrite aici, ºi care are deja o tradiþie în arta
contemporanã române ascã, artiºtii pomeniþi între þin (au
întreþinut � I.D.) fiecare un raport structural cu ceea ce, foarte
în mare, poate fi numit universul rustic. Expoziþia lui
Nicodim are o temã, ea se numeºte �Þarã, þãran, þãrânã�(�)

Ioana Vlasiu
ARTA, Revistã de arte vizuale, Bucureºti, 03. 2001

�Visul m agului� ºi �Jurnalul unei clipe�, dominate de
evanescenþ a unei fâlfâ iri de  aripã  ºi iluz ia imprimãrii
siluetei unui pe ºte în lichidul pe care-l strãbate lin. Colajul
intitulat  �Trunchiul de copac� , semna t de  Miruna-
Mihaela Haºegan reprezintã un mijloc insolit de pe isajare
ºi de conferire a volumetriei tangibile unei lucrãri parietale
în care se amestecã imprimeul ºi catifeaua borda tã  cu fir
auriu. Spir itul Pascal exa lã din compoziþia  cruciformã
intit ulatã  �Înge r� a An ei Maria Orb an. Tot une i
compoziþii cruciforme i s-a consacrat ºi Manuela Botiº
în lucrarea �Cerul pe pãmânt �. Acc edând la ma teriale
neconvenþionale (împletiturã din bandã magneticã ºi sârmã
de cupru), Andra Panduru evocã  un �Heruvim� iar
Clara Livia Tudoran, pr in tonuri diafane, strãvezii,



Din cartea de impresii
�Muzeul N aþio nal al Agr iculturii ne-a fã cu t o nou ã bucur ie

aducând u-ne o expoziþie d e tapiser ie, chiar Tr ienala d e tapiser ie
! Am in trat într -un circuit al va lo rilor  ar tei contemp ora ne.
Bucur ia noas trã es te cu atât mai mare cu cât descop er im nume
cunoscute, p e mãsurã ce vizitãm exp oziþia. Dar  vrem sã fim
pu þin  p atrio þi locali ºi sã  vã spunem cã exp ozanta Gãinã
Loredana  es te d in  S lo bozia º i a absolvit liceul nos tru, �Ion el
Perlea�. Din punctul d e vedere al profeso rilor, privim aceastã
exp oz iþie ca  pe o opo r tunita te pen tru  elevii n oº tri de  a
redescoper i tehnici a le tapiseriei, de a -ºi îmb ogãþi cu ltu ra
plas ticã, d e a experimen ta  º i de a lucra din ce în ce mai mult.
Ca  simpli p rivito ri,  plecãm fericiþi de atmos fera expoz iþiei,
organ iza tã  cu  multã sen sib ilita te º i imagina þie de do mn ii
muzeog rafi.  L inii,  forme, cu lo ri,  multã po ezie, poez ie� cu i
serveº te ? Nou ã d a !�

L. Ionescu, M. Nisto rescu, V. Aionesei
(artiºti plastici ialomiþeni, n.n.)

� Mã bucur  cã Tr ien ala de Ta piserie a  ajuns  ºi la Sloboz ia,
mai ales în aceas tã locaþie care es te Mu zeu l N aþiona l al
Agr iculturii. Org anizatã splendid, profesionis t,  în cele mai mici
detalii � perfectã! Felicitã ri artiºtilor  ºi colegilor  de la muzeu!�

Mihaela Racoviþeanu
(director Biblioteca Judeþean ã Ialomiþa, n .n.)

�Un EVENI MEN T EXC EPÞIONAL, dãru it n u numa i
pr ietenilo r M .N .A., ci tu turor  celo r ca re, specia liºti sau
nespecialiºti,  º tiu sã aprecieze valo area un or expon ate de
tapiser ie cu to tul remarcabile ! Un eveniment cultu ral cu  care
Slobo zia se întâlneºte graþie efo rtului M .N.A. de a promova
acþiuni d e mare impact!

Din tot sufletul felicitãri,  pentru cã tot ceea ce ne-a prezenta t
TRI EN ALA es te pentru sufletul nos tru.�

Ilie Cioacã
(director Cons iliul Judeþean I alomiþa, n.n.)

�Un muzeu u nic º i impresionan t, mai ales  co lecþia de maº in i
agr ico le uimitor  res taura te ºi deosebit puse în valoa re !

Expoz iþia n oastrã de tap iserii s -a integra t minun at în aces t
ambient ºi mulþumim M uzeului º i întregului persona l pentru
felu l în ca re ne-a u p us în va lo are.�

Viorela Mihãescu,  artist plas tic

�Felicitãr i Mu zeulu i Agr icultu rii pen tru  o rgan izare a
expoziþiei de artã decorativã. Artiº ti talentaþi,  lu cr ãr i cu mari
calitãþi artis tice, nu me de rezon an þã intern aþionalã.�

Prof. M.B.

�Un  muzeu  imp res ionant prin bog ãþia colecþiilor ºi prezenþa
în co nºtiinþa cultu ralã a þãrii.�

Arh. A. Po pa

�Muzeul Naþional al Agricultu rii,  simbol ºi mãrtur ie al tru dei
þãranului român, ªcoalã v ie ºi semnificativã a continuitãþii
dãinuirii pe aces te lo cu ri,  cele mai s incer e felicitãri celo r ce au
trudit º i tru desc pen tru perp etua lui frumuseþe. Felicitãr i colegilor
creato ri contemporani, expo zanþi în expoziþia trien alã.�

C. Blendea (artist p las tic, pr ofesor, d ecan etc.)
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�Aripa îngerului�. Dorina Horãtãu, laureata Trie nalei,
se avântã  într-o compe tiþie  de miurgicã  pentru aduce rea
eclerajului în sta re conc retã, palpabilã, prin tehnica mixtã
ce o folose ºte în lucrarea � Scriiturã pe luminã ºi galbe n�.
Un alt  l aure at, Tr ai an ªtefan Boi cesc u îºi expune
�Fosi lele � ce  sunt rodul unei  observaþi i ate nt e ia r
transpune rea  l or  în tehnica haute-lisse îi fa ce cinste
autorului prin fineþea tra se elor  desenate de naturã. Sub-
tile acorduri de argint, alba stru ºi gre na foloseºte Ina
Andrieº, în spiritul lui Whistler, pentru a descrie rãceala
adâncurilor  în � Insula de corali�. �Arhipe lagul� Roxanei
Codiþã pãstreazã treaz visul e stival al Mãrilor Sudului.
ªi Marilena Ioanid, pr in albastrurile profunde , bogate,
evocã o �Învolburare�, pentru ca, sc himbând gama în
roºu-crab sã tranzleze spre pla ja însoritã unde gãseºte un
�Rac ºi scorpion�  în vreme ce o �Compoziþie cu pãsãri�
ne poartã în eteric ul tãr iilor  cu nuanþe diafane. Lore dana
Gãinã atinge valenþele sinestezice prin suge stiile sonore
din �Rezonanþele � sale. Otiliei A mâþoaie i-Boeru oferã
traiec tele nevãz ute  din �Struc turi �. Ce la Ne amþu e
preze ntã  cu diptic ul �U mbrae parv ae �.  Gabri ela
Vasilescu se avâ ntã chiar  în proiecte de interfere nþã între
arte  textile ºi design vestimentar prin rafinatele rochii
etichetate �Albatross (Zbor)� ºi �Swan�, c e s-a r pre ta la
fe l de bine pe o scenã de teatru de balet.

Cine a ratat vizitarea ac este i superbe e xpoziþii a avut,
în mod sigur, de pierdut.

Dr. Adrian-Silvan Ionescu

Agapa  cu oaspeþi i ºi  bãºtinaº ii, to þi  artiºti .

Se pregãteºte agapa

Operã de artã  MNA

�Gr acias p or los momento s maravillosos  pasado s en es te
sitio. Le h amos  p asado muy bien  y mos regresamos  en Esp an a
lenos de mu ch a aleg rias  y muy impresionado.�

                           inds.

�Merci p our v ous avoir fait decouvrie u ne cultu re casi -
inconne en France, et merci po ur v otre grand e gentillesse.�

        inds.
Au ex pus
1. Ioan B is triþa Deac � Flori de câmp
2. Ma rilena  Ioanid  � În vo lb urare
3. Ma rilena  Ioanid  � C omp oziþie cu pãsã ri
4. Ma rilena  Ioanid  � Rac ºi scorpion
5. Miruna Haºega n  � Trunchi de cop ac
6. L oredana Gãinã �  Rezo nanþe
7. Cela Neamþu  � Umbrae p arvae I
8. Cela Neamþu  - Umbrae p arvae II
9. Ina  Andrieº  � In sula de corali
10. Ga briela Cris tu  � Jurnalul u nei clip e
11. Traian ªtefan Boicescu  � Fos ili
12. Dorina  Horata u � S cr iitura de luminã ºi g alben
13. Daniela Frumuºeanu  �  Înveliº
14. Viorela ºi Vintilã Mihãescu � Primã va ra
15. Viorela ºi Vintilã Mihãescu  � Co pacul
16. Viorela ºi Vintilã Mihãescu  � Icoa na
17. Roxa na Codiþã  � Arhipelag
18. Ga briela Vas ilescu  �  Sw an
19. Ga briela Vas ilescu  �  Albatros
20. E lena Pã unoiu  � Co mpo ziþie
21. Andra Pa nduru  �  Heruvim
22. L iliana Crãciun  � La rose
23. Ruxandra Socaciu  � Cãlãtor ie
24. Agat ha Pricopescu  � Dialog
25. Mã ria Banda rau  � Poa rta
26. Mã ria Banda rau  � Grã dina
27. Ana Orban  � În ger
28. Cristina Opriºenescu  � Vedere din para dis
29. Adriana Dobra Covic � Echilib ru
30. Ruxandra Munteanu  � Realitã þi in dependente
31. E va Com isarschi� Cocoºul d e poveste
32. E va Com isarschi � Flor i de cactus
33. Gheorghe Gogescu  � Grã dina I
34. Gheorghe Gogescu  � Grã din a IV
35. Gheorghe Gogescu  � Grã din a VI
36. Clara Livia  Tudoran  � Ar ip ile Pan dorei
37. Ma nuela Bo tiº  � C erul pe pã mân t
38. Ana Stolnicu Tulcea nu  � Pãsãri
39. Ana Maria Iordache - Copacul
40. Ana Maria Iordache  � Oglindire
41. Iulia Flãm ând  �  Par th en ia
42. Irina Ionescu  � C oncept as ia nic
43. Nicoleta  Albu   - Scara d e ar ip i
44. Claudia Muºat � Eflo rescenta
45. Alina Otilia Boeru (Amâþo aie)  � Structu rãr i III
46. E ca terina Mã rg hida n  � Feres tre în n oapte
47. Ka roli Zold Gyongyi � Genes is
48. Mihai Moldovanu � Focul
49. Mihai Moldovanu � Vibraþia  sufletului
50. Mihai Moldovanu  � Compoziþie
51. Viorica Slãdescu  �  Florica
52. Ga briela Cris tu  � Visul magu lu i
53. Angela  Crengãniº  � Trofeu l
54. Georgeta  Hlihor � Personaj
55. Clara Livia  Tudoran  � Ar ipa  îngerului

Scenografia
Gheorghe Gog escu  (Uniun ea Artiºtilo r P las tici)
Vintilã Mihãescu  ( U.A.P.)
Rãzvan Ciucã ( M.N.A.)

Sponsori
S .C. La COSTA S.R.L.  Cãtãlin Stãnciulescu
S.C. AVICOLA S.A.   director Dumitru Stãnoiu
S.C. SONTEC S.R.L.   Nico lae Roºca
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Concursul  de  fiz icã ºi  chim ie  � IM PU LS PER-
PETUUM� pentru elevi din învãþãmântul rural constituie,
cu certitudine o lecþie � eveniment de anv ergurã naþionalã
din care mulþi au avut ºi vor ave a de  învãþat.

Am îm brãþiºat desigur ideea vrednicului profesor Ioan
Cobe le a  de  a-ºi ori ent a de me rsuri le  spre spaþi i
pedagogice  nec onvenþionale.

Ambiþiosul dascãl ne-a curtat o vrem e, înþelegând cã
Muzeul Naþional al Agriculturii nu repre zintã o entitate

ªCOALA bugetofagã, o adunãturã de  c uriozitãþi, ci cã este o
inst ituþie  care se  im pune  prin dimensiunile ºtiinþifice
trasate de specialiºtii ºi patrim oniul sãu.

Bine ar fi fost � ºi bine ar fi � dacã ºi alþi confraþi din
breasla sa vor fi înþeles, cu aceeaºi seriozitate, cã au ºansa
sã exploateze pe gratis v alorile de la Muze ul Naþional al
Agriculturii.

Impulsul domnului  Cobelea ( sã n-o uitãm ºi pe
ambiþi oasa ºi c re dincioasa sa s oþ ie, Ani ca) a fost
rece pþionat cum se cuv ine de cãtre noi. �Raportul� ultimei
ediþii, diplomele primite de reprezentanþii M.N.A., fixe azã
corect cadrele partene riatului nostru.

Rãzvan Ciucã

Fotog ra fiile suplim entului pregã tit de M.N.A. a parþin: ªtefan Olteanu ( Arhiv a M.N.A.) ºi Viorela Mih ãescu (U.A.P.)

În urma adresei  n r. 9338/19 .07 .2007  a
Inspectoratu lui  ªcolar Judeþean Ialomiþa cãtre
Muzeul Naþional  al Agricul turi i, se ad reseazã
rugãmintea de a  sprij in i, organizarea probei
experimentale pentru clasa a VI-a în spaþiile muzeului.

În acest sens au fost concepute un numãr de 45
de subiecte pentru proba A � �studiul fizic al unui
expona t� de cãtre un co lectiv care a cuprins
muzeografii Adrian Stroe, Aurel Strâmbeanu, Fãnica
Gherghe ºi Andreea Panait.

În paralel cu elaborarea subiectelor, s-a procedat
la elaborarea documentaþ iei tehnice specifice care
sã însoþeascã exponatele, dar ºi la pregãtirea acestora
pentru concurs. Exponatele trebuiau sã fie în deplinã
stare de funcþ ionalitate. Exponatele au fost aranjate
în tr-un decor adecvat  unei  bune desfãºu rãri  a
concursului, asigurându-se condiþi ile de spaþiu,
temperaturã ºi luminozitate solicitate.

Concursul a constat în douã probe:  una teoreticã,
desfãºuratã de elevii din clasele a VI-a, a VII-a ºi a
VIII-a, în spaþiile ªcolii Generale nr.2 din Slobozia,
ºi una practicã, pe care elevii  claselor a VI-a au
susþinut-o la muzeu, iar clasele a VII-a ºi a VIII-a la
ªcoala nr. 2 Slobozia. Cei 40 de elevi ai claselor a
VI-a, participanþi  la proba practicã de la muzeu, au
avut de susþinut douã probe:

- Proba A � probã practicã de muzeu � studiul
fizic al unui exponat

- Proba B �  proba experimentalã � s tudiul
proprietãþilor fizice ale unui obiect

R A P O R T
privind participarea Muzeului Naþional al Agriculturii la Concursul

Naþional de Fizicã ºi Chimie, ediþia a XV-a �IMPULS PERPETUUM�
pentru elevi din învãþãmântul rural, Amara 1-5 august 2007

Timpul total de lucru pentru ambele probe a fost
de 3 ore, timp în care supravegherea elevi lor a fost
asiguratã de echipa de muzeografi ºi supraveghetori
ai  M.N.A. S-a realizat ºi un reportaj video pe timpul
desfãºurãrii concursului. Corectarea lucrãrilor de la
proba A a fost realizatã de muzeografi i Adrian Stroe
ºi Aurel Strâmbeanu.

Pentru cea mai bunã lucrare la proba practicã A,
Muzeul Naþional al Agricul turii, a acordat un premiu
care a constat din 150 lei ºi douã seturi de vederi
edi tate de M.N.A. Anul acesta, premiul a revenit
elevei Dragomir Oana Claudia de la ªcoala Generalã
cu clasele I-VIII din loc. Gologanu, jud. Vrancea.

În cadrul festivitãþilor de premiere, desfãºurate
în data de 4 august în sala de festivitãþi a hotelului
�Lebãda�- Amara, dupã decernarea premii lor pentru
elevi i câºtigãtori, din partea organizatorilor s-au
acordat diplome de fideli tate pentru persoanele care
de-a lungul  t impulu i au contribui t la buna
desfãºurare a Concursului.

Astfel, domnul director Rãzvan Ciucã a primit
Diploma de fidelitate � pentru faptul cã �a fost
singurul  conducãtor de insti tuþie judeþeanã care a
sprij init toate ediþ iile naþionale ale concursului,
asigurând �spaþiul ºcolar� inedit probei experimentale
ºi recompense elevilor cu rezultate bune.�

Muzeograful Adrian Stroe a primit Diploma de
fidelitate �pentru perseverenþa ºi profesionalismul
cu care a pregãtit subiectele ºi �spaþ iul ºcolar� din
muzeu pentru proba experimentalã la toate ediþi ile
naþionale ale concursului.�

O colaborare deosebitã au avut-o reprezentanþii
muzeului cu: profesorii Ioan ºi Aurelia Cobelea, de
la ªcoala Amara, iniþ iato rii concu rsului , prof.
Octavian Man, membru în Comisia de corectare a
lucrãrilor, prof.  Ana Dragomir,  inspector de
specialitate în cadrul Inspectoratului ªcolar Ialomiþa,
prof.univ. Florea Uliu  de la Un iversitatea din
Craiova, preºedintele juriului concursului , prof.
Sorin Trocaru, inspector general  în  Ministerul
Educaþ iei, Cercetãrii ºi Tineretului.

ing. Adrian Stroe
muzeograf, ºef sectie Restaurare-Conservare


