
„... 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“
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HELIS

Acum nu-i mai spun Nichita…Acum îi spun poetul
Nichita Stãnescu.

 Cândva, am stabilit cu Mircea Dinescu sã ne întâlnim
acasã la Nichita, în Amzei. Mircea a întârziat; eu am
cumpãrat, dupã obicei, o sticlã de vodcã ºi am urcat.
Nichita era singur; în loc de alte cuvinte a rostit sentenþios:
‘Tu acum o sã bei cafea!’.( Aici trebuie sã spun cã
,,întâmplarea” de mai la vale n-ar fi avut loc dacã Mircea
Dinescu  ar fi venit la timp, el nesuportând sã se dialogheze
cu un autor ,,clasic în viaþã”  chiar pe teme din opera
respectivului. Þin minte cã într-o searã l-am luat cu mine la
Mogoºoaia pe prietenul meu Nicolaie Chiru, profesor de
literaturã la Liceul „Gh.Lazãr”. Ei bine, distinsul autor de
manuale ºi culegeri s-a apucat sã-l laude direct, în faþã, pe
Marin Preda pentru ,,scena salcâmului” din „Moromeþii”…
,,Clasicul în viaþã” mormãia stânjenit, iar Mircea m-a somat,
mai târziu, sã nu mai vin cu neinspiraþi din ãºtia la
Mogoºoaia). Aºa cã, în absenþa lui Mircea, i-am spus
repede lui Nichita cã tocmai am citit într-un eseu publicat
de un ilustru critic literar cã versul ,,Ea era frumoasã ca
umbra unei idei” este INDICIBIL. Într-o clipã,
interlocutorul meu s-a ridicat, parcã atins de panicã, dând
sã iasã spre bucãtãrie, aruncând peste umãr un ‘ªi acuma
tu o sã mã întrebi pe mine ce anume a vrut sã spunã poetul
în versul ãsta, daaa?! Pãi am vrut sã spun cã adicã ‘Ea era
frumoasã ca umbra unei idei’,a-tât !!!’. I-am rãspuns cã nu
este nevoie sã-mi explice nimic, pentru cã a avut grijã
Eminescu-,,cel carele toate le ºtie”- sã mã lãmureascã.

ZILE

Mã apasã pe umeri zile
De întuneric, ºi grele,
Ca niºte pietre tocite în drum, ca niºte,
În sfoarã, obosite mãrgele..

Vai de zlele-amãrâte-nsutit,
D argat urgisit…

Scoalã-te cu noaptea-n cap,
Lasã-te somnului cât mai târziu,
Fii bucuros dimineaþa, seara fii
Fericit cã încã eºti viu…

Arz-o blestemul, de azi pe mâine,
De zgardã, viaþã de câine…

Naºte-te om, supravieþuieºte sclav,
Atotneºtiutor de orice bine,
Cu-amãrãciune, zi de zi,
La uºi strãine…

Sãrutã, la porþile altora, ãmântul,
Tocmai potrivit sã-þi devinã mormântul…

CORVADA

Ce-o fi viaþa, oare ce-o mai fi
Dorinþa de viaþã, rãbdarea de-a trãi,
Ce-o fi viaþa unui om surpat
În pieptul meu, acesta, de argat…

O fi existând vreo inimã  -
Cea mai uriaºã inimã a inimilor,
Mai încãpãtoare ca mãrile,
fremãtãtoarele,
Mai prãpãstoasã ca toate adâncurile,
Lumea întreagã sã încapã
În bietul meu piept cu-uzurpate
hotarele…

O mai fi existând pe undeva o zi albã,
O zi a tuturor zilelor, mângâitoarele,
O zi a slugilor, o sãrbãtoare
A cerului, o mãrinimoasã
ªi o scãpãrãtoare,
De sã se opreascã soarele
ªi-n ceasuri timpurile, vremurile, de
mirare?…

Traducere de
Mihai Zicovski ºi ªerban Codrin

De mult viu, se mult murise…
Nichita s-a aºezat cu
bãrbia sprijinitã în
palmã, cu ochii lui
albaºtri sfedelindu-mã:
‘Unde spui cã vorbeºte
Miºu despre asta?’. Am
rãspuns scurt, puþin
intimidat, cã în ,,Atât de
fragedã”. Nichita s-a
ridicat strigând: ‘Nuu!’.
L-am rugat sã se aºeze
ºi i-am recitat:

‘Deodatã trece-o CUGETARE,
Un vãl pe ochii tãi fierbinþi:
E-ntunecoasa renunþare,
E UMBRA DULCILOR DORINÞI. “

Am continuat sã-i arãt, cu multe cuvinte, cum
,,cugetarea’’(ideea) este la Eminescu ,,umbra dulcilor
dorinþi”, deci o frumuseþe nesfârºitã ca însãºi iubirea. Iar
dacã în matematicã a=b, atunci ºi b=a. Astfel cã, ,,Ea era
frumoasã ca umbra unei idei”, la Nichita Stãnescu
înseamnã cã EA era frumoasã pe cât poate fi  iubirea idealã.

‘ªtii ce faci tu acum?’, a rostit Nichita fãrã sã clipeascã;
‘Tu acum ai cântat o partiturã compusã de Eminescu,
folosindu-te de VIOARA MEªTERITÃ DE MINE.’

 Acum nu-i mai spun Nichita… Acum îi spun poetul
Nichita Stãnescu.

Aurel Sefciuc

KOCO  RACIN
(1908-1943)

Poetul naþional al Republicii Macedonia

Ceea ce se petrece acum în
Japonia  este o tragedie despre
care ne vom aduce aminte
multã vreme. Astfel de
evenimente vin mereu sã ne
ºopteascã cine suntem ºi pânã

unde putem ridica sfidãtori nãsucurile noastre  fine.
Spre deosebire de tragediile trecutului, multe dintre 
ele la fel sau chiar mai distrugãtoare, cea de acum
poate fi urmãritã aproape în direct din oricare colþ
al lumii. Aceastã privire strãinã, în durerea ºi spaima
acelor oameni, pare o indiscreþie, ca sã nu spun mai
mult. Devenim astfel pãrtaºi la o neputinþã despre
care ar trebui sã ne aducem aminte în fiecare zi.

Am încercat sã evit în aceste clipe imaginile
transmise de agenþiile de ºtiri ºi cu toate acestea au
fost câteva care m-au marcat. Japonia este poate
cea mai disciplinatã naþiune. O disciplinã impusã de
secole de lipsuri ºi greutãþi. Istoria lor, spunea un
scriitor francez, este un model de „management al
timpului”, cu principii ºi obiective urmãrite cu
consecvenþã ºi pânã la capãt. Multe lucruri le-au
fost potrivnice, atât de potrivnice încât noi, cei
crescuþi în plinã civilizaþie a corcoduºului
binefãcãtor, nici nu le putem înþelege. Pe vremea
când alþii huzureau printre lãptuci, ei au decretat
învãþãmântul ca prioritate absolutã ºi mai multe zeci
de ani s-au þinut de promisiune în mod desãvârºit.
Au cumpãrat ºi au cãrat .. pãmânt de pe continent
cu vapoarele sau cu bãrcile. Au  fost  poligonul de
încercare al bombelor atomice ºi „beneficiarii” unei
capitulãri  în condiþii imposibile. Au gãsit de fiecare
datã în interiorul lor acea scânteie care sã-i ducã
mai departe. Despre cutremure, ce sã mai vorbim!
Nu numai cã au creat un ansamblu de reguli ºi
principii, dar le ºi respectã cu sfinþenie.

Cutremurul nostru cel de fiecare zi
Nici nu vreau sã mã gândesc ce s-ar petrece

dacã un astfel de cataclism ar avea loc în Europa
sau în America. La New Orleans, în timpul marilor
inundaþii de dupã „Katrina”, autoritãþile americane
s-au recunoscut învinse, fãrã putinþa de a gestiona
un astfel de eveniment. Mai trebuie sã reamintesc
cine au fost primii care le-au sãrit în ajutor!? Despre
eventualitatea unui cutremur de o asemenea
intensitate nici nu se pune problema în Vrancea.  ªi
totuºi, aveþi puterea sã vã imaginaþi cum ar arãta 
România lovitã de o asemenea tragedie? Mie mi-e
fricã sã o fac! Nu pentru cã nu ar rezista bietele
noastre clãdiri (cãci nu ar rezista!), nu cã nu am fi
organizaþi din punct de vedere instituþional (cãci
nici nu suntem!), ci pentru simplul motiv cã nu ne
mai uneºte nimic! Absolut nimic!

Imaginea despre care vã spuneam la început cã
a avut darul de a mã pune pe gânduri, a fost a unui
supermarket filmat în interior cu o camerã de
supraveghere. Se puteau vedea standurile
magazinului vibrând de tensiunea cutremurului ºi
cum  conserve ºi sticle cãdeau pe podea. Atunci,
în plin cutremur, trei tinere japoneze s-au repezit
fãrã ezitare sã þinã cu braþele ºi cu trupurile lor
mãrfurile din rafturi. Nu erau acasã  ºi produsele
pe care le protejau nu erau ale lor! Pentru mine,
românaº neaoº, acest comportament a fost unul
nefiresc, ºocant chiar. Cum adicã! De ce nu s-au
repezit acele angajate sã-ºi umple buzunarele cu ce
le cãdea la îndemânã ºi sã fugã pe uºile magazinului
cât le þineau picioarele!? Ce îi uneºte pe ei ºi nu
ºtim noi!? Ori poate cã ºtim dar ne este ruºine sã
recunoaºtem.

(www.ziarulialomita.ro)

Dan Elias
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1933. Se naºte în casa pãrinþilor sãi, la 31 martie, Nichita
Hristea N. Stãnescu. Era o primãvarã neobiºnuit de
cãlduroasã, cu mult soare, totuºi în camera de la stradã
inundatã de luminã ardea focul în ºemineul de un model
cu totul aparte, acoperit cu faianþã ºi marmorã, fãcut dupã
gustul lui Nicolae Hristea, tatãl poetului, om cu plãcerea
lucrurilor rare. Întâiul nãscut veni pe lume într-o vineri,
puþin înainte ca sunetul armonios al pendulei casei sã
anunþe orele 12. Bãiatul era sãnãtos ºi puternic, asemeni
tuturor bãrbaþilor neamului Stãnescu. Primi numele celor
doi bunici, Nichita ºi Hristea, pãrinþi îi vor spune, însã,
mereu în alint Nini. Avu fire blândã ºi luminoasã, ca ziua
naºterii lui. Ursitoarele i-au fost darnice înzestrându-l cu
extraordinare puteri creatoare, cu o frumuseþe de înger
rebel. Mai târziu, poetul afirmã în „Evocare”: „Soarele acela
primãvãratec avea sã-mi fie astru tutelar toatã viaþa. Era
un soare de pe vremea covrigilor cu susan/ cu puþin
înainte de-a se însera/ fiecare razã a lui/ mirosea aromitor
ca ºorþul mamei”.

A rãmas repetent în clasa întâi primarã, fiindu-i
deosebit de greu sã-ºi imagineze cã vorba vorbitã ºi
cuvântul cuvântat existã ºi ar putea fi scrise.

A citit Bacovia ºi s-a uluit de viziunea lui Totalã ºi a
descoperit parodiile lui Topârceanu, de la care a luat o
lecþie vie despre diferitele forme prozodice amare, învelite
în ciocolata umorului. A învãþat atât de bine lecþia încât,
în cele din urmã, a reuºit sã o uite.

Aparenþa lenei în acþiunea fizicã este numai o aparenþã.
Se gândea zile ºi nopþi la o singurã viziune ºi când scria
(sau mai degrabã o dicta) dãdea iluzia improvizaþiei.

Nu a reuºit niciodatã sã-ºi constituie o familie, din
excesul de idealizare a ideii de femeie iubitã.

Mirat, uluit de ideea cã existã timp, vede în orice ceas,
în orice orologiu, în orice clepsidrã, forma unui posibil
sicriu.

Nu-i plãcea sã cãlãtoreascã, deºi a cãlãtorit, nu iubea
lucrurile de care, atunci când le poseda, se desparte
repede, cu o bucurie ironicã.

Citea de nenumãrate ori, mereu ºi mereu, aceleaºi cãrþi,
cum ar fi bunãoarã Epopeea lui Ghilgameº, Cartea lui Iov,
Odiseea sau unele piese ale lui Shakespeare.

AUTOPORTRET

„Prietenii mei mi-au cerut sã-mi fac un autoportret în
câteva rânduri tipãrite. Mi-am pus la mânã ceasul de auzit
ºi la ochi ochelarii de micºorat timpul ºi mi-am zis cã, cel
mai frumos autoportret al meu, iubite cititor, este faptul
cã ne-am întâlnit în timpul vieþii noastre, iar nu în timpul
vieþii altora.

Dacã nu este mulþumitor acest autoportret, atunci aº
mai adãuga faptul cã a te naºte este o sugrumare, iar a
muri, un strigãt.

Faptul de a te fi nãscut este atât de uluitor ºi de mirabil,
încât este mai degrabã asemuitor întâmplãrii decât legii. Voi
zice ºi eu în consecinþã cã întâmplarea naºte legi, iar legile
nasc întâmplãri. Întâmplarea nemaipomenitã de a fi cal poate
fi asemuitã cu nemaipomenita întâmplare de a fi arbore.

Pe om îl ispãºeºte de individualism cuvântul, care este
un organ colectiv al umanitãþii, dacã nu cumva singura ei
fiinþã fragmentatã în nesfârºite substantive ºi verbe rostite
de pieritorii pãmântului.

Despre poezie am o pãrere foarte bunã. Dacã din punct
de vedere sociologic omul este dezastruos, dacã din punct
de vedere psihologic omul este explozibil ca ºi dinamita,
din punctul de vedere al poeziei din om, omul ne apare
încã de nejefuit.

Averea cea mai sigurã ºi mai importantã pe care o are
umanitatea din timpul umanitãþii mele este poezia fiecãrui
om în parte, ºi în acest sens înþelegem estetica ca pe
expresia cea mai fiinþândã a eticii.

Poetul este aidoma unei moaºe de þarã care ajutã
femeia pe câmp sã nascã. Dar a confunda moaºa cu
miracolul naºterii ar fi un cântec al surzilor.

Vasile Panã

Revistã literarã cu un înalt standard
calitativ…bravo!

Am încercat sã evaluez individual fiecare
autor  cu note de la unu la zece. Notele acordate
spun totul despre valoarea revistei.

Dan Elias (Pagina 1-11): Puþin partizan, dar
delicios prin conciziunea analizei ºi stilul mobilizant
-antitetic -  9.

Titi Damian (Pagina 1-2-3): Intuiþie corectã dar
excesiv didacticist. Probabil d-sa este profesor ºi
evadeazã greu din canoane. În rest, lãsând la o parte
micile exagerãri, a judecat corect “Baladierul” lui
ªerban Codrin - 8.

Claudiu Grecu (Pagina 4): Baroc, încifrat, greu
accesibil sau accesibil îndeosebi specialiºtilor.
Dezvoltarea conceptelor transgreseazã
metaficþional într-o dimensiune multifuncþionalã -
7.

Ofelia Prodan (Pagina 5): Exerciþii de
sinceritate, construcþii poetice care reverbereazã
constant pe acelaºi ton uºor depresiv - 8.

Ioan Neºu (Pagina 6): Mânã sigurã de
profesionist - 9.

Florina Raluca Voiteanu (Pagina 6):
Cerebralã, neutrã. Mesajul se relevã dupã aceleaºi
canoane ca ale unei ghicitori - 8.

 „Întâmplarea nemaipomenitã de a fi cal
poate fi asemuitã cu nemaipomenita întâmplare

de a fi arbore”
NICHITA STÃNESCU (1933-1983)

Poezia poetului stârneºte poezia intimã a fiecãruia.
Un poet este cu atât mai mãreþ cu cât cei care-l citesc

nu pe el îl descoperã, ci pe ei înºiºi.

Ave!
A vostru Nichita Stãnescu

Azi.”

Vorbeºte mama Poetului

- Cãrþi? „Ce bibliotecã frumoasã am avut!”
- Horoscop? „S-a nãscut cu noroc la cãrþi. Nini avea

cinci ani când mi-a zis cã o sã facã un horoscop pentru
copil, numai sã-i dau data naºterii ºi sã-i vadã liniile palmei.
Mi-a adus acasã patru foi scrise ºi mi-a explicat cã el o sã

ajungã cineva chiar dacã o sã fie cam bolnãvicios. ªi cã o
sã ºadã pe o ladã de bani. Unde o fi lada aceea, eu nu
ºtiu!”

- Succese literare. Nu prea am luat în serios primele
lui succese în poezie. Prima oarã când mi-a citit o poezie
micuþã, scrisã de el, eu tocmai mestecam într-un cazan cu
bulion, aveam treabã multã ºi i-am zis: Ia mai lasã-mã în
pace cu prostiile tale! Nu þin minte despre ce poezie era
vorba.”

- Studii politehnice. „Studii? Eu am vrut sã dea la
Politehnicã. Practic aºa ºtiam când a plecat de-acasã.
Numai cã el n-a dat acolo.”

- Pianul. „Aveam un pian. Lui îi plãcea atât de mult
pianul cã, atunci când venea de la ºcoalã, îºi zvârlea ºapca
ºi începea sã zdrãngãneascã pânã îmi spãrgea urechile.”

- Prima iubire. „Prima lui iubire a fost o fetiþã, Alice.
El avea cinci ani, ea 11 ºi Nini o alinta spunându-i Sissy.”

- Limbi strãine. „Nini nu se omora cu învâþãtura, dar
avea totdeauna note bune. Nu era tocilar. Nu-i plãcea
limba rusã ºi nici germana nu voia s-o înveþe.”

Culese de Vasile PANÃ
Material bibliografic: „Album memorial”(1984);

„Manuscriptum”(1984)

Helis, numãrul 2, februarie 2011
Alexandru Bulandra (Pagina 7): Accesibil ºi

doct. Mã întreb câte cãrþi ar scrie despre un punct
în spaþiu - 9.

Raluca Matei  (Pagina 8): Versurile sunt
expresia vie a sinceritãþii ei. Bunã. Dacã va con-
tinua pe acelaºi ton, va reuºi. - 9.

Vasile Radu (Pagina 8): Exprimare vioaie ºi
sugestivã - 9.

Tudor Cicu (Pagina 9): Analizã pertinentã ºi
obiectivã - 9.

Costel Bunoaica (Pagina 9): Poezia trece
într-o nouã etapã descoperindu-ºi valenþe lirice
viguroase - 10.

Dan Elias (Pagina 10): Nefiind încorsetat de
rimã, autorul este mai persuasiv, iar mesajul transmis
mai pur - 10.

Elena Daniela Nãstase (Pagina 10): Ca ºi la
celelalte autoare, sensibilitate debordantã, frumos
canalizatã în actul poetic-9.

Gheorghe Dobre (Pagina 11): În formatul
prezent aduce un suflu nou în literatura românã.
Trioul Dobre, Elias, Bunoaica si-a propus parcã sã
se redefineascã cu fiecare numãr al revistei - 10.

Mihai Iorga (pagina 12), Ruxandra Petre
(pagina 13), Marian ªtefan ºi Petre Otu (pagina
14), ªtefan Grigorescu (pagina 15): Profesionalism
si rigoare ºtiinþificã - 10.

Loredana Dalian (Pagina 16): ªtie sã scrie.
Din relatarea autoarei am înþeles cã Florin Ciocea
are o stânã. În cazul acesta, sus numitul este cioban
sau poet-cioban? Ori amândouã?- 9.

Vasile Iordache (Pagina 17): Analist fiind, par-
tizan uneori, care spre deosebire de alþi analiºti face
mai mult literaturã - 9.

Romeo Ilie (Pagina 17): Poet misionar cu
uºoare tente mistice - 9.

Vasile Panã  (Pagina 18): Frumos scris, volubil,
clar, nesofisticat - 9.

C. Michael Titus  (Pagina 19): Poet
introspectiv, mai bun de zeci de ori decât alþi poeþi
cocoþaþi pe tribunele comuniste - 9.

ªerban Codrin (Pagina 20): Poeme superbe
dacã privim din perspectiva retoricii lirice, dar fãrã
suflet, bijuterii reci care incumbã un vag aer
hibernal. Greºesc? - 9.

Adria Bãnescu (Pagina 20): Blazare, sterilitate,
cel puþin acest poem - 7.

Dan Simionescu
Critic literar

(Paris. 04.03.2011)
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Destinele îºi au legile lor.
Uneori pornesc împreunã,
apoi se despart brusc, fãrã a
se mai întâlni vreodatã; alteori
aleargã paralel fãrã sã ºtie unul
de altul; de nenumãrate ori se
intersecteazã, se împletesc,
se despart sau se apropie.
Cum s-a întâmplat ºi în cazul
meu ºi al avocatului (ºi
jurnalistului) Valere Burlacu.
Amândoi avem rãdãcini din
zona vestigiilor rupestre din

Munþii Buzãului, de unde istoria încã musteºte de
legende. Strãmoºii lui ºi ai mei au coborât, cu mai
bine de un secol în urmã, întemeind sate în miezul
Bãrãganului ialomiþean, unde mai târziu am ajuns ºi
eu. El era jurnalist prin Slobozia, eu profesor la
Urziceni. Eu am publicat primul  roman, Fagul, în
care un personaj era elev la o ºcoalã din Bozioru, el a
scris Scadenþa, în care eroul poposeºte în Bozioreni,
ca profesor. Probabil, sporadic, drumurile ni s-au mai
intersectat în acest spaþiu geografic ialomiþean, dar
popasul cel mare l-am fãcut amândoi în acest spaþiu
spiritual, chiar dacã Domnia Sa locuieºte în Bucureºti.
Am ajuns din nou aproape unul de altul, cum se
întâmplã, printr-o cunoºtinþã comunã: „ªtii, Dom’
Valeriu, Titi Damian a scris un roman despre zona
noastrã...”; „ªtii, Dom Titi, Valere a scris în roman ºi
despre zona noastrã.” ªi aºa am intrat în posesia
volumului sãu de-abia prin 2009, când am reuºit sã
ne strângem din nou mâinile. Doar astãzi mi-am fãcut
timp sã scriu, deºi l-am citit ºi l-am recitit...

Romanul Scadenþa, ed. Arcade, Buc. (2007), 330
pag.  ficþiune ºi document deopotrivã  „resemnificã
realitatea unei Românii care graviteazã în jurul
Revoluþiei”, dupã cum subliniazã pe coperta patru
distinsul prozator Nicalae Stan. Mai precis, indicii
temporali ºi spaþiali sunt fixaþi cu exactitate de cãtre
autor: acþiunea începe „în ziua toridã de 13 iunie 1987,
la Crucea Caraiman”, iar eroul moare într-un „acci-
dent” de maºinã „în noaptea de 16 iunie 1990 în jurul
orei 22,30, în zona Bozioreni.”

Acþiunea romanului urmãreºte douã planuri paralele
care, uneori, se intersecteazã. Primul plan surprinde
o întâlnire conspirativã la Crucea Caraiman, a trei
ofiþeri ai Securitãþii. Acolo, cei trei fac o analizã a
situaþiei din þarã ºi a celei internaþionale (întâlnirea dintre
celovec ºi yankeu), prevãd sfârºitul regimului
Ceauºescu, plãnuiesc arhivarea tuturor documentelor
de cadre într-o Bancã de Date a Destinelor Individuale,
infiltrarea agenþilor de încredere ai securitãþii în
structurile importante ale statului pentru rãsturnarea
regimului ºi preluarea puterii, din interior, de dupã...,
apoi asocierea la Noua Ordine Mondialã...

Cel de-al doilea plan îºi are debutul în biroul
prorectorului Universitãþii Bucureºti, profesorul
Albuþiu, cãruia îi fusese anunþat în audienþã ºeful unei
direcþii cu rol important în siguranþa statului. Tocmai
trebuia sã se facã repartiþiile studenþilor la posturi, iar
acesta îi cere ferm sã scoatã, în interes naþional, de
pe listã, postul de cercetãtor la Institutul de Studii ºi
Cercetãri Istorice, care ar fi revenit, de drept,
eminentului student George F. Ioanide, ºeful promoþiei,
cu zece, probabil candidat la premiul Nobel, fiind pe
cale sã descopere enigmele piramidelor egiptene. În
ciuda opoziþiei argumentelor, postul este tãiat de pe
listã ºi studentului i se oferã, în schimb, cel de asistent
al profesorului. Acest post de asistent era vizat ºi de o
colegã a sa, Magda, care „i-ar putea oferi atâþia bani,
câþi nu poate sã-i numere într-o viaþã.” Scârbit de
maºinaþiuni, alege postul de profesor de la ªcoala
Generalã Gãvãneºti, judeþul Buzãu, în ciuda protestelor
soþiei sale Alina, „cea mai superbã brunetã cu ochii
verzi zãmislitã vreodatã de mama naturã, viitoare
doctoriþã pediatrã, cu trupul dãltuit parcã din cel mai
bun material uman.”

Drumul pânã la Gãvãneºti seamãnã cu o aventurã
într-o lume situatã cu un secol în urmã. În Autogara
Nord din Buzãu o întâlneºte pe tuºa Zenovia, care-i
va fi cãlãuzã pânã la destinaþie. Autobuzul este atât de
rablagit, încât pasagerului „îi clãnþãne dinþii ca la
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mãgãreaþã când înghite ciulini nemestecaþi”. Ajuns la
destinaþie, dupã alþi cinci kilometrii de urcuº pe jos,
constatã cã ºcoala este desfiinþatã, iar postul de istorie
se gãseºte la Bozioreni, dar ocupat. Directorul îl trimite
sã ia negaþie de la Inspectoratul ªcolar Buzãu, pe care
o refuzã, dar de acolo pleacã la minister sã-ºi caute
dreptatea.

Sosit la Bucureºti, trece mai întâi pe la locuinþa sa
din vila Ioanizilor, strada Pangratti, naþionalozatã, o
descoperã pe Alina în braþele unui bãrbat „cu o figurã
ciudatã de ºobolan”. Intrusul îl loveºte în cap cu un
sfeºnic de bronz ºi-ºi pierde cunoºtinþa. Ajuns la cea
mai bunã clinicã de neurochirurgie din þarã, se
recupereazã lent. Între timp, întâmplãtor, descoperã
în „Scânteia tineretului” cã fusese, de fapt, tâlhãrit,
pentru statueta primitã în dar de la Muzeul de
Arheologie din Cairo. Ulterior, va afla cã fusese lovit
de un membru important al Cooperativei...

Întors la Bozioreni, în gazdã la tuºa Zenovia
lucreazã intens la studiul sãu, dar intrã în conflict cu
autoritãþile locale care colectau pentru fondul de stat
„ouã, gãini, porci, raþe, tot...” Se împrieteneºte cu
pãrintele Mirel a cãrei soþie Lucica avea sã-l atragã
într-o aventurã. La Bucureºti aflã cã soþia sa a obþinut
divorþul în lipsã, rãmânând ºi fãrã locuinþã. Lucreazã
intens la cartea sa, izolat în Gãvãneºti, dar este chemat
la Judeþeana de Partid, unde i se propune sã þinã un
discurs elogios la Congresul Educaþiei Politice ºi
Culturii Socialiste. Acolo, stupoare, abandoneazã
discursul oficial ºi rosteºte propriul discurs  credinþa
sa în legãturã cu respectul faþã de adevãr. Cinic, i se
acceptã discursul, spre a se lãsa impresia cã opoziþia
are libertate de exprimare. Întors în sat, descoperã cã
locuinþa i-a fost percheziþionatã. Pãrintele Mirel îi
mãrturiseºte cã i s-a propus sã fie informator în
schimbul postului de secretar episcopal la Buzãu.
Bãtrâna este îngrijoratã de lucrul sãu alert ºi-i
sugereazã sã se relaxeze prin plimbãri în împrejurimi.
Seara, ajuns în zona Pineanca, va fi înconjurat de
cerberii de la Miliþie, înscenându-i-se cã a furat prune
din livada colectivului. În ciuda argumentelor, a
declaraþiei martorilor, va fi reþinut pentru cercetãri
optsprezece luni, i se refuzã avocatul ºi va fi
condamnat la zece ani închisoare.

În celãlalt plan, Cooperativa, condusã de Toni,
Nae, Miky, Octav ºi ceilalþi lucreazã febril, se infiltreazã
ºi îºi infiltreazã oamenii în organele statului, fie în
zonele de cadre, de conducere, în gãrzile patriotice,
dar mai ales în jurul Ceauºeºtilor, au întâlniri secrete
la Viena, etc. Între aceºtia, „Nae Pricopie era prototipul
clasic al pedantului perfect, preocupat mereu ca fiecare
fir de pãr sã fie aºezat la locul sãu. Fãrã excepþie,
apela numai la þinute sobre, cu un aer conservator,
preferând culorile închise, negru, gri sau kaki în
condiþii bine alese, cu cravata, cureaua ºi pantofii.
Reþinut în gesturi, convingãtor pânã la limita
extremã chiar ºi cu cei care ºi-au fãcut din obrãznicie
un aliat de nãdejde, adopta în orice situaþie o þinutã
dreaptã ºi rigidã.”

Infiltrarea va continua cu tenacitate, „marea
rãzmeriþã” va fi perfect dirijatã din umbrã de
Cooperativã. Revoluþia va învinge ºi infiltrarea în noile
structuri va continua. George Ioanide va fi eliberat ca
un erou, dar va fi propulsat, discret, tot de „ei” în
nuoa putere. Credul, va acþiona în spiritul adevãrului
ºi va ajunge la conducerea FSN Buzãu, apoi senator
ºi va deveni un apropiat al Seniorului. Simte pe pielea

sa discreditãrile prin presã, dezininformãrile ºi
intoxicãrile de tot felul. Memoria îi revine în momentul
când îl întâlneºte pe Mihai Todoruþ cel pe care-l
descoperise cu Alina ªerpescu în pat. În þarã au loc
evenimente peste evenimente: la Târgu Mureº, cele
din 13 iunie 1990, sosirea minerilor, farsa electoralã,
etc. Devenit incomod pentru noua putere, Miky
Todoruþ, un fel de Falconetti, dã un telefon: „Serioja,
a sosit vremea ca sã-þi demonstrezi adeziunea la Proiect
ºi recunoºtinþa faþã de binefãcãtorii tãi. Profesoraºul
ºi-a cam luat nasul la purtare. Vezi cã în seara asta va
pleca în munþi la o înmormântare. Marcheazã-l strâns
sã nu i se întâmple, Doamne fereºte, ceva.”

Victor Popete, ajuns ºeful Secretariatului Primului
Ministru, va publica necrologul în care este elogiat
profesorul, senatorul, Omul George F. Ioanode, la
înmormântarea cãruia urma sã participe atât
preºedintele României, cât ºi Primul Ministru, „dovada
a recunoaºterei depline a valorii dispãrutului.”

Romanul se încheie cu o replicã scurtã, la titlu:
„În rest, Nimic! Deocamdatã...”, propoziþie ce oferã
largi deschideri spre evenimente viitoare, ce vor fi
detaliate într-o altã carte a autorului.

Dincolo de întâmplãri, prezentate în scene de o
limpezime exemplarã, cititorul descoperã o prozã de
bunã calitate, cu o sigurã tãieturã a frazei, prin care
autorul dovedeºte cã stãpâneºte bine compartimentele
limbajului argotic, neologic, popular, comun, cult, ju-
ridic, administrativ, ceea ce face o lecturã agreabilã,
chiar suculentã. Scenele sunt punctate de ºarje
eseistice de mare rafinament. Este cazul sã ne susþinem
afirmaþia: „ªahul a fost inventat de o minte diabolicã,
un bun observator al vieþii sociale. Deoparte ºi de alta
troneazã câte un rege ºi o reginã  echivalentul puterii
absolute unse de Dumnezeu pentru a cãlãuzi calea
prostimii spre nicãierul iertãrii pãcatelor. Fiecare familie
suveranã este apãratã de o armatã de pioni care au
fãcut zid în faþa sa. Dorinþa de evadare din pãtrãþicã
este cel mai bine simbolizatã de cei doi cai cu harul de
a sãri peste orice zid, în orice direcþie. Lateralele puterii
sunt vegheate de turnuri de apãrare menite sã taie orice
elan de învãluire. Totul previzibil pânã aici. Miºcarea
genialã a constituit-o aºezarea de-a stânga ºi de-a
dreapta stãpânilor a celor doi nebuni  simbol perfect
al crezului creatorului jocului de ºah cã orice putere
conþine în substanþa sa sâmburele autodistrugerii. O
forþã oarbã, menþinutã în stare latentã, incapabilã de a
raþiona. Este suficient numai sã-i deschizi pentru o
clipã câmpul din faþa sa pentru a trezi în mintea
nebunului înceþoºatã de vedenii iluzia regãsirii unei
libertãþi iluzorii... Arta unui bun strateg ºi tactician este
sã intuiascã cu o clipã mai devreme decât adversarul
care-i nebunul vulnerabil din ograda acestuia, cãruia
sã-i zgândãre orgoliile ºi ambiþiile mãrunte pentru a-l
atrage în vâltoarea jocului. Restul e o simplã bagatelã.”

Dacã romanul Scadenþa surprinde individul strivit
de teroarea istoriei, „Eu cu cine votez, Coane
gagaMIÞÃ?” ed. ARC 2000, Buc. (2009), 242 pag.,
dovedeºte  pe bazã de documente autentice  cum o
naþiune poate fi îndobitocitã, secãtuitã, strivitã, umilitã
numai în douãzeci de ani, tot de teroarea istoriei.
Cititorul descoperã aici un roman - pamflet total,
sintezã de roman politic, social, eseistic, document,
alegoric, „un rechizitoriu dur la adresa clasei politice
româneºti, atenuat prin mijloace artistice.” (Marin
Ifrim, cop.IV) Este o replicã la romanul de acum o
sutã cincizeci de ani al lui Nicolae Filimon, din
Dedicaþia cãruia împrumutã formula de adresare,
modernizând-o prin Caragiale, „Coane gagaMIÞÃ”
sau „Coane PârNache”, repetatã obsedant, ca
alegãtorul sã deschidã bine ochii. Romanul ar fi
devenitl o  Istorie Ieroglificã modernã dacã ar fi înlocuit
numele personajelor reale.

Peste toate, urmãrind destinul eroului odatã cu
destinul þãrii, se observã, fãrã sã se afiºeze ostentetiv,
patriotismul scriitorului, care, cu amãrãciunea
înþeleptului, trãieºte drama neamului. Scrisul sãu, cu
valoare de document, devine un avertisment, rostit
printr-un personaj anonim: „Democraþia-i grea, taicã.
Nu i-ai prins ºpilul, te-ai ars. O sã vezi tu asta, de nu
vei mai putea nici mãcar rosti cuvântul criticã, dar
sã o mai ºi faci!”
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CLAUDIU GRECU

METAFICÞIUNEA
Modulaþiile metaficþionale ºi

transgresarea limitelor textului

(urmare din nr. trecut)

Dacã naraþiunea, descrierea sau dialogul pot fi numite
moduri de enunþare (în calitatea lor de procedee
expozitive), nu acelaºi lucru se poate spune despre
metaficþiune. În acest caz, expunerea reprezintã doar un
element epidermic, iar semnificaþia de profunzime rezidã
în conexiunile intertextuale, în conþinutul critic,
metatextual ºi (mai ales) în raportarea textului dat la
parametrii ficþiune ºi realitate.

Considerãm, aºadar, cã metaficþiunea comportã mai
degrabã denumirea de sistem. Metaficþiunea se grefeazã
pe categoriile generice pre-existente (moduri de enunþare,
genuri literare etc.), participând astfel la spaþiul
transcendenþei textuale ºi realizând ceea ce Genette numea
arhitextualitate55.

Revenind la modul parodic, mecanismul fundamental
al metaficþiunii, relaþia sa cu întregul sistem devine, în
urma precizãrilor fãcute, mai lesne de analizat. Parodia
reprezintã un excelent exemplu al caracterului duplicitar
postmodern, menþionat la începutul acestui studiu.
„Funcþia criticã a parodiei descoperã astfel care forme
pot exprima cutare conþinuturi, iar funcþia sa creativã le
elibereazã în vederea exprimãrii intereselor
contemporane”56.  Prin urmare, cei doi versanþi ai parodiei
(dimensiunea criticã ºi dimensiunea creativã) realizeazã
în cadrul tradiþiei literare ceea ce ideologia postmodernã
realizeazã în sens larg: negare ºi reconstrucþie, demitizare
ºi remitizare, evaluare ºi reîmprospãtare axiologicã. Fãrã
îndoialã, parodia s-a manifestat întodeauna în acest fel,
dar numai coroboratã cu inerenta reflexivitate a sistemului
metaficþional reuºeºte ea sã-ºi punã în valoare întregul
potenþial creativ, devenind „parodie conºtientã de sine”57.

Procesul parodic devine prin aceasta nu doar
fundamentul sistemului metaficþional, ci ºi fundament al
evoluþiei ºi dezvoltãrii literaturii. ªcoala formaliºtilor ruºi
considera literatura un organism a cãrui dezvoltare o
descria prin douã concepte: insolitare58 ºi denudarea
procedeului59. Aceleaºi concepte sunt aºezate de cãtre
Patricia Waugh la baza funcþionãrii modului parodic;
ficþiunea se întoarce asupra propriilor posibilitãþi formale
(considerate epuizate60) ºi începe sã recreeze, sã
reîmprospãteze prin revizuirea ºi subminarea conºtientã
a canoanelor ºi convenþiilor literare. Astfel, metaficþiunea
ajunge sã punã în discuþie, prin modul parodic, însuºi
regimul ficþionalitãþii. Iatã cum descrie Matei Cãlinescu
aceastã trãsãturã a postmodernismului literar: „aº spune
deci cã acei critici care acceptã cu luciditate eticheta de
postmodernism o fac pentru a putea rãspunde unor
întrebãri despre statutul realitãþii ’în raport cu ‚ficþiunea’
în discursul literar contemporan; iar cei care o resping o
fac considerând cã astfel de întrebãri ºi-au primit deja
rãspunsul satisfãcãtor în trecut sau cã nu au nici un
rãspuns ºi, prin urmare, trebuie respinse ca fiind
neinteresante, sterile, poate chiar contraproductive”61.
Subminarea parodicã, încãlcarea convenþiilor, rãsturnarea
tiparelor relevã suflul transcendental pe care îl aduce cu
sine trangresarea textului înspre ºi dinspre realitate,
invadarea ºi contopirea reciprocã a celor douã sfere: se
estompeazã astfel graniþele cunoscute, se dizolvã
marginile ficþionalitãþii. Transgresarea metaficþionalã
produce o unificare ºi o suprapunere a celor douã câmpuri:
lumea se identificã cu textul, realitatea devine ea însãºi
un text (sau o reþea de texte). Postmodernitatea
transformã, aºadar, realitatea (cu toate atributele sale) într-
o hiperrealitate, neutralizând distincþia real-imaginar,
dupã cum analizeazã Jean Baudrillard: „o hiperrealitate
protejatã de acum înainte faþã de imaginar ºi faþã de orice
distincþie între real ºi imaginar, lãsând loc doar pentru
recurenþa orbitalã de modele ºi generarea de diferenþe
simulatã”62. În domeniul literaturii, geneza acestei
hiperrealitãþi, în care nu se mai aplicã distincþiile care
anterior se impuneau de la sine, creeazã o breºã
ontologicã. Odatã înlãturate convenþiile ficþionalitãþii,
conjugarea empiricului cu ficþionalul devine inevitabilã63.

Teoreticianul olandez Jaap Lintvelt face în cartea sa o
împãrþire a relaþiilor dintre instanþele unui text narativ din
punctul de vedere al unei concepþii pragmatice
(complementarã cu viziunea jakobsonianã asupra
comunicãrii), obþinând patru planuri de interacþiune în
dialectica textului:

1. autor concret – cititor concret
2. autor abstract – cititor abstract
3. narator – naratar
4. actor-actor64.
  Primul nivel al comunicãrii textuale amintit de Lintvelt

are o bazã referenþialã în realitatea concretã, palpabilã: se
referã la autor ºi cititor în calitatea lor de persoane,

55 vezi Gerard Genette, Introducere în arhitext. Ficþiune ºi
dicþiune, Bucureºti, Editura Univers, 1994, pp. 82-84

56 Patricia Waugh, op.cit., p. 69 (trad. n.)
57 Ibidem, p. 65 (trad. n.)
58 V. ªklovski, Arta ca procedeu în M. Nasta, S. Alexandrescu

(coord.), Poeticã ºi stilisticã, Bucureºti, Editura Univers, 1972,
pp. 157-171. Pentru formaliºtii ruºi, insolitarea (ostranenie)
surprinde entelehia artei literare: promovarea conºtiinþei de sine.

59 Boris Tomaºevski, Tematica în Teoria literaturii. Poetica,
Bucureºti, Editura Univers, 1973, pp. 247-357. În opinia
formaliºtilor ruºi, denudarea procedeului (dezgolirea
procedeului/laying-bare) reveleazã caracterul guvernat de
convenþie al unui text, ficþionalitatea sau natura sa literarÎ. De
asemenea, cf. Patricia Waugh, op. cit., p. 65.

60 vezi John Barth apud Matei Cãlinescu, op. cit., p. 268
61 Matei Cãlinescu, op. cit., p. 286. Astãzi, noþiunile de

postmodernism ºi metaficþiune sunt adânc înrãdãcinate în teoria
literarã contemporanã, iar respingerea sau trecerea lor cu vederea
n-ar mai putea fi fãcutã decât în mod premeditat. De asemenea,
„productivitatea” metaficþiunii este acum un fapt ce nu mai poate
fi tãgãduit; rãmâne însã de analizat felul în care sistemul
metaficþional face uz de raportul realitate-ficþiune.

62 Jean Baudrillard, Simulacra and Simulations în  Selected
Writings (edited by Mark Poster), Stanford, California, Stanford
University Press, 1998, p. 167 (trad. n.)

63 Facem referire aici la scrierile metaficþionale în care bioticul
pÎtrunde în text alÎturi de abioticul ficþiunii unde, aºa cum vom
vedea în continuare, regãsim o proiecþie a nivelului empiric autor
concret-cititor concret, proiecþie care poate cÎpÎta adesea (chiar
dacÎ uneori pentru scurt timp) rolul protagonistului în metaficþiune.

64 Jaap Lintvelt, Încercare de tipologie narativã. Punctul de
vedere, Bucureºti, Editura Univers, 1994, p. 25

65 Ibidem, p. 26 ºi urmãt.
66 Desigur, nu pot pãtrunde în cadrul textului fiinþele concrete

ale autorului ºi cititorului (acest lucru fiind împotriva legilor fizicii,
aºa cum le cunoaºtem), ci doar proiecþii ale acestora, fenomen
suficient pentru ca osmoza realitate-ficþiune sã se producã ºi sã
aparã incongruenþa ontologicã menþionatã.

67 Italo Calvino, Dacã într-o noapte de iarnã un cãlãtor, Iaºi,
Editura Polirom, 2006, p. 19. E poate cazul sã analizãm aici
modul în care se produce expansiunea ficþionalã ºi implicaþiile
acesteia, iar pentru acest demers comparaþia cu romanul tradiþional
realist va fi extrem de utilã. În romanul realist accentul cãdea pe
relaþia  lume-text, ceea ce însemna cã textul trebuia sã reflecte
lumea (romanul fiind în opinia lui Stendhal „o oglindã purtatã de-a
lungul unui drum”), sã o redea întocmai, ilustrând o relaþie de
cauzalitate, o descendenþã clarã între cele douã entitãþi. Romanul
metaficþional, în schimb, aduce în prim-plan relaþia text-actul
lecturii, adicã acea parte a lumii care se aflã într-o relaþie de
inerenþã, de reciprocitate cu textul, instituind o adevãratã dialecticã
între cele douã sfere, comprimându-le practic într-un întreg. În
romanul lui Calvino cititorului i se atrage atenþia asupra faptului
cã citeºte (faptul cã el acþioneazã asupra textului, iar textul
acþioneazã asupra lui), este fãcut sã se „vadã” pe sine citind,
imaginaþia devenind în urma intruziunilor metaficþionale un
adevãrat perpetuum mobile între realitate ºi ficþiune. Se poate
vorbi în acest caz de un avatar al conceptului de oglindire, mimesis-ul
nemaiavând drept obiect lumea, ci actul lecturii. Cititorul
postmodern, cu bagajul sãu literar considerabil, nu este un naiv, ci
un cititor avizat: secole de literaturã i-au demonstrat cã totul e
convenþie, pe care o trateazã ca atare. Dar atunci când convenþiile
recunoscute se estompeazã ºi însãºi graniþa dintre real ºi ficþional
se dizolvã, pânã ºi cititorul postmodern este contrariat ºi acceptã
astfel propria sa naivizare, supunându-se „noilor ” convenþii ºi
încadrãri ale ficþiunii.

68 Patricia Waugh, op. cit., pp. 28-61 (trad. n.)
69 Ibidem, p. 29 (trad. n.)
70 Ibidem, p. 30 (trad. n.)
71 Ibidem, p. 32 (trad. n.)
72 John Fowles, Iubita locotenentului francez, Iaºi, Editura

Polirom, 2001, p. 121
73 Patricia Waugh, op. cit., p. 42-43 (trad. n.)

ducând o existenþã independentã de text. Celelalte trei
niveluri menþionate se regãsesc între limitele textului, deºi
nu întotdeauna în mod vãdit, deoarece solicitã niºte
distincþii foarte nuanþate65. Transgresarea textului din
operele metaficþionale are drept rezultat o alunecare în
ordonarea acestor niveluri din punctul de vedere al
binomului realitate-ficþiune, iar uneori chiar ºi o
încruciºare între ele. Breºa ontologicã pe care o genereazã
hiperrealitatea sistemului metaficþional provine din
strãpungerea nivelului superior al instanþelor narative
(acela empiric) de cãtre nivelurile inferioare. Am putea
spune cã în cadrul postmodernismului literar
ficþionalitatea intrã într-o fazã de expansiune, înglobând
nivelul empiric în diegezã ºi ignorându-i rolul paratextual
împãmântenit prin convenþie66.

Exemple în care proiecþiile instanþelor nivelului empiric
pãtrund în diegezã sunt nenumãrate. Amintim doar câteva,
în care expansiunea ficþionalã este de netãgãduit: Iubita
locotenentului francez de John Fowles, Trilogia New
York-ului de Paul Auster, Abaddon, exterminatorul de
Ernesto Sábato, Levantul de Mircea Cãrtãrescu, Aleph
de Jorge Luis Borges, Viaþa ºi opiniunile lui Tristram
Shandy gentleman de Laurence Sterne (roman apãrut în
1760, considerat de mulþi teoreticieni drept un prototip al
genului). ªi în teatru apar astfel de manisfestãri
expansioniste, dincolo de pragul conveþional statornicit
de tradiþia literarã, dupã cum se întâmplã în ªase personaje
în cãutarea unui autor de Luigi Pirandello, Vãrul
Shakespeare de Marin Sorescu sau Ultimul Godot de
Matei Viºniec. Probabil cã romanul în care clivajul
ontologic este dus la extrem ºi exploatat la maximum (ceea
ce nu-l face mai puþin reuºit, ci dimpotrivã) este Dacã
într-o noapte de iarnã un cãlãtor de Italo Calvino, unde
proiecþia autorului ºi cea a cititorului (mai cu seamã) sunt
personaje. „Tocmai te pregãteºti sã începi noul roman
Dacã într-o noapte de iarnã un cãlãtor de Italo Calvino.
Relaxeazã-te. Concentreazã-te. Îndepãrteazã de tine orice
alt gând. Lasã lumea ce te-nconjoarã sã se acopere de o
ceaþã indistinctã. Mai bine închide uºa; dincolo,
televizorul funcþioneazã tot timpul. Spune imediat
celorlalþi: „Nu vreau sã mã uit la televizor!” Dacã nu te
aud, ridicã vocea: „Citesc! Nu vreau sã fiu deranjat!” Poate
nu te-au auzit de atâta zgomot; vorbeºte mai tare, strigã:
„Încep sã citesc noul roman al lui Italo Calvino!” Sau,
dacã nu vrei, nu le spune nimic; sã sperãm cã te lasã în
pace”67.

Trei concepte iniþiazã, în opinia Patriciei Waugh,
aceastã transgresare textualã pe care o reuºeºte sistemul
metaficþional: frame-breaking („spargerea cadrului”),
jocul (considerat produs al unui spirit ludic intens reflexiv)
ºi universul lingvistic (realitatea ºi tot ceea ce conþine
ea sunt percepute ca artificiu, ca o construcþie, viziune
tangenþialã cu noþiunea de simulacru a lui Jean
Baudrillard)68. Pentru primul caz, Patricia Waugh afirmã
cã: „metaficþiunea contemporanã atrage atenþia la faptul
cã viaþa, ca ºi romanele, e construitã prin cadre ºi în cele
din urmã e imposibil sã ºtii unde se terminã un cadru ºi
unde începe altul”69. În ficþiune, încadrarea o reprezintã
convenþiile, canoanele, indiferent de tipul lor. „Cadrele
sunt esenþiale în orice ficþiune. Ele devin din ce în ce mai
perceptibile pe mãsurã ce ne miºcãm dinspre paradigma
realistã cãtre cea modernã ºi sunt dezgolite în mod explicit
în metaficþiune”70. Iatã, deci, cã modul parodic reprezintã
eºafodajul concret al noþiunii de frame-break, prin
denudarea procedeului. Patricia Waugh face însã o
diferenþiere între frame-break-urile minore ºi cele majore.
Scriitori precum Henry Fielding, Anthony Trollope ºi
George Eliot (sau precum Nicolae Filimon, în cazul literaturii
române) „sparg” adesea încadrarea romanelor lor prin
comentariile moralizatoare ale naratorului omniscient
intruziv sau prin apeluri cãtre naratar. „Cu toate acestea,
asemenea intruziuni nu fac decât sã consolideze
conexiunea dintre lumea realã ºi lumea ficþionalã,
susþinând impresia cititorului cã una e o continuare a
celeilalte. În textele metaficþionale asemenea intruziuni
expun distincþia ontologicã dintre lumea realã ºi lumea

ficþionalã, dezgolind convenþiile literare care acopereau
aceastã diferenþã”71. Spre exemplu, în Iubita
locotenentului francez, John Fowles foloseºte
comentariul intruziv pentru a distruge în mod ireversibil
iluzia realitãþii, punând sub microscop breºa ontologicã
ºi convenþiile realismului secolului al XIX-lea. „Istoria
asta pe care o povestesc e în întregime imaginatã. Aceste
personaje create de mine n-au existat decât în mintea mea.
Dacã m-am prefãcut pânã acum cã ºtiu ce-i în mintea
personajelor mele ºi cã le cunosc cele mai tainice gânduri,
am fãcut-o pentru cã scriu într-o convenþie (al cãrei ‚ton’
ºi vocabular le-am preluat, în parte) unanim acceptatã în
vremea în care se petrece povestirea mea: anume, cã
romancierul e egalul lui Dumnezeu”72.

Al doilea concept amintit de Patricia Waugh indicã
jocul drept catalizator al transgresãrii textului în operele
metaficþionale. Atât jocul, cât ºi ficþiunea construiesc o
realitate juxtapusã celei în care trãim, o realitate alternativã,
cu reguli, roluri ºi funcþii proprii. Metaficþiunea utilizeazã
ludicul pentru a trata însãºi noþiunea de realitate. „Unii
romancieri metaficþionali îl fac pe cititor în mod explicit
conºtient de rolul sãu ca jucãtor. [...] ,Dragã Cititorule’ nu
mai este chiar atât de pasiv ºi devine efectiv un participant
activ recunoscut ca atare într-o nouã concepþie a literaturii
drept creaþie colectivã, nu o versiune a istoriei monologicã
ºi autoritarã”73.
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Dan Elias

       Fãrã ferestre (III)

*   *    *

Sã mi se facã acte
Pe toate tristeþile pe care le-am inventat,
Ca sã vã pot tãia bilete la intrare!

Altfel mã doare degeaba.

*    *    *

Depinde ce vreþi sã vã spun.

Privitã din cer,
Lumea pare un cozonac
Abia scos din cuptor
Peste care cineva a turnat
O noapte de zahãr ars.

Acum e mai bine?

*   *   *

Am luat un copac cu frunze
ªi am scris o toamnã
Cum nu mai fãcuse nimeni.

Cu o moarã de vânt pãrãsitã,
Am ascuþit câteva pãsãri
ªi am desenat aproape tot cerul.

Apoi, ca sã nu uit unde am rãmas,
Am întins un curcubeu
Ca un semn de carte.

*    *    *

Sã fi ºtiut
La ce folosesc toate aceste butoane
Clipind deasupra noastrã,
Þi-aº fi arãtat pe care sã apeºi
Ca sã mã poþi vedea!

*    *    *

Mã-nvârt de ceva vreme pe aici.

Nu vãd nici o poartã pe care s-o împing,
Nici un paznic sã-l întreb,
Nici mãcar o luntre putrezind lângã mal!

ªtie cineva
Pe unde se intrã în acest apus?

*    *    *

Þi-am zãrit pe un nor
Urma de ruj a buzelor

ªi-am înþeles, în sfârºit,
De ce toate ploile aveau gustul tãu.

*    *    *

Trag vrãbiile
Din teaca acestor copaci
ªi le miºc prin aer,
Ameninþãtor.

Sunt propriul meu rãzboi!

*    *    *

De þi-aº putea cânta-n cuvinte
Tot ce simte un copac
Atunci când face umbrã,
Ai înþelege de ce dintr-o datã
Nimic nu mai are rost!

Nici mãcar tu.

*    *    *

Poate-n septembrie
Sau poate  mai târziu,

Atunci când zborurile nãpârlesc
ªi curg pe pãmânt,
Întinde o aripã pe masã
ªi apasã-i la-ntâmplare
Penele de sidef ºi mahon.

Îþi voi spune, sunând,
Tot ce se petrece în cer!

 *    *    *

Nu pot pricepe
De ce îngerii nu rãcesc,
Nu le curge nasul ºi nu au febrã,
Deºi se bãlãcesc
Toatã ziua-n albastru!

           *    *    *

Ce porþi tu pe sub privire
Nu  sunt ochii,
Strânºi în sutienul pleoapelor,
Aºa cum picãturile
Nu sunt seminþele ploii.

De-ar fi fost  altfel,
De mult aº fi mituit câþiva stropi
Sã-mi întoarcã atinsul de tine.

Deschiderea
cercului

Ah, Doamne, ce femeie
m-a pãrãsit ºi azi
Da. Rochia ºi-o încheie
cum stele în brazi

S-a rãtãcit prin nuferi
bãrcuþa noastrã rece
Adevãrat. Sã suferi sau...
Apa care trece

Din umbrã se desprinde
Vroiam sã nu o strig.
Vezi, toamna îºi aprinde
luminile pe dig

Atâtea lucruri parcã
ar vrea sã se întâmple
Conturul tãu în barcã
din aer cald se umple

În treacãt îmi aruncã
un zâmbet gri. În treacãt
Vroiam sã îi mai spun cã...
Un lacãt fin în lacãt.

Cum tremurã prin nuferi
în cerc bãrcuþa noastrã
Adevãrat. Sã suferi sau...
Vântul în ferestrã

Ah, Doamne, ce femeie
de astãzi nu mai am
Da. Viaþa ºi-o încheie
cum stelele prin geam.

Marius STAN

Rãspântia

Cineva s-a întors; numele
abia acum are sã i se piardã
Lasã-mã, îi spun
lasã-mã sã vorbesc

Graba, uitaþi-vã graba
sentimentul are sã-l rãtãceascã
Logica oferã o dovadã pentru
lucrul care n-a fost înþeles

Ploile au trecut, remuºcãrile
ude s-au lipit de plãmâni
Tremurul, lasã-mã, tremurul
iar am sã mint ca sã spun adevãrul

Am trecut de rãspântie, drumul acesta
este bun, nu-i aºa, este bun!
Am pornit cu paºi hotãrâþi dar
cine dintre noi ar putea sã jure?

Un cuvânt greºit, un gest tandru,
poarta a scâncit în dogoarea cheii
Voi mai trece poate
ºi voi o sã râdeþi

Lasã-mã, lasã-mã sã vorbesc

Pãsãrile

Acum totul s-a sfârºit
s-a sfârºit
nimic nu mai e ca atunci.
Valurile sfâºie dantelã pe stânci
Verde e marea.

Adu-þi aminte, pãsãrile,
viaþa lor în cãdere ºi spune:
aceasta e durere sau
încã e dragoste?

În larg a scãpãrat o aducere-aminte
în umbra trupului tãu
marginea apei se frânge
Fii mândrã ºi
spune-mi ca ºi cum ai plânge
N-am sã te caut
n-am sã te caut...

În faþa mea tu sau
poate întunericul
înfãºurat pe o amintire.
Suferind, durerea s-a
ascuns în clãdire
Îi auzi rãsuflarea?

ªi iar îmi spun
S-a sfârºit
s-a sfârºit...
nu va mai fi a mea niciodatã
Verde e marea. Are sã fie uitatã
adierea numelui ei.
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DIALOG
„Muriþi luna asta?”
„Nuuu!”
Un profesionist al cimitirului
Conversa, astfel, cu Bacovia,
Ce tocmai se strãmuta în statuia din centrul oraºului
Bacãu.

„Trãiþi luna asta?”
„Daaa!”
Am rãspuns eu, surâzând,
La întrebarea domnului Eminescu
ªi m-am strecurat, reginã a nopþii, albã,
Prin poarta norilor.

DIN AUZITE, MOARTEA
Cãile respiratorii nu duc direct spre viaþa mea
Descrisã de maeºtrii scrisului;
Dovadã cã Tolstoi ºi Flaubert chiar m-au greºit.
ªi nu din întâmplare, cum s-ar crede,
Ci pentru cã nu s-au priceput la cãile mele respiratorii.
Va fi pentru Creatorul însuºi o bucurie a revederii.

Respiraþia înseamnã suflare,
Suflarea se trage, etimologic, din „suflet”.
Astfel, eu nu respir,
Ci îmi trag sufletul lângã sufletul tãu ce nu ºtie de
moarte
Deºi ea ne însoþeºte, insinuantã, în îmbrãþiºarea de
acum.

CAT DE VIE POT FI
Hai cã nu încape discuþie,
Dar parcã nici imaginaþie,
Când eu arãt doar cu o sclipire a ochilor
Un fel de „Iatã poezia!”
Cât de sigurã pot fi cã zãpezile de odinioarã
Se întorc numai ºi numai datoritã lui Villon.
ªi ce eliberatã sunt de împietrire
Când mã ºtiu coborând de pe soclu,
Alergând prin sãlile din aripa Denon,
Ieºind la piramidã, apoi în Tuileries,
Reluându-mi, a nu ºtiu câta oarã,
Viaþa statuii murinde sub un arbore uitând de
anotimpuri,
Trimiþând spre mine ramuri,
Frunze ce m-ating îmbietoare…
ªi ce poveste nu mi-e dat sã o spun:
Lãngã mine, pe o plãcuþã de marmurã,
Un sculptor a scris ‘Anais murind’.

NU TE SUPÃRA, FRATE
Sã þin sau sã nu þin cu agnosticii?
În mod obiectiv,  nu mai  înþeleg nimic
De când Micul Prinþ mã locuieºte ºi-mi leagãnã inima cu
degetele rãsfirate.
ªi dacã spun ºi eu: „Ce nu înþeleg nu existã”
Te superi pe mine?
În mod obiectiv, întrebarea asta nu am pus-o niciodatã,
ªi atunci, rãmâne ca eu însãmi sã fiu întrebarea
Sau semnul întrebãrii, ca un gât de lebãdã,
Între trestii sã se culce,
Cu toþi îngerii aproape,
Trezindu-se dulce…
Domnul Eminescu, dupã cum a rãmas stabilit,
Nu se poate supãra pe mine.

*

Întotdeauna stors de obosealã,
Izbit ca bolovanul de pãmânt,
De-oriunde-ajung revin cu mâna goalã,
Oricât câºtig, mã pomenesc înfrânt.
Adorm nemulþumit, visez oceane
Ca marii vânãtori, ºi jungle-adânci:
Trezindu-mã din basme cu blazoane
ªi lebede, mã zvârcolesc pe brânci…
Când rãsãritu-aºtept, prea-mi cade seara,
În ghimpi însângeratã, din salcâmi.
Sã cânt nu ºtiu, însã-mi cârpesc vioara
Cu chit, gândind la cine, gratis, îmi
         Plãteºte-n jurul soarelui o datã
         Pe an cãlãtoria minunatã…

*

Îngândurat, m-am întâlnit pe-o stradã
Cu o idee-n magicã þinutã…
Eu îmi târam neviaþa-n debandadã,
Ea îºi purta, la pas, nobleþea mutã…
Pe tocuri, printre firme ºi vitrine,
C-un sobru domn la braþ, vreun preºedinte
De-academie, arunca spre mine,
Regalã ºi ironic de fierbinte,
Priviri cu insistenþã furiºate,
Îndemn, în cafenea, pe-un colþ de masã,
Cu scaunele mult prea ocupate,
Sã scriu, în graba cea mai anxioasã
         De mândra, fastuoasa ei staturã,
         Nimic, sau nmai o mâzgãlturã…

*

Destule vorbe strâmbe, de scandal,
Împreunãri de bârfe ºi taclale
Mustesc prin fermentate mahalale
Cu zoaiele de-a buºilea-n canal…
Se spun despre bãtrân ºi se tot spun
Minuni deîndulcite-n tescovinã,
Cu-ntotdeauna gura lumii plinã
De-a naºte ºi tot naºte spurcãciuni…
Din piaþa fãrã-obloane pânã-n cea
Mai postmodernã ceasornicãrie,
Se crede cã-ar umbla într-o beþie
ªi-ar cãuta pentru sãrmanii prea
         Orbi, neajutoraþi, niºte lentile,
         Pisoii sãi de numai douã zile…

*

“Nici stoic ieri, nici paranoic azi,
Nici beat cu descendenþã-n mahmurealã,
Mai am cu lumea încã-o socotealã,
De sã-i mãrturisesc de la obraz:
Cu Thule-ntins în pat, ºi Amazon,
În braþe-mi torc Sankt-Petersburg ºi China,
Pe Mississippi-l mângâi, batã-o vina
De-Elveþia cu laptele-n castron!
Deloc mi-am botezat întâmplãtor
Pisicile cu nume-aristocrate,
De-oceane, râuri, continente, state!…”
Aºa-ºi prezintã dumnealui cu-umor
         Menajeria leneºã, cu toatã
         Planeta admirându-l, fascinatã…

Simina
GRIGORE

ªerban Codrin

Sonete
PROGRAM DE INSULÃ

În insula mea de la 8 la 2 e haos,
trec printr-un muzeu cu exponate care vor sã iasã din
dulapuri,
de la 2 la 4 e program de vizitat cerul ºi de bãut apã
de la ºi ceva pânã la fãrã ceva, sãrut caietele din copilãrie,
acopãr cu degetele imaginile cu sclavi
ºi aºtept sã cobor pe mãtase cãtre spre baia romanã,
aºtept postmodernismul sã batã la uºã
ºi fiºez tresãririle rememorate.
Adorm în plapuma cuvintelor,
mã rog cãtre estul sufletelor pure.
Zapez înlãcrimatã cãtre neputinþa de a spune bunã ziua
dobitocilor
ºi iar te sãrut aºteptând la coadã la sentimente.

De hieme
În oraºul meu e iar zãpadã,
Lumea se mirã, copiii se bucurã,
Copacii sunt încovoiaþi ºi plângãcioºi, pedepsiþi de naturã.
Cãciuli vezi peste tot
ªi în aer ºi în maºinile de pâine.
Nu existã sinistraþi pe strada mea,
La biroul meu steagul s-a decolorat aºteptând
Niºte patrioþi autentici.
Cineva îmi strigã Ajutor pe MESS
ªi mã roagã sã îl deszãpezesc aruncând în el cu sarea
cuvintelor.
Îmi spune cã nimic nu îl ajutã
Nici mãcar covrigeii mâncai la cercul de lecturã.
Nu îi þin de foame nici cuvintele mele
ªi emoticoanele au rupt-o la fugã din fereasta lui virtualã.
Aºteptãm sã vinã guvernul poeziei
Sã ne arunce peste spate câte o lopatã de nisip
Ca sã nu mai derapãm de la cuvintele drepte.

Vacanþã cu mine

O vacanþã petrecutã cu mine,
La umbra unei lãmpi strâmbe,
Cu televizorul pe post de emiþãtor de raze.
O carte aruncatã pe pat, în cearºafuri rãstãlmãcite,
O pernã atinsã de capul greu de nesomn,
Niºte poze pe o masã de sticlã care adunã praf de iluzii.
Mã apropii de mâinile mele ºi constat cã s-au adunat în ele
Aºteptãri de braþe puternice.
Radioul cântã un vals tomnatic
Ce nonsens!
Ajung cu vacanþa mea în toate anotimpurile.
Azi e rândul verii, al zilei când mi-am anunat lumii iubirea.
Mâine cred cã evadez pe o plajã
Sã îmi caut un iubit ficþional.

Fãrã tine

Mi-e lene sã îmi pese de ceva.
De când ai plecat mi-au crescut cotele apelor Dunãrii,
Mi-a albit vârful unghiilor de scormonit prin albume de
sentimente,
M-am gândit la clipele cele mai frumoase când împlineam
minus douã ore petrecute împreunã,
Am rãmas uitatã la buletinul de ºtiri care transmite victoria
unei prompteriþe asupra maºinii,
Am aranjat pernele aºa cum îmi place mie,
Am aspirat orice urmã din fãptura-þi suavã,
Am rãsturnat fiºierele cu ºosete ºi rafturile cu batiste
ºi le-am aºezat dupã starea vremii,
Am scos de la naftalinã pijamalele cu franjuri
ªi le-am pus în cuier pentru decor.
Dar casa respirã dupã tine
Aragazul aºteaptã venirea cafelei tale
ªi isteric, frigiderul deschide uºa dupã rãcoarea ta.

LOREDANA STAN
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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 numãrul viitor)

4. Izvorul babilonian
4.2 Povestea unui amãrât
4.2.3 Nu-mi gãsesc dreptate
Ce se aflã dincolo de pragul vieþii?
Rãu ºi nedreptate. “Privesc în jurul meu; rãu peste rãu!/ Necazul

meu sporeºte, nu-mi gãsesc dreptate.”
Mi se pare cã aici termenul “viaþa” are sensul de mãsurã a

calitãþii vieþuirii  ceea ce o face demnã de a fi trãitã. Valorile
cardinale ale acestei vieþii, sã-i spunem, normale pentru el, sunt
binele ºi dreptatea.

Ce poate fi mai firesc?
Cu alte cuvinte: personajul-povestitor Iov se aflã într-o situaþie

limitã a vieþii sale, în care dominante sunt elementele de anormalitate.
Am sesizat ºi prezenþa sentimentului caracteristic acestor

personaje: ceea ce li se întâmplã este nedrept, încãlcând regulile
pe care ei se ºtiu sã le fi respectat cu scrupulozitate.

Prin urmare, singura reacþie posibilã în acest context este
cãutarea dreptãþii la o instanþã pertinentã: “Am implorat zeul,
dar nu ºi-a întors faþa.”

Nici n-a vrut sã-l vadã, d-apãi sã-l ºi audã!
“M-am rugat cãtre zeiþã, dar nu ºi-a ridicat capul.”
ªi ea, nici sã nu-l vadã! N-avea ochi pentru el.
Care sã fie motivul atitudinii de respingere totalã din partea

zeitãþilor-perechi?
Desigur, o supãrare profundã pricinuitã de acest credincios.
El, totuºi, se simte în regulã, nevinovat de niciun posibil pãcat.
“De unde vin toate aceste necazuri?” - îºi spune el tot mai

însingurat. Cum sã fac sã le alung din viaþa mea? ªi când se vor
termina toate aceste lucruri de neînþeles?

Cu aceste întrebãri fremãtând de neliniºte ºi incertitudine, al
treilea personaj de tip Iov din istorie ajunge la celelalte instanþe
pertinente ale vremii sale: “Ghicitorul prin descântec n-a ghicit
taina mea./ Prin mirosul de tãmâie, tãlmãcitorul de vise nu mi-a
spus pãsul meu./ M-am întors la necromant, dar nu m-a lãmurit./
Vrãjitorul prin magie n-a alungat nimic din ce e contra mea.”

...Ghicitor, necromant...
Iatã ce am gãsit despre aceste personaje: ele sunt preoþi; preotul

descântãtor “avea ca rol sã înlãture, sã deslege mânia zeilor. El
era slujitorul zeului Ea...”; “Mijloacele sale de acþiune erau
descântecele, exorcismele, dar ºi acþiuni magice prin care bolile,
necurãþenia, pãcatele erau izgonite.”; preotul magician mahhu
“este posedat de divinitate ºi tâlcuieºte în stare de extaz visele”;
tot pentru interpretarea viselor erau destinaþi preotul vãzãtor,
care punea întrebãri, ºi tâlcuitorul de vise; pentru prezicerea
viitorului, preoþii vãzãtori chemau ºi duhurile celor morþi.”
(18,pp.151-158)

Niciun rãspuns de niciunde!
Ce sã fie?!
Eroului nostru nu-i vine sã creadã cã toate porþile la care a

bãtut nu-l ajutã în necazul sãu ce creºte ºi tot creºte în urma lui
fãrã nicio stavilã: “M-am uitat înapoi: vai, ce persecuþie!”

Alternativa de traducere din “Dreptul suferind” - “M-am uitat
în urmã: nenorocirea e dupã mine.” - susþine ideea valului uriaº
care se înalþã ca un perete gata sã-l striveascã pe cel urmãrit.

Cuvântul “Persecuþie”, însã, îi face ºi o evaluare: totul este o
nedreptate repetatã cu insistenþã, un cutremur cu infinite replici
se aflã la originea acestui tzunami devastator care-mi distruge
viaþa.

Dar acest personaj babilonian de tip Iov nu are, el însuºi, un
punct de vedere asupra întâmplãrilor care se precipitã?

El gândeºte fugind dezorientat prin acest tãrâm al dezordinii,
unde nimic nu dã vreun semn de recunoaºtere al celor mai
simple reguli ºi cuvinte.

Aici totul este pe dos!
Cu susul în jos ºi cu josul în sus!
Binele este luat drept rãu ºi rãul drept bine!
Drept-credincosul este vãzut ca pãcãtos iar pãcãtosul ca drept-

credincios!
E aiuritor tot ce mi se întâmplã de la o vreme încoace!
Reperul fundamental de care gândirea lui se agaþã, ca de

ultimul punct de sprijin în diluviu, îl constituie sistemul de rituri
ºi comportamente ceremoniale datorate zeilor. El ºi le aduce în
minte pe rând, unul câte unul, câte sunt ºi cum le-a oficiat de
fiecare datã.

Pânã ºi ordinea rememorãrii este inversã, adicã începe cu
ipostaza lui “ca ºi cum” sau “ca ºi când” ar fi un cãlcãtor al legilor
divine. Aceastã percepþie de sine îi este impusã de chiar situaþia în
care se aflã  un exclus din viaþa normalã  , iar gândirea lui le
introduce pe amândouã în relaþia necesarã de la cauzã la efect:
“Ca unuia care n-a adus jertfã de bãuturã zeului/ ªi care la ospãþ n-
a poftit zeiþa,/ Care nu ºi-a plecat faþa, n-a îngenunchiat,/ În a
cãrui gurã ruga ºi implorarea au încetat,/ Pentru care sãrbãtorile
au fost lepãdate, iar festivitatea de eºeºu a fost scurtatã,/ Care a
devenit neglijent ºi a nesocotit înfãþiºãrile (zeilor),/ Care n-a
învãþat pe oameni religia ºi evlavia,/ Care nu ºi-a adus aminte de
zeul sãu, deºi mãnâncã hranã de la el,/ Care a pãrãsit pe zeiþa sa ºi
nu i-a dãruit o libaþiune...”

Rechizitoriul pare cã nu se mai terminã!
“Nu, mai rãu decât unul care a devenit mândru ºi a uitat de

(divinul) sãu stãpân,/ Care a jurat neatent pe numele veneratei
sale divinitãþi, - ca un astfel de om am devenit eu!”

Adicã aºa sunt vãzut de cãtre zei. Dar el, cum se ºtie?
“Dar eu m-am gândit numai la rugã ºi implorare:/ Implorarea a

fost preocuparea mea, iar jertfa conduita mea;/ Ziua cinstirii
zeilor era plãcerea mea,/ Ziua procesiunii zeiþei era câºtigul ºi
avuþia mea./ Venerarea zeului era bucuria mea,/ Iar cântarea pentru
el îmi era dragã.”

Gândul mereu atent la conexiunile posibile ale genezei “Cãrþii
lui Iov” îmi aduce în minte versuri minunate din poemul ebraic
ce emanã aceeaºi evlavie încântãtoare: “Mi-am potrivit toþi

paºii dupã paºii lui,/ Calea i-am strãbãtut-o fãrã ºovãialã,/ Toatã
porunca gurii sale am urmat-o,/ Am þinut cu drag la sân orice
cuvânt al lui...” (6,p.79) Efluvii ale smereniei se înalþã ºi din
comparaþia lui Iov cu omul pãcãtos: “La urma urmei ce nãdejde
are cel pãcãtos când cãtre Dumnezeu/ Înalþã sufletul ºi ruga sa?/ O
sã audã Domnul strigãtele sale/ Când vine peste el urgia ºi nãpasta?/
Fãcutu-ºi-a el oare desfãtarea lui din Cel Atotputernic,/ Cerându-
i sfat la fiecare pas?/ Nu.” (6,p.82)

Urmeazã acum cele trei versuri pe care le-am citat deja, atunci
când ne-am întrebat despre identitatea personajului povestitor:
“Eu am învãþat þara mea sã pãzeascã poruncile divine,/ Sã onoreze
numele zeiþei am învãþat poporul./ Mãreþia regelui am egalat-o cu
cea a unui zeu/ ªi respectul pentru (palatul) regal l-am impus
oºtilor.”

Iatã-l ºi pe adevãratul Iov la porþile cetãþii, când, înconjurat
de tineri ºi bãtrâni evrei, “Ca un stãpân, îi sfãtuiam ce cale sã
apuce ºi ce nu./ Asemeni unui rege între armiile sale, îi cãlãuzeam/
Acolo unde socoteam de cuviinþã.” (6,p.84)

4.2.4 Omenirea cea redusã
Dupã aceastã trecere în revistã a faptelor sale rituale în

raporturile cu perechea divinã ºi regele-pãstor, amãrâtul povestitor
ar trebui sã rãmânã convins cã nu a greºit cu nimic.

Sau poate, cine ºtie, sã fie de vinã însãºi viziunea lui despre ce
este bine ºi ce este rãu.

Altfel spus: dacã m-am comportat faþã de zei ºi rege cum am
crezut eu mai bine ºi din tot sufletul meu ºi dacã atât zeii cât ºi
regele sunt revoltaþi de faptele mele, atunci cu necesitate ceva nu
este în regulã - ori faptele mele, ori evaluarea lor. Dar se poate
pune la îndoialã, o clipã mãcar, atitudinea divinitãþii ºi a regelui?
Nicidecum! Rezultã cã faptele mele au fost inadecvate. Mai exact
spus: valorile pe care le-au adus la îndeplinire.

Cum a gândit în adevãr eroul nostru?
“Oh, cã numai eu am ºtiut cã aceste lucruri sunt bineplãcute

zeului.”
Adicã zeul nu ºtie ce-i place ºi ce nu, pe când eu ºtiu! Un gând

ca acesta mi se pare prea temerar.
Sau, ca formulã a autoironiei: toþi ceilalþi oameni ºtiu cã aceste

lucruri nu sunt pe placul zeului, afarã de mine care ºtiu, dimpotrivã,
cã ele îi fac plãcere.

“Ce e bun în faþa sa (a omului) este rãu pentru zeu,/ Ce e rãu în
mintea lui este bun pentru zeul sãu.”

Omul ºi zeul sãu aparþin unor lumi antinomice. Dovada cea mai
clarã este cazul meu: ce am considerat bun pentru zeu el a vãzut ca
fiind rãu ºi m-a pedepsit.

ªi viceversa: dacã aº fi fãptuit ca un necredincios, atunci zeul
m-ar fi plãcut.

“Cine poate înþelege planul zeilor în mijlocul cerului?/ Planul
zeului e o apã adâncã; cine o poate cuprinde?”

Am înþeles deja, atunci când am vorbit de zeul Marduk ºi zeiþa
Sarpanitum, cã “planul zeului” desemneazã înþelepciunea divinã
, altfel spus, înþelepciunea pe care divinitatea o stãpâneºte ca pe
una din infinitele sale puteri. Acum, întrebarea pusã de
povestitorul aflat în derutã ar fi: Cine sã înþeleagã înþelepciunea
divinã?

Dacã aceastã interogaþie a crescut din criza apãrutã în relaþia
unui credincios cu zeul sãu, atunci ne putem gândi sã introducem
în sfera înþelepciunii divine ceea ce omul denumeºte prin cuvintele
bine-rãu, plãcut-neplãcut?

Cred cã rãspunsul poate fi afirmativ, mai ales cã întrebarea
pusã este oarecum retoricã: singurul subiect cunoscãtor care
poate înþelege sau nu înþelepciunea zeului este omul  pe altul nu-
l cunoaºtem!

“Unde a învãþat omenirea cea redusã care-i calea cerului?”
Ideea conotatã este: n-avea unde, ºi chiar dacã ar fi avut, tot

degeaba, fiind redusã.
Vrei sã spui redusã mental... Te cam grãbeºti cu interpretãrile!
Cum aºa?
O iei înaintea textului. O altã variantã de interpretare posibilã

ar fi: omenirea n-avea unde înþelege calea cerului, fiind redusã la
o lume mult mai micã...

Mai strâmtã...
...decât aceea a cerului.
Sã revenim la text: “Cel care a trãit ieri, astãzi este mort:/ Iute

e fãcut beznã, numaidecât este strivit.”
Aceste versuri, de un tragism cosmic, îl detaliazã pe cel care

ne-a cutremurat încã de la început: “Abia am sosit în viaþã, cã am
ºi trecut peste timpul hãrãzit.” Nu numai cã viaþa e scurtã, spunem
acum, dar din ea trecem direct în neant, în întuneric ºi nimic.

(Moartea, legãtura cu Iov, omul curat ºi reînvierea) Vezi!!!!!
Dacã viaþa omului este atât de redusã, el nu are timpul necesar

sã-ºi mai trimitã gândul cercetãtor cãtre alte spaþii, mai largi ºi
mai adânci, care se scaldã undeva departe într-un timp la fel de
generos...

Pe când omul, “Într-un moment el cântã o cântare de fericire,/
Dar dupã o clipã el se va vãita ca un bocitor./ Ca ziua ºi noaptea
se schimbã simþirea lui.”

Adicã: nu numai cã viaþa este scurtã, dar ea este ºi discontinuã,
fragmentatã...

Ruptã, fãcutã ferfeniþã...
...în momente ºi clipe disparate ºi aleatorii.
“Când sunt înfometaþi, ei se aseamãnã cadavrelor;/ Când sunt

sãtui, se-ncontreazã cu zeul lor;”

Stomacul le dicteazã
atitudinea la fel de
schimbãtoare ca ºi simþirea. 

 “În fericire, ei vorbesc de
urcarea la cer,/ În nenorocire,
bombãnesc despre pogorârea în infern!”

Dacã privim aceste... douã-patru-ºase-opt... nouã versuri ca
exprimând obstacolele cãtre calea cerului...

Limitele cunoaºterii umane.
...Ceea ce face ca omenirea sã fie redusã, ne putem pune

întrebarea: Care ar fi soluþia?
Înlãturarea acestor bariere.
Cum?
Sã le abordãm pe rând... Prima: omul sã trãiascã ºi ieri ºi astãzi

ºi mâine...
Mereu?
ªi, când moare, dacã moare, sã fie dus întreg  nu “strivit” -, cu

lumina minþii nestinsã ºi/sau într-un loc luminos  nu “fãcut beznã”.
Ce simplu ar fi dacã totul s-ar rezolva schimbând înþelesul

cuvintelor cu unul contrar!
Stop! A doua barierã: starea sufleteascã a omului sã nu mai

oscileze de la o trãire extremã la alta... asemeni unei bãrci aflate
în voia valurilor învolburate.

Adicã omul sã fie totdeauna fericit sau totdeauna trist?
Nu! Mã gândeam la o anumitã independenþã a cunoaºterii ºi

acþiunii proiectate faþã de miºcarea necontrolatã a simþurilor ºi
sentimentelor... Ca o busolã care, fie urgie fie senin, aratã
netulburatã nordul.

Busola ar fi mintea omului, iar nordul  adevãrul, valoarea,
scopul înalt.

Dar ºi busola implicã unele condiþii de utilizare optimã: sã fie
aºezatã pe un plan orizontal, sã nu aibã în jur obiecte metalice...

La fel ºi mintea omului: sã funcþioneze “la rece”, nu la cãldura
arzãtoare ºi sufocantã a sufletului, pe o cale ºi pentru un scop
alese anume... cu grijã...

Cu temei.
...Sã revenim la întrebare: Cum pot fi îndeplinite toate aceste

condiþii?
Prima soluþie, cu viaþa continuã, presupune o schimbare a

condiþiei umane.
Cine ar trebui sã o realizeze?
Zeii creatori ai omului, binenþeles, adãugând o anexã la planul

iniþial.
Sã modifice materia primã, lutul, ori tiparul, sau numai soarta?
Aceste amãnunte ne depãºesc puterile... Când marii zei vor, îl

pot transforma pe om chiar într-unul de-al lor. Vezi cazul lui Noe
sumerian.

Dar aici omul trebuie sã rãmânã, totuºi, în cadrele naturii
umane...

A doua soluþie, cu viaþa de dupã moarte, astfel încât sã fie
asiguratã continuitatea memoriei, deci a cunoaºterii, aduce în
discuþie tot puterea ºi disponibilitatea divine.

Cred cã renovãrile trebuie sã cuprindã acum nu numai condiþia
umanã ci ºi arhitectura universului, a lumii de dincolo, cu
amenajãrile, ambientul, luminozitatea ei...

A treia soluþie, cu recele ºi caldul, mi se pare cã referã la un
mod riguros de organizare a vieþii ºi a minþii omului, care se poate
realiza în limitele condiþiei umane actuale.
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„Basarabia,/ cuvânt cu patru a / ca o bisericã / cu
patru turle albe / în zãrile istoriei, /
cãreia nu ºtiu cine / i-a furat clopotul.”

Tudor Plop-Ulmanu
În ciuda tuturor vicisitudinilor istoriei la care a

fost supus Cahulul, acest picior de plai sudic basarabean
nu a încetat nicicând sã dea þãrii personalitãþi marcante
care au contribuit esenþialmente  la valorificarea adevãrului
istoric de o parte ºi de alta a Prutului.

În anii 20-30 ai secolului al XX-lea, în oraºul Cahul
activau doar ºapte ºcoli dintre care: liceul de bãieþi „Ion
Voievod”, un liceu de fete ºi o ºcoalã primarã mixtã
ruseascã [3; pag. 72]  rãmãºiþã a Imperiului Þarist care
avea sã vinã din nou peste românii basarabeni, mai târziu,
sub o altã formã ºi cu altã politicã mai acutã, dar aceeaºi
în esenþa sa: rusificarea absolutã a populaþiei bãºtinaºe
basarabene ºi contopirea ei „în chip organic cu patria
comunã Rusia”[4; pag. 23]. De asemenea, la Cahul mai
exista o salã de teatru în care era amplasatã o veche
instalaþie cinematograficã ºi nu exista nici o bibliotecã
publicã. Aceasta era toatã cultura oraºului Cahul în
primele douã decenii ale secolului trecut.  În asemenea
împrejurãri însã s-au „ivit în luminã” oameni care ºi-au
dedicat întreaga viaþã limbii române ºi scrisului românesc
chiar dacã numele unora dintre ei nu sunau tocmai
româneºte  , iar atunci când au fost persecutaþi pentru
dragostea lor de o viaþã  limba românã  ei nu s-au dezis de
ea ca de un lucru inutil ºi dãunãtor. Asemenea nume sunt
demne de a fi înscrise în Cartea de Aur a neamului nostru,
pe paginile neuitãrii de cãtre generaþiile care vin. Oameni
care se numesc: Leonid ªeptiþki, poet ºi prozator, Pavel
Dimitriev (Dimitriu), doctor în istorie, Ion Osadcenco,
savant filolog ºi pedagog, Eugeniu Grebenicov, savant
de reputaþie internaþionalã, Alexandru Tecuci, profesor
filolog,  Gheorghe Vodã, poet ºi prozator, Andrei
Ciurunga, poet, memorialist, martir în închisorile regimului
dictatorial comunist român, vor rãmâne pentru totdeauna
în amintirea noastrã ºi a urmaºilor noºtri.

Andrei Ciurunga sau Robert Cahuleanu, chiar dacã
nu a trãit decât 20 de ani pe meleagurile sudice basarabene,
ºi-a exprimat nu o singurã datã, în versurile scrise cu
lacrimi ºi cu sânge în lagãrele mistuitoare de vieþi ale
regimului comunist din România de ieri, dragostea pentru
Cahulul natal ºi pentru întreaga Basarabie ruptã din trupul
Patriei  Mamã. Biografia acestui poet-martir constituie o
mãrturie vie despre terorile dictaturii ceauºiste, este un
mic capitol din marea carte de istorie a neamului nostru.

Nãscut la 28 octombrie 1920, în oraºul Cahul,
Basarabia, Andrei Ciurunga (numele sãu adevãrat fiind
Robert Eisenbraun), în pofida faptului cã prin venele sale
curgea sânge de neamþ, creºte ºi se formeazã ca
personalitate „în legea limbii române ºi a Mioriþei”. Tatãl
sãu, de naþionalitate german (de unde ºi numele de familie
Eisenbraun), profesor de limbã germanã la liceul „Ion
Voievod” din Cahul, decedeazã când viitorul poet de abia
împlinise patru ani, astfel Andrei Ciurunga, în urma
dispariþiei unicului purtãtor de culturã germanã din familie,
se  va dezvolta în spiritul valorilor culturale româneºti,
dragostea pentru care îi va fi implantatã în suflet de
cãtre mama sa Margareta, de cãtre bunica de pe mamã,
originarã din Brãila (oraº care ocupã un loc aparte în
biografia autorului) ºi de cãtre însãºi atmosfera
româneascã care domnea în Basarabia în anii de dupã
Marea Unire de la 1918.

Copilãria sa nu a fost întru nimic deosebitã de cea a
celorlalþi copii de seama lui. Zile întregi în care hoinãrea
pe strãzile oraºului natal, jucându-se cu Vasile, fiul unei
spãlãtorese de la spital sau cu fiul pescarului Efim,  Ionel,
viitorul savant Ion Osadcenco, geamuri sparte cu mingea,
crengile pomilor rupte cu tot cu rodul lor   cireºe, viºine
sau mere, cuiburi de rândunele sau vrãbii stricate împreunã
cu ouãle din ele, într-un cuvânt, o fireascã copilãrie a
unui copil din acea perioadã.

Talentul sãu se face remarcat încã din perioada
copilãriei preºcolare, în care micul Robert, ascultând
poveºtile despre hoþi ºi criminali pe care i le povestea cu

Petru BOTEZATU

„În Þara lui Roº Împãrat” sau viaþa lui Andrei
Ciurunga pânã la momentul refugierii în Brãila

entuziasm Neculai, gardianul prefectului oraºului, adicã
al unchiului de pe mamã al poetului, a înscenat el însuºi,
la cei ºapte aniºori pe care îi avea pe atunci, o „spargere”
a propriei lor locuinþe, într-o searã în care mama ºi bunica
erau plecate de acasã.  Imaginaþia bogatã,
indispensabilã unui scriitor ºi unui artist în general, i-
a dat prilejul viitorului martir sã facã, pânã a merge în
clasa întâi a ºcolii primare, încã o sumedenie de ºotii de
felul  acesta sau mai puþin inspirate din poveºtile cu
infractori ale lui Neculai.

La vârsta de ºapte ani Andrei Ciurunga petrece vara
lui 1927 la þarã, în satul Gheltosu din judeþul Cahul, pe
proprietatea unchiului sãu Sofoclie Cavalioti, cãsãtorit
cu sora mamei poetului, Violeta. Sofoclie Cavalioti este
cel care i-a acordat micului poet pentru creaþia sa un ban
de doi lei pentru versurile:

Nu mânca multã halva /C-o sã crape burta ta.
La Gheltosu, Andrei Ciurunga cunoaºte, în întreaga

sa plinãtate, farmecul vieþii rurale, viaþã alintatã de rodnicia
ºi dãrnicia pãmântului exploatat, frumos pe atunci, de cãtre
om. Dar, mai mult decât harbujii ºi zemoºii de care aici,
spre deosebire de oraº, putea sã se sature fãrã a fi nevoit
sã o roage pe mamã-sa sã i-i cumpere din târg, lui Andrei
Ciurunga i-au rãmas în amintire clipele petrecute cu
paznicul viei unchiului sãu, moº Andrei  un adevãrat izvor
de poveºti cu „flãcãi viforoºi ºi cu fete focoase sau cu
haiduci al cãror prieten se lãuda c-ar fi fost”.

Despre anii în care a fost elev al ºcolii primare din
oraºul Cahul nu se cunosc prea multe. Se ºtie doar cã
toate vacanþele din aceastã perioadã, precum ºi din primii
ani de liceu, ºi le-a petrecut la þarã, pe proprietatea
aceluiaºi Sofoclie Cavalioti.

Primele luni de liceu se contureazã mai clar în amintirile
poetului ºi ale prietenilor sãi, deoarece ele au însemnat
debutul literar al celui care îºi semna versurile pe atunci
cu pseudonimul Robert Cahuleanu, pe care l-a adoptat,
zicea poetul, din profundã simþire româneascã. La vârsta
de 11 ani, directorul liceului „Ion Voievod”, profesorul de
limbã românã Constantin Radu, îi publicã lui Andrei
Ciurunga, cu ocazia aniversãrii Unirii Principatelor
Româneºti, o poezie „la temã” în primul numãr al revistei
Tinerimea Moldovei, apãrutã la 24 ianuarie 1932. Aceastã
datã a fost consideratã debutul poetului ºi luatã în
considerare de cãtre Uniunea Scriitorilor din România la
calcularea vechimii în muncã  a scriitorului.

La patru ani de la debutul literar al poetului în presa
periodicã (dacã pot fi numite astfel cele patru numere ale
revistei Tinerimea  Moldovei), vine, precoce, dar
îndrãzneþ, ºi debutul editorial cu placheta Melancolie,
apãrutã în 1936. Aceastã cãrþulie, de dimensiunile unui
carneþel de cuvinte, a apãrut datoritã ambiþiei unchiului
poetului, Haralamb Vizanti, prefect de Cahul, de a avea
un nepot care sã fie poet cu volum. Cele 300 de exemplare
ale Melancoliei, care conþineau 29 de poezii, au fost
tipãrite la Tipografia lui Vizanti, datã în chirie unui oarecare
Anastase Mãnescu. Ziarul Graiul Satelor, care apãrea
pe atunci în Cahul, a publicat câteva poezii din broºura
de debut, iar redactorul  Vasile Hondrilã l-a salutat pe
tânãrul debutant cu urmãtoarele cuvinte: „Poeziile spun
mai mult ce va deveni autorul, decât ce cuprind ele”. Pe
parcursul anilor de liceu petrecuþi în oraºul natal, Andrei
Ciurunga s-a dovedit a fi un tânãr activ, pãtruns adânc de
problemele timpului sãu ºi ale societãþii al cãreia
contemporan era. În anul 1937, participã, prin recitarea
unei poezii, la inaugurarea monumentului lui Ioan Vodã
cel Cumplit, la care au fost prezente ºi oficialitãþi din
Bucureºti  capitala României Unite.

În anul 1938 liceul „Ioan Voievod” din Cahul este
desfiinþat ºi Andrei Ciurunga, care tocmai trecuse în clasa
a VIII-a (ultimul an de liceu pe atunci), obþine o bursã la
liceul „Regele Carol al II-lea” din Bolgrad, oraº situat la
40 de km depãrtare de Cahul. Atmosfera din Bolgrad i-a
provocat poetului o stare de rezervã neînþeleasã, care l-a
ºi fãcut sã se gândeascã la semnificaþia lugubrã  a

cuvântului „Bolgrad”, divizându-l în douã forme cu înþeles
distinct: „boli” - boalã ºi „gorod“ - oraº, adicã „oraº al
bolii”.

La Bolgrad se apropie de poeþii Vladimir Cavarnali,
Teodor Nencev ºi Iacob Slavov ºi de prozatorii Ioan
Sulacov, Chiril Cuþarov (care semna cu pseudonimul C.
Aldea) ºi Gheorghe Gheorghiu. Îºi publicã în paginile
revistei Bugeacul majoritatea poeziilor pe care le scrise
la Bolgrad. În ziua de 28 iunie 1939 poetul trãieºte „ziua
celor trei bucurii”: prima a fost absolvirea liceului „Regele
Carol al II-lea”, a doua  apariþia broºurii În zodia cumpenei,
care conþinea 16 poezii în 36 de pagini, iar cea de a treia a
fost cunoºtinþa cu poetul Ion Minulescu, venit la Bolgrad
cu o ºezãtoare literarã.

Dupã absolvirea liceului „Regele Carol al II-lea” din
Bolgrad revine la Cahul, fiind nevoit sã-ºi întreþinã mama
suferindã ºi bunica bolnavã. În urma eºecului de la
bacalaureat, pe care a încercat sã-l susþinã la liceul
„Vasile Alecsandri” din Galaþi, unde a luat nota „10” la
limba românã, „9” la limba francezã ºi „2” la matematicã,
este angajat profesor la fostul liceu „Ion Voievod” din
Cahul, acum redus la patru clase gimnaziale. În aceastã
perioadã colaboreazã la douã reviste cunoscute din
Bucureºti  Prepoem ºi Curentul literar, iar uneori îi apare
ºi câte un articol la pagina culturalã a ziarului Neamul
Românesc, condus de marele Nicolae Iorga. Tot în
aceastã perioadã pune, împreunã cu doi poeþi-ofiþeri,
Napoleon Niþoescu ºi Haralambie Þugui, ºi cu
Constantin Reabþov, viitorul autor al cãrþii  Cahul  istorie,
personalitãþi, culturã, bazele unei reviste literare a
oraºului Cahul. Revista urma sã se numeascã Cahulul
literar ºi au reuºit sã o tipãreascã, pânã la urmã, numai
cã din întreg tirajul stocat în tipografie, colegiul de
redacþie nu a reuºit sã sustragã decât un singur exem-
plar. Venise anul 1940, an prevestitor, an de introducere
a basarabenilor în marele surghiun ce avea sã dureze,
începând cu 1944 ºi pânã în 1989, 45 de ani  un accident
pentru istorie ºi un calvar de o viaþã pentru un om.

Dupã stabilirea administraþiei ruseºti la Cahul, Andrei
Ciurunga frecventeazã cursurile de pregãtire pentru viitorii
învãþãtori de la sate, care s-au deschis în localul liceului
de bãieþi ºi care erau predate într-o limbã moldoveneascã
de felul: „Oamenii sovietici cãlãtoresc cu parahodul pe
apã ºi cu samaliotul în vozduh.”[5] Pentru descifrarea
unor astfel de texte „codificate”, studenþii erau nevoiþi sã
consulte dicþionarul rus-român la fiecare prelegere. Odatã
absolvite cursurile pentru învãþãtori, poetul pleacã sã
lucreze învãþãtor la ºcoala din satul Tartaul de Salcie. Aici
se stabileºte în gazdã la familia lui Leonid ªeptiþki, colegul
sãu de liceu ºi viitorul poet ºi prozator, gazdã de la care
este impus sã plece peste nici o lunã de zile din cauza cã
tatãl lui Leonid, Serghei ªeptiþki, era slujitor al bisericii.
Activeazã la ºcoala din Tartaul de Salcie pânã la 22 iunie
1941, ziua în care o putere tiranã  Germania hitleristã
nãvãleºte asupra altei puteri tirane  Uniunea Sovieticã
stalinistã, nerespectând prevederile pactului adiþional secret
Ribbentrop  Molotov.

În timpul rãzboiului lucreazã la Chiºinãu, colaboreazã
la revistele Raza, Basarabia ºi Basarabia literarã,
conduse de pãrintele Vasile Þepordei. La Chiºinãu îi apar
volumele:Poemele dezrobirii, în 1943 ºi Cântece de dor
ºi de rãzboi, în 1944 [6; pag. 3], semnate, ca ºi
precedentele douã volume, Robert Cahuleanu.

În anul 1944, odatã cu reinvadarea Basarabiei de cãtre
Armata Roºie, Andrei Ciurunga se retrage, împreunã cu
mama ºi cu bunica sa în oraºul Brãila. Din acest moment
se începe a doua a doua perioadã din viaþa poetului
odiseea închisorilor pe care a parcurs-o ca pe un labirint
întunecat, iar firul Ariadnei i-a fost dragostea de þarã
exprimatã prin cuvânt.

(continuare în numãrul viitor)
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Mai întâi a simþit uºoare furnicãturi în umeri, chiar
plãcute, transmiþându-i în creier vagi puseuri euforice.
Apoi furnicãturile au devenit mâncãrimi, pe care s-a
obiºnuit sã le suporte abia dupã vreo douã sãptãmâni.

Era primãvarã ºi lumea fãcea pregãtiri pentru Paºte.
Când umerii i s-au înroºit, pielea cãpãtând o nuanþã
bolnãvicioasã, viºinie, s-a dus la doctor.

- Organele sunt sãnãtoase, i-a spus acesta,
temperaturã nu aveþi, dar umerii dumitale mã neliniºtesc:
s-ar putea sã fi contractat o boalã de piele.

Ion V. Gheorghe (aºa se numea eoul nostru) pãli,
simþind cum pe ochi îi cobora un vãl negru.

- Drept pentru care, continuã doctorul, o sã-þi dau
trimitere cãtre dermatolog.

- Nu-i boalã de piele! dãdu verdictul dermatologul.
Îi pipãi îndelung umerii, clãtinã din cap, parcã neconvins
de ideea care-i încolþise în minte ºi spuse mai mult pentru
sine:

- Mergi la radiolog ºi apoi cu fotografia la medicul
de familie. Omul nostru, chinuit de o stare ambiguã, de
fericire cã nu s-a pricopsit cu o boalã de piele ºi de
îngrijorare cã s-ar putea sã fie ceva mult mai grav, fãcu
radiografia ºi abia silabisind îl intrebã pe radiolog:

- E grav?
- Grav - nu, incredibil - da!
- Adicã?
- Îþi mai creºte o pereche de mâini, omule. O genã

ancestralã a declanºat în tine acest proces rar ºi
spectaculos.

- Se poate vindeca?
- Numai chirurgul ºtie, aºa cã ia poza ºi du-te la el,

dar mai bine n-ai face-o! Cu patru mâini poþi trãi fericit,
fãrã sã munceºti, în orice circ din lume, ha, ha! Scuzã-mã,
glumesc…. Fugi la chirurg!

- Nimic! Nu putem face nimic deocamdatã! îi spuse
chirurgul. Când evoluþia noilor apendice apãrute va fi
încheiatã, de-abia atunci le vom putea extirpa.

Ion V. Gheorghe plecã acasã, încercat de sentimente
ambigue; împãcat ca nu îi este afectatã sãnatatea ºi
neliniºtit de aceastã metamorfozã bizarã… Ion, omul cu
patru mâini, unicul, fantasticul… Îºi imaginã conþinutul
afiºelor cutãrui ºi cutãrui circ. Doamne fereºte. Pe de altã
parte, lãsând la o parte aspectul estetic, a trãit destule
momente când ºi-a dorit întradevãr patru mâini! Dar
imediat îºi alungã din minte acest gând: ce vor spune
vecinii, dar oamenii de pe stradã?!

Oricum, decât bolnav sau, doamne fereºte, mort, mai
bine cu patru mâini; decât ºomer fãrã bani, mai bine
curiozitate la circ.

Într-o lunã deja îºi acceptã cu seninãtate soarta. În
acest timp, excrescenþele se dezvoltau impetuos. Eroul
nostru îºi confecþionase o pelerinã care-i masca cu destul
succes infirmitatea. Dark, la începutul verii, noile mâini
depãºiserã cu mult lungimea celor normale, fapt ce-l
îngrijorã nespus pe Ion V. Gheorghe. Lãsã treburile la o
parte ºi se prezentã la chirurg.

- Aha! omul cu patru mâini, exclamã acesta. Vrei sã
te programez la operaþie?

Fãrã sã rãspundã, omul nostru îºi dãdu jos pelerina,
dezvãluind privirii uimite a doctorului mâinile mai lungi
cu un sfert decât cele normale.

- Mãiculiþã, ce-i asta?!
- Dumneata sã-mi spui!
Chirurgul pipãi noile apendice, învelite într-o piele finã,

catifelatã, le flexã insistent, clãtinã din cap nehotãrât,
rostind mai mult pentru el:

- Astea nu sunt mâini!
Formã un numãr de telefon ºi, când cel apelat

rãspunse, îl  rugã insistent sã vinã pânã la cabinet.
- Este un prieten de-al meu…veterinar.
- Veterinar?
- Am o bãnuialã ºi numai dânsul mi-o poate

confirma.
Când medicul veterinar vãzu ciudãþenia rãmase

perplex, dar îºi reveni rapid, apoi, îndemnat de chirurg,
pipãi îndelung excrescenþele.

Omul zburãtor
- Sunt aripi, conchise

acesta, încã nedezvoltate, dar
aripi!

- Exact cum bãnuiam.
Felicitãri Ioane, te transformi în
înger!

Dar Ion V. Gheorghe era prea nãucit ca sã mai
rãspundã. Îºi puse pelerina, ameþit, tranchilizat, fãrã vlagã.

- Bea! spuse doctoral, înmânându-i un pahar mare
de coniac, o sã te ajute peste câteva luni, când
transformarea va fi completã. Atunci voi putea sã-þi
amputez aripile fãrã riscuri. Înþelegi?

Ion dãdu din cap afirmativ ºi bãu coniacul. În drum
spre casã, putin euphoric, deja se împãcase cu noua sa
stare. Aripi? Mai bine decât patru mâini…De un singur
lucru îi pãrea rãu: nu îl întrebase pe veterinar dacã va
putea sã-ºi foloseascã aripile la zbor.

……………………
Dupã douã luni, aripile crescuserã pânã aproape de

pãmânt, iar peste pielea finã care le îmbrãca se dezvolta
un puf albicios. Era evident, dupã o sãptãmânã, cã puful
se transforma în pene lungi ºi viguroase.

- Cred cã în noiembrie poþi merge la operaþie, îl
încuraja nevasta. Dar Ion V. Gheorghe nu mai era convins
cã vrea sã se opereze. Cu cât aripile se umpleau de pene,
cu atât o stare de bine, euforicã, punea stãpânire pe
sufletul sãu. Pelerina nu-i mai era de folos, aºa cã tot mai
multã lume afla de secretul sãu, care în scurt timp nu mai
era deloc un secret. Pe stradã, în urma sa se forma un
adevãrat cortegiu de babe evlavioase ºi copii. Babele se
închinau ºi bãteau mãtãnii, considerându-l înger întrupat,
iar copiii, mânaþi de curiozitate, îi smulgeau din pene, o
operaþie foarte dureroasã, dupã cum avea sã constate.
Mai nou, îl urmãreau televiziunile ºi ziarele de ºtiri, aºa cã
solicitã jandarmeriei un detaºament de pazã în jurul curþii.

Soacra sa era cea mai fericitã: dãdea interviuri,
nãscocind atâtea minciuni despre apariþii divine
miraculoase încât aproape începuse sã creadã cã s-au
întâmplat cu adevãrat.

- Nu te mai operezi, decretã ea! Uite ce de bani am
primit de la televiziuni…mai mult decât ai câºtigat tu în
întreaga viaþã. Douã, trei interviuri în exclusivitate ºi
suntem bogaþi… Asta ca sã uit cã ai trândãvit atâtea luni.
Dar Ion V. Gheorghe nu vroia sã discute cu nimeni, vroia
doar sã fie lãsat în pace, lucru imposibil cu o soacrã pusã
pe cãpãtuialã. Fiindcã apelurile ei repetate nu avurã nici
un succes, o montã pe fiicã-sa, nevasta lui Ion, împotriva
acestuia.

- Mori dacã vorbeºti o jumãtate de orã cu oamenii?
Gândeºte-te la viitorul nostru material, la maicã-mea, care
este bãtrânã ºi a muncit atâta pentru noi!

Octombrie dãbutã în forþã, dar Ion era de neclintit în
muþenia lui.

Cu cât cele douã femei îl bãteau mai tare la cap, cu atât
se trezea în interiorul sãu o stare de neliniºte, dublatã de
ascuþirea exacerbatã a simþurilor. Aproape auzea frunzele
cãzând pe iarbã ºi citea literele mici dintr-o carte de la
cinci metri depãrtare. Când un stol uriaº de cocori survolã
cerul limpede al localitãþii, anunþând zgomotos
vieþuitoarelor pãmântului iminenþa zãpezilor ºi a iernii,
Ion V. Gheorghe þâºni din camera sa ºi cu o energie de
acrobat urcã pe casã privind hipnotizat stolul care se
apropia. Aripile-i uriaºe vibrarã nervos ºi cu un pocnet
sec se desfãcurã într-o bãtaie amplã, energicã. Eroul
nostru îºi luã avânt pe coama de þiglã a casei ºi plonjã în
gol. Pentru câteva secunde pãru cã se va prãbuºi drept în
cap dar, dupã o uºoarã pierdere de altitudine, se redresã
înãlþându-se impetuos spre azurul cerului. Se roti de trei
ori în jurul gospodãriei sale, dupã care se avântã în
întâmpinarea cocorilor. Stolul uriaº se desfãcu, ca într-un
dans perfect sincronizat ºi se închise imediat, cuprinzându-
l pe omul zburator în mijlocul unduitor al convoiului celest,
topindu-se apoi treptat în amurgul sângeriu ºi strãlucitor.

F.M. CIOCEA

În rãstimp, vine ºi mã-ntreabã
dacã viaþa mai e averea mea de soi ºi dacã m-am fãcut
trântor vestit care sunt –
tocmai bun de murit.
Grãbitã cum este,
uitã cã zilnic îºi plimbã prin sângele meu lada cu zestre.

Nu acceptã niciun rabat. Vrea rãspunsul dintr-o suflare
ºi, neîndurãtoare,
îºi varsã parfumul peste umãrul meu stâng,
ca ºi când  trãsneasc-o, doamne, potopul!
doar unui suflet nãtâng i s-ar face, ca mie, o mare favoare.

Povesteºte, poete Bunoaica, pe unde-þi faci veacul?
se freacã hoþeºte de mine-n hãis.
Mâine, în zori, înfloreºte dovleacul ºi tu iarãºi nu te-ai trezit!
Tot mai eºti hãbãuc…!
Peste lucruri lumina nu s-a copt încã; e crudã precum femeia
la care te uiþi în cruciº. Pe care   fie-þi ruºine!
o goleºti, repetat, de lacrimi ca pe o pungã de mãrunþiº.
Închinã-te ºi priveºte minunea: peste oraº s-a nãpustit un
cais!
A crezut cã-i haiduc ºi a mitraliat nãprasnic vãzduhul
cu alice de flori.
Vestea asta nu te împinge-n fiori ºi nu-þi dã de gândit?
Hodineºte-te, aici, la rãspântii ºi de ar fi sã nu-þi mai revii,
priponeºte-þi zilele de nobila-þi cruce, sau lasã-le-n colþ, la
gropar,
dacã înspre luminã nu le mai poþi duce.

Nu am rãspuns.
Blasfemia îºi etala, zâmbitor, o angoasã.
Am privit cum s-a dus cãlare pe raclã. Duºmãnoasã.
Frumoasã.
A intrat în apus, trãgându-ºi peste umblet umbra de pluº.
La ce bun sã mãsluiesc cuvinte?
Þintirimul e locul unde nu se mai minte, unde vorbele
sunt de prisos. Unde se trãieºte uºor. De multe ori, cu folos.

Pentru ce am de spus, am moartea în faþã.
Pentru ce am fãcut, existenþa începe sã-ºi piardã din rost.
Astfel, duhul cautã alt adãpost pentru cel care am fost.

O, dar viaþa mea nu se grãbeºte!
s-a oprit sã respire. Chiar trândãveºte.
Retoric mã întreb: Pentru ce s-ar grãbi,
când ºtie cã poteca s-ar prãbuºi într-o zi?
Îi sunt  îndeajuns o inima frântã ºi carnea scârnavã
care nu o ascultã…
Demult nu mã mai bagã în seamã,
fiindcã mai cred cã e un pârâu trecãtor. Un moft efemer.
Cã e drumul care duce, din centru, la pol,
înspre finalul cu damf de mohor. De pir.
De cadânã cu dragoste oarbã. De câine. De râmã.
Dar moartea…,
ah, moartea e un împãrat bizantin care te-mbie
sã apuci în haiducie lângã femei pofticioase ºi hulpave ibovnice.
E fericirea divinã.
                             E þelul suprem.
                                                       E trãsnet de bice.

Ah, moarte a mea, aºteaptã-mã, vin…!

Dintre toate,
mi-ai fost ºi îmi eºti cea mai bunã amantã,
dar peste putinþã îmi este
sã renunþ dintr-o datã la surogatul din vene…
E drept, îþi înalþ osanale. Te venerez, te slujesc cu bunã
credinþã.
Când nu te aºtepþi,
te culeg din blesteme ºi te fac iarãºi fiinþã.
Pentru tine, fãrã tãgadã,
aº arvuni o cireadã de bivoli nãtângi
de care sã-þi sprijini fruntea când îþi vine sã plângi.
Însã acum mã opun. Ridic baricade din propriul meu fum.
Protestez. Cum s-ar zice, fac grevã.
ªi dacã nu-i îndeajuns,
mã împroprietãresc cu o altã moarte. Pe loc. Chiar acum.

Nu te grãbi sã mã chemi:
îmbrãþiºarea îmi e carne cu viermi printr-o simplã manevrã.
Aº veni oricând sã te întâlnesc, dar
  criþã ºi nãuc cum e felul meu
mã întorc chiar din poartã sticleþii, pe motiv  cum zic ei
cã aº fi fariseu...

Iartã-i, te rog, sunt prea mici ºi nu ºtiu cã acesta sunt eu…!
Mã cunoaºteþi bine doar tu ºi sinele meu.

Costel Bunoaica

Ah, moartea e un împãrat
bizantin !
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Vorbind despre opera lui Nichita Stãnescu, criticul
Rãzvan Voncu afirmã: „Opera unui asemenea poet, din
fericire, nu se judecã pe bucãþi. Poate sã ne placã mai
mult un aspect sau o perioadã a ei, dar trebuie sã luãm act
cã ea existã ca univers continuu de semnificaþii ºi dincolo
de preferinþele noastre”1. Iar aceastã remarcã vine ca o
concluzie la scurtul sãu studiu vis-a-vis de „Operele
imperfecte” ale marelui poet. Volum despre care tot el
apreciazã just cã „nu se bucurã de foarte multã
consideraþie”2; apreciere bazatã pe raportul nefavorabil
care planeazã asupra acestui volum: doar Romul
Munteanu3 ºi Eugen Simion4 apreciind strãdania poetului,
în timp ce Nicolae Manolescu5 , Dumitru Micu6 ºi alþii,
resping de-a dreptul volumul sau îl trec cu vederea în
studiile lor.

ªi totuºi, avem de-a face cu acelaºi Nichita, neobosit
în a sonda nesfârºitele valenþe ale Cuvântului.

Una dintre poeziile valoroase din volumul „Opere
imperfecte” este „Cele patru coerenþe fundamentale”,
poezie de asemenea nebãgatã în seamã, nici chiar de
Rãzvan Voncu care, cu toatã intransigenþa lui criticã, nu
trece pe lista sa de „opere imperfecte” perfectibile, decât
câteva poezii: „Tocirea”, „Evocare”, „Cântec liniºtit”, „Un
madrigal”, „Vedenia”, „Evangheliile toamnei” ºi „Stampã”.

Ce face atât de valoroasã poezia aceasta? Eu, cel puþin,
am vãzut în ea o samã de analogii cu „Odã  în metru antic”,
opera de cãpetenie, dupã pãrerea lui N. Steinhardt, a lui
Mihai Eminescu.

Poate la prima vedere, de cele mai multe ori,
superficialã, o asemãnare ar fi invocarea personajelor
mitologice. Fapt care, pe cât de adevãrat, pe atât de
nelepãdat. Eminescu scrie: „Jalnic ard de viu chinuit ca
Nessus/Ori ca Hercul înveninat de manta-mi”; Stãnescu
îºi începe poezia amintitã descriindu-l pe Sisif, „cãzut de
obosealã între oglinzi”. În ambele cazuri avem de-a face
cu reveniri la realitate. Hercul-Eminescu primeºte revelaþia
luciditãþii, consumându-ºi propria dramã (vorba lui Camil
Petrescu: „câtã luciditate, atâta dramã ºi deci atâta viaþã”);
în vreme ce lui Sisif-Stãnescu i se declanºeazã aceastã
capacitate a clar-vederii ca urmare a observaþiei exterior-
obiective, proiectatã ulterior în sinele interior; acel „între
oglinzi”desemnând, de fapt, cele douã realitãþi, la fel de
obiective: cea exterioarã ºi cea interioarã.

Consecinþa, sau mai bine zis efectul revenirii la
realitate, se concretizeazã de asemenea, în ambele cazuri,
pe aceeaºi problemã: moartea, ca final implacabil al vieþii.
Aºadar, rescriind parcã versul eminescian: „Nu credeam
sã-nvãþ a muri vreodatã”, Nichita Stãnescu scrie pe un
ton proclamator: „A te naºte este o condamnare la
moarte”. Sentinþã pe care o ºi eticheteazã ca fiind prima
dintre coerenþe.

Cea de-a doua coerenþã vine ca o completare a celei
dintâi: „A nu fi, chiar ºi aceastã absenþã/ poate fi pedepsitã
la viaþã/ ºi ca atare, condamnatã la moarte,/ adicã la a nu
fi”. Ce demonstreazã aceastã nouã constatare
stãnescianã? Nu cumva aceea cã nefiinþa nu existã ca
atare?  Cã orice particulã, aflatã iniþial în acel haos despre
care frumos vorbeºte Eminescu în „Scrisoarea I”, a fost
adusã la viaþã prin acel divin, ontologic, „Fiat!”, ºi ca
atare împãrtãºeºte tragicul destin de a trece, într-un final,
în nefiinþa ultimã?

De aici, însã, încep sã se despartã luciditãþile celor
doi poeþi. Eminescu preferã sã-ºi consume toatã
luciditatea în interior, acceptând moartea ca atare,
nelãsând sã se înþeleagã speranþa unei viitoare învieri:
„Piarã-mi ochii tulburi din cale,/ Vino iar în sân, nepãsare
tristã;/ Ca sã pot muri liniºtit, pe mine/ Mie redã-mã”. În
schimb, Nichita Stãnescu se revoltã, condamnã vederea
pentru inutilitatea ei: „Ce deºertãciune ºi ce inutilitate,
vederea./ Ea contemplã numai ceea ce este condamnat la
moarte”. Iar aceastã repulsie îl elibereazã, lãsându-se în
voia altei revelaþii: „Cuvântul ne-ar salva, poate, dar,/ el e
Dumnezeu, ºi/de la începuturi nu se mai întruchipeazã/ în
fãpturile cele vii”. Din exprimare, s-ar pãrea cã, deºi
intuieºte salvarea din dilema fiinþã-nefiinþã în Cuvânt, în
forma lui supremã, fiinþialã, descoperitã de Scripturã7,
totuºi poetul îºi dezvãluie micimea în faþa divinitãþii.

Nichita Stãnescu,
rescriind „Odã – în metru antic”

Micimea, însã, nefiind totuna cu nimicnicia, îi dã avânt sã
se ia la trântã cu Însuºi Dumnezeu: „Gustul morþii l-a
scuipat Dumnezeu de pe limba sa/ în fãptura vieþii”.
Strigãt de Iov modern, mãcinat mai mult psihic decât fizic;
strigãt care are acelaºi efect tãmãduitor, de a revela. De
fapt, aici avem de-a face cu o revelare mai mult intuitivã:
„Acum el e scârbit de toate acestea ºi/ în cu totul totului
altei pãrþi/ dincolo de departe,/ compune coerenþa a treia
ºi/ dincolo de orice/ el/ coerenþa a patra”. Vedem aºadar
cum, strãpungând cu demnitate prosternarea cu speranþa,
poetul capãtã certitudinea cã Dumnezeu, în
cvasitranscendenþa ºi atotînþelepciunea Sa, nu va lãsa
lucrurile aºa, nu în sensul cã va schimba primele douã
coerenþe, ci cã va descoperi alte douã coerenþe care sã le
completeze, sã le elucideze ºi, de ce nu, sã le elibereze pe
cele dintâi.

În continuare, poetul procedeazã la o aparentã rupere
de fir, trimiþând, cu o întrebare, într-o cu totul altã direcþie:
„Totuºi, îmi spuse Sisif,/ tu nu crezi cã e cam rãu alcãtuit
trupul Omului?”. Întrebare care nu trebuie privitã deloc
cu superficialitate, datã fiind ºi folosirea majusculei pentru
substantivul comun „omul”, care, la fel ca la acel „Cheamã
Omul sã-l dezgroape”8 a lui Ion Barbu, trimite la reflecþie,
la privire a omului ca entitate spiritualã, chiar dacã este
alcãtuit psiho-somatic. De fapt, tocmai de aceea. Mesajul
lui Nichita Stãnescu este tocmai acesta, cã trupul trebuie
sã se arate cu adevãrat, aºa cum îl socotesc trãitorii în
duh filocalic, ºi anume ca „templu al Duhului Sfânt”,
condiþie sine qua non aflãrii „coerenþelor lipsã”. Or, tocmai
asupra nesocotirii trupului ca templu divin atrage atenþia
poetul, descriind alcãtuirea acestuia în termeni demni de
„Florile de mucigai” argheziene: „Ochii lipiþi de creier,/ca
douã sexe ale creierului, impudice/ºi neacoperite,/ gura,
ce cautã ea acolo sus?/ Locul gurii e geamãn cu/ locul de
jos al lepãdãrii/ de murdãrie.// Organul sãmânþei ar trebui
sã fie/ geamãn cu organul cuvântului,/ iar nu pe acolo/
pe unde-þi zvârli apa murdarã din tine,/ pe acolo sã-þi
zvârli ºi sãmânþa,/ iar nu pe acolo pe unde azvârli în tine/
bucãþi de animale moarte,/ ºi bucãþi de plante moarte,/
exact cu acel loc dinþos/ tocmai cu acela,/ sã rosteºti
taina cuvântului”.

Spre final, tonul revine la normal. Poetul renunþã la
revoltã, nu resemnat, ci plin de speranþã: „Fireºti ºi simple,/
cuvintele rostite de noi/ naºte-vor în alte coerenþe/ mai
bune trupuri vorbitoare/ în alcãtuirea lor”. Practic, acesta
este efectul pe care poetul îl prevede revizuirii concepþiei
asupra trupului, ºi asupra raportului acestuia cu sufletul.

Finalul, menit sã ofere ºi acea sfericitate, atât de
necesarã perfectãrii unei „opere imperfecte”, ni-l prezintã
pe Sisif ridicându-se dintre oglinzi ºi invitându-l pe poet
între acestea. De bunã seamã cã Sisif ºi poetul sunt aceeaºi
entitate. Doar cã, reorganizat dupã o aºa tiradã de revolte
ºi revelaþii, poetul se întruchipeazã într-un nou Sisif, a
cãrui nouã misiune este sã reridice pe munte, în vãzul
tuturor, cele patru coerenþe fundamentale, ºi poate ºi
altele, ori de câte ori va fi nevoie.

Revenind la Eminescu ºi la a lui „Odã - în metru antic”,
întrebarea care se impune ar fi: de ce nu a cãutat ºi el pe
mai departe roadele încã nerodite ale luciditãþii? Poate
cã, ar spune tributarii curentelor literare, e de vinã
orientarea lui de romantic pe direcþia lui Hypnos ºi
Thanatos. Dar de orientarea modernã, neomodernã ºi
postmodernã a lui Nichita ce se poate spune? Cum
întrebarea referitoare la oprirea lui Eminescu la jumãtatea
drumului se cere pe sine retoricã, aºa cum retoric se cerea
ºi poetul pe sine: „Pe mine, mie, redã-mã!”, prefer ºi eu sã
o las ca atare sperând, totuºi, într-un spirit cumva
apocatastazic, cã poetul, odatã regãsit pe sine, va lepãda
haina lui Hercul ºi o va îmbrãca pe cea lui Sisif cel cãzut
spre ridicare între oglinzile realitãþii.

În încheiere, pentru cã nu vreau sã îmi atribui calitatea
de a fi intrat în gândurile lui Nichita Stãnescu ºi cu aceastã,
fantezistã ce-i drept, competenþã, sã afirm cele de mai
sus, nu îmi rãmâne decât sã subscriu la o pertinentã, zic
eu, constatare a lui Rãzvan Voncu în ceea ce priveºte
operele artistice de valoare: „Arta, însã, când este
adevãratã, are aceastã stranie proprietate de a cãpãtã în

timp, ca vinul vechi, alte ºi alte calitãþi, noi ºi noi
semnificaþii, de abia sau deloc bãnuite în momentul
producerii ei”9.

1 Rãzvan Voncu, prefaþa „Ultimul Nichita” a volumului antologic
„Nichita Stãnescu  Noduri ºi semne”, Editura Curtea Veche
Publishing, Bucureºti, 2010, pag. 24.

2 Idem, pag. 23.
3 “Revenind la Operele imperfecte (1979) cu care scriitorul

român se apropie de douã decenii de poezie de circulaþie publicã,
avem convingerea cã Nichita Stãnescu ne vorbeºte prin scriitura
sa, la fel ca altãdatã. De altfel titlul de Opere imperfecte reprezintã
un act de cochetãrie a poetului cu sine, dar ºi cu publicul” în
“Permanenþe ale poeziei româneºti”, Casa Editorialã Odeon,
Bucureºti, 1996, pag 90, apud. Rãzvan Voncu, op.cit. nota 31.

4 “Când citeºti Epica Magna, Poemele (sic!) imperfecte… vezi
cã versul românesc cerceteazã limitele limbajului ºi pipãie vedenii
care, de multe ori, ne scapã…” în “Fragmente critice, I (“Scriitura
taciturnã ºi scriitura publicã”), Editura Grai ºi Suflet  Cultura
Naþionalã, Bucureºti, 1998, pag. 85, apud. Rãzvan Voncu, op. cit.
nota 32.”,

5 “Nicolae Manolescu, care nu face parte dintre detractorii
poetului, este, integral negativ, trecând cu vederea pânã ºi o
capodoperã cum este “Evocare” (fãrã a rata totuºi “Tocirea”,
“capodoperã norocoasã în deºertul de cenuºã”)” (Rãzvan Voncu,
op.cit. pag. 23).

6 “Dumitru Micu, fãrã a deprecia critic volumul, îºi bazeazã
analiza exclusive pe poezia stãnescianã dintre 1960 ºi 1969 ºi pe
o trimitere la “Noduri ºi semne”, ignorând aparent “Operele
imperfecte”, citate doar la bibliografie” (Rãzvan Voncu, op.cit.
pag. 23).

7 „La început era Cuvântul ºi Cuvântul era la Dumnezeu ºi
Dumnezeu era Cuvântul”(Ioan 1, 1)

8 Fragment din poemul „Dupã melci”, apãrut în volumul omonim
în 1919.

9 Rãzvan Voncu, op.cit. pag. 23.
Romeo Aurelian Ilie

Noaptea Vânãtorii
îndes toamna în pantofii prea largi
nu ai timp sã mã vezi
alergând prin pãdure
în urma mea latrã
cãþelul pãmântului

cad
ºi privesc.
cu triluri încete se despart de cuib
pãsãri
pãianjenul îi va pune pecete
din pânzã ºi brumã

strâng în pumni aur.
aur.
un titirez toamna asta,
îmi sfredeleºte talpa
în pantof

Ielele rabdã cu mine

modelez cuvintele stângaci
aºtept sã se coacã
nucul fermecat al Usturoaicei
ielele sã se prindã în hora
purtatã ca sfârâitul ierbii sub tãlpi
cu viteza anilor numãraþi pe sãrite

vorbesc nedesluºit pentru ureche
mã concentrez sã le citesc buzele
mai rar le strig mâniatã pe neputinþa
ochiului de a descifra
mai rar

cine sã mã audã
poate doar vântul aducãtor de toamnã
ce-mi furã din pãr mirosul de salcâm
sau luna cu zâmbetul
coborâtã din versul peltic

ielele rabdã împreunã cu mine
coacerea necuvintelor

Ioana Cãtãlina Roºculeþ
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CUPLU
Cine-i poate ocroti? Nimeni.

Nici mãcar ei. Poate doar trecutul
lor, un corp, o lume materialã,
rezistentã, sã facã faþã
dezagregãrii prezente ºi viitoare
în care, iatã, au fost aruncaþi de
niºte zaruri fericite. Prea fericite

pentru puþinele lor cereri cãtre viaþã. Zâmbete, rânjete,
concluzii strecurate cu un sfert de gurã în urechi de
sferturi de oameni, ºi ei, þinându-se de mânã, trecând spre
pãdure printre lacurile pe fundul cãrora vagoneþii de la
vechea fabricã de cãrãmidã se mai miºcã într-o parte ºi-n
alta pe vreme de furtunã... Cine-i mai poate ocroti de-acum
încolo? Nu pe ei, de fapt imaginile lor, alãturate, curate, o
victorie asupra mizeriei ºi micimii sufleteºti. „O victorie
asupra muºtelor în care ni s-au transformat vecinii de pe o
razã de 10.000 de kilometri”  cum amar glumea el uneori.

Dar nu vrea nimeni. Nimeni nu mai ocroteºte pe nimeni.
La câteva minute dupã ce s-au despãrþit irevocabil,

urmând sã se întâlneascã la mari distanþe într-un oraº din
nord, în acest orãºel, mic, incult ºi nemãsurat de orgolios,
a început o ploaie torenþialã, o furtunã care a adus noaptea
mai repede.

Imagine gonind printre stele de zeci de ani, cãutând o
planetã de care sã se loveascã pentru a putea reechilibra
universul.

Obiºnuinþã
O bãtrânã absurdã, babã cloanþã, nu mai iese din casã

trei zile la rând. Vecinii se alarmeazã. Nu mai are cine sã-i
beºteleascã pe degeaba. Sparg uºa. Victima, paralizatã.
Lângã pat. Moartã de foame. Spital. Vizite. Mere. În sfârºit,
vorbeºte. De rãu. Normal.  Beºteleºte. Tot blocul se simte
deodatã fericit. Nespus de. Între timp, copiii devin mai
obraznici. Florile se ofilesc. Nimeni nu observã. E varã.
Vin meºteri. Cu altã gãlãgie. Reparaþii generale. Toatã
lumea-ºi vede de treabã. Se obiºnuieºte.

Întrebare
Pe cerul unei zile din luna octombrie se ridicã o

întrebare. Ea luã la nimerealã pe cine prinse pe-aproape
ºi-l sui la zece kilometri înãlþime. Ca sã-ºi afle rãspuns. ªi
nu-l aflã. Încãpãþânatã, întrebarea noastrã a repetat faza
de mai multe ori. Cred cã n-a gãsit rãspunsul, pentru cã
nici un intervievat nu s-a mai întors pe pãmânt.

Descântec

Tacã-þi fleanca, hoþ bãtrân! Mi-ai promis cãldura,
împroºcându-mi ochii cu cristale de gheaþã; mi-ai alungat
zilele-n pustiu ºi mi-ai promis cã o sã plouã; vreau ploaie,
vreau sã plouã; te vei topi, îmi vor rãmâne privirile, curate,
iscoditoare, bune de trimis la drum lung; te vei topi, îþi vor
rãmâne urmele ghearelor în clisã; te vei topi, vei rãmâne în
aburul zilelor asasinate în numele progresului; te vei topi,
când va ploua, vei rãmâne în oase ºi ele îngrozite vor fugi;
ºi vei rãmâne singur, pãrãsit de trup, de minte, de cãldurã,
de zile ºi, ca o ultimã ironie, vei fi pãrãsit ºi de ploaie; îþi voi
astupa urmele cu baligã ºi voi semãna tutun.

Mi-am luat cãldura, mi-am luat zilele, mi-am luat ploaia,
mi-am luat privirile ºi-acum te pãrãsesc, hoþ bãtrân, plec
în lumea largã.

Dar mi-am lãsat o zi sã priveascã la tulpina rebelã de
tutun îngãlbenindu-se-n soare.

Altã zi
Altã zi, punctatã de zarva gãinilor, sunetul unui cântec

englezesc vechi, uºi deschizându-se ca niºte rãni din care
acum-acum va izbucni ceva sau cineva care sã formuleze
acuzarea ºi, imediat, verdictul. Sã mã adun..., asta ar fi de

Gheorghe Dobre

fãcut, eºti tare atât cât nimic nu pleacã din tine, nu te
pãrãseºte, cu voie sau fãrã, dar cum sã mã adun când îmi
lipseºte acel dram de cheag ce coaguleazã lichidul, laptele
în care este aruncat. Bineînþeles cã eu, doar eu sunt de
vinã. ªi din afarã ºi din lãuntru acuzarea va întinde fãrã
dubiu degetul spre mine. Nãvãlesc prin difuzorul radioului
istoriile unor popoare cu care n-am nici o legãturã, nu
vreau sã am. La ce bun sã ºtii atâtea, când de fapt nu le
cunoºti? Da, eºti tare atât cât nimic nu pleacã din tine,
chestie stupidã, irealizabilã, te stâpâneºte mereu o alarmã
din care, din prea multã atenþie, îþi scapã un amãnunt.
Mai târziu se va dovedi vital.

Un prieten  fericitul  ºi-a descoperit primãvara, dar a
uitat cã, primãvara, tumultul ºuvoiului de sub gheaþã iese
deasupra, se revarsã ºi  dacã te prinde pe aproape  te-
neacã. ªi el nu ºtie sã înoate, nici nu i-ar folosi, furia unei
patimi strãine te spulberã oricum dacã se îndreaptã spre
tine. Nu i-am povestit nimic.

Altã zi, înecatã în sfaturi medicale, frig, teamã, þigãri,
în care degeaba încerc sã mã adun, sã strâng din nou în
mine tot ce-am dat pânã acum, probabil nici condamnaþii
la moarte nu reuºesc sã ia cu ei tot ce le aparþine decât în
fracþiunea de secundã în care glontele e încã departe, dar
vine implacabil.

Primãvara fericitul gãinile, harababura s-a instalat în
camera mea, o vãlmãºealã nevãzutã din care þâºnesc spre
mine, ca niºte arme, cãrþile perna cana bãtrânul-din-perete,
intermitent, neaºteptat, atacuri viclene asupra unei victime
sigure pentru cã nu le înþelege, chiar dacã le ºtie, chiar
dacã le cunoaºte... ªi din nou muzicã inadecvatã, apoi
iedera de plastic, aventura din toamnã, uscatã, acum
colcãie de viaþã ºi-ºi cere continuarea, mã cere, apoi ora
exactã noptiera lemnele-din-sobã, aparatura prin care un
ochi se uitã într-un fund de ochi, al meu, ºi nu gãseºte
nimic suspect, nimic ascuns ºi turbeazã, mãreºte puterea
fasciculului de luminã pânã când îl percep, material, com-
pact, agresiv, cãutând, umplându-mã de sânge...

Altã zi, în care trupul meu înþepenit leviteazã miºcat
de curenþi imperceptibili, fãrã sã nimereascã uºa. Amintirea
unei vini  alta decât cea uzualã  îl electrocuteazã ºi se
prãbuºeºte dureros în propria-i umbrã. Se scoalã, se
repede la uºã, iese în stradã. Apoi copaci trotuare clãdiri...,
în cãutarea amãnuntului, pãcãtosului de amãnunt, probabil
salvatorul amãnunt.

Bucata de pãmânt se înclina cuminte, cu toate
celelalte, apropiindu-se de soare.

Altã zi...

Brandy

A fãtat Brandy! Doi purcei. Brandy fiind nu porc-
femelã, adicã purcea, cum aþi crede, ci cãþeaua noastrã
credincioasã, care de ani de zile livreazã vecinilor, mai
apropiaþi sau mai de departe, câini-paznici cu caractere
puternice, mari, sãnãtoºi, devotaþi. Dar acum a vrut sã ne
contrazicã pe toþi fãtând doi purcei. Se fac cercetãri in-
tense, minuþioase, care riscã sã se prelungeascã mult timp,
pentru cã misterul rãmâne deocamdatã neelucidat.
Oricum, s-a descoperit cã e neserioasã, defect ieºit la
suprafaþã abia acum, când mai are zece luni pânã la pensie,
care defect zdruncinã încrederea onoraþilor clienþi ºi pune
un semn de întrebare ameninþãtor deasupra tuturor
progeniturilor sale. E greu de înlãturat ipoteza cã ar fi
avut, acum ºi cu alte prilejuri, legãturi neprincipiale cu
indivizi suspecþi din alte specii, fapt care dacã ar fi dovedit
ar desfiinþa zoologia, revoluþionând-o în acelaºi timp. ªi,
bineînþeles, câte alte avantaje, rãmase deocamdatã în
stadiul de speculaþii. Brandy a mea s-ar lansa în afaceri(
eu aº fi impresarul ) ºi ar ajunge directoare în consiliul de
conducere al celei mai mari companii transnaþionale
specializatã în creºterea ºi valorificarea porcilor fãtaþi de
cãþele din ce în ce mai rafinate. Brandy ar anula toatã
concurenþa. Dar, pânã una alta, vecinii au de gând sã-mi
trimitã toþi câinii înapoi, cu scrisorile de recomandare cu
tot, bãnuite fiind, scrisorile, de propagare de neadevãruri,
abuz de încredere ºi multe alte capete de acuzare ce m-ar
trimite direct pe scaunul electric. Sindicatul Vecinilor
Bãnuitori s-a întrunit în plen de circa patru ore ºi eu aºtept
verdictul fãcându-i o moralã zdravãnã, cu bãþul, scumpei
mele Brandy care   fie vorba între noi  e cea mai cinstitã
fiinþã ºi n-aº izgoni-o pentru nimic în lume. ªi purceii  tot
între noi sã rãmânã  i-am cumpãrat de la Obor. V-a plãcut
povestea mea?

Sã mi se dea o clepsidrã.
Vreau sã te aflu la timp.

„La timp”, când?

Înger indiferent, vis
care s-a stins,
mã deschid þie,

tocmai acum când spuneam
cã mi-e bine aºa,

cu tine adormit în umãrul stâng,
acolo unde se terminã moartea

ºi începe zarea.

Am îndesat clipã de clipã,
în spaþiul dintre noi

ºi i-am spus: ce tandrã
indiferenþã a lumii!

Nu te-am mai întrebat de mult,
tu cine mai eºti?

„Sunt Angela,
Varunta ta, care nu te va lãsa
sã scoþi piatra dintre pietre
ºi nici rana ce se pierde.

Te port în vene
(încorsetate în stele, gene

mari împodobite,
cu sãgeþi acoperite

o luau gând, gând încetinel
pe obrazul ei mãiastru

cu lacrimi de andezit albastru)
ºi în cea roºie
ca în viºinie,
îmbrãþiºate

ca într-un sãrut micuþ, tardiv
din Klimt, deriv.”

Nu trebuie sã plângi,
cãci te va durea veºnic
lipsa mea dinte coaste,

vei strica poza în care te ascunzi
ºi atunci fotograful

va rãmâne doar cu umbra îngerului tãu,
zglobie miºcare,

simplã încorsetare
a unui angelus,

ce mai visa
spasmodic zborul.

Varuna mea,
Pleacã!

Piei!
Mã lepãd de tine,

Angela,
de amintirea ochiului tãu,

Angela!
Numai atât mai pot pronunþa,

Angela...
Am rãmas doar cu numele tãu:

An-ge-la.

An...(cum mai era?)
Îmbrãþiºeazã-mã,

A... (amnezie totalã)

Florina-Raluca Voiteanu

Numele tãu e Angela
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Mai puþin surprins de arheologi dar existent fãrã
îndoialã a avut loc si trecerea elementelor culturii
Hamangia în stânga Dunãrii. Un astfel de exemplu îl
constituie aºezarea de la Grãdiºtea Coslogeni; aparþinând
fazei vechi a culturii Hamangia, contemporanã cu etapa
Bolintineanu a culturii Boian.21 În perioada respectivã se
constatã în mod evident cã Dunãrea Inferioarã nu mai
constituie o graniþã între culturile materiale, ºi ,deci ,între
oameni.

În faza de tranziþie spre cultura Gumelniþa s-a produs
o nouã miºcare a membrilor culturii Boian din stânga
Dunãrii, cuprinzând Dobrogea, fenomen încheiat pe
þãrmul Mãrii Negre. În aceastã ordine de idei se cere sã
amintim convieþuriea comunitãþilor din aºezãrile de la
Hârºova ºi Cernavodã (dealul Sofia) unde aspectul târziu
al culturii Hamangia apare în asociere cu Boian târziu ºi
Gumelniþa de început 22. Rolul pe care l-a jucat Balta
Ialomiþei ºi ostroavele sale în aceste evenimente este de
la sine înþeles. Ele au oferit condiþii deosebite de
perpetuare a vieþii; aici gãsindu-se o mare bogãþie de peºti
ºi vânat ºi, fãrã îndoialã, în condiþiile agriculturii neolitice,
pãmânt roditor, unde cultura plantelor se putea realiza
fãrã mare efort. Majoritatea grindurilor, popinelor si
siliºtelor din Baltã prezintã urme de intensã locuire din
aceastã perioadã.23

Cultura Gumelniþa, formatã pe fondul elementelor de
cultura Boian ºi Hamangia, fãrã nicio intervenþie din afarã
va avea o evoluþie îndelungatã pe ambele maluri ale Bãlþii
Ialomiþei.24 În Dobrogea, incluzând Balta ºi lunca
înconjurãtoare s-a format o variantã regionalã, specificã
culturii Gumelniþa, în cadrul cãreia s-au pãstrat unele
elemente de tradiþie Hamangia. Acest aspect a fost sesizat
pe malul Bãlþii la Hârºova.25

Acestei culturi îi aparþin aºezãrile de la Borduºani
(Popina) , Gura Ialomiþei, Feteºti, Jegãlia, Cãlãraºi, în stânga
Dunãrii26, la care adãugãm centrele de mare interes de la
Hârºova, Cernavodã, Topalu, Seimeni, Izvorul Mare,
Cochirleni27

În mare parte aºezãrile menþionate, aparþinând culturii
Gumelniþa, s-au constituit prin suprapunerea mai multor
aºezãri care s-au succedat timp îndelungat, fiind urmare a
unui proces ascendent, nu numai ca aspect al unitãþii
între cele douã maluri ale Bãlþii, dar, ºi ca aspect al
continuitãþii.

Succesiunile umane au dus la suprapuneri de locuiri,
determinând formarea unor aºezãri de tip tell cu înãlþimi
apreciabile: Borduºani (27,3), Gura Ialomiþei (12 ) ,
Hârºova, Pochina Vlãdenilor 25 m, Pochina cu vii 24 m,
Blagodeasca 22 m, Grindul Fierului (între  Boascic si
Seimeni) 11 m. 28 Dacã în epoca neoliticã în jurul Bãlþii
Ialomiþei se constata o continuitate neîntreruptã a
aceleiaºi populaþii, cu legãturi strânse între comunitãþile
de pe ambele maluri, în eneolitic ºi epoca bronzului,
fenomenul se amplificã într-un context nou. Din eneolitic
Balta Ialomiþei ºi lunca din jurul sãu nu vor mai fi doar
spaþii de întrepãtrudere a unor culturi ce vin dintr-o parte
în alta. Zona va constitui axul pe care vor lua naºtere
culturi materiale specifice.29 Cercetãrile arheologice
subliniazã, printre altele, ºi identitatea aºezãrilor de pe
ambele maluri ale Dunãrii, cu tipurile celor neîntãrite-
deschise, a celor fortificate cu ºanturi sau cunoscutele
tell-uri atat de bogate în vestigii; ceea ce denotã strânsa
unitate pe axul Dunãrii Inferioare.30

Spre sfârºitul culturii Gumelniþa, la începutul mileniului
trei I.Ch. marea unitate culturalã care se realizase într-un
spaþiu întins s-a fãrâmiþat. Aceastã unitate s-a menþinut
la Dunãrea De Jos unde a luat naºtere cultura Cernavodã
I. Aceastã culturã s-a format pe un fond Gumelniþa la care
s-au adãugat elemente ale populaþiei de pãstori care vin
din stepele nord-pontice. Aflatã in drumul valului de
migratori indo-europeni care îºi vor face apariþia în aceste
zone, Balta Ialomiþei a jucat, poate pentru prima datã în
istoria sa, rolul de  refugiu ºi adãpost pentru populaþia
autohtonã.

Unitatea de culturã materialã realizatã la sfârºitul
eneoliticului ºi în perioada de trecere la epoca bronzului
va fi pãstratã ºi în secolele urmãtoare ºi va avea drept
rezultat dezvoltarea unei noi culturi a epocii bronzului,

cultura Coslogeni, raspânditã în S-E României, în
Dobrogea ºi Bãrãgan, având ca zonã centralã Balta
Ialomiþei31. Din cercetãrile fãcute pe teren se constatã cã
în aceastã perioadã a existat o intensã arie de locuire în
jurul Bãlþii Ialomiþei la: Gârliþa, Bugeac, Rasova, Satu Nou,
Hârºova32 pe malul dobrogean, iar pe malul stâng la
Grãdiºtea, Jegãlia, Coslogeni, Facãeni, Pietroiu etc.33

Dar ºi în interiorul Bãlþii la Popina Borduºani34,
Grãdiºtea Stoichii; Grãdiºtea Mare35 ºi în deosebi
Grãdiºtea Coslogeni; o puternicã ºi intensã aºezare, de
unde ºi numele culturii.36

În aceastã etapã legãturile Dobrogei cu aºezãrile
învecinate din Câmpia Munteniei, efectuate prin
intermediul capetelor de pod din jurul Bãlþii dar ºi prin
intermediul aºezãrilor din interior, sunt tot mai intense.

Pentru Balta Ialomiþei douã aspecte trebuie
evidenþiate în legãturã cu cultura Coslogeni: pe de o parte
ea reprezintã varianta localã a unui complex cultural mai
întins ce aparþine acestei perioadea- Cultura Noua
Sabatinovka, pe de altã parte dacã în zonã Brãilei ºi Nordul
Dobrogei ea s-a terminat mai repede, în zona Bãlþii Ialomiþei
ea a durat pânã la sfârºitul bronzului ºi începutul
Hallstatului timpuriu 37.  Este o dovadã de netãgãduit a
fenomenului de unitate ºi continuitate în acest spaþiu
începând din neolitic ºi cunoscând aspecte accentuate
în epocã bronzului. Procesul acesta a dat naºtere unor
prefaceri de ordin etnic, lingvistic, economic, social ºi
politic pe care îl vom cunoaºte în epocã fierului. Resursele
pe care le oferã Balta ºi solul fertil determinã o intensã
locuire ºi o viaþã prosperã comunitãþilor umane. Numai
pe malul drept al Bãlþii Ialomiþei au fost atestate arheologic
un numãr de 21 de aºezãri din a doua epocã a fierului38. O
densitate asemãnãtoare de aºezãri getice este constatatã
ºi pe malul ialomiþean al bãltii. 39

 În marea ºi complexa unitate a civilizaþiei geto-dace,
comunitãþile umane din jurul Baltii Ialomiþei îºi creeazã
trasaturi distincte determinate de evoluþia comunã din
perioadele precedente. Astfel dacã aºezãrile de la Crasani,
Tinosu, Popeºti împreunã cu cele de pe Mostistea ºi
Dâmboviþa aparþin mai degrabã comunitãþilor din centrul
Munteniei, aºezãrile de pe braþul Borcea aparþin
comunitãþilor din vestul Dobrogei, de pe malul drept al
Dunãrii, tocmai datoritã legãturilor strânse dintre locuitorii
acestor zone, existente din timpul strãvechi. Ei vor fi fost
legaþi ºi prin aceleaºi interese economice: exploatarea
resurselor vitale oferite de baltã cu bãlþile, grindurile ºi
pãdurile  ei ºi de folosirea cãii de navigaþie a Dunãrii care
i-a legat în tot timpul istoriei lor. 40

Totodatã, din cercetãrile efectuate de-a lungul Dunãrii,
la Cernavodã, Beilic, Hârºova ºi Rasova a rezultat cã geþii
din apropierea Dunãrii erau strâns legaþi de cei de pe
malul stâng, sesizându-se deosebiri de geþii din preajma
litoralului care au suferit puternice influenþe greceºti ºi
scitice. 41 Acest lucru nu exclude prezenþa iradierilor
greceºti în aºezãrile din jurul Bãlþii Ialomiþei ºi din interiorul
sãu. Este vorba de prezenþa amforelor thasiene, heracliene
ºi sinopiene, dar ºi descoperirile unor ºtampile identice
sau cu simple deosebiri, precum ºi de descoperirile unor
imitaþii locale dupã ceramicã uzualã greceascã în stânga
Dunãrii la Gradistea, Cãlãraºi ºi Pietroiu. 42

Odatã ajunse la Dunãre, amforele ºi celelalte mãrfuri
greceºti erau trecute în Câmpia Munteniei, fie prin vadurile
de la Durostorum-Cãlãraºi ºi Hârºova-Piuã Pietrii, fie erau
trecute prin braþul Râul, de la staþiunea Izvoarele pânã la
aºezãrile din zona Coslogeni-Pietroiu, unde se gãseºte o
mare aglomerare de importuri. 43

În partea de nord a Bãlþii Ialomiþei existau alte douã
drumuri care o traversau: unul legã oraºul Axiopolis de
aºezãrile din jurul oraºului Feteºti de azi, prin intermediul
aºezãrii getice situate pe Grindul Stoichi ºi Gradistea Mare,
iar celãlalt este cunoscut îndeosebi pentru epocã romanã,
numit drumul Melcisiului, ce strãbãtea Balta de la Capidava
la Borduºani. 44

Aceste drumuri comerciale care strãbãteau balta cu
legãturi intense ºi frecvente stabilite pe valea Carasu ºi
Urluia ,cu locuitorii de pe ambele maluri ale fluviului, vor
fi folosite veacuri de-a rândul, chiar ºi în vremurile de
restriºte ale marilor migraþii. 45  Mijlocitorii produselor

greceºti ºi locale au fost, desigur, locuitorii Bãlþii Ialomiþei
care cunoºteau bine vadurile ºi drumurile tainice ale bãlþii.

Cele prezentate pânã acum constituie serioase indicii
în sensul apartenenþei aºezãrilor de pe malul stâng al Bãlþii
Ialomiþei la aceaºi comunitate etnicã ºi social-economicã
din dreapta Bãlþii care a favorizat ºi o evoluþie unitarã în
domeniul  organizãrii ºi evoluþiei politice.

Încã din secolul V.  I.Ch. geþii de aici s-au constituit
într-o comunitate a Bãlþii Ialomiþei care unea ambele maluri
ale Dunãrii ºi care în sec. al IV-lea I.Ch a avut un rol
important în intensificare iradierii elenistice, în ritmarea ºi
istoricizarea culturii materiale getice. 46

Materialele arheologice descoparite la Grãdistea-
Cãlãraºi, Mircea-Vodã, Coslogeni, Grãdistea-Coslogeni,
Grãdistea-Dichiseni, Iezeru-Jegalia, Pietroiu, Borduºani,
Vlãdeni, Piua-Pietrii, atestã închegarea acestei comunitãþi
dupã încetarea în 410 I.Ch a regatului Odris.

Aºadar comunitatea are o viaþã neîntreruptã pânã în
sec. I I.Ch când prezenþa Romei la Dunãre o anihileazã. 47

Legãturile dintre locuitorii celor douã maluri ale Bãlþii
Ialomiþei în primul mileniu ale erei creºtine sunt influenþate
de factori politici ºi militari prezenþi la Dunãrea de Jos. În
ciudã existenþei, deseori, a factorilor militari distructivi,
legãturile au continuat fãrã un moment de discontinuitate.
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Pe ceafã, spre ureche, unde locul e mai cald, uºor
transpirat, acolo, am simþit înþepãtura. ªi m-am trezit din
somn. Era ora 3: 35 AM. Nu l-am mai prins pe fãptaº, deºi
am întors aºternuturile pe dos.

Pãianjenii ºi furnicile miºunã cam peste tot, nu lipsesc
din nici o casã. Dacã a intrat ºi-un þânþar pe fereastrã, ni
s-a sfârºit odihna nopþii. Pãianjenul ce sare, pãianjenul
luminos ori pãianjenii-lup pot fi þinuþi uºor ºi în captivitate,
ca “peþi” - am citit eu ceva în genul ãsta. Locul
pãianjenului-pet trebuie sã fie curat, presãrat cu nisip, sã
existe frunze ºi o piatrã, pentru ascunziº. Sã fie spaþiu
pentru miºcare ºi orificii pentru aer proaspãt. Una, douã
insecte pe zi, îi ajung pãianjenului ca hranã: muºte sau
viermiºori. Dacã are apã, stã ºi o lunã nemâncat. Trãieºte
un an, când e bine îngrijit. Câte unul ajunge ºi pânã la 25
de ani. În sud-vestul Angliei, la Dorset, sunt “pãianjeni
pãroºi cu faþã umanã”. În 120 de ani, s-au semnalat doar
41 de astfel de specimene. Trãiesc în pãdurile de conifere
ale Europei de vest ºi de centru. Pãianjenii cu faþã umanã
nu þes pânzã, nu-s veninoºi ºi nu-l atacã pe om.

Ca de fiece datã când George le programeazã, ceasurile,
celularele, telefonul fix, automatul de cafea, radio ºi
televizorul au funcþionat impecabil, sunând, bolborosind,
vociferând, cântând, luminând ecranul, pornind toate în
acelaºi timp: la ora 4:00 dimineaþa. George turnase deja laptele
în boluri, peste cerealele cu nucã, stafide ºi scorþiºoarã.
Sandra mai încerca sã fure câteva minute de somn, în mirosul
cafelei ce umplea treptat camera.

Înainte de orice plecare în vacanþã, grija cu care adorm
îmi stârneºte tot felul de vise nervoase: pierdem trenul,
pierdem avionul, ne-am pierdut bagajele, ajungem la o cu
totul altã destinaþie decât cea doritã… adicã exact pãrþile
aventuroase ale oricãrei cãlãtorii, fãrã de care poveºtilor
le-ar lipsi tot farmecul. Trezirea cu ajutorul televizorului
programat de cu seara îmi prelungeºte de fapt visul agitat,
mi-l converteºte încet în eveniment diurn, deseori brutal,
printre crime, tâlhãrii, cataclisme ºi accidente îngrozitoare,
ca alte mii de înþepãturi întãrâtate de iureºul buletinelor
de ºtiri. Unii cresc în apartament lei, tigri sau anaconde,
alþii îºi lasã averile la câini ºi pisici… ºi, din televizor, vine
iar sfârºitul lumii, cu cutremure ºi inundaþii apocaliptice,
polii pãmântului ºi rotaþia lui se inverseazã, o datã la
400.000 de ani, din cauza miºcãrilor lente ale
continentelor… Planeta Marte ºi-a pierdut apa ºi
atmosfera când vânturile solare de intensitate mare au
interacþionat cu cele de o mai micã intensitate. “Pãmântul
e protejat de câmpul lui magnetic, ceea ce nu se mai
întâmplã în cazul lui Marte”, a afirmat Mark Lester, ºeful
Catedrei de fizicã ºi astronomie de la Universitatea din
Leicester. Dacã scãpãm dupã inversarea polilor Nord ºi
Sud, ne pândesc erupþiile solare, epidemiile, Planeta
Nibiru, Marea Rupturã, explozia razelor gamma sau
ciocnirea cu Asteroidul 1997XF11. Alte ºtiri de senzaþie:
avioane fãrã pilot bombardeazã zone tribale, suspecte de
terorism. Muzicã: starul muzicii latino, Ricky Martin
primeºte Premiul special Glaad - o organizaþie pentru
drepturile homosexualilor. Prin curajul lui de a recunoaºte
cã-i gay, cântãreþul a luptat împotriva discriminãrii
homosexualilor la nivel mondial: “Livin’ la vida loca…!”
Rar, vedetele, personalitãþile ori liderii recurg la astfel de
mãrturisiri publice! Tot o vedetã este ºi Human Papilloma
Virus - HPV, cauzator ºi de cancer oral. La Conferinþa
Asociaþiei Americane pentru Progresul ªtiinþei de la Wash-
ington DC, cercetatorii  Universitãþii “Johns Hopkins”
au descoperit cã HPV e mai periculos în contractarea
cancerului oral decât fumatul sau alcoolul. Cei de la Ohio
State University din Columbus spun cã, în timpul actului
sexual oral neprotejat, HPV-16 creºte mortalitatea prin
cancerul gurii, amigdalelor ºi orofaringelui... “Yeah, she’ll
make you go insane. / She’ll make you take your clothes
off and go dancing in the rain. / She’ll make you live her
crazy life / but she’ll take away your pain like a bullet to
your brain. Come On!”

La ora 5:00 AM ne-am urcat în taxi ºi în jur de 8:00 AM
decolam de pe La Guardia - exact de Ziua României în
Manhattan. Sandra ºi-a luat o grãmadã de reviste, unele
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mai vechi, rãmase necitite. I-a dat lui George un articol
gãsit din întâmplare, despre pãianjenii cosmonauþi. Când
Staþia Spaþialã Internaþionalã ºi-a sãrbãtorit împlinirea a
10 ani, unul din cei doi pãianjeni aduºi pentru studiu a
evadat. “Nu credem sã fi scãpat în spaþiu” - a spus Kirk
Shireman, managerul adjunct al programului spaþial: “Sunt
sigur cã o sã-l gãsim þesând o pânzã pe undeva, pe aici, în
câteva zile”. Cel de-al doilea pãianjen îºi þesuse deja o
reþea deasã de fire, unde se apãra de imponderabilitate.
“Pânza, mai mult sau mai puþin tridimensionalã, era
împrãºtiatã prin tot habitatul pãianjenului”, a observat
ofiþerul ºtiinþific al misiunii. ªi de la Huston s-a confirmat
cã pânza arãta mai încâlcit, mai dezorganizat, cu o formã
mai neobiºnuitã. Evadarea rebelului i-a surprins pe  toþi  ºi
le-a  reprogramat  cercetarea. Din ascunziºul lui, el i-a
studiat pe ei. Rãsturnând situaþia, ºi-a întins o altã ‘plasã’
în care au cãzut observatorii sãi nevoiþi sã-l caute, sã dea
declaraþii ºi sã motiveze neglijenþa.

Pe aeroportul din Fort Lauderdale, cele 50°F de la New
York urcaserã la 76°F. Taximetristul ne-a dus pe drumuri
ocolite pânã la hotelul nostru din Greater Fort Lauderdale,
unde am primit camera cu numãrul 518 - pentru fumãtori.
Noi nu fumãm. Jos, lângã piscinã, se nuntea. Mirele a
aruncat jartiera miresei spre cavalerii lui de onoare. Iar
mireasa ºi-a aruncat buchetul alb, purtãtor de noroc la
mãritiº, înspre domniºoarele care au sãrit în apã pentru el.

Dupã o baie mai lungã în ocean, noi am pornit-o pe
þãrm, cu picioarele prin valuri, spre nord, spre Lauderdale-
by-the-sea, cât încã nu ni s-au inversat polii pãmântului.
Foamea ne luase în stãpânire ºi am ales restaurantul în
care dansa Samara învãluitã-n voaluri, trecutã bine de
prima tinereþe, scuturându-ºi rebel pãrul roºcat în sunet
de castaniete. Un Zorba-Grecu’ spãrgea din când în când
farfurii de duºumea ºi executa paºi de sirtaki pe orice
melodie se nimerea. Cioburile aduc noroc ºi împuþineazã
vesela: Livin’ la vida… vesela! Fãrã grabã, fãrã vorbã
multã, noi am mâncat cotlete de miel la cuptor ºi am bãut
vin cu gândul la ‘iliade ºi odiseea-odisei’. A fost grozav.
George pusese pe masã un teanc cu hârtii de câte un
dolar. Samara se apropia de el, îl înfãºura în vãluri, îi cânta
ºi-i dansa doar lui, iar el bãga câte un dolar în breteaua ei
de la sutien ori prin brãþãrile ce-i acopereau braþele ºi
picioarele. Ne-am întors în camera 518 aproape de miezul
nopþii, cu zornãitul cioburilor în auz, de la farfuriile lui
Zorba. Televizorul mergea, vestind tot sfârºitul lumii. Deºi
obosiþi, plãcut obosiþi, somnul nu venea. Mai rãmãsese
puþin pânã la marea întâlnire cu micuþa Lucida, mini-
agresoarea ce avea sã stârneascã mega-conflictul dintre
hotelierii indolenþi ºi noi, clienþii nedormiþi, stresaþi, puºi
pe reclamaþii în toiul nopþii, ameninþând cu procese la
tribunal ºi postãri de reclamã negativã pe Internet.

Aºteptând somnul, aº vrea sã mã trezesc… visând.
Aº vrea sã-mi deschid ochii ca sã-mi pot vedea mai bine
visul. Chiar aºa! Pentru cã toate visele mã inspirã, mã
poartã acolo, pe unde niciodatã nu voi ajunge, îmi smulg
replici ºi concluzii, ºi soluþii la multe probleme grele. Visul
încearcã sã mã descarcereze psihic. Uneori îmi  nimiceºte
retractibilitatea, mã întãreºte, sã nu-mi mai accept atât de
uºor înfrângerea, în condiþii impuse, de supravieþuire. Mã
ajutã sã stabilesc contacte cu ceea ce se aflã mult dincolo
de înþelegerea mea, în detrimentul a ceea ce-mi stã în
preajmã… ºi mai aproape, în mine. Accesul meu conºtient
la doar 5% din creierul cel am, cã aºa au stabilit cercetãtorii,
mã revoltã. Numai 5% ar fi ºi procentul de materie vizibilã
din Univers. De aceea intervin visele, pentru cã orice creier
dormiteazã cu toatã suta lui de miliarde de neuroni, cam
tot cât numãrul stelelor din galaxia noastrã. Universul are
o structurã fractalã. El însuºi e un fractal încât, plecând
de la detaliu, se poate efectua reconstituirea. În fiece
fractal se aflã întregul ºi asta se numeºte autosimilitaritate.
Ce noutãþi vechi mã împresoarã! Zgârietura se propagã
pânã în miezul întregului. Erorile grave sau excesele
pozitive sunt corectate la un moment dat pentru cã… nu-i
aºa? Chiar ºi înþepãtura mea de dupã ureche se supune
corecturii la un anumit nivel. ªi rezultatul se propagã iarãºi
în tot întregul… Se propagã pânã-n Planeta Marte, cea

care ºi-a pierdut atmosfera în
faþa vânturilor solare…

Prin faldurile albe ale
cearºafului, prin amestecul
meu de gând tocit  ºi visare
vetustã, înainta pe furiº spre
locul cel mai fierbinte al cãrnii
mele ºi spre povestea mea de
vacanþã… se pregãtea de
atac lacom… ceea ce avea sã
devinã viitorul meu pet, închis
acum provizoriu într-o sticlã
de 1,5 l - oricum, mult prea
largã pentru el.

Cucuvelele Floridei se coceau pe acoperiºuri ºi tot
oceanul era al nostru. Îl auzeam prin uºa larg deschisã de
la balcon cum îºi spãrgea viril valurile de þãrm. Fluxurile
nopþii dobândeau în auz funcþii lingvistice. Ideografiile
forþau fisuri în impenetrabil, rãscolind rãnile purulente.
Conjuncturalul se acumula în întuneric prin racursiuri
gonflabile. Detaliul ocult absoarbea dorinþa de a ocoli
platitudinea. Efortul de a visa cu ochii deschiºi cer iniþieri
miraculoase, ce schimbã existenþe. Puterea bogãþiei de
limbaj provoacã luxurianþã imagisticã. Deseori, preluãm
pãrþi din fondul nostru imaginar ºi-l supun expansiunii.
Datorãm mult presiunii hazardului. Tot sperãm sã obþinem
noi semnificaþii, noi articulãri ale refugiului nostru salvator.
Alteori, nu ne depãºim stadiul pueril al constatãrii amare.
Trase pe sfori, pãpuºile se rãzvrãtesc împotriva manipulãrii
diurne ºi ne implorã sã le urâm pãpuºarii. Carnea tresãltã
sub biciuirea ultimelor ºtiri. Heruvimii nu rãsar din gingiile
atinse de cangrenã. Aud cuvinte ale limbii de clopot, ale
limbilor de ceas. ªi vulcanul somnului aruncã
incandescenþe prin cratere onirice. Trezirea din coºmar
este doar o intrare într-alt coºmar. ªi trezirea în realitate e
doar o altã alunecare-n vis. Vrem înãlþimile sã le simþim
sub tãlpi. Singurãtatea poartã cãmaºa renunþãrii. Dormim
în blanã de castor ºi încãlzim la piept trupurile înfrigurate
ale castorilor jupuiþi de noi. Existã o expandare în irizaþie?
Viermuiesc ectoplasmele în placenta transei? Atunci i-am
simþit muºcãtura.

Ne-am mutat din camera 518 în 722 cu hainele-n cap,
dar somnul n-a mai revenit. Arãtatã tuturor într-o pungã
de plastic, ca dovadã a tuturor nemulþumirilor noastre,
Lucida se simþea foarte bine. Apoi a zburat spre New York,
închisã în pudriera Sandrei, ca sã ne devinã cel mai straniu
pet ce l-am adoptat vreodatã.

Ploºniþele atacã magazinele de confecþii,
cinematografele, sãlile de aºteptare, bibliotecile,
televiziunile ºi ziarele… Jane Clark de la Fox News a acuzat
suferinþa produsã de unui stres post traumatic, fiindcã la
37 de ani a suferit atacurile ploºniþelor în repetate rânduri
în sediul unde lucra de 12 ani. Departamentul i s-a relocat.
S-a plâns ºi tribunalului, cerând despãgubiri de la
proprietar, de la administratorul clãdirii ºi de la News Corp,
compania de televiziune. Adevãrul ºi minciuna muºcã din
noi cu aceleaºi consecinþe post traumatice. Întregul New
York a aflat de asaltul ploºniþelor, ajunse ºi-n aºternuturile
hotelurilor de lux, unde dorm capete încoronate, ºefi de
state ºi celebritãþi. O multimilionarã a reclamat cã
înþepãturile provocate într-o celebrã locaþie de lângã Cen-
tral Park s-au dovedit atât de dureroase, încât conducerea
hotelului i-a redus nota de platã de la 1.000 de dolari pe
noapte la 330, sã-ºi plãteascã pesemne tratamentul
antiinflamator pe-o sãptãmânã. Deºi “Nici o ploºniþã ºi
nici urme de ploºniþã nu au fost descoperite în acea
camerã”, a declarat purtãtorul de cuvânt al grupului ho-
telier. Sãrmanii bogãtani, ce mizerie suportã ei când îºi
trãiesc visele la modul cel mai real!

Lucida mea doarme, plinã de sângele meu. De ce o
vrem ca pet? Pentru cã nu trebuie sã-i uitãm muºcãtura.
Ne-a fãcut dependenþi de mica ei agresiune, cu care ne-a
reîntors din vis. Dincolo de usturime, am suferit ºi iritarea
de a plãti cu sânge ºi neodihnã orice debranºare de la
priza directã a autenticei noastre vieþi. Altfel mi-aº fi
evaluat eu acum ambiþiile mele, dacã imperativele excesive
ce mi-au rãpit inutil atâta energie, dacã motivaþiile,
speranþele ºi interesele mele exacerbate ar fi suportat la
timpul potrivit muºcãtura ploºniþei pe pragul dintre vis ºi
luciditate.
LIVIN’ LA VIDA… LUCIDA! Come on!

VICTOR NICOLAE
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În numãrul din februarie, am anunþat tipãrirea unor
fragmente din jurnalul inedit al Florenþei Albu.
Dispunând de un document generos (312  pagini de
manuscris), socotesc cã se pot alcãtui grupaje... tematice,
oricât de discontinuu, de divagant, de subiectiv e un text
memorialistic. Aºa cã propun revistei HELIS, ºi de
aceastã datã, o evocare a lumii scriitorilor dintr-o
perspectivã sumbrã. O lume asupra cãreia planeazã
morbul vanitãþii, sãrãciei, umilinþei, luptei cu editurile
/ editorii. ªi, cel mai dureros, moartea nefiresc de
timpurie ºi uitarea.

Protagonistul fragmentelor din 6 iunie 1991 este
GHEORGHE PITUÞ1, al cãrui sfârºit prematur îi
stârnesc Florenþei Albu reflecþii amare despre soarta
bunului ei prieten ºi a altor scriitori români, grãbiþi de
bolile veacului.

prof. dr. El. Ruxandra Petre (Iliuþã)
6 iunie 1991

A murit colegul nostru de redacþie, poetul
Gh[eorghe] Pituþ. Aceeaºi moarte ca a lui N[icolae]
Velea, Grigore Hagiu, Virgil Mazilescu, T[eodor]
Mazilu, Marin Preda, Nichita Stãnescu. O altã moarte,
dar aceeaºi cu a lui Sorin Titel, Marius Robescu, Dana
Dumitriu, Mircea Scarlat; ºi o alta, dar aceeaºi moarte
ca a lui Marcel Mihalaº, Ioana Creangã, fata Buzinski
din Apolodor... Alcool, sinucideri, cancer ori
schizofrenie  morþi „bune” sau „nebune”, mult înainte
de soroc, nefireºti... Felul de a rata al scriitorilor români
ieri, ca ºi azi  în privinþa asta nu am fãcut niciun progres.
Unii mor marcaþi de alcool ºi disperare; alþii, grãbiþi
de bolile veacului, accelerate de stres; alþii îºi grãbesc
sfârºitul bând ori sinucigându-se, aruncându-se în vidul
oraºului. Chiar morþile de boli grele (cancerul) par sã
aibã [drept] cauzã tot stresul  un fel de sinucidere -,
neputinþa de a rezista, sila. Nu poþi sã-i aduni pe toþi în
aceeaºi moarte, doar în acelaºi fel de uitare. Cine mai
are nevoie azi de cãrþile viilor, morþilor? Aceeaºi ratare,
fie cã trãieºti, fie cã mori.

Azi l-am fericit pe Pituþ. El nu cred cã mai avea nici
iluzii pentru volume nescrise vreodatã ori scrise ºi
tãinuite. El nu mai avea de ce trãi, se terminase ca ºi
N[icolae]  Velea. Da, mai visa uneori o cãlãtorie în
Germania (fusese acolo, o glumã!); spera el cã
Germania avea sã-l învie. Dar, mai ales, se vedea
stãpânul unei turme de oi în Bihor.

Azi, mai ales, îl fericesc pe Gh[eorghe] Pituþ, pentru
cã am din nou veºti proaste de la Ed[itura] Eminescu.

Dupã ce, ieri, Cezar Baltag mã felicitase pentru
volumul meu „sponsorizat” de Ministerul Culturii
(A[ndrei] Pleºu, ministru) care va suporta pierderile la
un volum masiv de poeme, aflu la editurã cã ar trebui sã
dau afarã din volum circa patru coli de autor din cele
douãsprezece. Pentru o pierdere mai micã, meschinã
sau pentru cã editura vrea sã dea ºi altora din “osul”
respectiv? Acum, în ultimul ceas, nu pot face nimic, ar
însemna sã o luãm de la capãt cu toate calculele. Sunt
exasperatã, sunt la capãtul puterilor, încep ºi eu sã visez
la regimul trecut care ne cenzura, tãia, condiþiona
apariþia unei singure cãrþi pe an! Dar sã nu uit: tot
atunci – volumul reeditare a fost trecut prin toate furcile
Editurii Albatros, ale Consiliului Culturii...

Azi sunt exasperatã, obositã, la limita puterilor, nu
mai pot rezista altor „indicaþii” (de la M[ircea]
Ciobanu...) Oricât ar fi de altfel, rezultatul este acelaºi
al interzicerii.

ªi tot astãzi aflu cã doi poeþi minori vor apãrea, din
nu ºtiu ce „sponsorizãri”, din milã ºi pomanã (tot la
Eminescu); ºi tot astãzi aflu cã domnul A. R., amicul
nostru uns cu toate unsorile puterii / puterilor, va apãrea
cu un volum de inedite, masiv: 365 de zile, poeme  adicã
un volum de inedite, cât volumul meu de reeditãri.

Dar nu am de gând sã cedez, sã fac volumul harcea-
parcea, sã le rãmânã celor de la editurã bani, hârtie în
plus (din sponsorizarea Ministerului Culturii!) sã-l
publice pe rãsfãþatul (mediocrul poet) de totdeauna,
domnul A.R. ºi pe nu mai ºtiu ce alþi mãrunþi, gen P[etre]
Got. N-am sã mai retez nimic din volum. Dacã este
„sponsorizat”, nominalizat pentru publicare, sã se

Limita florii de mãr

1.
departele domn Godot
mã urmãreºte-n cuget
în timp ce trec pe lângã
un fluture strivit pe geamul farmaciei-
biografie încheiatã

întoarcerea ta va fi
ca la acest capãt al liniei de tramvai
unde batrânele îºi scot banii
tinuþi în batistã

2.
liniºtea revendicã idei
precum focul o searã de ianuarie
“sunt cea mai mare eroare”-
spune bãtrânul
aºezându-se pe o înzapezitã piatrã
kilometricã

nervurile unei frunze traverseazã memoria
la recapitularea de vremuri

casa albã dinspre rãsãrit
ca o ecuaþie cu o singurã necunoscutã

3.
pe þãrmul acesta doarme un orb
mã doare povestea neizbânditului mãr
dintr-o toamnã indiferentã

o bucatã de pâine
o barcã  întunericul
în rest : tãceri
unde rãgazul dintre ieri ºi azi
ascunde o viaþã

FEBRA NEGAÞIEI (fragmente de jurnal),
de FLORENÞA ALBU (II)

bucure volumul meu de acest „veto”; care nu ºtiu cât
este de „veto”.

Lupta cu morile de vânt continuã.
Moartea poeþilor noºtri continuã...
Îl fericesc pe Gh[eorghe] Pituþ, el a murit fãrã sã-ºi

mai vrea decât turma lui din Bihor. Ce conteazã cã turma
þi s-a pierdut de mult, poete, ce conteazã cã ºi poezia þi
s-a pierdut cu turma, tu vei avea o înmormântare cu
toate onorurile „frãþiilor” scriitoriceºti care se întrec
sã te cinsteascã, deºi tu ºtii, Pituþ, nu fac niciun pãcat
spunând cã nu mai însemnai mai nimic, tu te târai de
colo-colo, blajin, ameþit (uneori, erai ºi violent), fãrã
sã mai pricepi nimic. Te asemuisem cândva lui Caliban,
pe când erai puternic ºi violent, ºi secretar al B.O.B., ºi
mã trãgeai la rãspundere pentru „absenþele nemotivate”
de la ºedinþele de partid...

Azi, o altã zi (ziua înmormântãrii lui Gh[eorghe]
Pituþ, aflu de la tipografie cã volumul meu a fost retras
de editurã de acum o sãptãmânã. Deci planul lor de a-
l reteza, pentru a da ºi altora din ce obþinuserã special
pentru câteva volume, a fost pus în aplicare. Astfel cã
bunãvoinþa celor de la tipografie, cu greu obþinutã (cãci
erau gata sã-l dea la tipar imediat  un fel de a se coaliza
cu autorul) nu mai are nicio ºansã sã se realizeze acum.

Mã mir cum mai sunt, cum nu-mi pierd minþile pentru
acest volum. Nu pot sã o iau a treia oarã de la început.
Nu mã mai pot lãsa retezatã ba de la cap, ba de la
picioare, pe acest „pat al lui Procust” drãcesc. Au tot
încercat sã-l reteze, am trecut prin toate maºinãriile /
maºinaþiile schingiuirii lor, acum nu mai ºtiu ce e cu
mine, ce mai e întreg în spiritul, carnea, trupul ºi sufletul
meu torturate. Simt doar durerea ºi o imensã silã de tot.
Gândul cã aº putea sã-mi iau volumul, sã mã retrag din
pactul cu dracul bãlþat de acum nu mai este posibil. Ar
trebui sã dau banii înapoi, avansul pe care mi l-au plãtit
de curând... Sunt atât de nãucitã de aceastã altã
loviturã, încât m-aº atârna în ºtreang. Nu uit felul în
care s-au purtat cu mine editorii Mircea Ciobanu ºi
Eugen Negrici.

Nu, nu te petrec la cimitir, Gh[eorghe] Pituþ. Am fost
la Casa Scriitorilor  de când nu au mai fost morþii noºtri
depuºi la Casa Scriitorilor! -, te-am vãzut înconjurat de
femei de la þarã, am auzit cum te bocesc  frumoase,
rãscolitoare bocete din Bihor! Eu voi fi bocitã de
neamuri, aproape cã nu mai are cine mã boci; te-am
vãzut înconjurat de nu ºtiu câte coroane (cred cã nici
Nichita nu a avut atâtea); se întrec sã te omagieze, de-
o parte, Uniune Scriitorilor ºi redacþia, de alta, tabãra
adversã: “România Mare”, „Vatra Româneascã”.

Cât de ciudat sã fii tocmai tu mortul, nu viul care nu
mai exista de mult, mortul pe care ºi-l revendicã unii ºi
alþii. ªi þipetele isterice ale unei mãtuºi din Bihor, între
coroanele cu panglici tricolore ale taberei naþionaliste
E[ugen] Barbu, C[orneliu] V[adim] Tudor, C[onstantin]
Drãgan... Pituþ era atât de fericit cã ºi-a recitat un sonet
în balconul Pieþei Universitãþii, cã apãrea chiar în filmul
acela blamat de urmaºii ceauºiºti; cred cã era, mai nou,
un þãrãnist sau un fel de þãrãnist... ªi totul se amestecã
murdar, stupid, ºi aceastã disputã în jurul unui mort de
mult, de mult obosit, pe când mai vegeta trecând de colo-
colo, cu cãpãþâna lui uriaºã, blândã...

Doamne, iartã-mã, ºi iartã-mã, Gh[eorghe] Pituþ,
acum vreo zece ani scriai despre volumul meu, „Umbrã
arsã”, niºte observaþii foarte personale, sincere. Îþi
mulþumesc pentru atunci. Dar azi nu te pot conduce pe
ultimul drum, nu pot sã mã amestec cu cei de la
„România Mare” sau „Vatra Româneascã”, mi-e
lehamite de aceste onoruri care te-au ales pe tine, simbol
ori pradã, cel care nu era mai nimic, îngropat la Bellu,
lângã Nichita, dus la groapã cu onoruri atât de
amestecate, încât un Dumnezeu chiar politician ºi-ar
pune mâinile în cap; originala noastrã democraþie poate
zãpãci chiar lumea de dincolo.

(Footnotes)
1 Gheorghe Pituþ (1940-1991), poet, prozator ºi traducãtor

român

Ion Cioran

AMURG  DE  CULORI
Arcuºul primãverii
Îmi alunecã lin
Pe corzile sufletului.

Sunete plãcute
Rãzbat prin liniºte
Trezind iubiri adormite.

Verdele mugurului plesnit
Îmi inundã pupila,
Când primãvara mã sãrutã.

Ileana-Ancuþa  Grigorescu

Cer
Cât mi-aº dori s-ating o stea,
s-o pot fura,
sã fie doar a mea…;
sã o ascund în buzunar
ºi s-o lipesc pe un alt cer,
dar umbra ei mã tot rãnea.
Însã, mai sper…

Lunã pictatã cu luminã
doar tu porþi vinã
pentru steaua furatã,
fiindcã asearã
te-ai aºezat în poartã, beatã.

…O, doar în voi,
ochi agãþaþi de stele, închid visele mele!

Andreea-Daniela Cârjan
Clasa a VIII-a A

ªcoala cu clasele I-VIII nr.2 Slobozia
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(continuare în numãrul viitor)

17) Parohia Sfinþii Arhangheli-Ghelengic avea bisericã
din piatrã, ziditã în anul 1864; cuprindea 350 de familii, cu
1500 de suflete; paroh era Pr.Gheorghe Teodoiu, nãscut
în anul 1894, absolvent al ªcolii Normale ºi al cursurilor
pregãtitoare, hirotonit ºi numit în anul 1925; ajutãtor era
Pr.Petre Georgescu, nãscut în anul 1900, absolvent al ªcolii
Normale ºi al cursurilor pregãtitoare, hirotonit ºi numit în
anul 1900.

18) Parohia Hasi-Ghioseler nu avea bisericã; paroh
era Pr.Trifan Oprea, nãscut în anul 1881, absolvent al ªcolii
Normale ºi al cursurilor pregãtitoare, hirotonit în anul 1925
ºi numit în anul 1929; cântãreþ era Gheorghe Fundu, nãscut
în anul 1902 ºi numit în 1930.

19) Parohia Ilanlâc avea bisericã neterminatã;
cuprindea 326 de familii, cu 1 829 de suflete; paroh era
Pr.Marin Mihai, nãscut în anul 1898, absolvent al ªcolii
Normale ºi al cursurilor pregãtitoare, hirotonit în anul 1925
ºi numit în anul 1933; cântãreþ era Ilie Predescu, nãscut în
anul 1883 ºi numit în anul 1935.

20) Parohia Adormirea Maicii Domnului-Musubei
avea bisericã din piatrã, ridicatã în anul 1908; paroh era
Pr.Alexandru Ivanof, nãscut în anul 1880, absolvent de
gimnaziu ºi cursuri pregãtitoare, hirotonit în anul 1902 ºi
numit în anul 1929; cântãreþ era ªtefan Oprea, nãscut în
anul 1886 ºi numit în anul 1929.

21) Parohia Înãlþarea Domnului-Opancea avea
bisericã din piatrã ºi cãrãmidã, ziditã în anul 1894;
cuprindea 164 de familii, cu 870 de suflete; paroh era
Pr.Vasile Ivanof, nãscut în anul 1870, absolvent de liceu,
hirotonit în anul 1893 ºi numit în anul 1913; cântãreþi erau
Cãlin Iordanof, nãscut în anul 1890 ºi numit în anul 1913
ºi Alexandru Rãdulescu, nãscut în aul 1897 ºi numit în
anul 1930.

22) Parohia Sfântul Ioan Teologul-Prisãcani avea
bisericã din piatrã, ziditã în anul 1880; cuprindea 356 de
familii, cu 1 536 de suflete; paroh era Pr.Ioan I.Miron,
nãscut în anul 1881, absolvent al ªcolii Normale ºi al
cursurilor pregãtitoare, hirotonit ºi numit în anul 1925.

23)Parohia Intrarea Maicii Domnului-Rãcari avea
bisericã din piatrã ºi cãrãmidã, ziditã în anul 1910;
cuprindea 343 de familii, cu 1 343 de suflete; paroh era
Pr.Ioan Aionesei, nãscut în anul 1887, absolvent al
Seminarului de Grad II, hirotonit în anul 1914 ºi numit în
anul 1933.

24)Parohia Sfântul Nicolae-Srendo Ceamurli avea
casã de rugãciuni; cuprindea 350 de familii, cu 1 402
suflete; paroh era Pr.Hristu Puiu, nãscut în anul 1886,
absolvent trei clase secundare, hirotonit în anul 1923 ºi
numit în anul 1929.

25)Parohia Sfânta Treime-Stejarul avea bisericã din
piatrã, ziditã în anul 1874; cuprindea 345 de familii, cu 950
de suflete; paroh era Pr.Ec. Ioan I.Neagu, nãscut în anul
1903, absolvent al ªcolii Normale ºi al cursurilor
pregãtitoare, hirotonit în anul 1925 ºi numit în anul 1929.

26)Parohia Adormirea Maicii Domnului-Suiutciuc
avea bisericã din piatrã, ziditã în anul 1892; cuprindea 320
de familii, cu 1 640 de suflete; paroh era Pr.Sterie Ianuli,
nãscut în anul 1908, licenþiat al Facultãþii de Teologie,
hirotonit ºi numit în anul 1932; cântãreþ era Zlotef Vãlciu,
nãscut în anul 1888 ºi numit în anul 1933.

27)Parohia Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavril-
Vladimireºti avea bisericã din piatrã, ziditã în anul 1868;
cuprindea 325 de familii, cu 1 489 de suflete; paroh era
Pr.Alexandru Curiman, nãscut în anul 1899, absolvent al
ªcolii Normale ºi al cursurilor pregãtitoare, hirotonit ºi
numit în anul 1925; cântãreþi erau Ilie D.Constantinescu,
nãscut în anul 1908 ºi numit în anul 1934 ºi Ioan A.Tãnase,
nãscut în anul 1888 ºi numit în anul 1927.

28)Parohia Sfinþii Împãraþi-Arnãut Cuius nu avea
bisericã; cuprindea 218 familii, cu 1 087 de suflete; paroh
era Pr.Vasile N.Manta, nãscut în anul 1907, absolvent al
Seminarului de Grad II, hirotonit ºi numit în anul 1932.

29)Parohia Sfinþii Voievozi-Bairam Bunar avea casã
de rugãciuni; cuprindea 200 de familii, cu 1 000 de suflete;

ORGANIZAREA   BISERICEASCÃ  A
CADRILATERULUI (1913-1940)  [II]

paroh era Pr.Oancea Mocanu, nãscut în anul 1912,
absolvent al Seminarului de Grad II, hirotonit ºi numit în
anul 1934.

30)Parohia Adormirea Maicii Domnului-Fundeni nu
avea bisericã; cuprindea 400 de familii, cu 1 050 de suflete;
paroh era Pr.Ioan Runcanu, nãscut în anul 1911, absolvent
al Seminarului de Grad II, hirotonit ºi numit în anul 1933.

31)Parohia Adormirea Maicii Domnului-Înfrãþirea
(Seidali) avea bisericã din cãrãmidã, ziditã în anul 1929;
cuprindea 310 familii, cu 1 240 de suflete; paroh era
Pr.Hristu Pacea, nãscut în anul 1885, hirotonit în anul
1919 ºi numit în anul 1929; cântãreþi erau Dionisie Faºu,
nãscut în anul 1890 ºi numit în anul 1929 ºi Gheorghe
Ionescu, nãscut în anul 1892 ºi numit în anul 1929.

32)Parohia Sfinþii Împãraþi ºi Sfinþii Voievozi-
Mansârova avea casã de rugãciuni; cuprindea 500 de
familii; paroh era Pr.Gheorghe D.Mitu, nãscut în anul 1910,
absolvent al Seminarului de Grad II, hirotonit ºi numit în
anul 1932.

33)Parohia Adormirea Maicii Domnului-Trupcilar
avea bisericã din piatrã; cuprindea 240 de familii, cu 1 020
de suflete; paroh…

34)Parohia Sfântul Dumitru-Titu Maiorescu nu avea
bisericã; cuprindea 288 de familii, cu 1 160 de suflete;
paroh era Pr.Andrei Þuþuianu, nãscut în anul 1910,
absolvent al Seminarului de Grad II, hirotonit ºi numit în
anul 1934.

35)Parohia Renaºterea nu avea bisericã; cuprindea
140 de familii cu 1 060 de suflete; paroh era Pr.Petre
Georgescu, nãscut în anul 1913, absolvent al Seminarului
de Grad II, hirotonit ºi numit în anul 1935.

36)Parohia Sfântul Ioan Botezãtorul-Voineºti nu avea
bisericã; cuprindea 300 de familii, cu 1 500 de suflete;
paroh era Pr.Ioan T.Coman, nãscut în anul 1909, absolvent
al Seminarului de Grad II, hirotonit ºi numit în anul 193327.

Protoieria II Caliacra sau Protoieria Cavarna cuprindea
24 de parohii, dintre care 4 urbane de stat, 13 rurale de
stat ºi 7 parohii rurale extrabugetare, protoiereu fiind
Pr.Gheorghe Sorescu. Aceste parohii erau:

1)Parohia Adormirea Maicii Domnului-Cavarna avea
bisericã din piatrã, ziditã în anul 1879; cuprindea 562 de
familii, cu 2 301 suflete; paroh era Pr.Ec.St.Gh.Lupu, nãscut
în anul 1863, licenþiat al Facultãþii de Teologie, hirotonit
în anul 1894 ºi numit în anul 1931, decorat cu Ordinul
Coroana României în grad de cavaler; cântãreþi erau Ioan
Petculescu, nãscut în anul 1889 ºi numit în anul 1919 ºi
Enciu Popof, nãscut în anul 1895 ºi numit în anul 1933.

2)Parohia Sfântul Gheorghe-Cavarna avea bisericã
din piatrã, ziditã în anul 1834; paroh era Pr.Ioan R.ªerban,
nãscut în anul 1882, absolvent al ªcolii Normale ºi al
cursurilor pregãtitoare, hirotonit în anul 1925 ºi numit în
anul 1927, decorat cu Medalia Jubiliarã, Avântul Þãrii
ºi Crucea Comemorativã cu barete-Turtucaia; cântãreþi
erau Alexandru Niþicã, nãscut în anul 1888 ºi numit în
anul 1928 ºi Ioan Macovei, nãscut în anul 1905 ºi numit în
aul 1935.

3)Parohia Sfântul Nicolae-Balcic avea bisericã din
piatrã, ziditã în anul 1754; cuprindea 511 familii, cu 2 044
de suflete; paroh era Pr.Ec.Ianuc Caraman, nãscut în anul
1899, absolvent al ªcolii Nrmale ºi al cursurilor
pregãtitoare, hirotonit ºi numit în anul 1925, decorat cu
Ordinul Coroana României; cântãreþ era Gheorghe
Grama, nãscut în anul 1886 ºi numit în anul 1933.

4)Parohia Sfântul Gheorghe-Balcic avea bisericã din
piatrã, ziditã în anul 1897; cuprindea 294 de familii, cu
1096 de suflete; paroh era Pr.Aurel Popescu, nãscut în
anul 1895, absolvent al ªcolii Normale ºi al cursurilor
pregãtitoare, hirotonit în anul 1925 ºi numit în anul 1931;
cântãreþi erau Vanghele Buciu, nãscut în anul 1883 ºi numit
în anul 1922 ºi Gheorghe Popof, nãscut în anul 1877 ºi
numit în anul 1915.

5)Parohia Sfinþii Împãraþi-Aiorman avea bisericã;
paroh era Pr.Constantin Mocanu, nãscut în anul 1900,
absolvent al ªcolii Normale ºi al cursurilor pregãtitoare,
hirotonit ºi numit în anul 1925; cântãreþ era Mihail
Georgescu, nãscut în anul 1909 ºi numit în anul 1929.

6)Parohia Sfinþii Metodie ºi Chiril-Carapcea avea
bisericã; cuprindea 166 de familii, cu 1 000 de suflete;
paroh era Pr.Dinu Soare, nãscut în anul 1909, absolvent
al Seminarului de Grad II, hirotonit în anul 1932 ºi numit în
anul 1933; cântãreþ era Ioan Popescu, nãscut în anul 1900
ºi numit în anul 1933.

7)Parohia Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel-Ghiaur
Suiciuc avea bisericã din piatrã, ziditã în anul 1904;
cuprindea 516 familii, cu 2 189 de suflete; paroh era
Pr.Gheorghe Zara, nãscut în anul 1886, absolvent al ªcolii
Normale ºi al cursurilor pregãtitoare, hirotonit ºi numit în
anul 1925, decorat cu Avântul Þãrii, Cucea Comemorativã
cu baretele Mãrãºti ºi Târgu-Ocna, Medalia Victoria ºi
Ordinul Coroana României în grad de cavaler.

8)Parohia Sfânta Treime-Gargalâc avea bisericã din
piatrã ºi lemn, ridicatã în anul 1868; cuprindea 389 de
familii, cu 1 568 de suflete; paroh era Pr.Gheorghe Buciu,
nãscut în anul 1908, absolvent al Seminarului de Grad II,
hirotonit ºi numit în anul 1929.

9)Parohia Adormirea Maicii Domnului-Mircea Vodã
avea bisericã din piatrã, ziditã în anul 1929; cuprindea 370
de familii, cu 1 500 de suflete; paroh era Pr. Nicolae
T.Alexandrescu, nãscut în anul 1903, absolvent al ªcolii
Normale ºi al cursurilor pregãtitoare, hirotonit în anul 1925
ºi numit în anul 1926; cântãreþi erau Antonie Viºan, nãscut
în anul 1902 ºi numit în anul 1927 ºi Marin Enache, nãscut
în anul 1910 ºi numit în anul 1934.

10)Parohia Sfântul Dimitrie-Pãdureni avea bisericã
din piatrã, ziditã în anul 1874; cuprindea 345 de familii, cu
1 755 de suflete; paroh era Pr.Nicolae Zamfir, nãscut în
anul 1902, absolvent al ªcolii Normale ºi al cursurilor
pregãtitoare, hirotonit ºi numit în anul 1925.

11)Parohia Preselenþi nu avea bisericã; cuprindea 685
de familii, cu 1 780 de suflete; paroh era Pr.Dumitru Rusu,
nãscut în anul 1899, absolvent al Seminarului de Grad II,
hirotonit ºi numit în anul 1924; cântãreþ era Sava
Cosoveanu, nãscut în anul 1909 ºi numit în anul 1933.

12)Parohia Sfântul Dumitru-Rosoviceni avea bisericã
din piatrã, ziditã în anul 1875; cuprindea 310 familii, cu 1
220 de suflete; paroh era Pr.Ignat Hagilanschi, nãscut în
anul 1911, absolvent al Seminarului de Grad II, hirotonit
ºi numit în anul 1934; cântãreþi erau Nicolae Broascã,
nãscut în anul 1900 ºi numit în anul 1928 ºi Petrache Vasile,
nãscut în anul 1881 ºi numit în anul 1929.

13)Parohia Înãlþarea Domnului-Spasova avea
bisericã din piatrã, ziditã în anul 1902; cuprindea 300 de
familii, cu 1500 de suflete; paroh era Pr.Nicolae Plesnilã,
nãscut în anul 1896, absolvent al ªcolii Normale ºi al
cursurilor pregãtitoare, hirotonit în anul 1925 ºi numit în
anul 1927; cântãreþ era Haralambie Anghelof, nãscut în
anul 1883 ºi numit în anul 1928.

14)Parohia Sfântul Haralambie-ªabla avea bisericã
din piatrã, ziditã în anul 1907; cuprindea 460 de familii, cu
2 700 de suflete; paroh era Nicolae Titof, nãscut în anul
1871, absolvent al ªcolii Pedagogice, hirotonit ºi numit în
anul 1907; cântãreþ era Pavel T.Gheorghe, nãscut în anul
1911 ºi numit în anul 1935.

15)Parohia Adormirea Maicii Domnului-Teche avea
bisericã din piatrã, ziditã în anul 1891; cuprindea 310 familii,
cu 1 477 de suflete; paroh era Pr.Dimitrie V.Anton, nãscut
în anul 1908, licenþiat al Facultãþii de Teologie, hirotonit
în anul 1931 ºi numit în anul 1932;cântãreþi erau Petre
Anastof, nãscut în anul 1882 ºi numit în anul 1921 ºi Ioan
Brodeþchi, nãscut în anul 1896 ºi numit în anul 1929.

16) Parohia Înãlþarea Domnului-Vânãtori avea
bisericã din piatrã, ziditã în anul 1888; cuprindea 350 de
familii, cu 1 400 de suflete; paroh era Pr.Constantin Hagiu,
nãscut în anul 1888, absolvent de patru clase liceu,
hirotonit în anul 1924 ºi numit în anul 1928; cântãreþ era
Dobre Iordanof, nãscut în anul 1891 ºi numit în anul 1924.

17) Parohia Înãlþarea Domnului-Vultureºti avea
bisericã din piatrã; cuprindea 280 de familii, cu 1 024 de
suflete; paroh era Pr.Grigore Bolocan, nãscut în anul 1909,
absolvent al Seminarului de Grad II, hirotonit ºi numit în
anul 1931; cântãreþ era Panait Norocel, nãscut în anul
1887 ºi numit în anul 1933.

18) Parohia Ceatalar avea casã de rugãciuni; cuprindea
210 familii, cu 670 de suflete; paroh era Pr.Alexandru
Iordache, nãscut în anul 1908, absolvent al Seminarului
de Grad II, hirotonit ºi numit în anul 1934; cântãreþ era Ion
A.Bãlan, nãscut în anul 1890 ºi numit în anul 1933.

(urmare din numãrul trecut)

Prof. dr. ªtefan Grigorescu
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Cronicã de Stânã (2)„De la primãrie-n sus, mãi...” Sau în jos? Nu conteazã.
Oricum, la orientarea mea turisticã, e greu de spus cu
siguranþã care-i susul ºi care-i josul. Cã despre punctele
cardinale, nu mai vorbim. Am reuºit performanþa sã mã
rãtãcesc în propria casã. Neee, doar nu vã imaginaþi cã
am vreo ditamai viloaia în care am nevoie de hartã ºi de
busolã ca sã pot nimeri baia când mã preseazã... când mã
preseazã. Am ºi eu, acolo, un amãrât de apartament ca tot
omul, sau ca tot boul care se trezeºte de dimineaþã sã se-
nhame la jug. Care plãteºte rate pânã la venerabila vârstã
de 70 de ani (dacã-l þine Dumnezeu!), ºi aºa mai departe.
Cunoaºteþi, nu e cazul sã aprofundãm problema. Dar când
m-am rãtãcit prin casã n-aveam decât o biatã garsonierã -
ºi aia cu chirie – care n-avea decât un hol ºi vreo douã
uºi. Fãceam ce fãceam ºi încurcam pânã ºi uºile alea. Nu
o datã mi s-a-ntâmplat sã-mi caut sutienul în bucãtãrie,
mãtura în camerã ºi capul pe la vecina. Dar sã ºtiþi cã nu-
i vina mea, ci a profesorului de geografie din ºcoala
generalã. Cum adicã ce vinã are bietul om? Pãi are! Cã-
mi dãdea numai note de 10, fãrã sã ºtiu o boabã. Aveam
noi alte socoteli. Sãrmanul de el, fãcea naveta zilnic de la
Bucureºti la Munteni-Buzãu, mai mergea ºi 3 Km pe jos
din gara vecinã ºi evident cã întârzia la ore. Eu eram omul
de nãdejde care se ducea sã fure condica din cancelarie,
sã i-o ducã sã o semneze pe ascuns de doamna directoare.
Acum înþelegeþi, da? de unde mi se trage aiureala. Aºa
cã... sã nu-mi aud vorbe! Norocul meu cã nu toþi profesorii
erau navetiºti. Altfel, presupun c-aº fi ajuns o strãlucitã
vânzãtoare de zarzavaturi în piaþã. În piaþa micã, desigur,
cã aia mare nu-i pentru toþi analfabeþii. Ãia doar încaseazã
taxele de protecþie. Sã mã opreascã cinevaaa!

Cum ziceam, de la primãrie... într-o parte. Oricum,
undeva pe lângã Primãria oraºului Feteºti, la fosta Casã
de Culturã, s-a petrecut evenimentul unei lansãri de carte,
la care am fost invitaþi ºi noi, o parte dintre membrii Helis-
ului. Adicã aceeaºi parte despre care povesteam în cronica
anterioarã: Codrin, Costel, Dobre, Florin, Teoharie ºi
jossemnata.  Despre care parte-i vorba, a’ bunã sau a’
rea, vã lãsãm pe dumneavostrã sã decideþi, cã nu-i frumos
sã ne lãudãm. Dacã mai spun ºi când s-a petrecut
evenimentul, cred cã am ºanse sã devin o tânãrã (ei! mã
alint ºi eu) speranþã a jurnalismului internaþional. Într-o
joi. Ce, nu v-ajunge? Bine, fie, dar sã ºtiþi cã informaþia se
plãteºte. A fost joi, 3 martie, a.c. N-oþi fi vrând sã vã spun
ºi anul în care ne aflãm!

Bineînþeles cã nu se putea sã ajungem din prima.
Dintre cele trei variante de parcurs drumul Slobozia-
Feteºti – via Þãndãrei, via Drajna ºi via autostrada
soarelui  am cãzut toþi de acord cã cea mai rezonabilã e
cea care trece prin Drajna. Numai cã, la momentul „la
stânga”, ne-a deturnat Adrian Pãunescu. Sã nu mã faceþi
mincinoasã, cã vã-ncondeiez! ªtiu ce spun. Era chiar
umbra lui A.P. bântuind printre noi (precum umbra lui
Mircea la Cozia), despre ale cãrui „Cele mai bune poezii
de dragoste” vorbeau companionii mei. Codrin care, în
afarã de faptul cã scrie minunat ºi cã e o enciclopedie
ambulantã de tot ce vrei, nu face altceva decât sã bage
bãþu’ prin gard, cãrase cartea dupã el ºi-i incita pe ceilalþi
la discuþie. ªi cum ºoferul e ºi el om ºi, deci, e dotat
corespunzãtor cu aparat auditiv, asta în cazul în care nu e
într-o ureche (ceea ce n-am bãga mâna-n foc cã nu-i aºa),
asculta cu luare aminte ºi, în loc sã-ºi vadã de drumul lui,
a luat-o razna, tot înainte, ca pe vremea pionierilor. Bãieþii
s-au simþit vinovaþi cã mã perturbaserã. I-am lãsat sã se
simtã, chiar dacã nu aveau nicio vinã. Ei nu ºtiu (dar vã
rog sã nu le spuneþi!) cã, atâta timp cât eºti la „timonã”,
poate sã trãzneascã lângã tine, sã batã grindina direct
prin plafonul maºinii, n-ai treabã cu ce se întâmplã în
jurul tãu, îþi vezi de drum ºi atât. Dar þi-ai gãsit! ªtiam
demult cã sunt cel mai bun ºofer dintre poeþi (ºi reciproca
e valabilã). Ce-ar mai fi dacã ºi pilotul unui avion s-ar lãsa
distras de tot felul de chestii mãrunte cum ar fi faptul cã
tembelul de croitor a greºit decolteul însoþitoarei de bord
c-o palmã mai jos ºi fusta cu douã palme mai sus? Ar pica
avioanele mai ceva ca MIG-urile. Sau dacã un cãpitan de
vas (nu-i nicio aluzie) s-ar tulbura la apariþia unor blonde
plete ale vreunei sirene ce-ºi face toaleta în mare. S-ar
duce flota de râpã, mai rapid decât a reuºit s-o ducã… am
uitat cum îl cheamã.  Nu, domnule, ºoferul, pilotul,
timonierul sau cum s-o mai numi el trebuie sã fie
imperturbabil precum soldaþii din garda regalã de la
Palatul Buckingham.

În fine... La Feteºti, ne-a întâmpinat Florin. Autorul
care lansa este unul dintre prietenii lui, domnul Radu
Munteanu. Un alt prieten al sãu, lângã care am stat ulte-
rior la masã, mi-a mãrturisit cã autorul avusese, încã de
cu o zi înainte, niºte emoþii teribile. Cã ce s-o face el, cã
vin cei de la Slobozia? Îmi spusese mie demult oglinda cã
am faþã de sperietoare, dar n-am crezut-o! Cred c-am s-o
sparg. Oglinda, nu faþa, cã aia-mi mai trebuie, mãcar aºa,
din când în când, sã sperii copiii cu ea.

De la Primãrie-n sus
Pânã la începerea evenimentului s-a citit cartea, s-a

mai discutat. Pe locuri, fiþi gata, motor! Spre uimirea ºi
încântarea noastrã ºi spre lauda Domniei Sale, la aceastã
lansare a participat ºi Primarul oraºului Feteºti, domnul
ing. Gheorghe Catrinoiu. A participat înseamnã cã a stat
de la început pânã la sfârºit, nu cum am vãzut cã se poartã
pe la alte autoritãþi, vii sã îþi arãþi ambalajul plin de zâmbete
ºi strângeri de mâni, dupã care dispari precum cometa
Halley ºi te mai arãþi, ce-i drept, mai curând ca ea, cã
alegerile nu se þin din 75 în 76 de ani. Doamne fereºte!
Domnul Primar a ºi spus, cu modestie, câteva cuvinte.
Zic modestie, întrucât nu voia sã recunoascã faptul cã
are ºi dumnealui un merit la apariþia cãrþii - sponsorizarea.
Da, da, aþi citit bine, nu-i nevoie sã vã mai puneþi o pereche
de ochelari. Iatã cã se mai întâmplã ºi astfel de
parascovenii, un primar/ o primãrie sã sonsorizeze apariþia
unei cãrþi, nu doar a unui CD cu manele sau o echipã de
fotbal de liga a 7-a (nu ºtiu dacã existã aºa ceva, dar vã
rog sã mã credeþi cã ºi la fotbal mã pricep la fel de bine ca
la orientare turisticã). Poate vã-ntrebaþi de ce mã minunez
la un lucru ce poate pãrea firesc. Numai cine nu s-a aflat
în situaþia de a cere o sponsorizare nu ºtie cât de greu se
obþine. Deunãzi, fãcând acelaºi lucru pentru viitoarea mea
carte ºi adresându-mã, evident, cui nu trebuie, m-am trezit
cu replica: „Ce spui dragã? Lumea moare de foame, ºi tu
vrei sã publici o carte?”. No comment. Dac-am fi aºteptat
sã nu mai moarã lumea de foame pentru a edita cãrþi, am fi
ºi acum în copaci, negociind, prin semne, banane la
schimb cu nuci de cocos. Care le-am avea. Care nu, nu.
Nici mãcar nu m-am putut supãra, ar fi însemnat sã mã
supãr degeaba. Este numai vina mea cã m-am adresat
cuiva care n-a citit decât cãrþi de joc ºi de credit.

Despre tristeþea lansãrilor de carte voi scrie altãdatã.
Mai ales prima carte, prima lansare e cumva... ca ºi prima
dragoste. De neuitat, ce-i drept, dar nu te prea alegi cu
nimic din ea. Cei mai norocoºi se aleg cu o lecþie. Pe care
cei mai înþelepþi o ºi folosesc. Autorul, vizibil emoþionat,
a povestit despre „naºterea” cãrþii sale purtând titlul
„Perfuzii”. Ideea titlului i-a venit de la perfuziile de care
avusese parte cândva. Poeziile le-a scris într-o perioadã
a vieþii în care zice “Aº fi putut sã o iau razna. ªi atunci m-
am hotãrât sã îi dau minþii ceva de lucru. Aºa a apãrut
aceastã carte.” Foarte frumos. Despre poezie n-am sã mã
pronunþ (vã amintiþi cum ziceam de mine: sunt cel mai
bun poet dintre ºoferi), alþii au cãderea sã o facã. Ar mai
fi de menþionat faptul cã domnul Munteanu scrie ºi
epigramã ºi este, totodatã, artist plastic. Felicitãri!

La final, înainte de plecare, „echipa” noastrã a
„tãbãrât” pe niºte domniºoare, eleve de liceu, care
fuseserã publicate în Helis. Cu toþii ne-am bucurat, aºa
cum o facem de fiecare datã când aflãm astfel de
preocupãri la tineretul de astãzi. Dobre mi-a spus, vãdit
emoþionat, ºi am fost întrutotul de acord cu el: „N-o sã
pierim, domnule! Nu ni se stinge numele câtã vreme sunt
aceºti copii care duc literatura ºi tradiþiile mai departe,
indiferent ce-o vrea Uniunea Europeanã ºi alþii ca ei.” Eu
am avut acest sentiment ºi cu alte ocazii, de exemplu
atunci când vãd copii ºi tineri în Biserici ºi Mãnãstiri sau
atunci când îi vãd jucând, cu neprefãcutã bucurie, în horã.
Hei, UE, se-aude ºi la voi?

Teoharie le-a spus fetelor, pornind de la titlul cãrþii
lansate: „Pentru voi, perfuziile trebuie sã poarte numele
Eminescu, Blaga, Arghezi, etc.” Codrin le-a þinut lecþii de
istorie, amestecate cu geografie ºi literaturã. Îmi þinuse ºi
mie una mai devreme, despre Weber ºi Eutin (a se citi
oitin, vã rog!) pe care-l cãra dupã el pe o sacoºã. ªi,
evident, despre baronul Johannes von Buday (cu y
neapãrat), alias Ion Budai Deleanu. Înainte de momentul
plecãrii spre stânã, am fãcut fotografii cu elevele. Va sã
zicã tinerele speranþe, versus dinozaurii. Când am auzit
cã-i vorba de o aºa încadrare, m-am oferit cu generozitate
sã fac eu pozele. Pãi ce? Cum era evident cã la tinere nu
mã puteam încadra (nici mãcar la speranþe), ce-aþi fi vrut?
Sã intru la dinozauri? Eu încã mã mai cred o „tânãrã”
dinozauriþã în devenire.

Buuun! Plecãm la stânã. Culmea e cã ºi ajungem! E
drept cã pe înserat, dar tot am zãrit în lumina farurilor
mele care bat în crengi un domn care se agita de mama
focului. Cum se numeºte mama focului? Foca? Eu, mai
întâi, când l-am vãzut atât de aproape de maºinã, am crezut
cã vrea  Doamne fereºte!  sã se arunce sub roþi. Mi se mai
întâmplase cu unul; cum mergeam eu liniºtitã pe strada
Episcopiei, numai ce-mi rãsare un ins bine afumat din
parc ºi zdup! Eu hârrrºººº! Adicã frânã. Îi fac semn sã
treacã, el îmi face mie ºi, dupã ce-l aºtept vreo 5 minute,

timp în care am reuºit sã-mi stãpânesc tremurul membrelor
din dotare, mã hotãrãsc sã pornesc, ce-i drept cu
precauþie. Ãla iar zdup! Grãmadã pe maºina mea. Deschid
geamul hotãrâtã sã-i þin teorii, dar n-am mai apucat, cã s-
a rãþoit el la mine: „Ce-ai, fã, cu mine, ce þi-am fãcut, de nu
vrei sã mã calci?” Piei, satanã!

Ei, însã, de data aceasta domnul nostru îºi
transformase mâinile în elice pentru a ne împiedica sã
rãmânem împotmoliþi în noroi. Am priceput pânã la urmã
ce vrea, cam pe ultima sutã, fiind la un pas de a rãmâne
suspendatã. Mi-i ºi imaginam pe prietenii mei puºi la patru
ace (Costel avea chiar ºi cravatã la purtãtor), împingând
de maºinã. Am ratat sã-i umplu de noroi, poate cu altã
ocazie am mai mult noroc.

La Florin, vorbe, discuþii, nelipsita butelie. Doar cã,
de data asta, a fost unul mai speriat decât mine. Ce m-am
bucurat! Chiar dacã se fãcuse târziu, Florin a insistat sã
ne punã la scris. Adicã ce, sã mâncãm pe degeaba? A
venit cu foaia ºi pixul ºi ne-a scos la tablã. Mai bine zis,
ne-a dat lucrare de control. Tema: „tractorist/ buldozerist”.
Doamnelor, domnilor, ar fi meritat sã merg pânã acolo,
chiar ºi sã rãmân cu maºina în noroi, fie ºi numai pentru a
vedea faþa lui Teoharie când s-a anunþat tema. Cum v-am
spus, el este un intelectual. ªi „nebun de Eminescu”, aºa
cum el însuºi se declarã. La insistenþele lui Costel de a-l
determina sã scrie, l-am auzit ºuierându-i cu iritare: „Cum,
domnule, sã scriu despre tractor? Eminescu a scris despre
tractor?” Asta înseamnã, printre altele, „nebunie de
Eminescu”. Dacã Eminescu a sãvârºit ceva, ne strãduim
ºi noi sã facem. Dacã nu, nu. A scris vreodatã Eminescu
despre tractor? Feri-te-ar Sfântu’! Atunci noi cum sã
scriem? A fost vreodatã Eminescu vãzut cãscând? N-
avem dovezi. Atunci ne înghiþim ºi noi cãscatul, de-ar fi
rãmânem cu el în gât. A sughiþat vreodatã Eminescu?
Cuuum? Un geniu sã comitã o asemenea faptã
abominabilã? Nici vorbã! Atunci, faceþi ce-oþi face ºi nu
care cumva sã sughiþaþi! Puteþi, de exemplu, sã recitaþi
„Luceafãrul” ºi, pânã ajungeþi la strofa nouãzeci ºi..., vã
trece sughiþul. Garantat! Eu, ca sã nu tac (doar am avut
de unde lua lecþii de întãrâtat spiritele), îmi exprim opinia
cã cine-i cu adevãrat poet, scoate poezie ºi dintr-o –
iertaþi!  balegã (la dumneavoastrã cum îi zice, cã eu n-am
gãsit un sinonim mai puþin zgâriecios la urechi ºi pe la
alte simþuri olfactive). ªi numai ce-l vãd pe Teoharie cã ia
foaia ºi pixul ºi începe sã scrie. ªi scrie, ºi scrie, de m-am
înverzit de invidie. Când ne-a mai ºi citit ce a scris, gata
sã dau în icter. Am avut dreptate, poetul face poezie din
orice, fie ºi dintr-un tractor(ist). A scris Teoharie o poezie
la temã de l-ar face invidios pânã ºi pe Eminescu. Cum de
nu i-o fi venit ºi lui ideea sã scrie despre tractoriºti? ªi-a
plimbat capul numai în nori ºi pe la steaua (Vai de steaua
lui!) ºi dorurile pe la marginea mãrii, pe lângã plopii fãrã
soþ ºi seara, pe deal, în loc sã umble pe brazdã ºi sã scrie
despre clasa muncitoare ºi asudândã (Iatã o temã grasã
pentru detractorii lui Eminescu). Dar eu n-am treabã acum
cu Eminescu, ci cu nebunul lui, Teoharie. Sã nu vã
imaginaþi cã-l laud degeaba. Am o datorie la el. Cã „mi-a
fãcut” o mea culpa de mi-au crãpat nu doar obrajii de
ruºine, ci ºi cãlcâiele. În cronica anterioarã uitasem sã
spun cã el a fost cel care a fãcut cafeaua. Aºa cã rectific
ºi îmi cer scuze în mod public, dar vã rog sã nu daþi cu
pietre. Cred cã la momentul când el a venit cu ibricul, eu
eram deja preocupatã (prea ocupatã) de butelie. Dar sã
ºtiþi cã face o cafea bunããã! Cu condiþia sã îþi pui tu
zahãrul. ªi cafeaua. El fierbe apa ºi o toarnã peste.
Ãsta-i tot dichisul în fãcutul cafelei, nu ºtiaþi? Felul în
care þii ibricul de coadã, la douã treimi de punctul de
sudurã ºi o treime de capãtul liber, ceea ce, în momentul
turnãrii, imprimã lichidului o miºcare semi-brownianã,
având energia cineticã Ec ºi un regim de curgere
caracterizat de gradientul hidraulic grad H ºi de numãrul
Reynolds Re. Ce, e ceva ce n-aþi înþeles? Pãi, ce spuneam,
nu oricine-i specialist în fãcut cafele. Eu trebuie sã-l laud
acum cât mai mult, ca sã fiu sigurã cã data viitoare nu
beau nãut. Sau gaz.

Fraþilor, n-aþi obosit sã citiþi? Cã eu am obosit sã scriu.
Pânã mã duc eu ºi-mi fac o cafea dupã metoda, nebrevetatã
încã, Teoharie, vã rog sã-mi aflaþi sinusul, cosinusul ºi
tangenta de á, unde á este unghiul sub care se întâlnesc
apa ºi cafeaua în ceaºca mea, atunci când eu pun zahãrul
ºi cafeaua, iar Teoharie toarnã apa fiartã. ªi, dacã sunteþi
prea buni la matematicã ºi vã plictisiþi între timp, puteþi sã
aflaþi ºi cotangenta. Vã dau un pont: cotangenta este
inversul tangentei. Iar dacã sunteþi cuminþi, data viitoare
vã ascult la chimie.

 A presto!
Florentina Loredana Dalian

Slobozia, 06 martie 2011
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Ceva îl izbi dintr-o datã  în puterea lui de înþelegere pe
Lache Perianu când se trezi spre ziuã mânat de o nevoie
ºi ieºi din casã. Încã nu se luminase bine, se mai  îngâna
ziua cu noaptea, iar rãcoarea dimineþii, deºi nu mai era
frigul din alte nopþi, te fãcea sã te grabeºti ºi sã te întorci
din nou în pat, lângã femeie, sã tragi plapuma pe tine, ºi
sã te mai bucuri apoi de un ceas de somn. Deschise uºa
de la salã vrând sã meargã pânã la o glugã de coceni,
când pricepu cã nu era ceva în regulã. Parcã nu ieºise de
la el din casã  sau nu se trezise bine? Din casa lui ieºise
dar parcã pãºise într-o altã lume. Însã nu ieºea el în fiecare
noapte, cã Dudica îl ºi certase de câteva ori : “Pune, omule
ºi tu o gãleatã în salã ºi nu mai ieºi afarã, cã o sã mã
trezesc cu tine bolnav într-o zi!”. Parca n-ar fi tot un drac,
îºi zisese el.  “Se poate sã fi rãmas de asearã cã am cam
întins-o cu fratele Gogu!”

Se ºterse la ochi ºi-i trebui un timp pânã sã se
dumireascã ºi sã priceapã ce se întâmplase. Peste noapte
se topise toatã zãpada! Se topise toatã zãpada, cã nici de
la streaºinã nu mai picura. Dinspre Cârligaþi creºtea un
vânt cãlduþ ºi probabil cã aºa  bãtuse toatã noaptea.
Zãpada care, cu o zi mai înainte, se mai pãstra pe
acoperiºurile caselor, în grãdini sau pe câmpuri, dispãruse
pur ºi simplu, parcã o luase cineva cu mâna.

Surpriza fu aºa de mare pentru Lache Perianu cã,
pentru moment, aproape uitã de problema lui, se duse
spre poartã, o deschise ºi merse vreo douãzeci de paºi,
pânã la gardul lui Bengescu, de unde începea islazul. Cît
vedeai cu ochii totul era negru, parcã nu fusese niciodatã
iarnã. Era numai în izmene ºi cãmaºã, dar nu simþea frigul.

Va sã zicã asta fuse, se gândi el, întorcându-se apoi
încet, ca un om care tocmai dusese la bun sfârºit o treabã
ºi nu mai avea de ce sã se grãbeascã dar, în acelaºi timp,
cuprins parcã de o neliniºte pe care nu o înþelegea. Nu se
mai sfârºiserã atâtea ierni pânã acum, de ce ar fi  de aceastã
datã altfel? se tot întreba el ducându-ºi o mânã cu degetele
rãschirate prin pãrul des. S-a terminat cu ºederea în jurul
sobei, cu mâncãricã bunã ºi cu bãuturicã. Începe treaba!
S-a terminat cu hibernarea pentru þãran! Ca în armatã când
se sunã deºteptarea. Începe o zi nouã de  instrucþie. Iar
pentru noi începe o nouã etapã, cum spunea ieri unchiul
Tache la prãvãlie : “Oameni buni, eu vã spun cã vom
trece prin mari schimbãri, pentru noi toþi va începe o nouã
etapã. Nu o sã mai fie niciodatã aºa cum a mai fost! O sã
trãim vremuri la care nici nu ne-am gândit vreodatã. Aºtia
numai aºa ne vor pune jugul. Lor nu le trebuie oameni
liberi, þãrani independenþi, cu stare. Ei vor sã dezvolte
industria, cã aºa i-au învãþat pe ei Lenin ºi Stalin. Nu este
rãu cã vom avea tractoare, pluguri ºi semãnãtori, nu este
rãu cã vom renunþa sã mai arãm cu boul ºi cu calul, dar ei
vor sã facã treaba asta prea repede ºi nu au cu ce s-o
facã. ªi atunci, ei trebuie sã stoarcã pe cineva? Þãranul
va fi acel cineva. Dar nici þãranul nu este prost, el nu vrea
sã fie exploatat, el este independent ºi-i place sã trãiascã
aºa.  ªi atunci ei vor face ceva pe independenþa þãranului
ºi-l vor face sã fie blând, sã fie mieluºel, sã rãspundã la
comenzile lor. Cum vor vrea ei. Asta este greºeala lor, cã
vor sã se dezvolte în câþiva ani cât s-au dezvoltat alþii în
zeci de ani. Vor atrage þãrani tineri dintre voi, pe care îi vor
ºcoli cât de cât ºi-i vor transforma în muncitori. Îi vor
momi cu bani mulþi, bani pe care voi nu i-aþi þinut niciodatã
în mâini, atât vor primi ãºtia salariu pe lunã. Poate ºi de la
noi vor pleca. Se vor strânge mii, zeci de mii de muncitori.
ªi ãºtia vor avea familii ºi vor avea ºi mulþi copii. ªi toþi
ãºtia vor trebui sã mãnânce. De unde? De la noi, de la
þãrani. Dar, poate, voi aveþi ºi voi nevoile voastre,
plugurile alea nu vor costa bani? Pe ce le luaþi? Sau poate
cã într-un an nu s-a fãcut suficient grâu cã a fost secetã
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sau poate cã nu vã convine preþul  pe care vi-l propune
statul. ªi voi nu vreþi sã vindeþi, pãstraþi grâul în pãtul ºi
preferaþi sã-l aruncaþi în bãtãturã la pãsãri. ªi cum va
proceda statul atunci ca sã rezolve situaþia? Ca sã nu iasã
ãia în stradã ºi sã þipe? Pune cote. Dar nici cu asta nu se
rezolvã mare lucru. Pentru cã mulþi þãrani se sustrag.
Gãsesc ei metode sã se sustragã. Aþi vãzut voi vreodatã
un þãran care sã nu ºtie sã se descurce la o adicã? Nu s-
a vãzut, asta e clar! Se duc ºi vând grâul la munte, la târg,
prin sat, cã nu toþi au grâu suficient, într-un cuvânt scapã
de el.  ªi? “Vino, tovarãºe ºi controleazã-mã, cã am pãtulul
gol!”. Sau îl îngroapã în fundul oborului ºi-l acoperã cu
coceni sau cu buturugi de la pãdure. ªi ce va face statul
atunci?  Atunci statul trece la etapa urmãtoare. Adicã la
colectivizare. Strânge tot pãmântul la un loc, adunã toatã
producþia la un loc ºi-ºi face socotelile. Îºi ia el cât îi
trebuie ºi ce mai rãmâne împãrþiþi voi între voi. ªi a scãpat
statul de problema pâinii pentru muncitori. Iar ãia, din
recunoºtinþã, vor munci cu mai mult spor pentru al þãrii
viitor, mânaþi de un înalt elan revoluþionar ºi vor da
agriculturii utilajele necesare ºi þãranul va fi uºurat în
munca sa datoritã  grijii partidului. Þãranul nu va mai da
cu sapa, va sta cãlare pe tractor ºi va ara cu multã
conºtiinþã ziua ºi noaptea la lumina farurilor, pãtruns de
încrederea pe care i-a acordat-o poporul prin reprezentanþii
sãi. ªi vor înverzi ºi vor înflori ogoarele patriei! Nu-i aºa
cã sunã frumos?”

“Hai, bãi domnu Tache, dumneata îþi baþi joc de noi
sau vrei numai ca sã ne sperii?” întrebase Oane Târâº.

“Eu am vorbit foarte serios, bãi Oane ºi am fost sincer
cu voi, pentru cã trãim împreunã de mulþi ani în satul ãsta
ºi ne cunoaºtem ºi dacã eu ºtiu ceva ºi pot sã vã deschid
ochii, de ce sã n-o fac? Este adevãrat cã mai spre sfârºit
am dat-o puþin pe glumã, dar am fost nevoit s-o fac, cã mã
uitam la voi ºi vã vedeam aºa, parcã eraþi la priveghi, dar
ãsta va fi viitorul nostru! Ascultaþi la mine, cã eu sunt un
om în vârstã ºi n-am nici un motiv sã vã pãcãlesc!”

“Dar noi nu putem sã ne opunem?” întrebase Florea
Mãnãilã care avea vreo zece pogoane ºi o pereche de boi.
“Noi o sã fim aºa de proºti ca sã ne mâne ãia de la spate?”

“Puteþi sã vã ºi opuneþi. Dar în momentul de faþã asta
nu este o soluþie. Nu aþi avea nici o ºansã. Mersul istoriei,
pentru noi, în aceºti ani , este unul singur. Viitorul este al lor,
cel puþin pentru o perioadã, nici eu nu ºtiu cât de lungã sau
de scurtã va fi aceasta, iar voi veþi sfârºi prin a vã alinia!”

Trebuie sã încercãm ceva, nu se poate sã stãm aºa ca
niºte proºti!” nu se dãduse bãtut Florea Mãnãilã.

“Eu v-am zis cã sunt om în vârstã ºi mai pãþit ca voi,
pãrerea mea este sã fiþi bãieþi cuminþi, de ce sã ne alegem  cu
capetele sparte sau ºi mai rãu, sã putrezim prin puºcãrii …”

“Dã-l, mã, în p… mã-si, chiar dacã e unchi-to! îi ºoptise
lui Lache Perianu la ureche prietenul  de cãtãnie Miticã
Mititelu. L-au cumpãrat ºi p-ãsta comuniºtii. Cine ºtie ce
i-au dat în schimb ca sã facã agitaþie pentru ei. Pãi dacã
asta nu e propaganda comunistã, atunci ce dracu mai e?
I-e fricã ºi lui cã îi iau ãstia prãvãlia. ªi lui îi mai trebuie cã
are fatã de maritat… �i  trebuie sã  strângã de zestre, cã
Lenu� nu se mãritã cu de alde noi. Tot cu doctori se
mãritã sau cu avocaþi. ªi oricum, domnul Tache s-a învãþat
sã trãiascã pe picior mare. De ce-ar da-o el pe fasole cu
mãmãligã ca noi?”

“Lasã, bã, Miticã, nu-þi mai fã tu griji, cã iese curând
ºtevia, ies ºi urzicile, o mai schimbãm ºi noi …” îi rãspunse
Lache Perianu care ar fi dorit mai mult sã-l asculte pe
unchi-so, dar ºi ãla se pregãtea sã plece. Sã închidã
prãvãlia ºi sã plece. Ei înþeleseserã ºi începuserã sã se
strecoare unul câte unul afarã.

“Da, bã, are dreptate Miticã Mititelu, zise Pavel Ureche
dupã ce ieºiserã în ºosea ºi se mai opriserã la o þigarã, cã
în prãvãlie nu-i lãsa domnul Tache ºi-aºa nu prea voia sã-
i primeascã dupã ce le vedea bocancii plini de noroi, dar
ºi ei se obiºnuiserã ºi, înainte de a intra, se ºtergeau bine
în zãpadã, parcã a propagandã sunã ce ne spunea nouã

domnu Tache, dar eu mã gândesc ce interes ar avea el ca
sã facã aºa ceva? Eu parcã încep sã-l cred , cã e om deºtept,
citeºte toatã ziua ziarul ºi nu-ºi ia urechea de la difuzor.
Poate cã ºtie mai multe decât ne spune nouã!”

“Dã-l, mã, în p… mã-si, nu putea sã înþeleagã Florea
Mãnãilã, pãi cum sã-mi ia mie ãºtia pãmântul ºi boii? Pãi
nu i-am cumpãrat eu? Dacã aº fi fost împroprietãrit, cum
au fost unii dupã primul rãzboi, aº mai zice, da, bãi fraþilor,
voi mi l-aþi dat, voi mi l-aþi luat, tot un drac, sã vã dea
Dumnezeu sãnãtate, dar dacã eu am muncit ºi am strâns
ºi mi-am cumpãrat pogoanele mele ºi boiºorii mei!

“Nu ºtiu ce sã zic, bã, fraþilor, chiar cã nu ºtiu ce sã zic,
se ferise Pavel Ureche sã-ºi dea cu pãrerea, aruncând
chiºtocul în �anþ. Eu zic sã mai aºteptãm!”

“L-ai cumpãrat pe dracu, zisese Miticã Mititelu. La
cât ai bãut tu nu ai fi avut bani nici sã-þi cumperi un
mãgar! Zi mai bine cã þi le-a dat socrul tãu. Aºa cã nu mai
umbla cu cioara vopsitã!” ºi începuse sã râdã ºi dupã el
se mai luaserã ºi alþii.

“ªi ce, bã, deºteptule, asta înseamnã cã acum nu sunt
ale mele? Înseamnã cã trebuie sã vinã ãºtia sã mi le ia,
asta înseamnã cã trebuie sã mã spãl pe mâini de ele?” se
apãrase Florea Mãnãilã.

“Tu ce zici bãi Lache, cã ai ºi tu câteva pogoane bune?
îl întrebase Miticã Mititelu. Tu ce te-ai gândit sã faci cu
ele sau nu te-ai gândit pânã acuma?”

Dar Lache Perianu nu le rãspunsese, nici “Bunã
seara!” nu le dãduse, parcã nici nu-l auzise pe prietenul
lui cu care fãcuse armata, plecase singur spre casã, ca ºi
cum nici nu fusese cu ei pânã atunci.

- Tu-l în c… pe mã-sa, îl prinsese ºi p-ãsta grija de
pogoanele mele, îºi zise Lache Perianu scuturându-ºi
noroiul de pe bocanci, ºi intrând în casã. Voia sã aprindã
focul în sobã ºi sã-l acopere mai bine pe Iliuþã care dormea
într-un pat lângã al lor.

Dudica se sculase însã ºi ea, surprinsã poate de lunga
lui absenþã, gândindu-se cã poate el pãþise ceva, dacã
uitase sã mai vinã  în casã, îmbrãcat numai în cãmaºã ºi
izmene, ºi aprinsese lampa.

Privind-o cum stã în picioare, cam nehotãrâtã în ceea
ce vrea sã facã mai întâi, poate încurcatã de apariþia sa, lui
Lache Perianu i se pãru atunci cã femeia nu prea are un
rost, cã n-are o viziune clarã asupra lucrurilor, cum se
exprimase unchi-so Tache asearã : “Ãºtia nu au încã o
vizune clarã cum sã procedeze, dar ceea ce este clar este
cã au de gând sã ne colectivizeze”. Fi-rar ei ai dracului de
comuniºti cu viziunea lor, cine i-o fi fãcut pe ei aºa de
deºtepþi?

- Dudico, zise el în sfârºit, în loc de “Bunã dimineaþa!”
de fapt ei nu prea se obiºnuiserã cu astfel de atenþii, nici
când se sculau dimineaþa, nici când unul dintre ei se
întorcea de undeva, numai se priveau unul pe altul, ca ºi
cum ar fi vrut sã se asigure cã totul este în ordine ºi-ºi
vedeau apoi de ale lor, tu ai auzit, fã, ce vor sã facã ãºtia
cu noi?

- Ce au de gând sã facã  ãºtia cu noi, repetã ea ca la
ºcoalã îmbrãcând o flanelã.

- Au de gând sã ne ia pãmântul, dar nu aºa, ca ºi cum
ne-ar sili, ci pe bazã de cerere fãcutã ºi semnatã de noi, ca
ºi cum noi am fi de accord cu aceastã nenorcire.

- Am auzit eu ceva, zise Dudica, dar am crezut cã n-am
auzit bine, pãi cum sã crezi aºa ceva? ºi mai aruncã niºte
surcele peste focul care tocmai începuse sã înalþe flacãrã,

- ªi dacã-mi iau ãºtia pãmântul, ºi al meu ºi ãla pe care
mi l-a dat tact-o ca sã te iau…

- Ca sã mã iei! Îl îngânã ea. I-auzi cine vorbeºte! Aia a
fost zestrea mea, cã eu n-am fost o sãrãntoacã ca sã umblu
toatã vremea dupã tine ºi sã te rog sã mã iei.

- Numeºte-o zestre, numeºte-o cum vrei, dar dacã n-o
aveai, eu te mai luam? Ia zi, Dudico ,eu te mai luam? zise
bãrbatul fãrã s-o mai priveascã

- Mã luai tu ºi numai cu ce aveam pe mine, cã eu am
fost frumoasã ºi asta ajunge. Se þineau bãieþii coadã dupã
mine când  ieºeam la horã! zise Dudica mândrã.

- Ajunge, nu te mai lãuda atâta, dar dacã-mi iau ãºtia
pãmântul pe care mi l-a dat tact-o, eu ce fac, te mai þin?
Asta e întrebarea. De ce sã te mai þin, Dudico? Ca sã mai
am o lingurã în plus la masã? Ia fã tu  bine ºi rãspunde!

- Lache, tu mai ai minte în capul ãla al tãu de bibilicã?
Ce-þi veni aºa pânã-n ziuã sau vãsuºi ceva p-afarã? Nici
în glumã sã nu mai spui treaba asta, auzi tu? Cã dacã-þi
dau eu una cu linguroiul ãsta în cap, om te fac! zise Dudica
venind în faþa lui.

(continuare în numãrul viitor)
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Dupã ce, la 10 octombrie 1940, la cererea generalului
Ion Antonescu, în þarã s-au instalat primele efective ale
Misiunii militare germane, România devenise, practic,
o þarã ocupatã. Aºa au perceput evenimentul ºi cercuri
politice din strãinãtate. Guvernul american, de exemplu,
chiar în ziua de 10 octombrie, iar cel canadian câteva
zile mai târziu, s-au situat pe poziþia „cã România, ca ºi
Belgia º.a.m.d., trebuie consideratã þarã ocupatã“. În
consecinþã, au trecut la blocarea bunurilor româneºti
din cele douã þãri.

Cum a reacþionat populaþia României faþã de prezenþa
unui numãr atât de mare (peste 22.000) de militari
germani?

„Sosirea trupelor germane în þarã la sfârºitul anului
1940  dupã evenimentele aºa de dureroase din vara ºi
toamna acelui an [soldate cu pierderea Basarabiei,
Bucovinei de Nord ºi a nord-vestului Transilvaniei] – a
fost primitã de cãtre populaþia româneascã cu oarecare
mâhnire, cu îngrijorare, dar ºi cu speranþã“. Aprecierea
aparþine Biroului de contrainformaþii al Secþiei II a Marelui
Stat Major Român, care a întocmit o sintezã informativã
pe baza rapoartelor redactate de diverse organisme militare
ºi administrative româneºti în acele zile. Documentul se
intituleazã Trupele germane în România (octombrie
1940-martie 1941) ºi conþine date provenind din diverse
medii sociale ºi din mai toate regiunile þãrii.

Au impus prin þinutã...

La sosirea lor, trupele germane au impresionat „prin
þinuta ºi mai ales prin echiparea ºi bogãþia dotãrii lor“.
Dacã, dupã câteva zile, locuitorii din Vechiul Regat
„începeau a se obiºnui cu ideea prezenþei acelor trupe de
instrucþie ºi, mai mult, tindeau a vedea în soldatul german
un soldat superior celui al nostru, mai ales în ce priveºte
þinuta ºi atitudinea sa“, alta a fost situaþia în Transilvania,
mai precis în teritoriile transilvane care se mai aflau sub
autoritatea statului român, dupã Dictatul de la Viena.

Nici armata românã, cãreia „nu i se dãduse ocazia sã
tragã sabia pentru o cauzã naþionalã ºi sfântã, nu putea
primi cu inimã uºoarã sosirea unor trupe strãine în þarã“. ªi,
totuºi, din raþiuni superioare de stat, militarii români, în primul
rând corpul ofiþeresc, „au arãtat cea mai perfectã înþelegere
ºi ºi-au manifestat adesea gândul de a înfiripa imediat   ºi a
adânci apoi  raporturi de cea mai bunã camaraderie cu trupele
germane, chiar în interesul superior al statului român“.

... ºi au nedumerit prin pretenþii

Din pãcate, consemneazã raportul, „deºi conduita
trupelor ºi mai ales a comandamentelor [germane] a fost
în general  corectã, s-au petrecut de la început o serie de
fricþiuni, începând cu incidentele individuale ºi pânã la
unele atitudini oficiale“.

Foarte supãrãtoare pentru partea românã au fost
pretenþiile „exagerate  cantitativ ºi calitativ  în cele
necesare alimentãrii“ ºi instalãrii trupelor misiunii, unele
din aceste cereri fiind satisfãcute „în dauna strictului
necesar al trupelor româneºti“. Fãcând trimitere la o anexã,
sinteza menþioneazã faptul cã „unii ofiþeri, subofiþeri ºi
ostaºi germani au cumpãrat de la magazinele din Bucureºti
însemnate cantitãþi de articole alimentare ºi coloniale
pentru a le trimite în Reich”. Se consemna cã „trupele
germane fac, în general, enorme dificultãþi autoritãþilor
militare române însãrcinate cu hrãnirea lor“ ºi „nu le pasã
dacã populaþia civilã rãmâne fãrã astfel de alimente“. Cât
priveºte sortimentele de bunuri solicitate pentru raþia
zilnicã a soldaþilor germani, cele mai mari probleme le
puneau untul proaspãt, mierea de albine, schweitzerul,
caºcavalul, salamul de Sibiu sau cafeaua naturalã.

Având bani, „ofiþerii germani fac cumpãrãturi foarte
mari de haine, lingerie, blãnuri, încãlþãminte ºi în general
articole de îmbrãcãminte pe care le fac colete ºi le expediazã
în Germania... Acest fapt, unit cu exportul în Germania, a
dus la scumpirea vieþii ºi micºorarea stocurilor disponibile
pe piaþa alimentarã, în special“. Într-un magazin de
încãlþãminte din Sibiu, un soldat german a solicitat spre
cumpãrare 30 de perechi de pantofi. La protestele
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vânzãtorului, respectivul a insistat, motivând cã „are
familie, rude etc.“ ºi, în final, a fost nevoit sã se
mulþumeascã cu doar jumãtate din cantitatea solicitatã.

Sunt semnalate situaþii în care militarii germani lezeazã
sentimentele naþionale ale românilor: „În noaptea de 30-
31 decembrie 1940  se aratã în sintezã  un tânãr, însoþit de
doi soldaþi germani, a scos drapelul românesc de la
Primãria comunei Apoldu de Sus, înlocuindu-l cu cel
german.“ O situaþie tensionatã s-a produs la Azuga, unde
etnicii germani din localitate, împreunã cu soldaþi germani,
„au organizat o petrecere cu aprobarea Comandamentului
garnizoanei Azuga. Când s-a fãcut ornarea sãlii,
tricolorurile româneºti au fost acoperite cu cartoane. S-a
protestat de cãtre organele administrative ºi poliþieneºti,
dupã care s-a arborat ºi tricolorul românesc, împreunã cu
fotografia M.S. Regelui“.

S-au înregistrat ºi incidente provocate de militari
germani prin agresarea autoritãþilor administrative ºi de
ordine româneºti. „În noaptea de 26/27 decembrie 1940,
patru soldaþi germani au bãtut santinela de la cazarma
Regimentului de Gardã «Mihai Viteazul»“; „În seara de 1
martie 1941, un gardian din Chestura de Poliþie Braºov a
fost solicitat sã evacueze doi civili ce fãceau scandal în
restaurantul «Pesta» din Braºov. La intrarea în restau-
rant, gardianul a fost acostat de 7 militari germani, care l-
au ameninþat cu baioneta, silindu-l sã pãrãseascã localul.
Intervenind ºi o patrulã militarã românã sub conducerea
subofiþerului Pericuþã, acesta a fost lovit de militarii
germani. Trei dintre soldaþii germani au fost arestaþi ºi
înaintaþi Comenduirii Pieþei Braºov, care, dupã ce i-a
identificat, i-a pus în libertate. Aceºti trei soldaþi au bãtut
ºi dezarmat, mai târziu, pe gardianul ce intervenise iniþial.“

Sprijin pentru legionari

Situaþia s-a complicat ºi mai mult, pe mãsurã ce în þarã
au sosit ºi au staþionat noi trupe germane. Pregãtind
invazia în Grecia, comandamentul german a deplasat în
România importante efective militare. Pânã la începutul
lunii martie 1941, când au trecut în Bulgaria, aceste trupe
(170.639 militari în ianuarie 1941 ºi 367.744 la sfârºitul lui
februarie) au staþionat în diferite zone ale României.
Raportul consemneazã cã, „odatã cu sosirea unor trupe
mai numeroase, se înmulþesc ºi cazurile în care ostaºii
germani provoacã  cu voinþã  pagube locuitorilor din
comunele unde ei cantoneazã“. Sunt înregistrate
numeroase devastãri ºi însuºiri de bunuri din gospodãrii
particulare, violenþe la adresa locuitorilor ºi împotriva
organelor de poliþie ºi jandarmerie însãrcinate cu paza ºi
ordinea publicã etc. Documentul precizeazã faptul cã
acestor trupe, „venite din þãri ocupate“ de germani, le
este „greu a discerne deosebirea între o þarã ocupatã ºi o
alta, aliatã ºi amicã“. Este dat exemplul unui cãpitan ai
cãrui subordonaþi puseserã pe foc gardurile ºi crucile de
lemn din cimitirul comunei Raeþi (judeþul Dolj). Când
locuitorii, indignaþi, au venit sã reclame reprobabila faptã,
cãpitanul „le rãspunde plictisit: «România a cãzut»“.

Din aceeaºi mentalitate pare sã fi izvorât ºi declaraþia
plutonierului major Erich Diebolt, dintr-un regiment
motorizat german, reþinutã într-o informare a
comandamentului Armatei 1 române: „Românii  afirmase
cu aroganþã subofiþerul german  sunt toþi niºte pungaºi,
trândavi ºi trãiesc numai din hoþie. Poporul român trebuie
sã fie stãpânit..., ofiþerii români nu sunt demni de
încredere, deoarece toþi sunt francofili etc.”

În timpul rebeliunii legionare din 21-24 ianuarie 1941
ºi în zilele urmãtoare, „unii dintre ofiþerii germani au ieºit
din directivele date lor de cãtre Comandamentul militar
german, amestecându-se direct în politica þãrii, amestec
care, uneori, avea aerul unui control sau cereri de
socotealã autoritãþilor româneºti asupra atitudinii lor faþã
de rebeli“. Militari germani au intervenit în favoarea
rebelilor, solicitând eliberarea celor arestaþi ºi n-au ezitat
sã le acorde „asistenþã militarã în faþa instanþelor ce-i
cercetau“, i-au ascuns ºi le-au facilitat fuga din þarã.

Sunt enumerate numeroase exemple de acest fel. „În
ziua de 31.I.1941, într-o garniturã a unui tren german ce
pãrãsea þara, au fost gãsiþi cinci capi de rebeli ce
intenþionau sã fugã din þarã.“ „În ziua de 2.II.a.c., un
sublocotenent german s-a prezentat la comandamentul
Brigãzii 8 cavalerie Suceava, cerând sã i se comunice

numele legionarilor arestaþi.“ Un fapt asemãnãtor s-a
înregistrat la Mediaº, unde adjutantul comandamentului
german din localitate a solicitat autoritãþilor române „o
listã de persoanele de încredere ce au activat în miºcarea
legionarã“, pentru a se putea interesa de soarta lor.

Cãrãuºi ºi curieri ilegali

Un caz ºi mai grav a fost semnalat de Direcþia Generalã
a Poliþiei: regimentul german încartiruit la Sebeº-Alba luase
sub ocrotirea sa pe fostul chestor de poliþie Traian Hanu,
legionar, ºi pe alþi cinci rebeli, „refuzând a-i preda autoritãþilor
române“. Sã amintim ºi faptul cã la procesul legionarilor rebeli
din Câmpina, judecat de Tribunalul Militar din Ploieºti, a
asistat ºi colonel Voight, iar un grup de ofiþeri germani s-au
prezentat ºi au depus ca martori ai rebelilor.

Documentul insistã ºi asupra faptului cã, „în timp ce
autoritãþile româneºti se strãduiau sã ridice de la populaþie
armamentul cu care cei rãtãciþi ar fi putut trece din nou la
fapte nesocotite“, s-au semnalat repetate cazuri când
ostaºii germani au oferit spre vânzare unor particulari
pistoale automate: în localitãþi din judeþele Vlaºca ºi
Romanaþi, la Constanþa, Braºov etc.

În sfârºit, pe fundalul tensionat din þarã, militarii
germani au comis ºi alte fapte. Astfel, în noaptea de 30/31
ianuarie 1941, în gara Pecica, într-un tren militar german
cu destinaþia Germania, au fost gãsiþi 25 de tineri etnici
germani ºi 12 rebeli legionari care intenþionau sã
pãrãseascã România. În zilele de 31 ianuarie ºi 1 februarie
1941, în gãrile Curtici ºi Pecica au fost depistaþi alþi 112
tineri germani din zona Timiºoara. Când autoritãþile
române au fãcut verificãrile de rigoare, au constatat cã
toþi aveau ordin de chemare la încorporare ºi voiserã sã-
l evite fugind în Germania. „Ei declarã cã au fost sfãtuiþi
sã plece din þarã de cãtre soldaþii germani.”

Tot cu concursul militarilor germani, minoritari unguri
reuºeau sã scoatã din þarã corespondenþã cu strãinãtatea,
sustrãgându-se controlului autoritãþilor de frontierã.
Protopopul Szabo Ioan fusese prins în gara Luduº, exact
în momentul în care înmâna scrisori unui subofiþer german
care cãlãtorea în Ungaria ºi pe care îl rugase sã le punã la
poºtã dupã ce trecea graniþa. Tot cu un tren militar german
sosise în România un soldat ungur prins la Câmpia Turzii,
în ziua de 5 februarie 1941, ºi care „fusese trimis în România
cu o misiune informativã“.

Pentru autorii sintezei întocmite de Biroul de
contrainformaþii al Secþiei II a Marelui Stat Major,
incidentele semnalate „se datoresc faptului cã majoritatea
trupelor [germane] n-au ºtiut ºi nu au înþeles cã vin în
România într-o þarã prietenã“. Semnalate de cãtre Marele
Stat Major Român comandamentului Misiunii militare
germane, toate aceste fenomene puteau fi înlãturate prin
mãsuri imediate. „Partea cea mai importantã de rezolvat
rãmâne chestiunea alimentelor cumpãrate prin bunã
învoialã de ofiþerii ºi soldaþii germani   ce dispun de bani
ºi care, fãrã îndoialã, a creat nemulþumiri.“

Marian ªtefan

Premierã pentru oraºul Þãndãrei
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Abordatã în istoriografia occidentalã, problema
internaþilor civili strãini în primul rãzboi mondial prezintã
încã un interes deosebit, aceasta cu atât mai mult cu cât
unele aspecte nu sunt încã pe deplin clarificate1.

Internarea civililor supuºi ai statelor inamice, în
perioada primului rãzboi mondial s-a fãcut atât în statele
din vestul ºi centrul Europei, cât ºi în coloniile acestora,
cazurile extreme din punct de vedere geografic fiind ale
germanilor internaþi în Australia sau al belgienilor internaþi
în Africa Germanã2. Nu este cunoscut numãrul internaþilor
civili strãini din toate statele europene sau din colonii însã,
potrivit lui Claude Farcy, în Franþa, numãrul acestora a fost
de aproximativ 60 000, iar în Germania a depãºit 100 0003.

La începutul primei conflagraþii mondiale nu exista
nici o reglementare de ordin legislativ, la nivel
internaþional, în privinþa internãrii civililor strãini supuºi
ai statelor inamice ºi nici un organism internaþional care
sã gestioneze aceastã problemã. În situaþia nou creatã,
deºi la începutul rãzboiului Comitetul Crucii Roºii
Internaþionale a hotãrât sã nu se ocupe de aceastã
problemã, în toamna anului 1914, se va crea în cadrul sãu
o secþiune care sã gestioneze chestiunea internaþilor civili
supuºi ai statelor inamice4. Însã, fãrã un acord
internaþional în acest sens încheiat înainte de izbucnirea
rãzboiului, activitatea secþiunii nu a avut suportul juridic
absolut necesar eficientizãrii sale, cu toate cã s-au realizat
inspecþii în regiunile de internare, prilej cu care au fost
semnalate eventualele nereguli5.

Situaþia internaþilor strãini civili în România, în anii
primului rãzboi mondial, reprezintã o problemã complexã
cu largi implicaþii de ordin politic ºi social.

Abordatã succint de Ion Agrigoroaiei, ªerban
Rãdulescu-Zoner, Beatrice Marinescu, Anghel Popa ºi
având la bazã, cu precãdere, aspecte reflectate în materialul
memorialistic, problema internaþilor civili strãini nu a fãcut
încã obiectul unei cercetãri aprofundate în istoriografia
româneascã6. Din aceste motive am considerat util ºi
necesar sã realizãm o investigare atentã a acestui subiect
pe baza materialului documentar inedit ce ne-a stat la
dispoziþie.

Demersul nostru are în vedere prezentarea
reglementãrilor de ordin legislativ ºi administrativ
privitoare la internaþii civili strãini în Rãzboiul Întregirii
precum ºi o estimare aproximativã a numãrului acestora
sub raport etnic, al categoriilor de vârstã, al sexului. Nu
am avut în vedere prezentarea unor aspecte de viaþã
cotidianã din regiunile de internare (condiþiile de locuire,
hranã, îmbrãcãminte, serviciul religios, situaþia sanitarã)
sau reglementãri privind regimul de muncã, toate acestea
putând constitui obiectul unei cercetãri viitoare.

Internarea civililor strãini în timpul Rãzboiului Întregirii
s-a fãcut în baza Legii ºi a Regulamentului asupra
controlului strãinilor, din 20 martie 1915, a Jurnalului
Consiliului de Miniºtri din 14 august 1916 ºi a Deciziunii
relative la supuºii cu care România se aflã în stare de
rãzboiu precum ºi la supuºii celorlalte state elaboratã
de Ministerul de Interne7.

În conformitate cu aceste reglementãri legislative,
bãrbaþii având vârsta mai mare de 16 ani, supuºi ai statelor
cu care ne gãseam în conflict, trebuiau internaþi în localitãþi
anume desemnate în acest scop8.

Prima regiune de internare s-a constituit, la jumãtatea
lunii august 1916, în judeþul Ialomiþa9 având ca centru
administrativ Slobozia10. Ulterior au mai fost constituite
douã regiuni de internare în Moldova, Regiunea de
Internare Nord cu centrul administrativ la Dângeni ºi
Regiunea de Internare Sud cu centrul administrativ la
Huºi11.

Internarea civililor supusi ai statelor inamice trebuia
sã se facã prin îngrijirea autoritãþilor poliþieneºti ºi a
jandarmilor rurali din fiecare localitate ºi sub controlul
prefecþilor ºi a Direcþiunii Poliþiei ºi Siguranþei Generale.
Plecarea spre regiunile de internare era organizatã de
prefecturile de judeþ ºi de poliþie. Cei care din cauza stãrii
de sãnãtate nu puteau fi transportaþi urmau a fi lãsaþi în
localitãþile unde îºi aveau domiciliul pe o perioadã ce era
desemnatã de cãtre medic12.

1 Annette Becker, Oublié de la Grande Guerre. Humanitaire
et culture de guerre 1914-1918. Populations ocupeés,déportes
civils, prisonniers de guerre, Paris, 1998, p. 232.

2 Ibidem, p. 230.
3 Ibidem, p. 232.
4 Ibidem, p. 230.
5 Tragedii ºi suferinþe neºtiute. Prizonieri de rãzboi ºi internaþii

civili în România 1917-1919. Documente elveþiene. Ediþie ºi
cuvânt înainte de Andrei ªiperco, Bucureºti, 2007.

6 Ion Agrigoroaiei, Iaºii în anii 1916-1918. Opinie publicã ºi
stare de spirit în timp de rãzboi 1916-1918, Iaºi, 1998, p. 59-61;
ªerban Rãdulescu-Zoner, Beatrice Marinescu, Bucureºtii în anii
primului rãzboi mondial1914-1918, Bucureºti, 1993, p. 74;
Anghel Popa, Între fronturi. Bucovineni în România primului
rãzboi mondial, Câmpulung Moldovenesc, 1998, p. 42, 43, 54-
63.

7 Centrul de Studii ºi Pãstrare a Arhivelor Militare Istorice
„General Radu Rosetti” Piteºti (în continare se va cita CSPAMI
„GRR”P), Fond Ministerul de Rãzboi. Serviciul Statistic, dosarul
1070, fila 111.

8 Deciziune relativã la supuºii cu care România se aflã în
stare de rãzboiu precum ºi la supuºii celorlalte state din 15
august 1916, în Codul general al României. Ediþie îngrijitã de
Constantin Hamangiu, vol. VIII, p. 1027-1028.

9 Ibidem.
10 CSPAMI „GRR”P, Fond Ministerul de Rãzboi. Serviciul

Statistic, dosarul 741, filele 125,126.
11 Ibidem, dosarul 1070, fila 125.
12 Deciziune relativã..., vol. VIII, p. 1028.
13 Legea pentru controlul strãinilor, controlul unora din

stabilimentele publice ºi pentru înfiinþarea unui birou al
populaþiuni din 20 martie 1915, în Codul general al României.
Ediþie îngrijitã de Constantin Hamangiu, vol. VIII, p. 828.

14 Ibidem.
15 CSPAMI „GRR”P, Fond Ministerul de Rãzboi. Serviciul

Statistic, dosarul 797 , fila 8.
16 Ibidem.
17 Ibidem, fila 1.
18 Ibidem, fila 48.
19 Ibidem.
20 Ibidem, fila 1.
21 Ibidem, Comisiunea prizonierilor ºi internaþilor, ºedinþa

din 22 martie 1917, proces verbal, fila 187.
22 Ibidem, ºedinþa din 22 martie 1917, proces verbal, fila

188.
23 Ibidem, dosarul 1070, fila 125.
24 Ibidem, fila 114.
25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Ibidem, dosarul 797, fila 27.

Din istoria Rãzboiului Întregirii.
Internaþii civili strãini

Dacã nu se conformau acestor hotãrâri supuºii strãini
ai statelor cu care ne aflam în conflict erau pedepsiþi cu
închisoarea de la 1 la 2 ani fiind judecaþi în stare de arest13.
Totodatã, femeile ºi copii, fetele nemãritate ºi bãieþii sub
16 ani, asupra cãrora s-a luat hotãrârea de a nu fi internaþi,
erau obligaþi sã locuiascã în localitãþile unde îºi aveau
reºedinþa în momentul decretãrii mobilizãrii armatei,
eventualele deplasãri în afara localitãþii sau mutarea
domiciliului având loc doar în baza unei autorizaþii emise
de prefecturã14.

Alte hotãrâri referitoare la strãinii civili ce urmau a fi
internaþi au fost luate, atât la începutul intrãrii þãrii noastre
în rãzboi, cât ºi pe parcursul acestuia, de cãtre Comisiunea
pentru internaþi civili din cadrul Ministerului de Rãzboi.

Astfel, la 24 august 1916, aceasta va hotãrî ca supuºii
statelor cu care ne gãseam în rãzboi ºi care s-au prezentat
la recrutare cu clasa 1917 ºi 1918 sã fie încorporaþi ºi
încazarmaþi cu ordinul de a nu fi învoiþi în oraº. Cei în
vârstã de peste 46 de ani urmau a fi internaþi chiar dacã s-
au prezentat la recrutare. În consecinþã, cei apþi pentru a
lupta puteau fi mobilizaþi în rândurile armatei române chiar
dacã aveau naþionalitatea statelor cu care ne aflam în con-
flict15. O situaþie particularã se înregistreazã în cazul
strãinilor ce aveau naþionalitatea românã din þãrile cu care
ne aflam în rãzboi, ipostazã în care se puteau afla
bucovinenii sau transilvãnenii. Conform deciziilor luate
de aceeaºi comisie aceºtia trebuiau eliberaþi dupã o
prealabilã verificare a naþionalitãþii lor urmând ca apoi sã
se deplaseze spre locurile de reºedinþã unde erau supuºi
unor alte anchete în vederea stabilirii naþionalitãþii16.

Comisiunea pentru internaþi civili s-a constituit prin
decizia din data de 23 august 1916, decizie semnatã de
ministrul de rãzboi, Vintilã Brãtianu. Prezidatã de I.
Carabatescu, preºedintele Consiliului Superior al
Agriculturii, comisia mai era compusã din Gr. Antipa ºi
colonelul Mironescu, la aceºtia adãugându-se
inspectorul general al Ministerului de Domenii, secretarul
general al Ministerului de Interne ºi directorul Siguranþei
Generale a Statului17.Comisia avea dreptul sã controleze
modul în care se executau mãsurile luate de ea atât prin
membrii sãi, cât ºi prin delegaþi desemnaþi în acest scop18.
Prin înfiinþarea acestei comisii în cadrul Ministerului de
Rãzboi s-a realizat practic o descentralizare administrativã
ºi o diviziune a muncii. Ea nu era doar o simplã comisie de
consultaþie cu rolul de a da avize, ci avea dreptul de a lua
decizii a cãror punere în aplicare le putea urmãri. Ministerul
de Rãzboi nu-ºi rezerva decât dreptul de a aproba mãsurile
cu caracter general ºi chestiunile de principiu care au
servit ulterior ca directive în elaborarea hotãrârilor con-
crete luate de cãtre comisie19.

Comisiunea pentru internaþi civili constituitã la
sfârºitul lunii august din necesitãþi de ordin administrativ
funcþiona în cadrul Direcþiunii Statistice din Ministerul
de Rãzboi, ea diferenþiindu-se de Comisiunea
prizonierilor de rãzboi din cadrul aceleiaºi direcþiuni a
ministerului20. La începutul lunii februarie 1917, au fost
luate noi mãsuri la nivel organizatoric, prin unificarea celor
douã comisii se constituindu-se Comisiunea prizonierilor
ºi internaþilor. În vederea creºterii eficienþei activitãþii
acestei comisii, la sfârºitul lunii martie 1917, sunt înfiinþate,
în cadrul sãu, cinci birouri ce funcþioneazã sub
supravegherea ºi rãspunderea directã a unuia sau a doi
membri delegaþi cu atribuþii în acest sens21.

Aceste birouri aveau atribuþii distincte, clar delimi-
tate. Biroul A se ocupa de gospodãrirea lagãrelor de
prizonieri ºi a regiunilor de internare, precum ºi de
organizarea regimului de muncã al prizonierilor ºi
internaþilor civili strãini. Membri delegaþi la acest birou
erau Al. Alimãnãºteanu ºi H. Bãnescu. Biroul B se ocupa
de eliberãri, internãri, reinternãri ºi strãmutãri ºi avea ca
membri delegaþi pe L. Catargi ºi H. Bãnescu. Biroul C
avea ca domeniu de activitate situaþiile taberelor de
prizonieri ºi a centrelor de internare, starea lor sanitarã,
personalul ºi disciplina lui ºi avea ca membru delegat pe
colonelul Mironescu. Controlul financiar ºi contabilitatea
intrau în sfera de activitate a Biroului D, acesta având ca
membri delegaþi pe G. D. Creangã ºi  G. Trancu-Iaºi.

De asemenea, pentru supravegherea centrelor din
regiunile de internare la nivel administrativ au fost delegaþi
I. L. Niculescu, pentru Regiunea Nord ºi G. D. Creangã,
pentru Regiunea Sud22.

Regiunile de internare din Moldova au fost împãrþite
în subcomandamente. În cadrul Regiunii de Nord, ale cãrei
centre se aflau pe teritoriile judeþelor Dorohoi, Botoºani
ºi Iaºi, au funcþionat subcomandamentele Dângeni,
Sãveni, Hâneºti, Bivolari. În judeþul Fãlciu erau situate
centrele din Regiunea de Sud, în cadrul acesteia
funcþionând subcomandamentele de la Huºi, Doljeºti,
Stroeºti23.

Paza internaþilor era efectuatã de miliþieni ºi jandarmi.
În fiecare regiune de internare era numit comandant al
pazei internaþilor un ofiþer superior. În subordinea sa se
aflau toate unitãþile de miliþieni ºi jandarmi aferente
centrelor din regiunea respectivã24. Din rândurile
serviciului de pazã au fost excluse persoanele care aveau
naþionalitatea unora dintre statele cu care ne aflam în
conflict25.

Pentru indisciplinã sau nerespectarea mãsurilor de
ordine interioarã din cadrul centrelor de internare se
aplicau urmãtoarele pedepse: închidere pe una sau mai
multe zile într-un loc amenajat ca închisoare, carcerã,
reducerea raþiei de hranã sau strãmutarea în alt centru.
Internaþii care evadau ºi erau prinºi în afara centrului de
internare erau judecaþi de pretorii diviziilor sau de cãtre
judecãtoriile de ocoale. Pentru delicte mai grave cum ar fi:
crimã, rebeliune, spionaj, înlesnire de evadare, internaþii
erau deferiþi judecãtorilor Curþii Marþiale a pãrþii sedentare
pe teritorul cãreia se afla regiunea26.

Încã de la internarea în centre civilii au fost împãrþiþi
în trei categorii în funcþie de starea lor socialã. Acest fapt
rezultã din raportul înaintat de colonelul Mironescu ºi Gr.
Antipa Comisiunii internaþilor civili strãini la data de 2
septembrie 1916, raport realizat în urma inspecþiilor
efectuate de cãtre aceºtia în Regiunea de Internare
Ialomiþa27.

Consilier asistent S.J.A.N. Ialomiþa
 drd. Bianca MÃRMUREANU

(continuare în numãrul viitor)
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În calitatea lor de ,,organizatori ai cercetãrii ºtiinþifice”,
conceptele au un rol esenþial pentru cunoaºtere în gen-
eral, ele fiind, de fapt, ,,scopul final” al oricãrei ºtiinþe. De
aceea, era de aºteptat ca în filosofie sã li se acorde un
tratament special acestor unitãþi cognitive având calitatea
de ,,nucleu” al teoriei (John Stuart Mill), ele fiind produsele
cele mai importante ale cunoaºterii ºtiinþifice. Paradoxal
însã, cercetãtorii - autohtoni sau de aiurea - s-au aplecat
predilect asupra legilor ºtiinþifice, teoremelor, explicaþiilor
ºi teoriilor ºtiinþifice, acordând conceptelor statutul de rudã
mai sãracã, dacã nu cumva chiar de cenuºãreasã. Dar, aºa
cum observã Giovanni Sartori, atunci când avem un limbaj
prost – deci cu concepte proaste –, avem idei proaste, iar
când avem idei proaste nu putem avea decât o cunoaºtere
proastã. În aceste condiþii, reconsiderarea conceptelor
ºtiinþei se impune de la sine

Cercetãtorul român care s-a aplecat pe larg asupra
acestor probleme din domeniu este universitarul
timiºorean Ioan Biriº, autor al unei incitante lucrãri care
reuneºte filosofia, metodologia ºtiinþei ºi logica1. Apãrutã
în excelente condiþii grafice la prestigioasa Editurã a
Academiei, cartea îºi propune sã umple un gol resimþit în
aceastã direcþie printr-o abordare interdisciplinarã a ceea
ce autorul considerã cã reprezintã ,,unitãþi cognitive”.
Autorul îºi explicã demersul subliniind locul ºi rolul acestora
în cadrul procesului de înþelegere adecvatã a lumii:
,,Conceptele ºtiinþei pot fi privite (…) atât ca <<atomi>> ai
cercetãrii ºtiinþifice, ca <<punct de pornire>> într-o
investigaþie sau alta, cât ºi ca <<rezultat>>, ca produs final
al demersurilor de cercetare, constituindu-se astfel în teorii
condensate ale eforturilor cognitive. Este firesc atunci ca
în legãturã cu natura conceptelor ºi cu modalitãþile de
formare a lor sã existe diferite teorii”2.

Fiecare ºtiinþã urmãreºte elaborarea unui sistem de
noþiuni exacte în materia respectivã, arãta Ion Petrovici
într-o lucrare de referinþã pentru logica româneascã: ,,(…)
Aºa cum spunem cã scopul ºtiinþelor este sã
dobândeascã, într-o materie, un numãr de judecãþi
adevãrate, putem sã spunem, privind lucrurile în mod
static, cã au scopul de a întocmi un complex de  noþiuni
exacte”3 Omul de ºtiinþã cerceteazã o clasã de fenomene,
vrea sã cunoascã proprietãþile ºi structura acestor obiecte
etc., rezultatul fiind dobândirea unor concepte sau
noþiuni. Pe bunã dreptate, logicianul Petre Botezatu
observa: ,,Dar cunoºtinþele despre un obiect sunt con-
centrate în noþiunea acelui obiect. Scopul ultim al
cunoaºterii îl constituie, prin urmare, noþiunile ºi
determinarea lor. Fiecare ºtiinþã determinã anumite
noþiuni”4. Ioan Biriº vine astfel în întâmpinarea ideii expuse
de Petre Botezatu, constatând cã lipseºte o abordare a
temei în literatura filosoficã de specialitate din þara noastrã,
iar pe plan internaþional preocupãrile asupra acestui
subiect au fost restrânse. El reaminteºte cele spuse de
Edward E. Smith ºi Douglas L. Medin (Categories an
Concepts, 1981), aceºtia subliniind faptul cã, în lipsa
conceptelor, viaþa noastrã mentalã ar fi haoticã;
conceptele  prin faptul cã nu considerã  fiecare obiect ca
entitate unicã, ci ca instanþieri ale claselor de obiecte pe
care le exprimã - conferã stabilitate lumii, iar în absenþa lor
comunicarea ar deveni imposibilã.

Pornind de la ideea cã diversele concepte ale ºtiinþei
trec prin diferite faze pânã ajung la maturitate, Gaston
Bachelard va susþine cã existã un progres ºtiinþific,
respectiv ,,un progres filosofic al noþiunilor ºtiinþifice”.
Ioan Biriº urmãreºte evoluþia conceptelor ºtiinþei pe

verticalã, dar ºi pe orizontalã, subliniind filiaþia de idei,
dar ºi elementele de continuitate ºi discontinuitate
înregistrate de cunoaºterea umanã, neuitând sã precizeze
cã ,,demersul nostru este situat într-o perspectivã logico-
filosoficã”5. Pertinent ºi fin cunoscãtor al fenomenului în
discuþie, autorul se miºcã cu dezinvolturã pe un diapazon
larg, apelând la o bibliografie româneascã ºi strãinã (în
englezã, germanã, francezã ºi italianã) demnã de remarcat.
El constatã cã, de-a lungul timpului, s-a trecut de la teoria
clasicã, în cadrul cãreia conceptele sunt privite ca definiþii
(ale proprietãþilor sau atributelor), la o altã perspectivã,
aceea în care conceptele sunt considerate nu ca definiþii,
ci drept teorii ca atare. Avantajul conceptelor-teorii ar
consta în faptul cã ele permit explicarea învãþãrii ºi
schimbãrii conceptuale la fel ca în cazul teoriilor ºtiinþifice.
Asemenea modificãri nu trebuie sã surprindã: sub aspect
ºtiinþific, se impune ca un concept sã fie revizuit ori de
câte ori apar indicii care semnaleazã discordanþe între
realitate ºi imaginea conceptualã.

Realizând legãtura indisolubilã dintre realitate, gândire
ºi limbaj, cu raporturile lor extrem de complexe, autorul
consacrã acestei probleme primele trei capitole ale cãrþii.
,,Am putea spune cã logica, îndeosebi logica termenilor,
a conceptelor, s-a afirmat în timp în funcþie de modalitãþile
în care s-a înþeles raportul gândirii cu limbajul”6, aratã el.
Demersul i se pare necesar pentru a putea explica
modalitãþile în care se formeazã conceptele ºtiinþifice ºi
complicaþiile nebãnuite la care se poate ajunge din cauza
complexitãþii relaþiilor investigate. Iar pentru aceasta sunt
trecute în revistã opiniile unor gânditori de referinþã
precum Frege, Wittgenstein, Quine, Searle, Austin, Pierce,
Cassirer, lista fiind departe de a fi încheiatã. Trecând apoi
la termeni, el aratã cã analizele filosofice ºi cercetãrile
cognitiviste din ultimele decenii acrediteazã ideea cã
legãturile dintre termeni ºi referenþi sunt de naturã mai
elasticã decât s-a crezut. Se semnaleazã faptul cã teoria
aristotelicã a termenilor rãmâne extrem de importantã
îndeosebi pentru studiul gândirii ºi limbajul natural, deci
ºi pentru cunoaºterea ºtiinþificã, deoarece marea
majoritate a conceptelor ºtiinþifice se formeazã pornind
de la termenii limbajului natural. Ultimele douã capitole
ale lucrãrii sunt dedicate teoriilor conceptelor ºtiinþifice,
cu o posibilã tipologie a lor.

Meritã sã observãm cã, alãturi de teoriile de rezonanþã
ale unor gânditori occidentali precum Popper sau Toulmin,
Ioan Biriº nu uitã sã evidenþieze contribuþiile româneºti
în domeniu, în speþã fiind vorba de lucrãrile lui Lucian
Blaga ºi Constantin Noica, pe care le considerã
reprezentative. Din opera lui Lucian Blaga sunt abordate
mai ales problemele din ,,Trilogia cunoaºterii”, unde
fenomenul ºtiinþific al vremii sale este bine receptat ºi
înþeles de cunoscutul filosof ºi poet. Cât despre
Constantin Noica, acesta îºi propune reabilitarea
individualului în ceea ce el numea ,,logica lui Hermes”
(opusã ,,logicii lui Ares”), în care conceptul central era
holomerul (sau holoformul), prin care el înþelege

,,individualul încãrcat cu
sensurile generalului”, o
unitate în care nu numai partea
e în întreg, ci ºi întregul e în
parte, unitate care cuprinde o
tensiune internã între indi-
vidual ºi general. Soluþia
propusã de Noica pentru
salvarea logicii de excesiva
povarã a formalizãrii este
aceea a readucerii ei în lume
prin gãsirea unui suport ontic
pentru lume. Înseamnã, de
fapt, trecerea de la ceea ce gânditorul român numea ,,logica
lui Ares”, zeul rãzboiului, la ,,logica lui Hermes”, zeul
comunicãrii ºi interpretãrii.

Cartea lui Ion Biriº propune incursiuni nu doar în sfera
disciplinelor ºtiinþifice, ci ºi în aceea a logicii conceptelor.
Lucrarea nu este o monografie pentru cã, sesizând
absenþa vreunei abordãri româneºti de acest gen ºi
preocupãrile restrânse asupra subiectului pe plan
internaþional, autorul   dupã cum declarã în Prefaþã - s-a
vãzut nevoit sã caute ºi sã propunã o serie de soluþii
pentru domeniile investigate, sã construiascã ipoteze
originale ºi sã le confrunte cu conceptele produse ale
unor ºtiinþe particulare.

E o carte care îndeamnã la reflecþii, deschizãtoare de
drum ºi totodatã un reper pentru posibile lucrãri viitoare
asupra unei importante teme legate instrumentele de
cunoaºtere ºi investigaþie care sunt conceptele.

(Note)
1 Ioan Biriº, Conceptele ºtiinþei, Editura Academiei Române,

2010.
2 Ioan Biris, Conceptele ºtiinþei, op. cit., p 240.
3 Ion Petrovici, Teoria noþiunilor, Ediþia a III-a, Polirom,

Iaºi , 1998, p. 63.
4 Petre Botezatu, Introducere în logicã, vol. 2, Editura

Graphix, Iaºi, 1994, p. 9.
5 Ioan Biriº, Conceptele ºtiinþei op. cit., p. 181.
6 Ioan Biriº, Conceptele ºtiinþei, op. cit., p. 68.
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