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Întâia dimensiune a
creaþiei lui Eminescu
este cea moralã.

Nu o structurã eticã
didacticã , pentru cã forþa
creaþiei eminesciene ºi
unicitatea ei respinge

didacticul, ci în sensul unei meniri înalte pe
care spiritul eminescian a avut-o, aceea de a
scoate neamul acesta din nãmolul istoriei în
care îl înglodase secole de cotropire ºi
veneticism.

Un prieten îmi declarã de curând cã lui
Sadoveanu îi lipseºte dimensiunea politicã,
referinþã la problemele mari ale lumii,  ca de
altfel întregii culturi  româneºti, i-am replicat
ca nu are deloc dreptate.

Întrebat de abatele de Marenne unde este
poporul , beizadeaua Alecu Ruset  îi rãspunde
þintind  cãtre o arãtare, mai mult animal decât
om, care ieºise dintr-un bordei din pãmânt:
Acesta este poporul acestei þãri!

Eminescu venea în cultura româneascã în
timpul ,,monstruoasei coaliþii’’, timp  care se
repetã  astãzi la dimensiuni paradoxale,
irepetabile.

Personalitatea lui de o curãþenie rarã ºi de
o demnitate nedezisã nu putea fi servilã, de
aceea  reperele biografice grãiesc despre un
prinþ al desãvârºirii, fãrã compromisuri ºi fãrã
orientalisme bicismice.

PREZENÞA  LUI  EMINESCU
Este exemplarã atitudinea poetului  la

întâlnirea cu regina Carmen-Sylva, admiratoarea
poeziilor lui, remarcându-se simplicitatea
încântãtoare pe care o avea în relaþiile sale cu
oamenii. Nu din vanitate respinge orice
distincþie onorificã, ci din cuminþenia unui geniu
cuprins în lumea idealã.

ªi totuºi acest geniu era capabil ºi de un re-
alism civic ºi politic, remarcându-se ca cel mai
lucid geniu al românilor, al timpului sau, al lumii
europene.

Scrisorile, opera de maturitate poeticã ºi de
meditaþie eminescianã, dar ºi de reprezentare
realista, civica ºi politica a vremii sale, astfel
încât ele ajung cele mai puternice satire ale
literaturii noastre ºi universale.

Scrisoarea a III-a poem scos din programa
ºcolarã a liceului, se zice cã din cauza aluziei
referitoare la ,,grecoteii ºi bulgãroii’’ lumii
politice româneºti din vremea sa, dar adevãrul
este cã scrisoarea a III-a este cel mai acid pamflet
al literaturii româneºti, în care se întâlneºte la
indigo ºi bestiarul politicienilor romani de astãzi,
pegra fãrã precedent în istoria noastrã, mai
ticãloºi decât tãtarii care pârjoleau trecând prin
foc ºi sabie pãmânturile româneºti , decât
otomanii ºi fanarioþii.

Publicatã în Convorbiri  literare la  1
septembrie 1881, republicatã în Timpul, la 10
Mai 1881, în ziua în care România era
proclamatã regat ºi Carol I era încoronat rege,
iar liberalii se aflau la putere. (continuare în pagina 5)

Prof. Anghel Papacioc

Douã apariþii editoriale de excepþie
Bãtrânul Nil ridicã spre Keops falus ‘nalt
Picturile rupestre pe veci sã le fecunde
ªi-ntinde pârghii late ascunsului din unde
Când Ra înclinã fruntea în dincolo de salt.

Din zidul piramidei altzidul de luminã
Vesteºte vraja-nchisã-a lãuntrului ca semn:
Hieroglife arse ºi privegheatul demn
Al zeelor pisicã din armia felinã.

Prin conul de luminã ce-n Unu razã creºte
Pãtrund sacrale ºi gnomi cu-a lor destine –
Papirusuri de tainã – scrieri alexandrine
Schimbând ºi astãzi sensul rostirilor celeste.

Nemuritorul Ramses, divina Nefertiti
Mumificaþi în coajã de pupã cristalinã
Energizând cu sfera în trecere deplinã
La spaþiul de viaþã cu moarte-mpodobitã.

ªi-atât cât Nilu’-aratã Egiptul în splendoare
Din nurii Cleopatrei þesând cordon de-argint
În dincolo de Sine izvoarele nu mint –
Istoria rãmâne o vale de-ntrebare…

Adria Bãnescu

În umbra Egiptului

Antecedente apar în câteva încercãri din
1872-1873 pentru Memento mori, preluate ºi
ºlefuite pânã la ultima variantã subintitulatã
Patria ºi patrioþii ºi care cititã în Junimea a
stârnit indignarea lui Gheorghe Panu,
simpatizant liberal.

Eminescu este într-o continuã amplificare
ca spirit universal ºi naþional, ca artist al
scrisului ºi ca personalitate politico-filozoficã,
el se cristalizeazã continuu devenind o efigie
a aspiraþiei morale a neamului.

Partea a II-a a poeziei, cea antiteticã, este
atât de valabilã astãzi , încât pare o replicã în
oglindã, mirã cã societatea româneascã a
involuat intr-atât încât întreaga murdãrie
politicã a sfârºitului de secol al XIX-lea este
întreitã acum la începutul secolului al XXI-lea.

Ceea ce dã forþã pamfletului politic este
justiþia înaltã a poetului, privirea chirurgicalã cu
care decupeazã poetul gestica mizeriei politice.

Retorismul amplificã acuzele, face din
vocea poetului goarna apocalipsei.

Remarcã antiteticã reluatã la strofa, versuri
sau în amãnunt, la imagine, subliniazã
negativitatea.

,,De-aºa vremi  se-nvrednicirã cronicarii ºi
rapsozii,

Veacul nostru ni-l umplurã saltimbancii ºi
irozii…’’

Istoria ca icoanã-timpul lui Mircea cel Bãtrân,
se opune prezentului poetului , dar ºi celui al
nostru pe care nu-l reprezintã cronicarii ºi
rapsozii, ci sunt numiþi pe faþã saltimbanci ºi
irozi.
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Costel Bunoaica

A patra zi dupã sabat

Fericirea umbla despletitã pe strãzi;
îi rãsfoia vântul pletele ºi-i împrãºtia miresmele
prin benzinãrii.
Se tulbura aerul, se înroºea în obraji benzinãreasa
ºi nimic din ce ar fi trebuit sã se întâmple
nu a rostogolit soarele pe chipul sultanului.

Eu am vãzut fericirea, Doamnã,
chiar am dat mâna cu ea, am sãrutat-o ca pe o iubitã
ºi, mai apoi, mi-a crescut din umãr un arbore mãreþ.
Sã fi vãzut trecãtorii, Doamnã, cum se buluceau,
cum îºi fãceau aripi pentru marea cãlãtorie,
sã-i fi vãzut ºi sã te fi minunat…

La rând… ! striga benzinãreasa, aranjându-ºi pliurile fustei
într-o evidentã invitaþie.
La rând…! repeta insidios, strãbãtând culoarul
de ceaþã spre nemãrginire.
ªi dintr-o eroare voitã,
Fericirea mea, Doamnã, tocmai trecea pe bulevard
cãlãtorind într-un maxi-taxi provincial.

…; A patra zi dupã sabat, purgatoriul leºinase
de spaimã.

Restricþie

Orbul vremii m-a lovit peste umeri,
mi-a luat noaptea în arendã ºi a rãsãdit-o
în vãzduhuri.
Sã creascã întunericul, Doamnã – spunea,
sã creascã întunericul ca zãpada la poli.

…O rãcoare de ochi stinºi mi-a urnit sufletul
de mi s-a uscat, dintr-odatã, igrasia pe pleoape.

E o restricþie totalã, ameninþai tu,

e o restricþie totalã…

Oh, uite, Doamnã, mâinile noastre orbesc în ceaþã
ºi nu se mai mutã nimenea în noi !

    Tu nu ºtii, Doamnã

Destinul mã persecutã implacabil.
Plãtesc pentru o mie de cântece, pentru
o mie de suliþe din sipetul farsorului,
plãtesc pentru mortul din mine, pentru viul de afarã;
pentru eul himeric plãtesc ºi
pentru cel homerian.
Tu nu ºtii, Doamnã, pentru ce plãtesc ºi de aceea
îþi pun întrebãri, sã mã aud vorbind,
sã fiu sigur cã mai exist pe undeva prin mine.

Oh, Doamnã !…Oh, Doamnã,
te fãceai albã ca floarea de cireº
ºi pe deasupra ta clocoteau înadins caiºii,
ucigând întrebãrile !

Credinþã
ªtiu,
tu poþi dantelãri flãcãrile;
le poþi despleti de icoane.
Cu o mânã de jar amorþeºti adevãruri.

Tu poþi, neputând, urni disperarea…

DE-A RÂSU’ – PLÂNSU’

VASILE PANÃ

     Migrobuzul de persoane, curat ºi dornic de a-ºi mulþumi stãpânul
pentru taxele plãtite, cu greu îºi croia drum pe strãzile oraºului.
     Peisajul monoton ºi ºuºotelile cãlãtorilor torceau o moleºealã  vecinã
cu lumea viselor.
     Pe un scaun alãturat, o bãtrânã în stare de prostraþie abia îºi þinea ochii
deschiºi. Lângã ea un poliþist tânãr, rotofei ºi lipsit de grija rãspunderii
pentru retribuþia primitã, deschiat pânã la buric de nasturii bluzei de varã! Chipiul ºi-l þinea
ascuns într-o pungã de plastic purtãtoare a unor reclame promoþionale:  Bãlegarul de grajd,
îngrãºãmântul ideal pentru produsele ecologice.  Ambii conversau din priviri într-o vecinãtate
duºmãnoasã.
     Bãtrâna, la un moment dat, plictisitã, cãscã o gurã mare, întunecoasã ºi lipsitã de mijloacele
de masticaþie! Omul legii mustrã baba:  Vezi, bre, cã o sã mã înghiþi cu totul !
     Bãbuþa, ofuscatã, abia aºtepta sã-ºi refuleze antipatia:  Mãi bãiete,
sã nu-þi fie fricã, cã pe voi nu vã-nghite nimeni…!

VIORICA GHEORGHE

Existenþã
Tresãriri fãrã numãr.
Uneori, rãbdarea ieºitã la mal
avea zãmbetul tãu triumfal.
Alteori, remuºcãri nevinovate se ascundeau
în umbrele dintre cer ºi pãmânt.

Un tangaj de sunete înþelese
întâmpina rãsãritul.

Între vise, îmbrãþiºãri tandre.
Zboruri curioase stãteau
mereu la pândã
ca un pãcat mãrturisit.
Verdele dezgolit,
atins de o sfialã nouã,
chema primãvara prin marea venã
portã a sufletului meu.

Trecut
Am pãstrat un zâmbet
ca o amuletã,
trecând prin râsul de amiazã.
Poate te întâlnesc, ca ºi marea,
la trecerea în genunchi,
când prezentul ajunge,
fãrã vinã,
trecut.

Aceeaºi mirare
Liniºtea se sperie de alþi paºi.
Merg numai în urma frunzelor.
Amândoi am vãzut cum
ne uneºte aceeaºi mirare.
Se împrãºtie culoarea-n amintiri
cu o ironie amarã
ºi bãnuieli se frâng pe tâmplã.
Oare, pânã când dimineaþa ne va gãsi
mult mai singuri decât suntem
fãrã vamã ?

Monedã aºteptãrii

Aº fi vrut cãlãuzã din prima dimineaþã
a lumii,
dacã ai fi spus în numele cãrui punct cardinal
o sã fim ocrotiþi de teamã, alungaþi de rãtãciri.
Opriþi la rugã, supravieþuitori ai cãderilor !
Rãbdãtor, precum cãutãtorii de comori,
sufletul a tipãrit monedã aºteptãrii
pentru importul sentimentelor.

 Incertitudine
Ninge,
sau
danseazã îngerii… ?

Aproape în fiecare searã, se adunã la puþul
lui Olan. La început fiecare-ºi cautã poziþiile
cele mai comode. Funduri odihnindu-se în
cãlcâie crãpate, jeturi de salivã trimise cu mare
precizie în ºanþul alãturat, mucuri de þigãri
ieftine incendiindu-le cãuºurile palmelor,
dregeri de glasuri într-o tuse ismenitã. Toate
acestea constituie decorul ºi scenariul în care
personajele dragi mie, îºi joacã rolurile de
anonimi.

Cum la noi se mãnâncã politica pe pâine,
nici ei nu pot sã se abatã de la aceastã regulã.
Liderul grupului, acceptat prin conivenþã, este
unul Buric – fost agent de pazã la diverse
penitenciare de maximã siguranþã.

Orice problemã discutatã este susþinutã de
Buric, numai pe bazã de argumente compara-
tive : Bunãoarã, glãsuieºte liderul, ce pãrere

Analizã comparativã
aveþi de ceea ce au fãcut foºtii ºi ce fac cei
care sunt acum ?

 În ochii lor, Vasile ªoarece, înfãºurat
într-o pistelcã, pãrea mult mai înalt ºi plin de
prestanþã.  Cu acelaºi aer, se roti ca un titirez
în gumari  (botezaþi doar cu numele !), ca semn
al contopirii lui cu praful drumului ºi zice
puþin þâvnos: Mãi oameni buni, acestã
problemã am discutat-o de mai multe ori ! Am
fost de acord cu toþii, cã cei care au fost
ne-au luat chiar pielea de pe noi. Aºa cã nu
mai are nici un rost sã-i maii pomenim.

Liderul grupului o moºmogea prin ocolire,
ca sã poatã aduce o dozã de interes asupra
subiectului ºi se exprimã ritos: Dar ce credeþi,
bã, cã cei de acum o sã vã dea pielea
înapoi…?! Râsete foºgãite ºi fãrã noimã
deranjã ciorile din salcâmi.

Chestie de gust
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Nicolae STAN

Mã aflu în faþa unei sarcini
plãcute, dar extrem de compli-
cate: sã analizez romanul  Mã

numesc Roºu  al scriitorului turc Orhan Pamuk,
laureat al premiului Nobel în anul 2006.

Este o sarcinã plãcutã, deoarece romanul
mi-a produs o delectare esteticã puternicã, aºa
cum numai  Ulysse al lui Joyce, ºi  Un veac de
singurãtate  al lui Marquez, mi-au  oferit-o.

Este în acelaºi timp complicat, pentru cã
romanul în cauzã este în mod cert o capodoperã
rarisimã. Dar care sã fie tema acestei cãrþi
surprinzãtoare?

Incercãm: fericirea trãitã, prin coloritul ei,
diferã de imaginea idealã a fericirii, în
consecinþã ea este ºi mai greu de “spus”, de
scris; o carte despre dragostea concretã dintre
femeia ªeküre ºi bãrbatul Negru, copie a
modelului iubirii în sine, pictatã de
miniaturiºti, dintre Hüsrov ºi ªirin; un roman
despre degradarea lumii, despre cãderea de la
imaginea divinitãþii, la imaginea lumii, de la
valori în sine, la valori intermediare (banul),
de la pictura anonimã a miniaturiºtilor ce
trãiesc într-o existenþã desãvârsitã, la pictura
portretului, plinã de stil personal ºi de
temporalitate, ce vine din Occident…

Tema, însã, oricare ar fi ea, nu spune prea
mult despre operã. Esenþialã într-un roman este
narativitatea lui. Aºadar, cine vorbeºte în Mã
numesc Roºu ?Foarte mulþi, sunt foarte multe
voci naratoriale: Cadavrul ( cu care se începe),
Ucigaºul, un câine, un copac, un cal, Unchiul,
Fluture, Barzã, Mãslinã, ªeküre, Negru, Roºu,
banul, ºi tot aºa. Sã asculþi punctul de vedere
al banului, de pildã, este o surprizã
naratologicã de proporþii, atât pentru cititorul
obiºnuit, cât - mai ales- pentru cititorii …
specializaþi, cãci discursul lui face trecerea
cãtre pãmântesc, cãdere, lumesc… Avem de-a
face cu o mulþime de naratori, de voci, de per-
spective: Mã numesc Roºu este cel mai
perspectivistic roman din câte ºtiu eu – ºi asta
nu într-un mod ostentativ, tezist, demonstrativ
(cum este, de pildã, Ulysse sau, mai accentuat,
Numele trandafirului  al lui Eco), ci într-un
mod foarte firesc, deºi profund mascat –
interpretativ.

Mai mult decât atât: majoritatea acestor
entitãþi, voci, sunt livreºti, deoarece ele sunt
elemente-personaje ale unei cãrþi, Cartea
Ceremoniilor, alcãtuitã de Unchiul (Mahmud
Paºa), la comanda “Padiºahului Nostru,
Temeiul Lumii”. Imaginile acestei cãrþi sunt
vocile naratologice, pictate de cãtre
minimaliºti în tradiþia orientalã, a anonimatului
supus singurei realitãþi: Dumnezeu.

Numai cã, se pare, ultima imagine este –
lucru nepermis!,trivial! occidental! lumesc-
chiar a Padiºahului Nostru, la cererea secretã
a Acestuia. In gratuitatea perfecþiunii divine
se strecoarã, astfel, pervers, ego-ul lumesc:

Cronica Voioasã

IMAGINEA FERICIRII
portretul. De aici încolo, omul îºi va face chip
cioplit ºi i se va închina lui, îndepãrtându-se
de desãvârºire. Cineva trebuie sa fie de vinã
de aceastã erezie, aºa ca Unchiul va fi ucis, iar
romanul devine… poliþist. Cine este ucigaºul?
Aceasta va fi întrebarea primului strat
hermeneutic, pe care cititorul popular îl va
urmãri cu asiduitate, cãutând semne
detectivistice, alãturi de “Eu, Cadavrul”, “Eu,
câinele”, “Eu, calul”, ”Eu, Ucigaºul”…

Pamuk însã poartã de grijã ºi celorlalþi
cititori, mãrturisirile ºi dialogurile fiind,
treptat, pline de sensuri filosofice. Amintesc
aici secvenþa separarii universalului de particu-
lar ( un alt nume al temei), sãvârºitã cu mare
acurateþe prin imaginea calului; sau scena
senzaþionalã a descrierii intrãrii în moarte a
Unchiului (bineînþeles, naratã de mortul
însuºi!), a refuzului de a-l urma pe Diavol, a
luminii miraculoase în care adastã sufletul
Unchiului, “de micimea unei albine” în mâna
îngerului Azrail.

Personal, aº fi preferat ca Ucigaºul sã nu
fie aflat, dar înþeleg ca Pamuk a urmat acest
traseu de policier nu numai pentru a-l mulþumi
pe cititorul leneº, ci mai mult : pentru a-l
ironiza.

Pentru cã, adevãratul Ucigaº nu este unul
din cei trei miniaturiºti, ci este Roºu. Iar Roºu
este viaþa însãºi (bine, întâi este o culoare
folosita de miniaturiºti ºi care, în discursul sãu,
se glorificã pe sine): “Cât sunt de fericit sã fiu
Roºu! Sunt plin de patimã; sunt puternic; ºtiu
cã am fost observat; dupã cum ºtiu ºi cã nu vã
puteþi împotrivi mie.(…) Unde ma lãfãi eu,
ochii strãlucesc, se aprind pasiunile, se ridicã
sprâncenele, iar inimele bat mai repede. Priviþi-
mã: ce încântãtor este sã trãieºti!”. Roºu este
patima, stilul, omenescul, Occidentul,
“cãderea” – prototipul total al Ucigaºului
privirii pure divine.

Trebuie sã arãt un truc arhitectonic
remarcabil al lui Pamuk: dupã prima
intervenþie a lui Roºu – simbolul vieþii –  prim-
planul romanului este luat de povestea de
dragoste dintre ªeküre ºi Negru, ceea ce
marturiseste  cã romanul este unul despre
fericirea realã, a oamenilor muritori ce cautã
fericirea în viaþa trãitã ºi nu în imaginea fericirii
pictata de miniaturiºtii orientali.

La acest nivel întâlnim o interferenþã cu
Numele trandafirului, însã cred cã romanul lui
Eco este o demonstraþie semioticã, în care
frumuseþea argumentãrii ºi finalitatea ei sunt
esenþiale. In vreme ce la Pamuk avem un ro-
man total, narat simplu, cu miza pe ce este
fragil, lumesc, omenesc. Romancierul turc are
talentul întârzierii, tehnica suspansului,
frumuseþea aluvionãrii poveºtii.

ªi, spre final, cine credeþi cã scrie romanul
pe care tocmai am încercat sã-l prezint?
Nimeni altul decât …Orhan, unul dintre copiii

Dintotdeauna omul trãieºte în acelaºi timp
în mijlocul naturii ºi al culturii. ªi dacã natura
înseamnã mai întâi de toate ceva care a apãrut,
a crescut de la sine, fãrã intervenþia noastrã ºi
ceea ce lãsãm în seama propriei sale creºteri,
cultura este o creaþie proprie a omului.

“Rãsãrit”în mijlocul naturii, omul i se
opune, pune întrebãri, constrânge, simþindu-
se constrâns provoacã procesul dual fãrã
sfârºit dintre subiect ºi obiect, dintre el însuºi
ºi ceea ce-i este exterior.

Provocat de îndoialã, de întrebãri, de
nevoile umane, spiritul ca o consecinþã care
se modificã mereu, pe mãsura îmbogãþirii cu
noi cunoºtinþe, provoacã noi nevoi, noi
interese, noi întrebãri.

Eminescu este exponentul genial al
timpului sãu, valabil prin creaþiile sale pentru
eternitate, el rãmânând o fericitã sintezã a
valorilor spirituale ale poporului român care
s-a produs în epoca marilor clasici. Arta lui
constã în a preface ideile în muzicã ºi
metafore.

Formaþia poetului aparþine unui timp bine
determinat, cu caracteristicile sale culturale,
sociale, politice ºi economice, cu limitele ºi
deschiderile sale.

Unicitatea lui este datã de puterea de
asimilare, sintetizare ºi transfigurare, atribute
care aparþin prin excelenþã geniului, fapt ce
i-a permis urmãtoarea remarcã: “Dumnezeul
geniului m-a sorbit din popor cum soarele
soarbe un nour de aur din marea de amar”.

Adânca impresie produsã de opera lui
Eminescu asupra tuturor este determinatã de
faptul cã am simþit în felul nostru ceea ce a
simþit poetul, în emoþiile lui regãsindu-ne
propriile emoþii, numai cã el ne rezumã pe
toþi ºi are darul de a deschide framântãrii
sufleteºti cea mai aleasã expresie, aºa încât
glasul lui, deºteptând rãsunetul în inimile
noastre ne dã, totodatã, cuvântul pe care
singuri nu l-am fi gãsit.

14.01.2008
Vasile Iordache

lui ªeküre care-l ºi caracterizeazã pe “autor”
drept “mincinos”: “…sã fiþi cu bãgare de
seamã ºi sã nu-l credeþi pe Orhan! Cãci nu va
exista minciunã pe care sã n-o ticluiascã pentru
ca povestea lui sã fie frumoasã, iar noi sã o
credem.”

Este un final ingenios, aºa cum este întreg
romanul, ce-mi evocã (ei,da, Nietzsche!)
ultimul fragment din Dincolo de Bine ºi de rãu:
“ªi numai pentru a putea picta dupã-amiaza
voastrã, voi, gânduri ale mele scrise ºi pictate,
numai pentru ea am culori, multe culori, multe
gingãºii multicolore…”

Mã numesc Roºu este un roman uluitor,
dinamic, popular, profund, viu, spectaculos -
de o originalitate ce va marca istoria artei
romaneºti. Iar Orhan Pamuk este, pur ºi simplu,
un romancier genial adevãrat, iar nu unul
trâmbiþat de marketingul imaginii ºi de critica
literarã servilã.

GÂNDURI
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CE  FEL  DE  POPOR
SUNTEM

Dacã un strãin, descins în
scumpa noastrã þãriºoarã
serveºte masa timp de o
sãptãmânã în restaurantele
noastre, sau merge la câteva
nunþi ori botezuri, torturat, tocat

mãrunt, ciobit, ciopârþit de sutele de decibeli
generaþi continuu de aºa ziºi muzicieni sau disk-
jokei sau ce altceva or fi, strãinul acesta zic, ar
trage concluzia logicã cã suntem un popor de
surzi. Eu aº fi înclinat sã îi dau dreptate! Dar
poporul acesta nu este surd... ci doar rãbdãtor:
rabdã când o bandã de inconºtienþi cântã cu
staþiile la maximum la o nuntã, rabdã când
politicienii îºi bat joc pe faþã de banul public,
rabdã justiþia care inventeazã pentru mafioþi ºi
puternicii zilei vicii de procedurã la nesfârºit ºi
la nesfârºit pânã la prescrierea infracþiunii, rabdã
scumpirile repetate la gaz, benzinã, chirii,
mâncare, rabdã, rabdã, rabdã...

Un strãin care ne-ar vedea dând iama în su-
per-marcheturi ºi golindu-le mai repede decât
reuºesc angajaþii sã le umple ar trage concluzia
logicã cã suntem niºte mâncãcioºi. Eroarel!
Zecile de ani de frustrare ºi privaþiuni ne-au
imprimat în subconºtient fobia acumulãrilor de
orice fel.

Cetãþeanul care pleacã acasã cu un cãrucior
plin de mâncare face asta deoarece capatã
sentimentul de siguranþã: siguranþa cã nu va sta
la coadã ca pe vremea lui nea NICU, siguranþa
cã va fi la adãpost mãcar câteva zile în cazul
unui cataclism etc, etc...

Fiecare popor în existenþa sa istoricã a fost
la un moment dat aparent ba surd, ba mâncacios,
ba lacom, ba crud.

Când nu vom mai fi lacomi, cruzi, perfizi,
surzi, sigur “CINEVA” ne-a teleportat câteva
secole mai târziu în viitor, dacã acesta va mai
exista pentru noi.

SPUNE-MI  DREPT  DE  CE TU
VEZI  PESTE  TOT  DOAR

IEPURI VERZI ?

S-a iscat un scandal uriaº când o întreagã
echipã ministerialã a fost acuzatã de fraudã ºi
corupþie.

Cu toate cã presa a facut publice numeroase
documente scrise ºi filmate, nimeni nu ºi-a dat
demisia, chiar dacã ratingul de þarã a scãzut
vertiginos, iar imaginea patriei a fost terfelitã
crunt. Guvernul, prin purtatorul sãu de. cuvânt
1-a luat pe NU în braþe, invocând o manipulare
politicã a opoziþiei. De undeva, noi dovezi au
început sã aparã în mass-media, aºa de clare
încât primul ministru a fost nevoit sã numeascã
o comisie de anchetã, fabricând rapid ºi o
ordonanþã de urgenþã, care interzicea publicarea
sau difuzarea “PROBELOR” în presa de orice
fel, atâta timp cat comisia îºi exercita

F.M.
CIOCEA

atribuþiunile. Au mai lãtrat ziarele câteva zile,
apoi subiectul s-a rãcit

Dupã câteva luni doar vreo foaie amãrâtã de
provincie încerca sã-ºi trezeascã cititorii cu o
întrebare mai mult retoricã:

- Comisia lucreazã? Când vom intra în
posesia unei hotãrâri definitive?

-La paºtele cailor! Parafrazau ºugubeþii.
Dupã cum evolua ancheta era posibil ca

aceºtia din urmã sã aibã perfectã dreptate. Dar
destinul a vrut altfel;

La o jumãtate de an de la declanºarea
scandalului, tot executivul, mai puþin primul
ministru, domicilia permanent în saloanele
spitalului de nebuni.

-Vor sã scape de justiþie! se ºuºotea.
-ªi-au pus bine milioanele, iar acum îºi fac

ieºirea pe uºa din dos, bârfeau alþii.
Totuºi adevãrul era mult mai crud;
-SUNT chiar nebuni, îmi spuse prietenul

meu, medic la respectiva instituþie. Toþi, fãrã
excepþie sunt chinuiþi de aceeaºi iluzie: sute de
iepuri verzi care le sar în braþe sau zburdã fericiþi
în jurul lor.Sã-i vezi, nene cum îi mãngãie, cu
câtã afecþiune!

-Ce faceþi ,domnilor miniºtri, îi intreb?
-Ne plimbam iepuraºii, rãspund în cor! Nu-i

aºa cã sunt foarte simpatici? Spun asta cu patos
insoþind afirmaþia cu mângâieri de o tandreþe
copleºitoare.

-Nu exista nici un tratament?
-Nimic eficace! Câteodatã îmi vine sã cred

cã s-au intoxicat cu vopseaua de pe dolarii
fraudaþi atunci când i-au numãrat.

-Cum îþi explici cã primul ministru nu-i
afectat ?

-Este o vulpe ºireatã! Îºi stãpâneºte emoþiile.
ªtii ce mi-a spus în primele zile de la internarea
subalternilor sãi? Era tare cãtrãnit’

- „Sunt tâmpiþi ºi proºti, domnule, aºa le
trebuie’” Dacã erau vânatori cu experienþã ca
mine trebuiau sã stie cã un iepure salbatic, de
orice culoare ar fi el, nu-þi sare în braþe sã îl
mângâi ca o pisica!

DE  CE  PAMANTUL  NU  MAI
ESTE  ROTUND ?

Revelatia a venit brusc ca o cortinã spulberatã
de uragan cu acoperiº cu tot.

-Pãmântul nu mai este rotund! le-am spus
copiilor mei.

M-au privit circumspect, aºa cum mã privesc
mereu când încerc sã le impun ceva ºi realizând
cã expresia este cât se poate de serioasã au
pãrãsit încãperea fãrã sã zicã ceva.

-S-a scrântit! l-am auzit pe cel mic spunându-i
fratelui sãu.

Nu mai este rotund... Nu mai este rotund...
Ideea asta nu mi-a dat pace toata ziua. Parcã
cineva pãtrunsese în mintea mea ºi îmi repeta la
nesfârºit aceleaºi cuvinte. Cãnd i-am împãrtãºit
prietenului meu cel mai bun aceastã obsesie mi-a
rãspuns cu umor:

-Parcã a fost vreodatã altfel? Unii ºi 1-au
imaginat plat ca o tipsie, alþii ca o parã frumos
pârguitã ºi chiar dacã sateliþii ni-1 aratã rotund
tu poþi sã þi-1 imaginezi pãtrat sau hexagonal
sau cum vei vrea cu o singurã condiþie... sã nu
le impui ºi altora aceastã viziune! Ce puteam
sã-i reproºez. Avea dreptate... Dar vocea din
capul meu continua la nesfârºit sã declame; “Nu
mai este rotund... Nu mai este rotund”. Discutam
cu cineva ºi la un moment dat, fãrã sã-mi dau
seama exclamam:

-Stii, Pãmântul nu mai este rotund!
Ticul asta verbal ajunsese cunoscut de toatã

lumea.Când întâlneam pe cineva, înainte de a
deschide eu gura îmi spunea grãbit:

-Da, da, Pãmântul nu mai este rotund! ªi îºi
vedea grãbit de drum. De la servici m-au trimis
la psihiatru, dar fiindcã în rest eram normal am
fost sfãtuit sã mã abþin de la a rosti fraza obsesivã
cu orice ocazie. La chefuri prietenii declamau
în cor încã de la început:

-„pãmântul nu mai este rotund” o ºtim! ºi apoi
ne distram normal fãrã sã mai repet eu asta.

În oraº se inventase un nou salut, care-i distra
copios, în special, pe tineri.

-Pãmântul nu mai este rotund! spunea unul
când întâlnea un altul pe stradã.

-Nu mai este! Rãspundea celãlalt hohotind.
Asta spre disperarea familiei ºi în special a
copiilor care-ºi pierdeau cumpãtul la cea mai
micã aluzie. Dacã în sala de clasã cineva desena
un cerc pe tablã sau rostea în diverse contexte
cuvântul “rotund” se simþeau vizaºi direct.
Aproape cã nici nu mai vorbeau cu mine.

Apoi a explodat bomba: Un satelit american,
folosind tehnici speciale a fotografiat aºa zisa
aurã a pãmântului, care, surprizã, s-a dovedit a
nu fi deloc rotundã cum era normal sã fie, ci
erodatã, conorsionatã asemeni unui aisberg în
valurile furtunoase ale Nordului. ªtirea preluatã
de mass-media a zdruncinat irevocabi
convingerile adânc înrãdãcinate ale oamenilor
de ºtiinþã ºi implicit ale cetãþenilor de rând
obiºnuiþi sã creadã aproape tot ce se spune la
televizor.

-Mucalitule, îmi spuneau cunoscuþii în zilele
urmatoare, ºtiai ºi nouã nu ne-ai spus nimic!

Tãceam, bucuros cã vocea din cap încetase
sã mã mai terorizeze. Cei care în urmã cu o
sãptãmânã râdeau de mine, acum mã opreau pe
stradã salutându-mã respectos ºi împinºi de
remuºcare mã ridicau în slãvi.

-LE-AÞI LUAT-O ÎNAINTEA AMERI-
CANILOR CU SATELIÞII LOR CU TOT! Cât
ne bucurãm cã în orãºelul nostru prãpãdit trãieste
un savant ca dumneavoastrã!

Tãceam! Ce sã le spun? Cã Pãmântul este
bolnav? Cã inconºtienþa noastrã îl îmbolnaveºte?

Familia vorbea iarãºi cu mine, dar în loc sã
mã bucur deveneam din ce în ce mai nostalgic.
Iatã, gândeam, ce uºor poþi trece de la statutul
de nebun la cel de savant printr-un concurs de
întâmplãri favorabile ºi câþi savanþi veritabili au
fost declarati nebuni de semenii lor ignoranþi!
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PREZENÞA  LUI
EMINESCU

,,Poþi sa-ntâmpini patrioþii ce-au venit de-atunci
încolo?

Înaintea acestora tu ascunde-te, Apollo!’’
Invectiva introdusã ca rãspuns la interogaþia retoricã.
,, O, eroi! Care-n trecutul de mãriri vã adumbriºeti,
Aþi ajuns acum de modã de va scot din letopiseþi,
ªi cu voi drapându-ºi nula, vã citeazã toþi nerozii,
Mestecând veacul de aur în noroiul greu al prozii.’’
Retorismul creste, substanþa mizeriei morale ºi politice

se incarneazã :
,,Au prezentul nu ni-i mare ?N-o sã-mi dea  ce o sa cer?
N-o sa aflu între-ai noºtri vre un falnic juvaer?
Au la Sybaris nu suntem lângã capiºtea spoielii?
Nu se nasc glorii pe stradã ºi la uºa cafenelii,
N-avem oameni  ce  se luptã  cu retoricele suliþi
În aplauzele grele a canaliei de uliþi,
Panglicari în ale þãrii, care joacã ca pe funii,
Mãºti cu toate de renume în comedia minciunii?’’
Versurile se cristalizeazã în portrete caricaturale

politice, care sunt atât de expresive ºi precise în acelaºi
timp încât pare sã reprezinte un prototip universal al
canaliei politice, dar în acelaºi  timp netrebnici concreþi
pe care am putea sã-i  nominalizam, n-o facem, din
condescendenþã pentru auditoriu!

,,Au de patrie, virtute, nu vorbeºte liberalul,
De ai crede cã viaþa-i e curatã ca cristalul?
Nici visezi cã înainte-þi sta un stâlp de cafenele,
Ce îºi râde de-aste vorbe îngânându-le pe  ele.’’
Iatã, în continuare, tipul concret , în tusa groasã, a

unui astfel de monstru politic:
,,Vezi colo pe uriciunea fãrã suflet, fãrã cuget,
Cu privirea-mpãroºatã ºi la fãlci umflat ºi buget,
Negru, cocoºat ºi lacom, un izvor de ºiretlicuri,
La tovarãºii sãi spune veninoasele-i nimicuri;
Toþi pe buze-având virtute, iar în ei monedã calpã,
Quintesenþa de mizerii de la creºtet pânã-n talpã,
ªi deasupra tuturora, oastea sa ºi-o recunoascã ,
Îºi aruncã pocitura bulbucaþii ochi de broascã…’’
Pasajul urmãtor, un punct culminant al pamfletului ,

configureazã imaginea parlamentului þãrii, ºi care este
astãzi vârful ticãloºiei politice!

,,Dintre-aceºtia þara noastrã îºi alege astãzi solii!
Oameni  vrednici ca sã ºazã în zidirea sfintei Golii.
În cãmãºi cu mâneci lunge ºi  pe capete scufie
Ne fac legi ºi ne pun biruri, ne vorbesc filozofie.
Patrioþii! Virtuoºii , ctitori de aºezãminte,
Unde spumega desfrâul, în miºcãri ºi în cuvinte,
Cu evlavie de vulpe, ca în strane ºed pe locuri,
ªi aplaudã frenetic, schime , cântece ºi jocuri…
ªi-apoi în Sfatul þãrii se adun sã se admire
Bulgãroi cu ceafa groasã, grecotei cu nas subþire;
Toate mutrele acestea sunt pretinse de român,
Toata greco-bulgãrimea e nepoata lui Traian!’’
Am citit poezia pentru dumneavoastrã, pentru cã  o

lecturã aproape  integralã  aratã prezenta lui Eminescu în
duhul simþirii poporului român care a respins ºi respinge
veneticismul politic, spurcãciunea îmbogãþirii ticãloase,
pentru care cei tari azi cred cã nu vor plãti pentru
flãmânzirea acestui popor, pentru izgonirea lui peste
graniþele þãrii, umilit de sãrãcie ºi abuzuri.

,,Tot ce e perfid  ºi lacom, tot Fanarul, toþi iloþii,
Toþi se scurserã aicea ºi formeazã patrioþii,
Încât fonfii ºi flecarii, gãgãuþii ºi guºaþii
Bâlbâiþi cu gura strâmbã sunt stãpânii astei naþii!’’
Luciditatea lui Eminescu, pe care a plãtit-o scump se

remarcã în simptomul  înstrãinãrii ,,aleºilor’’de poporul
pe care îl reprezintã ºi care nu acceptã în nici un chip
izgonirea lor din paradisul corupþiei, al abuzului, de la
vranele bunãtãþilor ºi frumuseþilor acestui neam lovit iarãºi
crâncen de istorie chiar prin aleºii lui.

,,ªi acum priviþi cu spaimã faþa noastrã sceptic-rece,
Vã miraþi, cum de minciuna astãzi nu vi se mai trece?’’
Finalul poeziei reprezintã cea mai cunoscutã invocaþie

retoricã, ameninþãtoare din poezia româneascã:
,,Cum nu vii tu, Þepeº Doamne ca punând mâna  pe

ei…’’

„Gândul limpezeºte
alte gânduri, dar nu
limpezeºte suferinþele” –
scria Cioran în Cartea
amãgirilor, cãci lecturând
cartea lui Aurel Anghel
despre „optzecistul”

Gheorghe Iova sub inspiratul titlu „Întemeierea
textului” apãrutã la ed. CEEACE,2007 (192
pag), nu ai cum sã nu-i simþi zbuciumul clipelor
în care a scris aceastã carte, sã nu-i simþi
zbaterea pânzelor mânuite cu îngrijorare între
raiul ºi iadul mãrginit de mãrile textelor ioviste.

„M-am întemeiat în text ºi nu pot spune cã
sunt fericit. Deocamdatã numai tulburat ºi
neliniºtit”- se destãinuia autorul intrând în text.
Titlul cãrþii „Întemeierea textului” ne întãreºte
convingerea cã ne aflãm în faþa unei miºcãri
browniene creatoare de tensiune interioarã, ce
se realizeazã prin reluãri ale textului, adãugiri
ºi nuanþãri ale propriilor trãiri, trepte parcurse
harnic ºi eficient cu o mare iubire pentru
muzica ºi vibraþia cuvântului care poate învinge
chiar moartea. Efectul artistic al acestei cãrþi
concepute prin lecturarea textelor Iova, este cu
atât mai puternic, cu cât instrumentarea ºi
pichetarea comentariului se desfãºoarã
spectaculos prin adãugirea unor date ºi
întâmplãri biografice (fapt ce desparte graniþa
comentariului ºi îl apropie de aventura
romanului), fãcându-ºi pãrtaº cititorul la
aceastã aventurã a cititului condiþionat de
scrisul celuilalt. Pânã unde? Pânã acolo unde
ne obligã automat sã-i dãm creditul pe care îl
acordãm în astfel de cazuri unei lucrãri
minuþios întocmite: “… nu existã literaturã în
afara textului, numai cã în viziunea celor ce l-au
redescoperit, reevaluat, revigorat ºi repus în
drepturi, textul este deja piatrã de hotar …
textul este ca un selector de cuvinte, le spulberã
pe cele inutile ºi stricate. În limbaj agricol,
goaze”. În paginile cãrþii, Aurel Anghel susþine
activ cu acribia ºi competenþa profesorului care
se înroleazã cu tot harnaºamentul armelor, pe
tãrâmul texteiovismelor ºi o spunem cu toatã
convingerea, îl întrezãrim printre texte
“aproape de acoperiºul lumii” pentru “a
întemeia cuvântul cu tainele lui” (pag 103);
„capabil de a arunca grenada înapoi, înainte
de a face explozie” aºa cum imprevizibil face
o remarcã subtilã cu privire la autorul despre
care se rosteºte. O predilecþie evidentã o
manifestã Aurel Anghel pentru introducerea în
text a cuvântului definit ad-literam în DEX;
definiþii necesare ºi pe care þi le împãrtãºeºte
drept „chei”semnificaþiilor ºi barierelor care
îngrãdesc cititorului înþelegerea semanticii
acestuia, ºi cu siguranþã ºi din dorinþa de a-ºi
organiza comentariul care urmeazã pe text:
„Litera se zideºte în cuvânt, cuvântul în sensul
dorit de text, textul se întemeiazã în cel ce scrie,
restul e curgere, e fluid, e apã chioarã” sau
„Dacã forma este componenþa vocale-consoane
(…) problema conþinutului este deosebit de
complexã. Conþinutul turnat în forma
cuvântului este sensul, iar sensul se defineºte
obligatoriu în comunicare”. În prefaþa la carte,

Aproape de acoperiºul lumii
un alt scriitor textualist (din sfânta treime
Gheorghe- n.a.), Gheorghe Ene, surprinde foarte
exact calitãþile unui text remarcabil scris de autor
despre scrisa altui autor, care a înregistrat
acumulãri sensibile de la carte la carte: „Dacã
aº fi, totuºi, pus în imposibilitatea de a încadra
aceastã carte într-un gen anume, n-aº avea
încotro ºi aº încadra-o în categoria romanului
de aventuri (sic!) descriind-o drept aventura unei
lecturi…”. Sugestia lui Gheorghe Ene
potenþeazã sensurile proprii ale cuvintelor ºi
aºeazã lumea semnelor ºi reperelor cãrturãreºti
sub semnul aventurii ºi asta nu întâmplãtor. Ei
da! Acolo, “aproape de acoperiºul lumii”, Aurel
Anghel nu escaladeazã Piscul Tainei din textele
Iova în tentativa de a gãsi punctele de
convergenþã între poezie ºi misterul pitagorean,
ci pentru “a înþelege ce este cu rãzmeriþa pe care
a fãcut-o acest scriitor excepþional Iova, în scrisa
literaturii române încã din anii 70”, adicã acela
de a fi scris “ºi sã rãmânã acolo ca piatrã de
hotar”. Percepem aici ºi un discurs “mângâietor”
la descifrarea textelor Iova, cu întrebãri retorice
la adresa Celui Nevãzut din texte, întrebãri pur
retorice bineînþeles, nu atât cât aºteaptã de la
acesta vreun rãspuns în complicitate, cât extins
la neindentificabilul cititor stârnit din curiozitate
la un dialog al tãcerilor în aºteptare: “ – Domnule
profesor, ai grijã, ºi mai bine þi-ai vedea de
treabã. Ieºi din poveste pânã mai ai timp. Ce-a
vrut sã spunã?” Într-o carte despre scrisa lui Iova,
cu repetiþii ºi reluãri de motive, Aurel Anghel
are voinþa de a se impune în aceastã ipostazã de
lector, într-o frumoasã ºi de folos zãbavã a
cititului, determinat de varii necunoscute pentru
a coborî cum spune, în parcul vecin sã “ia loc
pe o bancã ºi spune unui cunoscut o poveste;
desface de la brâul sufletului, capãtul unui fir
narativ”.

TUDOR CICU

(urmare din pag. 1)

Evenimente culturale la
Galeriile ARCADIA

Miercuri, 23 ianuarie 2008, orele 17,00, la
Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” din
Slobozia a avut loc vernisajul expoziþiei
„Lemn viu, lemn rupt, lemn mort  în Prater ºi
Lobau – Austria”, fotografii de Peter Sragher.

Vernisajul a fost urmat de o searã de poezie,
avându-i ca invitaþi pe Peter Sragher, Aurel
Maria Baros, ªerban Codrin, Gheorghe
Dobre, Anghel Macedon ºi Costel Bunoaica.

Organizatori: Consiliul Judeþean Ialomiþa,
Ambasada Austriei, Forumul Cultural
Austriac, Centrul Cultural UNESCO „Ionel
Perlea” ºi Asociaþia Culturalã HELIS.
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Uite-aºa! Cum-
necum, mai de voie,
mai de nevoie, am
sãvârºit-o ºi p-asta.
Muri. Eh, nu mai ºtiu

dac-am murit de moarte bunã (adicã cum
„moarte bunã”? poþi sã-i zici la muierea cu coasa
aºa o grozãvie, cum c-ar fi bunã? mã rog...)...care
va s’zicã de moarte bunã – mã rog – de moarte
nebunã, de boalã ori de plictisealã. Apãi nici cã
mai conteazã! Când te vezi ditai omu’ culcat pe
spate, cu mâinile împreunate a neputinþã si cu
pardon în sus, sã se zgâiascã toþi la tine ca la
mumiile egiptene, sã-þi numere toate firele de
pãr din cap – ce þi-a mai rãmas, cã deh! – ºi sã se
bucure, bucura-s-ar ca mine! cã ai fost tu, vezi
bine ºi Doamne-ajutã cã n-au fost ei...ªi-n timpu-
ãsta sã nu poþi sã miºti nimic, ori sã le zici una
sã le meargã fulgii, sã nu se mai bucure cu-atâtea
lacrimi. Adicã: „vezi, nene, ce te-am iubit noi
pe tine, ce jale ne-ai lãsat în suflete” bla, bla.
Fugiþi d-aci, bã, cã vã ºtiu eu ce maimuþoi îmi
sunteþi! Pânã mai ieri m-aþi fi mâncat cu tot cu
pene – noroc cã n-aveþi voi dinþi pentru mine –
ºi-acuma...hai, roiu! c-aþi început sã puþiþi.

Cugetând eu aºa – vezi bine sunt un cugetãtor,
ºi-aºa am sã rãmân, pânã...na! cã era sã zic
pân-oi muri, mã rog, pânã n-oi mai avea cu ce.
Sã cuget, bre, cã doar nu...mã rog, deºi n-ar
strica... Aºa, cugetând, deci, lãsând la o parte
necazul de-a nu mai putea face ori spune ceva,
am descoperit niscaiva binefaceri în treaba asta
cu mortãciunea. Bunãoarã, poþi sã-i vezi pe toþi
care se preumblã pe la capul tãu cu flori ºi
lumânãri (cât am trãit nu mi-aþi fi dat un capãt
de aþã, ºi-acuma tot voi veniþi sã mâncaþi de la
mine. Aºa-i c-abia aºteptaþi sã mã vedeþi în
fundu-ãla de groapã ºi sã-ncepeþi degrabã sã
vã-ndopaþi? Nesãtuilor!)...aºa, poþi sã-i vezi pe
toþi ºi sã le mãsori meschinãria. Îi vezi ca-ntr-o
oglindã fermecatã, cum nu se vãd ei în oglinzile-
alea spurcate ºi mincinoase-ale lor, care le-aratã
doar ce vor ei sã vadã. Uitã-te la baba Leana, ce
se mai chinuie, sãraca:

- Gheorgheee ...Gheorgheee... ºi iar
Gheorghe! Ho, cã te-am auzit! Adicã de ce „ºi
iar”, de douã ori nu era de ajuns? Dã-te mai
încolo, uruitoareo, cã mi-ai spart timpanele! Oi
fi io mort, da’ surd nu sunt.  Asta-l strigã pe
bãrbac-su, cã tot Gheorghe l-a chemat. O fi
crezând cã mã pãcãleºte, cã nu-mi mai aduc
aminte. ªi ce dacã-s mort, asta-nseamnã cã-s ºi
uituc? Babã sclerozatã! Ia uite ºi la nevastã-mea:

- Gheorghiþããã...Gheorghiþãããã! (sã nu zici
„ºi iar Gheorghiþã”, cã sar la tine!) Un’ te duci
tu, Gheorghiþããã?

I-auzi, fa! Ia mai zi, cã-mi place! Gheorghiþã,
ai? Mie Gheorghiþã mi-a zis doar mama, când
eram copil. Tu din „tâmpitu’ dã Gheorghe” nu
mã scoteai. Vezi, d-aia-i bine sã moarã omu’! ºi

Cugetãri
între patru scânduri

ce mã-ntrebi un’ mã duc? N-ai zis tu sã mã duc?
Cã nu era zi sã nu mã trimiþi: „ Du-te, ducea-te-
ai pã pustii! Cã l-ai fãcut om p-ãla cu cârciuma
din colþ.” L-am fãcut, ºi ce? Tre’ sã facã omu’
ceva cât trãieºte. Cã uite dupã aia ce pate – stã
sã-i facã lui alþii. Drept îi? Acu’ ce nu-þi convine
cã plec? Eheee...las’ cã ºtiu eu. Pãi cine-o sã-þi
mai sape þie, cine-o sã-þi mai coseascã, cine aia,
cine ailaltã? Pentru aia ºi-ailaltã, nu zic, oi gãsi
tu înlocuitor, da’ sã ºtii cã coasã ca a mea n-are
nimeni. P-asta pot s-o jur, cã-i verificatã. Auzi,
ia nu te mai boci atâta! Ia-te de mânã cu baba
Leana ºi jeliþi-l pe Gheorghe-al ei. Cã io, dacã
stau sã mã gândesc bine, chiar mã bucur c-am
scãpat de muncã...ºi de-o urâtã ca tine. Ptiu! Cã
urâtã mai eºti! Cum nu te-am vãzut io toatã viaþa?
Mi-oi fi fãcut ceva cu þiganc-aia de venea toatã
ziua dupã mãlai. Las’ sã fie la voi! Uite, sã-þi
spun drept, dac-aº mai avea o viaþã, nu te-aº mai
lua nici mort. Nici cum? Mã rog...nu te-aº mai
lua nici cu þigancã, nici fãrã ea. Vezi, d-aia-i bine
sã moarã omu’ – se mai deºteaptã ºi el oleacã.
Nu era vorb-aia: „mai bine mai târziu, decât
niciodatã”?

Ia te uitã cine-a venit! Sãru’mâna, pãrinte!
Nu rãspunzi, ai? Te-ai fãcut gomos! Pãi cum sã
nu te faci, dacã astea sã calcã pe picioare,
care-ajunge mai repede sã-þi pupe mâna. Ce-oþi
fi crezând, paparudelor, cã v-aþi asigurat locu-n
rai? S-o credeþi voi! Puteþi sã-l þucaþi pe popa
din creºtet pânã-n tãlpi, cã tot iadu’ vã-nghite,
pãcãtoaselor! Las’ cã vã ºtiu io! Duminica
vã-nghesuiþi la bisericã, ºi-n loc sã vã-mpãcaþi
cu Dumnezeu, vã uitaþi la pãlãria coanii preotese,
ºi-o bârfiþi cã nu ºi-a pus basma. ªi de-ar fi numai
ãsta pãcatu’ vostru! Hai, nu-l mai sufocaþi pe
pãrintele, lãsaþi-l sã-mi dea ºi mie niþicã
importanþã, cã-n rest numai lui i se dã. Ca atunci
când a fost cu-mpãrþitu’ loturilor – zice primaru’:
” Mã Gheorghe, uite ce m-am gândit eu, tu eºti
bãiat bun (m-am mirat, atunci aflam ºi eu prima
datã, da’ cum era sã-l contrazic?) – tu eºti bãiat
bun – zice – adicã eu – ºi n-ai sã iei foc dacã-þi
dau þie terenu-ãla din care tot þâºneºte apa, c-a
fost lac mai acu’ câþiva ani, da’ pãrintele nu-l
mai vrea, cã dacã tot nu mai are peºte...ºi uite, i-l
dau p-al tãu, cã-i îngrijit, sol fertil, mã-nþelegi...
un preot avem ºi noi, dacã se supãrã ºi pleacã,
vine altu’, care s-ar putea sã râvneascã la al
meu...ºi nu-i bine, un primar avem ºi noi, ºi
dacã...mã-nþelegi?

- Îhî... da’.....
- Hai cã eºti bãiat bun! Na o þuicã!

Un primar avem ºi noi, ºi ãla deºtept foc. ªtia el
cã pentr-o þuicã putea sã-mi dea pãmânt ºi-n
Marea Neagrã. Cã, deh, sunt bãiat bun, adic-am
fost...mã rog...

I-auziþi ce zice popa! Taman a rostit „bun
creºtin” (despre mine vorbeºte? Am trãit s-o aud
ºi p-asta! Sau...mã rog...am murit s-o aud ºi p-asta).

Loredana Dãnilã

Pãi cum, pãrinte, nu ziceai mata cã n-aº fi, când
mã-ntâlneai la cârciumã? ” Mai treci ºi tu,
Gheorghe, pe la bisericã, sã-þi mai speli
pãcatele!” Io dam din colþ în colþ cum puteam:
„D-apãi, pãrinte, sãrãcia mea! cã nu mai am timp
sã mã spãl nici pe mine, dar’mite cele pãcate!”
Eh, acuma oi vedea ce-oi face cu ele!
„...ºi iartã-i pãcatele pe care le-a sãvârºit, cu
fapta, cu gândul ori cuvântul...”
Aºa da! Zi-i, zi, cã zici bine! L-auzi, Doamne,
pe pãrintele? El a zis, n-am zis eu! „...ºi de-a
fost afurisit de vreun preot...” Cum, cum? Cred
cã n-am auzit bine! Cum sã facã asta o faþã
bisericeascã? Eu nu mi-am afurisit nici porcu’
din bãtãturã. Doar l-am mâncat. Da’ asta-i altã
poveste. ªi-n post. Da’ ce mai conteazã? Auzi,
pãrinte, mie treba cu afurisitu’ nu-mi miroase-a
bine. Nu cã eu aº mirosi acu’ mai frumos,
da’...eºti sigur cã n-ai încurcat cãrþile? Ori cã
n-ai sãrit vreun rând?

„Dumnezeu sã-l ierte!” Aha! ªi cu asta aþi
scãpat de mine. O! Sã vezi c-acu-ncepe „veºnica
pomenire”, unde se plânge mai rãu ca la
telve...tleve...terfe...novelele-alea, bre, de-ncepuse
ºi muierea mea sã se uite, pânã m-am dat la ea ºi
i-am zis cã-i dau io ei telenovea de cinci ori pe
noapte. De-atunci n-am mai vãzut-o uitându-se,
da’ când dispãrea mai mult de-acasã ºi-o-ntrebam
de unde vine, zicea:” Am fost la a lu’ Costicã, la
telenovea”. ªi cum vorbea aºa, cu dus-întors, eu
nu prea ºtiam ce sã cred, da’ nici n-am cercetat
cazu’, cã era Costicã ditai omoiu. Cât despre-a
lui...nuº’ ce sã zic...

Ia, cât se mai jelsc babele-astea, sã mai cuget
ºi eu o fãrâmã, cã când m-or mânca viermii, cu
cugetãri cu tot, m-oi tot odihni.

Era unu’, Eminescu, parcã murise ºi ãla, da’
mi-a spus învãþãtoru’ când i-am sãpat via ºi
se-nvârtea pe lângã mine miorlãind la poezii, mi-
a spus c-a zis ãla una bunã de tot ºi taman mi-
am adus aminte de ea: „Mâna care-a dorit
sceptrul universului ºi gânduri/ ce-au cuprins tot
universul, încap bine-n patru scânduri”.

Acuma, io sceptru n-am avut, nici univers,
decât vreo douã ziare rãmase de la bunicu’, da’
sapa ºi coasa nu mi-au lipsit. Nici sticla cu þuicã,
mã rog...Da’ cum stau io ºi cuget – cât mai am
cu ce, v-am zis – mã gândesc cã n-am prea fi
avut loc toþi patru între scândurile-astea. Da’ de
m-ar fi iubit muierea mea (ptiu, urâtanie! Mai
bine nu!), mãcar la sticlã ºi tot i-ar fi fãcut loc.
Las’ sã bea ei, cã nu se mai saturã! Ce, ce-aveþi,
bre? Unde mã duceþi? Staþi cã n-am terminat!
Eu tocmai ziceam ceva de...

Da’ bine cã mi-aþi pus capacu’ ºi m-aþi trântit
în hãu-ãla, acu’ ºtergeþi-vã lacrimile ºi la masã!
Potârnichilor!

Ce s-a auzit? Te pomeneºti c-avea dreptate
Eminescu-ãla, uite, vezi, p-asta o uitasem:

 „Poþi zidi o lume-ntreagã, poþi s-o
sfarãmi...orice-ai spune/ peste toate o lopatã de
þãrânã se depune”.

Bre, Eminescule, bre, m-auzi? Ai greºit, bre,
cu poezeaua matale! Nu e doar o lopatã, e mai
multe...pune ãºtia la þãrânã pe tine, cât sã fie
siguri cã nu mai ieºi de-acolo-n veci. Auzi, nu te
supãra, da’ n-am stat sã le-numãr, cã m-a cam
luat oboseala...
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Pentru noi, trãitorii plaiurilor carpatine, sãrbãtorile
de iarnã culmineazã de mai bine de un veac ºi jumãtate
cu aceastã zi de sãrbãtoare a sufletului nostru, când
“Dumnezeul geniului l-a sorbit din popor cum soarele
soarbe un nour de aur din marea de amar”.

Iatã de ce la fiecare ianuarie – la puþin dupã Botezul
apelor acestui pãmânt – simt o datorie de suflet sã evoc
personalitatea marelui poet într-o zi atât de dragã nouã
încât a devenit ziua ºcolii noastre.

Pãmântul a mai dat un ocol Soarelui, dar anii se adãuga
în van la scara vremii, cãci EMINESCU rãmâne acelaºi
veºnic tânãr ºi visãtor, „cu ochii mari cât roata istoriei”,
scrutând tainele universului ºi ale omului.

Nu ne mai întrebãm câþi ani a împlinit EMINESCU –
pentru cã vârsta lui e … nevârstã, pentru ca etatea lui se
mãsoarã cu etalonul eternitãþii.

De 158 de ani teiul îºi ninge floarea frumos
mirositoare, cu aceeaºi melancolie, peste generaþii de
îndrãgostiþi …

Au trecut 158 de ani de când lacul liniºtit ºi albastru,
încãrcat cu flori de nufãr, poartã, cu aceeaºi graþie, o
barcã…

Timpul lucreazã în tot ºi-n toate, dar EMINESCU a
rãmas ºi va rãmâne, iar „noi trebuie sã fim superiori
timpului care trece prin noi fãrã sã ºtie, pe când noi o
ºtim”. Numai zãmislirile nepieritoare ale spiritului,
paradoxal, scurgerea clipelor nu le veºtejeºte, ci le sporeºte
puterea de dãinuire peste toate zãgazurile ºi opreliºtile
vremurilor. Numele sãu rãsunã din valurile vremii în inimile
noastre, fãcându-ne mai buni, sensibilizându-ne,
învãþându-ne sã culegem vise încãrcate de tainã, de dor în
splendoarea nopþii. În spiritualitatea noastrã naþionalã nu
existã pânã în clipa de faþã un reper mai exact pentru felul
nostru de a trece prin lume, atât de blând, atât de vulnerabil
sentimental.

Trãim în patria – EMINESCU, vorbim limba –
EMINESCU, gândim în chipul – EMINESCU, ne aºezãm
sentimentele în matricea simþirii sale. Fibra operei lui
sãlãºluieºte în fiecare dintre noi,  ne marcheazã irevocabil
destinul, modul de simþire ºi de percepþie a lumii ºi a vieþii,
felul în care comunicãm ºi ne exprimãm.  Iubim iubirea –
EMINESCU, numãrând aceiaºi însinguraþi plopi mereu
„fãrã soþ”, suntem melancolici o datã cu trecerea anilor
„ca nouri lungi pe ºesuri”, mai avem un „singur dor”, ne
întrebãm unde ne este copilãria „cu pãdurea ei cu tot” –
indiferent cã-l ºtim sau nu pe de rost.

Cel mai adesea mai degrabã intuit decât înþeles, nimic
din el nu ne este strãin.

Ne-am obiºnuit sã spunem cã EMINESCU este un
geniu, spunând cu aceasta cã EMINESCU este dincolo
de orice explicaþie.

Este bine de ºtiut ce anume a fãcut el spre a fi un
creator de geniu sau ca sã-ºi slujeascã geniul. Omul acesta
a trãit cu suferinþa de a nu ºti tot. Strãbãtând atunci
dovezile neºtiinþei lui, resimþi totul ca pe o lecþie ºi încerci
sã-þi dai seama ce înseamnã totuºi un „uomo universale”
în versiunea româneascã.

Cursurile variate pe care le audia EMINESCU sau
lecturile încã mai variate pe care le fãcea, ar fi de ajuns sã
arate „cine era studentul acesta fãrã diplomã de bacalaureat
ºi fãrã aspiraþia de a face carierã profesionalã”.

„El a putut fi Poezia însãºi, pentru un popor, pentru
ca a fost în felul sãu, cultura însãºi, cu cele doua feþe ale
ei, una întoarsã în afarã, alta înãuntru”. Nu ne putem
închipui ce ar fi fost poezia lui EMINESCU fãrã anii de
la Viena ºi Berlin, fãrã întâlnirea sa cu o mare culturã, dar
ºi cu vechile cuvinte româneºti. Omul – EMINESCU se
identificã astãzi, total cu Opera – EMINESCU care ar trebui
sã-i înveþe pe tinerii noºtri cum se învaþã ºi sã-i facã sã
înþeleagã cã, fãrã mare ºi bogatã învãþãturã nu vom reuºi
în nici un domeniu de activitate.

EMINESCU este modelul omului, artistului,
cetãþeanului pe care ar trebui sã-l urmãm ºi peste tot, unde
ne-am duce ºi întoarce, sã-l pãstrãm în sufletul nostru ca
pe un paznic suprem. Ni-l asumãm în totalitate, nu ne
dezicem de nici o silabã a sa – detractori vor fi cât e lumea!
… suntem ai sãi.

Cât timp va exista undeva prin lume, un exemplar
din poeziile lui EMINESCU, identitatea neamului este
salvatã.

Profesor Maria Geantã
Director Grup ªcolar „Mihai EMINESCU”

Pentru români
fiecare an începe cu

EMINESCU
UMBRA  NEªTIUTEI

(urmare din numãrul trecut)

Un coleg de clasã, din aceeaºi
pricinã nevinovatã, rãmãsese
corigent pe toamnã, apoi
repetent. Îngrozit, a doua zi, la

orã, aºteptam condamnarea. Nu mã recunoscuse…
Noaptea târziu, ascultând rãsuflãrile, când

întrerupte, când suferinde, când liniºtite, când
zbuciumate ale colegilor de dormitor care se
întorceau mult timp pe o parte ºi pe alta, ca ºi mine,
strângeam din ochi, chinuindu-mã sã adorm. Atunci
simþeam buzele uscate cã mã ard, le umezeam, le
miºcam a neputinþã, sorbind un sãrut iluzoriu,
chinuindu-mã sã atrag lângã fiinþa mea o altã fiinþã
al cãrei chip numai imaginaþia mea era în stare sã-l
creeze. Îmi simþeam atunci sufletul îmbãtat, savurând
parcã respiraþia caldã ºi buzele fragede aproape de
obrazul meu ºi adormeam într-un sãrut nesfârºit,
visând cã-i strâng în braþe trupul uºor ºi pieptul
pietros, fãcându-l una cu al meu, într-o înlãnþuire ce
dura cât o noapte. Dimineaþa, glasul spart al
pedagogului spãrgea brutal visul nesfârºit ºi o urã
cumplitã se ridica din cãlcâie pânã în pumnii strânºi,
de parcã m-ar fi trezit un cutremur devastator:
„Deºteptareaaaa!”

Cântam atât de însufleþit în acest cor, încât îl
auzeam ºi mã auzeam în el, transpus fiind în lumea
pe care mi-o fãurisem ºi-n care mã simþeam fericit,
trãind clipe divine, în afara timpului, a spaþiului, a
trupului ºi a gândului meu. Odatã cu melodia ºi cu
versurile cântecului, mi se revãrsau ºi mã inundau
amintirile, visurile ºi speranþele. Îmi pãrea cã uriaºa
salã din care vedeam numai ochi aþintiþi spre mine,
vibra ºi ea o datã cu sufletul meu ce se înãlþa ºi se
unduia împreunã cu teiul visãtor, într-un ecou pe care-l
captam în mine. Vocile tinere de pe scenã, în
rostogolirile lor unduitoare trãiau aceeaºi emoþie ca
ºi mine cãutând cu aceeaºi arsurã foºnetul teiului,
susurul izvorului, cristalinul fântânii ºi visul primului
sãrut al dragostei.

Privirea mea, scãpatã, prin umbra visului, de sub
bagheta dirijorului ºi de sub vraja gesturilor sale, s-
a aþintit, pentru o clipã, spre semiîntunericul sãlii,
spre rândurile din centru, îndepãrtându-se de cei din
juriu care uitaserã sã mai facã însemnãrile pe caietele
lor, contemplând, ascultând ºi trãind  la fel de
încântaþi, spectacolul trupurilor tinere ºi al glasurilor
vrãjite. O clipã am avut impresia cã cele douã fete
întâlnite în cofetãrie erau acolo, în centrul sãlii, iar
una dintre ele mã urmãrea numai pe mine, hipnotizatã
parcã, uitându-ºi buzele întredeschise, rostind vrãjitã,
odatã cu mine, melodia. Cântam acum parcã numai
pentru ea, sigur fiind cã nu mã ascultã decât pe mine.
Trãiam transpus textul ºi melodia, cufundat într-o
altã lume. Uitând de mine, cântam cu gândul, cu
inima, cu sufletul, cu toatã fiinþa, din toate fibrele
adâncului meu, pentru ea, simþind cã vraja versului
ºi a melodiei treceau prin ochii ºi prin buzele sale,
cufundându-se în adâncuri nebãnuite.

În finalul cântecului, vocile triumfãtoare,
unificate pe o singurã voce, se înãlþau, odatã cu
privirile dirijorului ºi ale noastre, spre plafonul
rotund al imensei sãli care trimitea vibrãri spre toate
inimile din salã, fãcându-le sã se cufunde într-o uitare
de sine, da parcã nimeni n-ar mai fi dorit ca vraja sã
se încheie. Un ultim gest brusc dar amplu al braþelor
dirijorului, urmat de o  învãluire a cuprinsului,
încheie melodia încremenind corul ºi lãsând sala într-
o tãcere înfiorãtoare. Sala rãmãsese  parcã
încremenitã ca ºi concurenþii. Câteva secunde
atârnau greu cât un veac de tãcere, apoi un ropot

TITI  DAMIAN

nesfârºit de aplauze destinde chipurile tinere, obosite
de efortul concentrãrii. Anton Stoica, dirijorul,
prezintã mulþumit corul sãlii, cu uºoare ºi obosite
plecãciuni ale trupului sãu, iar sala rãspundea
satisfãcutã ºi încântatã în aplauze sacadate.

Pironitã pe scenã, privirea mea se fixã asupra
EI. O spaimã cumplitã fãcu sã mi se rãceascã
broboanele de sudoare de pe frunte. Dacã iese din
salã ºi o pierd?  M-am înfiorat când am vãzut-o
ridicându-se împreunã cu un grup, fãcându-ºi loc
spre uºã. Aº fi vrut sã zbor spre ieºirea din spatele
scenei, dar cortina încã nu se trãsese.

Nu puteam face nimic, cãci juriul puncta ºi
intrarea ºi ieºirea din scenã. Un ochi discret aruncat
spre uºã mi-o mai arãta, întorcându-mi o privire la
fel de îngrijoratã. Trãiam un sentiment sinonim cu
disperarea. Cortina se lãsã ºi o strãfulgerare de gând
urma sã mã îndrepte spre cofetãria din apropiere,
de parcã cineva îmi ºoptea: „Mergi acolo! Te
aºteaptã!”

 Era acolo…
- Credeam cã n-ai sã mai vii, îmi ºoptise,

privindu-mã fix ºi grav, rotunjindu-ºi ochii migdalaþi,
mari ºi blânzi pe chipul meu, cercetându-mã de parcã
ar fi vrut sã se încredinþeze cã într-adevãr sunt eu,
mângâindu-mã cu aceleaºi priviri calde, cu o imensã
bunãtate, bucuroasã cã, în sfârºit, m-a gãsit, îmi
vorbea prin fiecare fibrã a fiinþei ei. Nu mai era
nevoie de cuvinte. Era atâta cãldurã, atâta viaþã, atâta
bucurie ºi atâta fericire în toatã fiinþa ei, de parcã ar
fi întâlnit pe cineva foarte drag, plecat departe ºi se
întorsese pe neanunþate, fapt ce face revederea ºi
mai emoþionantã.

 „Pânã la 8 seara, când ne vom aduna la garã, pe
linia a II-a unde este garat trenul nostru, aveþi
l iber!”, ne spusese dirijorul la terminarea
reprezentaþiei, relaxat ºi mulþumit, ºtergându-ºi cu
o batistã mare faþa roºie de sudoare ºi de emoþie.

Puteam sã merg cu ceilalþi colegi care insistaserã,
la o plimbare prin oraº, sã-l cunoaºtem, dar paºii mi
se îndreptaserã, parcã dirijaþi de o fiinþã nevãzutã,
spre acea cofetãrie. O cãutasem cu privirea, mi-era
teamã sã  n-o pierd prin forfota de elevi care
traversau bulevardul într-o parte ºi-n alta. Am
traversat ºi eu alergând în urma unui grup, privindu-l
pe deasupra, cãci mi se pãrea cã-i vãd umbra
îndreptându-se ºovãielnicã spre cofetãrie. Am prins-o
din urmã aproape de intrare ºi, fãrã sã-i adresez vreun
cuvânt, i-am luat mâna. Mi-a lãsat-o moale, uºoarã,
fragilã, umedã, tremurândã. Aºa mi se pãrea de
fragilã de parcã, aº fi strâns-o mai tare, aº fi sfãrâmat-
o pur ºi simplu. Rãsuflam amândoi precipitat,
aºteptând sã ne spunem un cuvânt. Nu mai puteam
judeca în acel moment, rãmãseserãm blocaþi. Doar
ni se încruciºarã privirile. Mã pãtrundeau ochii ei
mari, blânzi, triºti, speriaþi parcã, oblici, cu uºoare
trãsãturi asiatice, deasupra unor pomeþi ridicaþi ai
obrazului. Îi vorbeam din toatã fiinþa mea, cu
privirea, o mângâiam, o alinam, o încurajam.
Privirile mi se transformaserã parcã în degete,
simþeam cã o alint trecându-le discret ºi blând pe
fruntea ei rotundã ºi plinã de enigme, le trec prin
pãru-i castaniu cu vibrãri de chihlimbar, bogat ºi
uºor ondulat. Trãiam amândoi în afara lumii, în afara
timpului ºi a spaþiului. Nu auzeam pe nimeni, nu ne
vedeam decât pe noi. O uºurare ºi o liniºte citii pe
chipul ei. Sfârºeala începu sã mi se risipeascã din
tot trupul. Citeam în privirea  ei miratã ºi feciorelnicã
aceeaºi întrebare ºi aceleaºi reproºuri pe care mi-o
puneam ºi mi le fãceam ºi eu: „Unde ai fost pânã
acum? De ce n-ai venit mai repede?”

(continuare în numãrul viitor)
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(continuare în numãrul viitor)

Apele stãtãtoare, destul de numeroase, sunt
reprezentate de diferite categorii de lacuri:
limanuri fluviatile (ale Ialomiþei ºi ale Dunãrii),
lacuri de luncã propriu-zise, lacuri de meandru
ºi lacuri de curs pãrãsit. Cele mai numeroase
sunt limanurile fluviatile, constituite la nord de
cursul inferior al râului Ialomiþa. Acestea se
înºirã, de la vest cãtre est, astfel: Jilavele,
Comana, Rogozu, apoi Sãrãþuica, Fundata,
ªchiauca sau Perieþi, Ezeru, Stãncuþa ºi
Strachina2 0. În lunca Dunãrii, limanurile
fluviatile din sud sunt Gãlãþui, Boian, Cãlãraºi,
altele fiind asanate în cursul secolului XX, dintre
care cel mai important era Sãpatul, lîngã
Cãlãraºi, amintit documentar încã de la sfârºitul
secolului al XIV-lea. Zona dintre cele douã braþe,
aºa-numita Baltã a Ialomiþei sau Balta Borcei,
avea odinioarã numeroase lacuri, japºe, gârle ºi
bãlþi, asanate începând cu anul 1964. Dintre
lacurile de curs pãrãsit, se remarcã Amara, lac
considerat a fi luat naºtere pe un curs pãrãsit al
râului Ialomiþa.

Solurile. În cuprinsul Bãrãganului
ialomiþean predominã solurile specifice câmpiei,
în zonele de luncã iarãºi întâlnindu-se elemente
specifice, respectiv soluri de luncã.  În cuprinsul
câmpiei predominã molisurile, respectiv solurile
bãlane, cernoziomurile ºi solurile
argiloiluviale2 1. La nord de râul Ialomiþa, pe
unele porþiuni se întâlnesc soluri freatic-umede
sau carbonatate (zonele lacurilor Fundata ºi
Amara), precum ºi soluri halomorfe, respectiv
soloneþuri ºi solonceacuri, întâlnite în vãile
Sãrata de Jos ºi Lata-Sãrata, precum ºi lângã
Giurgeni. Majoritatea solurilor caracteristice
judeþului au fost întotdeauna propice agriculturii,
fie cã este vorba de solurile de luncã, fie de cele
din câmpia propriu-zisã.

Vegetaþia. Pentru stepa ialomiþeanã
propriu-zisã, vegetaþia caracteristicã a fost cea
specificã stepei, întinsã pe un areal vast, din Asia
Centralã ºi pânã la nord de Marea Neagrã ºi în
Câmpia Românã. Pânã la începutul secolului
XX, în întreg cuprinsul Bãrãganului predominau
elementele de vegetaþie de stepã primarã,
respectiv gramineele2 2. Începând cu mijlocul
secolului al XIX-lea, când s-a accentuat
extinderea terenurilor agricole ºi îndeosebi în
cursul secolului XX, vegetaþia de stepã primarã
a lãsat locul întinselor culturi agricole, astãzi în
cuprinsul judeþului fiind întâlnite doar mici
porþiuni de stepã primarã, îndeosebi acolo unde
comunitãþile deþin islazuri. Caracteristice sunt
în primul rând plantele pãioase ºi cele spinoase,
cele mai adaptate la clima specificã Bãrãganului:
ciulinul, rostogolul, scaiul dracului, colilia,
negara º.a. Vegetaþia de stepã cuprinde ºi alte
plante, întâlnite în mod obiºnuit pe ogoare ºi
miriºti, precum: muºeþelul, fumãriþa, pãpãdia,
rapiþa sãlbaticã, macul de câmp, albãstreaua,
neghina º.a. Dintre arbuºti, sunt caracteristici

EVOLUÞIA  JUDEÞULUI  IALOMIÞA,
PÂNÃ  LA  DOMNIA  LUI CONSTANTIN  BRÂNCOVEANU (I)

PROF. DRD. ªTEFAN GRIGORESCU

I.CONDIÞIILE  NATURALE  FAVORABILE HABITATULUI ÎN  JUDEÞUL  IALOMIÞA.
(urmare din numãrul trecut) mãrãciniºul, mãceºul,  porumbelul, cornul,

dracila º.a2 3. Pãdurile se întindeau, în vremurile
trecute, de-a lungul râului Ialomiþa ºi în zona
braþelor dunãrene. Hrisoavele amintesc frecvent
existenþa pãdurilor de-a lungul râului, la Alexeni,
Crãsani, Cãzãneºti, Orezu, Poiana, Ivãneºti,
Slobozia, Bucu, Frãþileºti, precum ºi în zona
Borcei, lângã Jegãlia, Tâmbureºti, Stelnica,
Vlãdeni ºi Blagodeºti. Pot fi întâlnite astãzi
,,insule” de pãdure, precum: Dridu,
Vangheleasca (lângã satul Horia), Redea (la nord
de Alexeni ºi Broºteni), Groasa (la sud de
Crãsani), Cornãþele (lângã Cosâmbeºti),
Berleºti-Popeºti (lângã Sudiþi), Chirana (lângã
Þãndãrei). În zona de luncã se întâlneºte primor-
dial vegetaþie de luncã, reprezentatã de stuf,
papurã ºi rogoz, precum ºi zãvoaie cu plop ºi
salcie.

Fauna. În cuprinsul Bãrãganului ialomiþean,
fauna este caracteristicã vegetaþiei de stepã ºi
silvostepã, respectiv vegetaþiei luncii ºi bãlþilor.
Dintre animalele specifice stepei se remarcã
rozãtoarele, precum: popândãul, ºoarecele de
câmp, hârciogul, nevãstuica, iepurele de câmp,
cârtiþa º.a.  Dintre animalele întâlnite în pãdure,
carnivore ºi copitate, se pot menþiona: vulpea,
cãpriorul, mistreþul, odinioarã fiind întâlnit ºi
lupul. Lumea reptilelor este reprezentatã de:
ºopârla de câmp, guºterul, ºarpele de casã,
ºarpele de baltã, broasca þestoasã de baltã,
broasca de baltã º.a.Lumea pãsãrilor este
diversificatã, fiind reprezentatã în stepa propriu-
zisã ºi în silvostepã de: cioara comunã, graurul,
vrabia comunã, vrabia de câmp, ciocârlia,
pupãza, prigoria, potârnichea, prepeliþa,
dumbrãveanca, coþofana, turturica, guguºtiucul
º.a. O pasãre emblematicã pentru stepa bãrãgana
era dropia, astãzi dispãrutã în urma vânãrii sale
excesive, iar fazanul întâlnit astãzi a fost
colonizat în timpurile moderne. Lumea pãsãrilor
de baltã este diversificatã ºi cuprinde: liºiþa,
cârsteiul de baltã, gãinuºa de baltã, buhaiul de
baltã, becaþa, raþa sãlbaticã, gâsca sãlbaticã,
lebãda º.a. Lumea peºtilor este de asemenea
bogatã, fiind reprezentatã în lacuri ºi bãlþi de:
biban, roºioarã, plãticã, caras, crap, ºtiuca º.a.
În apele dunãrene se întâlnesc: scrumbia de
Dunãre, morunul, nisetrul, cega, þiparul º.a.

Primele locuiri umane. Cursurile apelor
meleagurilor ialomiþene, dintre care se remarcau
fluviul Dunãrea ºi râul Ialomiþa, au constituit
zonele cele mai prielnice apariþiei ºi existenþei
aºezãrilor omeneºti, încã din timpurile
preistorice. Cu puncte de locuire temporarã
probabil încã din paleolitic, malurile apelor
amintite au început încã din neolitic (5 500-2
200 î.Hr.) sã reprezinte locurile de constituire
ale celor mai vechi aºezãri2 4 din cuprinsul
judeþului istoric Ialomiþa. Astfel, ca aparþinând
neoliticului au fost datate aºezãrile descoperite
ºi cercetate de arheologi de-a lungul Ialomiþei
inferioare, Mostiºtei ºi Borcei. Urmele unor
astfel de aºezãri, locuite de agricultori, crescãtori

de animale ºi pescari, au fost descoperite pe
valea Mostiºtei la Grãdiºtea Ulmilor-Vãrãºti, pe
malul Borcei la Coslogeni, la Popina Borduºani
în Balta Borcei, la Fãcãeni ºi Stelnica º.a.; pe
râul Ialomiþa, urmele unor aºezãri neolitice au
fost descoperite la Dridu, Coºereni, Crãsani,
Borduºelu, Ciulniþa etc. Din epoca bronzului
dateazã urmele descoperite în aºezãrile de la
Dridu, Coºereni, Ion Roatã, Axintele, Crãsani
etc. Din perioada fierului, cînd Vasile Pârvan
considera cã ,,o adevãratã þarã geto-greacã
întâlnim apoi în þinutul bãlþilor Dunãrii ºi
Mostiºtei […] pe toatã întinderea dintre Olteniþa
ºi Gura Ialomiþei”2 5, dateazã urmele altor locuiri.
Se remarcã aºezãrile getice de pe malul
Ialomiþei, în zonele de ,,coastã” de la Axintele,
Piscu Crãsani, Copuzu, precum ºi de pe malul
stâng, descoperite la Ion Roatã, Bucu, Giurgeni
-,,La Mozacu” etc. Se adaugã, pe malul drept al
Borcei, importanta aºezare de la Popina
Borduºani, iar pe malul stâng, aºezãrile
descoperite la Coslugeni, Jegãlia, Borcea,
Stelnica-Grãdiºtea, Popina Vlãdenilor º.a.

Poziþia favorabilã a acestor meleaguri,
aºezate lângã Dunãre, la contactul cu Dobrogea
ºi cu þinuturile sud-dunãrene, a fãcut posibilã
existenþa certã, încã din perioada geticã, apoi
daco-romanã, a unor drumuri importante, care
au fost utilizate ºi în timpurile medievale. Un
drum dinspre Carpaþi a coborât mai multe secole
de-a lungul râului Ialomiþa pânã în Dobrogea,
fiind o adevãratã ,,axã a Bãrãganului”2 6, un altul
urca din dreptul Durustorului (Silistrei) de-a
lungul Borcei, cãtre gura Siretului; alt drum,
dupã Vasile Pârvan, lega în epoca geticã gura
Mostiºtei cu însemnata aºezare de la Piscul
Coconilor, cu Piscul Crãsani ºi mergea cãtre
sudul Moldovei.

   NOTE.
20 I.Ujvari,Geografia apelor României.Editura ªtiinþificã,
Bucureºti, 1972, p.472.
21 Geografia României.Vol.I.Geografia fizicã.Coord.Dr.Lucian
Badea, dr.docent Petre Gâºtescu, dr.Valeria Velcea. Editura
Academiei R.S.R., Bucureºti, 1983, p.647. Vezi ºi la
C.Stan,O.Bogdan,op.cit., p.53, fig.15.
22 Enciclopedia României.Vol.II.Þara Româneascã. Imprimeria
Naþionalã, Bucureºti, 1938, cap. ,,Judeþul Ialomiþa”, p. 235.
23Prof.I.Simionescu,Flora României.Editura Tineretului,
Bucureºti,1964, p.137 passim.
24 Eugen Comºa,Date noi privind agricultura pe întinsul
Bãrãganului în cursul epocii neolitice. În ,,Ialomiþa.Materiale
de istorie agrarã a României”.Slobozia, 1983, p.231.Vezi ºi
Dumitru Berciu,Zorile istoriei în Carpaþi ºi la Dunãre.Editura
ªtiinþificã, Bucureºti, 1966, p.75, unde se amintesc urme datând
din neoliticul primar, descoperite la Coºereni, lângã Urziceni.
25Vasile Pârvan,Începuturile vieþii romane la gurile Dunãrii.
Cultura Naþionalã, Bucureºti, 1923, p.55. Despre numeroa- sele
urme getice de pe malul stâng al Mostiºtei, de pe malurile Borcei
ºi de pe malurile Ialomiþei inferioare, vezi ºi la Mioara
Turcu,Geto-dacii din Câmpia Munteniei. Editura ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, Bucureºti,1979, p.41, fig.2 ºi passim.
26Petre V.Coteþ,op.cit., p.205.
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CONSTANTIN XENI: EVOCÃRI LITERARE

Veni vorba de artã. Subiect cu mii de aspecte ºi
care aproape nu lipsea din „menu“, cum nu lipseau
icrele negre.

– Arta, domnilor, se reduce în definitiv, oricât am
vorbi noi, la un lucru simplu de tot: te prinde sau nu
te prinde.

– Cum asta?, ripostã Delavrancea.
– Iatã cum. Poþi sã ai talent cu carul ºi te bate altul

care n-are cât tine, dar „pe care-l prinde“. De ce?
Misterul artei! ªi asta se aplicã nu numai în literaturã,
dar ºi în artele plasice, maestre, zise Caragiale,
adresându-se lui Grigorescu.

Rãsfoiþi voi Fliegende Blätter, revista umoristicã
celebrã care apare la Munchen? V-aþi uitat ce nostime
caricaturi, ce spirituale desene se tipãresc acolo de
artiºtii cei mai talentaþi ai Germaniei? Ei bine, dintre
toþi, e numai unul care e minunat, e piramidal în tot
ce face. Iscãleºte A. Roesseler.“ Desemneazãnumai
cãþei ºi aproape numai de cei cu picioarele scurte,
urechile mari ºi pãrul lins, aºa-ziºii „sakºi“. Îi plac
lui ãia ºi pace! Îi face serioºi ºi gânditori, îi face veseli
ºi zglobii, îi face certându-se furioºi cu terierii, îi face
plângând ºi dezolaþi, îi face în tot felul. ªi asta de ani
de zile. Ei bine, domnilor, desenele lui sânt irezistibile.
ªi ºtiþi de ce? Fiindcã îl prinde, tot ce face îl prinde!

Asta e tot secretul artei, domnilor. În domeniul
literelor e tot aºa. Nu totdeauna operele mari – Faust
sau Divina Comedie – încântã sufletul oamenilor.
Pecetea genialitãþii o întâlneºti adese într-o poezie
micã sau într-o povestire ca cele semnate de
Maupassant. ªi tot aºa în muzicã. Mica melodie de
acum câteva sute de ani a lui Martini Chagrin ïamour
nu e o lucrare wagnerianã, ci o simplã romanþã uºoarã,
pe care þi se pare cã ai fi putut-o scrie ºi tu. Ea totuºi
este ºi va fi mereu pe toate buzele. Îþi merge drept la
inimã ºi nu va muri niciodatã.

– Bine, Grecule, ripostã Vlahuþã, asta e o vorbã a
ta. Dar când ai talent adevãrat, te prinde, fireºte, tot
ce scrii sau faci, iar dacã n-ai, nu te prinde. Tot acolo
ajungi.

– Nu, Alecule, te înºeli. Sânt unii cu talent mare ºi
nu plac oamenilor. Ia exemple în Franþa, ca sã nu-þi
dau ºi la noi.

– Ba sã dai...
ªi Caragiale, care nu rãmânea dator cu replica,

începu sã citeze ºi din literatura noastrã câteva nume
ºi câteva din producþiile lor, în ilaritatea conmesenilor.
Ardea de dorinþa sã reia glumele lui celebre cu
pedantismul ºi pronunþia tipic ardeleanã imortalizatã
prin celebra lui nuvelã Marius Chicoº Rostogan. Dar
erau ºi ardeleni la masã ºi n-a fãcut decât vagi aluzii.
Eram cu aproape 20 de ani înainte de cucerirea
Ardealului. Teoria lui Caragiale despre
imponderabilul în artã, acel nu ºtiu ce pe care el îl
exprima prin „îl prinde“, neputându-l defini mai bine,
l-am regãsit mai târziu într-.o paginã din Victor Hugo,
care scria cã dacã Homer, Dante, Shakespeare sânt
mai mari decât Sofocle, Petrarca sau Molière este cã
acestora le lipseºte acel „nu ºtiu ce“ pe care cei
d-întâi îl au, fiindcã sânt genii.

Ne întoarcem acasã la Vlahuþã, în compania marilor
sãi prieteni: Caragiale, Delavrancea, Coºbuc, pictorul
Nicolae Grigorescu. Autorul ºi-a intitulat acest nou
paragraf al evocãriloe sale În faþa areopagului. Îl
reproducem integral, amintind cititorilor cã ne aflãm în
faþa unui text inedit, care, dincolo de virtuþile sale

literare, conþine numeroase informaþii utile istoricului
literar. În preluarea lui, am respectat cu stricteþe
manuscrisul original, actualizând însã normele
ortografice ºi introducând, acolo unde s-a simþit nevoia
ºi marcându-le prin paranteze drepte, scurte completãri
sau explicaþii pentru a înlesni lectura.

Duminica viitoare dejunul obiºnuit la Vlahuþã, sus în Piaþa Victoriei. O zi
seninã de iunie. Obiºnuiþii casei prezenþi. Aceeaºi masã curatã ca zãpada,

aceleaºi douã pahare de cristal pentru vin ºi unul inutil pentru apã.
În sufletul meu, melancolie. Voi mai putea participa de multe ori încã la

aceste nepreþuite întâlniri?
Spre sfârºitul mesei, bogatã ca întotdeauna, iatã

cã maestrul Caragiale se adreseazã lui Vlahuþã:
– Bine, Alecule, ce ai tu cu bãiatul ãsta de vrei sã-l

nenoroceºti?
– Cum vreau sã-l nenorocesc?
– Apoi mi-a spus cã vrei sã-l reþii în literaturã, sã-l

faci „literat“.
– Da. Dacã m-ar asculta aºa ar trebui sã facã. Cine

are talent e pãîcat sã plece din câmpul nostru.
– Talentul, Alecule, e lucrul dracului: el e fãcut sã

se bucure alþii de el, iar tu sã suferi!
– Aºa e, se auzi încet glasul aºa de rar de auzit al

lui Coºbuc.
– I-am spus, Alecule, prin ce mizerii m-am zbãtut

eu ca sã fac literaturã. ªi i-am dat ºi o definiþie: îl
aºteaptã cartofi copþi pe mesele redacþiei.

– Iar cu paradoxele tale, Iancule? Iatã, ripostã
Vlahuþã cu o modestie în care se ascundea ºi un
parfum de orgoliu, iatã cã ºi eu sânt literat ºi am ajuns
sã vã dau icre negre ºi mandarine, iar nu cartofi copþi!

Replica poetului a dezlãnþuit mult haz, iar
Caragiale s-a asociat ºi el cu plãcere la succesul ei.

Delavrancea a încheiat controversa:
– Lãsaþi bãiatul, sã facã cum l-o tãia capul. Dacã

n-o fi leneº strãbate el oriunde.
...Dar dupã masã, când plecaserã toþi, unul câte

unul, Vlahuþã m-a reþinut. M-a dus într-un colþ
luminos ºi m-a aºezat lângã el pe o „sofa“ acoperitã
cu scoarþe frumoase.

– Vreau sã mai vorbim. Sântem singuri. Nu vreau
sã pleci sub impresia deprimantã a vorbelor lui
Caragiale. Vezi ce ironie: el trece drept un optimist
spiritual, dar cu scepticismul sãu te deprimã; eu trec
drept un pesimist eminescian, dar am încredere în
viaþã, am încredere în luptã.

Ia pildã din viaþa domnului Grigorescu. Rãmas
orfan ºi sãrac la vârsta de cinci ani, a umblat flãmând
ºi adesea cu picioarele goale. La 10 ani a intrat „ucenic
la un zugrav“. Începuse sã mãzgãleascã ceva sfinþi
pe care îiu iscãlea „Nicolae Nicu“ ºi îi vindea în piaþã.
A învãþat singur sã scrie ºi sã citeascã. Dar focul sacru
izbucnise în sufletul lui. N-avea decât un vis: sã plece
la Paris! Un vis nebun pentru sãrãcia lui. A învãþat
singur franþuzeºte. Deabia trecuse de majorat ºi a
pictat monastirea Agapia cu atât talent încât a reuºit
sã obþinã de la stat o bursã pentru Paris. Restul îl ºtii.
A lucrat la Fontainebleau, alãturi de Barbizon, unde
lucrau, în acel sat pitoresc, Millet, Courbet, Corot,
Rousseau. Se reîntoarce apoi, în plinã expansiune a
marelui sãu talent ºi se urcã, se urcã mereu, cucerind
gloria ºi averea.[În subsolul paginii, C. Xeni a adãugat
aceastã notã: „Dupã moartea lui Grigorescu, trecând
prin Câmpina, am þinut sã vãd mormântul marelui
pictor. Nu ºtiu de ce mi seIa pãrea cã cel care a ºtiut
sã vadã ºi sã redea frumuseþea naturii româneºti în
chip aºa de minunat, se odihneºte într-un frumos colþ
de cimitir pitoresc care, dupã poetica vorbã a lui
Shelley, te face sã fi amorezat de moarte. Spre marea
mea decepþie am descoperit lângã ulucile vechi de

scânduri ale unui
sãrãcãcios ºi trist cimitir o groapã neglijatã, cu un
mesteacãn slãbãnog la cãpãtâi. Sânt vreo 25 de ani
de atunci. Poate azi sã fie altfel.“].

Ia pe Barbu, nãscut ºi el într-o depãrtatã mahala a
Bucureºtilor. E celebru ºi ca mâine nu m-ar mira sã-l
vãd ministru. ªi „Grecul“ [Caragiale] degeaba
vorbeºte de „cartofi copþi“. Asta era fiindcã n-a învãþat
nimic când era tânãr ºi umbla hoinar prin provincie
cu trupele de actori... Dar, slavã Domnului, cã azi n-o
duce rãu deloc. ªi apoi acum 20 de ani recunosc cã
era foarte greu. Azi s-a schimbat viaþa literaþilor ºi
mâine se va schimba ºi mai mult.

Dar te înþeleg. ªi eu am avut acum 20 de ani
ezitãrile d-tale. De aceea am învãþat dreptul ºi am fost
avocat la Târgoviºte. Ce? Nu ºtiai? Dar n-aveam
vocaþiune. Am venit la Bucureºti ºi m-am fãcut
profesor. Lâncezeam. Pânã ce focul artei m-a furat
definitiv.

– ªtiu, domnule Vlahuþã, trebuie sã lupþi. Fãrã
luptã nu e izbândã.

– Ai citit Infernul lui Dante?
– Mãrturisesc cã am încercat de douã ori ºi mi-a

fost greu sã-l termin, acea orgie de imaginaþie...
– O sã reuºeºti mai târziu... În Cântul al treilea,

înainte de a intra în cele nouã gheene ale Iadului,
Dante trece prin anticamera Infernului ºi vede acolo
o grãmadã de pãcãtoºi care se chinuiau ºi urlau.
Întrebând pe Virgiliu care îl þinea de mânã ºi-i explica
grozavele þinuturi, acesta îi rãspunde:”Ãºtia sânt
egoiºtii, care în viaþã n-au avut nici viþii nici virtuþi.
Lumea i-a uitat, iar aici au o soartã teribilã“. ªi,
dispreþuitor, Virgiliu, întorcându-ºi capul de la aceºti
indivizi comozi, zice faimoasele cuvinte: „Guarda et
passa!“, [adicã] uitã-te la ei ºi treci. Aceastã scenã
din Cântul al treilea oglindeºte tot dispreþul lui Dante
pentru cei care fug de lupta civicã, pentru timizi ºi
egoiºti. El avusese o viasþã extrem de zbuciumatã.
Pentru ideile lui politice a luptat pe faþã ºi cu curaj. A
fost persecutat, condamnat la închisoare, a fugit din
oraº ca un proscris.

Voi tinerii sã nu uitaþi acest exemplu. O repet
mereu, de câte ori pot. Când am citit prima oarã acest
pasaj, am rãmas pe gânduri. ªi am înþeles cã viaþa îþi
impune obligaþia riscurilor, a responsabilitãþii ºi a
luptei!

– Desigur, domnule Vlahuþã. E superb acest pasaj
ºi vã rog sã credeþi cã înainte de a-l fi cunoscut, m-
am aruncat în luptã chiar ca student. Am fost ales cu
luptã ºi cu riscuri, cu obosealã ºi cu vrãºmãºii,
preºedinte al asociaþiunilor studenþeºti, iar în
congresele [studenþeºti] din Italia am luptat pentru
revendicarea Ardealului nostru.

– ªtiu, îmi rãspunse poetul pãrinteºte. ªi sânt sigur
cã oriunde te vei decide sã trãieºti, temperamentul
md-tale va lupta cu plãcere. Vei avea vrãºmaºi mulþi,
mai ales cã între armele de luptã ai ºi ironia. Iar dacã
vei fi, poate, avocat, dând zilnic lovituri, prin natura
lucrurilor, sau om politic, într-un câmp plin de invidie,
lupta va fi adesea sângeroasã. Dar þi-am citat din
Dante ca sã ºtii cã lupta dã esenþã vieþii ºi cã orice
profesie vei avea sã nu fugi de luptã. Laºitatea meritã
dispreþ. „Guarda et passa...“

(continuare în numãrul viitor)
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„Stepã lipsitã de copaci
ºi pustie de oameni”

O dificultate importantã a unui asemenea studiu,
absolut necesar, este lipsa unor studii pertinente de
demografie istoricã ºi de istorie socialã ºi economicã5 .
În lipsa acestora informaþiile furnizate de documentele
cu caracter statistic (catagrafii ºi recensãminte) pot fi
supuse analizei comparative cu alte documente de
acelaºi caracter sau cu informaþii privind metodele
de culegere a datelor, în scopul confirmãrii, infirmãrii
sau al precizãrii gradului de probabilitate al unor cifre.

Primul recensãmânt modern al populaþiei, acceptat
cu unele rezerve, este cel din 1838. Din punct de
vedere metodologic recensãmântul din 1859-1860 a
fost considerat reuºit. Urmãtorul a fost abia cel
din1899.

În 28 de ani, între 1831-1859 populaþia Þãrii
Româneºti a sporit cu 481151 locuitori, înregistrându-
se o ratã medie anualã de 0,8%. În 1859 judeþele cele
mai slab populate erau Brãila, Râmnicu Sãrat ºi
Ialomiþa. Ca densitate de locuitori pe leghe pãtratã
cele mai mici valori se înregistrau în judeþele Ialomiþa
(216) ºi Brãila (221). Aceastã imagine este confirmatã
ºi de harta rusã din 1853 unde se observã o densitate
sporitã de aºezãri în zona subcarpaticã în timp ce
regiunea de stepã care începe la est de Bucureºti ºi se
continuã dincolo de Siret ºi Prut este aproape complet
lipsitã de aºezãri cu excepþia luncilor care traverseazã
acest imperiu al ierburilor6 .

Pentru completarea tabloului demografic al
judeþului Ialomiþa în perioada imediat anterioarã
Regulamentului Organic am folosit ca sursã ineditã
statistica militarilor din 1830. Este vorba de o situaþie
întocmitã de ocârmuirea judeþului în vederea
recrutãrii de militari pe plase ºi pe sate având douã
coloane de cifre: numãrul de familii din fiecare sat
ºi numãrul de militari corespunzãtor fiecãrui sat sau
unui grup variabil de sate. Sunt cuprinse 147 de sate
din cele opt plase ale judeþului. Numãrul total de
familii este de 5170, cãruia îi corespund un numãr de
115 militari.

Aceastã lucrare de statisticã este semnificativã
pentru aspectul pregnant pragmatic, de circumstanþã,
ce caracteriza modul de înregistrare anterior aplicãrii
Regulamentului Organic. Un an mai târziu, în 1831,
se organizeazã, dupã principiul aplicãrii unei
proceduri fixe de culegere a datelor, prima catagrafie
regulamentarã, în scop exclusiv fiscal.

Numãrul familiilor (5170) se apropie de cel
furnizat de harta rusã editatã în 1835 dar care s-a bazat
pe informaþii culese între 1828-1829 ºi care dã pentru
judeþul Ialomiþa  între 5600 ºi 5800 de familii.
Diferenþa se poate explica, în cazul statisticii
militarilor, prin sustragerea de la înregistrare, fiind
vorba de o obligaþie greu de suportat pentru familiile
care aveau nevoie de prezenþa tinerilor în gospodãrie.
Oricum, în ambele izvoare, numãrul familiilor este
mult inferior celui înregistrat de Catagrafia din
septembrie 1831. Metodele de înregistrare prevãzute
de Regulamentul Organic au redus considerabil
sustragerile, cifrele obþinute fiind de naturã sã
surprindã autoritãþile care anticipau cifre apropiate
de statisticile anterioare. Astfel documentul studiat
vine sã confirme valoarea deosebitã ca izvor statistic
a hãrþii ruse din 1835. Altã statisticã parþialã
contemporanã vine sã confirme ºi ea: în martie 1831
la Slobozia erau 51 de familii faþã de 50 în 1830 iar
la Cuiburile erau 8 familii în ambele cazuri.

În afarã de populaþia înregistratã, mai trebuie þinut
cont de prezenþa mocanilor care de secole traversau
zona pãºunilor ºi de migraþiile populaþiilor bulgarã
ºi româneascã peste Dunãre, ambele greu de
cuantificat ºi prezente sporadic în documente.

5 Vladimir TREBICI, Demografia, Bucureºti, Edit. ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã, 1979, p.460.

6 Grigore CHIRIÞÃ, Populaþia Principatelor Unite Române în
1859, în „Revista de istorie”, tom 42, nr.1/1989, p.50.

(urmare din numãrul trecut)

   Catastih de suma militarilor ce sã cer a
sã însuma dã la acest judeþ cum înlãuntru
aratã 3.

3 Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Naþionale Ialomiþa,
Fond „Prefectura jud. Ialomiþa“ dos. 2/1830, f 13-18.

Narcis ISPAS (DJAN Ialomiþa)
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Dintre toate ofertele, am ales “Connoisseur’s Caribbean
Voyage”. Odatã ajunºi pe QUEEN, un adevãrat palat plutitor,
ºi cei mai pretenþioºi cunoscãtori  capituleazã fericiþi. Mari
personalitãþi, lideri mondiali ºi stele de cinema au bãut aici
cupe de ºampanie la “festive black-tie soirees” ºi au stârnit
admiraþiile.

Timp de zece zile, cel mai mare vapor al lumii, avea sã
ne poarte printre insulele din Caraibe ºi printre viitoarele
noastre amintiri.

Vineri, la prânz, bagajele nu ne erau încã gata. Ne tot
întrebam ce va mai inventa Sandra, pentru cã pânã acum nu
a scãpat nici un prilej sã ne surprindã cu câte ceva. Abia ne-
am urcat în taxi cã a ºi început sã se plângã. Mirosul
parfumului sãu îi accentua migrena adusã de la birou. A
deschis fereastra, nu a mai suportat mirosul de benzinã arsã
de pe BQE. ªoferul nu cunoºtea drumul, frâna mereu, ne-
am învârtit pe câteva strãzi înfundate. Sandrei i se fãcea tot
mai rãu, am oprit maºina ca sã vomite.

QUEEN ne aºtepta la Brooklyn Cruise Terminal,
Pier 12.

Primul lucru care ni s-a cerut la îmbarcare a fost sã
semnãm niºte formulare în care declaram cã nu am avut
simptom de boalã în ultimele zile. Sandra ºi-a completat
rubricile cu mâna tremurând ºi ochii injectaþi. Ajunºi la bord,
n-am dat de nici un protocol de primire, cu cupe de ºampanie
în Grand Lobby. Sandrei nu i-a mai plãcut nimic. Lifturile i
s-au pãrut prea mici, spaþiile, prea înghesuite. Cabina, de o
culoare gãlbejitã,  ne-a înghiþit ca într-un chibrit. George
repeta pe ritm de hip-hop: “...e bine, bine, e foarte bine,
când sunt cu tine, în apele marine...”

Protocolul de searã impunea codul “elegant casual”.
Sandra s-a îmbrãcat pe jumãtate, apoi s-a urcat în vârful
patului. Nu am mai mers la nici o cinã, deºi George o þinea
într-ale lui: “...sã ne cunoaºtem castelul plutitor, uluitor, sã
dãm mâna cu vecinii putrezi de bogaþi, sã bem ºampanie cu
fantomele starurilor ºi sã ne pupãm la pupã...” Sandra ºi-a
stins lampa de pe noptierã. ªi ne-am culcat înainte de ora 9
pm, în legãnatul celei mai mari nave de croazierã din lume.

Sâmbãtã ne-am sculat târziu, tocmai bine pentru masa
de prânz. În  Restaurantul Europa, canadianul de lângã
George a încercat sã pronunþe corect numele lui Ceauºescu.
Nu-l uitase nici dupã 18 ani de la execuþie. Altceva nu mai
ºtia despre România. Dacã ar fi intrat în Library, pe Deck 8
- starboard, ºi ar fi deschis un ghid, canadianul ar mai fi
aflat, din spusele unui filosof de Dâmboviþa citat acolo, cã
românii nu mai au o conºtiinþã naþionalã, cã nu mai existã
ca naþiune, fiindcã ºi-au pierdut identitatea. Chiar aºa ?! Se
mai amintea tot acolo de autodistrugerea istoricã sub
comuniºti ºi de rolul ce revine în actuala conjuncturã
destinului individual, miraculos ºi independent.

Vremea se mai încãlzise. Sus, printre radare, George ºi-a
întins braþele ºi a zis: “Eu sunt centrul cercului, fãcut de
orizont în jurul meu. Iatã-ne stãpâni pe circumferinþele
noastre. Soarele se va ascunde în ape ºi noi vom lumina în
locul lui, fiecare dupã puterea sa, în cercul care îi aparþine...”

Pe puntea din jurul coºului de fum, cineva îºi întinsese
la fel braþele ºi se învârtea. O femeie încerca sã-l prindã în
braþe. Pesemne cã îºi dorea o contopire în centrul aceluiaºi
cerc, dupã cum a crezut George, conform teoriei lui
concentrice.

În þinutã de searã, ne-am îndreptat spre restaurant. O
pereche ce ni se pãrea cunoscutã se aºezase deja la masa
noastrã. Paul ºi Kitty erau la a cincea lor croazierã. El,
pasionat de istorie militarã, ea, de diamante, pe care ºi le
cumpãra ori de câte ori soþul îi întârzia printr-o bibliotecã
sau muzeu, sã studieze hãrþi ºi documente. Nici lui Paul
nu-i plãcea nimic, “geamurile nu-s spãlate, patul e tare, toþi
mutã pachete ºi mobilier, fac zgomot, toþi oamenii sunt
triºti”. Kitty trecuse pe la Beauty Salon ºi apoi dorise sã se
destindã la o baie de aburi. Sauna se oferã de regulã gratuit,
aici trebuia cumpãratã, fiind inclusã într-un pachet cu alte
servicii. Asta îi displãcuse ºi lui George, respinsese pachetul
pentru cã nimic nu se acceptã condiþionat. ªi disconfortul
lui a fost ºi mai mare. Degeaba a încercat sã ºi-l mascheze
pe ritm de hip-hop: “...e bine, bine, ºi când nu-i bine, alãturi
de tine...”

Paul a crezut cã ºi el ne cunoaºte de undeva. Ne-am
aflat doar pe punþi învecinate, la apusul soarelui. Pe George
l-a interesat dacã ºi ei gândeau la fel atunci. Le-a povestit
despre bucuria noastrã de a fi liberi în cercul de ape. Paul a
vorbit despre evadãri în spaþiu, despre influenþare ºi schimb
de energie. “Acum, cercurile noastre ºi-au apropiat cel mai
tare centrele, aici, în jurul acestei mese”, a glumit Kitty.
Paul calcula ceva în gând, ºi-a scos de sub manºetã ceasul
cu trei cadrane: “Aveþi grijã de toate gândurile voastre, de
pasiuni ºi de obsesii! Intrãm în Triunghiul Bermudelor”.
Sandra a zâmbit, de câte ori a traversat zona, cu vaporul sau

Victor NICOLAE

cu avionul, nu a simþit nimic deosebit. Devils Triangle i-a
purtat chiar noroc, beneficiind din plin de plãcerile fiecãrei
cãlãtorii.

A doua zi, ne-am mai întâlnit cu Kitty ºi Paul. Pe Deck
7, am înconjurat suprastructurile de câteva ori, în pas alert,
ne-am întins pe ºezlonguri, cu câte un pahar plin alãturi.
Queen înainta cu vitezã spre Insulele Indiilor de Vest. Pe la
prânz, ne aflam în dreptul Floridei. Soarele a apus la
marginea cercului nostru de ape la 5.38 pm. Queen se apropia
de Puerto Rico Trench, având sub linia de plutire 8.000 de
metri de apã / 26.000 de picioare.

Welcome to Road Town, Tortola! Queen a ancorat la
intrarea în port, ajungeam la þãrm cu ºalupele de salvare,
tenders, coborâte de deasupra lui Deck 7. Ne-am grãbit sã
ajungem la Cane Garden Bay, înainte ca soarele sã ardã. Cu un
taxi descoperit, am traversat insula spre nord. Nu am mai fost
în acest loc de 4 ani. Paul ºi Kitty au ales tot Cane, ºi-au întins
prosoapele ca ºi noi, direct pe nisipul alb.

Marþi, Queen a ancorat în Port Zante - Saint Kitts. În jur
de ora 8 am, bãteam strãzile din Basseterre pentru fotografii
în decoruri anglo-saxone, Victorian Style. Un taximetrist
s-a oferit sã ne ducã unde vrem. Unde? La o plajã, în Frigate
Bay. În cea din sud sau din nord, la Atlantic? În sud, marea
e mai liniºtitã! Ne-am aºezat pe nisipul negru, vulcanic. Un
bãºtinaº s-a apropiat cu un pui de maimuþã în braþe, care
trãgea lacom dintr-un biberon ºi purta pamperºi. O chema
Cindy, ne-am împrietenit imediat. Era deja o profesionistã,
ºtia cã dacã turistul îi aratã dolarul ea trebuie sã-ºi execute
imediat numãrul de fotomodelã. Ne-am pozat împreunã. O
baie bunã, prelungã, ne-a fãcut sete. Într-unul din barurile
din preajmã, am bãut câte o bere rece, din producþie localã.
Ne-am întors în down town, pentru niºte instantanee la St.
George’s Anglican Church ºi în Circus Place, în mijlocul
drumului, printre maºini, lângã victorianul Berkeley Me-
morial Clock Tower. Pe Cruise Terminal, George s-a opintit
în odgoanele cu care Queen ancorase ºi pãrea în fotografii
cã el o trãgea pe ea la mal. Kitty ºi Paul îºi luaserã un tur
al insulei, au trecut ºi prin Frigate, s-au jucat cu Cindy ºi
au bãut o bere localã la unul din baruri.

În Barbados, am mai fost prin 2002, când am stat la un
hotel din St. Lawrence Gap. Sandra s-a sculat nervoasã.
ªansele de ploaie indicau 30%, dar norii se adunau groºi
deasupra lui Rockley Beach. George a încercat sã lege o
conversaþie. Îl preocupa conflictul, sau armonia, dintre
individ ºi ceilalþi. Vorbea de unul singur. Cerea chiar de la
el însuºi sã-ºi schimbe raþionamentul uzat cu privire la
identitate. Fixa repere cam primitive, când orice este posibil,
deºi nu mai existã alternativã, ca sã tragã concluzia cã
necesitatea ºi responsabilitatea se rarefiazã, ba chiar dispar,
pentru cei lipsiþi de un efort al identificãrii. Aceºtia se aleg
cu o viaþã luatã în derâdere ºi cu o moarte pãrãsitã total de
orice spaimã... Sandra ºi-a adus un pahar cu apã ºi gheaþã.
George a rupt câteva felii dintr-o portocalã ºi le-a aruncat în
paharul ei. Ea a reacþionat violent, ºi-a azvârlit paharul, ºi-
a strâns repede lucrurile ºi ne-a zis sã plecãm. Taximetriºtii
umflau preþurile, din cauza norilor grei, aºa cã ne-am urcat
într-un microbuz care oprea prin staþii. ªoferul ne-a lãsat la
cap de linie, în autogara oraºului. Sandra intrase în panicã.
Se zãrea steagul de pe Parliament Buildings ºi George s-a
bucurat cã, mergând pânã în Heroes Square, mai cunoºteam
câteva din strãzile pline de pitoresc. A început sã plouã.
Sandra a întrebat ceva pe un localnic, a traversat strada ºi s-a
tot dus fãrã sã se mai uite înapoi. Ne-am plimbat prin ploaie,
pânã ce am întâlnit-o pe Kitty, în zona comercialã de pe
Broad Street. ªi Paul al ei se supãrase fãrã motiv. Plecase
spre Queen, pe jos, lãsând-o singurã. Drept consolare, intrase
într-un shop ºi îºi cumpãrase un inel cu diamant. Îl gãsise la
un preþ ‘special’. George a bãnuit cã ºi Sandra a luat-o tot
spre Cruise Terminal. Turna cu gãleata.

Pentru St. Lucia, Queen a ancorat la vest de Vigie Point.
Deºi se prevedea ca ºansã de ploaie 30%, niºte averse rãzleþe
i-au udat pânã la piele pe cei suiþi pe platforma tender-ului.
Aici, “soare lichid” înseamnã cã plouã. Taximetriºtii de la
debarcader aveau niºte preþuri descurajante. Sandra le-a
respins serviciile: “Ãºtia cred cã turistul se mulge ca o vacã!”
Un poliþist se plimba printre noi cu puºca în mânã ºi asta nu
ne-a plãcut deloc. George a pornit-o pe strãzile din Castries,
am intrat în Cathedrala, cea mai mare din Caraibe. Dupã ce

am înconjurat Derek Walcott Square, am urcat pe Trinity
Church Road pentru câteva fotografii. Sandra nu voia sã
mai pozeze. Ne-am întors pe Queen. La coborâre, un val
ne-a lovit ºalupa exact în momentul când George pãºea, s-a
dezechilibrat, a alunecat pe pontonul umed ºi s-a întins lat
sub privirile noastre. S-a ales cu multe vânãtãi, ºi-a scrântit
ºi glezna. La cinã, Kitty a apãrut singurã. Paul se dusese la
o întâlnire cu un celebru astronaut ºi se lungise cu acesta la
o discuþie despre “violenþa galacticã”. Agenþia spaþialã
NASA deþine dovezi cum, dintr-o Gaurã Neagrã
“supermasivã”, se loveºte o galaxie din vecinãtate, printr-
un jet puternic de particule. ªi noi am vãzut la Illumina-
tions un “planetarium  film” intitulat “Cosmic Collisions”,
proiectat din ºase aparate simultan pe un ecran aflat deasupra
capului nostru, ca un acoperiº cât o jumãtate de sferã. Pe
insulã, Kitty ºi Paul luaserã un taxi pânã la una din plaje,
dar din cauza ploii nu intraserã decât o datã în apã. Paul a
apãrut în þinuta lui elegantã, încãlþat cu un singur pantof.
ªchiopãta. Celãlalt picior ºi-l învelise în feºe umede, ºi-l
þinea într-un papuc de casã. Kitty nu mai apucase sã ne
povesteascã cum ºi el a alunecat la coborârea din tender.
Cãlcase strâmb, când un val a lovit mai tare ºalupa. George
comandase Chateaubriand, la fel ºi Kitty. S-au pomenit cu
câteva bucãþi de carne fiartã lângã niºte legume opãrite. Un
adevãrat Chateaubriand se serveºte ca o bucatã întreagã de
muºchi, preparat medium, la grãtar sau cuptor, cu crustã.
Kitty a gustat de câteva ori, nu se simþea prea bine. De la
restaurant, am mers la un spectacol. Vedeta, un trompetist
care ucenicise pe lângã alte celebritãþi, ne-a povestit cum
mama lui l-a întrebat pe la ºapte ani ce vrea sã ajungã. “Când
voi creºte mare, vreau sã fiu muzician!” “Nu poþi sã le faci
pe amândouã, dragul meu”, i-a spus mama.

Ultima oprire, Saint Thomas. Cum sfaturile publicitare
ne îndeamnã sã ne revigorãm cele mai frumoase amintiri,
am dorit sã ajungem în Magens Bay. În ultimul moment
însã Sandra s-a rãzgândit: “Mergem la Coki Point”. Plaja
este mai îngustã, ne-am întins lângã umbrarul sub care
Nefertiti-mâini-fierbinþi îºi invita clienþii la un “Masaj - 1
dolar”! Desigur, un dolar minutul. Sandra a stat mai mult în
apã, ºi-a ars pielea cât pentru încã alte douã vacanþe. Ajunºi
în cabina noastrã, a vrut sã facã un duº rece, chinuitã de o
uºoarã ameþealã. I-am atras atenþia sã nu pãþeascã la fel ca
Paul, sã aibã grijã pe unde calcã. O bufniturã în baie ne-a
îndreptãþit îngrijorãrile. Se împiedicase ºi s-a lovit de bideu.
Genunchiul a început sã i se umfle... nu a mai închis un
ochi toatã noaptea.

Dis-de-dimineaþã, George s-a dus pânã la bufet sã-ºi ia
o cafea. Paul stãtea îngândurat dinaintea dozatoarelor: “Ai
avut dreptate cu Chateaubriand-ul. Kitty s-a intoxicat, o
doare îngrozitor capul. ªi burta. Tu cum te simþi?” “Eu nu
am apucat sã gust din porþia mea, dar voi bea câteva cãni de
ceai cu muºeþel, preventiv.” “Ãsta-i Stilul European?
Plictisealã, tristeþe de recviem ºi mâncare proastã?”, a zâmbit
acru Paul. “O croazierã eºueazã când te închizi în cabinã ºi
dai drumul la televizor, dupã ce tocmai ai mâncat un cârnat
cu fasole - a glumit George. Partea bunã e cã nu ne va mai
pãrea rãu de sfârºitul acestei vacanþe!” Paul a plecat
târºâindu-ºi piciorul bolnav. George l-a oprit doar ca sã-i
mai spunã ce i s-a întâmplat Sandrei în baie. “Nu mã mai
mirã nimic. QUEEN a reintrat cu peste 26 de noduri în
Triunghiul Bermudelor!”

George s-a întors cu cana plinã de ceai. Sandra pãrea
cã, în sfârºit, aþipise. O durere de cap, violentã, a pus
stãpânire pe el dintr-odatã. Burta i s-a umflat, se simþea
vlãguit. Avea nevoie de somn, s-a trântit pe pat. Când afarã
apunea soarele, a simþit ca ºi cum în piept i s-ar înfige ceva
asemenea unei gheare. Sandra s-a grãbit sã ieºim, îºi pusese
un prosop nou la genunchi, cu  cuburi de gheaþã în el. Vântul
bãtea  puternic, am înaintat cu greu printre radare. Gheara
din pieptul lui George prindea noi puteri. Pe puntea centralã,
coborâse un elicopter. Adusã pe targã, Kitty era luatã la
bordul lui ºi Paul s-a urcat alãturi de ea. De la un ofiþer cu
epoleþi 3 Gold, am aflat cã biata Kitty suferise un infarct.
Elicopterul se ridica. George a pornit pe scãri, încerca sã
ajungã în cel mai înaintat punct al navei, sã fie primul la
ieºirea din zonã.

 Elicopterul cu Kitty se mai afla încã în cercul lui de
ape, pãrea cã se fixase în mijlocul apusului de soare. Valurile
scuturau violent nava.

Iar lui George îi mai rãmãsese o singurã speranþã, ca
elicopterul sã apuce sã iasã din Triunghiul Bermudelor,
înainte ca gheara lui din piept sã-l doboare definitiv, odatã
cu ultima tresãrire a apusului, pe puntea rãscolitã de rafalele
vântului.

New York

TRIUNGHIUL
BERMUDELOR
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Aurel Anghel

Iatã o trecere în revistã a Helisului din decembrie. Primiþi ºi gândul meu bun.

Priveºte aceastã aripã frântã de la un fluture
     din HainanÎncep cu domnul Bunoaica, cel

care publicã trei  poeme în rezonanþã
perfectã ºi surprinzãtoare cu ceea ce

simt ºi vãd pe aici, la mii de kilometri de România.
Tocmai ieºeam dintr-un parc uriaº, VALEA CU

FLUTURI, în ultima zi a  vacanþei noastre la Hainan când
soþia îmi întinde aripa frântã a unui fluture gãsitã de
nepoþica mea. Citez: ”…sau, mai bine, spune-mi ce
margine e dincolo de/ margine ºi cum se aprinde orizontul/
când stai acasã citind poemele mele bolnãvicioase”:

Un scurt rãspuns:
Orizontul aici se aprinde direct din apele limpezi ale

Mãrii Chinei de Sud, aici unde Marginea lumii este insula
Hainan, unde am scris deja ”Un cocorean la Hainan ”.
Aici, unde poemele deja scrise sunt : vara veºnicã,
vegetaþia tropicalã, fluturii din pãdure ºi din voliere,
bananierii cu ciorchini de un metru, nucile de cocos care
te uimesc ºi prin mulþime dar mai ales prin faptul inedit de
a vedea, sub frunzele uriaºe, florile, fructele cât buricul
degetului, nuci cât nuca noastrã, nuci cât oul de gâscã, de
struþ, nuci de cocos cât pepenii noºtri…

Rãscoleºte licurici, domnul meu ºi vei fi fericit. Doar
poeþii pot fi fericiþi pentru cã ei cântã din strãfundurile
nefericirii lor genetice, Excelente poeme, publicate de
Redactorul-Sef al Helisului pe aceeaºi paginã, chiar
”deasupra propriilor amintiri.”

Poemul pe care-l citesc integral e o marcã, un model,
un destin al cuvântului trecut prin atelierul lui Gheorghe
Dobre: ”Ferestrele au început/sã dea/muguri// ºi mugurii
au ferestre /sã nu uitaþi acest mic amãnunt.”

 Nu uit, promit, eu, cel care cautã aici himerele, aici
unde vis-a-vis de GRÃDINA CU BAZINUL DE AUR,
UNDE VOI LOCUI CINCI LUNI, am devenit mai lucid
ºi am vãzut un raft întreg de cutii, adevãrate bijuterii ale
artei prelucrãrii lemnului, în care va ajunge cenu?a mea,
dacã  ÎMPÃRATUL TUTUROR  va hotãrî plecarea. G.D.
scrie parcã în locul meu… ”Nu mã salvaþi prieteni”, aveþi
grijã de cutia din care va rãsãri în poarta casei din Cocora
un palmier cu nuci de aur.

Viorica Gheorghe mã leagã la gânduri rãtãcitoare, în
acest Shanghai , ”oraºul îºi leagã nepãsãtor anotimpurile”,
eu fiul risipitor al generaþiei mele, trimis aici de un joc al
întâmplãrii, poate ºi al dragostei…

Mã întorc la prima paginã, unde gãsesc gândurile
domnului Vasile Iordache, gânduri în care mã regãsesc ºi-i
mulþumesc.

Loredana Dãnilã are o scrisoare pentru Moº Crãciun
care m-a reîntors perfect în zãpãceala tipicã de pe la noi.
Umor, ironie, sarcasm, Dar ºi un sentiment de tristeþe mai
la sfârºit.

Apropo, Moº Crãciun aceptã ºi asemenea scrisori? Ce
om cumsecade!

Popasul lui Dan Elias la poezia cu formã fixã îmi
confirmã bucuria exprimatã în primul comentariu scris
despre o carte a lui.

Cei care vor zice cã poetul trece prin faza poeziei
carnale, a transfigurãrãrii biologicului care susþine ºi
dominã, au de la mine urmãtorul rãspuns:

-Domnilor,  Dan Elias poate cocheta oricând cu
formele perfecte ale sintagmelor poetice, cu forma perfectã
a poeziei, cu idei îngemãnate în forme calde ºi blânde spre
care se întorc tot mai mulþi. Dar puþini reuºesc sã se apropie
de mãreþia clasicã. Atunci când trasfigurezi perfecþiunea
cuvântului ºi a sentimentului într-un singur aliaj, încã
necunoscut, poþi sã publici pagini, cãrþi de poezie ºi, mai
ales, poþi sã publici declaraþii de iubire.

Pagina 3 a revistei Helis din decembrie poate rãmâne
un model clasic al poeziei de dragoste marca D. E.

Cu deosebitã stimã consemnãm ºi confirmãm ºi noi
proza Reclamaþie, a autoarei Loredana Dãnilã, pentru
curajul dezvãluirilor ironico-sarcastice a unor realitãþi care
nu ne-au ocolit ºi ni le-am însuºit mult prea rapid la nivel
aproape de masã…

Tocmai am citit Middelsex, romanul scriitorului
american de origine greacã Jeffrey Eugenides, ”Un ro-
man grandios, impertinent, splendid. J.E. pãtrunde cu mult
curaj în teritorii în care puþini scriitori abia îndrãznesc sã
pãþeascã”(Boston Globe).Curaj, Loredana Dãnilã. Mult
curaj pe acest teren socotit minat, scârbos, degradant.
Condei aveþi ºi sunt bucuros sã citesc asemenea pagini
scrise de o reprezentantã a genului feminin.

Pagina 5 e un frumos omagiu adus de judeþul Ialomiþa
lui Constantin Þoiu, încã odatã adâncul meu respect celor
care prin asemenea acþiuni îºi justificã ºi onoreazã
vremelnicia funcþiilor. Un singur regret am avut, pozele
din calculator sunt pe fond roºu, trase pe A4. N-am reuºit
sã vãd mare lucru, Dar are asta vreo importanþã?

De la pag. 6 aflãm despre revelionul caricaturiºtilor
–Urziceni 2007 ºi strângem cu grijã ”Cioburi” (2005-
2006) ale poetului Bogdan Andrei Barbu, revãrsate în
formã poeticã , cuvintele dintre 12 11 2005 ºi 24 12 2005.
În ajunul Crãciunului Bogdan, cu sufletul poate ”zdrobit”
de vreo iubire hibernalã, tremurã din toatã fiinþa, se
descompune în cioburi, se destramã ºi se adunã apoi cu
emoþie (oare a debutului?)

Sã aibã Bogdan Andrei Barbu atâta experienþã de viaþã
când spune:

”Iad de cuvinte./Infern de litere ce dor./pãtruns de tine/
mor u?or…/”, ori muza lui este o genã rãtãcitã, a poeziei
încã nerostite pe încrengãtura geneticã din care a venit?

Mã uit la chipul Dianei Simion ºi caut în privirea ei
felul în care se construiesc enigmele. ªi aflu un rãspuns,
aparent banal, un rãspuns la toate întrebãrile pe care ni le
punem zadarnic. Cãutãm ºi uneori mai ºi aflãm cã suntem
oameni ”…,iar mai presus de toate e iubirea…”.Cum sunã
aceste cuvinte recitate de autoarea ENIGMEI?

Iatã o iluzie cãlãtoare ajunsã aici prin realitatea numitã
internet ºi prin hãrnicia celor care construiesc în fiecare
lunã realitatea unei reviste.Trimit Dianei Simion o razã
de soare primãvãratic din Shanghai, sã-i împlinesc dorinþa
din ILUZII CÃLÃTOARE, acum, când în câmpia mea
dragã am aflat cã sunt minus 20 de grade.

S-o aºeze printre ”alte iluzii”.
 La pag.7 gãsesc MEMORIALUL PORTRETELOR

DE MUZEU, o cronicã excelentã la un roman scris de
Ion Roºioru.

Tudor Cicu este o prezenþã vie ºi consistentã în lumea
literelor pe care le urmãresc, un nume deja consacrat ºi
aºteptat. Scrie din ce în ce mai bine, mai documentat ºi
mai convingãtor. Stârneºte interesul pentru condeiul sãu
ºi al altora. Felicitãri din Shanghai, dragul meu Tudor
Cicu.

Despre Universul rostirii ºtiam deja. Am primit de la
autor cronica, am citit-o ºi i-am dat cronicarului un 10 cu
felicitãri. Meseria de o viaþã nu se uitã. Rãmân ce-am
fost, profesor ºi ”vânzãtor de iluzii”, cum ar zice
Gheorghe Dobre.

ªtefan Grigorescu ne uimeºte cu hãrnicia ºi
competenþa lui. Revista Helis îl ajutã sã citim înainte de
publicare (poate mã înºel), istoria locurilor din Bãrãgan
despre care recunosc, ºtiam atât de puþin.

Nu scapã cititorului cã, dintr-o paginã de revistã,
Notele ocupã aproape o treime ºi chiar acest fapt spune
mult despre demersul ºtiinþific al autorului. Felicitãri.

La pagina 9, cu EVOCÃRILE LITERARE de
Constantin Xeni, sunt acasã, sunt la noi acolo, unde
România fãrã Cargiale ºi Eminescu ar fi pecum China
fãrã Zidul Chinezesc.

Am citit pagina, o voi  mai citi, doresc sã-mi intre în
memorie minunatele citate din Caragiale. Dar voi mai
reuºi eu oare, acum, când sertarele memoriei mele au
început sã scarþâie? Acum, când pentru prima oarã îmi
pun problema cã odatã vor înceta sã mai scârþâie, vor sta
la locul lor ºi eu voi fi uimit cã nu mai ?tiu unde se aflã ºi
de unde sã le apuc…

Articolul domnului Narcis Ispas, pag.10, ”Stepã lipsitã
de copaci ºi pustie de oameni”, cuvintele regelui Carol I,

este un document pe care îl salut cu bucurie. Aflu din ce
în ce mai multe  despre zona în care m-am nãscut
(Bãrãganul de nord), mi se confirmã încã o datã, cã pe
linie paternã strãbunii din familia mea sunt coborâtori din
munþii Cibinului.Tot mai mult îl înþeleg pe Goga, pe
Cioran. l-aº fi iubit din orice motive, ºi încep sã înþeleg de
ce cântecele Lucreþiei Ciobanu, ºi orice emisiune despre
oierii din Mãrginimea Sibiului mã fascineazã ºi mã
emoþioneazã pânã la izvorul lacrimilor. Dar ºi de ce eram
“Mijlocaºi”, dar aveam în curte cel puþin 20 de oi pânã la
colectivizare ºi de ce învãþasem sã scot un miel din oaie
când venea pe lume cu picioarele înainte.

Domnul profesor Constantin Matei continuã nobila
profesie de dascãl ilustru al liceului din Urziceni cu un
documentat articol intitulat modest ”Câteva date cu privire
la luptele purtate în timpul domniei lui Mircea cel Bãtrân
(1386-1418), împotriva turcilor, pe teritoriul judeþului
Ialomiþa”, o lecþie de istorie pe care o citesc atât de târziu.
Cunosc omul ºi-i savurez expunerea, mã fac mic cum eram,
elev la Pedagogicã ºi vãd la catedrã doi mari profesori
deodatã: Traian Cristescu ºi Constantin Matei.

Alãturi de Domnul Constantin Matei îl vãd pe Titi
Damian, mai tânãrul dascãl de limba românã, coleg de
cancelarie, ajuns azi prin jocul Datului sorþii ºi prin
folosirea Darului primit una dintre cele mai remarcabile
prezenþe în revista Helis.Citesc reportajul de la pag. 11 ºi
îmi confirm pãrerea cã încã un domeniu al creaþiei literare
este cucerit pas cu pas de autorul Fagului. Ieºirea din Fag
este din ce în ce mai evidentã, o salut cu bucurie.

Am reþinut expresia”S-au spart hotarele Europei”. Cu
o tehnicã ce îi aparþine suntem mutaþi ºi pe alte cãrãri
strãbãtute de pasionatul drumeþ Titi Damian, cãruia îi dau
voie sã mã invidieze acum ºi sã se bucure când va citi a
doua carte despre China. Sper în premoniþia prietenului
meu, voi scrie o carte, dar, poate, nu va fi ”cartea vieþii
mele”, cum atât de frumos mi-a scris zilele trecute.

La pag.13 “ DRUMURILE MÃTÃSII”. Dau de ºtire
cititorilor revistei cã cea de a doua carte despre China,
poate chiar astfel intitulatã, va fi o certã apariþie editorialã
spre sfârþitul anului în care abia am pãtruns.

Iatã ce am scris astãzi, 5 ianuarie, la prima orã a zilei:
Omul care aduce lapte
Mã întorsesem de la qigong. Exersasem cu partenerele

mele de  qigong  pronunþia lui R, inexistent în limba chinezã.
A fost un moment de distracþie maximã. Se strãduiau sã
pronunþe, vibraþia le producea acea senzaþie de gâdilat,
le-am recitat poezia cu Ricã, cel care nu stie sã zicã, râu,
rochiþã, rãmuricã.

La sfârsit au repetat dupã mine SEE YOU TOMOR-
ROW. AU PRONUN?AT TOMOLOU.

Am gãsit în cutia poºtalã, folositã acum pentru paharele
din plastic pe care le aduce sun nay cung (omul care aduce
lapte). Pe o foaie de hârtie scrisã cu hieroglife, desenate
parcã, tânãrul ne-a  lãsat un mesaj, pe care fiica mea îl
citeste în chinezã. Sunã pentru mine ca un poem, poezie
simbolistã din care reþin muzicalitatea mesajului.

Pe 25 decembrie am oprit laptele pentru 7 zile/7ori
8,5 = 59,5/Pe 2 ianuarie am oprit laptele pentru 30 de
zile/30 ori 8,5=255/255- 59,5 = 195,5/Te rog sã-mi mai
dai 195,5 kuai./Pe 6 ianuarie la ora 7,30 voi veni sã iau
banii./Multumesc,/OMUL CARE ADUCE LAPTE/sun
nay cung. Eu sunt wai cung, adicã bunicul. Încep sã învãþ
limba chinezã.

Este un chinez  care aduce lapte ºi ne fixeazã în scris
perioada în care am fost noi la Hainan, Marginea lumii.
Scrisorica lui este un mic poem despre lipsa noastrã de
acasã în caligrafie chinezã perfectã, iar pentru cel care nu
înþelege decât cuvântul NIUNAY, (laptele) ESTE poezia
unei limbi a cãrei rostire literarã seamãnã cu un cântec.

 Din articolul domnului prof.Ioan Man am reþinut:
- modificarea concepþiei despre boieri ca o componentã

a corectitudinii în evaluarea istoriei noastre

(continuare în pagina 13)
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Evoluþia societãþii romaneºti de dupã 1989 a cunoscut
un parcurs dificil ºi complex. Procesul instructiv-educativ,
indiferent de ideologia guvernelor ce au fost la conducere,
a cunoscut ample transformãri.

Politicile promovate în cadrul învãþãmantului cu
referire strictã la minoritatea naþionalã rromã s-au bucurat
de o atenþie deosebitã. Problematica educaþiei copiilor
rromi a consituit una dintre ”provocãrile” cu care s-au
confruntat mediile politice, culturale sau civice din
România. Apariþia Strategiei Guvernului României de
Îmbunãtãþirea Situaþiei Rromilor, aprobatã prin H.G .430
din aprilie 2001, a deschis calea luãrii de mãsuri concrete
ºi coerente la nivel macrostructural pentru lansarea unui
numãr considerabil de acþiuni având drept grup þintã
populaþia rromã:

-refacerea echitãþii în educaþie în ceea ce priveºte
copilul rrom;

-asigurarea de ºanse egale pentru copiii rromi în
sistemul de predare în limba maternã;

-consolidarea educaþiei de bazã în limbile minoritãþilor
naþionale, inclusiv în limba rromani, în vederea conservãrii
ºi dezvoltãrii identitãþii culturale;

-asigurarea formãrii ºi reconversiei resurselor umane
care provin din politicile de modernizare economico-
socialã a României;

-creºterea eficienþei actului didactic ºi, prin urmare,
creºterea calitãþii învãþãmântului în limba maternã.

Alte mãsuri concrete care dovedesc atenþia deosebitã
de care s-a bucurat minoritatea rromã sunt:
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Elevii rromi, din
ce în ce  mai

mult în atenþia
-desemnarea la nivel naþional a unui referent pentru

problemele instructiv-educative ale rromilor, prevãzut în
organigrame M.E.C.

-numirea, la nivel judeþean a unui inspector ºcolar cu
problemele rromilor;

-finanþarea (cu participare externã) a  unor proiecte
legate de alfabetizare  ºi dotãri diverse în ºcolile cu elevi
rromi;

-finanþarea unor clase de alfabetizare a copiilor rromi;
-acordarea unor locuri la licee, facultãþi, precum ºi

derularea unor proiecte în care au fost implicate ONG-
uri ale rromilor ºi coordonatori din rândul tinerilor rromi.

Societatea civilã a rromilor a început sã fiinþeze ºi sã
acþioneze efectiv prin derularea unor proiecte cu teme
diferite.

Conjunctura  a fãcut sã fiu iniþiatoarea primului proiect
de alfabetizare a copiilor de rromi spoitori - Bora, cu
sprijinul Fundaþiei  Pod peste Suflete, la care au participat
copii neºcolarizaþi (vârste 12-15 ani) din cartierul sus
menþionat.

Asemenea proiecte s-au derulat ulterior  ºi în
localitãþile  Traian ºi Þãndãrei unde am lucrat efectiv ca
mediator ºcolar, activistã rromã ºi învãþãtor. De fiecare
datã am avut în vedere neamurile de rromi care compun
comunitatea respectivã (Bora-spoitori; Traian -rromi
romanizaþi; Þãndãrei - rromi pieptãnari;).

Termenul  de educaþie incluzivã,     precum ºi
conþinutul acesteia au existat odatã cu debutul activitãþii
mele ca activistã rromã.

Predominant teoretizatã la începuturi ,educaþia
incluzivã a început a fi aplicatã chiar ºi în cele mai mici
detalii, dând naºtere, în mod firesc, unor practici pozitive.

       Existenþa învãþãtorilor nerromi ºi a foarte puþini
de etnie  rromã a fãcut sã se producã un schimb perma-
nent de informaþii, nu numai dintre cele prevãzute de Cur-
riculum Naþional pentru învãþãmântul primar. Aceste
schimburi de pãreri au condus la închegarea colectivului
de cadre didactice din ºcolile cu elevi rromi, a cãrui
activitate nu este tocmai obiºnuitã, având în vedere
disconfortul creat de multe ori de atitudinea zgomotoasã
a unor pãrinþi din comunitãþile compacte de rromi.

    Fiind implicatã concret în aceste proiecte de
alfabetizare am cunoscut îndeaproape caracteristicile
copiilor, ale pãrinþilor, iar ca învãþãtor am urmãrit
implicarea lor în procesul instructiv-educativ.

    Analizând cu obiectivitate definiþia educaþiei
incluzive (un sistem educaþional în care toate ºcolile
nãzuiesc sã ofere educaþia pentru toþi, un sistem care
recunoaºte dreptul  tuturor copiilor de a fi educaþi
împreunã ºi considerã cã educaþia copiilor este la fel de
importantã), pãstrând proporþiile, cu modestie sau
mândrie nesimulatã, pot spune cã este un sistem în care
ºcolile oferã educaþie pentru toþi, unde se cunoaºte dreptul
tuturor copiilor de a fi educaþi împreunã, dar practica a
dovedit cã poate avea efectul de “bumerang” acolo unde
sunt clase compacte de elevi rromi. Proiectul de
alfabetizare a copiilor rromi desfãºurat la Bora a avut ca
obiective pe lângã înarmarea elevilor cu instrumentele
muncii intelectuale (citit, scris, socotit) ,determinarea
copiilor rromi de a nu se mai cãsãtori la vârste fragede
(12-15 ani) ºi eliminarea abandonului ºcolar.

Pe termen lung am vizat sãnãtatea copiilor, viitori
elevi, rezultaþi în urma cãsãtoriei la vârste  mici.

Cu susþinerea financiarã din partea autoritãþilor lo-
cale, a Fundaþiei AIDROM (Asociaþia Ecumenicã a
Bisericilor din România), s-a obþinut renovarea sãlilor
de clasã, rechizite, îmbrãcãminte, încãlþãminte, gustare,
pentru toþi elevii cuprinºi în clasele de alfabetizare.

Tot în cadrul Proiectului de alfabetizare s-a înfiinþat
în comuna  Traian, o clasã de alfabetizare pentru rromi ºi
nerromi neºcolarizaþi proveniþi din familii defavorizate.
Monitorizarea rezultatelor obþinute a dovedit cã este
posibilã desfãºurarea procesului instructiv-educativ având
la bazã educaþia incluzivã, cu precizarea expresã cã este
necesarã o abordare diferenþiatã.

Dacã primele proiecte au avut ca obiective realizarea
unor necesitãþi ale momentului, cu trecerea timpului,
literatura de specialitate a adus în centrul atenþiei noi
concepte, apãrute ca rezultat firesc al contactului cu
practicile europene.

Am avut în vedere pãstrarea credinþei strãmoºeºti,
schimbul de informaþii prin derularea unor programe de
educaþie interculturalã în cadrul ªcolii cu clasele 1-8 nr.1
Þãndãrei cartier Strachina ºi elevii nerromi de la ºcolile
din oraºul Þãndãrei. Proiectele derulate, precum  ºi
obiectivele acestora sunt evidenþiate de:

1. Tabãra de educaþie interculturalã Amara, la care au
participat copiii rromi cât ºi copiii nerromi;

Obiectivele acestui proiect au fost:
- cunoaºterea ºi acceptarea diferenþei culturale;
- cultivarea de valori moral-civice pozitive;
- stimularea elevilor pentru buna frecventare a

cursurilor ºi diminuarea abandonului ºcolar;
- desfãºurarea unor activitãþi educative în care copiii

sã se poatã exprima liber, sã fie valorizaþi ºi sã-ºi poate
exprima creativitatea;

 Rezultatele obþinute au fost:
- diminuarea abandonului ºcolar;
- ameliorarea frecvenþei la cursuri a elevilor rromi;
- convieþuirea copiilor rromi ºi nerromi în vederea

cunoaºterii ºi acceptãrii diferenþei culturale;
2. Întâlnirile interculturale “De la copil la copil”,

program în care s-au organizat întâlniri între grupuri de
elevi ai ªcolii nr.3 Þãndãrei ºi grupuri de elevi de la ªcoala
Bora. Acest program a vizat organizarea unor activitãþi
specifice vârstei, care sã încurajeze educaþia pentru dialog
interetnic, intercultural, jocuri muzicale, jocuri de rol,
pregãtirea  unor scenete cu subiecte din viaþa copiilor.
Aceastã activitate a avut ca final organizarea unui bal,
carnaval interetnic “Bãluþul pentru piticoþi ºi piticoate”.

Rezultatul concret al acestei activitãþi a fost o mai
temeinicã cunoaºtere a diferenþelor culturale, atenuarea
stigmatului colectiv ºi a prejudecãþilor rasiale, stimularea
interesului copiilor pentru participarea la activitãþi
extraºcolare comune.

3. Dupã acelaºi model  s-au mai organizat Tabere
interculturale la Amare (100 copii) ºi Nãvodari (25  copii).

4. În cadrul proiectului „Sã construim împreunã
imaginea fetelor noastre” care a avut ca obiectiv princi-
pal-eradicarea problemelor asociate cu cãsãtoria timpurie
ºi graviditatea prematurã a fetelor de etnie rromã.

Impactul a fost unul pozitiv, prin faptul cã s-a evidenþiat
rolul mediatorului sanitar, a mediatorului ºcolar, care
,printr-o colaborare permanentã cu  medicul de familie ºi
cu pãrinþii copiilor, au reuºit  sã punã în aplicare conceptul
de playnyng familial.

Caravana s-a bucurat de rezultate deosebite ºi prin
aceea cã subiecþii antrenaþi în cadrul acestui proiect au
aflat informaþii considerate tabu în lumea rromilor: metode
contraceptive, bolile cu transmisie sexualã, calendarul de
fertilitate, riscurile pe care le presupune avortul. De
asemenea, virginitatea, cãsãtoriile timpurii au constituit
subiecte  ale unui dialog interactiv convingãtor pentru
ambele pãrþi.

Concluzia constã în rolul primordial pe care îl are
ºcoala, finalizarea studiilor, înainte de momentul
cãsãtoriei.

Educaþia incluzivã, practicile pozitive gândite, aplicate,
având logistica asiguratã cu cadre didactice ce au dovedit
mult tact pedagogic, au arãtat cel puþin, în localitatea
Traian, cartier Bora- Slobozia, cartier Strachina-Þãndãrei,
cã în cadrul unor proiecte vremelnice ºi mai ales, în cadrul
Curricumului Naþional,  unele concepte pur teoretice, prin
implicare, prin respectarea obiectivelor propuse devin
realitãþi.

 Institutor, Alecu Florica

-  numele unor sate: Sãrãþeni, unde mergeam cu tata
la un camarad din rãzboi, Grindaºi, sat prin care am
trecut de atâtea ori spre Urziceni cu cãruþa trasã de Piciu
ºi ªoimu, satul Broºteni, unde a fost învãþãtor domnul
Cojocaru, pensionar la Buzãu, cãsãtorit cu doamna
Viorica. Familie de învãþãtori de excepþie care au lucrat
la ºcoala din Cocora în primii ani de învãþãmânt.

- despre marele Zãpor (inundaþie din anul 1838, cu
o sutã de ani înaintea venirii mele pe pãmânt).

-boierii ctitori de biserici, modele pentru mulþi boieri
actuali, ciocoi ai primei generaþii de îmbogãþiþi dupã
lovitura de stat din decembrie 1989.

-pictura bisericii din Broºteni de Dumitru
Teodorescu, foarte cunoscut prin numãrul mare de
biserici pictate în judeþul  Buzãu .

-lista urmaºilor boierului demni de un asemenea
înaintaº.

Voi încheia cu Drumurile prin Vaterland, Þara
minunilor (V).

Într-o scrisoare recentã, ªerban Codrin face vorbire
despre felul în care scrie ”din amintiri” iar noi observãm
cã memoria afectivã a autorului este foarte productivã
ºi literarã pânã la dimensiunea unei cãrþi, pe care o
aºteptãm.

O coincidenþã face ca chiar în urmã cu câteva minute
am dechis un pachet primit de la Sandra Liedtke, prietena
copiilor mei din Hamburg, oaspetele nostru la Buzãu
doi ani la rând de sãrbãtori.

Am primit daruri din þara unde se zice cã nemþii sunt
reci ºi raþionali. Poate, dar ceea ce fac ºi unde au ajuns
demonstreazã contrariul.

Dragii cititori ai revistei Helis,
Vã veþi întreba, pe bunã dreptate, dacã scriind aceste

rânduri despre revistã nu am dat ºi de lipsuri, minusuri,
neîmpliniri.

Poate chiar sunt, dar de unde mã aflu eu nu se vãd
ºi, mai ales, aici unde e singura revistã pe care o primesc
ºi în care mã regãsesc pe deplin îmi anihileazã spiritual
critic. Mãrturisesc un gând. Nu sunt un spirit critic, sunt
doar un cititor care vede binele întodeauna astupând rãul.

Doresc revistei Helis, redactorilor, ºefului revistei,
tuturor cititorilor un An Nou 2008 plin de bunãtãþi, noi
colaboratori ºi o viaºã cât mai lungã tuturor.

Aurel Anghel
1/5/2008  15:49:09 Shanghai , China
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Scriam, cu alt prilej, cã românii ºi-au descoperit o
nouã vocaþie, cea de turiºti - în afarã de cea a cãlãtoriei.
Cã unii ºi-au valorificat aceastã vocaþie încã din Evul
Mediu, se ºtie, cãci au lãsat documente în acest sens,
precum Nicolae Milescu Spãtarul care, trimis de Þarul
Rusiei, inaugureazã un drum comercial cãtre Beijing
prin Siberia, iar acolo mai face ºi pe ambasadorul.
N-am sã plictisesc cititorul fãcând aici o istorie a
cãlãtoriilor – desigur, ar fi interesant ºi, probabil, cineva
ar prinde ideea, dacã nu cumva a fãcut-o ºi eu nu ºtiu.
ªtiu cã am citit multe cãrþi de cãlãtorie, dar n-am fãcut
din asta o pasiune. Am observat cã toate au un numitor
comun, în sensul cã românii încearcã sã-i descopere pe
alþii cu ochii lor, dar mai ales – ºi asta-i foarte impor-
tant! – reuºeºte sã se redescopere prin alþii, comparând
ºi „cumpãrând”. Cã uitã sã aplice tot ce au vãzut ºi ce
au învãþat în materie de civilizaþie, dar nu numai, asta-
i altã chestiune care meritã evidenþiatã, cel puþin la
nivelul bancului. Se zice cã un patron dintr-o þarã vesticã
voia sã investeascã ori în România, ori în Bulgaria, de
aceea a ales douã grupuri de informaticieni din cele
douã þãri ºi a procedat la instruirea lor. Cu grupul de
bulgari mergea greu, erau tari de cap, nu prea înþelegeau
dar, în sfârºit, pânã la urmã, au priceput. Cu grupul de
români, surprinzãtor, a fost mai uºor, întrucât, chiar în
timpul explicaþiilor iniþiale, aceºtia, nu numai cã
înþelegeau imediat, dar dãdeau pânã ºi soluþii de
îmbunãtãþire a performanþelor aparatelor, fapt ce l-a
surprins plãcut. Dupã o lunã, la evaluare, bulgarii s-au
dovedit mai conºtiincioºi, mai temeinici, în timp ce
românii… au uitat ºi ce învãþaserã…

Observaþia importantã este cã, într-adevãr, românul
are vocaþia cãlãtoriei. Întrebarea este însã, dacã ºtie sã
fie ºi turist. Mã aflam pe treptele unui luxos hotel din
Moscova. Grupurile de turiºti din mai toate statele est-
europene „frãþeºti”, adicã din Imperiul Sovietic,
aºteptau liniºtite sã fie luate de cãtre ghizii lor la pro-
gram. Un grup de est-germani, cei mai mulþi pensionari
– se vedea dupã vârstã – aºteptau relaxaþi, aproape
încolonaþi pe trepte, doar cu borsetele în mânã, sã
meargã la Galeriile de Artã Tretiakov. Ai noºtri, desigur
cei mai gãlãgioºi – suntem latini, nu? – care mai de
care cu sacoºele cu „marfã” doldora aºteptau ºi ei, cam
revoltaþi cã ghida noastrã – o rusoaicã destul de
elegantã, frumoasã ºi cultã pe deasupra – întârzia, din
cine ºtie ce motiv. A venit, ne-a salutat binevoitoare, ºi-
a cerut scuze, anunþându-ne cã vom merge ºi noi la
galeriile mai sus amintite, dar la o orã mai târzie, dupã
planificarea fãcutã. Bineînþeles cã la asemenea veste s-
au manifestat în grup opinii gãlãgioase pro ºi contra.
Un spectacol interesant, gratuit oferit de ai noºtri, dar
gustat cu uºoarã ironie ºi cu strâmbãturi din nas dis-de-
dimineaþã de celelalte grupuri strãine. Dar pentru ce se
zbãteau atâta ai noºtri? De ce sunt germanii duºi mai
înaintea noastrã la Galerii? N-ar trebui sã fim duºi mãcar
o datã cu ei. Ce? Noi suntem proºti, sã fim lãsaþi mai la
urmã? Aceeaºi „figurã” s-a întâmplat ºi altui grup de
români în aeroportul din Kiev, când avionul a preluat
mai întâi alte grupuri de strãini, românii fiind lãsaþi din
nou mai la urmã. Imediat s-a instalat ºi acolo, la scara
avionului, ad-hoc, o micã rãzmeriþã. Doar cã aici ghida
a replicat pe un ton uºor tãios: doar n-aþi vrea în
carlingã?. Bineînþeles cã nu s-a putut face nimic,
planificarea locurilor în avion fusese fãcutã cu mult
înainte. Urcat în avion, grupul a descoperit cã era chiar
avantajat, fiind plasat în faþã, întrucât numerotarea
locurilor se fãcuse dinspre coada avionului. Cei mai
din mijloc ºi din spate, „privilegiaþii”, au privit, desigur,
aripile Antonovului, pe când grupul nostru a privit
spectacolul cu adevãrat fascinant al cerului. Apropo,
nu cred sã mai fi trãit vreodatã momente de mai mare
încântare, aº putea zice chiar de fericire, decât zburând
la 11 mii de metri altitudine, mult deasupra plafonului
de nori. Hublourile ne arãtau un amestec de mult alb,
cenuºiu ºi albastru ºi formele cele mai pitoreºti de nori,
unele dintre ele nici mãcar cu imaginaþia nu le puteai
zãmisli, de parcã te-ai fi aflat deasupra banchizelor din
Oceanul Arctic, aºteptând sã aparã vreun urs polar cu
puii dupã el. Asemenea spectacol al cerului l-am mai
trãit cu sincerã intensitate ºi cu emoþie nedisimulatã ºi
atunci când, întorcându-ne de la Moscova, avionul a
coborât la 2000m altitudine, la intrarea în spaþiul aerian
al teritoriului României. Nu cred sã mai existe o
asemenea geometrie a spaþiului geografic ºi mai ales o

paletã de culori impresionantã, în toate gamele,
predominând, deasupra, albastrul siniliu al cerului de varã,
iar jos verdele ºi gãlbuiul în zeci de nuanþe, întretãiate de
firiºoarele albastre ale râurilor, iar în depãrtare Curbura
maiestuoasã a Carpaþilor, pãtatã ici colo de pãduri de
foioase ºi conifere.

Când am aterizat în Leningrad (azi Sankt Petersburg),
dupã întâmplarea cu pricina, am descoperit un alt peisaj
mirific, de data aceasta, urban. Þi-închipui, cititorule, cum
e sã te plimbi, la jumãtatea lui august, pe bulevardele
imense ale acestui oraº, când încã Nopþile Albe nu se
terminaserã? Sã admiri liniºtit, detaºat de orice alte mizerii
pe care le-ai lãsat în urmã, Petrodvoreþul, Þarskoe Selo,
Ermitajul, Muzeul de Artã Rusã, Cimitirul Eroilor (asupra
cãrora voi reveni altã datã, cãci meritã mult mai multe
pagini), marile bulevarde cu clãdiri imense, croite ºi
construite de cãtre arhitecþii italieni ºi francezi sub ochii
severi ai „tãtucului” Rusiei moderne, Petru cel Mare? Când
te gândeºti cã tot acest oraº a fost construit pe o uriaºã
mlaºtinã din apropierea fluviului Neva! Te întrebi cum a
asanat-o ºi cum a pus fundaþiile? Simplu. A dat ordin ca,
sãptãmânal, boierii ruºi sã se prezinte le el cu nu ºtiu câte
zeci de cãruþe încãrcate cu piatrã. În câþiva ani, treaba a
fost rezolvatã. ªi te mai întrebi cum de-au reuºit locuitorii
oraºului sã þinã piept singuri unei blocade germane,
crâncene, de peste 700 de zile, în al Doilea Rãzboi
Mondial? ªi te mai întrebi cum urmaºii lor au reuºit sã
refacã din temelii oraºul distrus aproape în totalitate de
bombardamentele germane nimicitoare? Din el rãmãseserã
intacte, neatinse voit de aviaþia germanã, doar un hotel, în
care trebuia sã se sãrbãtoreascã cãderea oraºului, ºi
Ermitajul, care era prea bogat în opere de artã pentru a fi
dãrâmat. Numai cã ruºii, prevãzãtori, reuºiserã sã evacueze
majoritatea operelor de artã în Siberia, înainte de
blocadã…

Revenind la Moscova, mica rãzmeriþã româneascã a
fost bineînþeles, aplanatã: „Rãmâneþi liberi pânã la ora
13!” Le-a spus inspiratã ghida. O explozie de bucurie a
grupului o face pe aceasta sã tresarã nedumeritã: „Mergem
la <Þ.U.M.> (Þentralnâi Universalnâi Magazin) ºi la
<G.U.M.>” (Gossudarstvennâi Universalnâi Magazin).
Nici acum nu-mi dau seama de ce memoria mea cum ºi
de ce a reuºit sã stocheze asemenea denumiri, poate pentru
sonoritatea lor. „Acolo gãsim sã ºi vindem, sã ºi
cumpãrãm!” i-a convins pe cei din grup unul dintre
„negustori”. Din spusele lor am descoperit cã erau douã
magazine uriaºe, precursoare ale vestitei de pe acum
„Europa” sau ale Marketurilor occidentale de azi. Cum
suma de cheltuit aprobatã din þarã pentru fiecare turist
român era cam de 28 de ruble, aceºtia ºi-o mai
„completau” fãcând o micã negustorie, fiecare cum reuºea
sã strecoare ceva „marfã” la graniþã. În aceastã privinþã,
românul este destul de inventiv. Apropo de inventivitate,
vameºii ruºi erau aproape exasperaþi cã nu reuºeau sã
prindã, la întoarcere, un „turist” român care fãcea Uniunea
de câteva zeci de ori pe an, bãnuindu-l cã trece aur, cãci
n-avea cu el decât o borsetã. „Vreþi sã-l vedeþi?”, ne-a
spus în compartiment dupã ce vameºii au fãcut un control
„la sânge”. A luat o micã ºurubelniþã ºi a desfãcut, cu mâna
stângã, locaºul becului de veghe din compartimentul
vagonului de dormit, de la capul sãu. Vameºii numai acolo
nu cãutau, cãci erau dreptaci…Altãdatã ºi „turiºtii” români
mai dãdeau greº. Un amic s-a gândit sã înfãºoare bani
româneºti într-un sul de hârtie igienicã, aflând cã ºi
„turiºtii” sovietici se interesau de „valutã” româneascã.
Vameºul, inspirat, a tras chiar la sulul cu pricina ºi, din
„neglijenþã”, l-a derulat în tot compartimentul. Nu vã spun
ce-a urmat, cãci vã stric savoarea lecturii acesteia.

Nu-i cazul sã înºir aici cam ce vindeau românii prin
tot spaþiul Uniunii Sovietice, ce cumpãrau ºi cum le treceau
graniþa. Se ºtie. Cred cã un sfert din România „maturã” a
„cãlãtorit” în frumoasa Uniune. Cam de atunci s-au pus
bazele germenilor migraþiei în masã. Aºa i-au scos românii
din nevoi pe ruºi, occidentalizându-i cu blugi, apoi pe
bulgari cumpãrându-le caramelele ºi vânzându-le maºini
de tocat, iar de la polonezi ºi cehi au adus cu „diplomatul”
în þarã vagoane de sãpun… Dupã revoluþie, le-a venit
rândul sârbilor, ungurilor, turcilor cãrora le-au dus rulmenþi
sã fabrice lame de ras iar, în loc, ne-au dat caiete. Mai
nou, le dãm un sprijin „consistent” italienilor, spaniolilor,
irlandezilor, englezilor, francezilor, chiar ºi germanilor,
cu forþa de muncã calificatã sau necalificatã. Trudeºte din

greu ºcoala româneascã! Nu m-am mirat de loc când un
ziarist român transmitea un reportaj din New York.
Printre altele, lua un interviu unei „pirande” care fãcea
bani buni, adicã dolari, cerºind la un colþ de stradã în
Brooklin. Aproape de ea, doi „conaþionali” îi învãþau pe
negri americani, cu mare dexteritate, sã joace „alba-
neagra”…

Sigur cã grupul n-a mai ajuns decât pe sfert la
Galeriile Tretiakov. N-aveam ce face pânã la orele 13.
Ce era sã vând? Avusesem la vamã douã perechi de
adidaºi ºi alte mici nimicuri. În grabã, vameºul
sovietic(dar era moldovean toatã ziua!) mi-a oprit o
pereche, promiþând – aºa cum era regula – cã mi-i dã la
întoarcere. Ajuns la Moscova, am constatat cã-mi dãduse
unul numãrul 38 ºi altul numãrul 42. Cum sã-i vând aºa
desperecheaþi? „Dã-i cã þi-i vând eu la repezealã!”, îmi
sugerã un conaþional descurcãreþ. „ªi la întoarcere, când
îi primesc pe ceilalþi, perechile, ce mã fac cu ei?”. „Asta-
i treaba ta!” La întoarcere, vameºii sovietici s-au þinut
de cuvânt: au trântit pe culoarul vagonului grupului
nostru câþiva saci cu obiectele confiscate, desigur cei
mai mulþi adidaºi ºi blugi, însã lista ar fi mult mai lungã.
Toþi „turiºtii” s-au repezit sã-ºi ia lucrurile. I-am lãsat sã
se înghesuie ºi sã se certe, într-un spectacol de zile mari,
cam cât a mers trenul accelerat de la Ungheni la Bacãu.
Rãmãseserã pe jos, în final, doar desperecheaþii mei. „N-
am vocaþie de negustor, dar mãcar bine cã i-am gãsit,
am ce purta un an, eu ºi soþia mea”, mi-am zis cãci,
prevãzãtor, îi cumpãrasem pe mãsurile noastre.

„N-am vocaþie de negustor” îmi zisesem în gând ºi
când colegii mei de turism s-au repezit cu sacoºele
încãrcate cu marfã spre Þ.U.M. ºi G.U.M. Mi-am luat
soþia de mânã ºi am plecat la pas prin Moscova. Nu ºtiu
prin ce minune am descoperit celebra stradã Arbat,
despre care mai auzisem ºi mai citisem. Nu m-a
dezamãgit. Într-adevãr, era o stradã comercialã liniºtitã,
poate prea liniºtitã, numai cu pietoni, fãrã maºini, cu
vitrine uluitoare, cu mii de picturi expuse în stradã, dar
mai ales cu zeci de pictori dispuºi sã-þi facã pe loc
portretul. Am stat în cumpãnã dacã meritã sã pierzi timpul
aºteptând la rând sã-þi facã portretul sau sã te plimbi
pânã la celãlalt capãt, care era foarte departe, gândindu-
te cã n-ai sã mai revii niciodatã pe acolo… Am ales
decizia turistului – preºedinte american Richard Nixon,
care ºi el „pierduse” vreun ceas plimbându-se pe Arbat.
Nu mai aveam în buzunar decât vreo douã ruble, þinute
totdeauna pentru „situaþii neprevãzute”. Le am ºi acum
în sertar, regretând cã nu le-am folosit atunci…

Revenind la comportamentul grupului, m-am întrebat
ºi atunci, dar ºi mai târziu – cãci în cãlãtoriile mele prin
Europa, am mai observat astfel de manifestãri spontane:
Sã se simtã oare frustrate grupurile de români? Sã trãiascã
o stare de complexare? Sã fie cumva o atitudine
dispreþuitoare a celorlalþi faþã de ele? Sau, pur ºi simplu,
acesta-i un comportament tipic românesc, adicã mereu
predispuºi sã facã ºi sã se dea în spectacol? M-am bucurat
cã nu eram ultimii în Europa la acest capitol, când am
descoperit, la întoarcerea cu trenul spre þarã cã, timp de
mai bine de 36 de ore, doi turiºti, unul italian ºi altul
negru, împreunã au exasperat grupurile de turiºti români
din tot trenul, cu gãlãgia lor, tot deschizând uºile tuturor
compartimentelor, având sãmânþã de vorbã cât toþi
cãlãtorii la un loc, mai ales cã nimeni nu prea înþelegea
ce tot ziceau ei. Aveau la sub braþ câte o cutie de icre
negre de Manciuria ºi se întrebau dacã ar putea trece la
graniþã, cãci nu aveau certificat…

N. B. Scriind toate acestea ºi, cercetând prin notiþele
mele, am dat peste niºte scurte ºi consistente observaþii
ale unei conºtiinþe româneºti cu vocaþie europeanã,
Adrian Marino, care constatã în legãturã cu românii „o
anume lipsã de vocaþie pentru organizare ºi cooperare,
pentru coordonare ºi unitate, individualismul nostru
acerb, pulverizarea permanentã a cunoºtinþelor,
conºtiinþelor ºi eforturilor”. Am sperat, dupã
Revoluþie(sau ce-o fi fost aia!), aproape douãzeci de ani,
cã ne vom îndrepta, dar speranþa a fost înlocuitã treptat
cu resemnarea. De luat aminte! „Bate-voi pãstorul ºi se
va risipi turma!”, zice la Biblie. Numai cã turma-i
risipitã… ºi pãstorul la Golden Blitz…Orice sociolog
ºtie cã omul învaþã, în ultimã instanþã, prin imitare…

Titi Damian
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ªerban Codrin

Drumuri prin Vaterland,
þara minunilor (VI)

(continuare în numãrul viitor)

Aveam sã aflu a doua zi cã micul oraº al
trandafirilor, Eutin, se pregãtea sã-ºi aniverseze,
cu mare mândrie localã, venerabila vârstã de 750
de ani. Deocamdatã era aproape 10 seara ºi
soarele, fãrã sã strãluceascã, parcã înmuiat într-
o ceaþã strãvezie, încã se afla sus, pe cer. În jur,
casele mici, vile înconjurate de mici grãdini
înflorite, cu peluze de gazon de aceeaºi înãlþime
regulamentarã, dormeau în somnul cel mai
profund. Nici o miºcare pe strãduþele înguste,
nici o fereastrã luminatã, nici o pisicã, nici un
câine, nici o maºinã, micã sau mare, o absenþã
apãsãtoare îmi acompania primii paºi aici, la
marginea unui orãºel ajuns la o vârstã
matusalemicã, fãrã sã o arate. Ba da, aveam sã
o aflu de la Rainer, toate casele din jur sunt destul
de vechi, dublu seculare, dar îmbunãtãþite ºi
modernizate. Porcii, caii, gâºtele au dispãrut de
mult, se aflã numai în stampe ºi în mici jucãrii
de ghips, aºezate prin iarba tunsã, printre
ciuperci într-un picior, vopsite în toate culorile.
Pe casã ºi-a oprit zborul o cioarã. Nicidecum,
este ornamentalã, a fost montatã odatã cu
celelalte þigle la ultima reparaþie a acoperiºului.
Rainer extrage din buzunar un mic aparat, apasã
pe câteva butoane ºi garajul se închide automat,
storurile interioare de la fereºti se ridicã, porþile
de o ºchioapã se deblocheazã ºi, ceea ce este
mai important, însãºi uºa casei ne recunoaºte,
în caz contrar am rãmâne pe din afarã ºi numai
cu ajutorul competent al poliþiei alertate am fi
admiºi dincolo de prag. Undeva, în oraº, ochii
vigilenþi ai cuiva în uniforma unui înger de pazã
german au aflat cã proprietarul, plecat în lume,
s-a întors la cuib ºi sistemele de alarmare îi per-
mit sã intre în propria casã. Zis ºi fãcut, blindajul
uºilor se ridicã silenþios ºi mânerul îºi recunoaºte
stãpânul. Pereþii casei sunt groºi, capabili sã
înfrunte lovituri de tun ºi exploziile dinamitei.
La parter se aflã un hol mic, niºte scãri spre etaj,
pe partea dreaptã, o bucãtãrie cu aparaturã
complicatã de gãtit, frigidere, o uºã spre o
cãmarã adâncã, o altã uºã spre o sufragerie mare,
unde ar încãpea zeci de perechi de dansatori.
Aparatura electronicã ocupã un colþ întreg,
televizorul este capabil sã prindã 1.800 de
canale, aparate de radio, combine muzicale, doi
metri liniari de CD, multe cãrþi ºi o colecþie de
hãrþi rutiere, ale Germaniei, Danemarcei,
Suediei, Norvegiei, hãrþi generale ºi pe regiuni,
hãrþi ale marilor oraºe, hãrþi ale Europei. Rainer
cãlãtoreºte mult ºi nu-i lipseºte din bibliotecã
nici un kilometru cartografiat din Urali pânã în
vestul Irlandei, inclusiv România, unde nu existã
ºosele, îmi spune, ci nimic. Eu las capul în jos
ºi mã aºez la masã. Jeni a pus în funcþiune uzina
din bucãtãrie ºi mâncarea este servitã înainte ca
eu sã mã fi spãlat pe mâini, în baie, o altã uzinã
de apã, cu o colecþie de sãpunuri, ºamponuri,
tuburi, aparaturã electricã trimiþând cu gândul
la breasla frizerului Figaro. Mã încurc printre
zeci de prosoape, pânã la urmã aveam sã aflu cã
mi se pregãtise un set special, spânzurat într-un
cuier cu atât mai special. Masa este foarte

încãrcatã ºi mã mir ca de potop. Aflu cã acesta
este obiceiul, se serveºte totul în acelaºi timp,
aperitivele, cele câteva feluri ºi desertul. O datã
aºezat, nu te mai ridici nici dacã se întâmplã o
catastrofã universalã. Germanul nu poate fi
deranjat de la masã orice s-ar întâmpla în lume.
Pe fronturile rãzboaielor mondiale, când armata
îºi mânca în tihnã preparatele, savurând felurile
de mâncare ºi batonul final de ciocolatã, putea
sã dea nãvalã inamicul pe toate fronturile ºi încã
pe atâtea, soldatul ºi mareºalul nu puneau mâna
pe puºcã decât dupã desert. Nu prea mã descurc
prin labirintul culinar, n-am mâncat niciodatã
ratatoni, mâncare franþuzeascã devenitã
popularã în Germania( din contra, Rainer crede
cã este mâncare tradiþional germanã devenitã
popularã în Franþa, pentru cã, nu-i aºa, tot ce
este mai bun dincolo de Rin pânã la Atlantic îºi
aflã originile adevãrate numai între Elba ºi Rin).
Trag cu ochii ºi mã descurc, încerc sã nu fac
mari greºeli, jucând-o pe românul în casa
neamþului. Eu folosesc un vocabular mai bogat,
spun german(cuvânt latin), neamþ(cuvânt slav),
prusac, teuton, saxon, bavarez, Jeni traduce, în
general, cu „deutsch”. Dupã masã, Rainer merge
la culcare, mâine dimineaþã se va trezi la ora 5
fix, se va pregãti pe îndelete, îºi va rezolva
corespondenþa primitã acasã(pentru cã ziua de
azi a fost pierdutã pentru aceste îndeletniciri
obligatorii), iar la ora 7 este prezent, primul, la
serviciu. Angajaþii se prezintã mai târziu, dar la
ora 8 se aflã deja la locurile de muncã, cu
sarcinile primite ºi cu strungurile pornite.

  Sunt condus la etaj, de fapt în podul casei
transformat în trei dormitoare ºi o altã baie, dar
numai de zi, pentru a nu se produce zgomote.
Aceastã împãrþire economicoasã a spaþiului face
ca o casã sã parã micã din exterior, dar
încãpãtoare în interior. Pereþii sunt înclinaþi, din
cauza acoperiºului, îmblãniþi cu scândurã
lustruitã, cu fibra la vedere. Oberlichtul(lumina
de sus), lucarna mai pe româneºte, este încuiat
ermetic. Jeni îmi face instructajul esenþial,
pentru cã altfel nimic nu se miºcã, totul este
blocat. Învãþ sã deschid oberlichtul, sã-l închid,
învãþ sã nu mã izbesc cu moalele capului de
peretele înclinat. Rãmas singur, mã instalez la
fereastrã. Soarele se aflã încã pe cer, se poate
citi pe luminã, cu toate cã un ceas, pe masã, se
apropie cu acul orar de miezul nopþii, iar
minutele rãmân din ce în ce mai puþine. La ora
12 fix soarele pare înghiþit de niºte tufiºuri cam
îndepãrtate, însã mierla cântã, undeva, într-un
copac cu frunze roºcate. Aceeaºi pustietate pe
strãduþa din faþã, aceleaºi geamuri întunecate,
numai eu stau în lumina geamului, însã nu sunt
german, probabil de aceea. În cele din urmã mã
culc, perna este micã, rotundã, dar mai gãsesc
una, dreptunghiularã. Mã uit câteva minute pe
manualul de limba germanã ºi încerc sã adorm,
stingând veioza. Totuºi nu este întuneric. În cele
din urmã, gândindu-mã la autoºoselele aproape
întotdeauna cu opt benzi ºi cu automobilele
fugind ca nebunele, se întâmplã ceva, pentru cã
mã trezesc în plinã zi. Sar din pat, soarele se

aflã, sus, pe cer, nu-l
vãd, dar strãluceºte
în fereºtile întunecate
peste noapte ale
vecinilor. Arunc ochii
pe ceas ºi rãmân
ºocat. Aici mi-am
pierdut controlul
timpului, ce se
întâmplã… Nu este
nici mãcar ora patru,
am dormit abia vreo trei ore. Culcat din nou,
încerc sã-mi fac ordine în gânduri. De fapt, mã
aflu în anotimpul verii, mult mai aproape de
polul nord decât paralela 45, sã spunem, a
României. Asta înseamnã cã nopþile sunt foarte
scurte, iar zilele se lungesc pânã la limita celor
24 de ore, sã fim lucizi, doar nu ne-am pierdut
minþile. În Danemarca, mai la nord, ºi cu atât
mai mult în Suedia ºi Norvegia, zilele sunt încã
ºi mai lungi, faþã de niºte nopþi aproape
accidentale. Dar iarna?... Noaptea polarã
norvegianã, suedezã este cu adevãrat
atotstãpânã, iar ziua se condenseazã într-un
episod aproape efemer, soarele nici nu rãsare,
nici nu urcã, precum se zice, de o suliþã pe cer,
cã o ia înapoi, într-un întuneric de nesfârºit…
Gãinile dorm în permanenþã, lebedele au migrat
spre sud, ba chiar oamenii au fugit spre þãri cu
soarele mai omenesc, spre sud, cu vâslele
scoþându-le corãbiile din ceþurile Mãrii
Nordului. Ei se numesc vikingi ºi au speriat
Europa multe sute de ani, asediind Bizanþul,
tãind canale în stepele rãsãritului, întemeind
cetãþile Kievului, ale Moscovei… Am coborât
la parter. Rainer îºi citeºte corespondenþa, apoi,
la bucãtãrie, ca într-un laborator academic, de
alchimie, citeºte presa din seara precedentã,
mãnâncã cereale cu fructe de pãdure(musli
suedez), cu lapte bãtut, ºi la ora ºase pleacã la
serviciu, repet, la ora ºase fix maºina a ieºit din
garaj ºi s-a fãcut, fãrã zgomot, nevãzutã. Prin
oberlichtul deschis respir aerul dimineþii, care
deja înseamnã cã au trecut aproape patru ore de
la revãrsatul zorilor. Vecinul din faþã iese din
casã cu un minut mai devreme, pentru ca la ora
ºase ºi un sfert, fix, automobilul sã porneascã în
vitezã, rãmânând ca poarta, automat, sã se
închidã în urmã. De la postul meu de observaþie
nu mai observ nimic pânã la ora ºapte. Mierla
nu mai cântã, nimic nu miºcã deasupra acestei
mici pãrþi a Germaniei de nord, landul
Schleswig-Holstein, þara dintre Marea Nordului
ºi Marea de Rãsãrit(Balticã). Numai câteva
steaguri, unele triunghiulare, sunt însufleþite de
briza dintre mãri, steaguri suedeze, germane, ale
unor cluburi de fotbal, aveam sã aflu, semn ex-
terior cã stãpânul casei are o pasiune simbolizatã
printr-o flamurã. Învins de obosealã, mã culc.
La ora opt cobor speriat. În sufragerie, Jeni
ascultã corul „Alelluyah” de Haendel ºi îºi bea
cafeaua, pe mine aºteptându-mã micul dejun în
variantã germanã, musli cu fructe de pãdure, la
alegere, inclusiv portocale uscate, lapte bãtut ºi,
completare, orice se gãseºte în frigider, dar musli
este obligatoriu, fãrã nu se poate, brânza este
olandezã, pâinea este tradiþionalã, din evul
mediu, neagrã, ºi se prãjeºte, pentru a se
împrospãta. Îmi trebuie puteri, mã aºteaptã
oraºul cu nerãbdare.

(urmare din numãrul trecut)
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Capra somalezã

Lup de mare autentic,
Bãtut de val în piept ºi frezã…
Are-n sânge simþul etic,
Când mulge CAPRA SOMALEZÃ.

Raiad

În Raiad de vrei s-ajungi,
Lãsând la o parte gluma,
CIOCEA e expert în brânci
Ori cu oana, ori parâma.

Jurnalul unei capre

Când absurdul e generic,
Subjugând normalul tipic,
Capra, ca produs malefic,
Naºte un MOTAN POLITIC.
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Tainele
„Mioriþei“

O lecturã în cheie
masonicã

a baladei „Mioriþa“
de Vasile Alecsandri

I. Fratele Vasile Alecsandri scrie
balada „Mioriþa“

1. Într-o lucrare anterioarã am demonstrat
cã poetul moldovean Vasile Alecsandri a scris
balada „Mioriþa“. Înaintea ei, în Transilvania,
erau cântate de Crãciun douã colinde – a
pãcurarului ºi a mieluþei – pe care poetul le-a
primit, împreunã cu multe alte texte de cântece
populare, în urma anunþului publicat în 1844
de revista „Gazeta de Transilvania“. De la
schitul Soveja, unde fusese surghiunit la
începutul anului 1846, prietenul Alecu Russo
i-a adus, auzite ºi notate de la unul ori mai
mulþi lãutari, baladele munteneºti „Joi de
dimineaþã“, „Corbea“, „Toma Alimoº“ ºi
altele. În portofoliul sãu, culegãtorul ºi viitorul
editor al baladelor populare mai avea balada
ardeleanã „Fratele ºi sora“ precum ºi baladele
din ciclul bãnãþean „al Novãceºtilor“. Condus
de credinþa personalã în „legea crudã a sorþii“
ºi de superstiþiile populare cunoscute de el,
Alecsandri construieºte, între anii 1844 – 1850,
printr-un proces transformaþional miraculos, din
texte folclorice aparþinând unor genuri diferite
adunate din toate provinciile româneºti,
„Mioriþa“, capodopera sa ºi, prin adopþiune, a
poporului sãu. Metoda utilizatã, dezvãluitã în
scrisoarea cãtre Ubicini, aºeazã, în structura
compoziþionalã preluatã de la colinda
pãcurarilor, mioara nãzdrãvanã, luatã din
colinda „Ciobanul sãtul de ciobãnie“ ºi
prelucratã dupã modelul corbului mesager din
„Gruia lui Novac“, unde gãsise ºi schema de a
o introduce în text ca personaj… Analiza
detaliatã a acestui travaliu minunat în ordinea
genezei textului am realizat-o în cartea „Vasile
Alecsandri ºi cazul „Mioriþa“ – o anchetã
literarã“ (1).

2. Urmeazã, firesc, o analizã a poemei lui
Vasile Alecsandri în ordinea întemeierii
mesajului transmis. Munca pentru împlinirea
acestui proiect este cuprinsã în lucrarea „Tainele
Mioriþei“, ce succede acestor note explicative
atât de utile cititorului. Cuvântul „frate“ aºezat
înaintea numelui poetului trimite direct la ideea
apartenenþei lui Vasile Alecsandri la ordinul
francmasoneriei. Din acest adevãrat centru de
iradiere a pornit, fãrã a mai putea fi opritã, dar
de înþeles în iureºul ei, ipoteza de lucru generalã
a investigaþiei: Dacã Vasile Alecsandri a fost
iniþiat al ordinului francmasonic ºi dacã poema
sa „Mioriþa“  este reflexul unei elaborãri

NOTE EXPLICATIVE

savante sub influenþa simbolurilor masonice
tradiþionale, atunci o lecturã în cheie masonicã
trebuie sã caute ºi sã gãseascã în textul baladei
urme ale acestui angajament profund al
autorului. Asemeni lui Wolfgang Amadeus
Mozart în muzicã, iniþiat în 1784 la Loja din
Viena „Binefacerea“ (2, p. 189), Vasile
Alecsandri transmite, prin intermediul
imaginilor poetice din „Mioriþa“, simboluri
masonice ºi conduce cititorul cãtre trãirea
idealului iniþiatic prin lectura operei sale de artã.

2. Având ca principiu fundamental de
cunoaºtere numele autorului ºi afilierea lui
spiritualã, lectura în cheie masonicã a baladei
„Mioriþa“ se înscrie în prelungirea curentului
mitologic în explicarea baladei, începând cu
Alexandru Odobescu , George Coºbuc, Th. D.
Speranþia, H. Sanielevici ºi continuând, spre
zilele noastre, cu Alexandru Paleologu. (3, pp.
130 - 151) În volumul „Treptele lumii sau
calea cãtre sine a lui Mihail Sadoveanu“,
Alexandru Paleologu formuleazã chiar
paradigma tuturor cercetãtorilor mitico –
simbolice. „Dar dincolo de aspectul
etnografic ºi istoric, rãmâne nu numai per-
fect legitimatã ci ºi intelectualmente
obligatorie interpretarea mitico-simbolicã a
baladei. Spunem „intelectualmente
obligatorie“  pentru cã implicaþiile mitico-
simbolice ale baladei au o structurã internã
atât de logicã cu sine însãºi, cum remarcase
Sanielevici, ºi o coherenþã atât de conformã
cu scenariul tuturor formelor de cult mistic,
încât se impune minþii cu puterea
constrângãtoare a demonstraþiilor
euclidiene.” (4, p.176) În lumina ipotezei
masonice, pe care o vom trezi din adormire
cât de curând, devin pline de înþeles douã
amãnunte: 1. în oct. 1990, Alexandru
Paleologu este ales Mare Maestru al Marii Loji

Naþionale din România (cu sediul în emigraþie
la Paris) (5, p. 263); nãscut în 1919, el ar fi
putut fi iniþiat în tainele ordinului masonic
înainte de interzicerea lui în anii
comunismului; 2. Mihail Sadoveanu, marele
prozator, a fost dintre cei mai activi susþinãtori
ºi promotori ai baladei „Mioriþa”, compunând
ºi o variantã proprie care, spunea el, sã îndrepte
unele din scãderile variantei lui Alecsandri;
Sadoveanu era în 1935 conducãtorul
Masoneriei Române (5, pp. 515-516); cu
aceste puneri în contextul propriu noii lecturi
a baladei, iatã mirarea formulatã de Alexandru
Paleologu în lucrarea dedicatã marelui
înaintaº: „E greu de înþeles aceastã lipsã de
înþelegere din partea scriitorului cel mai
chemat sã înþeleagã sensul acelui episod, care
de fapt reprezintã sensul unor nuptiae
chymicae, al unei conjunctio regis cum
regina...” Este vorba de episodul cunoscut ca
„nunta mioriticã”, adãugat, dupã convingerea
folcloriºtilor, de Alecsandri baladei originale
descoperitã de Russo la Soveja... „Cum a
putut, sub motivul ‘etnografic’ (dar eronat ºi
din acest punct de vedere ) cã nu ar fi dupã
‘datinã’, sã respingã acel episod tocmai
autorul celei mai reuºite cãrþi de literaturã
inspirate de tema nunþii lui Isis cu Osiris?“
(4, p. 186) Altfel spus: cum un mason de gradul
33 în ierarhia Ritului scoþian antic ºi acceptat
nu a receptat simbolurile, atât de evidente
pentru un cunoscãtor, din nunta ciobanului
moldovean?

3. Revenim la ipoteza lecturii noastre.
Despre fratele Vasile Alecsandri aflãm, din
lucrarea de referinþã a lui Horia Nestorescu-
Bãlceºti „Ordinul masonic român“, cã, la
1857, este venerabilul lojei masonice „Steaua
Dunãrii“ („Etoile danubienne“) (5, p. 65). În
acel an, Alecsandri era deci fratele cu
demnitatea cea mai înaltã în respectiva
organizaþie aflatã sub obedienþa Marelui Ori-
ent al Franþei, având cel puþin gradul 3 - de
maestru, care urma celui de discipol ºi com-
panion. El putea iniþia profani. Întrebare: Când
a fost iniþiat el însuºi ca francmason? Rãspuns:
În volumul de referinþã nu am gãsit un rãspuns
direct la aceastã întrebare fundamentalã, ea
putând fi formulatã ºi aºa: când Alecsandri a
lucrat la „Mioriþa“ în intervalul 1844-1850,
el fusese deja iniþiat în tainele, simbolurile ºi
miturile ordinului francmasonic? Din aceeaºi
sursã am mai aflat cã oamenii cei mai apropiaþi
autorului erau masoni: Costache Negri, prieten
intim cu poetul încã din februarie-martie 1838,
(6, p.30), era în 1842 venerabilul unei loji din

Alexandru Bulandra
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Bârlad (5, pp. 499-450); celãlalt prieten mai
în vârstã decât el, Ion Ghica, de care se leagã
din 1835 pentru toatã viaþa, fondase împreunã
cu Nicolae Bãlcescu  loja „Dreptate-Frãþie“,
al cãrei venerabil era în 1843; la fel, Mihail
Kogãlniceanu, cel care-l publicã în 1840 în
„Dacia literarã“, conducând împreunã
Teatrul naþional din Iaºi ºi apoi miºcarea
revoluþionarã din Moldova, apare în 1844 ca
venerabil al unei loji din Bucureºti. (5, p. 304)
La începutul verii lui 1841, Alecsandri vine la
Bucureºti pentru a-ºi vizita prietenul Ion
Ghica, abia întors de la învãþãturã de la Paris.
„Cu aceastã ocazie - ne spune G.C. Nicolescu
în „Viaþa lui V. Alecsandri“ - tânãrul scriitor
moldovean va fi cunoscut poate pe Iancu
Vãcãrescu...“ În 1840, acesta din urmã
tradusese în româneºte piesa „Grãdinarul
orb“, pusã în scenã la teatrul din Iaºi condus
din luna martie de Kogãlniceanu, Alecsandri
ºi Negruzzi. Tot despre el mai aflãm cã era
preºedintele Societãþii literare din Bucureºti -
o formã legalã ce acoperea o organizaþie
politicã secretã. „...dar nu a putut cunoaºte,
continuã biograful, pe cei ce dorea mai mult
sã-i cunoascã, pe cei despre care îi vorbise
mai cu deosebire Ion Ghica în vremea studiilor
lor de la Paris, pe Bãlcescu, pe Grigore
Alexandrescu ºi pe Cezar Bolliac. Aceºtia
erau: primii doi, la închisoare, cel de al treilea
surghiunit la o mãnãstire în munþi, în urma
descoperirii complotului ce se organizase, cu
Mitiþã Filipescu ºi alþii, la 1840, pentru
rãsturnarea domnului ºi a regimului feudal.“
(6, pp. 58-59) Toþi erau membri ai ordinului
masonic. G.C. Nicolescu insistã asupra deselor
vizite pe care Alecsandri le va face peste
Milcov la Bucureºti, punându-le în legãturã
cu unele organizaþii secrete: „Alecsandri putea
fi angajat direct într-o asemenea organizaþie
sau nu, dar în niciun caz nu putea fi strãin de
activitatea ei, nu putea sã nu fie considerat
printre prietenii, susþinãtorii ei. Dacã facem
legãtura cu vizita lui Vaillant în Moldova în
cursul anului anterior (1844), când plecase
sub presiunea autoritãþilor, ºi, mai înainte, cu
a lui Iancu Vãcãrescu, preºedintele Societãþii
literare de la Bucureºti, pe care Mihail Sturza
îl considera ca ‘fãcând parte din fracþiunea
anarhistã’ (...) nimic mai plauzibil, în
asemenea împrejurãri, decât ca un poet ºi un
om „monden“ ca Alecsandri - cel mai puþin
suspect - sã fie ales ca emisar moldovean la
Bucureºti.“ Ion Ghica îºi aminteºte, pe lângã
Alecsandri, de Kogãlniceanu ºi Negruzzi ca
fãcând parte din Societatea literarã: „...ºi când
unul din aceºti bãrbaþi venea la Bucureºti, era
pentru noi toþi o adevãratã sãrbãtoare.“ (6,

p. 91) La fel se va întâmpla în 1845 la Mânjina,
moºia lui Costache Negri, de ziua numelui,
Sf. Constantin ºi Elena. Întâlnirea este
pregãtitã cu atenþie. Scrisoarea lui Negri ºi
Alecsandri, de la Mânjina, cãtre Ion Ghica, la
Bucureºti, martie 1845: „... a ne împãrtãºi
gândurile între noi, ce prin aprinsã râvnã ce
avem  cãtrã a noastre þãri ne credem oarecum
a ei reprezentanþi - am hotãrât a ne întâlni
noi cu noi, dupã cum mai pre larg vei priimi
de la Filipescul. (...) Avem nãdejde cã vei lucra
din parte-þ la îndeplinirea micului plan ce
poate fi temelia a mari izbânzi în viitorime.”
(7, p.269) Atunci s-au întâlnit moldovenii ºi
muntenii, foºtii studenþi din Germania, Italia
ºi Franþa, bonjuriºtii ºi duelgii, pentru a face
pace ºi planuri pentru modernizarea ºi unirea
Moldovei ºi Munteniei. Aici, trio-ul Russo-
Bãlcescu-Alecsandri pune la cale planul strict
secret al traducerii în limba românã a poemei
„Cântarea României” scrisã de Alecu Russo
în francezã. Lucrarea va apãrea în revista
„România viitoare”  în toamna lui 1849 ca
fiind descoperitã de Nicolae Bãlcescu într-o
mãnãstire din Carpaþi. De aceastã înþelegere
n-a ºtiut nici chiar Ion Ghica, prietenul ºi
confidentul lor. La fel, realizarea culegerii de
cântece populare ºi traducerea ei în francezã,
englezã ºi germanã, a fost rezultatul unui plan
mai general de afirmare a identitãþii naþionale
în contextul favorabil al mijlocului secolului
XIX. (1, pp. 52-63) Este momentul sã intre în
scenã profesorul francez Jean Alexandre
Vaillant.

4. În „Ordinul masonic român” apare la
numãrul 4001, p. 574. Din 1828, profesor la
Colegiul Naþional „Sf. Sava” din Bucureºti,
îndeplinind funcþia de director între 1831-
1834. Aici i-a avut ca elevi pe Ion Ghica,
Nicolae Bãlcescu ºi Gr. Alexandrescu. În mai
1840, împreunã cu Eftimie Murgu, Miticã
Filipescu, N. Bãlcescu ºi alþii constituie o nouã
societate secretã. La Iaºi, unde se aflã între 13
noiembrie 1840 ºi mai 1841, înfiinþeazã loja
„Fii Coloanei lui Traian despre Nord-Est a
provinciei Moldova”. G. C. Nicolescu: pe
Vaillant, Alecsandri îl putuse vedea ºi la Iaºi.
(6, p.174) Alungat de poliþie. La 01/
13.09.1843 cere afilierea la loja „Rose du par-
fait silence” (Paris), fiind primit peste 15 zile.
În aprilie 1844, propune lojei al cãrei membru
era, iniþierea lui C. A. Rosetti în tainele
francmasoneriei. G. C. Nicolescu: „...
militantul progresist amestecat în toate
agitaþiile revoluþionare, pe care, spre supãrarea
lui Sturza, îl puteam afla ºi în Moldova, autorul
interesantei lucrãri în limba francezã despre
þara noastrã La Roumanie“. Participã la

miºcãrile naþionale, revoluþionare din Þara
Româneascã ºi Moldova - 1848, probabil ca
membru afiliat lojii „Dreptate-Frãþie”. În
toamna aceluiaºi an se întoarce la Paris, la loja
„Trandafirul liniºtei desãvârºite”. (5, p.574)
G. C. Nicolescu: Scrisoarea cãtre N. Bãlcescu
la 25 iulie/6 august 1848, dupã citirea
Proclamaþiei de la Islaz, o semneazã „Al tãu
frate V. Alecsandri”, iar în scrisoarea cãtre
Ubicini (probabil 1857), Alecsandri îºi
aminteºte cã în toamna anului 1848 i s-a
încredinþat „o misiune de a merge sã pledez
cauza noastrã pe lângã guvernul provizoriu
al Franþei”. Abia sosit la Paris, Alecsandri este
recomandat de cãtre Billecocq ºi Vaillant ca
membru al societãþii ºtiinþifice franceze care
scotea revista „Revue de l’Orient, de l’Algerie
et des coloniers”. Primul fusese agent al
Franþei la Bucureºti pânã nu demult, iar
Vaillant... În articolul „Prietenii românilor”
publicat în „România literarã” 1855,
Alecsandri aminteºte cu recunoºtinþã de cei ce
s-au fãcut „apostolii României” ºi citeazã
ultimile cuvinte spuse de J. A. Vaillant la
despãrþirea de români: „Adio! fiþi fericiþi;
redobândiþi dignitatea ºi virtutea voastrã
anticã; lucraþi cu toþii pentru Patrie;
pãtrundeþi-vã de simþirea puterei voastre ºi
astfel veþi deveni iarãºi o naþie mare precum
au fost strãmoºii voºtri!” (8, p.398)

5. Concluzie: Relaþiile, autoritatea, acþiunile
ºi prestigiul lui Alecsandri în mijlocul unor
oameni care erau membri atestaþi ai ordinului
francmasonic, dovedesc iniþierea lui timpurile
în tainele acestui ordin. Lucrurile s-au petrecut,
presupun, tot aºa cum le-a trãit C. A. Rosetti.
Procesul verbal consemneazã: „Scrutinul
pentru acceptarea sa circulã ºi revine la altar
pur ºi fãrã pete. Lectura testamentului
profanului. Nu este fãcutã nici o observaþie.
Profanul este introdus, cu prevederile de
rigoare; dupã ce a rãspuns la diferitele
întrebãri care i s-au pus ºi dupã ce a fãcut
cãlãtoriile misterioase el acoperã templul.
Scrutinul circulã din nou pentru admiterea sa.
Revine la altar pur ºi fãrã pete. Introdus ºi
condus la altar, unde presteazã obligaþia sa,
primeºte lumina între coloane, primeºte apoi
cuvintele-semne ºi atingeri, apoi este
proclamat, între coloane, membru activ al
atelierului. Venerabilul face sã se batã
ciocanele în favoarea sa. Neofitul rãspunde.
Baterea ciocanelor înceteazã”. În „Jurnalul
meu”, C. A. Rosetti noteazã la 1846, apr. 25,
mai 7: „Alaltãieri fu primit (Brãtianu) în
(lojã). Când îi dezlegarã ochii ºi ne vãzu i se
pãru lui, zice, aºa cum dupã viaþã va fi raiul”.
(5, pp.60-61) ªi poate a învãþat, sau a citit, ori
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au cântat toþi fraþii unul din cântecele masonice
din antologia lui Naudot, din sec. XVIII,
„Chansons nouvelles de la Franc-
Maçonnerie”. Iatã unul care propune o
definiþie a francmasoneriei, tradus de Dan A.
Lãzãrescu: „Virtutea sã te-demne ºi-n inimã
ºi-n minte / Porunca-nþelepciunii Înalte s-o
primeºti / Sã nu-i urãºti pe semeni: se cade
sã-i iubeºti! / Acestea-s taine care, pentru
masoni, sunt sfinte. / Voi, muritori destoinici,
sã ºtiþi o tainã mare, / Sã-i învãþaþi pe oameni
virtutea s-o iubeascã; / Le fiþi o cãlãuzã spre
Templul Sfânt, în care / Poruncile divine în
ochi sã le luceascã, / Sã afle cât de blândã e
firea omeneascã”. (9, p.13) Spiritul lui
Alecsandri atât de receptiv zvonurilor tainice,
aºa cum ni-l aratã „Buchetiera de la Florenþa”
rezonând la simbolurile Renaºterii italiene în
1839, a fost cu siguranþã atras de poveºtile
mitologice ºi legendele care pãstreazã
substanþa vie a masoneriei ºi-l apropiau de
înþelegerea sensului ascuns al simbolurilor. Ele
îl duceau cãtre societãþile secrete din Egipt,
Grecia, comunitãþile iniþiatice din timpul lui
Cristos sau la Epopeea catedralelor din evul
mediu occidental. A învãþat de la maestrul sãu
despre Lojã: „Sã nu uitãm, de altfel, cã
ritualurilor comparã Loja cu Universul ºi cã
iniþiaþii lucreazã sub bolta cosmicã, în
prezenþa Soarelui ºi Lunii”. A fost prevenit cã
în masoneria modernã „neofitul petrece mai
multe ore în interiorul unei încãperi numitã
cabinet de reflecþie. El îºi face aici un vast
examen de conºtiinþã ºi moare progresiv ca
om bãtrân  pentru a renaºte ca om nou”. A
mai aflat cã „Idealurile, simbolurile ºi
ritualurile iniþierilor antice au fost, în parte,
pãstrate de francmasonerie. (...) La fel cum
sufletul faraonului defunct urca la cer
devenind o stea, la fel sufletul iniþiatului ce
pãrãsea lumea noastrã se confunda cu lumina
ºi strãlucea la zenit cu o claritate eternã.
Probabil cã aceste noþiuni erau cunoscute, cel
puþin parþial, de masoni, care au introdus
steaua luminoasã în ritualurile lor (...) steaua
- simbolul esenþial al gradului de Companion
Francmason”. (2, p.24,36,43,68)

6. Aºezate sub aceastã cupolã, ideile ce l-
au condus pe Alecsandri în edificarea textului
„Mioriþei”, pe care le împãrtãºeºte prietenului
Alexandru Hurmuzachi, apar într-o luminã
nouã: „Sã le spui curat / Cã m-am însurat /
Cu-o mândrã crãiasã, / A lumii mireasã. - Nu
poate fi vreo zicere mai poeticã ºi totodatã mai
potrivitã pentru descrierea morþii! Moartea
este o mândrã crãiasã care domneºte peste
omenirea întreagã, ºi totodatã ea este mireasa
lumii! Tot omul e logodit cu moartea din
minutul ce intrã în viaþã. Cã la nunta mea / A

cãzut o stea. - Stelele au o mare închipuire
asupra poporului român. El crede cã fiecare
om are câte o stea, care, din minutul ce el se
naºte ºi pânã ce moare, este tainic legatã cu
soarta lui. (...) Soarele ºi luna / Mi-au þinut
cununa; / Brazii ºi pãltinaºi / I-am avut nuntaºi;
/ Preoþi, munþii mari, / Pãsãri lãutari, / Pãsãrele
mii / ªi stele fãclii! - Poetul necunoscut al
acestei balade preface cu puterea închipuirii
lui tot universul într-un templu luminat de
fãcliile cereºti ºi aduce toate constelaþiile ºi
toate podoabele pãmântului faþã la cununia
omului cu moartea!... (...) Totodatã, în privirea
simþirii înduioºetoare, cât ºi în privirea
frumuseþii limbii noastre, însemneze cititorul
câtã dragoste este cuprinsã în descrierea
dezmierdãtoare ce face muma de copilul ei,
când zice: Cine-a cunoscut, / Cine mi-a vãzut
/ Mândrul ciobãnel, / Tras printr-un inel? /
Feþiºoara lui, / Spuma laptelui! / Mustãcioara
lui, / Spicul grâului! / Periºorul lui, / Pana
corbului, / Ochiºorii lui, / Mura câmpului! -
Asemene nu mai puþin este de însemnat cu câtã
îngrijire dulce ºi fiascã ciobãnelul se roagã
Mioriþei ca se spuie mamei lui...” (12, pp.136-
141) Cititorul atent mai poate detecta ca indicii
ale unor sugestii masonice în lectura textului
scris de Alecsandri: ideea testamentului care
trimite la „lectura testamentului profanului”
ºi statutul ciobanului moldovean ca fiu al
mãicuþii bãtrâne ce ne conduce gândul la
„copilul vãduvei” sau „Fiii vãduvei”, titlul
dat masonilor; „Expresia «copilul vãduvei»
se gãseºte ºi în textele piramidelor, care
relateazã povestea lui Horus, fiul postum al
lui Osiris. Mama sa, Isis, leagã aceastã
poveste de cãutarea ei pentru a gãsi rãmãºiþele
risipite ale cadavrului lui Osiris. Se cuvine sã
remarcãm absenþa tatãlui ºi în legendele
despre Cristos, despre Krºna, despre Mithra,
despre Sargon ºi despre Moise”. (9, p.23)

7. Întrebare: Dacã Vasile Alecsandri era deja
iniþiat în tainele ordinului masonic atunci când
a primit textul colindei pãcurarilor, lectura lui
sã-i fi trezit în minte simboluri tainice?
Rãspuns: N-avem decât sã revedem una dintre
variantele de colind al pãcurarilor, tipul de
câmpie, pe care am utilizat-o în demonstraþia
din cercetarea anterioarã: Trans. 78,
Pecurariul streinel, din colecþia de colinde
adunate de Pop-Reteganul, localitatea
Sântejude, com Sântioana, r. Gherla, reg. Cluj;
„La vârfuþu muntelui / Dimineaþa lui Crãciun
/ Sunt vreo trei pãcurãraºi. / Cei mai mari / Îs
veri primari, / Cel mai mic îi strãin tare. / Tot
îl mânã ºi-l adunã / Ca s-abatã oile. / Pânã oile
abãté, / Lui grea lege îi fãcé: / O pân(i) pusce
se-l împuºce / Ori în sabie se-l arunce. / El din
grai aºa grãia: / Dragilor fraþi ºi fârtaþi, / Pe
mine nu mã-mpuºcaþi / Fãrã capul mi-l luaþi /

ªi pã mine mã-ngropaþi / În turiºtea oilor, / În
jocuþul mieilor. / Pã mine pãmânt nu puneþi, /
Numai dragã gluga mea / ªi drag flueraºul meu
/ Puneþi-l la capul meu. / Când vântul a trãgãna
/ Flueraºul m-a cânta; / Când a sufla vântu lin
/ M-a cânta ca p-un strein; / Când a cânta
vântu-ncet / M-a cânta ca p-un secret. / Oile
cele cornute / Mândru m-or cânta pe munte, /
Oile cele bãlãi / Mândru m-or cânta pe vãi,  /
Oile cele seine / Mândru m-or cânta pe mine”.
(3, p.604) Revenim la rãspuns: ideea
testamentului este foarte bine marcatã; versul
„Dragilor fraþi ºi fârtaþi” trimite imediat la
ideea de confrerie, susþinutã puternic de
termenul „secret”; versul „Fãrã capul mi-l
luaþi”, ca desemnând tãierea capului, aduce în
mintea unui iniþiat mason „semnul de ordine
al discipolilor: Atunci când francmasonii iau
cuvântul într-o lojã de Discipoli, ei se ridicã
în picioare ºi fac semnul de ordine, care este
de altfel obligatoriu de îndatã ce se pãrãseºte
poziþia aºezat. Pentru a executa acest semn,
se aºeazã mâna dreaptã la nivelul gâtului cu
antebraþul la orizontalã, degetul gros întins
pentru a forma un echer. Se trece atunci brusc
mâna dintr-o parte în alta a gâtului tãiat decât
sã dezvãluie secretele care i-au fost
încredinþate”. (2, pp.286-287) Ipotezã: dacã
Alecsandri a receptat aceste semnale, el le-a
rãspuns, cum îi era felul, orgolios, cu un text
moldovean mai frumos ºi mai bogat în
simboluri masonice decât cel ardelean. Aºa a
scris prima capodoperã - idealul tainic al
oricãrui profesionist.

II.
Cazul „Meºterul Manole”

1. Alecsandri era preocupat de prezenþa în
textele baladelor a unor idei înalte. În prefaþa
la volumul întâi al valadelor, 1852, el chiar le
defineºte ca fiind „comori nepreþuite de simþiri
duioase, de idei înalte, de notiþe istorice, de
crezuri superstiþioase, de datini strãmoºeºti ºi
mai cu seamã de frumuseþi poetice pline de
originalitate...“ (10, p.39) Iniþierea în tradiþia
masonicã i-a putut oferi sugestii îndestulãtoare
iar concretizarea unora dintre ele nu ar fi trecut
neobservatã de fraþii masoni francezi -
profesorul J. A. Vaillant, de exemplu - care îl
ajutau sã promoveze în Europa cauza
miºcãrilor revoluþionare din þãrile române, a
afirmãrii naþionale. Acum îl gãsim pe Vasile
Alecsandri la Paris, definitivând volumul doi
al baladelor. Ca de obicei, îi scrie prietenului
Ion Ghica, enumerându-i titlurile celor 18 mici
capodopere, prima fiind „Negru-vodã ºi
Manoli sau Mãnãstirea Argiºului”, adãugând:
„ªtii desigur cã celebrul Bolliac a tratat sau
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mai bine a maltratat legenda lui Manole.
Bietul bãiat! Are sã fie turtit de balada
popularã! Sã-i cântãm un De Profundis ºi sã
nu mai vorbim de el”. (11, pp. 62-69) Era 10
decembrie 1852. Ploua de câteva zile. Sã fi
fost efectul oboselii sau veºnica tresãrire de
orgoliu a mândrului poet? Cu numai 11 ani în
urmã dorea sã-l vadã pe Bolliac, ºtiut din
spusele lui Ghica, acum îi arunca numele în
abis!

2. Într-adevãr, în 1847 poetul Cezar Bolliac
publicase poezia „Meºterul Manole”. Cãutând
cheia pe care o utilizez aici, am gãsit în
„Ordinul masonic român”, pp. 244-245,
fotografia lui Cezar Bolliac, participant la
miºcarea revoluþionarã condusã de Miticã
Filipescu la 1840, membru al Asociaþiei
literare ºi al „Frãþiei”; 1840 - orator într-o
lojã din Bucureºti; d. 1843 - probabil membru
al lojii Dreptate-Frãþie (Bucureºti). În poemul
sãu, meºterii, calfele ºi ucenicii apar ca „fraþi”
iar obºtea ca „frãþie”. Situaþia în care se aflau
este prezentatã de mai-marele lor, Meºterul
Manole: „Meºterul Manole-ncepe / Iscusit a
le vorbi: / Cãci el singur se pricepe / Ce ispitã
poate fi / De se surpã peste gloatã / Ce-au lucrat
o varã toatã. / - De cuvânt sã am eu parte, /
Meºteri buni mã ascultaþi / Omenie aibã foarte
/ Fiecare dintre fraþi: / Cere zidul o muiere, /
Ca sã-i fie-ntemeiere!” Iar a doua zi, spre
amiazã, tot el îi îndemnã: „- Fraþi, începem a
zidi, / Cãci suntem în miazãzi / Puneþi mâna
pe mistrie, / Calfe, ucenici idem, / Cãci se vede
o soþie / Nu ºti-a cui din câþi suntem”. Era „Uþa,
credincioasã / Meºterului cel cinstit, / Ce soþia-
i cea frumoasã / La frãþie a jertfit”. Poema lui
Bolliac cuprinde multe învãþãturi morale. Mai
adaug: „La primejdia obºteascã, / Trebuie unul
sã jãrtfeascã” ºi „Pizma tot la rele naºte / ªi pe
fraþi îi vrãjmãºeºte”. (13, pp.92-97) Deºi toþi
se jurã „Cum cã taina nu o vând”, imediat o
dezvãluie soþiilor „Sã nu vie cu mâncare / Pânã
seara va murgi. / Dar Manole-a ei venire / O
lãsã la norocire”. Paradoxal, deºi Manole îºi
zideºte soþia, construcþia mãnãstirii nu se
isprãveºte.

3. Ce vedem în „balada popularã” a lui
Alecsandri? Dincolo de frumuseþea versurilor
ce înainteazã în cadenþa celeilalte capodopere,
„Mioriþa”, aceeaºi echipã - „Nouã meºteri
mari, / Calfe ºi zidari / ªi Manole zece, / Care-
i ºi întrece...” - acelaºi obiectiv de construit -
„Sfânta monastire / Pentru pomenire...” - un
alt voievod finanþator dar la fel de exigent:
„Aici sã-mi duraþi / Monastire-naltã / Cum n-
a mai fost altã, / Cã v-oi da averi / Voi face
boieri, / Iar de nu, apoi / V-oi zidi pe voi, / Voi
zidi de vii / Chiar în temelii!” Se iveºte,
inevitabil, aceeaºi problemã - Dar orice lucra,
/ Noaptea se surpa! - iar soluþia o dã tot
Manole, dar altfel: în timp ce „Meºterii cei

mari, / Calfe ºi zidari, / Tremura lucrând, /
Lucra tremurând...” Manole „Nici cã mai
lucra, / Ci mi se culca / ªi un vis visa...” unde
„O ºoaptã de sus“ îi spune ce sã facã - „În zid
de-a zidi / Cea-ntâi soþioarã, / Cea-ntâi sorioarã
/ Care s-a ivi / Mâni în zori de zi / Aducând
bucate / La soþ ori la frate”. Manole, ne spune
balada lui Alecsandri, „pe toþi îi întrece” nu
numai prin calitãþile de meseriaºi ci mai ales
prin anume calitãþi spirituale: rezolvarea
problemei i se comunicã „de sus”, fiind adicã
una esotericã, dincolo de rutina meseriei, iar
visul este doar una din formele misterice de
comunicare exersate de Marele Meºter, ruga
cãtre Dumnezeu urmându-i când îºi vede
soþia înaintând neabãtut cãtre jertfã. Cel de
Sus îi împlineºte ruga, punând în calea firavei
fãpturi obstacole apocaliptice peste care ea
trece ca pe nimica. Deºi nu utilizeazã
denotaþii masonice, Alecsandri opereazã cu
ideile simbolice ale ordinului iniþiatic:
jurãmântul ºi taina sunt notele distinctive ale
echipei de constructori ai mãnãstirii ºi
condiþia succesului lor; spre deosebire de
„fraþii” lui Bolliac, meºterii lui Alecsandri
pãstreazã secretul ºi îºi duc la bun sfârºit
însãrcinarea - „Zidul de zidit, / Visul de-
mplinit.” - nu oricum, ci urmând ideea de
perfecþiune: „Monastire naltã / Cum n-a mai
fost altã.” Atracþia capodoperei este inerentã
condiþiei lor de constructori de lãcaºuri di-
vine astfel cã, asemeni soþiei Maestrului lor,
ei o urmeazã neclintit în pofida ameninþãrii
morþii: „Ca noi, meºteri mari, / Calfe ºi zidari,
/ Alþii nici cã sunt / Pe acest pãmânt! / Aflã
cã noi ºtim / Oricând sã zidim / Altã monastire
/ Pentru pomenire / Mult mai luminoasã / ªi
mult mai frumoasã!” Aceastã profesiune de
credinþã le aduce sfârºitul omenesc ºi intrarea
în legendã. În „Notele” la baladã, apãrute în
ediþia definitivã din 1866, Alecsandri explicã
versul „ªi Manoli zece” - „Acest meºter
Manoli a rãmas în tradiþie un personaj
legendar. Poporul atribuie lui Manoli zidirea
tutulor monumentelor vechi din þarã.” Mai
încolo se referã la „datine mistice” pentru
trãinicia unei zidiri, „precum de pilãd
îngroparea umbrei unui om în temelie.” Spre
finalul notelor face trimitere la balada
sârbeascã a fondãrii cetãþii Scadar. (14,
pp.224-238) Noi ne îndreptãm însã cãtre
cartea lui Christian Jacq, „Francmasoneria
- istorie ºi iniþiere”,  unde citim: „Pitagora
recomanda ca fiecare sã-ºi îndeplineascã cât
mai perfect posibil sarcina ce i-a fost
atribuitã, fie ritualã, fie socialã, fie familialã.
(...) Unitatea spiritualã ºi afectivã ce domnea
între pitagoreicieni a modelat în parte
sufletul creºtinismului ºi, prin intermediul lui,
pe cel al constructorilor de catedrale. Nu ne

vom mira, în consecinþã, sã vedem
fraternitatea în prim-planul valorilor
masonice. (...) Aceste confrerii doresc sã
menþinã strãlucirea unei elite ºi nu le
intereseazã realizãrile de serie, ci numai
capodoperele. În toate cazurile, la originea
confreriilor stã un sentiment religios ºi nu o
preocupare profesionalã; Dumnezeu este
arhitect,  gândeau medievalii,  deci munca este
sacrã, de aceea omul creeazã, pentru a
comunica cu divinitatea.” (2, pp.58-59,107)

III.
Acel Cineva care vede ºi aude

1. Lectura propusã în paginile urmãtoare
aduce la luminã un personaj ascuns, nedenumit
asemeni celorlalte. L-am numit „Acel cineva”
care ne spune ce vede ºi aude în lumea textului
„Mioriþei”. În termeni masonici, El este
Arhitectul textului ºi cel interesat de mersul
întâmplãrilor povestite. Particula „mi-l”
reprezintã cheia prin intermediul cãreia Acel
Cineva îºi realizeazã funcþia.

2. Vasile Alecsandri însuºi a pus în evidenþã
ºi reconstituit aceastã formulã miraculoasã ce
leagã personajul principal - desemnat prin „l”
- de autorul textului oral al baladei - semnalat
de „mi”. În scrisoarea cãtre Alecu Hurmuzachi,
unde comenteazã balada „Codreanul”, scrisã
de el însuºi, ca ºi „Mioriþa”, „Mihu Copilu”,
„Pãunaºul Codrilor”, „Monastirea
Argeºului”, autorul ei nedeclarat identificã pe
„l” cu haiducul ºi pe „mi” cu poporul, „mi-l”
fiind definit ca „un poem întreg de dragoste,
de jale ºi de desperare (12, pp. 119-125) ”.
Dacã haiducul se manifestã ca personaj în
lumea textului - se numeºte Codreanul, are un
comportament specific, se confruntã cu potera,
este rãnit ºi prins de º.c.l. - poporul de care
vorbeºte Alecsandri nu apare ca personaj el
însuºi decât în viziunea poetului asupra lui
„mi-l”. Astfel, cum am arãtat în detaliu în
cartea „Vasile Alecsandri ºi cazul Mioriþa”,
„Alecsandri transformã interesul pentru
acþiune al autorului - interpret - care þine
exclusiv de profesionalismul lui - în trãire
afectivã a poporului - ca prezumtiv autor de
balade - faþã de un personaj iubit - haiducul.
Aºa a devenit „mi-l” din termen tehnic, uºor
de manevrat, unul atât de încãrcat de
sentimente încât singur cântãreºte ca un poem
întreg.” (1, pp.248-255)

3. Respectându-i statutul de autor
nedeclarat, am gândit urmãtorul raþionament:
dacã ºtiu cã Alecsandri a scris „Mioriþa” ºi,
în al doilea rând, mai ºtiu cã el nu a vrut sã se
declare autor al baladei, atunci nimeni nu este
autorul acestui text. Aºa am ajuns la tabu-ul
cu care începe lectura lui în cheie masonicã.

Cartea va apare la Editura Helis
în luna februarie.
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