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

REVISTÃ DE CULTURÃ - ISSN 1584-5672 • ANUL IX, nr. 1 (93), ianuarie 2011  • Apare lunar la SLOBOZIA • 1,0  LEI

Editor:

• Asociaþia
Culturalã

HELIS

cmyk

NEBUNI DE EMINESCU
cafeneaua din colþ nu e chiar lumea cealaltã
timpul e pe sfârºite, dar aºteptarea-i înaltã
din timp a mai rãmas ceva doar
prin dãrâmãturile unui om, ceva prin vreo poveste
viitorul de mult nu mai este
iar trecutul s-a scurs prin canalizãrile zilei.

noi îl aºteptãm pe domnul nostru, pe adevãratul domn
aºa se zvonise cã va veni prin trezie ºi somn

în cafenea era o ceaþã de cuvinte grea, o ceaþã tare
niciunul dintre noi nu mai are scãpare.

nu e chiar foarte doisprezece noaptea
când intrã unul în haine de singurãtate
un ãla pricãjit, al nimãnui
cã... îi este frig ºi lui ºi cã ce ºi-a zis
ce-o mai fi fãcând sãrmanul dionis
o fi bãtrân, o fi el teafãr?
cã mai e vreo fatã îndrãgostitã de luceafãr

insul era obosit, surpat în ani, în smerenie
foarte, foarte aproape de sfinþenie
la nici un metru antic de ea
hai mã ºi tu ia ºi bea
ºi tu ceva cu noi, o vodcã, o bere

insul ne priveºte în tãcere. e palid.
ºi noi ne apropiem pe neauzite de el, uºor, uºor
gurile se mutã în graiul unui strãin popor
sunt mulþi de inºi într-însul dar numai unul
îºi lasã viaþa în noi ºi-mi pare cã ea curã
încet, repovestitã de o strãinã gurã

de n-ar fi cafeneaua ºi noi cãzuþi în somn
ne-ar pare cã-i chiar domnul,
adevãratul domn
                                             (15 ianuarie 2011)

Nicolae TEOHARIE

Muzeul Judeþean Ialomiþa a gãzduit sâmbãtã, 15
ianuarie, de Ziua Culturii Naþionale, prima ediþie a
Simpozionului cu tema ,, Contribuþii ialomiþene la
cultura naþionalã”.

Simpozionul a fost moderat de Dr. Florin Vlad,
director al Muzeului Judeþean Ialomiþa.

În cadrul acestei manifestãri au fost prezentate
comunicãri de strategie culturalã, istorie, arheologie,
literaturã, mediu ºi turism.

Primul dintre invitaþi, scriitorul Gheorghe Dobre,
Preºedintele Asociaþiei Culturale Helis, asociaþie
care, în momentul de faþã, numãrã peste o sutã de
membri, a prezentat ,,Activitatea Asociaþie Culturale
Helis în anul 2010”. Scriitorul Gheorghe Dobre,
sufletul acestei publicaþii, a precizat cã revista
,,Helis” ne reprezintã ºi cã noi toþi facem posibilã
apariþia ei.

Ionel Constantin, Directorul Direcþiei Municipale
pentru Culturã, Sport ºi Tineret, ne-a vorbit despre
proiectele culturale slobozene. În discursul sau ne
aduce la cunoºtinþã faptul cã Cinematograful Galax
face parte dintr-un proiect amplu de restaurare. De
asemenea, domnia sa a mai adãugat faptul cã anul
acesta va fi ieºi de sub tipar monografia Municipiului
Slobozia.

Faptul cã Ziua Culturii Naþionale a fost fixatã pe
15 ianuarie înnobileazã aceastã zi, în care nu numai
cã îl comemorãm pe marele poet Mihai Eminescu,
dar este ºi o zi de reflecþie asupra culturii ialomiþene,
a mai adãugat dânsul.

Urmãtorul pe lista invitaþilor, ec. Ilie Cioacã, Di-
rector în cadrul Consiliului Judeþean Ialomiþa, ne-a
prezentat ,,Proiectele Culturale în strategia judeþului
Ialomiþa”. Domnul Cioacã a început discursul prin

Ziua Culturii Naþionale
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a ne aduce la cunoºtinþã cã ,, Eminescu este în noi, în
cultura noastrã. Pe acest pãmânt binecuvântat de
Dumnezeu avem multe valori, valori care la rândul
lor trebuie promovate; trebuie sã dezvoltãm tot ceea
ce judeþul deþine. Este meritul Consiliului Judeþean
Ialomiþa, care  a gãsit mijloacele financiare pentru a
menþine cultura în judeþul nostru.”

Din proiect face parte ºi situl arheologic naþional
prioritar Oraºul de Floci (comuna Giurgeni) - locul
de naºtere al marelui voievod Mihai Viteazul ºi prima
capitalã a judeþului Ialomiþa.

În urma programului de punere în valoare a
acestui obiectiv istoric, zona tinde sã devinã un im-
portant centru turistic pe harta judeþului Ialomiþa.

Oare câþi dintre turiºtii care strãbat grabiþi drumul
spre Marea Neagrã ºtiu cã înainte de a trece podul
peste Dunare, între Giurgeni ºi Vadul Oii, au trecut
pe lângã câmpul unde, odinioarã, a fost vatra unui
oraº medieval?

Prof. Elena Pacalã, Directorul Direcþiei pentru
Culturã ºi Patrimoniu Naþional Ialomiþa, a prezentat
,, Atribuþiile DJCPN în promovarea patrimoniului
judeþean - parte a culturii naþionale”. Domnia sa
vorbeºte despre un program de restaurare din care
fac parte monumentele istorice ºi despre demersurile
jurnalistice care cuprind monumente de for public.
Doamna Elena Pacalã a amintit activitatea celor doi
oameni de culturã, Anghel Papacioc ºi ªtefan
Damian, pentru care s-a þinut un moment de
reculegere. Dumnezeu sã-i odihneasca în pace!

Prof. ªerban Codrin a prezentat comunicarea
,,250 de ani de la naºterea baronului Johannes von
Budai, creatorul celei mai importante opere din

(continuare în pag. 2)
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literatura românã”. Discursul domniei sale debuteazã
prin scurta biografie a scriitorului Ion Budai-Deleanu,
autorul operei ,,Þiganiada”, descriind importanþa
acesteia ºi subliniind totdatã cã ,,Þiganiada rãmâne
opera numãrul unu în literatura românã ºi cã, dacã
germanii ar fi avut-o, ar fi considerat-o epopee.

Prof. Vitalie Buzu, de la Colegiul Naþional ,,Mihai
Viteazul “ Slobozia, ne-a prezentat  ,,Dispariþia
Oraºului de Floci”.

Oraºul de Floci a fost prima capitalã a judeþului
Ialomiþa ºi, conform scrierilor lui Nicolae Iorga, aici
a trãit multã vreme mama lui Mihai Viteazul. Pãstratã
în istorie ca Doamna Teodora, l-a nãscut lângã
Giurgenii de astãzi, cel mai probabil în anul 1558, pe
viitorul domn Mihai, dintr-o legãturã cu Pãtraºcu cel
Bun.

Oraºul a decãzut datoritã rãzboaielor ruso-turce
duse în zonã în secolul al XVIII-lea, dar ºi schimbãrii
parþiale a cursului Dunãrii. În locul oraºului s-a for-
mat comuna Piua-Petrii, dispãrutã ºi ea în urma
inundaþiilor din prima parte a sec. al XX-lea.

Ziua Culturii Naþionale
Contribuþii ialomiþene la Cultura Naþionalã

Majoritatea istoricilor sunt de pãrere cã
denumirea Oraºului de Floci provine de la comerþul
cu lâna (flocus) practicat de oierii ce coborau în
zonã, în timpul transumanþei.

Mai multe campanii de sãpãturi arheologice au
scos la ivealã numeroase urme ale vechiului centru
urban: trei biserici ºi trei necropole, locuinþe, ceramicã.

Domnul Alexandru Bulandra, Directorul
Bibliotecii Municipale ,,Constantin Þoiu” Urziceni,
ne prezintã  ,,Fenomenul Mioritic   simbolul viu al
culturii naþionale”.

Dumnealui porneºte o anchetã literarã plecând
de la note informative, martori ,reconstituiri ºi ,,testul
cunoaºterii surselor”. Scopul acestei anchete este
demonstrarea paternitãþii poetului de la Mircesti,
Vasile Alecsandri, toate acestea pentru a afla dacã
Miorita este o baladã popularã sau o lucrare cultã.

Specialiºtii muzeului au prezentat pe rând
comunicãri cu privire la istoria din spatele
arheologiei.: Dr. Emilia Corbu - ,,Premisele
cercetarilor arheologice de la Vlãdeni-Popina
Blagodeasca”; Dr. Elena Renþa - ,,Cercetãri
arheologice de salvare la Ciulniþa, jud. Ialomiþa” ;

(urmare din pag. 1)

Dr. Florin Vlad, muzeograf Cãtãlina Cernea, Ioan
Cernãu - ,,Vechii locuitorii ai Ialomiþei în mileniul V
i.Hr.; Dr. Gheorghe Matei, Radu Coman - ,,Cercetãri
arheologice la Oraºul de Floci în anul 2010".

Prof. Petre Teodor, coordonatorul Sucursalei
,,Cygnus” Ialomiþa a Societãþii Ornitologice Române,
ne-a încântat printr-o comunicare susþinutã de o
prezentare Power-Point cu tema ,,20 de ani de
activitate ornitologicã în judeþul Ialomiþa”.

Florin Munteanu, Preºedinte al Fundaþiei de
Turism ºi Ecologie a Dunãrii de Jos ,,Ciulinii
Bãrãganului”, a susþinut comunicarea cu tema ,,
Turism ºi naturã în Ialomiþa”.

La simpozion au participat scriitori, poeþi, istorici,
oameni de culturã, dintre care  cei mai mulþi sunt membri
ai Asociaþiei Culturale Helis: Vasile Aionesei, Radu
Vasile, George Stoian, Ion Popa, Florin Ciocea,
Florentina Loredana Dalian, Vasile Iordache, Nicu
Teoharie, Dan Elias, Adria Bãnescu, Mihai Drãgoi,Vasile
Panã, Titi Damian, Ion Alecu, Ion Neºu, Jean Cheptea.

Din partea presei au fost prezenþi reprezentanþi
de la posturile de radio si televiziune din Slobozia,
Radio Campus, Antena1, sãptãmânalul Ialomiþa.

A fost un prilej ca, de Ziua lui Eminescu ºi prima
Zi a Culturii Naþionale, sã ne amintim ºi sã reflectam
asupra proiectelor noastre de interes naþional, sã
spunem ce am facut ºi, mai ales, sã gândim ºi  sã
facem ceea ce nu am fãcut.

Liliana Burlacu,
Muzeul Judeþean Ialomiþa

În urmã evenimentelor din 1848, din cele trei
provincii Româneºti, Marile Puteri ale Europei, au
rãmas totuºi cu un ecou despre doleanþele românilor.

Astfel cã, un prim eveniment care a adus la masa
tratativelor Marilor Puteri, problema þãrilor române,
a fost Rãzboiul Crimeii. Deciziile adoptate prin
Tratatul de pace de la Paris (18/30 martie 1856),
prevedeau intrarea Principatelor Române sub
garanþia colectivã a puterilor europene, revizuirea
legilor fundamentale, alegerea Adunãrilor ad-hoc,
atât în Moldova cât ºi în Þara Româneascã, care sã
exprime atitudinea românilor în privinþa unirii,
integrarea în graniþele Moldovei a trei judeþe din sudul
Basarabiei (Cahul, Bolgrad, Ismail), trimiterea în
Principate a unei Comisii Europene cu misiunea de
a propune „bazele viitoarei lor organizãri”, libertatea
navigaþiei pe Dunãre, º.a.

Dintre aceste prevederi, cel mai mult a cântãrit
alegerea Adunãrilor ad-hoc, care au votat în 1857,
urmãtoarele Rezoluþii:

-Respectarea drepturilor Principatelor ºi
îndeosebi a autonomiei lor în cuprinderea vechilor
lor capitulaþii încheiate cu Înalta Poartã în anii 1393,
1460, 1511 ºi 1634;

-Unirea Principatelor într-un stat sub numele de
România;

-Prinþ strãin cu moºtenirea tronului, ales dintr-o
dinastie domnitoare dintre cele europene ºi ai cãrui
moºtenitori sã fie crescuþi în religia þãrii;

-Neutralitatea pãmântului Principatelor;
-Puterea legiuitoare încredinþatã Adunãrii Obºteºti,

în care sã fie reprezentate toate interesele naþiei.
Aceste dorinþe, au fost discutate de cãtre

puterile europene, un an mai târziu, în 1858, la Paris.
Rezultatul dezbaterilor, nici nu anula ideea Unirii,
dar nici nu o ajutau prea mult sã se realizeze. Astfel,
principalele puncte ale „Convenþiei de la Paris”, au
fost urmãtoarele:

-Principatele îºi pãstrau autonomia sub
suzeranitatea Porþii ºi sub protecþia celor ºapte puteri;

-Se adopta denumirea de Principatele Unite ale
Moldovei ºi Valahiei, fiecare având instituþii proprii;

159 de ani de la
Unirea Principatelor

-Se înfiinþau instituþii comune precum Comisia
Centralã de la Focºani (care elabora proiectele de
legi de interes comun), Înalta Curte de Justiþie ºi
Casaþie, armata;

-Se prevedeau principii de organizare ºi
modernizare a viitorului stat (separaþia puterilor în
stat, desfiinþarea privilegiilor de clasã, egalitatea în
faþa legii, drepturi politice pentru creºtini, libertatea
individualã);

-Dreptul de vot ramânea cenzitar.
Dupã încheierea Convenþiei de la Paris, care

avea sã joace rolul unei veritabile Constituþii a
Principatelor, au urmat alegerile pentru Adunãrile
Elective, care urmau sã îi desemneze pe cei doi domni.

Acesta este momentul culminant. Cãci românii
au dat dovadã de tact diplomatic, ºi totodatã de
dorinþã arzãtoare de Unire, ºi au ales atât în
Moldova, la 5 ianuarie, cât ºi în Þara Româneascã,
la 24 ianuarie, acelaºi domn: Alexandru Ioan Cuza.

Prin aceastã dublã alegere, s-a realizat Unirea
Principatelor într-o formã deplinã; întrucât Marile
Puteri, puse în faþa faptului împlinit (dupã o expresie
a lui Nicolae Iorga), nu au putut decât sã confirme
Unirea.

Acest eveniment luminos a fost de asemenea ºi
un pas important cãre Unirea cea Mare din 1918.
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Proba timpului nu dã greº atunci când este vorba de o
operã literarã. De obicei, când apare o nouã creaþie, toþi
se nãpustesc spre ea, o citesc, îºi expun puncte de vedere,
acceptând-o sau refuzând-o, dar destinul ei este
implacabil: uitarea. Timpul nu mai are rãbdare, vorba
scriitorului. Prea se grãbeºte, dar ºi cititorul este
nerãbdãtor,... aº adãuga eu. Apare alta, apoi alta... Desigur,
din noianul de cãrþi tipãrite într-un an sau, sã zicem, într-
un deceniu, doar câteva au ºansa supravieþuirii, dacã-ºi
mai aduce aminte cineva... Oricum, o mare literaturã are
ca fundament puzderia de cãrþi aproape uitate...

Întâmplarea a fãcut sã realizez un experiment.
Am în mânã romanul APÃ NEAGRÃ de Nicolae Stan,

apãrut la editura NEMIRA(1999). L-am primit cu o
dedicaþie onorantã, dar care mi-a lãsat un semn de
întrebare, desluºit dupã mai bine de zece ani: „Îþi dedic
acest roman pe care autorul a mizat visul sãu esenþial.”
L-am citit cu aviditatea cu care citisem în aceeaºi perioada
„Barbarius” de C. Þoiu ºi „Amantul doamnei Dracula” de
Fãnuº Neagu, douã nume „grele” în romanul românesc
contemporan. Atunci am conchis sec: un triunghi românesc
pe tema întoarcerii privirii înapoi – nu neapãrat cu mânie
spre o epocã devenitã deja obsedantã. Fiecare dintre cei
trei realizaserã „întoarcerea” cu mijloace originale. Îmi
propusesem o triplã întâmpinare, dar n-a fost sã fie...

Recitesc acum romanul Domnului Nicolae Stan, atent
la acea incifratã dedicaþie ºi, în final, descopãr cã îºi are
miezul ei.

O primã observaþie: scriitorul Nicolae Stan – de aici
seriozitatea demersului  rãmâne fidel, de la prima la ultima
paginã  motoului din Platon (apud Marcus Aurelius), o
extraordinarã lecþie pentru creatorul de literaturã: „Cel
care vorbeºte despre oameni trebuie sã aibã în vedere
cele pãmânteºti, ca ºi cum ar privi de undeva de sus
mulþimile de oameni, armatele, culturile agricole,
cãsãtoriile, despãrþirile, naºterile, morþii, rumoarea
confuzã a curþilor de judecatã, peste pãmânturile pustii
sau peste mozaicul popoarelor barbare, sãrbãtorile de
bucurie, înmormântãrile jalnice, pieþele publice,
amestecul de oameni ºi lucruri, rânduiala lumii formate
din atâtea contrarii.” Textul acesta, de o maximã
concentrare, devine cheia înþelegerii „visului esenþial” al
autorului, punte absolut necesarã între autor  text  cititor.

Un prim element ce conferã modernitate romanului
este structura sa ineditã, doar aparent clasicã, cuprinzând
cinci capitole, în care evenimentele par sã fie prezentate
strict cronologic, cu o dispunere simetricã: Inspecþia
(1):90, Inspecþia (2):95, între care avem Osman’45-‘49
ºi Exodul cu subcapitolele: Unu:’49-‘70, Probe de
limbã:95, Doi:70-‘80, Orintãri valorice:95, Trei:80-‘89,
Cadrul mental – teme, obsesii, conflicte:’95. Capitolul
final, Execuþia:23 august99 meritã un comentariu aparte.

Debutul romanului, Inspecþia (1):90 este de o
originalitate incontestabilã. Preºedintele ºi Vicele Direcþiei
culturale din Slobozia, Ialomiþa, descind la biblioteca ºi la
cãminul cultural din Crãsani pentru a evalua stadiul
realizãrii unui colþ muzeal care sã reconstituie viaþa
localitãþii din perioada interbelicã. Este un prilej excelent
pentru autor de a analiza cu finã ironie relaþia ºef-subal-
tern, la câþiva ani dupã ’89: pe de o parte, aceeaºi aroganþã
ºi reticenþã a ºefului, pe de altã parte, aceeaºi tentativã a
femeii de a-ºi seduce ºeful. Între exponatele încropitului
muzeu (marame, costume populare, obiecte vechi de metal
ºi de lemn, bani vechi, un patefon interbelic ºi un disc
minuscul) este ºi o fotografie de nuntã reprezentând o
mireasã, un ginericã ºi ºase bãrbaþi. Portretele personajelor
din fotografie sunt realizate de cãtre autor cu
minuþiozitatea unui bijutier. Cred cã un pictor ar putea
reface pictura dupã descrierea literarã: „Sunt þepeni ºi
înfriguraþi. Strânºi unul în altul, formând un grup com-
pact, perfect geometrizat. Privesc în faþã, fix, pânã la
stranietate.” O altã secvenþã îi surprinde „în momentul
declicului. Pare cã s-au pregãtit pentru clipa aceasta,
însã trãirea ei o suportã greu, uimiþi, aproape speriaþi.”
Mai încolo, privirile sunt îndreptate spre miri: „Încordaþi
pânã la congestionare. În mâna dreaptã, þinutã de-a
lungul corpului, întinsã, mireasa poartã un buchet de
flori cu corolele spre pãmânt. Degetele mâinii stângi a
bãrbatului sunt încremenite într-o miºcare de apropiere
de mireasã.” Descrierea este înteruptã sec de un
comentariu al naratorului trimiþând spre cititor: „Scena
ar putea fi interpretatã ºi ca o reacþie de respingere din
partea amândurora.” Observaþia aceasta îºi va dezvãlui
adevãratele semnificaþii de-abia în finalul romanului.

Scriitori  ialomiþeni de azi

APÃ NEAGRÃ
                                          de Nicolae Stan

sau

Apocalipsa perpetuã
Pânã aici, nimic deosebit, dacã descrierea n-ar fi fost
intercalatã de niºte observaþii (nerostite) ale ªefului,
marcate cu litere cursive: „E o catastrofã generalã!
Nimeni nu face nimic! Dezastruos! Daþi afarã fãrã milã!
Niºte escroci ºi niºte nemernici!”

Fotografia cu pricina devine extrem de importantã,
întrucât trebuia sã însemne recuperarea tradiþiilor
falsificate de comunism. Numai cã fiecare dintre personaje
are câte un ics pe chip, apãrut în momentul când murea.
Preºedintele conchide în final: „Fotografia este un docu-
ment, dar insuficient. Cei doi bãtrâni rãmaºi în viaþã
din fotografie trebuie luaþi ca pretext pentru a
reconstitui o epocã, o istorie a acestei localitãþi, pentru
a conserva memoria oamenilor care sunt istorii.” În fi-
nal, hotãrãºte sã-l trimitã pe  muzeograful Valere Marinescu
pentru a realiza o cercetare sociologicã a satului Crãsani
pornind de la povestea celor doi bãtrâni.

Capitolul al doilea, Osman’45-‘49 se constituie într-
un model de sintezã informativã de securitate, un dosar
alcãtuit de cãtre specialistul muzeograf Valere Marinescu,
referitor la obictivul „Osman cel negru.” Apar nume ºi
acþiuni codificate, specifice muncii de informaþie: ruleta,
Brâncoveanul, Ion Crãsãneanul. Cu elan patriotic, pânã
la urmã, Osman Cernomândin este identificat între cei din
fotografia de la nuntã: Pandrea Mihai, Bãncilã Paul,
Crãciun Mituº, Toma Aurel, Ilie Iulian, Moise Olimpia ºi
Moise ªtefan, cãrora li se fac fiºe biografice însoþite de
scurte portrete fizice ºi morale din perspectiva relaþiilor
cu regimul nou instalat. Osman este cãutat ca duºman al
poporului. Considerat ultimul bastion al forþelor
contrarevoluþionare, este prins ºi împuºcat, printr-o
trãdare, la cununia lui cu Leu Victoria.

De aici încolo, în cele douã sute de pagini, autorul
inventeazã cu mijloace specifice literaturii, într-o þesãturã
de bijutier, un topos  Crãsanii ºi crãsãnenii sãi. Îi întâlnim
la început mândri de originea lor multisecularã, pãstrãtori
ai culturii geþilor ºi purtãtori ai unei istorii contorsionate
din care au þâºnit nu se ºtie cum spre lumea modernã.
Apariþia zorilor noii orânduiri manifestate prin
colectivizare este privitã de aceºtia ca venitã de unde nu
se ºtie ºi acceptatã fãrã convulsii majore. Tot procesul
acesta este prezentat într-o dantelãrie de scene care au în
vedere ierarhii sociale, schimbãri la primãrie ºi la C.A.P.,
obiceiuri pãgâne sau inventate, spectacole, scene erotice
de mare suculenþã, apariþia televizorului, Cântarea României,
inundaþii catastrofale (Zãporul cel Mare), sistematizarea
satului, munca la ceape, apariþia unor falºi sau adevãraþi
specialiºti agronomi, construcþia podului de piatrã peste
Ialomiþa, scene din decembrie 89, dar mai ales bãuturã, multã
bãuturã: fie de unul singur, în doi, în familie sau la bufetul
din sat. Scenele cu bãuturã ºi cu beþivi sunt antologice,
numai lipsa de spaþiu ne obligã sã nu le citãm.

În mijlocul acestor întâmplãri, unele dintre ele situate
la marginea fabulosului, se aflã eroii din fotografie, apãrând
în cele mai surprinzãtoare ipostaze, mereu cãlcând pe
marginea destinului. Paradoxal, Crãsanii apare într-un
perimetru istoric ºi geografic bine delimitat, situat pe malul
drept al Ialomiþei, sub Piscul Crãsani, despãrþit în douã
de „ºughiþa”  drumul ce face legãtura între Deal ºi Vale:
Mazâlii, spre luncã ºi pisc, ºi Cãmãnaru, spre ºughiþã.

Nu satul impresioneazã, ci aceastã lume închisã,
bezmeticã, fãrã repere morale. Aici, timp de patruzeci de
ani, nimeni nu intrã ºi nimeni nu iese. Toate intervenþiile
din afarã vin pe deasupra locuitorilor, fãrã voia lor, fãrã
sã-i influenþeze în vreun fel. Se înmulþesc, se omoarã, se
împerecheazã, se îmbatã, muncesc fãrã scop. Toate
întâmplãrile n-au rezonanþã în sufletele lor, trec indiferenþi
pe lângã ele. Acþioneazã mecanic, brute ºi maºini.
Protagoniºtii sunt mereu aceiaºi, de multe ori îºi schimbã
rolurile. Este o lume neaºezatã, ce trãieºte, fãrã sã ºtie, o
perpetuã apocalipsã, asemenea curgereii nestãvilite a apei
la inundaþii.

Dincolo de aceastã lume încremenitã, cititorul
inteligent descoperã, într-un alt registru al lecturii, maºinãria
unei întregi societãþi. De fapt, Crãsanii rezumã, prin
restrângere, prin resorbþie, fundamentala aºezare a societãþii
româneºti, intratã într-un ciclu prin anii 50 ºi care ar fi trebuit
sã se încheie în anii 90. Atunci ar fi trebuit sã se iveascã un
alt început, dar din nefericire, nu este pregãtitã. Se creeazã
premisele apariþiei unei noi apocalipse, generate de faptul
cã vechii activiºti s-au convertit, schimbându-ºi rapid
blãnurile. Faptul este marcat de apariþia muzeografului
Valere Marinescu (altãdatã lucrãtor al securitãþii), sã-ºi
continue munca de cercetare cu o grupã de studenþi
condusã de Vintilã Mihãilescu.

Un element care conferã romanului modernitate îl
constituie prezentarea, în alternanþã cu capitole narative, a
rezultatelor cercetãrii sociologice, pe larg comentate pentru
cititor, element ce conferã maximã autenticitate situaþiilor:
Probe de limbã: ’95 (pãmânt, sat, oraº, gospodãrie,
asociaþie, muncã, animal, tranziþie), Orientãri valorice: ’95
(invidualism-colectivism, relaþia cu neamurile ºi vecinii,
optimism-scepticism moral, extravertire-introvertire) ºi
Cadrul mental – teme, obsesii, conflicte: ’95.

Rotundul romanului se realizeazã prin apariþia aceluiaºi
Preºedinte al Direcþiei culturale,  profesorul Moise
Constantin, nemulþumit de superficialitatea studiului care
realizeazã o prezentare triumfalistã. Se simte învins, ajuns
o victimã sigurã a muzeografului, ale cãrui sfidãri vizeazã
revenirea la ordinea de-abia încheiatã: „Timpul nostru va
veni curând. Mai mãreþ decât îºi închipuie cineva!”.
Pãrãsit de adjunctul Miºu, tartorul judeþean al Cântãrii
României ºi ºeful noilor culturnici, Preºedintele se
consultã cu Adrian, ºoferul, asupra situaþiei, ajungând la
concluzia: DEMISIA.

Ultimul capitol, Execuþia: 23 august ’99 conþine
pagini scânteietoare care prezintã detaliile dispariþiei
„protagoniºtilor” din fotografie. Momentele sunt
cutremurãtoare, iar naraþiunile sunt capodopere de artã
literarã. Moise ªtefan, bolnav de glaucom, înghiþind
pastilã dupã pastilã de Piafen, imobilizat, aºteptându-ºi
sfârºitul, este lovit repetat cu ciomagul de nevastã-sa
Olimpia. Pandrea Mihai, cel care cândva trãdase, este
gãsit de cãtre Violeta în casa lui, încercând sã salvaze
câte ceva, în timp ce apa creºtea la inundaþie, dar este
sugrumat de femeie pentru trãdarea din tinereþe. Fratele
Iulian moare înecat chiar de cãtre soþia sa  Margareta în
Ialomiþa. Bãncilã Paul îºi însceneazã moartea lãsându-se
într-o fântânã, în timp ce Aniºoara dã drumul gãleþii pline
cu pãmânt, zdrobindu-l. Fratele Crãciun Mituº se îmbatã
crunt, coboarã de la moarã spre sat pe ºughiþã, se
întâlneºte cu miliþianul Spirache, îl loveºte, apoi îºi schimbã
hainele, dar se îneacã în propria vomã. Fratele Toma Aurel
îºi face drum pe jos spre ºoseaua naþionalã pentru a
ajunge la Slobozia ºi moare beat, strivit de o maºinã de
ocazie. Seria omorurilor se încheie cu momentul în care
Olimpia asistã la moartea soþului fericit: „Curbatã peste
el, îl acoperã masiv, îi ia aerul, privirea, respiraþia,
voinþa, copleºindu-l, anihilându-l...”. Fiecare dintre
povestirile cutremurãtoarelor morþi se încheie cu
propoziþia: „ªi a fost ziua a ºaptea”, apoi a ºasea, a cincea,
a patra, a treia, a doua, întâia. Este un laitmotiv, invers
genezei biblice, conducând la ideea unei alte apocalipse.

Ultima propoziþie a romanului, „Pãrea cã urmeazã o
alta, normalã”, trimite la un final tot atât de înscifrat în
semnificaþii. Verbul „pãrea” oferã o altã deschidere.
Tradusã, ar însemna: lumea a ieºit tragic dintr-o
apocalipsã, dar se pregãteºte sã intre în alta.

APÃ NEAGRÃ este un roman total circumscris titlului
o metaforã simbol  sugerând o lume tulbure la fel ca lu-
mina ochiului invadatã de necruþãtoarea boalã. Este un
roman greu, accesibil la lecturã numai iniþiaþilor, întrucât
presupune confruntarea experienþei ºi reflecþiilor
cititorului cu ale unui autor-narator format la ºcoala
filozofiei. Pe de altã parte, este un roman scris în mai
multe registre stilistice, fapt ce presupune stãpânirea
tehnicilor narative, descriptive, îmbinate cu elemente
stilului publicistic, ºtiinþific ºi administrativ. Peste toate
se întinde haina ironic-finã a unui narator sobru, lucid,
exact, dar detaºat de lumea sa bezmeticã. Scriitorul a reuºit
sã prindã destinul unei þãri în lumea unui sat, într-o
parabolã a crãsãnenilor, devenit subtil un Macondo,
îmbrãcat în haina subtilã a parabolei.

Autorul este, cu certitudine, unul dintre întemeietorii
dinastiei viguroase a prozatorilor ialomiþeni contemporani,
cu nume precum Ioan Neºu, Vasile Radu, ªerban Codrin,
Alexandru Bulandra, Gheorghe Dobre, Aurel Anghel,
Florentina Loredana Dalian, Adrian Bucurescu, F.M.
Ciocea etc, cu reperele sale fundamentale: Constantin
Þoiu, ªtefan Bãnulescu, Paul Georgescu...
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Frumoasã, distinsã, elegantã, cu gesturi princiare.
Chiar mi-o imaginam coborâtã din cine ºtie ce familie
de prinþi. Mai interesant decât toate îmi pãrea faptul
cã, în ciuda tuturor acestor atuuri, limbajul trupului ei,
mimica feþei exprimau smerenie, un anume soi de
cuminþenie ºi blândeþe. Ce plus de frumuseþe adaugã
unei femei aceastã trãsãturã atât de rarã, cu care sunt
convinsã cã te naºti. Nu, blândeþea nu se poate dobândi;
cel mult, o mai poþi cultiva.

La cursul de englezã de la British Council, stãteam
aºezaþi în cerc, astfel cã ne puteam vedea unii pe alþii.
Mi se pare o idee foarte bunã. De ce, în ºcoli, ne-or fi
aliniind ca pe soldaþi? Am remarcat-o cu uºurinþã, se
distingea net de mulþime. Oricât mã strãduiam sã îmi
mut privirea de la ea, nu prea reuºeam. Fãceam ce
fãceam ºi trãgeam cu ochiul. Am o atracþie nativã cãtre
frumuseþe. Rãmân uitându-mã dupã oamenii frumoºi
(copii, femei, bãrbaþi, nu conteazã), având un singur
sentiment: de admiraþie. Într-un anume fel, am fost
nedreaptã dintotdeauna: nu ºtiu de ce, am impresia cã
în chipurile frumoase îl vãd mai degrabã pe Dumnezeu,
chiar dacã ºtiu cã El se aflã în noi toþi. Am tendinþa de
a asculta cu mai mare atenþie pe cei cu înfãþiºare
armonioasã, de a le da mai multã crezare, de a urma
cu mai grabnicã sârguinþã sfaturile acestora, de a le
sãri mai iute ºi mai necondiþionat în ajutor. Pãcatul
meu sã fie!

Clementina mã privea ºi ea, uneori îmi zâmbea de
parcã ar fi avut ceva sã-mi spunã. Era, însã, destul de
tãcutã. De vreo douã ori, în pauze, îºi exprimase
uimirea ºi aprecierea: „Tu cum reuºeºti sã înveþi aºa
bine?” Zâmbeam ºi ridicam din umeri. Ce sã-i fi
rãspuns? O datã, asistând la o discuþie între mine ºi o
altã colegã, m-a prins de mânã, s-a uitat în ochii mei ºi
mi-a declarat: „Dac-ai ºti cât de admir! Cum reuºeºti?”
Întrebarea se lega de discuþia anterioarã, în care
descriam colegei programul meu zilnic. Mie nu mi se
pãrea cã-i nimic de admirat într-o corvoadã care
începea la cinci dimineaþa ºi se sfârºea târziu în noapte.
Dar, la vremea aceea, nu cunoºteam realitatea existenþei
Clementinei ºi, implicit, unghiul din care privirea ei
devenea atât de admirativã. Eu n-am îndrãznit sã-i spun
cât îi preþuiesc frumuseþea ºi întreaga prezenþã; am
avut oroare de declaraþii, în general. Apoi, o teamã,
poate nejustificatã, de a nu fi interpretatã greºit. Nici
Clementina nu pãrea genul care sã facã risipã de vorbe
de laudã. Mai târziu abia, am aflat însã motivul
admiraþiei sale, provenit din raportarea dramei pe care-
o trãia, la propria mea existenþã.

Dupã ultima orã de curs, aceea în care dãdusem
examenul, la capãtul unui drum de câteva luni, mi-a
adresat, timid, o invitaþie la cafea. Tare-aº fi refuzat-
o, cu gândul la minutele mele numãrate. Dar n-am
avut puterea. Ceva striga din ea, un anume mister
rãmãsese nelãmurit, atât de o parte cât ºi de cealaltã.
Mi-am zis cã n-o sã sarã-n aer fabrica tocmai astãzi.
ªi, de-o fi sã sarã, mai bine s-o facã fãrã mine-n ea. ªi
iatã-mã însoþind-o cãtre una dintre cele mai luxoase
cafenele ale Bucureºtiului. Locul fusese ales de ea.

Doar ce ne-am aºezat ºi mi-a adresat rugãmintea:
- Povesteºte-mi cum decurge o zi la tine!
Nu era nimic intersant de povestit, dar am crezut

cã-i un mod de-a începe conversaþia. Totuºi, în timp
ce-i înºiram banalitãþile unei zile, am observat cum
îmi sorbea fiecare cuvânt, iar ceea ce-i spuneam pãrea
s-o hrãneascã.

- Mã trezesc la ora 5. Îmi fac toaleta ºi tot ce se
mai face dimineaþa, pregãtesc micul dejun al copilului.
Apoi alerg la autogarã. La 6.30 am autobuzul. Îmi
continui somnul pe parcursul celor 2 ore ºi jumãtate
de drum...

- De cât de departe vii?
- Peste 100 de kilometri. La 10 sunt aici, dupã curs

fug iar la autobuz. Profit de ocazie, sã dorm ºi la-
ntoarcere. La 15 sunt înapoi, la serviciu. Lucrez pânã
pe la 18, apoi fug ºi iau copilul de la ºcoalã; acasã
treburi gospodãreºti...

- ªi tema pentru crusuri când þi-o fãceai?

C l e m e n t i n a
- Târziu, dupã ce adormea copilul. Dupã zece

unsprezece noaptea. A doua zi, o iau de la capãt.
M-a atins uºor cu unghia ei finã, foarte lungã ºi

perfect lãcuitã, de parcã ar fi vrut sã se convingã cã
sunt realã.

- Cât te invidiez!
Am izbucnit în râs, gata sã-mi vãrs cafeaua.
- Clementina, tu ºtii ce spui? Sunt ca un robot. Nu

mai sunt în stare sã merg în pas de plimbare pe stradã,
atât de mult m-am obiºnuit cu alergãtura. Nu vãd un
pom, nu vãd o floare. Singurul obiect pentru care am
ochi este ceasul. La mine, timpul se numãrã-n
secunde. Nu am timp nici sã-mi trag sufletul. La
serviciu merg ºi sâmbãta, uneori ºi duminica. ªi tu-
mi spui cã mã invidiezi?

N-a comentat, doar i-a înflorit zâmbetul, pe
jumãtate trist. A revenit cu întrebãrile:

- Dacã eºti atât de ocupatã, de ce ai venit la acest
curs?

- Obligaþie de serviciu.
- ªi dacã refuzai?
- Nici nu vreau sã mã gândesc! Tu de ce ai venit?
M-a privit, cu acelaºi zâmbet fermecãtor, apoi a

lãsat capul în jos, ruºinatã de ceva ce numai ea ºtia.
Dupã câteva momente de gândire, ºi-a desfãcut
poºeta elegantã ºi a scos din ea, aºezându-le pe masã,
vreo patru flacoane de medicamente. ªi pentru cã
eu tot nu-nþelegeam, a fãcut un gest edificator cu
mâna cãtre ele:

- De-asta! Pentru cã nu mai vreau sã le iau.
- Poftim?
- Sunt antidepresive. Acum mai bine de un an, am

cãzut într-o depresie puternicã. Am tot luat
medicamente, dar nu-ºi mai fac efectul. Am venit la
curs, sã am ºi eu o activitate. Nu-mi trebuie engleza
la nimic. Îmi e suficientã româna pe care am învãþat-
o de când sunt aici...

- Aici unde?
- În România. Eu sunt din Siria.
- Aº fi jurat cã te-ai nãscut aici! Vorbeºti foarte

bine româneºte.
- Am avut profesorii cei mai buni. ªi destul timp

sã învãþ.
- Clementina, iartã-mã cã pun o întrebare aproape

vulgarã, dar nu pot sã-nþeleg în ruptul capului: de ce
ai fãcut depresie, ce-þi lipseºte?

- Pãi tocmai aia e: cã nu-mi lipseºte nimic!
- Cuuum? Ba eu cred cã-þi lipseºte o mamã de

bãtaie. Aruncã naibii otrãvurile astea ºi bagã-þi minþile-
n cap!

- Nu te grãbi sã mã judeci, pânã ce nu-þi voi spune
totul. Ascultã! Soþul meu e diplomat. Suntem de
unsprezece ani în România.

- Nu te iubeºte?
- O, ba da! Mã iubeºte mult. Dar problema e cã

nu mã lasã sã fac nimic. M-aº angaja oriunde, aº face
orice fel de muncã, numai sã nu mã mai simt ca o
pãpuºã vie. Nu-mi dã voie sã mã duc nicãieri sã
muncesc. ªtii, la noi nu e obiceiul. Acasã, nu fac
absolut nimic: am gãrdinar, am bucãtar, menajerã,
bonã pentru copii. Nici mãcar nu conduc. Peste tot
mã însoþeºte ºoferul. Cum sã nu te urci pe pereþi?
Dacã ai ºti cât aº vrea ºi eu sã trãiesc mãcar o zi în
ritmul tãu!

Aºa deci! Acum începeam sã pricep de ce, pe lângã
admiraþia pe care mi-o stârnea, Clementina îmi
transmitea ºi un soi de tristeþe. Empatizasem cu ea de
la bun început. Douã lumi intangibile, douã existenþe
aflate la poli opuºi, dar care, în mod paradoxal, reuºeau
sã se intersecteze, substituindu-se una alteia pentru
scurtã vreme ca-ntr-un ilogic joc de copii.

- ªi totuºi, i-am spus, dacã ai ºti cât de mult mi-aº
dori sã trãiesc eu viaþa ta! ªi zãu cã nu m-aº mulþumi
doar cu o zi.

- Nu, nu! Sã nu-þi doreºti! Dã-mi voie sã-þi spun
cã, de data asta, tu nu ºtii ce spui.

Îmi pãrea din ce în ce mai abãtutã, iar ceasul meu
se apropia în mod fatal de ora la care trebuia sã iau
startul. Nu-mi venea sã o las astfel. Ne vedeam pentru
ultima oarã. Drumurile noastre nu aveau sã mai fie
comune de-acum înainte. Ne unise acest curs, mai
bine zis ne uniserã douã necesitãþi total opuse – a mea,
de a-mi îndeplini îndatoririle de serviciu, pentru a face
posibilã anihilarea multiplelor lipsuri;  a ei – de a se
smulge din drama lui „Tocmai asta e: cã nu-mi lipseºte
nimic”. Dar acest tip de coordonate, ºi dacã se
întâlnesc pentru scurtã vreme, nu pot rãmâne
împreunã. Pânã la urmã, fiecare lume îºi e suficinetã
sieºi, închisã ca într-o capcanã în propriile drame,
mai mult sau mai puþin reale, mai mult sau mai puþin
inventate, mai mult sau mai puþin dureroase. Aveam
sã ne despãrþim în curând, iar eu nu mã pricepeam sã
ofer o consolare acestei minunate femei, care mi-a
atins sufletul ºi-a zguduit în mine ceva. În alergãtura
mea zilnicã, uitasem sã mai privesc dincolo de oameni,
dincolo de înveliºul din carne. Copleºitã de propriile-
mi probleme, n-am mai avut ochi pentru altele, ºi mai
mari, care mã înconjurau. Clementina rãsturnase
pentru prima datã mitul femeii frumoase, elegante ºi
bogate care nu aºteaptã nimic altceva de la viaþã decât
tot mai multã frumuseþe, tot mai multã eleganþã, tot
mai multã bogãþie. Aflând cã dincolo de „ambalaj” mai
este ceva, mi-am felicitat instinctul care nu se lãsase
pãcãlit de o simplã aparenþã. În fond, femei frumoase
mai vãzusem. Dar faþã de ea, în mod inexplicabil,
aveam sentimentul pe care-l ai faþã de o sorã.

Cu ochii pe ceas, dând peste cap ultima gurã de
cafea, îmi stroceam creierii pentru o replicã, o
consolare, o vorbã de încurajare ceva. I-am spus
primul gând care mi-a venit:

- Iatã, îþi voi arãta ceva ce tu ai, iar mie îmi lipseºte:
un soþ iubitor! Cât de mult valoreazã pentru orice
femeie un soþ minunat, care s-o iubeascã! Uitã-te la
mine, eu...

- Ce-þi trebuie? Pe tine te iubeºte Dumnezeu!
ªi cu asta fãcu semn chelnerului, explicându-ºi

gestul cãtre mine:
- Eu aº mai sta mult ºi bine. Dar am vãzut cã te tot

uiþi la ceas. Aºa cã...
La încercarea mea de a-mi plãti consumaþia, a

ripostat:
- Plãtesc eu tot! Mãcar atât sã fac ºi eu!
Mãcar atât? Dar eu ce fãcusem? Am întrebat-o.

Rãspunsul a venit cu un soi de indignare: cum ce,
adicã nu pricepusem?

- Mi-ai arãtat cã se poate trãi ºi altfel.
Mda... ce sã zic?
La plecare, am întins mâna cãtre flacoanele de

medicamente:
- Pe astea pot sã le iau eu? Amintire...
A râs.
- Sigur! Oricum nu le mai iau de-o vreme.
M-a întrebat dacã vreau sã mã ducã undeva cu

maºina. Am refuzat. Dacã tot urma sã nu ne mai
vedem, preferam sã mã despart cât mai repede. Ne-am
îmbrãþiºat ºi ne-am spus „La revedere” de parcã...
chiar urma sã ne vedem a doua zi. În drum spre
metrou, m-am trezit vorbind singurã: „Acum ºtiu de
ce o iubesc pe Clementina: pentru cã mi-a arãtat, într-un
mod simplu ºi discret, cât de mult mã iubeºte
Dumnezeu”.

Am vrut sã arunc flacoanele la primul coº de
gunoi. Dar am ezitat. Acasã, le-am golit de conþinut ºi
le-am pus într-un sertar. Când simt cã mi-e greu, când
mi se pare cã lumea care mã înconjoarã e lipsitã de
strãlucire ºi mari bucurii, deschid sertarul ºi-mi
amintesc cã, pentru unii, existã o lume ºi mai urâtã.

Florentina Loredana Dalian



5

ELIDE
*    *    *

De câte ori e secetã ºi-aþi vrea
Rãcoare sã v-aducã ploaia mea,

Mai daþi încet o paginã din cer
ªi-o sã vã cad în fiece ungher!

Când noaptea e prea lungã pe pãmânt
(Aici, oricum, cu noaptea mã frãmânt),

Puneþi un semn de carte în scântei
Sã se deschidã-n zori la ochii mei!

*    *    *

Sã baþi în bradul sprijinit de cer
ªi-o sã te-aud sunând. Braconier

Prin stepele de-azururi neumblate
Mã satur de vânat pustietate

Cu arcul mlãdios ºi cu sãgeþi
Din trupul stins al unei dimineþi.

Dar ºi aºa, sã baþi mereu în Sud,
Cât Nord voi fi ºi tot am sã te-aud!

*    *    *

Topiþi din graba beznei împreunã,
Stãm în cãuºul unui ciob de lunã

Sub care fierb ferestrele pustii!
Sã vreau, ºi nu te pot trezi

La fel cum ai mai fost odatã!
În strãveziul meu amestecatã,

Îþi simt cu tâmpla, tâmplele ºi visul
ªi-a tine cum miroase-ntreg abisul!

*     *    *

Nu sã te spun, hârtiei mã prefac
Amant ameþitor, ci sã te tac!

Cum altfel sã te-ascund de-aceastã lume
Nebunã sã te ºtie dupã nume

Ori dupã gustul umbrelor bizare,
Minþite sã îþi cadã la picioare!?

Nu desenez cu vorbele vreo hartã
ªi nu deschid spre tine nici o poartã!

*     *     *

Lângã hotarul nopþii, clandestinã
Pânã ce ziua curge iar luminã

Pe sub hlamida unui trandafir,
O fabricã de rouã împachetând porfir

În rumene mãrgele efemere.
Încerc sã le înºir în coliere

Cu palmele coclite de-alpaca,
Sã-mi poarte dimineaþa numai ea!

Aproximativ din treizeci în treizeci de ani, la
distanþã de o generaþie, apar sinteze noi de istorie,
de arheologie, de istoria artei. Normal, veþi spune,
este nevoia de a reevalua întreaga scarã de valori
în perspectiva istoriei, fiecare generaþie punând
pe tapet propriile idealuri ºi deziderate, revizuind
valorile moºtenite în perspectiva propriilor
realizãri. Ne imaginãm istoria ca pe o linie continuã
dinspre trecut spre un viitor incert, un timp plat,
punctat la anumite perioade de accidente sau
cataclisme globale. Dar timpul istoric este un drum
cu douã sensuri: nu numai trecutul creeazã
viitorul, ci ºi viitorul se ceeazã pe sine influenþând
trecutul prin „n” variabile, în aºa fel încât
umanitatea sã-ºi ducã la bun sfârºit evoluþia
materialã ºi spiritualã.

În ultimii ani, tehnologia s-a dezvoltat
incredibil; în ultimii douãzeci de ani mai mult decât
într-un mileniu, iar urmãtorii cinci ani vor întrece
sigur eforturile celor douãzeci. Care-i
semnificaþia? Înclin sã cred cã suntem pregãtiþi
pentru a face faþã unui grav accident istoric.

Dar expansiunea tehnologicã nu este
suficientã: relativ repede s-a creat Uniunea
Europeanã, va urma Uniunea Asiaticã, iar apoi
cea globalã. Numai uniþi vom putea hrãni zece
miliarde de oameni ºi pregãti marea migraþie în
spaþiul extraterestru.

Se progreseazã atât de mult încât, din
perspectiva istoricã este foarte greu sã fii
obiectiv. Istoria lumii se va scrie altfel de acum
încolo.

Dar cum de gãsim atâtea idei geniale? De ce
la momentul oportun? De ce în situaþii de crizã?
Conºtiinþa colectivã, vor spune unii! Dumnezeu,
alþii! PSIHOSFERA, spun eu, care este suma
conºtiinþei colective umane ºi inputurile conºtiente
sau inconºtiente ale tuturor vieþuitoarelor acestei
planete. Psihosfera se manifestã ca o entitate de
sine stãtãtoare, neafectatã de timp decât din punc
de vedere cantitativ. Cu cât suntem mai mulþi, cu
atât este ea mai omniprezentã.

Puteþi trage concluzia cã existenþa noastrã
este predestinatã... Nu este! Mii de variabile
intervin pentru modificarea evoluþiei liniare:
catastrofe naturale, epidemii dezastruoase ºi,
câteodatã, nebunii ciclice pe care le denumim
rãzboaie. Iatã de ce sunt convins cã în urmãtorii
50-100 de ani vom asista la Uniunea Politicã ºi
Economicã Mondialã, fãrã tribalisme ºi
fundamentalisme manifestate violent ºi cu o
producþie materialã programatã riguros ºi
repartizatã echitabil.

Cred cã psihosfera, ca toate fiinþele vii, are
instinct de conservare, cu tot ce implicã aceasta...

Timpul liniar, din aceastã perspectivã, ne
afecteazã doar pe noi, oamenii, pionii, dar cine
ºtie? În PSIHOSFERÃ nici o conºtiinþã nu
moare!

F.M. CIOCEA

Dualitatea
istoriei

*    *    *

N-am nori, nici frunze! N-am nimic!
Pe unde bat cu inima doar stric

O liniºte pe care Dumnezeu
N-a aºezat-o ºi în trupul meu.

Calc ierburi încã tinere. Perfid,
Ce penele nu-mi mângâie ucid

ªi-adorm pe gânduri, sub zãpezi,
Sã nu m-auzi, sã nu mã vezi.

*    *    *

Tu eºti pãmântul meu de flori
Din care tot rãsar viori

Nesemãnate de vreo mânã.
ªi zvonul lor mã tot amânã

În forme plutitoare încã.
Prin carnea muzicii adâncã

Un os de înger flaºnetar,
De-atâta cer, trist ºi murdar.

*    *    *

Doar spune-mi! O sã merg oriunde
Vor paºii tãi sã mã afunde!

Înot oceane cât ar fi de-adânci
ªi-mi caþãr curcubeele pe brânci,

Pierindu-se sub mine. Mã dezleagã
De-aceastã fâlfâire prea beteagã

ªi-o sã-þi pãstrez în ceruri, de mã rogi,
Din iapa nopþii, mânji de inorogi!

*    *    *

Mi-am strâns din ierburi umbra în geamantane.
Plec,
Beþiile cu-adâncul aiurea sã-mi petrec,

Sã freamãt fãrã tine tot aerul din lume
Ce te-a atins vreodatã sperând sã te consume.

Precum îmbracã râul un peºte-n clar ºi hãu
M-oi þese din apusuri o coajã-n jurul tãu

Atâta cât din roºu pot încã sã frãmânt,
Sã-þi prelungesc cu mine chiria pe pãmânt.

*    *    *

Nimic nu va rãmâne din noi doi
Mai mult decât, din pulberi, un ºuvoi

Þinându-se în braþe, printre fire
De iarbã îmbrãcatã prea subþire.

Ne-or scormoni în joaca lor zãludã
ªi greierii, înspãimântaþi sã-audã

Cum te rostesc de nicãieri, întruna,
Cu vorbe ce-au atins o datã luna!

Dan Elias
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Iov, Socrate ºi Divinitatea
eseu

Moto: “Cercetaþi din nou! Dreptatea mea este
mereu aici!”(“Cartea lui Iov” 7,29)

(urmare din numãrul trecut)

ALEXANDRU BULANDRA

(urmare în pag. 15)

3. Moºtenirea akkadianã
3.2.5 Un rãspuns neaºteptat

Gata cu ãsta. Trecem la urmãtorul!
Am obosit de atâta alergãturã prin lanul de

cuvinte...
“De veghe în lanul de secarã” – titlul romanului lui

J.D. Salinger.
Sã-l auzim cum freamãtã în liniºtea nopþii

multimilenare.
Ce lucru minunat mai este ºi mintea noastrã! ªi cât de

întins îi este domeniul de culturã! N-a lãsat nici cel mai
mic petic neîngrijit!

Curat...
Acum te cureþi de mizeria cuvintelor...
...Omul poate fi curat.
...În viziunea tânãrului Iov sumerian.
Cum de n-am vãzut dintr-odatã?
Ce anume?
Firul acela argintiu de pãianjen meditativ care se

þese îndãrãtnic ºi nezãrit în pânza întunecatã a
vremurilor akkadiene.

Cum aºa?
Tânãrul Iov akkadian s-a gândit ºi el la problema

pusã de înaintaºul sãu. ªi i-a dat un rãspuns.
Care?
L-ai privit ºi tu dar n-ai fãcut legãtura: încã de la

naºterea sa, Omul este pãtat, necurat!
Rãsãritul lui întunecã zarea Universului.
Marii Zei creatori “au înzestrat omenirea cu vorbirea

întortocheatã:/ Falsitatea ºi neadevãrul li le-au dat pentru
vecie.”

Omul este poluat ca izvor de vorbe ºi gând!
ªi din el curg nãvalnic, prin miliarde ºi miliarde ºi

miliarde de canale de scurgere, toate gesturile lui
pestilenþiale!

Delta infectã a nimicniciei noastre!
...Creierul mi se-nginge... Inima îmi tresaltã

spasmodic!
...Transpir abundent! Pulsul a luat-o razna!
Ataaaac de paanicãããã!!!
Medicamente!!!

4. Moºtenirea babilonianã
4.1 Epopeea babilonianã a creaþiei lumii

Sã mai citim din cartea vremii...
“Istoria lumii”...
Am ajuns la “aprox. 2000 î.Hr. - Migraþia amoritã”.
Înaintãm cãtre “aprox. 1955  Ur distrus de amoriþi ºi

elamiþi.”
Mai în aval dãm de “aprox. 1894  Începuturile

Babilonului, fondat de cãtre amoriþi. Aprox. 1794  Amoriþii
fondeazã Regatul Vechiului Babilon (pânã la 1594):
Hammurabi (pânã la 1750).”

Stop! Care sunt consecinþele acestor miºcãri istorice
în plan cultural-spiritual?

Excurs: “Akkadiana ca limbã a regatului, Marduk, cel
mai mare zeu al regatului ºi <<codul lui Hammurabi>> ca
bazã pentru un stat vechi  oriental...” (17,p.59)

Încã douã sublinieri sunt, cred, bine venite; prima:
tradiþia ºi cultura statului sumero-akkadian au fost preluate
ºi amplificate la începutul mileniului al II-lea î.Hr. de noul
stat al amoriþilor; a doua: “Limba sumerianã însã, înlocuitã
tot mai mult de cãtre graiurile semitice ale akkadienilor ºi
amoriþilor, devenise încetul cu încetul o <<limbã moartã>>,
învãþatã în ºcolile de scribi cu ajutorul gramaticilor ºi
dicþionarelor.” (4,p.28)

Acesta ar fi contextul în care au fost scrise ultimele
douã poeme unde apar personaje de tip Iov - “Dreptul
suferind” ºi “Povestea unui amãrât”.

Am avansat deja ipoteza conform cãreia temeiul lor
cosmogonic ºi antropologic se aflã expus în poemul mitic
“Enuma Eliº” - epopeea babilonianã a creaþiei
lumii.(5,pp.13-51)

El era recitat, în temple, în ziua de Anul Nou, pentru
ca în anul ce vine “totul sã fie în ordine, nimic anormal
(secete, inundaþii, boli etc.)”.

Urmez ºi eu “Notiþa introductivã” a traducãtorului
(5,pp.11-13): “Legenda începe cu timpul când nu existau
decât cele douã principii primordiale: Apsu (apa dulce) ºi
Tiamat (apa sãratã). Altceva nu exista. Din amestecul lor
au luat fiinþã alþi zei. Când nepoþii lor au devenit aºa de
turbulenþi încât Apsu nu mai avea odihnã...”

Era ceva de neacceptat! Îl înþeleg perfect!
“...acesta s-a decis sã-i distrugã, ca sã readucã liniºtea

în ceruri.”
Mãsura însã îmi depãºeºte toate aºteptãrile...
“...Dar mai înainte ca planul sãu sã fie pus în aplicare,

zeul Ea, cel mai înþelept ºi mai puternic succesor al lui
Apsu, i-a administrat acestuia un narcotic ºi l-a omorât,
preluând el prerogativele divine.”

Vinul doar le ameþeºte, pe când drogul chiar ucide
zeitãþile...

“Din zeul Ea s-a nãscut puternicul Marduk.”
Iatã ºi versurile înseºi din “Enuma Eliº”, “Tãbliþa I,

79. În camera soartei, în locuinþa destinelor,/ 80. A fost
nãscut cel mai înþelept ºi mai capabil dintre zei./ În inima
lui Apsu a fost Marduk creat,/ În inima lui Apsu s-a nãscut
Marduk...”

Adicã în chiar inima  minte a zeitãþii primordiale
omorâte...

“83. Cel care l-a nãscut pe el a fost Ea, tatãl lui;/ 84.
Cea care l-a nãscut pe el a fost Damkina, mama sa./ 85.
Pieptul mamei sale l-a supt el,/ 86. Doica (lui) care l-a
hrãnit, l-a umplut de o înaltã strãlucire.”

Tatãl sãu, Ea, se bucura privindu-l, pentru cã “91. L-a
dãruit cu perfecþiune ºi i-a dãruit o dublã divinitate,/ 92.
Cu mult deasupra lor, cu mult îi depãºea...”

Ceva îmi atrage atenþia în portretul lui Marduk...
“93. Desãvârºite erau membrele sale, mai presus de

orice închipuire...”
Nu...
“95. Patru erau ochii sãi, patru urechile sale;/ 96.Când

îºi miºcã buzele, foc scânteiazã...”
Aici e aici!
Ce anume?
Cifra patru mã duce cu gândul la “Vedeniile

proorocului Iezechiel” din “Vechiul Testament”. Pe când
se afla rob în regatul Babilonului - “þara Caldeilor” - , la
începutul secolului al VI-lea î. Hr., profetul evreu vede
“1,4. ...un nor mare ºi un val de foc, care rãspândea în
toate pãrþile raze strãlucitoare; iar în mijlocul focului
strãlucea ca un metal în vãpaie. 5. ªi în mijloc am vãzut
ceva ca patru fiare, a cãror înfãþiºare semãna cu chipul
omenesc. 6. Fiecare din ele avea patru feþe ºi fiecare din
ele avea patru aripi...”

Într-adevãr, e de reþinut pentru mai târziu, când vom
ajunge la izvoarele evreieºti ale “Cãrþii lui Iov”. Revenim
la Marduk ºi la poemul “Enuma Eliº”...

“Auzind despre moartea soþului ei, Tiamat a organizat
rãzbunarea contra lui Ea ºi Marduk. În acest scop, ea a
creat o armatã de monºtri îngrozitori...”

“140. Ea a creat vipera, dragonul ºi lahamu,/ 141. Leul
cel mare, câinele turbat, omul-scorpion...”

“Comandant al oºtilor sale, Tiamat a numit pe zeul
Kingu, care devenise soþul ei.”

“152. “Eu te-am consacrat, te-am fãcut mare în sfatul
zeilor,/ 153. Þi-am dat toatã puterea sã sfãtuieºti pe zei./
154. Cu adevãrat tu eºti suprem, singurul meu soþ eºti tu!”

“La început, zeul Ea se hotãrâse sã înfrunte el armatele
monºtrilor, dar când a vãzut teribila lor înfãþiºare s-a retras
înfricoºat. În cele din urmã a fost însãrcinat Marduk sã
ducã lupta, dar el a condiþionat începerea bãtãliei de
fapãtul dacã el este fãcut conducãtor peste toþi zeii.”

Cum devenise ºi Kingu în tabãra lui...
Sar la “Tãbliþa a III-a, 58. Dacã eu, ca rãzbunãtor al

vostru, negreºit/ 59. Trebuie sã înving pe Tiamat ºi sã
salvez vieþile voastre,/ 60. Convoacã adunarea ºi proclamã
soarta mea supremã./ 61. Când în Ubºukkina voi vã adunaþi
voioºi,/ 62. Cuvântul meu ºi nu al vostru sã hotãrascã
destinele;/ 63. Tot ce eu creez sã rãmânã neschimbat,/ 64.
Rostirea buzelor mele sã nu fie înlocuitã...”

ªi uite cum “130. Toþi zeii cei mari care hotãrãsc
destinele” se adunã ºi încep sã benchetuiascã. De aceea,
“137. Ei devin greoi ºi duhul lor se aprinde...”

Ca la oameni...
În aceastã stare...

De ebrietate...
“138. Pentru Marduk,

rãzbunãtorul lor, ei
proclamã destinul.”

Dau paginile de hârtie pânã la “Tãbliþa IV, 3. Tu eºti
cel mai onorat dintre marii zei...”

Urmeazã bãtãlia lui Marduk cu Tiamat... Interzis
depresivilor ºi cardiacilor!

“60. Cãtre Tiamat cea mânioasã el îºi îndrepta faþa
lui./ 61. Între buzele sale el þinea un descântec...”

...ªi cu Kingu.
“67. Când el privi, planul lui Kingu fu rãsturnat;/ 68.

Voinþa îi fu distrusã ºi faptele zãpãcite.”
Tabloul uciderii lui Tiamat de cãtre Marduk mã

cutremurã: “97. Când Tiamat deschise gura, sã-l înghitã
în ea,/ 98. El împinse în ea pe vântul cel rãu ºi ea nu-ºi mai
putu închide buzele./ 99. În timp ce vânturile turbate îi
umplurã corpul,/ 100. Trupul i se înþepeni, gura rãmase
încleºtatã, deschisã./ 101. El zvârle sãgeata, ce spântecã
pântecele,/ 102. Îi îmbucãtãþii mãruntaiele, îi sfâºie inima./
104. Supunând-o astfel, el îi stinse viaþa. 104. El îi aruncã
jos cadavrul ºi se aºezã pe el.”

“Apoi Marduk - mai spune traducãtorul în rezumatul
pe care îl urmãm - , a spintecat carcasa lui Tiamat în
douã. O parte a folosit-o la facerea firmamentului cerului,
iar pe cealaltã la facerea pãmântului.”

“145. Marea locuinþã Eºarra, ce el o fãcu cer;/ 146.
Aici sã-ºi ea locul Anu, En-lil ºi Ea.”

La Tãbliþa V  “începe crearea lumii, cu întocmirea
marilor aºtri...”

“12. El fãcu Luna sã lumineze, noaptea încredinþându-
i-o,/ 13. El o destinã pe ea, podoaba nopþii, sã hotãrascã
timpul:/ 14. <<Lunar, fãrã încetare, sã-þi schimbi figura!/
15. La începutul Lunii, sã te ridici peste þarã;/ 16. Tu
trebuie sã luminezi, cu coarnele sã arãþi ºase zile./ 17. În
ziua a ºaptea, sã împlineºti (jumãtate) coroana./ 18. La
luna plinã, sã stai în opoziþie...>>”

Ce s-a întâmplat cu Kingu?
El a devenit un fel de þap ispãºitor. Iatã cum au decurs

lucrurile în cazul lui. “Atunci Marduk a instalat pe diferiþii
zei la locurile lor în cer, spre a determina zilele ºi sezoanele.
Numaidecât zeii s-au plâns cã au fost puºi la muncã pentru
care n-au nici un servitor. Drept rãspuns la plângerea lor,
Marduk s-a decis sã creeze pe om, care sã serveascã pe zei.”

Am recunoscut aici motivaþia sumerianã a creãrii
omului.

“ Tãbliþa a VI-a, 7. Da, vreau sã-l creez pe lullu, pe
om./ 8. El va sluji pe zei, ca ei sã se odihneascã.”

Într-o notã de subsol, citesc: “Numele sumerian este
lulillia, din care a derivat lullu.”

Tatãl sãu, Ea, susþine proiectul lui Marduk,
completându-l “12. ªi dându-i un alt plan pentru liniºtea
zeilor: 13. <<Sã fie predat unul dintre fraþii lor;/ 14. Acesta
sã fie sacrificat, pentru a se crea oamenii./ 15. Sã se adune
aici zeii cei mari;/ 16. Sã fie jertfit vinovatul, ca sã
dãinuiascã ei.>>”

Adicã va fi jertfit doar unul dintre zeii care o
susþinuserã pe Tiamat... Kingu!

El va fi ales, întrucât “29. Kingu a fost cel care a stârnit
rãzvrãtirea/ 30. ªi a fãcut pe Tiamat sã se rãscoale, sã
plece la bãtãlie.”

Nu sunt niciodatã pregãtit pentru percepþia cruzimii!
O simt ca pe o vinã ancestralã. Iartã-mã, Doamne!

“31. Ei l-au legat pe el ºi l-au dus la Ea./ 32. Puserã pe
el harapnicul lui ºi-i tãiarã vinele;/ 33. Din sângele lui au
fãcut pe om./ 34. El fixã serviciul ºi lãsã liberi pe zei.”

Altfel spus: dupã crearea omului din sângele lui
Kingu, Marduk îi elibereazã pe ceilalþi zei rebeli.

Aici, cum a observat Mircea Eliade, poemul babilonian
reia ºi reinterpreteazã tema sumerianã a facerii omului din
sângele a doi zei Lagma, jertfiþi în acest scop. (14,p.61)
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cu pistrui: / Curcubeu / Ca al meu / Altu-n lume, mâcã, nu-i! /
Iar bunica: ªtiu ºi eu? / Unde? Care curcubeu?

Morala pe care micuþii o pot desprinde din aceastã poezie
este urmãtoarea: Frumosul poate exista numai în unitate, nu
însã ºi atunci când dezmembrezi unitatea lui [5, p. 70]:
Trece-un ceas ori nici atât, / Singuri li s-a cam urât.  / ªi acum
se-adunã iarãºi / Sã se joace buni tovarãºi / ªi cu-albastrul de
cicoare  / ªi cu galbenul de soare / ªi cu roºul ca de foc... / De!
Ca fraþii! La un loc! / Zice omul bucuros: Mãi, ce curcubeu
frumos!

Cu siguranþã, raþionamentul enunþat mai sus, desprins din
versurile citate, îl poate avea ca destinatar, ºi astãzi încã sau
îndeosebi astãzi, nu numai pe cititorul-copil, ci ºi pe cei care þin
în mânã frâiele destinului românesc. Aceasta, însã, este o altã
temã…

Din poezia lui Vieru copiii aflã cã, aºa cum spune un vechi
dicton, trebuie sã-þi iubeºti patria nu pentru cã e frumoasã, ci
pentru cã e a ta. Ca ºi în Patria lui ªtefan Baciu, în care cuvântul
din titlul înseamnã orice îþi aduce aminte de baºtinã, în Puiul
orb a poetului basarabean aflãm, împreunã cu puiul care nu a
vãzut niciodatã mestecenii albi pe care cântã, cã patria e în
suflet ºi cã o poþi gãsi fãrã sã o vezi, e necesar, pentru aceasta,
ca sã-þi vibreze coardele sufletului atât de intens, încât ochii sã-
þi devinã izvoare de lacrimi: Dar primãvara, mamã,/Când voi
zbura-ndãrãt,/Voi nimeri pãdurea,/Doar eu de fel nu vãd?!//–
Acolo unde lacrimi/Simþi-vei cã-þi vor da,/Acolo, mãi
copile,/Va sta pãdurea ta.(Puiul orb)

Maestru neîntrecut al metaforei încãrcate de semnificaþii
profunde, Grigore Vieru îi transmite micului cititor ideea de
superlativ absolut al frumuseþii limbii materne, creând, în
Frumoasã-i limba noastrã, o imagine de-a dreptul extraordinarã:
pânã ºi pasãrea mãiastrã, în clipele sale de reculegere, îºi pleacã
urechea pentru a asculta, cu drag ºi cu mirare, limba noastrã:
Pe ramul verde tace /O pasãre mãiastrã,/Cu drag ºi cu mirare/
Ascultã limba noastrã ªi, conchide poetul, sigur de frumuseþea
neþãrmuritã a limbii noastre, dacã aceastã pasãre (ºi nu e vorba
de o pasãre obiºnuitã, ci de cea mãiastrã care în basme este
înzestratã cu puteri supranaturale) ar spune ºi cuvinte, ea le-ar
lua din limba românã, adicã din cea mai frumoasã dintre limbi:
De-ar spune ºi cuvinte/Când cântã la fereastrã,/Ea le-ar lua,
ºtiu bine,/Din limba sfântã-a noastrã.(Frumoasã-i limba
noastrã)

Prin metaforele revelatorii pe care le creeazã, Grigore Vieru
îi explicã prietenului sãu cititor o serie de realitãþi, fenomene
ale naturii, norme de conduitã etc. De exemplu, þurþurul se
topeºte în amiazã pentru cã nu este altceva decât o bomboanã
a soarelui din care acesta se înfruptã cu plãcere când rãsare în
zilele friguroase ale iernii (Sub streaºina saraiului / Stã
bomboana soarelui / Stã-n amiazã ºi strãluce… /  Dulce-i
soare?/   Tare dulce!  Þurþurul), soarele primãverii este comparat
cu un ou de ciocârlie (Cald e soarele-n câmpie / Ca un ou de
ciocârlie.  Primãvara) sau cu o pâine mare-mare, ce rãsare pentru
toþii copiii lumii (Peste codrul meu strãbun / Iese soarele cel
bun, / Iese rumen peste mare / Peste vãi ºi munþi cu brume / Ca
o pâine mare-mare / Pentru toþi copiii lumii.  Bunã dimineaþa),
zmeul copiilor este o scrisoare trimisã soarelui (Am un zmeu,
am un zmeu / Ce sus zboarã zmeul meu! / Bucuros e mândrul
soare: / „Am primit ºi eu scrisoare!”  Zmeul), iar razele sunt
niºte „linii telefonice” prin intermediul cãrora pãsãrelele vorbesc
cu soarele: (S-a trezit ºi rãmurica. / S-au trezit frunzarele /
Printr-o razã pãsãrica / A vorbit cu soarele.  Telefonul
pãsãruicii). Iar micii cititori vor accepta întotdeauna
„explicaþiile” din poeziile lui Grigore Vieru, deoarece, susþine
Mihai Cimpoi, poetul are în persoana copilului nu un învãþãcel,
cãruia trebuie sã-i dea sfaturi, ci un convorbitor egal, pe care,
þinând un ou gãsit pe prag, nou ca roua ºi cald „ca gura
mamei mele”,  îl poate întreba ca pe un om care l-a citit cel
puþin pe Kant: „Luri-la, luminã linã / Ia ghiciþi ce am în mânã:
/ E rotund, alb ca o floare, / Nu e mare, capãt n-are!”[6, pag 8].

Poezia pentru copii a lui Grigore Vieru se identificã cu
bucuriile ºi „nefericirile” copilãriei înseºi, este, cu decât o carte,
ea capãtã proporþiile unei mari ºcoli, ale unui templu în care
copiii sunt iniþiaþi în tainele cunoaºterii vieþii ºi ale receptãrii
frumosului artistic certitudine, mai mult.
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Fiind întotdeauna un copil în adâncul fiinþei sale[1, p. 274],
Grigore Vieru este, fãrã îndoialã, cel mai mare poet pentru copii
din literatura românã ºi unul dintre cei mai mari din literatura lumii.
Mãrturii întru susþinerea acestei afirmaþii constituie tirajele de
ordinul zecilor de mii ale cãrþilor de versuri pentru copii, dintre
care Albinuþa  abecedar pentru preºcolari  a ajuns la cifra de o sutã
de mii de exemplare, dar ºi conferirea, în 1988, a celei mai înalte
distincþii din domeniul literaturii pentru copii  Premiul Andersen.

La fel ca ºi întreaga creaþie poeticã viereanã, poezia sa pentru
cei mici îºi are ca punct de genezã acea sfâºietoare singurãtate
pe care a fost nevoit s-o îndure poetul în copilãrie. De fapt,
deºi se spune cã cea mai frumoasã vârstã este copilãria (chiar ºi
în pofida tuturor intemperiilor care ar putea caracteriza-o),
aceastã perioadã din viaþa lui Grigore Vieru, ca ºi a milioanelor
de semeni de-ai sãi, nu a fost una tocmai fericitã: a avut
imprimatã pe ea  ca urma unui fier înroºit pe pielea fragedã a
unui copil  foametea ºi rãzboiul, fenomene care, vom vedea, ies
din timpul real ºi-l însoþesc pe cel care le-a gustat amãrãciunea
întreaga sa viaþã. În acest sens, Grigore Vieru spunea:  Copilãria
mea a fost pârjolitã, sãraca de ea, de focul rãzboiul ºi a fost
umilitã de urmãrile sale. Jocul meu principal era culesul spicelor
pe miriºte în urma recoltãrii, unde gãseam mai mult gloanþe
ruginite, pentru cã nici ºobolanii nu stãteau degeaba. O muncã,
în fond, zãdarnicã ºi un joc destul de trist. Mã legãnam pe picioare
bolnãvicios, topit de slabã nutriþie. Miriºtea sub tãlpile mele
goale era un fel de acupuncturã moldoveneascã, nu mai puþin
veche ca cea chinezã, dar întrecând-o ca efect curativ [1, p.275].

Probabil cã incomensurabila durere a mereu copilului Vieru,
dar ºi grija ca aceasta sã nu mai fie trãitã, sub nicio formã, de
cãtre copiii care, având avantajul de a se naºte mai târziu, nu au
cunoscut drama foametei ºi a rãzboiului, îl determinã pe artist
sã se apropie de copii prin intermediul poeziei, sã le arate
frumuseþea lumii, a plaiului natal, dulceaþa pãcii care trebuie
gustatã cu plenitudinea sentimentului cã e cel mai mare dar pe
care oamenii pot sã ºi-l fac lor înºiºi. Fãrã pace, þine Grigore
Vieru sã-i atenþioneze pe micii cititori care vor fi conducãtorii
lumii de mâine, nu este posibil niciunul din elementele
indispensabile unei vieþi fericite pe care o descrie în Mulþumim
pentru pace: nici pâinea albã, care, evident, e în poezia lui
Grigore Vieru mai mult decât un simplu aliment, nici voioºia
zburdalnicã a copilãriei, nici cântecul duios al fluierului fãcut
de tata (ºi poate cã nici tata, aºa cum a fost în cazul poetului)
ºi nici chiar pomii plini de floare sau cerul luminos. De aceea,
în acest Pentru pace, pentru pace / Mulþumim frumos se poate
citi îndemnul: Sã preþuiþi pacea ºi sã mulþumiþi întotdeauna
pentru ea: Mama pâine albã coace,/Noi zburdãm voios,/
Pentru pace, pentru pace/Mulþumim frumos.//Tata
fluiere ne face,/Noi cântãm duios./Pentru pace, pentru
pace/Mulþumim frumos.//Înfloresc în jur copacii,/Ceru-i
luminos./Pentru pace, pentru pace/Mulþumim
frumos.(Mulþumim pentru pace)

Or, setea de pace este, la poporul nostru ºi, probabil, la
alte neamuri ale lumii, mult mai veche decât cea mai mare
conflagraþie a umanitãþii. În folclorul pentru copii, atestãm
aceastã sete de pace în formula de leagãn Dormi în pace pe care
Grigore Vieru o considerã Un imn, un mãreþ ºi fundamental imn
închinat pãcii. Cel, poate, mai vechi cântec de pace de pe aceste
locuri unde ne-am întemeiat [2, p. 89]. Copilul care a avut
cântec de leagãn ºi de trezire þãcãnitul maºinii de cusut (…Iar
noaptea mama / lucra croitoreasã. /Cosea cãmãºi de pânzã /
din cânepã scorþoasã. / ªi cântecul maºinii / sunând fãrã oprire
/ fu cântul meu de leagãn / ºi cântec de trezire.  Cântec cu acul)
a oferit, peste ani, cele mai frumoase cântece de leagãn copiilor
acestui meleag.

Aceastã apropiere (despre care am menþionat anterior) a
poetului de micii sãi cititori este una reuºitã deoarece aici, în
spaþiul imaculat al poeziei pentru copii, poetul se regãseºte pe
sine, ea constituie pentru acesta ploaia curatã care îl spalã de
colbul zilei, îl însenineazã ºi îl întãreºte pentru plug, spre
deosebire de poezia pentru maturi, care reprezintã în cazul lui
Vieru aratul pe arºiþã într-un pãmânt uscat [2, p. 266]. Mai
reuºeºte aceastã apropiere ºi pentru cã, aºa cum spune Mihai
Cimpoi, poetul dispune de toate calitãþile necesare în acest
sens: bunãtate, tact, inteligenþã, fantezie vie, dragoste faþã de
toatã fiinþa fragedã [3, p. 8].

Poeziile pentru copii ale lui Grigore Vieru au un vãdit
caracter educativ. Majoritatea lor dezvãluie capacitãþile de
pedagog înnãscut ale artistului. Prin catrenele sale pe care copiii
le pot memoriza cu uºurinþã datoritã ludicului ºi muzicalitãþii
din ele, Vieru altoieºte în conºtiinþa micilor cititori valori gen-
eral-umane, respectul faþã de pãrinþi, dragostea pentru patrie ºi
pentru limba maternã. Important e cã reuºeºte sã facã acest
lucru fãrã a fi plictisitor deloc, ba chiar mai jucãuº ºi mai vesel
decât, poate, toþi educatorii ºi învãþãtorii cu toatã metodica ºi
metodologia pe care aceºtia au învãþat-o pe bãncile ºcolilor.
Grigore Vieru, posedând o artã deosebitã a laconicului, a
concisului încãrcat de semnificaþii profunde, îi spune micului ºi
fidelului sãu cititor: Mama ne mângâie,/Soarele luceºte, /
Soarele e unul, /Mama una este. (Mama) ºi aceste patru
versuri, care constituie o metaforã revelatorie ce plaseazã mama,
ca simbol al genezei, în centrul existenþei umane, aºa cum soarele
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este centrul universului ºi dãtãtor de viaþã, vor înrãdãcina în
conºtiinþa micuþilor aceastã imagine a mamei-soare, imagine ce
se va pãstra, peste ani, în dimensiunile subconºtientului
personalitãþii care îºi va aduce aminte, probabil, numai
poezioara, fãrã a mai ºti cine este pãrintele ei, aºa cum mulþi
dintre cei care ieri erau copii azi nu ºtiu cine este autorul
versurilor Pentru pace, pentru pace / Mulþumim frumos
(Mulþumim pentru pace) sau - Pui golaºi, cum staþi în cuib voi
/ Fãrã plãpumioare / - Ne-nvelim cu ale mamei calde aripioare.
/ - Dar  când mama nu-i acasã / ªi ploiþa cerne? / - Ne-nvelim
atunci cu frunza / Ramurii materne. / - Dacã n-o sã vinã mama
/ ªi-o sã cadã frunza? / - Cum nu o sã vinã mama, / Cum sã
cadã frunza?! (Puiºorii). Acest lucru se întâmplã pentru cã
Grigore Vieru a devenit un poet popular ºi chiar dacã poezia lui
pentru copii nu ar mai fi (sã nu dea Domnul!) editatã, dacã ar
dispãrea cãrþile care o conþin, ea va continua sã fie învãþatã ºi
recitatã de cãtre micuþi, la fel cum copiii basarabeni ºtiau, în
anii de dupã rãzboi, La oglindã ºi Pe lângã boi de George
Coºbuc deºi nu vãzuserã niciodatã o carte de poezii ale acestui
mare poet. Versurile lui Grigore Vieru, afirmã Adrian Pãunescu,
odatã ce le-ai auzit sau citit, te trezeºti într-o zi cã le ºtii pe de
rost, în simplitatea lor mãreaþã ºi întreagã dãltuitã de vremi ºi
vânturi ca piatra râului ºi obrazul þãrmului parcã ieºitã din
adâncuri anonime la vedere precum scoica întru a-ºi dãrui
perla ºi încovoiatã coroana pentru a-ºi desprinde fructul auriu
în poala copilului [4, p. 567].

O altã poezie în care mama devine un simbol cosmogonic ºi
în care fiecare element al universului  atât al spaþiului teluric,
cât ºi al celui celest  trebuie sã-ºi aminteascã de mamã mai ales
în clipa sa de manifestare plenarã (iarba când înverzeºte, floarea
când înfloreºte ºi steaua când se iveºte) este Tu, iarbã, tot ai
mamã?:  Tu, iarbã, tot ai mamã? /De ai  de bunã seamã:/Atunci
când înverzeºti,/De ea îþi aminteºti. //Tu, floare, tot ai mamã?
/De ai  de bunã seamã:/Atunci când înfloreºti, /De ea îþi
aminteºti.//Tu, steauã, tot ai mamã?/De ai  de bunã seamã:/
Atunci când te iveºti, /De ea îþi aminteºti.

Poetul reuºeºte, prin intermediul jocului, al metaforei ºi al
personificãrii sã „traducã” o complexã filozofie a vieþii ºi a
cunoaºterii realitãþii înconjurãtoare pe înþelesul copiilor, urmând,
aºa cum afirmã criticul Mihai Cimpoi, filozofia lor elementarã,
care însã nu este mai puþin serioasã decât a maturilor [2, p.
10]. În acest sens, se poate afirma cã poezia lui Grigore Vieru
constituie, pentru multe generaþii, alãturi de cei ºapte ani de-
acasã, întâia ºi cea mai durabilã ºcoalã a adevãratelor valori, a
omeniei ºi a bunului-simþ.

Frumuseþea plaiului natal este evocatã, fãrã descrieri
împovãrãtoare, în Satele Moldovei: Pe vale, pe culme,/Stau
satele mele,/Aproape de codru, /Aproape de stele.

Apropierea de codru ºi de stele a satelor de pe vãi ºi culmi
dau senzaþia unui spaþiu mirific, originar, în care tehnicizarea
nu a reuºit sã distrugã acea indisolubilã comuniune a omului cu
natura. E, cu siguranþã, spaþiul despre care Lucian Blaga a
exclamat: Eu ºtiu cã veºnicia s-a nãscut la sat. E spaþiul pe
care, când vor mai creºte, îl vor regãsi ºi îl vor privi dintr-o altã
opticã ºi cu o altã capacitate de înþelegere în Mioriþa sau în
Fiind bãiat… sau în Sara pe deal ori Mai am un singur dor.

Cine oare nu-ºi aduce aminte poezia Satul meu din
Abecedarul copilãriei   Satul nostru-i mare tare,/Satul nostru
capãt n-are./Pânã la bunicul Petru /Este cam vreun kilometru/
Pânã la unchiul Andrei/Kilometri sunt vreo trei./Nu-i cunosc
pe cei din vale, /Da-i salut pe toþi în cale (Satul meu) - în
care, ca într-o povestioarã, micul personaj îºi împãrtãºeºte
descoperirile. Pentru acesta, satul constituie întregul univers,
este un fel de Alfa ºi Omega al spaþiului, iar naratorul se
configureazã în viziunea micilor lectori ai primei cãrþi de citire
ca un fel de personaj-model, care, deºi nu-i cunoaºte pe cei din
vale, le dã bineþe tuturor  dovadã de educaþie ºi creºtere aleasã.

Instructiv este ºi jocul din poezia Curcubeul pe care cenzura
a interzis-o întrezãrind în ea culorile Tricolorului românesc.
Cei trei tovarãºi de joacã  creþul, cârnul ºi pistruiatul  au dat
curcubeul jos ºi l-au împãrþit între ei, luându-ºi fiecare câte o
culoare: primul  galbenul de soare, al doilea – albastrul de
cicoare, iar al treilea roºul ºi-a ales. Întrebarea întrebãtoare,
mãrul discordiei e, în cazul celor trei „ bãieþi nãtãfleþi”, al cui
curcubeu e cel mai frumos, când, de fapt, niciunul din ei nu este
posesorul curcubeului, ci doar al unei singure culori. De aceea,
rãspunsul pe care îl dau pãrinþii când sunt întrebaþi care e
curcubeu e mai frumos este expresia unei nedumeriri: Zice cârnul:
Uite, mamã, / Curcubeul meu din mânã / Nu-i aºa cã-i fãrã
seamãn?! / Poate, cârnul meu, dar eu / Nu vãd nici un curcubeu.
/ Creþul mi se lãuda: / Tatã, curcubeu aºa / Zi, mai are cineva?!
/ Tata zice: ªtiu ºi eu? / Nu vãd nici un curcubeu. / Dar ºi cellalt
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METAFICÞIUNEA
Modulaþiile metaficþionale ºi

transgresarea limitelor textului

O abordare sinteticã a problemei, care încearcã sã
concilieze viziunea mimeticã cu cea anti-mimeticã, oferã
John Mepham, care studiazã strategiile textuale ale
postmodernismului, comparându-le cu cele ale
modernismului. Acesta face o împãrþire a ficþiunii
postmoderne, folosind drept criteriu conceptul de mime-
sis, ºi obþine trei categorii pe care le descrie20. Prima
categorie, denumitã de Mepham relativism mimetic,
despre care spune cã doar uneori este consideratã ficþiune
postmodernã, o formeazã textele care „proiecteazã o lume
posibilã [...] deschisã unor interpretãri radical diferite între
care nu pot alege nici personajele, nici cititorii”21. Mepham
încadreazã aici romane precum Strigãtul lotului 49 de
Thomas Pynchon, Abatorul nr. 5 de Kurt Vonnegut,
Copiii miezului nopþii de Salman Rushdie, Rãzboiul
sfârºitului lumii de Mario Vargas Llosa, Numele
trandafirului de Umberto Eco sau Toba de tinichea de
Günter Grass, romane ce prezintã „cadre interpretative
co-existente”22 care dau naºtere la situaþii imposibil de
rezolvat. Prin urmare, nesiguranþa, relativismul, reprezintã
punctul cheie al acestui tip de ficþiune a incertitudinii,
care îºi lasã personajele ºi cititorii suspendaþi între
interpretãri. A doua categorie identificatã de Mepham,
cea a mimesis-ului abortiv, creeazã probleme prin
inconsistenþele mimetice. „Lumile posibile sunt proiectate
la niveluri ontologice diferite ºi incompatibile, astfel încât
atunci când niºte elemente apar în douã lumi diferite devin
<<de necitit>>. Mimesis-ul se sfârºeºte ºi reîncepe, iar
cititorul e forþat sã reîncadreze, dar nu poate ajunge
niciodatÎ la o soluþie coerentã ºi stabilã. [...] Termenul
<<metaficþiune>> este de asemenea folosit pentru acest
tip de text”23. John Mepham dã aici drept exemple
romanele În labirint de Allain Robbe-Grillet, Iubita
locotenentului francez de John Fowles ºi Dacã într-o
noapte de iarnã un cãlãtor de Italo Calvino. Mepham
cosiderã cã acest tip de ficþiune produce  vertij,
deoarece cititorul „e confruntat nu doar cu o situaþie
incertã, ci ºi cu una imposibilã din punct de vedere
logic. Paradoxurile abundã”24.  A treia categorie pe care
teoreticianul o delimiteazã este cea non-mimeticã, în
care întâlnim o „absenþã totalã a mimesis-ului”25 ºi
pentru care cel mai bun exemplu este romanul lui James
Joyce, Finnegans Wake.

Mimesis-ul abortiv din clasificarea lui John Mepham
pare a fi veriga lipsã  care împacã teoria mimeticã ºi teoria
anti-mimeticã. Pare, de asemenea, sã sugereze cã mimesis-ul,
imitarea, nu reprezintã un continuum ºi cã are momente
„funcþionale” în care fluctueazã. Aºadar, dacã raþiunile
textuale o cer, mimesis-ul poate fi împins în fundal; de
dispãrut, nu va dispãrea însã26. „Astãzi funcþia de
reproducere sau redare exactã stã pe un plan tot atât de
îndepãrtat, pe cât de apropiat era odinioarã. Dacã e vorba
sã prorocim, atunci am spune urmãtoarele: arta îºi va pierde
ºi redobândi succesiv funcþia de reproducere ºi
reprezentare fidelã a realitãþii. Nu ºtim dacã aceastã funcþie
se va îndeplini cu fidelitate ºi nici în ce mod aceastã
fidelitate va fi înþeleasã”27, susþinea Wladyslaw
Tatarkiewicz. Iatã cã metaficþiunea, elementul perturbator,
care contesta validitatea conceptului, îl întãreºte tocmai
prin imposibilitatea de a renunþa la acest fenomen.

Dar acest lucru dã naºtere urmãtorului paradox:
mimesis-ul, concept fundamentat pe principiul
verosimilitãþii, coexistând cu lectura reflexivã, impusã de
metaficþiune, care îºi expune ostentativ ficþionalitatea. Ce
rol poate oare juca verosimilul în aceastã ineditã simbiozã?
Pentru ca cele douã elemente sã nu se anuleze reciproc,
trebuie sã reconsiderãm manifestarea funcþiei mimetice,
aplicând principiul verosimilitãþii la nivelul procesului
lecturii, ca în dihotomia fãcutã de Linda Hutcheon.
„Fidelitatea” menþionatã de Tatarkiewicz apare acum la
un nivel pe care tradiþia literarã nu-l luase în calcul:
realitatea este implicatã, dar aceastã realitate este una a
lecturii, a cititorului care „se vede” pe sine citind.
Mimesis-ul nu mai este în metaficþiune un fenomen
unidirecþional, deoarece oglindirea se produce alternativ,
ilustrând o comunicare între lume ºi text (lumea reflectã
textul în aceeaºi mãsurã în care textul reflectã lumea).
Tocmai aceastã oglindire alternativã, faþã de care
cititorului îi este greu sã se situeze, produce senzaþia de
vertij amintitã de John Mepham, senzaþia de
incompatibilitate ontologicã. Cele trei categorii descrise

(urmare din nr. trecut)

de acest teoretician sunt abordãri diferite, dar în esenþã
complementare, ale aceleiaºi împletiri simbiotice dintre
verosimil ºi ficþionalitate ostentativã, dintre convenþie ºi
abolirea convenþiei literare.

2. Verosimil ºi ficþionalitate

În literatura tradiþionalã cei doi termeni nu se exclud:
realismul, de pildã, a fãcut din verosimil o caracteristicã
impusã fiecãrui text literar, o trãsãturã atât de importantã
încât devenise aproape condiþie a literaritãþii. În sistemul
metaficþional însã, aceste elemente capãtã valenþe noi.
Verosimilul reprezintã convenþia, viziunea canonicã
asupra mimesis-ului, primul stereotip pe care metaficþiunea
încearcã sã-l submineze; literatura momentului este
literaturã nu pentru cã realizeazã o reprezentare fidelã a
realitãþii, ci pentru cã îºi afirmã deschis literaritatea,
caracterul ficþional.

Metaficþiunea înlãturã, aºadar, utilitatea convenþiei:
face din convenþia literarã (verosimilul) subiect literar
(ficþionalitate). Ceea ce dispare este, fireºte, doar
dimensiunea convenþionalã a verosimilului, principiul
putând fi regãsit, în schimb, în stare nuclearã, la nivelul
acelui mimesis al procesului, deja amintit. Se obþine prin
aceastã estompare a convenþiilor incongruenþa ontologicã
ce relativizeazã orice încercare de delimitare clarã a
parametrilor real-fictiv. Efectul de vertij pe care aceastã
împletire îl produce este cea mai bunã dovadã. Coexistenþa
paradoxalã din metaficþiune a verosimilului cu ficþionalul
(recunoscut ca atare ºi expus în mod ostentativ cititorului)
nu mai necesitã, deci, nici o demonstraþie.

„Totul se petrece aici ca ºi cum literatura ºi-ar fi epuizat
sau depãºit resursele modului sãu reprezentativ ºi ar vrea
sã se retragã în murmurul nedefinit al propriului sãu
discurs. Poate romanul, dupã poezie, va ieºi definitiv din
perioada reprezentãrii”28. Retragerea literaturii în propria
ficþionalitate, pe care Genette o postuleazã, pare a fi o
etapã a unei evoluþii normale a literaturii, fãrã nimic forþat,
fãrã nimic fabricat, în ciuda a ceea ce aparenþele ar putea
lãsa sã se înþeleagã.

Dacã modul în care metaficþiunea rãstoarnã rolul
principiului verosimilitãþii, subminându-l,  este un efect
lesne de observat, cauza acestui fenomen este cu mult
mai greu de decelat. El poate fi explicat totuºi printr-una
dintre principalele trãsãturi ale postmodernismului:
încercarea de exploatare sau, mai exact, de recuperare29 a
ludicului. „Încrederea sau pseudo-încrederea în ficþiuni
este vãzutã acum nu ca un impuls egocentric, ci ca o
regulã a jocului de (re)citire, iar întreaga categorie a
ficþionalitãþii este justificatã în termenii unei rame
comunicaþionale ºi, mai specific, metacomunicaþionale,
un cadru care ne instruieºte sã reacþionãm nepragmatic
la mesajele pe care le conþine, care ne strigã: <<Acesta
este un joc!>>, <<Aceasta este ficþiune!>>, <<Aceasta
nu este realitate!>>”30, susþine Matei Cãlinescu.
Observaþia sa suprinde acea ficþionalitate ostentativã care
împinge în fundal funcþia mimeticã, anulând motivaþia
pentru verosimil, ca fãcând parte dintr-un foarte complex
model de lecturã: ficþionalitatea preferã sã „sarã” dintre
limitele canonului, sã nu mai fie „un caz de referinþã
<<goalã>> (adicã o referinþã la lucruri inexistente în afara
limbii)”31.

Astfel, se ajunge la cazul în care „nu o datã ficþionalul
ºi non-ficþionalul coincid în als ob-ul înþelegerii
imaginative, care poate pretinde, în varii proporþii ºi
combinaþii, ficþionalizarea non-ficþionalului ºi real-izarea
(mentalã) a ficþionalului, adicã tratarea lui drept
realitate”32. Nu este, aºadar, de mirare cã verosimilul
nu-ºi mai gãseºte locul în aceastã „licãrire”33 de lumi
posibile, oscilând între prezenþã ºi absenþã, în aceastã
oglindire alternativÎ de lumi incongruente ce dã naºtere
la vertijul ontologic menþionat.

Dar oare în ce mãsurã controleazã ludicul toatã aceastã
întrepãtrundere de lumi, precedatã de încãlcarea
convenþiilor literare ºi urmatã de estomparea graniþeleor
dintre ficþiune ºi realitate? În ce mãsurã oare se traduce
ludicul în ficþional ºi cum face acest element legãtura cu
realul? Matei Cãlinescu suþine cÎ „dihotomia implicitã [...],
dintre realitate ºi ficþionaliate, este, desigur, pur
funcþionalã ºi nu implicã nici un fel de asumpþii metafizice.
Trebuie sã considerãm <<realã>> sau <<literalã>> intenþia
serioasã din spatele a ceea ce este spus sau fãcut într-o
situaþie sau un cadru specific (o muºcãturã realã este o
muºcãturã realã, o insulta realã este o insultã realã).
Trebuie sã considerãm <<ludic>>, <<non-literal>> sau
<<ficþional>> ceea ce mimeazã, simuleazã sau se
aseamãnã cu un mesaj verbal sau non-verbal potenþial
serios, fãrã ca intenþia sã existe (o ciupiturã jucãuºã
este o muºcãturã ficþionalã; o insultã glumeaþã este o
insultã ficþionalã care nu vrea sã jigneascã)”34. În
ficþiune, deci, nu existã intenþie care sã aparþinã altui
plan decât celui ficþional; singura referinþã este propria
sa naturã, procesul de creaþie auctorialã ºi procesul de
re-creaþie prin lecturã. Aceastã afirmaþie face însã mai
mult decât sã susþinã caracterul autotelic al textului literar.
Ea expune caracterul ludic al ficþiunii (al metaficþiunii, în
special), precum ºi dimensiunea ei ezotericã, dupã cum
observã Johan Huizinga: „la fel ca pentru poezia cea mai
veche, pentru arta modernã este indispensabil un anumit
ezoterism. La baza fiecãrui ezoterism se aflã o convenþie:
noi, iniþiaþii, vom gãsi cã acest lucru este aºa ºi nu altfel,
îl vom înþelege aºa ºi nu altfel, îl vom admira aºa ºi nu
altfel. Este nevoie de o comunitate de joc, care se
retranºeazã în ritualurile ei”35.

Se poate aprecia, prin urmare, cã elementul ludic, parte
componentÎ dintotdeauna a artei, este factorul care
controleazã statutul verosimilului în metaficþiune, precum
ºi cel care dã naºtere acelui mimesis abortiv, observat de
John Mepham. Raportul lume-text este supus unei
ludificÎri, care capãtã consistenþa unui substrat parodic,
iar oglindirea alternativã metaficþionalã stã sub semnul
echilibrului precar pe care parodia îl creeazã.

20 John Mepham, Narratives of Postmodernism în Edmund J.
Smyth (ed.), Postmodernism and English Literary Fiction,
London, B.T. Batsford Ltd., 1991, pp. 138-155

21 Ibidem, p. 150
22 Ibidem, p. 150
23 Ibidem, p. 151
24 Ibidem, p. 151
25 Ibidem, p. 151
26 vezi, despre rolul funcþiei mimetice, ºi capitolul II, discuþia

privind  Funcþia metaficþionalã
27 Wladyslaw Tatarkiewicz, Istoria celor ºase noþiuni, Bucureºti,

Editura Meridiane, 1981, p. 405
28 Gérard Genette, Figuri, Bucureºti, Editura Univers, 1978,

p. 165: Genette vorbeºte despre o anumitã incompatibilitate
actualã între discours ºi recit ºi despre o tendinþã de a „resorbi
povestirea în discursul prezent al autorului pe cale de a scrie”;
ficþionaliatea înghite verosimilul sau, mai bine zis, aºa cum
demonstreazã ºi Genette într-un studiu ulterior, creeazã un nou
verosimil (v. p . 191, în cadrul studiului Verosimil ºi motivaþie).

29 Johan Huizinga apreciazã cã „din secolul al XVIII-lea
încoace, arta, devenitã conºtientã cã este factor de culturã, dupã
toate aparenþele, mai mult a pierdut din calitatea ei ludicã, decât
a câºtigat. A contribuit asta oare la ascensiunea ei? Nu ar fi cu
neputinþã de afirmat cã pentru artã a fost mai degrabã o
binecuvântare cã a rãmas încã, în bunã parte, inconºtientã de
semnificaþia pe care o vehiculeazã ºi de frumuseþea pe care o
creeazã. Datoritã puternicei conºtiinþe a propriei capacitÎþi de a
dãrui fericirea supremã, ºi-a pierdut o parte din însuºirea de a fi
veºnic copil ” ( Homo Ludens, Bucureºti, Editura Univers, 1977,
p. 307).

30 Matei Cãlinescu, A citi, a reciti: cÎtre o poeticã a (re)lecturii,
Iaºi, Editura Polirom, 2007, pp. 152-153

31 Ibidem, p. 197; ficþionalitatea trimite acum la sine, la
instanþele care o structureazã, mai ales cele cu dublu statut
ontologic, semnnele de pe paginÎ devenind în metaficþiune parte
a realului ºi contribuind astfel la realizarea mimesis-ului abortiv,
a relativizãrii la care este supusã ecuaþia realitate-ficþiune.

32 Ibidem, p. 199
33 Brian McHale, op. cit., p. 146
34 Matei Cãlinescu, op. cit., p. 201
35 Johan Huizinga, op. cit., pp. 307-308

(continuare în numãrul viitor)
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La veacul zilei de ce sã ne oprim?
Lumânare scurtã, lumina lui se stinge ca un vis
ªi mica-i umbrã pe suflet va dansa
De pragul clipei atât cât sã n-o treci.

Cãci plângere mereu e râsul tãu
ªi plângere el este pentru noi,
Cel strãin,
Prea tulburat, plecat spre nefiinþã
Cu soarele pãcatului mijind
Într-un pustiu indiferent.

La veacul zilei de ce sã ne oprim,
Când cei fugiþi din noi
Umili se reîntorc
Prea tineri majordomi
Ce sângele ºi l-au dorit rãscoalã
ªi-i izgonim, cãci alþii ne îmbracã?

De pragul ei,
O,
Cruntã Nedreptate,
În braþe vrei s-o treci.
Dar ce chin îngrozitor,
Ce dureros orgoliu,
Ce groaznicã singurãtate.

Convergenþe

În fiecare noapte
cineva
trimite scrisori de mulþumire
tuturor lucrurilor
pe care le-a atins...

Vânãtoare de lebede

Risipitor ca un general
Ce-ºi împuºcã în fiecare zi trompetul,
Când nu poþi prinde poezia de picior
(Cu toate cã ai mai avea un cuvânt pânã la ea)
Þi-o-nchipui lebãdã ºi tragi
ªi-aºtepþi apoi zadarnic sã cânte...

Tentativã

I-am crezut, la început, nebuni:
Umblau cu lanternele aprinse
Printre articulaþiile unei poezii
ªi era ziuã.
Dar viaþa?! Unde e viaþa?
Mã-ntrebau continuând sã caute
Înfriguraþi, cu gulerele cojoacelor ridicate.
Unde e viaþa? Unde ai ascuns-o?
Recunoaºte, nu ai nici o scãpare!
Unul scosese pistolul, altul învârtea o mãciucã.
Eram speriat, ce cãutau ei la mine în casã?
Nici mãcar nu-i invitasem.
Unde e? Unde? Întrebãrile deveneau
Ameninþãtoare ºi ei continuau sã caute

Suflându-ºi în palme.
ªtim, vedem scheletul, fracul pus pe el,
Resturile de care ne-mpiedicãm,
Dar Ea, unde e Ea?
Înlemnisem, trebuia sã spun, simþeam
Glonþul nechezând nerãbdãtor pe þeavã
ªi nu vroiam sã mor.
Le-am îngãimat:
Scuzaþi-mã, era aºa de frig încât
Am bãgat-o în sobã.
Evrika! În sobã! Soba!
ªi s-au aruncat cu toþii în sobã,
 Dupã Ea.

Resorb

Ca un deget arãtãtor
trenul acesta
spulberã fantoma altui tren.

Mã simt
ca o scrisoare de dragoste
aºezatã de vânt
pe o cruce.

Început

A sosit, de neocolit,
clipa când mai avem de scos
din chimir
doar câteva cuvinte,
atât cât sã faci un foc mic
ce se va stinge repede.
Þi-am pus pe masã vorbele mari,
frumoasele, apoi faptele,
þi-am dat ºi mi-ai dat apoi
tot minereul, toate extremele,
am ars ca niºte ruguri deasupra cãrora
se fãcea scrum carnea noastrã.
Am rãmas ca niºte mine pãrãsite
în care liliecii, singurii contabili credibili,
îþi aratã numãrul zilelor
mumificate prin hrube.

A sosit, de neocolit,
clipa când mai avem de scos
din chimir
doar câteva cuvinte.
La mine, da, l-am gãsit,
a mai rãmas,
ca bogatului Iov,
unul singur,
scurt, ºi disperat, ºi sec.
ªi mai ales
ultimul.
Ia-l !

Incident

    Dupã o stampã de Goya

Cineva
(nici nu-l cunosc),
prieten spune el,
îmi intrã în suflet,
îl scoate într-o carafã
apoi mi-l pune pe masã
ºi-mi spune bea
cea mai a dracului bãuturã
din câte ai gustat pânã acum.

Bea!
Am bãut pânã mi s-a fãcut rãu,
aºa de rãu încât îmi venea sã vomit
dar nu mai aveam ce. Noroc!
Apoi, încet-încet, am început sã visez urât,
un coºmar pe care nu l-am mai avut niciodatã:

lutul umed al poetului luase forme dansante,
izbitor de familiare
ºi eu, cu un zâmbet tâmp,
 priveam þopãiala
ºi scoteam limba la cea mai mare.

blow-up

o
închidere de pleoape este
ora mea neagrã
de poveste

ºi zvâcnet de trezie crunt
când azi te strig
ºi mâine strig
(dar când nu strig?)

rãspundã-mi ploaia de pãmânt

þinut pustiu

ºi iarãºi e noapte
ºi-mi fumez iubirea cu disperare
ca ºi cum aº cere-ndurare
platoºei mele de aer
care mã soarbe
ºi se retrage-ncet spre mare

e somnul cel care desleagã
þinut pustiu
cutreierat de vrãbii oarbe

în mine

în oraºul din mine
toate luminile se sting

cât de clar
ca pe un transatlantic obosit
luminile mele se sting.

Reverenþã

Gheorghe Dobre

Definiþie

câine de pazã,
ca o leucocitã singuraticã(ce zici?),
înrãitã,
ca un continent în derivã, o derivã clarã,
ce-nghite veºnic la o masã de prânz
aceleaºi veºnice resturi,
un fel de înger personal,
responsabilul curãþeniei tale zilnice.

unica mea ieºire din rol
se face când adormi în patul lui Hades.
atunci pot lãtra liniºtit
la poze.

altfel e bine,
patrulez neobosit
prin sângele tãu
ferindu-l de-ngheþ.



10

15 Ianuarie - Ziua lui Mihai Eminescu ºi a Culturii Naþionale, a  fost prilejul  bine-venit al
realizãrii unui bilanþ al iniþiativelor culturale locale. Sub genericul “Proiecte culturale din Urziceni”, în
foaierul Centrului Cultural Municipal au fost trecute în revistã tradiþiile culturale ale urbei ºi noile  programe
instituþionale ºi planuri personale în domeniu. La întâlnire au luat parte reprezentanþii instituþiilor de culturã,
de învãþãmânt ºi spirituale din oraº, scriitori, cadre didactice ºi elevi.

 Proiecte culturale din Urziceni

Continuitatea actelor de culturã valoroase a fost
pusã în evidenþã de Concursul Judeþean de creaþie
Literarã “Dor fãrã saþiu”, ajuns la a XX-a ediþie,
care a preluat tradiþia Cenaclului Literar “Dor fãrã
saþiu”; de echipele de teatru de la ªcoala nr. 2 “I.H.
Rãdulescu” ºi Colegiul Naþional “Grigore Moisil”,
care duc mai departe experienþa de peste patru
decenii a  Teatrului Popular;  de colecþia
particularã de artã plasticã a domnului Nicolae
Petrache,  discipol al domnului Dr. Constantin
Georgescu; de cei peste  douãzeci de autori de carte
care, prin creaþiile lor ºtiinþifice ºi literare, prezentate
într-o expoziþie de profil, sunt demni continuatori ai
lui Nicolae Thomescu Baciu ºi Constantin Þoiu:
Nicolae Puiu Iliescu, Adrian Lucian Scãrlãtescu,
George Cãlin, Constantin Matei, Ion Barbu,
Magdalena Oancea, Sorin Geacu, Grigore
Spermezan, Gheorghe Dobre, Dorina Ene, Titi
Damian, ªtefan Grigorescu, Alexandru Bulandra,
Vasile Ichim, Marian Nicolescu, Elena Stanciu,
Adrian Cocioc, Ion Tilea, Valeria Stupcaru, Iolanda
Aura Pîrvu, Gabriela Bãlãnicã, Ofelia Prodan, Ana
Maria Claudia ªelepiuc,  ªtefan Belu; Titi Damian,
George Cãlin,  Ofelia Prodan ºi Alexandru Bulandra
sunt membri ai Uniunii Scriitorilor din România.

În ultimii ani, s-au impus ca noi centre culturale
Asociaþia culturalã Apollon ºi Protoieria Urziceni,
care au contribuit la diversificarea  formelor  de
comunicare a mesajului cultural-spiritual ºi la
atragerea unui numãr mare de participanþi, în spe-
cial din rândul tinerei generaþii, la conceperea,
pregãtirea ºi desfãºurarea faptelor de culturã.  La
editurile  Apollon ºi Anca  a apãrut majoritatea
cãrþilor ºi revistelor ºcolare din localitate.
“Revelionul Caricaturiºtilor”, organizat de Casa
Municipalã de Culturã, este o manifestare culturalã
care ºi-a câºtigat de-a lungul anilor un binemeritat
prestigiu naþional ºi internaþional, aici fiind prezenþi
cei mai buni  autori de graficã umoristicã ºi epigramã
din þarã ºi strãinãtate.

Proiecte culturale instituþionale au  prezentat
domnul Alexandru Buleandrã, directorul Bibliotecii
Municipale “Constantin Þoiu”, moderatorul
întâlnirii, doamna profesoarã Eugenia Pavãl,
directoarea Colegiului Naþional “Grigore Moisil”,
domnul profesor  Radu Liviu Bâra, director ad-
junct Grupul ºcolar “Sfânta Ecaterina”, doamna
profesoarã  Gherghina Matache, director educativ

ªcoala nr. 2 “I.H.Rãdulescu”.  Pãrintele  Protopop
Bogdan Ionuþ Stancu a vorbit despre ctitoriile
culturale ale Protoieriei Urziceni, iar domnul
George Cãlin a prezentat activitatea Asociaþiei
culturale Apollon ºi a editurilor pe care le conduce.

Filatelia, pasiune de o viaþã, a fost reprezentatã
de doi colecþionari -  domnul  profesor Ioan Man
ºi domnul Nicolae Marian Albulescu. Au fost
vernisate expoziþiile cercurilor de picturã de la
Colegiul Naþional “Gr.Moisil”  ºi Clubul elevilor ºi
preºcolarilor. Colectivele de redacþie ale revistelor
“Anotimpurile poeziei”,  “Tablou de liceu” ,
“Reverberaþii adolescentine” ºi  “Apollon” ºi-
au prezentat cele mai recente apariþii. Au recitat
din lirica eminescianã doamnele profesoare  Mihaela
Ghiþeanu  ºi Andra Dkili, iar grupul coral  de la
Colegiul Naþional “Gr. Moisil”, pregãtit de doamna
profesoarã  Ecaterina Avrigeanu,  domnul profesor
Constantin Avrigeanu  ºi eleva Alexandra Puºcoi
au interpretat cântece pe versurile poetului
nepereche. Au citit din  creaþiile lor domnii Marian
Nicolescu ºi Traºcã Puºchin, precum ºi Marina Alina
Dumitru, Ana Maria Ioniþã,  Elena Ioana Ivan  lau-
reate ale Concursului Judeþean de Creaþie Literarã
“Dor fãrã saþiu”.  Doamna profesoarã Georgiana
Rãducanu, fostã  laureatã a aceluiaºi concurs, a
vorbit despre importanþa climatului cultural în care
se formeazã  ºi se afirmã personalitatea tinerilor
intelectuali din Urziceni.

În concluzie, exprimãm convingerea
participanþilor  cã  15 Ianuarie - Ziua  lui Mihai
Eminescu ºi a Culturii Naþionale  va fi de bun
augur ºi pentru proiectele culturale din municipiul
Urziceni.

Alexandru Buleandrã, director
Biblioteca  Municipalã “Constantin Þoiu”

Lâna de aur a vorbei
Movila de la Teba
pe care se afla Sfinxul, s-a golit de drumeþi.
Ultimii care au plecat
nici n-au avut timp sã se întrebe
unde a plecat Sfinxul;
ºi de ce tocmai plecase înaintea lor?
Întrebarea nu fusese pusã atunci
deºi persistã ºi-acuma pe la marginea Tebei,
cele aruncate de lãudãrosul meu bunic
prin ale noastre vãi ºi spelunci.

Era de înþeles
cã bãtrâneþile nu-l mai lãsau sã sarã în ºa
sã ierte pãmântul de la un capãt la altul
cum ºtia a da glas inimii la tinereþe!
Degeaba îl certa mumã-sa în pragul casei de
þarã!
El unul se ºtia fluierând haiduceºte...
ªi seamã nu da la cele mustrãri
Cu gândul la o codanã din sat searã de searã,
liber sã dea orice interpretare la nedumeririle
Sfinxului.
(Cum mai tãrãgãna el lauda.
Bunicul îmi turna printre texte
lumina în aur de literã. ªi apoi în opaiþ de cearã)
Cã pânã ºi caisul unde-ºi priponea el murgul
îºi frângea fãrã vânt crengile, ca-n poveste.

Mã întrebaþi pe mine unde eram pe atunci?
În scorburi de lighioane, pe plaiuri ori munþi
precum zeul Pan hãulind.
Jurând la rându-mi nespus,
maicii mele care mã nãscuse, pe brânci
sã aduc eu acelor þinuturi, mare colind.
Atât de drag mi-a fost sã-i înduplec pe zei,
asupra mea luându-mi toate ale lumii.
Pânã ºi vorbele în dodii ale Mamelor-Mumii
de la apus
ªi ale Mamelor-Mumii de la soare-rãsare,
loveau stâncile ca ºi apele scãpate din vâltoare
cu-n oareºicare temei.

Tot astfel, tu
Cel care mã priveºti prin oglinda acestor
vrãjite cuvinte,
faci acest tur de orizont
sã afli din aproape-n aproape
în aceastã vãgãunã a slovei
unde minunea s-ar fi arãtat cea dintâi:
pe ale lui Iason sau Medeei, morminte…
„Dar fãrã Iason, în Teba nu s-ar fi vestit
cã lâna de aur ar fi îngropatã-n movilã!”
Cã pânã ºi caisul
unde îºi priponea bunicul meu calul
da din coroanã, spãºit.

Era de înþeles
cã bãtrâneþile nu-l mai lãsau sã sarã în ºa!
Priviþi numai la cei
ce-ºi lãsarã armura ºi lancea,
ºi calul în cetatea din care pornise scânteia
la primul dangãt din clopot;
ºi mai apoi dezertor,
ca eroul de la Agramante –
ori îndrãgostit ca Medeea,
cum ar mai tãrãgãna ei lauda?

Ca bunicul la opaiþ de cearã.
ªi câþi ca el… cu mulþi ani în urmã,
nu ºi-a pus grumazul pe umerii patriei
spre a se mai naºte-o Idilã?

Tudor Cicu
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Ni se-ntâmplã adesea ca lectura unei cãrþi sã depindã
numai de hazard. Sã o începem cu neîncredere ºi sã o
sãvârºim copleºiþi, miraþi ca de o nouã descoperire.

Tocmai am trãit o astfel de bucurie, dãruitã de
profesorul ºi scriitorul ialomiþean Vasile Radu, odatã cu
recenta sa carte: Oameni fãrã scãpare (Editura Vremea,
2010) prima dintr-o septualogie care-ºi aºteaptã tipãrirea.
ªi, cu siguranþã, cititori de literaturã bunã.

 Oameni fãrã scãpare, ai cãrei protagoniºti sunt Valeriu
si Cristian, doi copii  prieteni ºi colegi de gimnaziu -, este
departe de a fi un roman despre vârsta inocenþei. Mai
degrabã, despre pierderea ei, într-un context istoric aprig:
ororile celei dintâi etape a regimului comunist.

Toatã povestea se concentreazã în jurul unui erou
absent, Sebastian, tatãl lui Valeriu Arestat de Securitatea
din C. (probabil, Cãlãraºi), lui Sebastian i se pierde urma.
Eforturile soþiei sale  doctoriþa Cosmina  de a-l gãsi „viu
sau mort” sunt nu doar de prisos, ci ºi cu efecte dramatice
asupra întregii ei vieþi. Întâlnirea cu Conda în sediul
întunecat al Securitãþii, unde instrumentele de torturã n-
au vreme sãºi zvinte urmele de sânge ale “duºmanilor
poporului”, este o scenã înfiorãtoare, încheiatã, brutal,
cu violul femeii. De atunci, Cosmina “devenise altã fiinþã
[…]. Faþa i se asprise ºi i se eliberase de orice expresivitate,
cum se întâmplã cu feþele celor care mor. N-a mai zâmbit
niciodatã...” (p. 43). De atunci, „n-a mai ieºit niciodatã din
ea...” (p. 67)

Deºi se aºteaptã sã descopere în Conda un personaj
negativ, cu toate datele unui comandant de Securitate al
anilor 50, cititorul care încã nu s-a  întâlnit cu memorialistica
detenþiei (a lui Goma, Soljeniþân, Steinhardt, Lena
Constante, N. Crainic etc.) îi pune la îndoialã
verosimilitatea. Nu atât suficienþa, aroganþa,
insensibilitatea, convingerea cã orice arestat are o vinã
sunt trãsãturile care ºocheazã ºi întunecã profilul
comandantului, cât monstruozitatea lui. Nãscut cu “gena
cruzimii sub piele”, acest torþionar expert în “dansul
ciocanelelor”, “ îi înspãimânta chiar ºi  pe subordonaþii
sãi, ºi nimeni n-ar fi putut spune (…) cã erau niºte inºi
slabi de înger”(p. 28) Îi înspãimânta prin calmul ºi plãcerea
de a chinui ore în ºir, de a mutila.

În comparaþie cu un acest caz patologic, directorul
ºcolii, Toma Butirez, ºi el un “credincios al vremurilor noi”,
care-ºi educã  elevii cu cravaºa, pare mai uman.
Discursurile lui despre însemnãtatea partidului - o înºiruire
de lozinci stridente -, mania careurilor, naivitatea cã
adunarea boabelor de pe câmp va spori prestigiul propriei
ºcoli în ochii partidului, ameninþãrile ale cãror þinte sunt,
deopotrivã, copiii ºi profesorii, biografia confuzã fac din
el un personaj mai degrabã caraghios. De altfel, vizita
nocturnã a fantomaticului Felix, relatatã polifonic (mãrturia
cea mai plauzibilã este a paznicului Aristotel) e de ajuns
sã dezvãluie laºitatea directorului, devotamentul fals al
acestuia în raport cu noul regim.

Vasile Radu

Oameni fãrã scãpare
Asemenea Cosminei, Valeriu ºi Cristian  copiii

sabotori, care îndrãznesc sã pãtrundã noaptea în ºcoalã,
ca sã distrugã tablourile cu mai marii puterii (episod ce
marcheazã incipitul ºi finalul cãrþii), iar mai târziu, lozincile
împânzite în sat -, simt cã, odatã cu dispariþia lui Sebas-
tian, totul e altfel. Se înstrãineazã de colegi ºi de bucuria
jocului, îºi petrec vremea aºteptând întoarcerea celui
dispãrut, pe malul sau în apele Borcei, se retrag într-o
tãcere suspectatã de cei din jur (Valeriu îºi pierde, simbolic,
vocea, imediat dupã întoarcerea de la Securitatea din C.),
într-o revoltã dureroasã ºi disimulatã.

Cartea domnului Vasile Radu nu este o simplã istorie
despre tragismul unor “oameni fãrã scãpare”, ci ºi o
demonstraþie stilisticã. Fraza tãioasã, scurtã, fãrã divagaþii
sau reiterãri monotone, þese nuclee epice discontinue ºi
de un dramatism copleºitor. Când ºi când, epicul este
întrerupt de notaþii descriptive rafinate, necesare
încadrãrii evenimentelor într-un topos rural-acvatic, bine
ºtiut de autor. Un topos dominat de Dunãrea - când
blândã ºi limpede, când aprigã, revãrsatã, cerându-ºi
tributul – care devine metapersonajul cãrþii. Numai acolo
oamenii - mai cu seamã, Valeriu ºi Cristian  îºi cautã
refugiul, „scãparea”.

Fãrã sã lase impresia cã ar fi cãutat, cu orice preþ,
formule narative la modã, domnul Vasile Radu
construieºte o prozã modernã, mânuind cu uºurinþã
perspectivele. Se foloseste, îndeosebi, de o voce subiectivã,
a lui Cristian, care e, pe rând, personaj activ, martor, reflec-
tor, consemnatar ºi comentator, peste ani, al tragediei unor
oameni din mica sa “aºezare”. Una, ca atâtea altele, decimatã
de fricã, de suspiciune, de tãceri impuse ºi stigmatizãri
nedrepte.

Aceluiaºi Cristian îi revine rolul de a asimila mai multe
persective, de a pune cap la cap relatãri târzii ale altora,
impresii, intuiþii (atunci când nu e de faþã) ºi de a
reconstitui povestea unor vieþi zdruncinate de un regim
abject. Dacã mãrturiile nu sunt recente - ca cea a
septuagenarei Cosmina, al cãrei fiu, Valeriu, pierise deja
în Munþii Macedoniei -,  rememoreazã episoade vechi ori
evocã oameni pieriþi demult, ºi ei “fãrã scãpare”: pe Bubu,
bunicul cel înþelept ºi demn, pe Moºnae, ordonanþa cu
care bãtrânul schimba vorbe cu tâlc, tãceri îndelungate
ºi priviri pline de înteles, “comunicând pe niºte canale ce
scãpau percepþiei celorlalþi”, pe bunica Ilenuþa.

Oameni fãrã scãpare este o carte complexã, maturã,
dramaticã prin adevãrurile pe care le dezvãluie ºi care o
pot încadra în paraliteratura despre detenþia comunistã.
Aºadar, cu toate cã ºi-a plasat majoritatea evenimentelor
în afara spatiului închisorii, - cu sau fãrã intenþie, - domnul
Vasile Radu a adãugat scrierilor despre gulagul românesc
încã un roman.

El. Ruxandra Petre (Iliuþã)

Anul 2011 a debutat cu o
tensionare majorã a
populaþiei României.

Brambureala existentã de
2 ani la vârful instituþiilor
politice ºi guvernamentale
produce efecte care mai de care mai periculoase.
Asistãm la începutul anarhiei în republica
României.

Guvernul cu capul spart, lovit de Alzheimer
emite, promoveazã ºi îºi asumã, în complicitate cu
Parlamentul uninominal acte normative care nu
fac decât sã creeze conflicte între români ºi
autoritãþile României ºi sã sufoce nejustificat
justiþia aflatã încã în cãutarea drumului drept.

 Liderul stat, preºedintele României, purtãtor
de cuvânt al guvernului ºi ideolog al partidului de
guvernãmânt, curat constituþional, se luptã, precum
Greuceanu, cu toþi balaurii mediatici orbiþi de urã
ºi  plini de interese meschine,  neprecupeþind nici
un efort spre a ne convinge de adevãrata reformã
a statului pe care numai el o ºtie, iar noi toþi ceilalþi
21 de milioane nu suntem capabili sã înþelegem, ºi
mai puþin sã apreciem eforturile  sale.

Cu zâmbet viclean afiºat în colþul gurii, în con-
trast cu privirea pieziºã cu care scruteazã pe toþi
cei care se aflã în faþa sa, preºedintele - stat ne
acuzã permanent cã nu suntem capabili sã vedem
mai departe de interesele ºi suferinþele noastre,
beneficiile pe care le vom obþine în urma reformei
statului pe care o deruleazã în prezent ºi mai ales
bunãstarea ce se va abate cu un uragan asupra
noastrã.

Alãturi de ceilalþi mandatari portocalii cautã sã
ne convingã de faptul cã  starea în care se aflã
românii e o realitate indusã mediatic, o  acþiune de
propagandã antistatalã, nedemocraticã, numai ºi
numai politicianism.

Într-o þarã în care de douãzeci de ani dreptul la
muncã este sistematic limitat, pe de o parte de
îngrãdirile juridice (a se vedea cumulul pensie-
salariu), iar pe de altã parte a reducerilor locurilor
de muncã rod al eforturilor continue de reformare
a României, care au dus la o scãdere fãrã prec-
edent a producþiei economiei naþionale (în drept
aceasta numindu-se „subminarea economiei
naþionale„), traseiºtii politici ne comunicã adoptând
o morgã foarte preocupatã faptul cã „dincolo de
politicianism existã ºi viaþã realã”.

Aºa credem ºi noi, numai un pic diferit, ºi
sperãm cã viitorul ne va oferi ºansã sã ne
reabilitãm, iar toþi cei care s-au sacrificat atât de
profund pentru þarã sã meargã sã-ºi caute de
sãnãtate ºi sã încerce sã nu ne mai încurce în
îndreptarea rãului fãcut doar spre a ne fi mai bine.

Sper cã Europa unitã va înþelege nevoia pe care
o avem de a accede în spaþiul Schengen astfel
încât impactul anarhiei de la nivel instituþional sã
poatã fi contracarat de acþiunea oamenilor de
afaceri ce nu vor mai putea fi dijmuiþi de bunul
plac guvernamental.

Totodatã, mai sper cã Opoziþia politicã formalã
sã se trezeascã de sub efectul flãcãrii violet ºi sã
reuºeascã modificarea legii electorale astfel încât
sã se elimine posibilitatea ajungerii în Parlament a
unor mandatari cu personalitate îndoielnicã,
precum ºi interdicþia traseismului politic ceea ce,
în opinia mea va întãri influenþa partidului în
realizarea construcþiei politice ºi de asemenea o
responsabilizare faþã de electorat.

20.01.2011

Vasile Iordache
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Problema Dobrogei, vechi teritoriu românesc, îºi are
originea în cadrul complex în care s-a desfãºurat ultimul
episod al ,,chestiunii orientale”, în anii 1877-1878. Dupã
cum se ºtie, la începutul anului 1878, încãlcând convenþia
cu România, Rusia ºi-a anunþat aliatul despre intenþia clarã
de a-i anexa teritorii, respectiv judeþele din sudul
Basarabiei, primite de Moldova prin Tratatul de la Paris
(1856) ºi intrate în componenþa statului naþional român,
dupã Unirea Principatelor (1859). Drept compensaþie
pentru sudul Basarabiei, Rusia oferea României Dobrogea,
dar încãlcarea convenþiei, trãdarea aliatului ºi schimbul
teritoriu românesc contra teritoriu românesc a nemulþumit
profund autoritãþile de la Bucureºti. Protestele României
nu au fost luate în consideraþie nici cu ocazia Congresului
de la Berlin; mai mult, stârnitã de nemulþumirea românilor,
Rusia a impus ca România sã primeascã o Dobroge lipsitã
de partea sudicã ºi îndeosebi de Silistra, deosebit de
însemnatã pentru statul român, din punct de vedere istoric
ºi strategic.Tratatul de la Berlin (1878) preciza la art.45
cã România înapoia Rusiei sudul Basarabiei, iar la art.46
se menþiona cã: ,,Insulele formând Delta Dunãrei, precum
ºi Insula ªerpilor, Sandgiacul Tulcei, cuprinzând
districtele Chilia, Sulina, Mahmudia, Isaccea, Tulcea,
Mãcin, Babadag, Hârºova, Kiustenge (Constanþa),
Medgidia sunt întrupate cu România. Principatul mai
primeºte, afarã de acesta, þinutul situat la sudul Dobrogei,
pânã la o linie care, plecând de la rãsãrit de Silistra,
rãspunde în Marea Neagrã, la miazãzi de Mangalia. Linia
graniþelor se va fixa la faþa locului, de Comisiunea
Europeanã instituitã pentru delimitarea Bulgariei”1.Graniþa
româno-bulgarã în Dobrogea a fost, prin urmare,
aproximativã ºi arbitrarã, Rusia dorind sã dea astfel o lecþie
României. Dupã o serie de tratative, în 1880 înãlþimea Arab
Tabia de lângã Silistra a fost datã statului român, în schimbul
unei rectificãri teritoriale în favoarea Bulgariei.

Rãzboaiele balcanice din anii 1912-1913 aveau sã ofere
României ocazia de a rezolva complet problema teritorialã
a Dobrogei. La 18 oct.1912, a început primul rãzboi balcanic
(Turcia în conflict cu Bulgaria, Serbia, Grecia ºi
Muntenegru), România fiind neutrã, dar primul ministru
Titu Maiorescu anunþase cã þara sa va avea sã-ºi spunã
cuvântul, în cazul modificãrilor teritoriale în Balcani. În
noiembrie 1912, dupã încheierea armistiþiului, Austro-
Ungaria ºi Rusia au anunþat cã sprijinã rectificãri teritoriale
în favoarea României. În aprilie 1913, când s-au reluat
ostilitãþile, Conferinþa celor ºase ambasadori ai marilor
puteri decisese cã România va primi Silistra2.Al doilea
rãzboi balcanic a început la 29 iunie 1913, cu Bulgaria
contra tuturor statelor balcanice, România intrând în con-
flict la 10 iulie, armata românã fiind cea care a înclinat
balanþa rãzboiului.Tratatul încheiat la Bucureºti, în ziua
de 10 august 1913, stabilea la art.II rectificarea graniþei
româno-bulgare dintre Dunãre ºi Mare, în favoarea
statului român, precizându-se cã:,,Noua graniþã va porni
de la Dunãre, din sus de Turtucaia, ca sã ajungã în Marea
Neagrã la miazãzi de Ekrene”, traseul pentru noua graniþã
fiind precizat în Protocolul la articolul menþionat
3.Teritoriul primit de România în 1913 ºi care de drept
trebuia inclus statului român odatã cu Dobrogea propriu-
zisã, în 1878, avea o suprafaþã de 7 726 kmp ºi o populaþie
de 282 000 locuitori (în 1910), majoritatea turci ºi tãtari,
dupã care urmau bulgarii, românii, gãgãuzii ºi grecii. Acest
teritoriu, care reprezenta de fapt Dobrogea de sud, a fost
numit ,,Cadrilater” (cu sensul de patrulater, dupã cele patru
laturi ale teritoriului sãu) ori ,,Dobrogea Nouã”.

Odatã cu alipirea noului teritoriu la România, se
impunea în mod firesc ºi organizarea bisericeascã a
Cadrilaterului, în sensul extinderii autoritãþii Bisericii
Ortodoxe Române asupra celor douã judeþe care îl
compuneau. Pânã la organizarea temeinicã, s-a stabilit o
administraþie bisericeascã vremelnicã, pusã sub
conducerea Episcopului-Vicar Vartolomeu,
administratorul Casei Bisericii4 ºi având sediul în oraºul
Silistra, vechiul Durustorum. Începând cu 1 ian.1914,
arhiereul a stabilit preoþii slujitori români prin care urma
sã se realizeze bunul mers religios în Silistra ºi în judeþele
Durostor ºi Caliacra, conform organizãrii româneºti.
Astfel, paroh al Silistrei ºi protopop al Durostorului era
numit Pr.Econom Vasile Slivneanul, venit de la biserica
Sfântul Gheorghe-Galaþi ºi membru în Consistoriul Spir-
itual al Eparhiei Dunãrii de Jos. Ajutoarele sale erau românii
Carol Voinea, preot ºi Calinic Gradea-Roghef, diacon,
împreunã cu bulgarul Cosma Gheorghieff5.Oficial,
începând cu 1 apr.1914, prin legea de organizare a noului
teritoriu dobrogean, judeþele Durostor ºi Caliacra au fost
alipite Episcopiei Dunãrii de Jos, cu reºedinþa la Galaþi ºi
care mai cuprindea judeþele Covurlui, Tulcea ºi
Constanþa6.Administraþia bisericeascã a respectivei
eparhii, în frunte cu Episcopul Nifon7,a început o
organizare sistematicã a parohiilor din Cadrilater. Douã
probleme importante aveau sã se ridice în faþa misiunii
instituþiei religioase româneºti. În primul rând, faptul cã
în majoritatea satelor ºi cãtunelor din cele douã judeþe,
populaþia majoritarã era musulmanã, reprezentatã de turci
ºi tãtari. În al doilea rând, faptul cã populaþia creºtinã
ortodoxã din Cadrilater era constituitã îndeosebi din
bulgari, reticenþi (uneori chiar agresivi) la trecerea sub
autoritatea bisericeascã româneascã8.Românii erau puþini,
majoritatea fiind la origine pãstori transilvãneni; abia
peste un deceniu avea sã înceapã colonizarea sistematicã
a aromânilor în acele pãrþi. Dupã cum arãta Raportul
prezentat Sfântului Sinod în ºedinþa din 24 oct.1914, de
însuºi Episcopul Nifon, activitatea de organizare
bisericeascã fusese rodnicã. În doar ºase luni, în judeþul
Caliacra fuseserã constituite 41 de parohii, din care 7 ur-
bane ºi 34 rurale. Cele urbane erau: Parohia I Sfântul
Gheorghe- Bazargic; Parohia II Sfânta Treime- Bazargic;
Parohia I Adormirea Maicii Domnului-Cavarna; Parohia
II Sfântul Gheorghe-Cavarna; Parohia I Sfântul
Gheorghe-Balcic; Parohia II Sfântul  Nicolae-Balcic ºi
Parohia III Sfinþii Împãraþi-Balcic. Cele rurale
erau:Parohia Sfântul Dimitrie-Ezei Bei, cu satele Arabagi,
Durgut Calfa, Carabez, Carasiman, Mansârova,
Matlamova, Nastradin, Iurdicler ºi Ali Anife;
Parohia Adormirea Maicii Domnului-Suiunciuc, cu
satele Osman Facî, Ciacârcea ºi Caramurat; Parohia
Cuvioasa Paraschiva-Gredno Ceamurlia, cu satele
Guliama Ceamurli, Malco Ceamurli, Dimicleru, Cara Sular
ºi Chiringi; Parohia Sfântul Alexandru Nou-Enidge, cu
satele Bazaurtul Mare, Bazaurtul Mic, Bazaurtul de Mijloc,
Fundacla, Seidali, Karabaclar, Omurchioi, ªahangi,
Mursalchioi ºi Kavanlâc; Parohia Hasi-Kusereli, cu satele
Cara-Câºla, Nadejdea ºi Baraclar; Parohia Sfântul
Dumitru-Armutli, cu satele Cocargea, Paragic, Azaplar ºi
Erdgi; Parohia I Sfântul Nicolae-Karali,  cu  satele  Durasi,
Hasancea,    Deli    Iusuf-Cuiuº, Garancea-Goma, Gah-Veli
ºi Bogdaili; Parohia II Sfinþii Metodie ºi Chiril-Karali, cu
satele Bogdan-Ceamurli ºi Esetli; Parohia Acoperãmântul
Maicii Domnului-Musu Bei, cu satele Musu Bei, Ciflic-
Musu Bei, Enigea-Haidar ºi Hasarlâc; Parohia Alexandria
(Kapakli), cu satele Hardali, Apinat, Davighihioi,
Hagighioi, Kasideris, Perº-Kondu, Gorno-Kadievo
(Gorno-Kadikoy) ºi Ghiurghiunli; Parohia Sfântul Mihail-
Vladimirovo (Deli Osmanlar), cu satele Sali-Mahmud ºi
Sardimen; Parohia Ehiscea; Parohia Sfântul Dumitru-
Gurcova, cu satele Dinvaninovasi, Delischioi, Haferi, Saci-
Orman, Sylecrer, Sris-Cuiusu, Kara-Iapular, Karli-Beikioi,
Kuiu-Kioi, Edumcil, Resiler, Suleiman-Facî, Toi-Kuiusu,
Turtamuº, Tarnofha, Hamzalar, Clairla-Ghioi ºi Simsciular;
Parohia Adormirea Maicii Domnului-Teke, cu satele
Geiceler, Ekrene, Mustafa-Beiler, Fuludgea; Parohia
Înãlþarea Domnului-Ceauº-Kioy, cu satele Simionovo,
Bezanovo, Beicevo, Predel, Rogozina, Siracovo, Gruºovo,
Velikovo ºi Gredina; Parohia Preselenci, cu satele Vasilevo,
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Ogoriþa, Kalima, Malinovo; Parohia Kurt-Bunar, cu satele
Kodgea-Olar, Kuciumar, Koimolu-Kioy, Kizilzicli,
Dustubac, Paºa-Bali ºi Hotulgea; Parohia Sfânta Treime-
Kara Pelit, cu satul Esergea; Parohia Konak, cu satele
Bairam-Bunar, Konak-Kuiungiuc, Kesedgic, Murzuc,
Redgep-Kioy, Sarnobi ºi Ciair-Mahle; Parohia Bei-Bunar,
cu satele Arabagi, Aratmagea, Guleam-Karaaci, Dantlar,
Kairak, Karadgea-At, Garnebi-Iurtuc ºi Soiaclii; Parohia
Avdula, cu satele Kara-Avdula, Kidir-Asic ºi Kuiungiuc-
Acbunar; Parohia Sfântul Gheorghe-Acbunar, cu satele
Ghiuler-Kioy, Ehiugic, Olucli, Songiac, Trubaular, Sahiular
ºi Kavurga; Parohia Sfântul Mihail-Ghelengic, cu satele
Aidând-Ciufa, Baº Bunar, Veli-Facî, Gerzalar, Guleam-
Alicikioy, Enibic Mahle, Ilanlâc, Kaba-Sacal, Kara-Kurt,
Kurii Mahle, Kioste Celer, Kupeler, Salman, Susus-Kioy,
Cadgiligia-Kioy, Hos Kadem ºi Ciair-Harman; Parohia
Sfântul Gheorghe-Ai Orman, cu satele Kuiudciuc,
Tulugea, Ciucurovo, Ianiclar, Sahiular, Toccilar, Malko
Alicikioy, Kioseler, Kondaca Kioy ºi Balidgea; Parohia
Înãlþarea Domnului-Opancea, cu satele Semiz Ali,
Saredgia, Kara Baºlii, Valalî ºi Bogdanovo; Parohia
Sfântul Ioan Teologul-Pcelarovo, cu satele Harmalâc, Peri-
Facî, Maldgilar, Momuci-Kioy, Kara-Dusmuº, Nebi-
Kujusu,Harma-Kujusu, Ciufut-Kujusu, Porjaz, Kara-
Agaci, Aidin Bei, Cioban-Kujusu, Melecler, Uzlar, Durbal
ºi Kasapli; Parohia Sfinþii Arhangheli-Kadievo
(Kadikioy), cu satele Arnaut-Kujusu, Ieni-Mahle ºi Novo-
Botievo; Parohia Sfânta Treime-Gargalâc, cu satele Ai
Orman, Arnautlar, Giore, Duranlar, Iridge, Kalfackioy,
Kioiliuc, Nasif Paºa, Selim-Kujusu, Ius Gubenlic,
Iapladgea ºi Eli-Bei; Parohia Sfântul Haralambie-ªabla,
cu satele Hilic-Kioy, Kolabey-Kioy ºi Surtu-Kioy; Parohia
Sfântul Dimitrie-Iali Uciorman, cu satele Ghiorman, Sari-
Mese ºi Iaza-Gilar; Parohia Sfinþii Arhangheli ºi Sfinþii
Apostoli- Ghiaur Suiugiuc, cu satele Racovski ºi Hagi-
Dimitrie; Parohia Duran-Kular, cu satele Ahândgi, Gefe-
Fakî ºi Ismail-Kioy; Parohia Sfinþii Metodie ºi Chiril-
Karapancea, cu satele Kalaidgidere, Kalici-Kioy, Karalar,
Karamanlî, Karanasif, Kiramet, Sari-Musa ºi Satilmiº9.

În judeþul Durostor, fuseserã înfiinþate 34 de
parohii, din care 2 urbane ºi 32 rurale. Cele urbane erau
Parohia Sfinþii Apostoli-Silistra ºi Parohia Sfântul
Nicolae-Turtucaia, ultima incluzând ºi satul Calimoc. Cele
rurale erau: Parohia Sfinþii Arhangheli- Acadânlar, cu
satele Corcovna, Karalar, Kara Iamular, Duraclar ºi
Suiutciuc; Parohia Sfânta Treime-Aidemir, cu satul
Tãtãriþa; Parohia Sfânta Treime-Alfatlar; Parohia Sfântul
Ilie-Babuc; Parohia Sfânta Treime-Belica; Parohia Sfântul
Dimitrie-Calipetrovo; Parohia Sfinþii Arhangheli-
Cainargeaua Mare, cu satele Caibular, Topcii ºi Hadar-
Celebi; Parohia Sfânta Treime-Cainargeaua Micã, cu
satele Zarniciu ºi Cociular; Parohia Sfântul Dimitrie ºi
Sfântul Gheorghe-Caraorman, cu satele Brâcina ºi
Brâcina-Enichioi; Parohia Sfântul Dimitrie-
Ghiaurghengic, cu satul Alifac; Parohia Sfântul Ilie-
Cocina, cu satele Cazemir ºi Baltagi-Enichioi; Parohia
Sfinþii Arhangheli-Karaomur, cu satele Golebina ºi
Golebina-Ceatalgea; Parohia Sfântul Haralambie-
Denizler, cu satele Haidar ºi Neºe Mahle; Parohia Sfântul
Dimitrie-Doimuºlar, cu satele Sala-Ceatalgea, Hogea
Kioy, Kapacli ºi Puneci; Parohia Sfinþii Metodie ºi Chiril
ºi Sfânta Cuvioasã Paraschiva, cu satul Spanciov;
Parohia Sfânta Treime-Bulgarski Cosui; Parohia Sfântul
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Dimitrie-Gãrvan; Parohia Sfinþii Metodie ºi Chiril,
cu satele Saarlar, Golubina-Hadmagea, Bazarghian,
Dogrular, Balabânlar ºi Emirchioi; Parohia Sfântul
Gheorghe-Kadichioi; Parohia Sfântul Haralambie-
Chiose Aldin, cu satele Cranova, Malc-Karaaci ºi
Kintineli; Parohia Sfântul Gheorghe-Pândâcli; Parohia
Sfântul Gheorghe-Popina; Parohia Adormirea Maicii
Domnului-Sarsânlar, cu satele Horozlar, Kemal-Kioy,
Uzungiu-Orman ºi Arabagilar; Parohia Sianova; Parohia
Adormirea Maicii Domnului-Staro Selo, cu satul
Turc-ªmil; Parohia Sfântul Dimitrie-Vetren; Parohia
Sfinþi Arhangheli- Viº Kioy, cu satele Sari-Ghiol,
Ciauº-Mahle ºi Deli Iusuflar; Parohia Antimovo;
Parohia Astvat Kioy, cu satele Daugilar, Agiolar,
Musutlar, Pâtracli, Kasâmclar, ªahliler, Cenaccilar ºi
Ahmatlar; Parohia Sarghilar, cu satele Kiose-Abdi,
Kanipe, Kurt Palar; Parohia Senir Eni-Mahle, cu satele
Keciler-Mahle, Bailer Kioy, Baharkioy, Sucuingiuc, Tar
Asen (cu filiala Sfântul Dimitrie) ºi Tomac-Kioy,
Parohia Sfinþii Arhangheli-Srebârna; Parohia Uzul
Kioy, cu satele Cirecci, Seid-Ali Facî, Asan-Facî ºi
Rahman Aºiclar10.Cu totul, existau în Cadrilater, la un
an ºi puþin dupã alipirea la România ºi la zece luni
dupã instaurarea administraþiei bisericeºti române în
cele douã judeþe, un numãr de 75 de parohii, dintre
care 9 urbane ºi 66 rurale11.Satele erau arondate numai
nominal, deoarece, dupã cum arãta chiar numele lor,
erau locuite în general de musulmani turci (unele ºi de
tãtari), credincioºii ortodocºi fiind puþini, iar dintre ei
cei mai mulþi erau bulgari, românii fiind îndeosebi
locuitori ai Silistrei ºi împrejurimilor. Izbucnirea
primului rãzboi mondial ºi intrarea Bulgariei în acest
conflict, în anul 1915, a temperat grija autoritãþilor
române pentru dezvoltarea teritoriului Dobrogei Noi,
alte probleme esenþiale având atunci statul român. Lipsa
fondurilor, izolarea localitãþilor din cele douã judeþe,
reticenþa populaþiei locale minoritare ºi numãrul scãzut
de credincioºi români, au fost elementele care au
împiedicat autoritãþile bisericeºti române sã se
întãreascã în Cadrilater, în anii 1914-1916. Listele
parohilor din Cadrilater, în aceºti ani, aratã aproape
numai minoritari bulgari, care slujeau dinainte ºi
fuseserã preluaþi în anul 1913 sub autoritatea
româneascã, cu întreaga toleranþã. Pe de altã parte,
menþinerea acestora era determinatã de necesitatea
atragerii populaþiei minoritare bulgare sub ascultarea
realã a autoritãþii româneºti, dupã cum nu este mai
puþin adevãrat cã parohiile din cele douã judeþe nu
erau deloc atractive pentru preoþii români, aºa cum
avea sã se întâmple în perioada interbelicã. În anul
1915, în judeþul Caliacra, preoþi parohi deservenþi erau:
Nicolae Gheorghiu (Parohia Bazargic I), Alexandru
Toncov (Parohia Bazargic II), Ioan Vodã (Parohia
Balcic), Ioan Urumov (Parohia Cavarna I), Mihail Popa
ªtefan (Parohia Cavarna II), Petcu Coicischi (Parohia
Carasulov), Boian Doicev (Parohia Bazauri), ªtefan
Popov (Parohia Armutlia), Pavel Atanosof (Parohia
Ezibei), Ioan Mircef (Parohia Pcelarovo), Dimitrie
Cernaef (Parohia Corali), Gheorghe Dimu (Parohia
Alexandria), Vasile Vâlcov (Parohia Vladimirovo), Iani
Gheorghief (Parohia Cuiungiuc), Vasile Ivanov
(Parohia Semiz Ali), Petre Lazar (Parohia Olucli), Ioan
Stoianof (Parohia Ghelengic), Grigore Boiagief
(Parohia Vali-Facî), Gheorghe Ianef (Parohia Cadievo),
Ioan Miluºef (Parohia Gurcova), Nicolai Þiþov
(Parohia ªabla), Alexandru Vasiliu (Parohia Ghiaur
Suiunciuc), Panaite Cazpazanov (Parohia Duran
Cular), Atanasã Canburov (Parohia Spasova) ºi Ioan
Sava (Parohia Bagdaili Cianurli)12.În judeþul Durostor,
preoþii parohi erau:Dimitrie Stoianof (Parohia
Cercovna), Grigore Arnaudof (Parohia Aidemir), Toniu
Stanef (Parohia Babuc), Dimitrie Sicof (Parohia
Calipetrovo), Radu Dimof (Parohia Cainargeaua Mare),
Anghel Ivan Ofcearoff (Parohia Cainargeaua Micã),
Dimitrie  Economoff (Parohia Caraorman), Constantin
Hristoff (Parohia Cocina), Ilie Boneff (Parohia
Caraomur), Istrati Metodie (Parohia Doimuºlar),

Teodor Dumitrof (Parohia Bulgarschi Cosni), ªtefan
Tudorof (Parohia Garvan), Vasile Cazasof (Parohia
Aschioi), Boris Buiclief (Parohia Cadichioi), Vasile
Dicof (Parohia Cranova), Nedelciu Ivanof (Parohia
Popina), Pompiliu Predovici (Parohia Sarsânlar),
Enachi Gheorghieff (Strebârna), Velicu Drumef
(Parohia Staroselo), Vasile Slivneanu (Parohia Silistra
I) ºi Carol Voinea (Parohia Silistra II)13.Sediile celor
douã protopopiate, de Caliacra ºi Durostor, erau în
oraºele Bazargic, respectiv Silistra, protopopi fiind
vrednicii economi Nicolae Gheorghiu ºi Vasile
Slivneanu. Dintre preoþii parohi a judeþului Caliacra,
doar 3 erau români (protopopul ºi 2 preoþi veniþi din
Transilvania), restul de 22 fiind dintre minoritari,
respectiv 1 gãgãuz, 3 greci ºi 22 bulgari. În judeþul
Durostor, doar 2 preoþi erau români (inclusiv
protopopul), restul de 19 fiind bulgari. Urmarea era
cã preoþii bulgari þineau slujbele în limba lor ºi nu în
cea oficialã a statului ºi se arãtau reticenþi atât în
utilizarea limbii române ca limbã de cult (cu excepþia
Silistrei, unde slujbele se þineau, alternativ, în românã
ºi bulgarã), cât ºi faþã de subordonarea ierarhicã, în
cadrul Protopopiatului ºi a Eparhiei române, al cãrei
sediu era oricum departe de ei. Mai mult, odatã cu
intrarea Bulgariei în rãzboi, în tabãra Puterilor Centrale,
unii dintre ei aveau sã se dovedeascã adevãraþi agenþi
ai propagandei antiromâneºti în Cadrilater.

Trebuie precizat faptul cã, în primii ani ai
administraþiei româneºti în cele douã judeþe din
Dobrogea Nouã, bisericile erau puþine, majoritatea
având aspectul unor case, de tip navã ºi fãrã vreo
turlã. Astfel de biserici existau în: Bazargic
(Sf.Gheorghe ºi Sf.Treime, ambele ridicate în anul
1860), Cadievo (Sfinþii Arhangheli, 1864), Ghelengic
(Sf.Arhangheli, 1864), Vladimirovo (Sf.Arhangheli,
1868), Arnautli (Sf.Dimitrie, 1880), Carasular
(Sf.Cuv.Paraschiva, 1881), Cuiungiuc (Sf.Gheorghe,
1882), Esetli (Sf.Metodie ºi Chiril, 1884) etc.Timpul
relativ scurt, lipsa mijloacelor financiare ºi dezinteresul
pentru zonele în care românii nu erau majoritari, au
fãcut ca, de la instaurarea administraþiei româneºti
acolo ºi pânã în toamna anului 1916, când trupele
bulgare au ocupat Cadrilaterul, sub administraþia
româneascã sã nu se finalizeze ridicarea vreunei
biserici.

Lipsa mijloacelor financiare, în cele douã
protopopiate, era mai evidentã decât în oricare altã
parte a Vechiului Regat. O analizã fãcutã în anul 1920,
privind rezultatele Casei Bisericii (instituþia care
administra bunurile bisericeºti) între anii 1902-1919,
evidenþia faptul cã judeþele (protopopiatele, de fapt)
Caliacra ºi Durostor erau înregistrate cu parohii ur-
bane care nu aveau nici un fel de capital în numerar
sau efecte14.Acest lucru nu însemna cã nu dispuneau
de nici un fel de bunuri, ci arãta mai degrabã jafurile
fãcute în timpul ocupaþiei bulgare, din anii 1916-1919.
În ceea ce priveºte parohiile rurale, la 1 apr.1919, cele
din judeþul Caliacra aveau un capital de 31 651,18 lei,
iar cele din Durostor un capital de 49 971,35 lei, fiind
cele mai sãrace din cele 34 de judeþe ale României15.
Comparativ, judeþul Brãila avea un capital de 102
242,85 lei, judeþul Buzãu un capital de 221 835,58 lei,
judeþul Tulcea un capital de 92 856,44 lei, judeþul Dolj
un capital de 623 499,66 lei º.a.m.d.16

Intrarea României în primul rãzboi mondial, în luna
august 1916, a fost urmatã, dupã cum se ºtie, de
luptele româno-bulgaro-germane în dreapta Dunãrii,
culminând cu dezastrul românesc de la Turtucaia.
Cadrilaterul, ca ºi restul Dobrogei, avea sã fie ocupat
de bulgari pentru câþiva ani; armistiþiul din noiembrie
1919 nu a determinat ºi retragerea autoritãþilor bulgare
de ocupaþie, care au tergiversat retrocedarea
teritoriului, pânã în anul 1920, odatã cu semnarea
ultimelor tratate ale sistemului Versailles. Dupã anul
1922 ºi mai ales dupã 1925, regimul liberal a arãtat un
interes deosebit dezvoltãrii Cadrilaterului, îndeosebi
prin colonizarea elementului românesc (aromânesc)
acolo. Rolul Bisericii fiind de asemenea esenþial,

administraþia bisericeascã avea sã caute diferite cãi
pentru organizarea temeinicã a parohiilor, prin ridicare
sau reparaþia de biserici, numirea unor preoþi români
(inclusiv aromâni), acordarea de fonduri ºi terenuri
pentru parohii, instruirea personalului clerical, vizite
canonice în teritoriu etc. Un moment important l-a
constituit înfiinþarea Episcopiei Tomisului ºi
Durostorului, la 10 martie 1923, cu reºedinþa la
Constanþa, eparhie cãreia i s-au arondat judeþele
Constanþa, Ialomiþa, Durostor ºi Caliacra, primul
episcop fiind Ilarie Teodorescu17.Cu reºedinþa
eparhialã mult mai aproape ºi cu un arhiereu preocupat,
cele douã judeþe ale Cadrilaterului aveau sã cunoascã,
în anii ‘20 ai secolului trecut, o tot mai temeinicã
organizare bisericeascã. Episcopul Ilarie Teodorescu
a efectuat vizite canonice în toate parohiile din
Durostor ºi Caliacra, unde a constatat direct toate
nevoile comunitãþilor. Sesizând nevoia primordialã de
preoþi, a efectuat demersuri pe lângã Sfântul Sinod ºi
Ministerul Cultelor ºi Artelor, ajungându-se la
adoptarea legii care permitea rezolvarea nevoilor de
personal bisericesc în Dobrogea Nouã. Concret, s-a
permis hirotonirea absolvenþilor de Seminar Inferior
(de 4 clase), care rãmãseserã nehirotoniþi, precum ºi
a învãþãtorilor (absolvenþi de ªcoli Normale) cu
aptitudini pentru preoþie, dupã absolvirea unor cursuri
pregãtitoare de ºase luni, în cadrul Episcopiei18.Dupã
moartea primului episcop interbelic, în fruntea eparhiei
a fost ales Episcopul Gherontie Nicolae Silistreanul,
la 28 sept.1925, care la rândul sãu a sprijinit temeinic
organizarea bisericeascã a celor douã judeþe.
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Cuvântul naºte o dureroasã divizare a persoanei.
La o singurã rostire, puterea fascinantã a Logosului
traseazã limite între entitãþile aceleiaºi persoane.
Determinã, prin aparenta sfâºiere a unui Eu Total, „o
polifonie a persoanei”. Superficial, s-ar putea spune
cã Eul Primordial a murit, iar locul sãu este luat acum
de Eul Nou, de Tu ºi El , „o treitate” ce se pretinde a
fi arhaicã. Cel care a suferit aceastã rãsfrângere este,
în mod paradoxal, „visãtorul de cuvinte”(Roland
Barthes), poetul. El ºi-a a dunat în spaþiul reveriei
cuvintele crezute a fi cele necesare, dar acum a rãmas
captiv în labirintul textului cu dorinþa ascunsã,
inconºtientã, iniþial, de a deveni autor, cãci „asemenea
Dumnezeului Creaþiei, autorul operei rãmâne fie în
interiorul ei, fie înafara, dedesubtul sau deasupra ei.”
(Gerard Genette). Labirintul însã, îi rãsfrânge imaginea
compactã ºi-l divizeazã, creându-i astfel, o polivalenþã
a Sinelui.

Aceastã polivalenþã se poate observa ºi la poeþii
Mihai Eminescu ºi Quintus Horatius Flaccus, operele
acestora stabilind o relaþie privilegiatã peste vreme,
un dialog cultural dincolo de mode ºi tendinþe,
transfigurând limbajul artistic.

Condiþia creatorului în raport cu omenirea sau cu
Demiurgul, relaþia omului cu timpul, statutul efemer
al fiinþei, au constituit profunde teme de meditaþie
pentru scriitorii din toate epocile. Astfel, putem instaura
un dialog intertextual, având în vedere eminesciana
„Glossã” ºi bine-cunoscutele „Ode” (I, II) horaþiene.

Este o certitudine faptul cã Mihai Eminescu a
fost un admirator ºi al poeþilor antici ºi a valorificat în
opera sa ideile clasicilor latini.

„Glossã” reprezintã sigiliul geniului eminescian,
cutia de simþiri ºi trãiri, de miracole a poetului, un
sistem de oglinzi în care s-au reflectat zbuciumele ºi
aspiraþiile poetului, gândirea filozoficã ºi artisticã a
„stelei fine a poeziei româneºti”. Imensa bogãþie de
teme ºi motive conferã poeziei valoare de capodoperã,
de imens laborator de creaþie a poetului. Poezia lui
Mihai Eminescu reprezintã o culme a creaþie sale, având
valoare filozoficã, gnomicã, constituindu-se într-un
adevãrat cod de cunoaºtere, de eticã, cu valoare de
generalizare maximã. Forma poeticã este lapidarã,
sentenþioasã, concentratã, clarã, sobrã.

Pornind de la semnificaþia cuvântului glosã, care
înseamnã a explica un cuvânt, un fragment, s-a ajuns
la poezia cu formã fixã-una dintre cele mai
pretenþioase, faþã de sonet, rondel, gazel. „Glossa”
este alcãtuitã dintr-un numãr de strofe egal cu numãrul
versurilor din prima strofã. Începând cu a doua strofã
se comenteazã fiecare vers al strofei-temã, ultima
reluând, ca o concluzie, pe prima, în ordinea inversã
a versurilor. Spre deosebire de Eminescu, Horaþiu
închinã odele sale unor personaje fictive, poeziile sale
purtând acest subtitlu: „lui Thaliarche”, acordând
importanþã nu identitãþii personajului, ci semnaticii
numelui, care îl desemna pe regele ospeþelor,
desfãtãrilor, ca un om tânãr ºi fericit; cât ºi lui
Postumus, al cãrui nume derivã din adjectivul
postumus- ultimul nãscut, nãscut dupã moartea tatãlui,
sugerând un elogiu adus tinereþii, inspirându-se din
scrierile lui Sappho.

Printre sursele de inspiraþie ale „Glossei”, George
Cãlinescu semnaleazã pe cele antice ºi pe cele
romantice. Tudor Vianu, referindu-se la tema vieþii ca
spectacol, precizeazã cã aceasta este una din cele mai
vechi, care apare în toatã filosofia greacã. Toate studiile
de criticã ºi istorie literarã menþioneazã ca izvor de
inspiraþie pe cugetãtorul suedez Oxenstierna: „Lumea
este priveliºte, oamenii sunt comedianþii. Lumea vrea
sã se înºele, înºele-se. În scurt: acest fel este comedia
lumei acesteia ºi cele ce vrea sã aibã zãbavã cu liniºte

„Purtãm în piept metronomul interior, iambul fundamental, un timp slab ºi un timp tare. Poezia ne face sã auzim bãtaia animalicã a
suflului, ecou al vibraþiilor sufletului, al iniþiativelor sonore ale unei Psyché.” (Paul Claudel)
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sã se puie într-un unghi mic, de unde sã poatã cu
odihnã ca sã fie privitoriu, ºi unde sã nu fie nicidecum
cunoscut, ca sã poatã fãrã de grijã a o batjocori dupã
cum i se cade.”

Perpessicius menþioneazã influenþa lui Shakespeare.
Astfel, Mihai Eminescu noteazã în necrologul pentru
Gambetta: „Viaþa e o umbrã cãlãtoare numai, un
comediant care un ceas strigã ºi gesticuleazã pe scenã
ºi apoi nu se mai aude; e un basm povestit de un nerod,
plin de furtunã ºi de zbucium ºi totuºi neînsemnând
nimic.”

„Glossã” se încadreazã între marile creaþii
universale ºi ale literaturii române, având ca temã
fundamentalã timpul, iar ca motive: „fugit irreparabilae
tempus”, „fortuna labilis”, „vanitas vanitatum”,
prezente în : literatura egipteanã, „Cântecul Harpistului”;
literatura latinã la Horaþiu, literatura francezã, „Balada
doamnelor de altãdatã”-François Villon; literatura
germanã, „Faust”-Goethe, iar în literatura românã la
Miron Costin în poezia „Viaþa lumii” ºi mai târziu la
Lucian Blaga- „În marea trecere”.

 „Glossã”, „Carmina I ºi II” se pot constitui în
veritabile coduri de conduitã ale omului care trebuie
sã fructifice roadele prezentului ºi sã nu se mai zbatã
steril cu nimicniciile realitãþii cotidiene.  Operele celor
doi poeþi se întâlnesc  la nivelul motivelor care întregesc
relaþia omului cu timpul, conºtientizarea condiþiei sale
efemere, dar se despart în ceea ce priveºte tipologiile
umane prezente în glosã ºi ode. Eminescu traseazã un
decalog sui generis al omului de geniu, care datoritã
concepþiilor sale superioare, este nevoit sã se sustragã
lumii înguste în care trãieºte omul comun. Horatius
mediteazã asupra conduitei omului comun, revelându-
i acestuia conºtiinþa sa de fiinþã pieritoare.

Cea mai epicureicã creaþie a lui Horatius o reprezintã
„Odele”, Carmina, o culegere de diverse poezii lirice.
Aici, reflectând pe baza trecerii timpului ºi a fragilitãþii
aspiraþiilor omeneºti, poetul glorificã tihna ºi
seninãtatea, recomandând trãirea clipei prezente (carpe
diem). Odele reprezintã încununarea efortului liric,
constant al creaþiei în planul tematic. Numeroase
motive literare ca „mos maiorum”, „homo sapiens”,
„virtus”, „otium”, „negotium”, „est modus in rebus”
contureazã universul sãu poetic. Poetul reuºeºte sã
îmbine formele liricului cu accente satirice, civic-
religioase, morale, bahice ºi erotice, în care acesta
devine creatorul unei lumi utopice, ghidat de educaþia
stoicã, dar ºi de cultura latinã. Nietzsche chiar a scris
în „Amurgul idolilor”: „Pânã astãzi n-am resimþit la
nici un alt poet aceeaºi încântare artisticã pe care mi
l-au dãruit odele lui Horaþiu. Mozaicul acesta de
cuvinte, acest minimum de întindere ºi numãr de
semne, acest maximum de energie a semnelor dobândit
în felul acesta- toate astea reprezintã stilul roman, ales
par excellence. Faþã de asta, tot restul de poezie ajunge
sã fie o simplã limbuþie a simþirii....”

Horaþiu reuºeºte sã creeze o lume proprie, unde
personajele ºi locurile mitologice amintesc fragilitatea
fiinþei umane în faþa morþii. Astfel poetul îl aminteºte
pe Mars (Marte) care este zeul rãzboiului, în mitologia
romanã, provenit dintr-o fuziune a mai multor divinitãþi
arhaice-agrare ºi rãzboinice- din Italia. Tradiþia îl
considera ºi tatãl natural al gemenilor Romulus ºi
Remus, iar astfel ºi pãrintele poporului roman. Simbol
al forþei militare romane, Horatius face referire la Marte
pentru a ilustra primejdiile ce-i pot primejdui omului
chiar viaþa, amintind de rãzboaie prin sinecdoca
„cruento Marte”.

Râul suspinelor, Cocytos, sugereazã moartea prin
trimiterea simbolicã la râul Infernului, locul de pedeapsã
închipuit ca o arie de retragere a umbrelor tuturor

morþilor sau ca un teren de ispãºire a pãcatelor din
timpul vieþii, uneori chiar locul unde sunt exilaþi cei
care nu au ascultat poruncile zeilor. Sisif, fiul lui Aeol,
este supus pedepsei divine trebuind sã împingã o stâncã
pânã pe coama unui deal, cazna sa fiind ilustratã de
poet prin hyperbatonul „longi...laboris”. Putem
observa astfel cultul detaliului, substantivele ºi
trimiterile mitologice evidenþiind cunoaºterea horaþianã
profundã a miturilor antice ºi apropierea sa de curentul
literar de mai târziu, romantismul ºi de poetul român.

Deºi Eminescu se autodefineºte ca fiind poet ro-
mantic: „Eu rãmân ce-am fost: romantic”, mãiestria
artisticã a glosei constã tocmai în clasicitatea ei, ce
reiese în primul rând  din respectarea regulilor pe care
le impune o poezie cu formã fixã, precum ºi din
lapidaritatea versurilor. Dar mai existã ºi alte argumente
care ilustreazã caracterul clasic al „Glossei”. De
exemplu, faptul cã este scrisã la persoana a treia, când
sunt exprimate adevãruri aforistice „Ce e val, ca valul
trece”, sau la persoana a doua, când este vorba de
regulile ºi sfaturile privitoare la etica raþionalã,
superioarã, de integrare a lumii ºi a vieþii, conform
acestor adevãruri. Horaþiu remarcã „Ce fi-va mâine,
fugi de-a-þi face gânduri!” O asemenea constatare
conduce la concluzia cã geniul trebuie sã se detaºeze
de frãmântãrile omului obiºnuit. Ironia este însã
prezentã în detaºarea sa rece, superioarã, transformatã
într-un act de acuzare, dar ºi într-un scut de apãrare
împotriva unei societãþi limitate. Totodatã, putem
observa aceeaºi perspectivã acidã a privirii bãtrâneþei
ca o vârstã a decrepitudinii, senilitãþii, sugeratã de
epitetul personificator „instanti senectae” asociatã
morþii invincibile „indomitae morti”. De aceea, Horaþiu
pledeazã pentru trãirea clipei prezente, conºtientizând
bãtrâneþea ca o treaptã spre finalul vieþii, un precept
specific gândirii horaþiene.

Pe de altã parte, Eminescu valorificã o serie de
idei filozofice care sunt turnate în forme artistice
desãvârºite. Încã din prima strofã, consideratã strofa-
temã a poeziei, unde verbele sunt puse la prezentul
etern, cititorul intrã în contact cu aceste adevãruri
general-valabile, exprimate lapidar în versuri grupate
douã câte douã. Poetul mediteazã asupra perisabilitãþii
timpului: „Vreme trece, vreme vine/ Toate-s vechi ºi
nouã toate”, repetiþia cuvintelor „vreme”, „toate” ºi
antinomia termenilor „vechi-nouã” sugerând tocmai
aceastã idee. Horaþiu evidenþiazã acelaºi adevãr, prin
repetarea cuvântului „frustra”(zadarnic) , cum cã
timpul trece indiferent de ceea ce am face, de aceea
trebuie sã ne bucurãm de fiecare clipã a vieþii (carpe
diem): „Zadarnic fugi-vom de crâncene lupte,/
(...)Cãci tot vom vedea noi Cocytul de-aproape”.
Încercarea de a te împotrivi morþii sau de a opri trecerea
timpului se dovedeºte a fi zadarnicã. Nimic nu poate
stopa curgerea ireversibilã a timpului, nici „pietas”,
nici „tauris” nu pot înlãtura sfârºitul inevitabil, pãrãsind
fiinþele dragi: „linquenda tellus et domus et placens/
uxor neque...”. Polisyndetonul ca figurã de stil are
rolul de accentuare a motivelor penbtru care trebuie
sã-þi trãieºti clipa(carpe diem).

Însã „celebrul carpe diem trebuie înþeles nu în
sensul gustãrii prezentului ca un fruct, ci în cel al
transformãrii fiecãrei zile într-o entitate de sine
stãtãtoare.” (Pierre Grimal, „Le Lyrisme”) Se observã
tendinþa liricii horaþiene de a þine cât mai departe de
comunicarea unor conþinuturi univoce.

(continuare în pag. 15)

Florina-Raluca Voiteanu
Prof. coordonator Stan Loredana

Premiul I (Concursul Interjudeþean „Mihai Eminescu”,
ediþia a II-a)
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„Purtãm în piept metronomul interior, iambul fundamental, un timp slab ºi un timp tare.
Poezia ne face sã auzim bãtaia animalicã a suflului, ecou al vibraþiilor sufletului, al iniþiativelor
sonore ale unei Psyché.” (Paul Claudel)

Interferenþe eminesciene în literatura românã
ºi în literatura universalã

Dimpotrivã, poemele se vor o alcãtuire suficientã
sieºi, cu multiple iradieri de semnificaþie, prezentându-
se ca o reþea de tensiuni ale forþelor absolute ce
acþioneazã sugestiv. Astfel observãm cã poetul
reliefeazã nu numai fragilitatea timpului în miºcare, ci
ºi atitudinea sa faþã de acest fenomen, în care
prevaleazã reacþia contemplativã, clãditã pe o tihnã
epicureicã, pe „otium”. Acþiunea umanã, zbaterea fiinþei
pentru descarcerarea terestrã sunt eforturi inutile, poeþii
îndeamnã la resemnare, „tu aºeazã-te deoparte” ºi
„regãsindu-te pe tine/ Tu rãmâi la toate rece” ºi
„Frustra cruento Marte carebimus/ fractisque rauci
fluctibus Hadriae, / frustra per autumnos nocentem/
corporibus metuemus Austrum.”

Cea de-a doua strofã a glosei conþine codul de reguli
ºi sfaturi de provenienþã stoicã. De aici rezultã cã
pentru om cel mai important lucru este sã se cunoascã
pe sine ºi sã nu se lase purtat de valurile înºelãtoare
ale fericirii efemere. Dar pentru aceasta drumul vieþii
trebuie mereu luminat de raþiune, de „Recea cumpãn-
a gândirii”, numai aºa putându-se evita orice deziluzie.
Un adept al stoicismului, Horaþiu predicã detaºarea de
frãmântãrile lumii trecãtoare, starea de liniºte
sufleteascã totalã: „În seama zeilor te lasã” ºi „Ce zi,
sub Soartã, îþi e datã-i bunã”.

În strofa a patra apare lumea ca o imensã scenã de
teatru spre care înþeleptul priveºte ca spectator, motiv
preluat de Eminescu din filozofia anticã: „Privitor ca
la teatru/ Tu în lume sã te-nchipui:/ Joace unul ºi pe
patru,/ Totuºi tu ghici-vei chipu-i,/ ªi de plânge, de se
ceartã,/ Tu în colþ petreci în tine/ ªi-nþelegi din a lor
artã/ Ce e rãu ºi ce e bine.” Într-un univers în care
doar mãºtile se schimbã: „Alte mãºti, aceeaºi piesã,/
Alte guri, aceeaºi gamã”, poetul lanseazã îndemnurile:
„Amãgit atât de-adese/ Nu spera ºi nu ai teamã // (...)
Tu pe-alãturi te strecoarã.” Maximele eminesciene,
exprimate în cuvinte ºi expresii populare nu sunt
exprimate puternic ca la Horaþiu. Acesta foloseºte
imperativele verbelor „dissolve”, „deprome”,
„permitte”, „fuge”, „appone” ce transformã sfaturile
poetului în adevãrate porunci ca precepte morale pentru
societatea aflatã în deruta istoriei.

O idee schopenhauerianã este cea a prezentului
etern: „Viitorul ºi trecutul/ Sunt a filei douã feþe.”
Singura clipã sigurã a existenþei este prezentul , fiindcã
trecutul nu poate fi reconstituit, iar viitorul nu poate fi
prevãzut: „Tot ce-a fost ori o sã fie/ În prezent le-
avem pe toate.” Tendinþa de depresurare de limite, de
negare a condiþiei umane se manifestã, cu implicaþii
sugestive ºi simbolice, ºi la nivelul limbajului poetic.
Mihai Eminescu continuã limbajul filosofic al lui
Horaþiu, care nu încifreazã mesajul, ci din contrã îl
nuanþeazã, adânceºte sentimentul zbaterii omului fixat
definitiv într-o viaþã trecãtoare. Ideea este exprimatã
plastic în versurile horaþiene: „Quid si futurum cras,
fuge quaerere, et / quem Fors dierum cumque dabit,
lucro  / adpone nec dulces amores/ sperne, puer, neque
tu choreas.” Se observã un alt precept horaþian, acela
de a privi viaþa ca pe un dar al sorþii, acceptarea
destinului ºi imposibilitatea cercetãrii viitorului
constituind de aceastã datã principii stoice: „Quid sit
futurus cras, fuge quaerere.”

Mihai Eminescu utilizeazã critica ca o expresie a
indiferenþei, a unui adânc dispreþ: „Nu spera când vezi
miºeii/ La izbândã fãcând punte,/ Te-or învinge
nãtãrãii,/ De ai fi cu stea în frunte.” Aici, termenii

„miºei, nãtãrãi” nu au valoare de invective. Simþind
cã autocontemplaþia este o modalitate certã de a ajunge
la o liniºte sufleteascã totalã, poetul este capabil sã îºi
pãstreze atitudinea indiferent de circumstanþe, un
comportamnet prin excelenþã stoic. Un asemenea
echilibru se degajã din versurile: „De te-ating, sã feri
în lãturi,/ De hulesc, sã taci din gurã.”

Ultima strofãa a glosei , care este o reiterare a celei
dintâi, dar în care versurile sunt aºezate într-o ordine
inversã celei iniþiale, codul de reguli ºi sfaturi etice
devine mai evident datoritã faptului cã acum versul
cu valoare emblematicã „Tu rãmâi la toate rece” se
aflã la început.

În ceea ce priveºte stilul poeziilor analizate , acesta
se caracterizeazã prin limpezime ºi armonie. Claritatea
reiese tocmai din simplitatea limbajului. Poeþii apeleazã
la epitete , simboluri, metafore(raþiunea devine
„cumpãnã”, viitorul ºi trecutul devin „pagini ale
aceleaºi file”) numai când intenþioneazã sã releve în
mod deosebit o idee. Sunt elocvente în acest sens
relaþiile stabilite de Horaþiu între substantiv ºi adjectivul
care îl determinã, aflat uneori foarte departe de el.
Combinaþiile cele mai ingenioase emerg astfel în ode
între substantive ºi adjective. Metaforele ºi metonimiile
abundã. Horaþiu opereazã în toate odele cu forma
stroficã, cu sistemul strofei de patru versuri. Jacques
Perret a remarcat cã Horaþiu apeleazã la un ritm dublu,
la douã ritmuri: cel strofic ºi cel sintactic. Ele pot co-
incide sau sã se opunã, ajungându-se la o „luptã dintre
strofã ºi frazã, ceea ce conferã enunþului o pregnanþã
ºi un rafinament notabile”.

„Aºadar o lege naturalã, teorii estetice, procesul
criticii, amãrãciunea izolãrii spiritului, bucuria creaþiei,
indignare, tristeþe, dispreþ, acestea ºi atâtea alte idei ºi
stãri laterale ies pe rând din simplele, dar de o finã
þesãturã noþiuni. Capodopera acestei satire ideologice,
fãrã obiect, este Glossa, care, printr-o sublimã
scamatorie de idei, voieºte a învedera proasta mecanicã
a lumii.” (George Cãlinescu- „Opera lui Mihai
Eminescu”)

Întreaga poezie eminescianã stã sub semnul
încununãrii unei tradiþii ºi inaugurãrii unui  drum nou.
Eminescu preia ºi dezbate ideile lui Horaþiu, „un artizan
al cuvintelor” (Rene Pichon) : viaþa ca vis, viaþa ca
teatru, micro ºi macrocosmosul, cosmogonia, micro
ºi macrotimpul, ca forme ale cunoaºterii, condiþia
geniului, peceþi ale universalitãþii sale.

„Filozof este Eminescu, dar nu pentru atitudinea
contemplativã a poeziilor, ci pentru veleitãþile de metodã
pe care i le descoperim în cugetãri...”(G. Cãlinescu)
ºi în poeticã.
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(urmare din pag. 14)

Iov, Socrate ºi
Divinitatea

eseu
Moto: “Cercetaþi din nou! Dreptatea mea este

mereu aici!”(“Cartea lui Iov” 7,29)
(urmare din pag. 6)

(continuare în numãrul viitor)

“Drept mulþumire lui Marduk, ne mai precizeazã
traducãtorul în Notiþa introductivã pe care am urmat-o
pas cu pas, zeii i-au construit oraºul Babilon ºi templul lui,
Esagila, unde anual ei vin, în ziua de Anul Nou, sã-i aducã
omagii, pentru victoria sa. În aceastã zi de Anul Nou,
Marduk decide destinele omenirii pentru un an întreg.”

Versurile poemului...
Sã curgã ca un balsam peste sufletul zbuciumat!
“51. Sã clãdim un templu al cãrui nume se va chema:/

52. <<Iatã o locuinþã pentru odihna noastrã>>. Sã ne
odihnim în el.”

Nu ºtiu cum se face, dar gândul din inima mea
textualã îmi duce mintea la “Geneza” biblicã: “2.3 -
Dumnezeu a binecuvântat ziua a ºaptea ºi a sfinþit-o,
pentru cã atunci s-a odihnit dupã toate lucrãrile Sale, pe
care Dumnezeu începuse sã le facã.” (15,p.56)

“63. Dupã ce au construit un turn în trepte, înalt ca al
lui Apsu...”

Viitorul turn biblic al Babilonului...
“64. Ei înãlþarã acolo o locuinþã pentru Marduk, En-lil

ºi Ea.”
ªi încã...
“77. În Esagila cel splendid ei ºi-au oficiat riturile./ 78.

Au fost fixate normele (ºi) toate îndatoririle lor,/ 79. La
toþii zeii împãrþindu-se ranguri în cer ºi pe pãmânt.”

Uite ºi versurile acestea: “105. Lãudat sã fie fiul,
rãzbunãtorul nostru...” Adicã Marduk, fiul zeului Ea,
care i-a învins pe Tiamat ºi zeii rãsvrãtiþi...

ªtim deja toate acestea...
Nu ºtiu de ce gândul mã tot duce de la “rãzbunãtorul”

babilonian la “rãscumpãrãtorul” evreu din “Cartea lui
Iov” ºi din proorocirile lui Iezechiel! Uite ºi aici: “161.
Zeii se bucurarã ºi ascultarã de porunca lor,/ 162. Ca ºi în
Ubºukkina (Casa adunãrii zeilor - n.tr.) ei þinurã sfat
(zicând):/ 163. Pe viteazul fiu, rãzbunãtorul nostru,/ 164.
Pe protectorul nostru, sã-l lãudãm pre nume”.

Vom mai reveni...
O singurã observaþie numai... “107. Sã fie pãstorul

celor cu capul negru, creaturile sale...”
Da! Mi-am adus ºi eu aminte de nota lui S.N.Kramer la

un imn sumerian dedicat “Marelui medic al oamenilor
cu capul negru”: “Astfel îºi ziceau adeseori sumerienii
(prin aluzie la culoarea închisã a pãrului lor).” (4,p.124)

Iatã ºi nota traducãtorului poemului babilonian
“Enuma Eliº”: “O metaforã akkadianã obiºnuitã, pentru a
indica genul uman.” Îþi dai seama? În câteva secole, aceeaºi
expresie trece de la denumirea unei specii la denumirea
întregului gen... De la noþiune la concept. Ar mai fi...

Odihna binemeritatã.
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Poate cel mai savuros personaj al lui Caragiale
este Miticã.

 „Când n-are tutun, îþi cere o þigarã...suvenir.
Când merge sã se împrumute cu bani: unde ai plecat,
Miticã? - La vânãtoare de lei. La Gambrinus:
Miticã, la plecare, cãtre bãiatul care a servit: - Bãiete,
mi se pare cã mi-a picat o bãncuþã; vezi, dacã o
gãseºti, mi-o dai înapoi desearã; dacã nu, ia-o tu
bacºiº. Ai cerut o bere ºi o laºi sã-i treacã puþin
spuma; Miticã zice: - Bea-þi berea, cã se rãceºte”1.

Personajul „Miticã”, atât de gustat în epoca lui,
când era perfect adaptat la atmosfera vremilor sale,
a ajuns astãzi sã fie ori  neînþeles, ori confundat, ori,
mai rãu, falsificat.

Astfel, unul dintre exemplele de neînþelegere a
lui Miticã, combinat cu o nuanþã de confuzie, o gãsim
la domnul Dan Puric, în volumul „Despre Omul
frumos”.  În acest volum, în eseul „Tir încruciºat”,
actorul-regizor redã o conversaþie purtatã în timpul
unei conferinþe, cu un auditor, în care vorbind despre
Eminescu, ºi discuþia deviind înspre Caragiale,
acesta dã naºtere unei tirade de afirmaþii care la
prima vedere au aspectul unor imprecaþii gratuite la
adresa marelui dramaturg: „În puºcãriile comuniste
a murit poporul lui Eminescu. La Mãrãºeºti nu a
fost Miticã al lui Caragiale, ci a fost poporul lui
Eminescu. În vremea aceasta, Miticã al lui Caragiale
supravieþuia. În sensul acesta, amintirea lui Caragiale
este binevenitã pentru cã mãreºte temperatura ºi
distinþia dintre popor ºi populaþie. Geniul lui
Caragiale a surprins, în bunã mãsurã, acest început
de deformare geneticã a fibrei româneºti. Astãzi,
ea pare a fi câºtigãtoare. Noi suntem astãzi
înconjuraþi de tipul ãsta surprins de Caragiale”2.
Aceastã cascadã de negativitãþi adresate lui
Caragiale, pe lângã faptul cã îl pune într-o luminã
cu totul antagonicã vis-a-vis de Eminescu, de parcã
aceºtia s-ar respinge axiomatic, mai are ºi menirea
de a induce auditorul, sau cititorul într-o mare
confuzie cu privire la opera marelui dramaturg. De
fapt, confuzia este doar de partea domnului Puric,
care, deºi pare sã îi recunoascã meritul lui Caragiale
de a fi ilustrat partea negativã a populaþiei, îl pune
totuºi la zid, ca ºi cum el ar fi creat-o, sau ar fi
susþinut-o sã se perpetueze ºi sã avanseze. Practic,
aici domnul Puric face dovada faptului de a nu
distinge prea bine prototipul Miticã, de acel fals
Miticã, cel în care l-a transformat deformarea
societãþii.  Cãci Miticã, cel creat de Caragiale, nu
era smecheraºul de duzinã de astãzi, ci un tip care
având spiritul ascuþit, descria nimic altceva decât
capacitatea poporului român de a se furiºa printre
problemele vieþii de zi cu zi, apelând deseori la hazul
de necaz, mitizat cândva de Pãcalã ºi devenind
acum legendar prin însuºi Miticã. De fapt, Miticã
nu este altceva decât alter-ego-ul lui Caragiale care,
de fiecare datã când criticã societatea, o face doar
sub zodia pamfletului.

În atari condiþii, este necesarã apariþia unui avocat
obiectiv. ªi acest rol îl va juca de minune, poate
chiar fãrã ºtirea lui (cel puþin în acest context de

„Miticã”
al lui Caragiale,

ce personaj!

 Romeo Aurelian Ilie

repunere pe orbita realitãþii a domnului Puric), criticul
literar Dan C. Mihãilescu. În prefaþa volumului de
publicisticã caragialianã: „Despre lume, artã ºi
neamul românesc”(Editura Humanitas, 1994),
acesta atrage atenþia, dupã cum se pare, profetic,
asupra greºitei pãreri despre percepþia unora asupra
relaþiei eminesciano-caragialianã: „Sã nu ne facem
iluzii: chiar dacã în anii din urmã s-a afirmat mai
apãsat decât altãdatã perfecta complementaritate
Eminescu-Caragiale, spunându-se cã fiinþa noastrã
este caragialoeminescianã, sau cã trãim în Caragiale,
visând la Eminescu, spiritul caragialesc continuã sã
parã multora o grefã eºuatã, respinsã de organismul
naþional”3. Apoi, acelaºi Dan C. Mihãilescu, vine
direct în apãrarea lui „Miticã”, în articolul „Pe Miticã
l-a ucis miticismul”, în care acesta aratã cum s-a
ajuns la confuzia domnului Puric, cum s-a ajuns ca
spiritul caragialianului Miticã sã fie prost înþeles ºi,
de aici înainte, prost practicat: „În epoca bunului
simþ ca paradox, pânã ºi ironia nevinovatã, spiritul
mocqueur, instinctul ludic se deformeazã, se usucã
ºi cad. Cad fatal ºi hidos în caricaturã grobianã,
mitocãnie otrãvitoare, damf de tractir, mahalagism
sufletesc. Vechiul nostru haz de necaz, versatilismul
inocent, hedonismul mucalit, tranzacþional,
acomodant ºi fals resemnat (din raþiuni tactico-
diplomatice), chiar ºi mult incriminata bãºcãlie, arma
noastrã cu douã tãiºuri, luatul în rãspãr a tot ce existã
mai apãsat  toate aceste condimente, când plãcut
picante, când sufocante, au coborât în pivniþã,
involuând fetid cãtre mirosul saprofit ºi mocirla
sulfuroasã. Ubi sunt ghiduºia parºivã, pehlivãnia
levanticã, duhul suprarealist al lui Pãcalã, temeiurile

etice ale snoavei, acea rânduialã strãveche ce ºtia
sã conserve ierarhia ºi nuanþele, separând zâmbetul
de hohot, surâsul ºugubãþ de ºarja acidã, rictusul
amar aluziv de tachinarea îngãduitoare, adicã însãºi
tradiþia caragialianului Miticã? Toate s-au tocit, au
ruginit, s-au spulberat în þiganizarea generalã”4.

Aºadar, problema obiectivã nu apare atât la
domnul Dan Puric, cãruia trebuie totuºi sã i se aplice
culpa  pentru superficialitatea cu care l-a tratat pe
„Miticã”, ºi prin aceasta pe însuºi Caragiale, ci la
însuºi poporul român, care luat de valul tranziþiei l-
a înlocuit pe Miticã cu un pseudo-Miticã, pe care
nu mã încumet sã îl descriu altfel decât ca
„ºmecherul-pãcãlit”, insul superficial din punct de
vedere cultural ºi miserupist din punct de vedere
social.

În încheiere vom reda o nouã ºarjã de „D-ale lui
Miticã”, prin care sã îi redãm personajului, devenit
personalitate, locul meritat în societatea ideilor,
pentru cã în societatea propriu-zisã el nu îºi mai
aflã de mult locul:

„-Ai parale, Miticã?
 Nu umblu cu metal, mi-e fricã de trãznet.

*
Un prieten ghindoc se-ntinde sã-ºi ia pãlãria

dintr-un cuier prea înalt.
 Miticã îi strigã:
- Pune o coalã de hârtie sub picioare!

*
Te plângi lui Miticã de cine ºtie ce; el nu vrea sã

te asculte, fiindcã: petiþie fãrã timbru nu se
primeºte”.

Miticã a murit. Trãiascã Miticã!

Note:
1 Pasaje reproduse din revista „Dilema Veche”,Anul VI, nr.

287; 13-19 august 2009.
2 Pasaj reprodus din Dan Puric, „Despre Omul frumos”.
3 Dan C. Mihãilescu, „Cuvânt înainte” la volumul: I.L.

Caragiale, „Despre lume, artã ºi neamul românesc”, Editura
Humanitas, Bucureºti, 1994, pag. 5.

4 Dan C. Mihãilescu, Pe Miticã l-a ucis miticismului, în Dilema
Veche, anul VI, nr. 287, 13-19 august 2009, pag. 9.

În curând, la prestigioasa editurã PAIDEIA, va apare, într-un singur volum, cele trei
cercetãri ale lui Alexandru Bulandra despre Mioriþa.
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Capitalã a judeþului Ialomiþa ºi cel mai important
port al Þãrii Româneºti la Dunãre timp de câteva
veacuri, în a doua jumãtate a sec. XVIII,  Oraºul de
Floci decade treptat, iar apoi dispare ca aºezare în
condiþii ce nu au fost pe deplin elucidate pânã în
prezent.

Dacã documentele interne nu au fost suficient
de concludente pentru a oferi un rãspuns clar despre
cauzele care au condus la stingerea Oraºului, cu
siguranþã valorificarea fondurilor arhivistice strãine
va aduce întregiri la cunoaºterea problemei.
Vecinãtatea cu Hârºova nu avea cum sã nu se
reflecte în actele oficiale otomane ale vremii. Cu
timpul, uriaºele arhive otomane, cercetate doar într-
o micã mãsurã pânã în acest moment, vor aduce
informaþii importante despre sfârºitul Oraºului de
Floci. De asemenea, arhivele athonite reprezintã o
altã sursã documentarã majorã, având în vedere cã
Mãnãstirea Vatoped stãpânea o serie de metocuri
în Oraºul de Floci. Nu în ultimul rând, documentele
ruseºti  ar putea completa fericit lacunele existente,
deoarece se ºtie cã lovitura de graþie a fost datã
Oraºului de Floci de Rãzboiul ruso-turc din anii 1768-
1774. Asupra ultimei categorii ne vom opri în cele
ce urmeazã.

Primele ºtiri relevante oferite de arhivele ruseºti
despre târgul de la gurile Ialomiþei dateazã din martie
1770, atunci când beligeranþii pregãtesc traversarea
Dunãrii. Dar, începând cu luna martie, se
înregistreazã precipitaþii abundente care duc la
dublarea cursului  obiºnuit al Dunãrii ºi la revãrsarea
fluviului aºa cum „nici bãtrânii nu-ºi amintesc”1.
Ploile au fost aproape zilnice pânã în luna mai. Este
foarte probabil ca aceste ploi ºi inundaþiile provocate
de Dunãre sã fi afectat profund condiþiile de viaþã
din Oraº, prin schimbarea cursului râului Ialomiþa,
determinând abandonarea treptatã a târgului.

Desfãºurarea ostilitãþilor în regiune a amplificat
cu mult problemele localnicilor. În noiembrie 1770,
ruºii cuceresc Brãila, dupã care ocupã ºi Bucureºtiul.
4000 de turci, care înaintau în sprijinul cetãþii din
Brãila, au staþionat o perioadã în Oraº. Detaºamentul
geneneral-maiorului Krecetnikov a fost trimis pe 12
noiembrie sã distrugã oºtirea turcã, dupa care trebuia
sa înainteze în sus, pe râul Ialomiþa, pânã la drumul
ce duce spre Bucureºti2.

Turcii din Oraº, aflând de apropierea ruºilor, au
trecut râul Ialomiþa, distrugând ºi podul,  dupã care
unii au trecut la Hârºova,  iar o altã parte a înaintat
în sus, pe malul Dunãrii. Pe 13 noiembrie, trupele
ruse au trecut Ialomiþa pe 4 vase uºoare, în urmãrirea
turcilor, dar fãrã succes, capturând doar cãmilele si
animalele lãsate de turci. Krecetnikov ocupã Oraºul,
dar “gãsind locuinþele ºi mãnãstirea din Oraº
distruse de turci”, a considerat cã este periculos
sã rãmânã aici ºi a doua a zi s-a îndreptat spre
Slobozia, unde ajunge pe 16 noiembrie, fãcând
joncþiunea cu alte unitãþi aflate în drum spre
Bucureºti3.

În ianuarie 1771, în Oraº se afla detaºamentul
locotenent-colonelului Bonnenberg, care avea în grijã
pichetele de la gurile Ialomiþei. Soldaþii ruºi prind un
spion turc, care dezvãluie planurile turcilor: aceºtia
intenþionau, pe 16 ianuarie, sã trimitã de la  Silistra
5000 de oºteni, cu 8 tunuri mari ºi 18 tunuri mici,
pentru a ataca prin surprindere detaºamentul din
Oraº. Instalând câte 4 tunuri mari ºi nouã tunuri mici
pe fiecare mal al Ialomiþei, ei doreau sã distrugã
mãnãstirea din Oraºul de Floci. Drept urmare, pe
14 ianuarie, detaºamentul din Oraº a primit întãriri,
iar trupe ruse sunt trimise la Cãlãraºi, unde gãsesc
ºi înfrâng 400 de turci4.

Contribuþii documentare privitoare la
dispariþia Oraºului de Floci

Noi confruntãri la gurile Ialomiþei se înregistreazã
pe 3 iunie 1771, când  2000 de turci cu 5 tunuri s-au
îmbarcat la Hârºova pe 60 de vase ºi au acostat la
gurile Ialomiþei, atacând reduta condusã de maiorul
Taube, din Regimentul Butârskii. Reduta era
înconjuratã cu un ºanþ ºi era prevãzutã cu ambrazure.
Dupã o luptã ce a durat 6 ore, apropierea altor unitãþi
militare ruse i-a facut pe turci sã se retragã5.

În a doua jumãtate a rãzboiului, ºtirile despre
Oraºul de Floci se reduc considerabil în documentele
ruseºti, chiar dacã ºtim cã unitãþi militare rãmân la
gurile Ialomiþei. Astfel, în noiembrie 1771,  generalul
P.A.Rumeanþev cere „retragerea infanteriei  de
la  postul  din  Oraº, iar  fortificaþiile sã fie
camuflate”6. Este un semn clar cã aºezarea era
abandonatã. La sfârºitul ostilitãþilor, Bauer gãseºte
Flocii în ruine7.

Dupã rãzboi, Târgul de Floci rãmâne o aºezare
depopulatã, aºa cum rezultã ºi dintr-un hrisov
domnesc de la 1779, chiar dacã se încearcã
refacerea oraºului lângã vechea siliºte8.

Mãnãstirea amintitã mai sus se menþine însã
probabil pânã la începutul secolului al XIX-lea. În
1829, doctorul rus Karl Seidlitz trece pe lângã vechea
vatrã a Oraºului de Floci, relatând urmãtoarele: „Pe
17 iunie, dimineaþa, am ajuns în Piua Petrii. În
apropiere de drum se aflau ruinele unei
mãnãstiri. Acestea ne-au trezit interesul, mai ales
cã pânã atunci întâlnisem doar cocioabe
dãrãpãnate. Mãnãstirea a fost distrusã de turci
în 1809, de la ea pãstrându-se doar zidurile. În
loc de cãlugãri, am fost întâmpinaþi de un stol
de ciori, care se îmbuibau din leºul unui cal, iar
noi le-am întrerupt ospãþul”9. Aºadar, mãnãstirea
a fost într-un final bombardatã de turci, aºa cum se
intenþiona încã din 1771. Perseverenþa otomanilor
este surprinzãtoare dacã ne gândim cã turcii erau
destul de toleranþi cu cei de religii diferite. Singura
explicaþie a  insistenþelor otomane ar fi cã mãnãstirea
dispunea de un zid de apãrare, ceea ce ne conduce
spre concluzia cã ar fi vorba despre Mãnãstirea
Flãmãnda, despre care de mai multã vreme se
presupune cã ar fi fost fortificatã10.

Datele prezentate mai sus confirmã într-o mare
mãsurã diversele scenarii vehiculate în legãturã cu
dispariþia Oraºului de Floci, care pun accentul pe
factori precum schimbarea cursului râului Ialomiþa
ºi luptele desfãºurate în zonã în timpul Rãzboiului
din anii 1768-1774. Subiectul rãmâne însã deschis
cercetãrii, deoarece dispariþia unui asemenea centru
comercial ºi administrativ implicã cu siguranþã o
situaþie mult mai complexã.

(Endnotes)
1 A. Petrov, Voina Rossii s Turciei i  pol’skimi konfederatami

s 1769-1774 g.,  vol. 2, Sankt Petersburg, 1866, p. 85.
2 Ibidem, p.198.
3 Ibidem, p. 202.
4 Ibidem, vol.3, Sankt Petersburg, 1874, p.5.
5 Ibidem, p.87. Am mai semnalat lupta în Buzu Vitalie,

Slobozia în timpul rãzboiului ruso-turc din anii 1768-1774 în
“Helis”, anul V, nr.7-8, iulie-august 2007, p.11.6 Feldmareºalul
Rumeanþev, Culegere  de  documente  ºi  materiale, Moscova,
1947, doc. Nr.89, din 10 noiembrie 1771.

7 Fr. Bauer, Memoires historiques et geographiques sur la
Valachie, Frankfurt, 1778, p.26.

8 Laurenþiu Rãdvan, Oraºele din Þara Româneascã pânã la
sfârºitul secolului al XVI-lea, Ia�º , 2004, p. 439.

9 Buzu Vitalie,  Ialomiþa anului 1829 în amintirile unui doc-
tor rus,  în “Helis”, anul VI, nr.6-7, iunie-iulie 2008, p.15.

10 Laurenþiu Rãdvan, Boieri, orãºeni ºi mãnãstiri din zona
Oraºului Floci (sec.XVI-XVIII). Din secretele unei familii boiereºti,
în „Civilizaþia urbanã din spaþiul românesc în secolele XVI-XVIII.
Studii ºi documente”, volum editat de Laurenþiu Rãdvan,  Iaºi,
Editura Universitãþii „Al. I. Cuza”,  2006, p. 73-101. Consultat
pe https://docs.google.com/View?docid=dmf7p3g_1ck9fwz

Prof. Vitalie Buzu

Anotimp cu vedere spre capãtul
lumii

cautã-mã acolo unde moartea e mai multã decât viaþa,
cã acolo în mijlocul tãu, mã voi dezbrãca de mine,
mã voi dezlipi de fiecare bucãþicã fizicã de vis,
fãrã sã-mi lãcrimeze sângele norilor.

ªtii cã, fãrã sã realizez mãcar, de mult vroiam sã beau
o noapte
ªi sã scuip stele, pe care nu le-ar putea opri nicio uºã,
ªi nicio scarã nu ar ajunge la ele, decât singurãtatea.

acolo ai putea sã mã aduni aºa simplu dint-o datã!
chiar dacã n-o sã mai am margini de care sã mã legi,
nici vreo zi în care sã mã închizi, o sã mã scapi de viaþã.

doar dupã ce o sã mã pierzi pentru totdeauna, o sã mã
gãseºti iar,
dar pânã atunci, mãcar de a-i lua ºi tu o noapte oarecare,
ºi a-i lipi-o strâns pe piept, ºi-ai þine-o pe inimã,
ca sã-þi creascã o stea, sã poþi sã mã mai suporþi o vreme.

Muzicã de vie

viaþa mea nu-þi ºtie numele,
decât dacã a-i întreba-o de cel al morþii.
culorile o cântã, o suflã ºi-o þin în cuvinte,
în timp ce pe mine nu mã încape
decât pe jumãtate - într-un trup.

nu mã deranjeazã, de obicei,
fiindcã îmi dã voie sã am
cerul ºi pãmântul meu,
ploaia ºi cutremurele mele.
pot ploua cu ochi serafici
ce se sparg în imagini pe trotuare,
pot erupe pãmântul,
ciuruit cu amintiri, de dragul memoriei.

viaþa mea nu-ºi are decât moartea,
câteodatã,înfometatã de dragoste,
îmi cere prieteni de mâncare.
smulge din mine trupuri ºi priviri,
de parcã aº avea permanent
cu ce sã le înlocuiesc.

nu mã deranjeazã, de obicei,
fiindcã nu o realizez pe deplin niciodatã,
nu vorbeºte,nu vede ºi nu aude,
doar cã e mutã,oarbã ºi surdã.

Inocenþã...

tu ai un fel de paradis personal
pe care nu-l poþi vedea,dar care te vede.
îl intuieºti ºi-l simþi ca pe un viitor candid
care-þi promite c-o sã mai trãieºti o vreme.

ai umãrul acoperit cu un zefir de primãvarã,
ºi-ai vrea sã zbori în libertate ºi-n beþie de soare.
ºi-ai dori un labirint profetic -ogindã-n oglindã-
decât o cale linã în naivitate.

descoperã-þi umãrul fin ºi-þi vor creºte aripi;
vei putea zbura ca un fluture albastru de atâta cer,
ca un adevãr pur într-o lume de secrete decadente,
sau ca un fulg de zãpadã cu conºtiinþã.

þi-e dor sã zbori pentru prima datã,
dar lanþul gravitaþiei te trage înapoi de picior,
când dorinþa de zbor e mai puternicã decât tine.
piciorul îþi însângereazã,
te mânjeºti pe aripi ºi fulgi cu clipe neimportante,
ºi timp trecãtor de oameni.
Fugi, ameþit de beþia de neant,
ºi gãseºti în aer frigul de moarte.

tu aveai un fel de paradis universal,
identic cu toate paradisurile personale,
pe care l-ai pierdut odatã cu tine.

Crina Maria Banu
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Vârstã

Iubim mai rar, adânc ºi mai tãcut,
Durerea curge-n noi lin ca nisipul
Pe fund de ape ºi-mpietreºte chipul
Sub masca grea a timpului trecut.

Ne amintim mai des de început,
Visãm mai rar ºi numai infinitul
Cuprins în moarte. Oare e sfârºitul
Care-a pãtruns în noi ºi ne-a durut?

ªi totuºi vom rãmâne azi ca ieri,
Cu soarele mai palid în privire,
Purtând pe umeri semn de primãveri

Demult închise în vreo amintire.
În dulci tovãrãºii, mãcar în gând,
Spre alt tãrâm ne înfrãþim trecând.

P U I U
Nu-i cunosc bine biografia, nici pe cea oficialã,

nici pe cea intimã. Când l-am cunoscut, prin 1964-
1965, domnul Nicolae Rãdulescu era secretar gen-
eral de redacþie la revista Vânãtorul ºi pescarul
sportiv. Mi-l prezentase colegul meu de bancã din
liceu, Petru Ioniþã, proaspãt redactor. Într-una din
zile i-am vizitat la redacþie. La plecare, Puiu, cum îi
spuneau cei apropiaþi, m-a întrebat:

 Mâine ce faci? Poate treci cu Petricã pe la mine;
mai vorbim...

ªi m-am dus. Din ziua aceea am devenit
apropiaþi, mãgulindu-mã cu prietenia sa
dezinteresatã. Petricã avea alte gânduri ºi curând a
pãrãsit redacþia. Eu l-am vizitat în continuare. Locuia
pe strada Ienãchiþã Vãcãrescu, în douã cãmãruþe
ale unei cãsuþe de sub Dealul Mitropoliei. Un cartier
liniºtit, plin de verdeaþã. M-a  rãsfãþat deseori cu
fel de fel de preparate vânãtoreºti, pe care i le
trimiteau  numeroºii sãi colaboratori…

Într-una din seri mi-a citit din versurile sale. Mi-
au plãcut ºi l-am întrebat de ce nu publicã. Mi-a
spus cã încercase, dar de fiecare datã i se reproºase
cã poezia sa era prea pesimistã pentru vremurile în
care trãiam.

Ca sã te convingi, citeºte ºi tu câteva dintre
ultimele „pesimiste“ ...

Mi-a întins un dosar cu mai multe file
dactilografiate. Pe prima filã, titlul: Cântece de
ploaie ºi dedicaþia, evident autoironicã: „Lui Marian,
câteva funduliþe din cutia mea de bal. Iunie 1967".

Dosarul l-am regãsit de curând, fãcându-mi
ordine printre hârtii. L-am recitit cu sufletul greu de
tristeþe. Bunul meu prieten ne-a pãrãsit în aprilie
1984. La cimitir, un nepot de-al sãu îmi mãrturisise
cã Puiu lãsase „o bibliotecã minunatã ºi o grãmadã
de poezii“. Nu ºtia ce sã facã cu ele. ªi nu ºtiu sã fi
fãcut ceva. Pãcat! Mãcar  câteva dintre poeziile
oferite mie în urmã cu peste patru decenii meritã sã
vadã lumina tiparului.

Marian ªTEFAN

Din arhivele literaturii de sertar Cântec pe ploaie

Sunt munþii departe, în spatele ploii,
Cu umbra pierdutã în alb cenuºiu.
Mestecenii  albii, timizii ºi goii
Mesteceni – pun pete pe cerul târziu.

Oraºul se-nchide în el câte-o orã
O varã întreagã a strâns soare greu
ªi-ascultã bãtaia, în geamuri, sonorã,
Ritmându-ºi ecoul profund ºi mereu.

Pãmântul adoarme în nopþi fãrã lunã
Sub ploaia egalã, mãruntã ºi grea;
Verzi valuri de grâne pe creºtet îi sunã,

Viseazã-nflorirea de aur ºi stea.
Emoþia gândului, severã, atentã,
Vegheazã înaltã clipa prezentã.

Sonet

Sunt serile în care, grav, cobor
În mine ca-ntr-o galerie-n care
Pãstrez o seamã de tablouri rare
Precis însingurate de-un fior.

Le luminez la rând pe fiecare,
Cu umbra lor emoþia-mi mãsor,
Le ºtiu pe cele care mã mai dor,
Le-anim pe cele moarte în uitare.

E templul meu de umbre ºi statui
Pe care amintirea-l mai strãbate,
Îl tulbur doar când vreau s-anin de-un cui

Vreun ultim chip. ªi inima îmi bate
La chipul tãu aflat la locul lui
În uriaºa mea singurãtate.

Dans

Rãmânem câte doi. Ziua coboarã
Asemeni stelei amurgind în zori.
Rãmânem câte unul uneori,
Când celãlalt se-opreºte-n drum, sã moarã.

Pe urmã ne-ntâlnim, tremurãtori,
Cu cei ce-am fost altfel odinioarã
ªi iar rãmânem doi, ziua coboarã
Cu umbre reci, cu semne, cu fiori.

Ne-nchidem seara-n noi ca într-o carte
Cu foaia îndoitã unde-am stat
Sã plângem moartea care ne desparte

De celãlalt, cu care am plecat.
ªi când pe-ntinderi se aratã luna
Rãmânem unul, ca întotdeauna.

Orã gravã

De unde vii ºi care þãrmuri aspre
Þi-au scris întâia urmã pe nisipuri?
ªi chipul tãu e umbra cãror chipuri
De cremene ºi limpezimi albastre?

Te-am cãutat în ºterse arhetipuri,
În armonii de bãrãgane vaste,
În bucurii depline, în dezastre
ªi-n apa din uluc prelinsã-n picuri.

Nu te-am gãsit. Dar am aflat cã ºtiu
În ora gravã a absenþei tale,
Când curge vinul cerului târziu,

Cã mergi alãturi, pe aceeaºi cale
Pe care cel din mine, cald ºi viu,
Aºteaptã-amurgul care se prãvale.

Romanticã

Curând fereastra cade-n violet
ªi, leneºã, estompa nopþii pune
În tente grave linii de cãrbune
Pe ceaºca de cafea ºi pe caiet.

Ovalul umbrei tremurã ºi-apune
Pe linia îngustã de parchet
Ascuns în moliciuni ºi, desuet,
Un vals coboarã printre clipe brune.

Sunt: cartea cu poeme, lampa, aripa
Târzie-a nopþii împrejurul meu,
Tãceri care-ºi îngãduie risipa

De aur a tristeþii. ªi sunt eu
Transfigurat ºi pur, fumându-mi pipa,
Cel care stau ºi te aºtept. Mereu.

  *
*     *

Un drum pe care vom pleca curând
Sau mai târziu, în faptul înserãrii,
La ceasu-amiezii, sub lumina zãrii
Din pragul casei urcã tremurând.

Purtãm în noi solia întrebãrii
 Cum va fi clipa? Pânã unde? Când?
ªi aºteptãm cu ochii mari, la rând,
Corabia ieºind din apa mãrii.

Încet, încet ne împãcãm cu noi,
Se sting tãciunii cei din urmã-ai urii
ªi-o dragoste târzie prinde-altoi.

În jurul nostru, inima pãdurii
Mai bate larg ºi-ntârziem apoi
La poarta veche a nehotãrârii.

Nicolae Rãdulescu
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În mai multe numere din anii 2007-2008, revista Helis a publicat ample
extrase dintr-un manuscris inedit, aparþinând publicistului ºi omului politic Constantin
Xeni (1878-1963). Iniþiativa revistei ialomiþene a avut efecte benefice. Un an mai
târziu, Editura Oscar Print a publicat textul integral, sub titlul Figuri ilustre din
epoca României Mari. Cele 320 de pagini, bogat ilustrate, însoþite de ample note explicative ºi
indice de nume, au fost  precedate de un scurt studiu introductiv ºi o notã asupra ediþiei, toate
datorate publicistului-istoric Marian ªtefan. Volumul s-a bucurat de o caldã primire din partea
specialiºtilor, dar ºi a publicului larg. Îngrijitorul ediþiei ºi conducerea editurii au avut emoþionante
întâlniri cu cititorii desfãºurate la sediile Fundaþiei europene „Nicolae Titulescu“ din Bucureºti (1
octombrie), Bibliotecii orãºeneºti din Olteniþa (21 octombrie 2009) ºi Bibliotecii municipale „Antim
Ivireanu“ din Râmnicul Vâlcea (29 ianuarie 2010). În ziua de 23 februarie 2010, în cadrul Simpozionului
de istorie ºi civilizaþie bancarã desfãºurat la Banca Naþionalã a României, cartea a fost distinsã cu
Premiul „Gheorghe Brãtianu“, oferit de prestigioasa Fundaþie Culturalã Magazin Istoric.

Tonul acestor rânduri poate pãrea rece, informativ ºi atât. Bãtaia de inimã vine tot din partea
autorului, care îmi spunea cu un soi de stânjenealã plãcutã: „Simt cã trebuie sã împart acest premiu ºi
aprecierile onorante cu revista Helis ºi cu oamenii ei, dar nu ºtiu cum..”

IERI ÎN SLOBOZIA, AZI ÎN ROMÂNIA

Dan Elias

Într-una din seri m-a sunat pictorul Ion Andrei:
„Ai aflat? Nicuºor a primit un nou premiu…“
Nicuºor al nostru, fiul doamnei Florica ºi al
domnului Alexandru (Foae) Constantinescu,
dascãlii multor generaþii de copii din Fierbinþii de
altãdatã, ne dã minunate motive de mândrie.
Meritele sunt doar ale lui, dar recunoaºterea lor
publicã ne emoþioneazã ºi onoreazã pe toþi cei
care îl cunoaºtem ºi-l preþuim. Conºtiincios ºi
ambiþios, harnic ºi tenace, ajuns în pragul a ºapte
decenii de viaþã, domnul prof. univ. dr. Nicolae
Constantinescu a fost primit în Uniunea Scriitorilor
din România, iar Muzeul Naþional al Literaturii
Române i-a conferit Premiul „Perpessicius“ pentru
douã volume din Basmele românilor, ediþie criticã
pregãtitã împreunã cu Iordan Datcu ºi A.G.
Olteanu ºi apãrute la Academia Românã, Editura
Fundaþiei Naþionale pentru ªtiinþã ºi Artã. Domnul
Constantinescu este un recidivist: în urmã cu zece ani,
o altã lucrare a sa (Relaþiile de rudenie în societãþile
tradiþionale) a fost distinsã cu Premiul „Simion Florea
Marian“ al Înaltului nostru for academic.

Încã din 1973, la debutul editorial cu Rima în
poezia popularã româneascã, domnia sa reþinuse

DUPÃ FAPTÃ…

Carte frumoasã

atenþia specialiºtilor. Câþiva ani mai târziu (1986)
a publicat o nouã contribuþie  Lectura textului
folcloric. Am menþiona ºi lucrarea Romanian Tra-
ditional Culture. An Introduction, „Scripta
Ethnologica Aboensia“ 42, University of Turku,
Ethnology, 1996 (cu o versiune mai amplã: Ro-
manian Folk-Culture. An Introduction, The Ro-
manian Cultural Foundation Publishing House,
1999). Împreunã cu un alt consãtean al nostru, dr.
Alexandru Dobre, în 2001, a publicat cursul
universitar Etnografie ºi folclor românesc, partea I.

Prezenþa sa în paginile publicaþiilor de culturã, de-
a lungul a patru decenii, sunt consemnate în culegerea
întocmitã de el însuºi ºi tipãritã în 2008 sub titlul
semnificativ: Citite de mine… Folclor, Etnologie,
Antropologie. Repere ale cercetãrii (1967-2007).

Sunt doar o parte dintre cãrþile purtând
semnãtura profesorului.  Alãturând cãrþilor sale cele
peste 40 de promoþii de studenþi,  seriile de
masteranzi ºi doctoranzi ce s-au bucurat de atenta
ºi exigenta sa îndrumare, opera profesorului Nicolae
Constantinescu capãtã dimensiuni ce justificã
prestigiul de care se bucurã. Iar admiraþia noastrã,
dragã domnule profesor, e pe deplin justificatã!

 Marian ªTEFAN

PAVÃZÃ

Îºi cântã vântul simfonia
În sfânta orgã de copaci,
Mi-e sufletul ca vijelia
Sã vii, iubito, sã-l împaci!

M-a cotropit melancolia,
Tu vraja ei poþi s-o desfaci,
Descântã-mã cu fantezia
ªi cu credinþa unui vraci,

Sã retrãiesc magnific jocul,
Clipa de vis, de dor, uimirea,
Când ne împovãreazã focul
ªi trupurile simt pornirea

A ceea ce se cheamã ºocul
Potopului numit iubirea!

PÃRUL

Þi-e pãrul ca  fâneþele cosite,
Rai de miresme nemaiîntâlnite,
Sau poate  noaptea fabuloasã-n care
Vor ochii mei sã-ºi afle desfãtare!

Rãcoarea apei de izvor sfinþitã,
În care-nnoatã mâna mea vrãjitã,
Iar dezmierdarea pare o scânteie
Când trupul poartã zbucium de maree!

Trãiesc, iubito, clipa fascinantã
Când simt lumina ochilor cã scade
Culcuº de-mbrãþiºare relaxantã
Þi-aºtern din mâini în acolade!

Îþi laºi, peste-a ochilor arcadã,
În  fald mãtasea pãrului sã cadã!,

MAREA  ªI  PESCÃRUªUL

Sã fii o mare înspumatã,
Iar eu un pescãruº pe val,
Adus de-o boare de mistral
ªi coborând ca o sãgeatã.

Ca într-un joc fenomenal
Tu sã-þi laºi gura sãrutatã,
Sã fii de zborul meu curtatã
În sfânt ºi straniu ritual.

Chemarea ademenitoare
A valului ce-mi dã putere
Mi-aprinde sângele-n artere
ªi mã înalþã cãtre soare,

Când eu sunt þipãt de plãcere,
Iar tu, perpetuã dogoare!

Ilie Comãniþã

FÃRÃ  LEAC

Prin întunericul de noi dorit
Ca o reginã-a nopþii-ai înflorit
Cu-arome devastând þinutul
Tu mi-ai înmiresmat sãrutul.

Mã ispiteºti cu trupul tãu suav,
De dorul tãu demult eu sunt bolnav,
Nici un ghioc ºi nici descântece
Nu pot, iubito, sã mã vindece!

În  braþele-mi sacerdotale
E-o liniºte ca-n catedrale,
Doar orga inimii se-aude,
Cu sufletul tu îi rãspunde.

ªi sã trãim fãrã convenienþã
Momentul de resipiscenþã!

STÃPÂNI

E fulgul rece aºezat pe frunte
Ca un sãrut dumnezeiesc ºi pur,
Suntem nãlucile ce prind contur
Prin ceaþa care stã sã ne înfrunte.

Deasupra, ramurile sunt arcade,
Protecþie peste vãpaia noastrã,
Sã nu ia foc imensitatea-albastrã
ªi stelele pierdute în pleiade.

Simt trupul tãu ca un fluid ce curge
Spre matca palmelor ce îl aºteaptã,
O viscolire înspre noi se-ndreaptã,
Când lanþu-mbrãþiºãrilor ne strânge,

Trãim cu inima în dor ºi în visare,
Stãpâni peste imperii de ninsoare!
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cmyk

Eminescu

Lumea încã îºi înalþã pãmânteºtile zidiri,
Lacul codrilor albastru îºi mai scrie soarta-n unde…
Ne e dor de Eminescu ca de primele iubiri,
Luminoase, jucãuºe, trecãtoare, dar profunde…

Þin ºi astãzi pãpuºarii aþele în mâna lor,
Prezentând, pe-aceeaºi scenã, drama veºnic neschimbatã,
Noi, actori fãrã de voie, mai avem un singur dor
Ne e dor de Eminescu, ca de mamã ºi de tatã…

Într-un veac al depãrtãrii de izvor nãscutu-ne-am,
Când se-aprind tot mai puþine stele care nu mai pier…
Ne e dor de Eminescu precum frunzelor de ram,
Precum teiului de floare ºi pãdurilor de cer…

Petru BOTEZATU
(Cahul, Republica Moldova)

Scrisoare
cãtre Eminescu

Uitãm ades cã dulcea Bucovinã
Ni te-a nãscut zglobiu în sânul ei
ªi nu vreun templu arvunit de zei
Dar întru toate nu porþi nici o vinã.

În intangibil te-au închis demult
Cei ce creaþiei nu-i pot da hranã
Muncind ireversibila lor ranã
De-a se-nrudi obiectului de cult.

Þi-am spus  luceafãr, sfânt, un fir nu-i leagã
De matcã  nici cât umbra de statuie
Iniþierii-n alb  filozofie
Dar cine-n aprig verb sã te-nþeleagã?

Azi te-nspãimântã ce-ai primit în spate:
Rãstãlmãciri, legende de pãmânt,
Strivind lumina-þi, jocul din frãmânt;
În spirit clarvederea ne împarte.

Adria Bãnescu

Cântec orb
Ce ai inimã?!
N-am ghes. Nici iubire de cules. Am doar bulgãri
de suspin, pe care îi cresc la sân. Cã sunt de ierburi silit
sã nu-mi gãsesc aºternut, sã n-am rost pe unde sunt…
Pe când vreau sã intru, ies. Când mã-ntorc parcã mã duc.
Ramuri negre fãrã trup mã peþesc pe dedesubt.
De-aº deschide vreo tulpinã aº fi inimã hainã,
aº fi stea fãrã luminã…
De aº trage, of, nãdejde de la inimile treze,
numai margini aº culege…, numai flori fãrã petale.
Mamã, sufletul mã doare ºi-mi pãtrunde frigu-n oase…!
Oasele-mi scâncesc fricoase… Le e teamã sã nu cadã
înlãuntru vreo zãpadã ºi sã-ncremeneascã-n ger
duhul lor de porumbel. Îndurare, atãta cer…
Fã-mã, doamne, primãvarã, sã-nverzesc dacã mai pot
peste ochiuri de nãvod. Sã stau cu verdele-n sus
amirosind a colind prin lacrima de molid. Cã, acum,
în toamna rece, sufletul mi se petrece ca o pasãre de foc.
ªi mai dã-mi, doamne, noroc sã trag umbra lin pe dreapta,
pânã se închide poarta drumurilor în rãspântii.

Ce ai inimã…?!
N-am cruce.
Sufletu-mi prin scânduri curge. ªi nu ºtiu unde m-aº duce…
                                                                Costel Bunoaica

XI

Sã recitesc autumnalul poem de Benjamin Fondane.
Sã redescopãr Ursa Mare pe cerul pistruiat de stele.
Sã mã îmbete cu arome-n livadã  mãrul Ionatan.
Sã tragã-n faþa casei carul împovãrat de roade grele.

Sã redescopãr Ursa Mare pe cerul pistruiat de stele.
Sã facem clacã ºi din vatrã sã scoatã mama un bostan.
Sã tragã-n faþa casei carul împovãrat de roade grele.
Sã cânte tata doine „prinse” pe vremea când era cioban.

Sã facem clacã ºi din vatrã sã scoatã mama un bostan.
Sã-mi inflameze-nchipuirea poveºtile cu draci ºi Iele.
Sã cânte tata doine „prinse” în vremea când era cioban.
Sã iasã luna ºi sã toarne bunicul vinul în ulcele.

Sã-mi inflameze-nchipuirea poveºtile cu draci ºi Iele.
Sã spargã nuci patriarhale bunica pe un bolovan.
Sã iasã luna ºi sã toarne bunicul vinul în ulcele.
Sã depene-ntâmplãri din þara-i transfugul rãzvrãtit Ivan .

Sã spargã nuci patriarhale bunica pe un bolovan
Sã râdã de flãcãii brudnici nevestele de muscã rele.
Sã depene-ntâmplãri din þara-i transfugul rãzvrãtit Ivan.
Sã fiu rugat în toiul clãcii sã spun  din versurile mele.

Sã râdã de feciorii brudnici nevestele de muscã rele.
Sã mai disparã câte unul sã-ncerce þuica la cazan.
Sã fiu rugat în toiul clãcii sã spun din versurile mele.
Sã se încingã hora-n care cu toþii tropotesc avan.

Sã mai disparã câte unul sã-ncerce þuica la cazan.
Sã chicoteascã-n pumni ºtrengarii de dupã gardul de nuiele.
Sã se încingã jocu-n care cu toþii tropotesc avan.
Sã nu se lamenteze nimeni cã va pleca fãrã pingele.

Sã chicoteascã-n pumni ºtrengarii de dupã gardul de nuiele.
Sã nu mai prididesc cu dusul pãnuºilor în alt saivan.
Sã nu se lamenteze nimeni cã va pleca fãrã pingele.
Sã recitesc autumnalul poem de Benjamin Fondane !

Pantumuri noi din satul vechi
Ion Roºioru
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