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Eveniment artistic de excepþie
la Muzeul Judeþean

Joi, 2 noiembrie 2 006, la Muzeul Naþional al
Agricultur ii din Slobozia a fost vernisatã expoziþia
Irinei ºi a lui Adrian Pal.

În spate se afla o poveste mai lungã. Bunii mei
prieteni de la Tulcea, doamna Axenia Hogea, domnii
Bogdan Pascal ºi Olimpiu Vladimirov mã invitaserã
cu câ teva  sãpt ãm ân i îna int e sã  p art icip la
sãrbãtorirea a 125 de ani de la naºterea poetului Panait
Cerna. Aveam sã gãsesc la Tulcea o întreagã agitaþie
ceremonioasã. Împreunã cu alþi scriitor i, Nicolae
Prelipceanu, Ovidiu Dunãreanu, Viorel Dinescu, am
participat la un foarte doctoral colocviu ºtiinþific
dedicat unui mare poet ºi teoretician literar cam pe
nedrept ºi superior ignorat, Panait Cerna, dar foarte
iubit acasã, în mijlocul munþilor hercinici ai Mãcinului.
A doua zi, ceremoniile s-au mutat în satul copilãriei
lui Panait Panciof, numele real al poetului, unde nu
micã mi-a fost mirarea sã nimeresc în mijlocul unei
popu laþ ii care vorb eºt e, acasã cel puþin, limba
meglenã, vechii noºtr i conaþionali bãtuþi de istor ie,
traci romanizaþi din zona Salonicului. De acolo li s-a
pierdut urma, dar rãmãºiþele lor înfloresc în ochii
fetelor din comuna Cerna, laolaltã cu al bãieþilor,
colegii de ºcoalã, purtând tr icolorul la bunda de
sãrbãtoare.

A fost o zi plinã, emoþionantã ºi plinã de versurile
poetului Ion Tutunea Hercinicul, în afarã de ale lui
Panait Cerna, recitat cu patos romantic, nici nu se
putea altfel, de ºcolãr iþele meglence.

Revenit la Tulcea, micul nostru grup a trebuit sã
jur izeze conþinutul celor vreo 50 de plicuri trimise din
toatã þara de participanþii la concursul literar instalat
de ani buni sub patronajul spiritual al poetului de la
Cerna Mãcinului. Pe coverta vasului Republica, vechi
de peste 150 de ani, confiscat de armatele române
de la marinarii austrieci în primul rãzboi mondial, masa
de searã se tot prelungea la marginea unei Dunãri
agitate de vânturile toamnei. Din vorbã în vorbã,
probabil nu dintr-o întâmplare, Olimpiu Vladimirov avea
sã mi-l prezinte pe Adrian Pal, îmi spunea, membru
al Uniunii Artiºtilor Plastici din România, Filiala Tulcea.
ªtiam cã zona era sub ocupaþia artisticã a lui Cicerone
Ciobanu, Eugen Bratfanov, Eugen iu Barãu ( ce
formidab il p icto r e st e acest purtãto r d e barbã
mânioasã, ca a unui profet din pustie !). Trecând puþin
de vârsta unei jumãtãþi de secol, Adrian Pal avea
toate dimensiunile unui pictor profesionist, cu studii
academice isprãvite, cu activitate didacticã de 30 de
ani, cu o duzinã de expoziþii personale, cu zeci de
pa rticipã ri la expoziþ ii cole ctive î n þ arã ºi în
Danemarca, Ucraina, Franþa, Republica Moldova. De

O expoziþie-eveniment
la Muzeul Naþional al Agriculturii

fa pt,  Olimp iu Vlad imirov î mi
recomanda o personalitate a artei
contemporane, care are un secret,
probabil public la Tulcea : colecþia
sa de  acu are le cu  su bie ct
etnografic.

Constat acum, pe simezele
M.N.A., cã cele 16 lucrãri în cea
mai pretenþioasã tehnicã plasticã,
a culor ilor de apã, altfel zis, a
acuarelei, alcãtuiesc un adevãrat
tezaur e tnografic ºi artistic. Î n
tuºele rapide, totuºi în zeci, sute
de nuanþe, se acumuleazã ceva
ab solu t ire al :  d epe ndin þe le
gospodãreºti din ograda þãranului devin personaje vii,
în miºcare, însumând un numãr incredibil de mare
de amãnunte. Este de neimaginat câte poate vedea
un artist talentat în faþada unei magazii de chirpici
stând sã se dãrâme, în neorânduiala unei cãpiþe de
coceni de porumb, în goliciunea tomnaticã a unei
prãpãdite bucãtãrii de varã, într-un pãtul acoperit cu
snopi rupþi de trestie, într-un coteþ, într-un perete de
care se sprijinã mãturoaie, furcoaie, sape ºi mai ºtie
naiba ce vechituri. Galbenul cel mai luminos se îmbinã

cu negrul pãmânt iu , verdele d io nisiac, sãlbatic
înfruntã albastrul totuºi paºn ic al unui cer abia
întrevãzut. Omul pare a lipsi, dar e ste  sug erat
îmb ãtrâ nit, ob osit , probabil sãtu l de viaþã, dar
credincios, cãci cerul se r idicã deasupra, senin, peste
întreg balamucul acesta de rupturi, bucãþi, surcele ºi
doage cu forma lipsei de formã�

Î i sp u n ea m  d o m nu l ui  d i rec t or  Rã zv an
C iu cã,  în  og ra da  º i pa roh ia
c ã ru i a  a  p o p o s it  a ce a s t ã
f eno me na lã e xpo ziþi e ap are nt
a tâ t de  ba na lã  î n su bi ect  º i
a tâ t d e  sug es tiv ã î n c on þi nu t,
cã  M.N . A. s-a r îm bo gã þi cu  un
t e za ur,  da cã  a r ac h izi þi o na
î nt reg  ciclu l pro pu s de  Ad rian
Pa l. Ne a f lãm , de  fa pt , î n  fa þa
ace lui f en ome n u nde  valo area
cr e ºt e  pr in  jo c ul  in f in i t  d e
p e r sp e c t i ve  a l o g l i n zi l o r
pa ral ele , a ºeza te  f aþ ã î n f aþ ã.

Dar Pal  e ste  o  f am ili e de
a rt i ºt i.  Me m b rã  a Fo n d ul u i
Pla sti c din  Ro mâ nia , Ir in a Pa l
e ste  o  cre at oa re ta le nt at ã de

t ap ise rii,  c ele  1 2  o bie ct e de  art ã  a bst ra ctã
ºi ciclu l fig ura t iv a l f lo r ii s oa rel ui(a lt e tre i
t ap ise rii)  su n t d o vad a.  M ul tip le le exp o ziþi i
p ers on a le , d e  g ru p,  lu crã r il e d in  c ol ec þi i
a f la t e  î n  Ro m â n ia ,  Da n e m a rca ,  Ru s ia ,
Arg en t ina ,  S pa ni a,  O lan da ,  E lveþ ia , Fran þa
d uc,  c u sig ura nþ ã,  fa ima  u n ei ar te  c are  a
î nce pu t , cân d va,  l a rãzb oi ul de  þ e sut  º i a
u rcat , î n  cel e d in  urm ã,  pe  sim ez ele  ma rilo r
e xpo ziþ ii.

ªa se  ico an e  ex pu ne  Ad ria n Pal - jun io r,  o
ef icie nt ã com bin aþ ie î nt re b izan tin ism ºi a rta
ren as cen tis tã  tim pu rie.  Ab ia t rec ut  de  20  de
an i,  Adria n Pa l al d oi lea  are d ej a o a ct ivita te
a rti sti cã pro dig io asã ,  da r î ncã  î l a ºte a pt ã o
via þã  în t rea gã  de  mu ncã  ºi,  de  bu n ã se am ã,
d e suc cese .

D in as ti a se  în ch e ie  c u Al ex an d ru Pa l,
stu de nt  în  a nu l IV l a Un iversit at ea  de M uzicã
d in  B uc ure ºt i,  Fa cu lt at e a d e in t er pre t are
in st rum en ta lã . Pia n ? V ioa rã  ?  Nu.  S tu de nt
a l ma e st ru lu i Gh eo rg h e Za mf ir ,  st ud ia zã
n aiu l. Do vad a c ã a ºch ia nu  sare  d ep ar te  de
m ae ºtr i  a  f ost  re cit al ul su sþi nu t alã t ur i de
ta raf ul a nsa mb lulu i �Do ina  Bã rãga nu lui �.  Mã
g ân de am  cã  m are lui  lã ut ar Io n Alb eºt e an u,
i a lo m iþ e a n u l n o s t ru ,  i -a r  f i  p lã c u t  sã
as cult e�

G ã zd u i t ã  d e  M u z e u l  Na þ io n a l  a l
Ag ricu lt ur ii , tr ip la  e xp ozi þie  a  din as tie i de
a rti ºti  Pal d e la  Tulc ea , e ste  u n eve ni me nt
a rt i st ic  de  m a re  sp le n d o ar e î n  ca p it a la
B ã rã g a n u l u i ,  S lo b o z i a .  A st f e l ,  M . N . A .
c o n t i n u ã  p a r cu r su l  u n o r  e x c e p þ io n a le
e xpo ziþ ii.

ªe rba n Codri n
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Revenind la concurs, iatã ce a decis jur iul( for-
mat din Ion Vãduva, Alexandru Bulandra ºi Nicolae
Petrache) :

Surpriza de anul acesta a venit din partea unei
eleve de la Liceul Teoretic �Grigore Moisil� Urziceni,
Ana Maria ªelepiuc, care a obþinut Marele premiu
ºi premiul revistei Helis. Premiul special � Inculeþ
Bãlan� a fost acordat Danielei ªtefan,  de la Colegiul
Naþional �Mihai Viteazul� Slobozia.

Poezie : Gabriela Toma, de la Liceul �Grigore
Moisil� a obtinut premiul I, premiul II -Ionuþ Alin
Encicã, de la Seminarul Teologic Slobozia, premiul
III - Georgiana Bedivan, de la Liceul Teoretic �Carol
I� Feteºti. Au mai fost acordate menþiuni urmãtorilor

Concursul de creaþie literarã
�Dor fãrã saþiu�, la a XV-a ediþie

Sâmbãtã, 11 noiembrie, î n sala de ºedin þe a Primãriei municipiului U rziceni, s-au
decernat premiile ediþiei a XV-a a Concursului de creaþie literarã �Dor fãrã saþiu�, deschis
elevilor din judeþul Ialomiþa. � Inve ntat� acum 15 ani de cãtre Gheorghe  Dobre ºi Nicolae
Pet rache,  pentru a suplini dispariþia cenaclului �Dor fãrã saþiu� sau pentru a- l continua la
o scarã mai generoasã, concursul cu pr icina demonstreazã an de  an cã  Bãrãganul
ialo miþea n are î n continuare resu rse neb ãnuit e în plan creativ. Ca de obicei, înainte de
decernarea premiilor, cei prezenþi au participat la o excepþionalã discuþie având ca
subiect influenþa internetului asupra noastrã. Pãcat cã intervenþiile n-au fost înregistrate,
pie rzâ ndu -se  ast fe l un
material extraordinar.

participanþi: Radu Andrei Luca, Alexandra
Alina Dobre ºi Claudia Dãnuþã, de la
Colegiul Naþional �Mihai Viteazul� Slobozia,
Ionela Malvina Udrea, de la Liceul Teoretic
�Grigore Moisil� Urziceni, Iuliana Petre ºi
Vasile Gheorghe, de la Grupul ªcolar
�A.I.Cuza� Slobozia, Alina Virginica Þigãu,
de la Liceul t eoretic �Paul Georgescu�
Þãndãrei ºi Gabriela Dumitru, de la Grupul
ªcolar �Sf. Ecater ina� din Urziceni.

Premiul I, la secþiunea prozã scurtã, a fost acordat
Elenei Andreea Bãdicã, de la Colegiul Naþional
�Mihai Viteazul� Slobozia. U rmãtorii clasaþi au fost :
Alexandra Trãistaru, elevã a Liceului de Artã �Ionel

Perlea� Slobozia- premiul II , Claudia
ªte fan , d e la  Grupu l ªcolar �Sf .
Ecaterina� Urziceni-premiul III.

Premii speciale au fost acordate
Cristinei Andrei, Laviniei Petrache,
Andreei Diana Paraschiv, Alexandrei
Veronica Bucoveanu ºi Anei Maria
Ducuþã, de la Colegiul Naþional �Mihai
Vitea zul� Slobozia,  lui Alexa ndru
George Antofie, de la Liceul Teoretic
din Urziceni, Rodicãi Herea, de la �Sf.

Ecaterina� ºi Cristinei Corbu, elevã la Liceul �Carol
I� Feteºti.

Alte menþiuni au pr imit: Carmen Taclit, Ancuþa
Mirela Ivan, Iuliana Gabriela Solomon, Aurelian
Romeo Ilie, Karmen Mihaela Simoiu, Veronica Mitu,
Lãcrãmioara Mariana Lepãdatu, George Mãdãlin
Bãlan, Andreea Roxana Aron, Iustina Vizuroiu,
Ioana Mihai, Alina Garea, Lavinia Luciana Basarab,
Nicoleta Barbu, Elisabeta Cãtãlina Nãstãsache,
Rodica Marcela Slujitoru, Gina Marin ºi Ruxandra
Maria Paraschiv.

Au mai participat scr iitorii ªerban Codrin, Dan
Elias, Gheorghe Dobre, Nicolae Puiu Iliescu ºi
gazdele primitoare, ca de obicei, Constantin Sava
ºi N icolae Diculescu, primarul ºi � respectiv -
viceprimarul municipiului Urziceni.

ISTORIE Borduºani-Popina, 20 de ani de cercetãri arheologice
pluridisciplinare

Inst ituþii participante : Ministerul Culturii ºi
Cultelor,  Ministerul Luc rãrilor Publice º i
Amenajãrii Teritoriale,  Universitatea �Ovidius�
Constanþa, Universitatea �Valahia� Târgoviºte,
Universitatea Politehnicã Bucureºt i, Institutul de
Arheologie �Vasile Pârvan� Bucureºt i, Institutul
de Cercetãri Eco-Muzeale Tulcea, Institutul
Naþ ional al Monumentelor Istorice, Muzeul
Naþional de Istorie a României, Muzeul Naþional
de ªtiinþele Naturii �Grigore Antipa� Bucureºti,
Muzeul Naþ ional al Satului �Dimitrie Gust i�
Bucureºt i, Muzeul de Istorie Naþ ionalã º i
Arheologie Constanþa, Complexul Naþional
Muzeal  �Curtea Domneascã� Târgovi ºte,
Muzeul Carpaþilor Rãsãriteni Covasna, Muzeul
Brãilei,  Muzeul Dunãrii de Jos Cãlãraºi, Muzeul
Judeþean Teleorman.

În perioada 16-18 noiembrie 2006, Muzeul
Judeþean Ialomiþa a fost gazda unei Sesiuni de
Comunicãri ªtiinþif ice dedicatã împlinirii a 20 de
ani de cercetãri arheologice pluridisciplinare în
tell-ul de la Borduºani-Popinã. Cu acest prilej,
vineri, 17 noiembrie a fost deschisã expoziþia
�Borduºani-Popina, 20 de ani de cercetãri
arheologice� ºi a fost lansat pe internet site-ul
BORDUªANI-POPINÃ.

Organizatori :  Consiliul Judeþean Ialomiþa,
Muzeul Naþional de Istorie a României ºi Muzeul
Judeþean Ialomiþa.



Un manual de �Arta singurãtãþii�
redactat de magistrul DAN ELIAS
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Dupã  un  de bu t e dito r ial cu  volu mu l
�Umbraria�(1994), au urmat �Erotica, poeme cu mult
albastru�(1995), �Elixirul perfect la roºu�(2001) ; ceva
se lãsa aºteptat. Aºa se face cã Dan Elias propune
o excelentã confirmare a cãrþilor sale anterioare :
�Manualul singurãtãþii�, editura HELIS, 2006. Ar trebui
sã se citeascã aici, întâi ºi întâi, mâna zoritoare a lui
Gheorghe Dobre, care a convins ticãiala, de acum
proverbialã a poetului, de a se grãbi ºi de a pregãti
pentru tipar noul volum.

Îmi vine sã cred cã este alcãtuit din patru alte
cãrþi încã neajunse la stadiul final de redactare, pentru
cã în �Critica raþiunii geografice�, �Decaloglindul�,
�Cartea poftelor� Dan Elias mai are enorm de multe
lucrur i de adãugat, sau este un risipitor atât de mare
încât îºi permite r isipa proiectelor sale, sã o judecîm
cu un singur verdict : criminal de risipitoare.

Dan Elias este unul dintre cei mai importanþi poeþi
români de la începutul secolului XXI ºi vine sã infirme
diagnosticul catastrofal al cr iticului Theodor Codreanu.
Dupã pãrerea ilustrului autor al eseului �Complexului
Bacovia�, unde demonstreazã cã dupã universurile
poetice �mioritic� ºi �eminescian�, bacovianismul este
a treia mare pecete a poeziei româneºti. Unde s-a
ajuns astãzi în urma f undament ale i e xpe rienþe
bacoviene ? La neant, la distrugerea poeziei, la
metamorfozarea ei în pornografie goalã, gãlãgioasã
ºi imbecilã.

Dar iatã cã poezia are miraculoase energii de
regenerare. Valer ia Manta Tãicuþu îmi mãrturisea cã
intuieºte apariþia unei generaþii viguroase de noi poeþi,
cu rãdãcini înfipte mai mult în marea tradiþie clasico-
romanticã decât în avangardismul secolului XX, deja
ob osit de experien þele  de stul de caduce  ale
optzeciºtilor aºa-ziºi postmoderniºti. Adevãrul este
cã poezia are nevoie de poeþi talentaþi ºi mai puþin
de aventurier i experimentaliºti. Dincolo de orice
aºezare în parametri teoretici, despre poezia lui Dan
Elias se poate recunoaºte simplu cã este creaþia unui
mare talent, a unui om cu har dublat livresc, de
culturã, de o excepþionalã culturã. În rest, avem
libertatea de a spune orice : încep isprãvile poetului,
escapadele zborului sãu liric, cu cât mai largi, cu
atât mai bine pentru universul sãu lir ic în deplinã
dimensionare.

�Critica raþiunii geografice� este propunerea unei
astfel de aventuri, ceea ce critica proletcultistã ar fi
putut condamna drept ce mai ticãloasã evadare în
spaþii exotice ºi evitarea gravelor mizerii cotidiene.
Iatã poemul al doilea, fãrã titlu, toate cele 14 texte
prezentându-se la fel ºi alcãtuind un singur megatext
subîmpãrþit mai mult din raþiuni de ordine strict dirijatã,
ceea ce demonstreazã cã poetul preferã o distribuire
clasicã a arhitecturii sale literare :

Cu ºerpii de spumã � abia ropotitori
se primenesc pe þãrmuri magelane
fantomele acelor galioane
în purpuri migdalate ºi comori.

Suite-n ºei de alge translucide,
chiar sepiile-nlãnþuind bizare
prinþese de abanos ºi scorþiºoare,
cu sâni rãniþi în sfârcuri de stafide.

Sã-adormi adânc ºi-n sticle mici, rotunde,
te-nchid cu smoalã ºi cu dopuri tari
ca sã pluteºti pe drumuri de corsari
ºi setea lor, cândva, sã te desfunde.

Miroase-a rodii valul ºi a piper.
La curtea cu delfini ºi scoici, curtenii
beau rom, fumeazã mirodenii,
sub colþul dezlipit al unui cer.

Aceasta este prefaþa unei epopei. Dan Elias re-
duce, în continuare, proiectul sãu la câteva zeci de

versuri, ceea ce cred cã ete prea puþin, pentru a nu-
l acuza pe poet, paradoxal, de risipã.

Împachetam haºiº în Filipine,
sporit cu praf de greier i ºi rãºini,
de umbre delirante ºi virgine
sub pipãieli arginte de smochini.

De la Benares se urcã la Polul Nord, apoi în China,
la Havana, înapoi în Tibet, urmeazã Antilele, Zanzi-
bar,  fluviul Ama zon,  munþii Apuseni, pent ru ca
aventura sa planetarã sã se încheie într-un fel de
obosealã dezabuzatã:

Sã-þi mor, de-am vrut încã o datã,
nu m-au lãsat ºi nici nu pot sã-þi strig
din burta zãrii numele de frig,
cu ultima suflare nestematã.

Cã poetul se reîntoarce dintr-o mare cãlãtor ie
imaginarã este foarte clar, dar aº fi vrut sã simt în
câteva mii de versuri oboseala, transpiraþia tuturor
cutezãtor ilor acestei lumi, pe pãmânt, pe ape, în aer.
Dan Elias este în posesia unei uriaºe idei ºi are
obligaþia sã o devoreze pânã la capãt, altfel va veni
altcineva sã-i culeagã roadele, iar el va rãmâne numai
cu frumoasa intenþie, cum, de altfel, culmea culmilor,
o recunoaºte:

Am sã mã-ntorc oricât ar fi de greu
prin codri de comete sã-mi deschid,
dintr-un abis al norilor sordid,
uºa oprind intrare-n curcubeu.

Cred cã Dan Elias ar trebui sã lase modestia la o
parte ºi sã apuce marea poezie de coarne. Ce-o pãþi
la sfârºitul coridei nu mai este treaba lui, însã va fi
câºtigul nostru : o creaþie monumentalã. Plin de idei
ºi de imaginaþie, poetul are datoria nu numai de a
deschide uºa, ci de a ocupa cu brutalitate întregul
teritoriu, aºa cum splendid o recunoaºte:

Când las în lanþuri sã-ncolþeascã reci,
prin nebunia gleznelor, cuibare
din urmele-þi cenuºe acvilare,
în cerur i se deschid biblioteci.
    Cã Dan Elias este croit din spir itul puternic al

po eþ ilor d e ra sã pur-sâ nge  se  cite ºte  în
�Decaloglindul�. Textele sunt puþin mai lungi decât un
sonet(14 versuri). Ar putea fi prescurtate, sau, cel
puþin, proiectul ã fie continuat cu forme prescurtate.
De ace ea  le -aº nu mi pse ud oso net e.  Ce  le
caracterizeazã absolut pe toate ? O tensiune ideaticã
shakespearianã, de o forþã cutremurãtoare. Aproape
nu intereseazã ce  spune  poet ul, da r o  spune
tensionat, energic, sublim :

Nu picura iubirea din voaluri florentine
ca semn de pietate. Urlã dacã te doare.
Trãind ca o furtunã te saturã de tine
amestecat în prafur i aprins necãzãtoare.
În iarmarocul vesel negustor ind pãcate
ºi nemuriri ºi patimi ºi raiuri ºi pustiu,
nu-þi cumpãra din ceruri numai o jumãtate.
Acum ºi-aici e totul, nimic nu-i mai târziu.(V)

Nu încape nici o îndoialã, autorul se aflã abia dupã
primele texte ºi este pregãtit sã le scrie pe toate
celelalte, pen tru  cã  însuºi poemul sãu (VIII )  o
recunoaºte rãspicat:

Aratã-mi adevãrul cum creºte din pãmânt
multiplicat ca iarba-n livezi imperiale,
ce-þi spun psaltiri de floare la fiecare vânt
de nicãieri, dar purur i. ªi liniºtea-i o cale.
Pentru a fi o cale, Dan Elias are obligaþia (liricã)

de a -ºi desãvârºi proiectul pânã la  dimensiu ni
shakespeariene ( sonetele numãrã 152 de texte, iar
în varianta inventatã de Vasile Voiculescu, numai 90

!!!) .
�Cartea poftelor� pare a fi un proiect terminat, cel

puþin în varianta �paradisiacã�.
Zidit în albul templului, asudã
un fost proprietar de paradis,
sã spele-n veci podele prin abis
cu trupu-i cârpã jalnicã ºi crudã.

�Fostul proprietar de paradis� este Dumnezeu,
prototipul cel mai înalt al spir itului uman, ideea cea
mai uriaºã, care a fulgerat vreodatã în conºtiinþa cea
mai purã a speciei hommo sapiens. Au gândit-o
Avra am,  Mo ise, I isus, Muha mma d, Lut her, a
sublimat-o în poezie neamul tuturor poeþilor conºtienþi
de câtã luminã pot revãrsa în lume asupra tuturor
tenebrelor. Dan Elias ne oferã câteva nestemate de
poe zie  re lig io asã, f ãrã  a f ace ape luri la  foste
specii( lamento-uri, rugãciuni). Pseudo-psalmii sãi par
pãgâni, politeiºti, unde Dumnezeu este contestat
inclusiv de sine însuºi. Sau Dumnezeu este iubita,
este Afrodit a ? Aceast ã con fuzie este, de fapt,
regeneratoare de poezie ºi Dan Elias, ironic, se simte
minunat în aceastã confuzie. Iatã o capodoperã :

Eram desculþi ºi eram teferi
ºi singuri coºul am lãsat
pe trepte de orfelinat
cu primii noºtri doi luceferi.

N-ai fi putut, or icum, scântei
sã alãptezi. Nu curgi luminã.
Am fost doar sfori de parafinã
ºi-am fi orbit privind la ei.

Ridicã-þi capul ºi-i ascultã
cum joacã lângã Ursa Mare
jocuri de-aprins, nevorbitoare.
Doar noaptea e cu noi mai multã.

Nu vrea u sã intru în multe amãnunte, le pot
discuta direct cu poetul, inclusiv despre versurile
�în limba unei ploi de varã�. Ceea ce rãmâne esenþial
est e e for tul lui Dan  Elia s de  a se poziþ iona
demiurgic(deci romantic) în centrul universului sãu
lir ic ºi de a-l construi cu migalã, dar(deocamdatã)
fãrã amploare. De abia a deschis cutia �pandorei�
sale, dar încã mai are multe etaje de construit ºi i-
am sugerat ce,  unde, cum. Este, repe t, dator ia
marelui sãu talent de a-ºi continua aventura pânã la
capãt. În caz contrar, Dan Elias rãmâne numai un
creat or de  form idab ile po eme în cãutarea un ui
�proprietar de paradis�. Art a singurãt ãþii sale este
desãvârºit ã, dar m ai are câteva mari fresce de
terminat.

ªerban Codrin
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Uc igaºul  a 25 de copi le
nev inovate, condamnat l a
moarte prin zdrobire cu drugul
în piaþa publicã, se dã jos, fãrã
emo þii ,  din  ca leaºca

locotenentului de poliþ ie º i, brusc, as istenþa
formatã din zece mii de persoane av ide de
sânge ºi cruzime, si mte fiorul pur al iubirii :
ex taz i atã, î l  ac la mã ºi -l i dolatri zeazã,
cuprinsã de flacãra i ubirii.

Cum s-a ajuns aici  ?
Se numeºte Jean-Baptis te Grenouille,

es te nãscut în secol ul al XVII I-lea, în
Franþa, º i es te per sonaj ul pr inc ipal  al
romanului �Parfumul �, scris  de scr iitor ul
german contemporan Patr ick Suskind
(apãrut la Edi tura HUMANITAS).

Un roman savuros, un model de s tilist icã
ingenioasã, versatil ã,  sucul entã, profund
i roni cã º i  a utoir oni cã , conº t i entã de
sâmbu rel e ge nial i tãþ ii  sol uþ ie i sal e
romaneºt i.

Jean-Bapt iste Grenoui lle es te omul
natural rousseauis t : sufic ient sieºi,  fãrã
relaþ ii , am putea spune, într-o anumitã
mãsurã, fãrã grai� Dar eroul nostru,  altfel
urâþenia întruchipatã (dupã standardele
muritorilor de rând),  are �cel mai bun nas
din Paris�. Lumea vine cãtre el prin nãrile
nasului  sãu colosal , toate mirosurile º i
parfumurile par ti culare ale luc ruri lor º i
oamenilor formând un conglomerat numai
de Grenouil le ºt i ut  !  Di n ce în ce m ai

Omul natural coborât în istorie
CRONICA VOIOASÃ

Nicolae STAN

conº tient de propria sa aptitudine cosmicã
(�cãpuºa adulmecase sânge�), Grenouille
nu se m ai  mu lþum eº te cu c rear ea
mi s teri oasã de par fumur i cu ca re
înne buneº te lum ea, cucoan ele, º i
îmbo gãþeº te neg usto ri  medi oc ri ,  c i
nãzuieºte cãtre un v is trans-uman :  sã
transforme lumea durer ilor într-un Eden
înmiresmat.  �Sãlbaticul� genial nu vrea nici
ban i,  ni ci  celeb ri tate,  c i v rea sã
stãpâneascã lumea realã. El este un eidos
platonician care cautã sã justif ice ex istenþa
l ucr uri l or concrete  :  fete fru moase,
negu sto ri ,  câr c ium ari ,  prop ri etari  de
parfumerii, locotenenþ i de poliþie, plebe�
Pentru a salva toate aceste degenerãr i
part iculare, el însuº i t rebuie sã-ºi c reeze
un miros suprauman, angelic , îmbãtãtor. Iar
aces t minunat ºi divi n parfum � esenþã a
parfumului !  � îl obþine absorbindu-l din ceea
ce es te mai f rumos º i mai curat dintre
�lucrurile f rumoase� : din corpurile delicate
ºi îngereºti ale celor 25 de copile,  pe care
le omoarã(citeºte :  le salveazã de propria
lor precaritate !),  luându-le parfumul iubirii,
îmbibându-se cu el,  pentru ca, apoi, ca un
sfânt printre oamenii nevolnic,  sã-l transmitã
celor l ips iþi de dumnezeire,  i mperfecþ ilor,
derbedeilor,  decãzutelor � adicã tuturor
oam eni lor � �Lucru ri le f rumo ase� se
salveazã prin �part iciparea� lor la eidos-ul
Frumuseþii,  prin contaminare ºi supunere
vrãjitã în faþa unui Centru, Dumnezeului

însuº i�
Patrick  Suskind, pr in acest roman unic,

este un performer al prozei contemporane.
Imagi naþia profund sensibilã nu are limite,
ca ºi virtuozitatea neîntrecutã a narãrii fals-
detec tiviste, supra-l ocaliste.  Pur ºi simplu,
cit itorul este fascinat de soluþ iile estet ice
mereu îndrãzneþe, neaºteptate, însoþ indu-
ºi s tãpânul-scri itor,  tot astfel cum copilele
frumoase ºi pure sunt inexplicabil atrase de
aces t monstru fericit ºi egoist-generos .

Scriitura face romanul mare !  Cea a lui
Patrick  Susk ind c reazã scene numeroase
de o rarã plas ti ci tate º i concreteþe, în
acelaºi timp autodemolatoare, în bun spirit
postmodern. Iatã cum sunt narate însuºirile
noilor v remuri iluministe :�Unde te uitai, se
fãceau toate într-o grabã nebunã. Citeau
cãrþi în ziua de azi  ºi femeile. Popii cloceau
prin cafenele. Iar  dacã se mai întâmpla
uneori ca poliþ ia sã intervinã spre-a azvârl i
la puºcãrie vreun ti cãlos de mare clasã, pe
datã editorii începeau sã urle ºi sã trimitã
petiþ ii , iar domni ºi  doamne de vazã îº i
puneau obrazul în joc spre a-l elibera pentru
câteva sãptãmâni º i a-l t rimite în strãinãtate,
de unde pamflet iza apoi fãrã reþinere.�

Mãi sã f ie,  î þi z ici, surprins, parcã ar fi
fost,  aces t ciudat autor,  în România anilor
2005, 2006, 2007�, ba chiar  în toatã
Comunitatea Europeanã, cât este ea de
mare ºi civ ilizatã !  Eu unul, dragi prieteni,
sunt încredinþat cã a fost cu adevãrat.

-  Do mnu le pr im-min istru,  s-a  înt âmp lat o
ne norocire !

-  Ce ne norocire ?
- Do mnu l co nsilier I one scu a în eb unit  ! Nu

ma i vrea  sã mun ceascã . În ch ipuiþ i-vã  : stã  cu
picio arele pe masã  ºi vizion eazã  la tele vizor
film e vechi.  Oricui desch ide uºa  b iro ului sþu
îi aruncã  ceva în cap.

- Co nced iaþi- l !
-  Imp osibil, d omn ul consilier e m oºten it de

la�
-  CONCEDIAÞI-L !
-  V-am spu s,  � impo sibil ! Este  m ai simplu

sã co nced iem tot  gu vernul.  Do mnu l con silier
e de n eclint it.

-  Dar cine-i Io nescu  ã sta ? Ce-l f ace aºa
de  impo rtan t ?

-  Pãi� , cu m sã vã  spu n� ca m d umn ealu i
est e pa rtidu l. Cine  v-a  num it pr im-min istru ?

- Coa liþia.
-  Va x. A tras dl. consilie r niºte  sfo r i ºi v-a

pu s în  fu ncþie .
-  El ?  pe  mine  ?!
- N im eni  nu  v-a  sp us nim ic, aºa  n i s-a

o rd on at . Da r,  m ai  a les,  d um ne alu i þin e în
bu zuna r ch eia d e la p uºculiþ ã.

-  Ce puºculiþã, dom nule, mã calci pe  n ervi!?
- Pu ºc ul iþ a  p a rt id u lu i,  do m nu le  p r im -

min istru,  sut ele  a lea de  m ilioan e, nim eni nu
ºt ie cât e,f ãrã  d e ca re pa rtid ul no stru  n -a r
valo ra  nici cât  o cea pã d ege ra tã.

-  Cum  este  posib il a ºa ceva ?  Con voacã
ºef ii serviciilor se cre te,  ºef ul p oliþie i; sã -m i
prezin te to ate  info rm aþiile ref er itoa re la acest
dom n.

- Face þi o ma re g reºe alã  : resp ect ivele
pe rso an e au f ost n omin alizat e pe f uncþ ii tot

PANICA de  cã tre do mnu l I one scu . De  ce cre deþ i cã  nici
u n ºe f  de  la  s er vici ile  se cre t e n u a  fo st
schim bat  oda tã cu ve nirea n oast rã la pu tere  ?

- M ã însp ãimâ nþi,  o mule  !  Am  î nþe les cã  a
fo st con silie r ºi î n guve rnarea  preced ent ã�

-  Este con silier guve rn ame nta l de treize ci
de an i !  Da ! L-a consiliat chiar ºi pe  î mpuºcat ul
! ªt iþi ce se spu ne ?  Celãla lt mare p artid  t ot a l
d um n ea lu i es te .  ª i nu  nu m ai e l.  Cu m vã
explica þi cã u n p artid  de buzun ar cu su fragiile
sub  un u la  sut ã a   a juns în parlam ent  ºi ch iar
la gu ve rn are ?

- De ci, cum  suge raþi sã  proced ãm ?
- Aºte pt ãm !  C riza  nu  poa te  þine  mu lt t imp.
����������������������������������
ªi,  cân d t otu l se pãre a cã  o sã e xplod eze,

din spre biroul cu  p ricin a se au zi vo cea plin ã ºi
calm ã a d om nulu i Ion escu :

-  Ca re va sã-m i adu cã o ca fea  mare ºi t are!
Un ur iaº of tat  de u ºu rare rãbu fni p e holu ri ;

m aº in ile  de  scr i s þã cã n ea u  m a i vo io as e,
faxu rile p arcã  torceau  m ai uºor, în fin e, curgea
mie re  pr in ae ru l uscat  ºi a spru de  mai î nain te.
Ro t iþ e le  g u v er n am e n t a le  f u n cþ io n a u  la
cap acita tea  m aximã .

Io nescu  sorbi o g urã d in ca fe aua  ab urindã
ºi  r id icã  re ce pt o ru l un u i t el e fo n  m a re  º i
dem odat.

- B ulg aria  ?  Prie te ne , exp erim en tu l a
de curs e xact cum  am pre vã zut.  Înch ipuie -þ i ce
s-ar în tâ mpla  da cã  om olog ii no ºtr i din  SUA  ºi
Rusia ar int ra în g re vã ! N ici mãca r n u vre i sã-
þi imag inezi ?  Nici eu!

C licul d e î nch idere al tele fo nulu i aºt ernu
liniºt ea în  î ncã pere.  P rin  ce lelalt e birou ri din
clãd ire a g uvern ului f axurile  scuipa u t one  de
hâ rtie,  calcula toa re le bâ zâiau  la cap acita tea
maximã , ºi,  î n gene ra l,  toat ã lu mea era fe ricitã.

15. 07.20 06
F. M.  Ci oc ea

Când seara rece de-nceput de varã

Se-adunã scobitã în mine,

Îngerii cad din ceruri navale�

ªi-ncep sã þ ipe pentru întâia oarã.

Mã doare ºi plâng, mi-e rãu ºi urlu.

Norii se crapã, se crapã obscur�

Doamne, ce reale

Îmi par durerea, chinul, ce curg,

Se dilatã !

Mã îmbatã

Cu toþ i porii lor albaºtri-verzui.

Am iriºii mascaþi în mov-cãprui

De la atâta plâns.

ªi sângele mi-a ieºit din matcã

Iar venele-mi se zgâlþâie într-un continuu râs

Demonic, amar. Mã gâdilã veninul

Lãptos, nostalgic, mortuar

Cu gheare de-aluminiu.

Mã simt, mã vãd tremurând.

Aud cum sângele zbiarã

ªi nu pot sã potolesc rãul !

Mã-ncearcã un gând :

Sã-mi las mâinile, corpul

Cu unghiile, cu maþele lor în afarã�

Daniela ªtefan

Într-a 1206-a zi
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 iertare

cade pãmântul de prea mult pãmânt.
cad frunzele fãrã de vânt.
încerc sã-ngân o cinã,
pentru a mã scãpa de v inã.

dar pâinea a mucegãit
ºi v inul e otrãvit.

prin geam ne vine lumina º i
când nu ne aº teptãm

cade cortina�

20.000 de leghe
în adâncul sufletului meu

copacul trãgându-ºi v iaþa
din adâncul sufletelor noastre
a scris cu roºu
o scrisoare cãtre tine,
scrisoare noastrã, a mea º i a ta :
�trezeºte-te,
rupe farmecul prãbuºirii.
abandoneazã marºul somnambulilor.
fii asemãnãtoare soarelui,

apune pe partea ta
ºi rãsari pe partea noas trã.�

ANDREI  LUCA
Elev, Colegiul

Naþional �Mihai
Viteazul� Slobozia

DEBU T dorinþã

des tinul nostru
scrijelit în praf�

pãmântul,
ca o imensã ruletã�

stau în mijloc
dar nu mã rotesc.
vãd feþe schimonos ite de vitezã
încerc sã ajung la ele�
mã lovesc ºi cad.

þip,
dar sunetul se pierde în furtunã.

mã uit cu jind la floarea soarelui.
mã simt vinovat.

aº vrea sã pot sã-i spãl
picioarele
ºi sã nu-mi mai fie ruºine
sã-mi arãt
goliciunea�

drum

în lumina palidã a apusului
strãluceºte o cãrare de chihlimbar.

un drum ducând înainte
ºi totuº i�

un ghiocel rãsare la umbra copacilor ;
doi trandafiri se-nþeapã
izbucnind ºuvoaie roºu-cat ifelate.

ºi totul se sfârºeºte printr-o
deschidere
de braþe
ºi-un strop de dulce-amar
cade cu zgomot asurzitor
miros ind a sfânt

miros ind a pãmânt.

La vânãtoare

mã trezesc cu noaptea-n cap
o dau jos

ºi-o iau cu mine la vânãtoare
dupã un tim prind un viscol

ºi-l împuºc

iubito iar ai sã faci sarmale
ºi plãcinte

din visul care l-am avut

Pe lângã mine

am scãpat de singurãtate

pe lângã mine vieþuiesc
vreo ºapte sute douã zeci

de muºte
ºi-un þânþar cu aripile bandajate

toamna se chinuie sã plângã
eu sã râd

De-o veºnicie

n-am spus nimãnui
�te iubesc�

din vara aceea când
ploaia ne tropãia pe spinare

ca o trãsurã de cuvinte speriate

plângeam
ºi tu
ºi eu

ºi mã miram
cam toþi plângeau atunci

ºi nu ºt iau de ce

Mascatã

de câte ori nu m-am gândit
sã mã stabilesc pe lunã

dar m-am oprit
mai mulþi spuneau

cã eu aº semãna cu o minge
în care nu s-a tras un ºut

ºi mie nu mi-ar sta prea bine
sã-i fiu mascatã  la-nceput

Trei frunze

noi am vrut sã fim aºa
ºi-aºa
ºi-atât

ºi-i suficient

împuºc trei frunze de salcâm

pe masa de biliard a vieþii
lacrimile nãucesc

LIVIU LOGHIN Nocturnã

câinele îºi latrã neîncetat
ecoul

licuricii
vãzându-ºi lumina lumânãrii

fug speriaþi

numai noapte sã nu fii

Toamnã

am prelevat un zâmbet
de la o frunzã

care a decedat  subit
l-am agãþat în colþul gurii

ºi am plecat pe stradã fluierând

era toamnã
ºi ce toamnã

ploua încontinuu cu posaci

Cutremur

pãmântul începu sã danseze
din buric

ºi cei care nu ºtiau ce se petrece
se agãþau cu mâinile

ºi cu dinþii
de blana pistruiatã a nopþ ii

plângând
ºi strigând
cutremur

Dupã purici

mã supãrã o zi de marþi
e vineri cert

dar toþi îmi spun cã-i joi

ºi-au plecat ºapte duminici
dupã purici
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H e l i o m e t a m o r f o z a

Iat ã re zu lt atele lectu rii:
Profesorului Nicolae Puiu Iliescu:

Din fa bulã în fa bulã,a ju ns-a m la  sfâ rºit
ªi iatã ce la u rmã  m-a m gân dit:
Un  o m trãieºte cu fo los
Câ nd tot ce- l î nconjoarã nu-i pare de pr isos.

Le-am  n umãrat,  sun t ºapteze ci ºi ºa pte
De  î ntâm plãri ,istor ii, obiºnuite  f apte
Din care-am învãþ at precum la ºco alã
Cã  n u e vre o ist orie  lipsitã  d e moralã.

Citind  mi-am amintit:  n atura
Do ar prostului i-astupã  gu ra.
Omul de ºt ept se m irã ºi înva þã
Cu m sã o du cã  mai uºor în viaþ ã.

Te felicit pro fesore cu bucurie,
Ai fost ºi la Cocora ºi-n dra ga-mi Colilie.
Ai scris o carte  mare, e bu nã pe ntru to þi,
Bãieþ i ºi fe te, m oºnegi ºi chiar nepo þi.

Am ºi-o moralã în  f inal,
E bun ã pen tru  Cel luat  de val :
�Degea ba-n viaþã  a i de toa te
Da cã  d e carte nu ai mã ca r pu þinã part e�

ªi cum multe  din f abu le  au câ te o mo ralã , în
dou ã rostiri ma i scr iu ºi e u una :

Profesor, fabulist,  poet , de to ate e ºt i.
Sã f ii f erice,  dragul m eu ºi sã trãieºti.
De  t oate  p oþi sã faci. Pro nunþ  u n sing ur NU:
Sã n-ai nimic cu Ilies-CU.

Na tura �în fabulã mi s-a p ãrut o b ro ºu ricã
prin sã î n cop ci .S unt  ºi orgo lii m ari ca re  se
tip ãresc în cãrþi m ici�I gno rând -o,  p ãþe ºti ca
vânãt orul din fabu la  au torului.

Am citit ca rtea, e drept , la o  sãptã mânã dupã
even im entu l de  la Cocora   din  23  iu nie.

Nu pun cãrþile  pe care mi le d ãruiesc cu bucurie
la do sp it. Le cite sc ime diat.

De  ce n-am fãcut -o?
Car te a  a ce a st a de  fa bu le  es te  cu t ot u l

deo sebitã,  am cit it-o fãrã pauzã , pe nerãsuf late,
nu mai citisem demult din aceastã sp ecie litera rã.
Un  p ro fesor d e ºtiin þe nat urale este,  în  a celaºi
t imp , un  ma re iub it or d e lit erat urã  , est e un
poe t.Tema este mai mult decât  ge neroasã.

TOT CE SE AFLÃ Î N JURUL NOSTRU ARE
MOTI VARE ªI SENS.

Aut oru l revine la cate drã ºi în ce pe o lecþie de
biologie, de ºtiinþã ,neprevãzutã în vreo prog ramã
ºco la rã. Profesoru l birocrat ºi care respectã pânã
în pâ nzele albe o programã ºcolarã, uneo ri chiar
rãu înto cm it ã, nu m i-a fost nici o datã  simpat ic.
Este min unata temã  a omului atent care  nu  umb lã
ca �Vod ã pr in lobo dã�, care bate  cãrãri cun oscute.

Profeso rul este u n cãlãt or care se împied icã
de  minun i, le d escoperã,  le red esco perã ºi le
transf ig ureazã. E o meserie frumo asã, grea,  d ar
nu la în demâ na oricui. Trebuie sã ai har. Argh ezi
vorbea in p oezia Ha r d espre a ce astã minune  a
lumii, ascunsã în ban alul(oa re? ) cartof.

Fa rm ecul cãrþii e ste dat chiar de  na ra tor,  de
acest p erso naj om niscie nt care este  profeso rul,
cu d ouã calitãþi în plus faþã  de cel ob iºnuit: e atent

Am cit it cu bucurie,  cu interes, cu admiraþie nespusã cartea de fabule.
Rezultatul a fost pentru început o poezie, un material  de impresie, poate fi þinut la dosar ,dar

poate fi ºi publicat. Aº f i bucuros. Cu aprobarea d-voastrã pot încerca la  Buzãu sau la Helis.

me reu  la lum ea  d in  ju r ºi o  t rat ea zã cu o
deosebitã dragoste, evid enþiind ceea ce privitorul
obiºnu it n-ar p utea  ve dea nici înd ru mat,  n ici cu
ochelar i sp ecia li.

O concluzie a cititorului, at ent la rând ul sã u,
este mesajul auto rului:

Na tura este o ma re  cart e de  mo ra lã  care
trebuie  cit it ã cu ate nþie ºi cu har.

Marele merit  al auto rului este ºi procedeul de
transfigurare a bana lu lu i în fa pt cu sem nificaþie,
cu miez, cu sens ap arte. Astfel,  o broºurã la
prima vede re,  devine carte  d e învãþ ãturã. Am
curaj sã  a firm cã ar pute a st a în or ice  b ib lio tecã
ºcola rã, cã ar p ute a fi u n minu na t m at erial
dida ct ic la  orice le cþ ie de d ir igen þie. M ora la ,ca
orice lucru înse mn at,  se în va þã  din  fa pt e ºi
întâmplãr i ale altora. Se poate ºi din pro pria lovire
cu ca pul de pra gul d e su s, da r acest proce deu e
ºi rar ºi dureros. I atã deci o ca rte ca u n pra g,
pest e care nu  poþi t rece  fãrã a t e pr inde  uneo ri
dureros d oar în  p la sa  mo ralei.

Pe a utor,  mo rala din final îl int ere sea zã  în  cel
mai înalt grad . Profesorul din acest poet autent ic
nu  se  de zmint e:  ma i e xplicã o d at ã cu  a lte
cuvinte . Este o remarcã ce m-a fascinat .

Am fost ºi mai sunt tenta t sã ada ug ºi eu încã
una,  aº putea face acest e xerciþ iu  de completare
la o lucrare ºi a ºa complet ã.

Stimate d omnule profesor,  am co nstat  ºi unele
mici imperfecþiuni, repet iþ ii, ieºir i din metr icã,  da r
asta  nu impiet eazã cu nimic ma rea  valoare a
cãrþii.   L a o  reed itare aº p ute a sã  vã înt ind
prieteneºte o mânã  de  a jut or. O meritaþi, sper sã
nu mã în ºe l, sunt eþi un om cu u n suflet  apa rte.
Cum poat e fi un prof esor care dã 77 d e în vãþã turi
cititorului î ntr-o apa ren t m odestã tipãr iturã�.

Vã felicit sincer ºi constat  cât  d e minuna te
sunt  p otecile poe zie i,  câ te cãrãri ne cã lca te mai
sunt  încã, ce m in une e st e lucrare a omu lu i de a
lua cuvânt ul la jo acã. Aº pu tea scrie mult,  da r
din puþinu l spus a º dori sã î nþeleg eþi a devãrul.
Sc riere a  cu  sin ceri ta te  ºi cu se ns ibi lit at e
de cla nºeazã  vibraþia  celor d ouã  insta nþe ale
comu nicãrii. Citito r ºi au tor. Am pus pe pr imul
loc citit oru l,  e l trebu ie  sã se bucure ºi sã înveþ e.
Auto ru l se bucurã mai tâ rziu, un eori a tât de  rar.

Surpriza pe ntru min e este  compa ra bilã cu
acee a de  a vede a în tr-o zi pe în tinsul Bã rãg an
mãcar o drop ie  p it it ã î ntre florile de colilie. Douã
dispariþii regretab ile. Cart ea pro fesorului I liescu
e pent ru mine acea floare de colilie pe care m i-a
dãruit-o în marea lui generozitate cu trei dedicaþ ii.

La nu mai t re i luni, profe so rul Iliescu ne oferã
o alta  su rp rizã. La  Salonul Cãrþ ii d e la  Slo bozia
la nse azã  o car te,  Hel iometa mor fozã � , la
editura �APOLLON�. Cu mode st ia- i spe cificã, pe
pa gina in ter ioarã,  aut orul îºi p ublicã  crezul
po etic :

�Poet ul e o candelã aprinsã/Ce-ºi soarbe, din
li mb a j,  u le iu l s fâ n t ,/ I lu m in ân d  î n j ur ul
sãu �Cuvân t-/O la crim ã d e g ând  , spre n oi,
prelinsã!�

Fru mo s sp us , n e  î n to a rce m î n t im p ºi
descope rim parfumu l po eþilor de la GÂNDI REA.
Ne bucurãm cã p oetul ne întoa rce în tre cut ul po -
etic atâ t d e re gre tabil uitat un eori�

Est e o  ca rte  valo roasã  ºi pr in  no te le d e
prezent are a unor pe rson alitãþi care pe bu nã

dreptate descoperã Boarea poeziei unor mari poeþi
din vea cu l de aur al liricii ro mâne ºti, def inindu-l
ca Un  p oet al unu i simbo lism original, ne încâlcit
în  met afo re (Pro f.un ive rsita r Ge orge Coan dã,
Academia Americano-rom ânã de ªtiinþe ºi Arte.)

E st e n o t ab il ã  ºi re m a rca  d e p o e t a l
�crâ mpe ielor d e a not imp�(Geo rg e Cãlin, poe t,
pub licist ºi editor). Poe tul reface o lum e pe care
o descopeream în  copilãr ie descu lþi � prin ierburi,
cu o chii uimiþi d e bo lta cerea scã �pesemne-n a stã
no apte ,ro i de  stele /Ce-au  obo sit  în cer sã se
anine, /Au picurat din�nalt înfiorate /ªi-s p it ulate-n
iarbã, înt ru  t ih nã.�

Aceastã  aducere a ste le lor d in  d epãr tãr i î n
iarbã est e o imag in e care dovedeºte  fiorul poetic
aut ent ic, cup rinzâ nd pe om ul ca re  î n copilãr ie a
simþit sub tãlpi minunile lui Dumne ze u pre sã rat e
pe câm pia Bãrãga nului. D in cãlãtor iile de suf le t
rezultã alte izvoare de un lir ism autent ic. Iatã cum
este tra nsf igu ratã emoþ ia întâ lnir ii umbrei marelui
Emine scu  la I pote ºt i:�Luce afãr e ºt i!de mare ce
þi-e fala,/Chiar stelele uita te-n umbrã pier? �.

Mare adm irat or ºi iu bitor d e oamen i cu har,
poe tul d edicã multe poezii u nor con fra þi ºi o f ace
cu dra goste dar ºi cu t alent. Distinge m a ici acele
poezii a dresate  direct u nor aut ori, cole gi, oa meni
care a u stâ rnit  sentim ente  frumo ase în  sufle tul
sãu: Coralia  Cãlin,  p ro fesoarã de  rom ânã,  Titi
Dam in a ,a ut or a l Fagul ui,  Po et ul ui ªt ef an
Tãnase, poet ulu i George Cãlin, lui A.A. , autor d e
po ezii pen tru cop ii, lu i M oº �Pu ºcã�, am icul
vân ãt or, amicu lui And rei Da n, lui Ghe orgh e
Petculescu, amicului Al.Cristea .

Altele  sunt ded icaþ ii cãtre marii p oeþi pe care
i-a citit ºi care i-au influenþat  trãirile tra nsf igu rate .
O serie de dedicaþ ii sunt cvasi an onime,  alt ele
concrete , adresat e uno r grup uri,  nu uit ã pe �cei
din Gro zãveºti,�  pe  co le gii de  t inereþe.

Specificul acestei cãrþ i,  or iginalitatea ei e st e
datã de acest e incursiuni în propria viaþã,  dar ºi în
spir itualitatea celor care i-au marcat existenþa. Este
acesta un n obil gest de recuno ºt in þã , încãlzit la
flacã ra unei mari iu bir i, a iubir ii de oameni, pe care
îi fixeazã la un  loc an ume cu o tehnicã specialã, a
specialistu lu i în ºtiinþele nat urii, selectând ce a
vãzu t mai frumos în n atura umanã din jurul sãu. În
A dat in f loare gã sim o strofã rema rcabilã î n
dulcele stil clasic a l î nce putur ilor, frumu seþ ea se
amplificã prin subtila observaþie a specialistului:de-
acum, t ârâº-grãpiº, ca  o  o midã/ Se trage-nvinsã
iarn a-n spre zãvoi/�Pe cân d mijeºte pr imãvara-n
noi/Cu zvon  d osp it  î n miez de  cr isalidã

ªi-n ca re  a ºt eapt ã mugu ru l în  t oi... /.
Un eori, din prea m are a dragost e de formã ,

poe zia  p ierd e din sensul ei aute ntic. Poe zii ca
Pri n Bã rãga n , Cul esul  porumbului � evocã
amintir i ºi o rizontur i d rag i în care cititorul crescu t
la câmpie se recunoa ºt e cu  e moþie.  M -a m vã zu t
la culesu l p orumbu lu i, la tã ia tul cocen ilo r ºi mi-
am amintit o vorbã  de  pe  la noi despre d rago ste a
uno ra  care þine a �d e la  cule su l po ru mbului pân ã
la tãiat ul cocen ilor�.

Drag ostea noastrã d e carte,  de cu vâ nt, d e
oam eni ,de prof esori iubit ori de po ezie va  þ in e
mu lt  ma i mult ,exact  cum se  în ch eie u na d in
aceste  f oarte  f ru moase po ezii: Dar s-a sfârºit !
ce bu cu rie! /Se zba te ap a în urcior/Stã m jos de-
acum  la  ca p de glie/

Gândit  la rodul viit or!
Aºa vo m f ace ºi noi, ne vom adãpa cu apa vie

din  ulciorul poe ziilo r lu i N ico lae Puiu-Iliescu ,
met amorfozaþi de lectura cãrþii sale ºi vom  gâ ndi
cu bu cu rie la  �la rod ul viit or� , simþ in d ca pe  o
certitu dine ap ariþ ia ºi a alto r cãrþi.

Aurel Anghel-Cocora
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Mã aflu încã o datã în acest tren ce mã va
duce la exact aceeaºi dest inaþie, la aceeaºi
orã ca acum fix o sãptãmânã. Cu o regularitate
obositoare. Rutina ne va omorî, nu bolile sau...
fumatul. Toatã lumea, când mã vede fumând,
începe ca prin minune sã-i pese foarte tare
de plãmânii mei. Sã mã lase mai bine în pace,
dacã nu are ceva drãguþ de spus.

Trenul ãsta care nu mai pleacã! Mã
deprimã gãrile ºi trenurile. În toate filmele într-
o garã se împacã perechile de iubiþi. Iubire. ..
da, cred cã de-asta mã deprimã: îmi aduce
aminte de iubire. ªi geamuri murdare. ªi aer
îmbâcsit, ºi oameni nervoºi, ºi copii ce plâng
încontinuu. ªi m-aº mai putea gândi la încã
vreo câteva motive.

Gara e destul de aglomeratã pentru ora
aceasta. Oameni care fumeazã peste tot. Taþi
nervoºi, cu o groazã de copii dupã ei ºi mame
ce se plâng cã au uitat exact ce era mai im-
portant acasã, tineri nesãbuiþ i ce pleacã
probabil la mare, oameni plictisiþi de viaþã, fãrã
nici o legãturã unul cu celãlalt, în afarã de una,
propria apartenenþã, mãcar pentru câteva
minute, la o pãrticicã din aceastã garã.

Ia stai. .., o femeie frumoasã! Cu adevãrat
frumoasã. Pânã acum nu am observat-o, e
nou-venitã în marea noastrã familie. Are o
rochie stacojie, simplã,  pânã la genunchi,
niºte picioare zvelte, pãcãtos de drepte( de
parcã ºi-ar lua zborul în orice clipã ) ºi o
geacã de blugi deasupra. Pãrul îi strãluceºte
în luminã ºi se unduie rãsplãtind mângâierea
ºi îmbrãþ iºarea vântului.

Pare puþin confuzã, de parcã ar fi uitat în
ce tren urmeazã sã urce. Poate va veni în
acesta. Poate chiar în compartimentul meu.
Ar fi frumos: aº ajuta-o sã îºi aºeze bagajul

Eterna Albastrã
Motto: Lãsaþi orice speranþã voi cei care intraþ i!  (Dante)

sus ºi i-aº putea simþi parfumul. Aº admira-o
tot drumul cum citeºte o carte sau, dacã am
noroc, i-aº privi chipul radios când doarme. Dar
nu... se îndreaptã cãtre alt vagon. Nu-i nimic.
Ne-am putea întâlni pe holul t renului. Poate el
ne-ar zgudui dintr-o datã, complice la dorinþa
mea. ªi am râde ambii, ruºinându-ne de
impertinenþa trenului de a ne arunca unul în
braþele celuilalt. Nu..., pare a merge cãtre alt tren.
Poate îºi aºteaptã soþul. Oare are copii ? Mi-o
pot imagina... gravidã, rotundã ca un mãr, ºi la
fel de ispititoare, f ructul oprit.

Vino la mine, iubire ! Nu mã auzi când te
chem? M-am îndrãgostit  iremediabil de tine... iar
fantoma rochiei tale roºii îmi va chinui nopþile.
Pãrul tãu castaniu îmi va primi mângâierile, ºi
îþi voi vedea zâmbetul.  Nu mã aude... nu mã
vede, încearcã sã parã preocupatã, dar e atât
de distrasã, ca un copil când vede prãjitura
preferatã pe o farfurie, iar pentru a ajunge la ea
trebuie sã mintã ºi sã înºele, ºi numai gândul la
aceste lucruri a îmbujorat-o.

Oare sã cobor din tren? Sã o întreb cum o
cheamã ? Atât sã ºtiu ºi aº putea sã trãiesc
doar din amint irea numelui ei.. . Nu, nu pot face
asta. Aº vrea sã î i pot spune cã o iubesc, cã aº
face orice pentru ea. Nu îmi t rebuie decât un
cuvânt ºi mã aºez la picioarele ei.

Vine încoace. Oare pânã la urma se va urca
cu adevarat aici ? Mi-este fricã..., vreau sã stea
departe!

Pentru câteva secunde, privirea ei albastrã
s-a intersectat cu cea pãcãtoasã, a mea. A pãrut
o eternitate de albastru,  o eternitate de ea. Dar
a plecat acum. Oare  ºi-a dat seama de vraja
pe care mi-a fãcut-o inconºtient pentru a mã
lega de ea ? Nu cred. Dacã ar fi ºtiut, s-ar f i
simþit vinovatã... dar nu, se îndepãrteazã ca o

zânã jucãuºã a culorii roºu. Nu, a albastrului.
Putem da vina oare pe soartã ? Ea a trecut

pe aici...  eu m-am aºezat chiar în acest loc
din atâtea altele libere.. . Sau este doar o
coincidenþã? Aº vrea sã se întoarcã. Un
nume, atât sã-mi ºopteascã, nimic mai mult
nu vreau.

Acum, aici, pãreau momentul ºi spaþiul
oportun întâlnirii noastre...  De ce oare toate
filmele au sfârºitul de basm ? Povestea asta
putea avea o mie ºi unu de sfârºituri.

Cine ºi de ce l-a ales tocmai pe acesta? A
plecat. Dar poate mai existã vreo ºansã de a
se întoarce, un bagaj uitat, o mânã întinsã, o
privire pe care a ignorat-o...

Dar geaca de blugi mã aduce la realitate.
Se îndepãrteazã din ce în ce mai mult, cu un
pas sigur, ca ºi cum ºi-ar pãrãsi propriul trecut.
ªi eu mi-l pãrãsesc, Eterna Albastrã, dar pe
calea mea, timid ºi cu paºi mãrunþi.

M-ai t rezit la realitate pentru un timp... iar
acum pleci, ºi nu vei ºti niciodatã secretul meu
ºi faptul cã ai fost o iubire de un sfert de orã...

Gara iarãºi pare atât de aglomeratã. Dar
nu mã mai oboseºte. Mã învioreazã. Nu mai
pot privi niciodatã acest loc ca unul al torturii,
aici am întâlnit ochii iubirii. ªi-a aruncat privirea
asupra mea, ºi m-a schimbat cu o clipire.

Trenul porneºte. Frumoasa mea nu s-a
urcat în el. A urcat în altul. Poate într-o zi ne
vom reîntâlni, ºi îmi va spune: te cunosc de
undeva? ªi vom râde de naivitatea noastrã,
cãci... ºi ea mã iubise de când mã vãzuse...
ºi va vrea sã o iert cã  i-a fost fricã sã-mi
spunã...

Dar pânã atunci... voi purta cu mine culorile
ei. .. stacojiul rochiei, maroniul catifelat  al
pãrului, albastrul ochilor.

ªi, pânã se va întâmpla asta, pânã voi avea
o a doua ºansã, îmi voi cont inua ritualul zilnic,
rutina obositoare... ºi-mi voi îngropa secretul
în adâncul inimii mele, ca nimeni,  nici mãcar
eu, sã nu-l mai pot atinge vreodatã.Alexandra Trãistaru

PROZA - D ebut

Balada inversului tot

Decând poetul-lãutar
Nu v-a mai scris nici o baladã
Se mulþumeºte c-o butadã
Pe scânduri roase de sertar;
Se-aºeazã florile pe brumã,
Vioara pe arcuº doineºte,
Moara spre sac se gârboveºte
Când invers totul � nu e glumã !

Valorile pãlind cãrunte
Bat marginile-n lãcrimare
Sã urce larg coada cu stare
Precum pãduchele în frunte,
ªi-n brave rumegãri de gumã
Gãleata din pahar se umple :
Fãrã sudoare-n cap de punte
Când invers totul � nu e glumã !

Se-aruncã rodul în hambare,
Gãseºte cauzã efectul;
Virtutea a lãsat defectul
Sã croncãne în gura mare.
Da, toate vor spori în spumã
De ochii soacrei opãrite
Ce-adunã mana de la vite
Când invers totul � nu e glumã !

Sfidare-n veci, fundal de turmã,
Jurasic-Instinct de Carpaþi
Neanderthalo-integraþ i
Când invers totul � nu e glumã!

ADRIA
BÃNESCU

Elegie la vieþuirea în spirit

�ªi plânge fãrã lacrimi înavuþitul lut
În tot ce fãrã zestre purtam la început.
Nu-i cale sã se-ntoarcã din mântuirea mea
Nici litera ce-albastru în verde prefira.

Cristale sublimate de roºu cibelin
La violet  � flambatul � implozie-n divin
Din încropirea cãrui � amarul avatar
Rãspunde-adânc din unghiuri de fãrã de
hotar.

Aºa stã în culoare ºi formã spusul �Eu�
Din care cad ca sclavã ºi mã înalþ ca zeu.
Lichefiatã-n soare � de luturi mã desprind
Când cele etherate în sferic se cuprind.

ªtiut  - neºtiutorul în Sine am ucis �
Legat îmi stã de-aripã ca zbaterea de vis
Din caierul luminii pot firele sã trag
Dar piatrã-mi este pâinea ºtirbind cântecul
drag.

Preasfântã Trinitate, întruchipatã Vie,
Privirii umilite � spre �nalta ei Solie �
Tu, care strângi tot  cerul de ape în Cuvânt
Dezleagã-mi devenirea � de Sus cãtre
pãmânt�

Sonet la suprasensibil
Nu-i gura ta, ºtiuta, ce rosteºte
Cuvântul ca-ntr-un veºnic început :
Totul e nou ºi-n Sine conceput
Sãgeþilor þintind înþelepþeºte.

Ci timpul se dilatã � din el creºte
Un spaþiu cãtre faptã încãput
Orice-amãnunt e-ntregul pr iceput
ªi-ntre auz ºi vis � îl simþi

trupeºte.

La ce atinge, mâna strãluceºte
Din getul pur ºi gândul perceput
Când fiinþele luminii te-au cerut
În înþelesul Celui ce zideºte.

Prin toate sã rãzbatã aspre Lege :
Doar actul de Voinþã te alege !

Prietene, vreun sens erosul are
În mine sã-l vânezi cu suferinþã,
Când fibrele cereºti îmi dau putinþã
Sã îþi aduc lumina la picioare ?

Prietenia � nenuntitã floare
Din gratitudine ºi din credinþã
Îºi þese haina sa de pocãinþã :
În veci nu va surâde la strânsoare !

ªi spiritul � ce undã cu rãcoare �
Prin el sã dãruieºti fãrã cãinþã
Otrãvitoarea, fãrã saþ dorinþã
Sã nu râvneºti de cuget sã-þi coboare.

Amorul poþi sã-l vrei � numai socoate
Cã e sublim atât cât nu se poate !

Sonet unui prieten
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REVELIONUL CARICATURIªTILOR
�E UROPA  TE  IU BIM !

(E URO. .. PA ! !! VE NIM ! !! )�
Urziceni � decembrie 2006

Ucraina - Kustovskiy Oleksiy Germania - Besslich Wintried

Serbia - Babic Sava

Bulgaria - Ivailo Tsvetkov

Brazilia - Erico Junqueira Ayres

Cehia - Otto  Schubert

Israel - Ilya Katz

Iran  - Mohammad  Saleh

Turcia - Omer Koyu

C MYK
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Rusia - Evgheny Kran

Moldova - Alex Dimitrov

Romania - Radu Cletiu

Moldova - Alex Dimitrov

Po lonia - Ianuary Misiac

Po lonia - Adam Orldmowski

Rusia - A ndrei Lupin

Moldova - Alex Dimitrov

ccccccccc

Romania - Nico lae Lengher

Turcia - Evrim YurturyRomania - Ovid iu Ambrozie Borta

CMYK
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La 22 iunie 1941 armata românã începea rãzboiul
de eliberare a Basarabiei ºi Bucovinei de Nord de
sub ocupaþie sovieticã. Dupã eliberarea acestora,
România va continua rãzboiul antisovietic, alãtur i
de Germania. Întinse ter itorii ale URSS vor fi ocupate
în doar câteva luni. Totodatã, aproximativ 3 milioane
de soldaþi sovietici au fost luaþi prizonier i în pr imele
6 luni ale rãzboiului. O parte a acestora va ajunge
în România, acolo unde, încã din iulie 1941, erau
organizate primele lagãre de pr izonieri. Astfel de
lagãre au fost create ºi pe ter itoriul judeþului Ialomiþa.
Cele mai cunoscute au fost lagãrele de la Fierbinþi
ºi Slobozia.

Lagãrul de prizonieri nr.1 de la Slobozia se afla
pe locul fostei unitãþi militare, lângã gara feroviarã.
Monog rafia recentã  a Sloboziei cuprinde  ºi o
descriere impresionantã a acestui loc: �Dincolo de
ba rie rã  era unit ate a milit arã a  ost aºilor din
escadronul 5 Cavalerie, cãlãraºi cu schimbul. În
timpul rãzboiului aici funcþiona un mare lagãr de
prizonier i de toate neamurile. Prizonier ii, cu miile,
treceau mai întâi pe la enormele  etuve de pe calea
ferat ã ca sã se despãducheze în aburul î ncins
pompat de locomotive. Dar tot degeaba, mureau
zilnic în jur de-o sutã din cauza tifosului, majoritatea
ruºi. Paznicii îi dezbrãcau, pânã sã-i îngroape, ºi le
vindeau hainele, cã ajunsese mai toatã lumea din
Slobozia sã poarte ponositele uniforme de rãzboi .�1

Lagãrul este amintit ºi în romanul autobiografic
al scr iit oru lu i Pau l Go ma, �Din calidor�. Tatã l
scriitorului, Eufimie Goma, dupã ce a fost deportat
de sovietici în Siberia, s-a trezit înrolat în armata
sovieticã, pentru ca apoi  sã ajungã prizonier la
germani. Predat autoritãþilor române, el va fi  închis
în lagãrul de prizonieri de la Slobozia. În perioada
ianuarie-octombrie 1943, mama ºi bunica scriitorului
vor face numeroase vizite la Slobozia, reuºind, într-
un final, sã obþinã eliberarea capului de familie.

 În baza ordinului Marelui Cart ier Genera l,
eºalonul 2, Nr. 3664/C/1941 ºi în conformitate cu
art . 15 0 d in I nstru cþiun ile Provizorii asup ra
Prizonierilor, puse în vigoare prin I.D. Nr. 2435/1926,
prizonierii sovietici erau folosiþi la muncile agricole2 ,
fapt confirmat ºi de documentele identificate în
fondurile arhivistice judeþene3 . Aceºtia erau daþi
proprietarilor de pãmânt din judeþ. Atitudinea faþã de
prizonier i era diferitã. Unii proprietari îi subnutreau,
alþii le acordau o libertate destul de mare. Nu de
puþine or i, cei din ultima categorie puteau fi gãsiþi în
cârciumile sãteºti, iar la terminarea muncilor agricole
puteau fi vãzuþi întorcându-se singuri, fãrã pazã, în
lagãr 4 . În iulie 1943, comandantul lagãrului era
maiorul Gh. Chiribaºa5 .

Este de remarcat cã , la Slo bozia, lag ãrul
cuprindea ºi o închisoare disciplinarã, în care erau
aduºi prizonieri evadaþi, pentru perioade mai lungi
sau mai scurte. De exemplu, în mai 1943, sergentul
american Peter Beyerle, aflat în lagãrul de pr izonier i
nr. 13 din Bucuresti, este mutat în lagãrul de la
Slobozia, pentru încercarea de evadare. La fel se
întâmplã cu locotenentul Lawrence Lancabshire, care
a încercat sã evadeze din lagãrul de la Timisul de
Jos, în aprile 1943. În noimbrie 1943, alþi 6 subofiter i
americani si 2 britanici încearcã sã fugã de la Timiºul
de Jos ºi, drept pedeapsã, sunt aduºi la Slobozia,
pentru o perioadã de 30 de zile. În octombrie-
decembrie 1943, 10 militari francezi sunt internaþi
în lagãrul de la Slobozia6 .

Cei mai numeroºi rãmâneau însã pr izonierii
sovietici. Se înregistrau ºi evadãri ale acestora, care,
de regulã,  erau prinºi7 . Au existat însã ºi situaþii
când evadaþii au reuºit sã ajungã pe fostul teritoriu
sovietic. Astfel, în anul 1943, un grup de 23 de
prizonier i sovietici evad eazã din  la gãrul de la
Slobozia. Cei mai mulþi reuºesc sã ajungã în regiunea
Ode sei. Unul d int re  ace ºtia,  Tu hov A .B.,
comandantul unui vas sovietic, scufundat lângã
Constanþa, este prins lângã râul Prut. La interogatoriu
minte cã este din lagãrul de la Tiraspol ºi cã a muncit
la moºier i, dar din cauza alimentaþiei proaste, s-a
hotãrât sã se întoarcã în lagãr. �M-au t rimis la
Tiraspol, iar de acolo, dupã experienþele de la Timiºul
de Jos ºi Slobozia Veche,  nu a mai fost foarte
complicat sã evadez din nou��8 .

Lagãrul de prizonieri sovietici de la Slobozia

1 Sto ian, G., Grigores cu, ªt., Mare, R., Sloboz ia
culturalã.Monografie, Slobozia, 2006, p .222.

2 Apud Grecu Dan, Lagãre pentru prizonieri sovietici în
judeþu l Hunedoara (1941-1944), pe s ite-ul  �h ttp ://
membres.lycos.fr/dgrecu/Prizonieri_HD9.htm�

3Direcþia Judeþeanã a Arhive lor Naþionale Ialomiþa, Fond
Prefectura judeþului Ialomiþa (în continuare, Fond Prefectura),
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de rãzboi în România, în �Magazin istoric�, nr. 3, martie 1997.
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Slobozia, 1994, p. 117-119.
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     Buzu Vitalie

La 23 august 1944 România întoarce armele
împotriva Germaniei naziste, alãturându-se Naþiunilor
Unite. În aceste împrejurãri, armata românã luptã cu
unitãþile germane, aflate în retragere de pe frontul din
Moldova spre Bulgaria sau Transilva nia. Lupte
importante se dau ºi la Slobozia, în zilele de 28-30
august 9 .

De acest  moment  se leagã un eveniment de
ref erinþã pentru istoriografia sovieticã ºi rusã:�Î n
în chisoa re a disciplin arã a oraºulu i Sl obo zia
(România), pe 25 august 1944, ofiþer ii sovietici, aduºi
din lagãrul de la Calafat, s-au rãsculat. Rãscoala era
condusã de colonelul V. Hazanovici ºi comisarul de
batalion A. Rândin. Dezarmând paza ºi înarmându-
se, 430 de rãsculaþi s-au îndreptat spre lagãrul de
prizonier i sovietici din apropiere ºi au eliberat 1500
de oameni. În cursul luptelor, care s-au prelungit pânã
pe 1 septembrie, au fost lichidaþi sau luaþi prizonier i
în jur de 800 de ofiþeri ºi soldaþi germani, s-au capturat
numeroase trofee.�10

Despre ce rãscoalã poate fi vorba? Istor iografia
românã nu aminteºte despre o asemenea acþiune.
Lucrãr ile de istorie, mai vechi sau mai noi, descriu
doar participarea soldaþilor români ºi a localnicilor la
luptele din Slobozia 11 . Totuºi, din raportul ºefului
Poliþiei din Cãlãraºi, din 30 august 1944, aflãm cã în
luptele de la Slobozia �au fost pierderi de circa 55
morþi în rândurile germane, 6 ostaºi români ºi 4-5
morþi prizonieri ruºi din lagãrul de la Slobozia, care
au luptat alãtur i de unitãþile noastre ��12 . Din acelaºi
rapo rt aflã m cã, la venirea trupelor sovietice în
Slobozia, lagãrul numãra 6500 de prizonieri, din care
�câteva sute sunt înrolaþi ºi luptã pentru dezarmarea
germanilor�, iar �unitatea româneascã care face paza
lagãrului de prizonier i e somatã de unii ofiþeri sovietici
sã dezarmeze� 13 .

Rezultã cã unii prizonieri ruºi au participat la lupte,
dar în nici un caz nu se poate vorbi despre dezarmarea
pazei. O asemenea rãscoalã ar fi atras, cu siguranþã,
atenþia autoritãþilor sovietice, or i comunicatele oficiale
de ºtiri nu  amintesc de  aºa  ceva. Comunica tul
Informburo-ului sovietic, din 30 august, sunã astfel:
�La nord-est de oraºul Bucureºti, unitãþile noastre au
înaintat cu lupte ºi au ocupat un important nod rutier,
oraºul Urziceni, situat la 50 de kilometr i de Bucureºti.
Alte uniþãþi sovietice au înaintat de-a lungul râului
Ialomiþa, ocupând oraºele Þãndãrei ºi Slobozia (�).
Au fost capturaþi prizonier i ºi numeroase trofee� 14 .

În 2 septembrie, Informburo vine cu completãri:
� În raionul oraºului Slobozia  trupele noastre au luat
prizonieri 2200  de soldaþi ºi ofiþeri germani. S-a
capturat o mare cantitate  de armament ºi echipament
milit ar�15 . Din nou, nu se aminteºte despre nicio
rãscoalã a pr izonierilor sovietici ( e adevãrat, nici
despre contribuþia trupelor române).

La nivel local, de asemenea, nu sunt semnalate
incidente. Într-un raport al pretur ii Slobozia, din 25
august, se raporta cã în oraº este liniºte16 .

Cum a început, atunci, aceastã legendã? În ajutor
ne va veni un alt articol din spaþiul ex-sovietic. Deºi
se exagereazã în continuare în privinþa contribuþiei
reale a prizonierilor sovietici la luptele din oraºul
nostru, aflãm cã: �Soldaþii noºtr i, care se aflau în
prizonierat, au cerut autoritãþilor române arme pentru
a se apãra de nemþi. Au fost refuzaþi . Seara, s-a luat
hotãrârea de a se dezarma paza�� 17 .

Aºadar, refuzul autoritãþilor române de a-i înarma
pe prizonier i a provocat tulburãri în lagãr. De ce?
Considerãm cã acestea s-au datorat nu atât fr icii de
germani, cât fricii de sovietici. Încã din anul 1941,
Stalin i-a declarat pe prizonieri �trãdãtor i� ºi, de regulã,
îi trata ca atare.

Astfel, dupã 23 august, comandantul lagãrului de
prizonier i din Calafat, pentru a-i proteja pe prizonierii
sovietici de germanii aflaþi în retragere, i-a încolonat
ºi i-a condus în întâmpinarea trupelor sovietice18 . Unul
dintre prizonieri povesteºte: �Aºteptam aceastã
întâlnire de doi ani� Când i-am vãzut pe primii soldaþi
sovietici, am vrut sã mã arunc ºi sã-i îmbrãþiºez, dar
nu ni s-a permis. Am fost instalaþ i î ntr-o tabãrã
separatã, unde am vãzut o femeie în uniformã militarã.
M-am apropiat de ea, încercând sã deschid discuþia.
Ea s-a oprit, pentru o clipã, spunându-mi enervatã:�Ne
este interzis sã comunicãm cu voi, nu înþelegi?� 19

Ce se întâmplã în continuare, ne povesteºte un
alt pr izonier, din lagãrul de la Reni, Patlah Lev:�Peste
12000 de prizonieri  au fost adunaþi în lagãrul sovietic
de lângã Ploieºti. Timp de 6 luni au durat ver ificãr ile.
Doar 44 de oameni au fost declaraþi nevinovaþi. Eu
mã aflam printre aceºtia��20 . Ceilalþi au fost tr imiºi
în Siberia.

Cu siguranþã, prizonierii din Slobozia cunoºteau
aceastã cruntã realitate. Dacã doreau sã scape de
GULAG-ul sovietic, ei trebuiau sã gãseascã o cale
de re abilitare ºi a ce asta e ra  lupta  împ otr iva
germanilo r. Chiar dacã n-a existat o rãscoa lã,
anumite tulburãr i în rândul prizonierilor, care sã fi
sensibilizat autoritãþile române, este posibil sã fi
existat. Doar aºa putem explica, pe de o part e,
legenda sovieticã despre rãscoalã, iar pe de altã
parte, participarea pr izonierilor la luptele împotr iva
germanilor, aflaþi în retragere.

Mai multã luminã în aceastã problemã ar putea
aduce arhiva lagãrului de prizonier i de la Slobozia,
care, din nefer icire, se aflã la Moscova ºi sunt puþine
ºanse s-o consultãm în curând21 .

Dupã evenimentele descrise, lagãrul din Slobozia
va fi închis pentru o perioadã scurtã de timp. Deja
în noiembrie 1944 el era red eschis, pen tru a- i
�gãzdui� pe legionari22 . La 18 decembrie 1944, lagãrul
de la Slobozia avea 465 de internaþi, iar paza atingea
un efectiv de 74 de persoane23 . Deºi în aceeaºi
lunã legion arii au fost trimiºi la Piteºti, lagãrul
funcþiona încã în 1945, aici fiind aduºi, în special,
supuºii strãini24 .

Aºadar, pentru câþiva ani, lagãrul de prizonier i
de la Slobozia a reprezentat un important punct de
reper în istoria localitãþii. Istor icul acestuia, cu toate
aspectele sale negative sau pozitive, va permite,
cu siguranþã, întregirea cunoºtinþelor noastre despre
istoria localã ºi naþionalã.
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Tranzacþiune
Spre a se evi ta  or ice neînþe legeri , c ontestaþiuni  ºi

proc ese ce s- ar putea naºc e între  no i mai jos iscã li þi i
c umpãr ãtor i devãlm aº i a i  tr upulu i de m oº ie d in
Gim bãºani vândutã nouã de d l. N ic olae Marathea - de
fe lu l  cum av em  sã stãpânim  pe vi i tor  fiec ar e dupã
analogia pogoanelor c e am  cumpãratu pãmântu l ce lu
avem  în câmpu ºi în  vatr a satului  am  conveni t între  no i
precum ur meazã:

1-iu. Destinãm  o datã pentru totdeauna cã par tea de
pãmânt d in  moº ia c um pãratã c e c ade d in  hotaru l
stân jeni lor de moº ie de devãlm ãºie în  dreptul  cotu lu i ºi
pânã în  hotaru l Radu-vodã câtã s e v a prevedea în  anum e
planu ce s e va fac e prin  inginerii, s ã serve (n.n. serveas cã)
ca vatra  satu lu i ºi locuri  de v ii; primind dintre  no i ca locu
de casã, grãd inã º i ar manii  fiecare dupã analog ia
pogoanelor cumpãrate ºi  care locuri  de c asã determ inã
pe p lanu ºi  face pãmântu l pe num ele fiecãruia în  parte;
rãmâind în þe lesu cã loc ur ile  pentr u vi i se vor  p lã ti de
cãtr e noi c umpãr ãtor ii câte dece Nr. 10 ga lbeni pogonul,
iar de cãtre  c ei  stre ini  ce au vii  deja sãdite  ºi  cari cum pãrã
locu pentru ac easta (?), câte 25# adicã douã deci  º i cinci
galbeni  pogonul; ºi  bani i se voru d istribui  în tre noi  c u
analog ie  dupã numãr u l  pogoanelor  c e fiecar e
cupãrarãm. Vânzarea locur ilor pentru  vii  se va face de
cãtre copãrtaºul  nostr u d l. Ion Mihãi leanu în  num ele
nostru  ca unul c e are par tea c ea mai mare c umpãratã.

2-iu. N ic i unul dintre  no i nu vom fi  în dreptu a înstre ina
prin  vânzare pogoanele cum pãrate al tor persoane stre ine
decât numai c opãrtaº ilor noº tri  ce au luat parte la  aceastã
cumpãrãtoare, excepþiune de locuri le  de c ase, ar mane,
grãdine d in vatra satu lu i destinatã pe p lanu cari vom
avea de prisos u, precum ºi  loc uri le  de v ii des pre car e s-
au vorbi tu m ai  susu.

Cãlãraºi 2 Octobre 1881
St. Iones cu
Eu Cos tache Nicolae
Eu Bic u Sto ica
Eu Ionu Cãlinu
Eu Petre Ionu
Eu Bucur Praoveanu
Eu Stoica Rotaru
Gheorghe Nicu
Eu Drãgulinu Radu
Eu Stancu Ioni þã
Ion iþã  Ianache
Petre Ion iþã
Tache Ene Cornãþeanu
Eu Nae Ene Cornãþeanu
Petre Adam u
Gh. Vâºcea
R. Sc ãrlãtes cu
Eu Panã Mar inache
I. Anton
Ion M ãnesc u
Manea M ar inache
ªtefan Cãl in
Ion Mihãileanu
Preotu Mi tu
Preoteasa M iþa
Gheorghe Potincu
Preotu Alexandru I. S achelarie

Rom ânia
Tribunalu l D istrictului  Ia lomi þa
Nr. 3730, Anul 1881 octombrie  2
De noi datã c u depunerea acestui  actu de trazacþiune

pe lângã cupl ica registratã  la  Nr. 5343 car i prez entat în
persoanã înaintea Tribunalului  d- lor  ªt. Ionescu, Costache
Necula i, (�?) ºi Preotu l Alexandru I. Sachelarie , a  cãr or
identita te se constatã d in  atestarea fãcutã c er er i pe
menþionata c uplicã de cãtre d-lor M. Popescu ºi  N. S.
M al tedeanu ( n.n. M altezeanu?)  d in  or aº ul ª tir be iu,
pers oane cunoscute ºi  de Tribunal  c ãrora c etindul i-s e
acestu actu din cuvântu în c uvântu au declaratu cã este
a l lor fãcutu din libera vo in þã ºi subs cris u de ªt. Ionescu,
Bicu Stoica.... ºi  Preotu l A lexandr u I. S achelar ie, propri ile
semnãturi  iar de ce ilalþi  prin  punerea de degeturi  neºtindu

«NICI  UNUL  DINTRE NOI NU VOM FI ÎN DREPTU A  ÎNSTREINA PRIN
VÂNZARE POGOANELE CUMPÃRATE»

În  1881 mai mulþi  locu itori  ai satulu i au cumpãrat de la Nicolae Marathea, în
devãlmãºie, o parte din moºia deþinutã de acesta pe teritoriu l Gimbãºanilor. Dupã
cumpãrare, cei 26 de noi proprietari  au autentificat  la Tr ibunalul Districtului Ialomiþa
un document prin care copãrtaºii se obligau sã nu întrãineze pr in vânzare  pãmântul
din câmp. Reproducem integral acest document.

carte.
Vâzându cã aces tu act este format pe coalã hãr tie

timbru fiscu de cinci  le i;
Vãzând dec laraþiun ile pãr þilor º i d ispozi þiuni le  ar t.

1172 codul  c ivi l
Tribunalu l dã autentific area legalã aces tu i ac tu.
ss .indesci frab i l
ss.grefier indes cifrabi l
ss .indesci frab i l
ss. S. Constantinescu
ss. ªt.P.
Nr.345 a l registru lu i autentic

TESTAM ENTUL BOIERULUI IOAN MIHÃILEANU

În 1885, Ioan M ihãileanu, bolnav, af lat în casa din
Cãlãraºi a  cumnatu lu i sãu, preot ul Alexand ru S .
Sachelar ie , lasã prin testament  averea sa f icelor  M a-
ria  ºi Victoria. Reproducem integral acest document.

I. Testament
Subs emnatu l Ioan Mihãileanu, proprietar, domic il iat

în com una Cosâmbeºti plas a ºi judeþu l Ialomi þa , iar acum
aflat provizor iu pentru cãutarea s ãnãtãþi i în acest or aº
Cãlãraºi în casa cumnatului  m eu P reotu l Alexandru S .
Sachelarie d in  strada Bucureºti  nr. 75;

Voind c a în  ur m a m ea aver ea r ãmas ã s ã s e
administrez e cât m ai  b ine în  fo losul  m oºteni toare lor mele
fice legi time Maria  ºi Victoria;

În consideraþie  cã s oþia  m ea legi timã Tudoriþa  cu toatã
buna s a voinþã de care nu m ã îndoesc nu ar avea puterea
º i c unoº tin þe le  neces ari i . P entr u aceast a c onfor m
dreptu lu i ce îmi  acordã legea prin art. 345 cod civ.
orândues c c a consi liul  îngri ji tor pe lângã rãmas a în via þã
a c opii lor mei  Tudor iþa  M ihãi leanu pe cumnaþi i mei  I)
Preotu l Alex andru S. Sachelarie  din Cãlãr aºi ; II) Pr eotu l
Mi tu  ªtefãnescu din  Gimbãºani; III) Preotul Ioan Nicu lescu
din B ucureºti, fãrã ºtirea º i învo ir ea c ãrora s oþia mea
epitroapã fi reascã nu va putea face n ic i un act atingãtor
de tu te lã  ºi  administrarea avere i.

În  acest sc op rog pe num iþi i m ei  cumnaþi  a prim i
aceastã însãrcinar e º i s per cã vor º ti  sã dea conc ursu l
lor neces ar pentru buna administrare averei  rãmase în
im obilele ºi  mobi le le  compusã ca imobi lã  d in 1.030 una
mie trei  zeci pogoane în  comuna Gimbãºani  ºi  c umpãr aþi
în devãlmãºie cu Preotu l Alexandru ºi al þi de la Marath ia ,
70 stân jen i în devãlm ãºie cu moº neni i Gim bãºani , 13
tr e is pr ez ec e stân jen i  în  dev ãlm ãº ie c u m oºneni i
Cosâmbeºteni , iar mobi le  lucruri de casã, vite ºi instru-
mente agrico le  c âte s e vor afla la moar tea m ea care
toate le  las copilelor  m ele Maria  ºi Vic toria. În  specia l
recom and ºi  rog sã achite  pe toþi cr ed itori i ce am  eu din
veni tu l acestor imobi le  ºi în  cazul neajungere i, vânzând
im obile, fãcând tot posib ilul  ca imobi lele sã rãmânã in-
tacte în  stãpânir ea ºi proprie tatea moºtenitoare lor mele.

În acest s cop am  fãcut acest act rugând pe onor Tr i-
bunal  de Ia lomiþa  sã-i dea autentic itatea legalã.

(ss)  I. M ihãi leanu                               1885 Iunie 17

Dupã care D. Pr eºedinte supunând cazul în  completu l
Tribunalu lu i a încheiat urmãtoru l jurnal :

Nr. 1839      Anul 1885 Iunie 19

În ziua de 18 Iun ie  curentu pe lângã peti þia înregistr atã

la  Nr.3600 ce s-a pr imi t d in  partea d-lu i Ioan Mihãi leanu

s-a depus  pe lângã m enþionata petiþiune ºi testam entu l

format de D- Sa c er ând a i se lua c onsimþãmântu l la
Domicil iu  deoarece este bo lnav ºi în neputinþã  de a se

prezenta la tr ibunal.

Tr ibunalu l
În faþa  ac este i cerer i prin  jurnalul  Nr. 1815 a delegat

pe domnul  mem bru de ºedinþã a- i lua consimþãm ântul  la

domicil iu l d-lui  Ioan M ihãi leanu testatoru l.
Vãzând raportul  domnului  m embru de ºedinþã Nr. 173

ºi  pr ocesul v erbal  dresat în cauzã în ziua de 18 curent

d in c are se cons tatã cã trans portându-se însoþi t ºi  de dl .
Ajutor  de grefã Ioan A. Zam fi res cu la domicil iu l pr eotu lu i

Alexandru I. S achelar ie d in  Cãlãraºi  s tr ada Bucur eºti Nr.

75, unde i s -a  arãtat cã s e aflã  d l. Ioan Mihãi leanu

testator ul  spr e a- i lua consim þãm ântu l s ãu as upr a
testamentu lu i v izat de dl . Preºedinte ºi de no i ce s-a depus

din parte-i s pre autentific are la acest Tribunal cu peti þia

înr eg. la  Nr. 3600,  a gãs i t aco lo  pe num i tu l  Ioan

M ihãileanu, bo lnav, z ãc ând în  patu l  s ãu însã în
deplinãtatea m inþei  ºi a  memorie i sa le dupã cum s- a

încr edinþat în  urma conversaþiun ii între þinutã cu dânsul

dupã c are ci tindu- se din  cuvânt în  cuvânt ac est testament
în auzul º i în  fa þa  s a a declarat cã acest testam ent es te a l

sãu, fãcut din liber a sa voinþã scr is de o a ltã persoanã

însã iscãl it de dânsul.
    Luând act de aceastã declar aþiune, în  v irtutrea art.

860-861 c.civ.

Dec larã autentic  ac es t testam ent fiind format pe
timbru legal de cinci  le i c oa la.

(ss)  M. Iu lian     (ss)  N. Marinesc u      Grefier (ss)

Zam firescu

Pentru conform itate

(ss)  G.M. Chisc ulescu

Rom ânia

Grefa Tr ibunalu lu i Ialom iþa

Prezenta copie fiind conformã cu orig inalul trecut în
registru de acte autentice pe anul  1885 se ates tã de no i

Grefier (s s) Ion Georgescu

GIMBÃªANII ÎN ÎMPÃRÞIREA ADM INISTRATIVÃ A
JUDEÞULUI IALOM IÞA

Pentru a în þe lege mai bine istoricu l aceste i aºezãri

am gãsi t de c uvi in þã  sã facem referi ri în aceastã lucrare

la  m odul  de organizare a judeþului  de-a lungul an ilor ºi

la  locu l ocupat de satu l Gim bãºani în  viaþa Ia lomiþe i.

Cea m ai vec he îm pãr þir e a  judeþu lu i  î n p lãº i s e

cunoaºte ca fi ind aceea d in  1778, dupã care judeþu l era

im pãrþi t în  ºapte plãºi: L ich ireº ti , Ste ln ica, Oraºu, Slobozia,

Dridu, Ji lava ºi  G rindu, denumiri  luate dupã numele

sate lor de re ferin þã. A ceastã îm pãrþire  o  gãsim pânã în
1831, când judeþu l rãm âne cu patru  plãºi : B orcea, Balta,

Ia lom iþ a  º i Câmpul , c are cuprindeau vechi le  p lãº i

întruni te  în  modul urm ãtor : parte  d in  p lasa Ste ln ica cu

parte din plas a Lichi reºti  sub numele de plasa B orcea;

Oraºu cu parte  d in  plas a S te ln ica sub numele de p lasa

Bal ta ; Slobozia cu plas a Dridu sub num ele de plas a

Ialom iþa, Grindu cu Ji lava s ub numele de plasa Câmpu.

Cel  mai vechi  tab lou c om plet c u sate le  judeþu lu i,

împãrþi te  pe plãºi , se gãseºte în �Extractul de  suma
plugarilor º i mu ncit orilor  locuitor i prin sate sub
rãspunderea de capitaþie� d in  iul ie  1831, publ icate în
�Analele parlam entare�. Din acest �Extract...� re ies e cã la

acea v reme satu l Gimbãºani  fãcea parte  din  Plasa Balta,

compusã d in  27 de s ate. În  ace laºi an s e face o nouã

împãrþi re adm in istra tivã, apãrând printre  plãºi  ºi plas a

Hagieni , d in  care fãcea parte ºi satul  Gimbãº ani.
În tr -un �Tabel întocmit de Isprãvnicia judeþ ului

Ia lomiþa, înaint at  Departamen tului Treburilor  din
Lãuntru prin care comunicã numãrul familiilor satelor
ºi cantitat ea de fân care trebuie adunatã pentru hrana
cailor  trupelor  ruse din garnizoana Slistra�, em is la  8
iu l ie  1831 la  Urz iceni , regãs im în  dr eptu l  satu lu i
Gim bãºani, d in  p lasa Hagien i: �Nr. Familii - 19; Predãri
fân - 570 puduri; le i 171�. Documentul , a flat la  Arh ive le
Statu lu i S lobozia, în  Fondul Prefecturi i Ia lomiþa , dos aru l
3 /1831, f. 4- 8 v.or ig ., este sem nat de M are le  Vorn ic din
Lãuntru George Fi lipescu.

Un an mai  târz iu , în  1832, satul Gimbãºani  fãc ea parte
d in  p las a B al ta . În t r- un � Tab el î nt ocmit  d e
subocârmuitorul plasei Balta, înaintat Ocârmuir ii
Judeþului Ialomiþa cuprinzând obligaþiile  locuitorilor  din
sate cãtre propãrietari pânã la anul 1831�, em is la 22

(Continuare  în  numãrul  viitor)
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�A venit timpul sã recunoaºtem cã viaþa este
mai mult decât cãutarea banilor ºi cã este momentul
sã ne concentrãm nu numai asupra PIB-ului, dar ºi
asupra BG-ului � bunãstãr ii generale� a spus recent
David Cameron, leaderul conservator britanic. Astfel
ºi rolul politicienilor ar trebui schimbat: �Ar trebui
sã ne gândim nu numai la ce este bine pentru a
pune bani în buzunarele oamenilor, ci ºi la ce este
bine pentru a pune bucurie în inimile lor.�

Cameron nu este singurul care gândeºte astfel.
Guvernu l englez pe care Ca meron  vrea sã-l
înlocuiascã are un grup interguvernamental, White-
hall Well-being Working Group, care lucreazã asupra
acestei problematici. Scopul lui este ca un index al
fericirii sã fie la baza politicilor publice ºi crede cã
oamenii ar trebui sã fie învãþaþi ce îi face fer iciþi.

Aceastã situaþie este, pe de o parte, consecinþa
intere sului pe care îl a u oamenii de ºt iinþã ºi
cercetãtorii pentru fer icire ºi bunãstare ºi, pe de
altã parte, consecinþa pãrerii cã societatea modernã
în general ºi banii în mod particular nu ne ajutã sã
devenim fericiþi. Dacã suntem aºa de bogaþi, de ce
nu suntem fer iciþi? Aceastã întrebare este pusã
din ce în ce mai des. Iar unii rãspund cã nu suntem
fericiþi pentru cã creierul nostru din epoca de piatrã
trebuie sã facã faþã tehnologiei secolului al XXI-
lea, unui val constant de informaþii, de oameni ºi
de alege ri. Pur ºi simplu suntem depãºiþi de
evenimente. Întâlnim prea multe opþiuni ºi prea
multe bunuri dintre care trebuie sã alegem, trebuie
chiar sã ne alegem identitatea ºi sã fie adecvatã
în ochii noºtri ºi faþã de ceilalþi, ceea ce cauzeazã
stres ºi anxietate.

Noile cercetãri pr ivind fericirea ºi bunãstarea au
arãtat cã banii nu sunt totul. Economistul englez
Richard Layard, a cãrui carte a devenit o Biblie
pentru mulþi politicieni europeni (Happiness: Les-
sons from a New Science) spune cã �cu toate cã
societa tea occiden talã a devenit mai bogat ã,
oamenii nu au devenit mai fericiþi�.

Sunt mai multe explicaþii pentru acest fenomen.
Sondajele de opinie în care oamenii declarã nivelul
lor de fericire ºi de satisfacþie aratã cã bucuria pe
care o produce o creºtere salar ialã dispare destul
de repede ºi, dupã un anumit timp, nu ne mai dã
multã fericire. Aºteptãr ile cresc cu venitul personal.
Când am avut 50 de euro, credeam cã 100 de euro
ne-ar face foarte fericiþ i. Dar,  dupã o anumitã
perioadã ne adaptãm la acest nivel nou ºi ni se
pare ca fiind normal. La acest stadiu credem cã
ne-ar trebui 200 de euro ca sã fim foarte fer iciþi.

Cercetãr ile aratã cã fericirea pe care o obþinem
din venit este una relativã deoarece ne comparãm
tot timpul cu ceilalþi. Suntem fer iciþi cu 100 de euro
dacã toþi vecinii au numai 50 de euro. Dar dacã
aceºtia din urmã ar avea 200, am fi necãjiþi. Astfel,
bogaþii unei societãþi sunt mai fer iciþi decât sãracii
pentru cã ei au bogãþia ºi oportunitãþile pe care nu
le considerã ca fiind garantate � ei vãd în fiecare zi
cã ceilalþi nu le au. Dar când toatã economia devine
mai bogatã, venitul individual mediu nu se schimbã
în comparaþie cu venitul celorlalþi ºi astfel individul
nu devine mai f ericit.  Creºte rea  econ omicã
înseamnã numai cã þara s-a ridicat la un alt nivel al

Paternalismul fericirii:
gafele unei noi ºtiinþe

Johan Norberg, Senior  fel low, Cen tre for  the New Europe � Septembrie 2006

bogãþiei, dar bogaþii acestei societãþi nu sunt mai
fericiþi decât erau înainte ºi nici sãracii mai fer iciþi
decât erau în mod normal. Cu toþii devenim mai
bogaþi, dar nu ºi mai fer iciþi pentru cã nu putem sã
fim cu toþii mai bogaþi decât toþi ceilalþi.

Dar aceastã creºtere a venitului este la originea
unor noi probleme ºi asta din cauza invidiei ºi a
obsesiei umanitãþii în ceea ce priveºte statutul so-
cial. Faptul cã unii devin mai bogaþi forþeazã pe
ceilalþi sã lucreze ºi mai mult ca sã-ºi pãstreze
poziþia lor relativã. Când reuºesc sã o pãstreze, se
obiºnuiesc cu un venit mai mare ºi nu devin mai
fericiþi decât erau înainte. Bogãþia mai mare a
celorlalþi este o externalitate negativã, iar dupã
pãrerea lui Layard este o �poluare� care ne forþeazã
la corvoadã. Ca sã pãstrãm nivelul de fericire cu
care suntem obiºnuiþi, avem nevoie de venitur i în
creºtere constantã � dar acest lucru are ºi el preþul
lui: muncim prea mult ºi astfel petrecem prea puþin
timp cu familiile noastre, cãlãtor im din ce în ce
mai mult penru locurile de muncã mai bine plãtite,
ceea ce este distructiv pentru legãtur ile familiale
ºi  ale comunitãþii. Obsesia materialismului ºi a
rãsp lat elo r externe condu ce pânã la urmã la
scãderea bunãstãrii noastre.

Într-un fel, aceastã perspectivã este Karl Marx
întors cu capul în jos. Marx spunea despre capital-
ism cã refuzã libertatea adevãratã ºi cã exploatarea
ºi risipa conduc la sãrãcirea major itãþii. Noii cr itici
spun despre capitalism cã acesta creeazã libertate
ºi bogãþie, dar ei cred cã tocmai asta  este problema,
deoarece ne lasã nesatisfãcuþi, invidioºi ºi stresaþi.

Soluþia sugeratã de Richard Layard, la care
subscriu destul de mulþi, este sã scãdem creºterea
economicã,  de exemplu prin r id icarea taxelo r
marginale, reducând mobilitatea ºi restructurând
economia � acestea sunt singurele mãsuri care fac
ca oamenii sã lucreze mai puþin ºi sã petreacã mai
mult timp cu familia ºi pr ietenii, lucru care într-
adevãr aduce fericire. Layard propune de asemenea
mai multã securitate a locului de muncã, un pro-
gram naþional de educare a valorilor, un control
guvernamental al staþiilor de te leviziune  ºi al
industriei de publicitate astfel încât sã se controleze
tentaþiile distructive ºi sã se opreascã modelele
de roluri improprii. Dacã oamenii nu-ºi dau seama
de interesul lor propriu, o atitudine paternalistã este
necesarã.

�Acestea sunt lucrur i pe care n u le  putem
determina ca indivizi, dar care pot fi determinate
de societate, ceea ce pânã la urmã înseamnã cã
guvernul face parte din joc� a spus David Halpern,
consilierul pr imului ministru Tony Blair. Concluzia
lui este cã �taxele pot conduce la o mai mare
bunãstare a populaþiei� .

Nu trebuie sã fim paranoici ca sã ne imaginãm
un stat paternalist viitor, susþinut atât de dreapta,
cât ºi de stânga, cu scopul de a ajusta starea
noastrã emoþionalã ºi sã punã bucurie în inimile
noastre. De la statul providenþial la statul bunãstãrii.

Dar datele susþin într-adevãr aceastã viziune
de stare mizerabilã în care ne-am afla? Este ceva
rupt care trebuie reparat?

Traducerea de Peter Mihok ºi Rodica Negre

dupã aceea sã-m i aplice o co recþie prin câteva
cureluºe. Dar era prea greoaie ca sã reuºeascã. ªi
prea nervoasã.

   �De ce-l laºi, dragã, sã aducã de afarã tot felul
de minuni ?� a zis Domnul seara, când a intrat,
vãzându-mã cu stofa ceea în bot. �Dar nici nu l-am
scos azi, dragã, am avut o migrenã cumplitã ! N ici
nu þin minte de când n-am mai avut o asemenea
migrenã !� i-a rãspuns ea fãrã sã ºtie despre ce este
vorba. �Atunci unde a gãsit peticul acela pe care- l
þine în gurã ?� a insistat Domnul ºi Doamna s-a colorat
imediat galben-albastru ºi s-a retras în bucãtãr ie,
lãsând sã-i scape printre dinþi :�Al dracului animal,
nici un om n-ar gândi ca el !� Însã eu am auzit-o. Nu
puteam sã n-o aud. �Am fãcut puþinã ordine într-un
dulap,zise ea tare, de acolo o fi furat-o�. Acestea fiind
zise, eu am lãsat-o pe covor, ca ºi când nu m-ar mai
fi interesat, nu puteam sã fac mai mult pentru Domnul.
Trebuia sã-mi dea la o parte pãrul de pe ochi, dacã
voia sã pr iceapã mai mult, dar el nu mi l-a dat. S-a
dus în dormitor ºi n-a mai ieºit de acolo, parcã eu
nici nu existam. Iar Doamna nu m-a trecut la porþie.
Îmi place sã cred cã n-a fost intenþionat.

***
De la o vreme mi-am dat seama cã nu mai eram

dorit în casã nici de Doamna ºi nici de Domnul.
Devenisem un simplu bagaj de care se împiedica
toatã lumea. Când Doamna avea invitaþi, ca sã nu se
mai repete isprava cu pantalonii, cum auzea soneria,
prima ei grijã era sã mã închidã într-o debara. �Stai
acolo, nesimþitule, cã numai de rele eºti bun ! Cã nu
te mai ia odatã dracu ºi pe tine ºi pe cel care te-a
adus !� Seara , când se întorcea Domnul, iar eu
alergam repede în calea lui, aºteptând ca un prost o
mângâiere care-mi lipsise toatã ziua, fiindcã la alte
alea nu mã mai gândeam, el mã evita scurt, ca ºi pe
Doamna de altfel ºi dispãrea repede în baie, sã scape
probabil de mirosul acela caracteristic ºi persistent,
ceva ce putea fi un amestec de transpiraþie femininã
ºi un parfum fin, cam acelaºi în fiecare searã, semn
cã Domnul împletea în mod creator dragostea cu
afacerile.

În ceasurile mele lungi de inactivitate, îmi puneam
problema de ce nu încearcã nici unul sã scape de
mine lãsându-mã pe afarã, de exemplu, poate se
aºteptau ca eu sã mã întorc ºi sã dorm pe preºul de
la intrare ºi ce-ar spune vecinii ? Dar de ce nu mã
vând ? La posibilitãþile lor, sã vândã un câine ? Nu s-
ar face de râs ?

�Ia o mãsurã cu el, dragã, cã nu mai suport !� am
auzit -o pe Doamna spunându-i într-o  dimineaþã
Domnului, în timp ce ouãle sfârâiau în tigaie. �ªi cum
vrei tu sã procedez ?� întrebase el cu gura plinã, fãrã
sã observe cã eu nu am nimic în farfurie. �Sã-l arunci
în gârlã, sã-l vinzi ! Sã-l dai unui pr ieten !� �Bine,
dragã, o sã mã mai gândesc.�

Se încheia o etapã ºi, în loc sã mã bucur cã
scãpam de atmosfera aceasta nenorocitã, mie îmi
venea sã plâng. Pentru cã nu fuseserã niºte oameni
rãi, nu erau nici acum, dar poate cã aºa sperau ei cã,
scãpând de mine, se va schimba ceva în viaþa lor.

Domnul a apãrut într-o zi pe nepusã masã, probabil
cã- l gãsise pe cumpãrãtor, mi-a pus lesa ºi, fãrã sã-
mi vorbeascã, parcã nici el nu prea era în apele lui,
am ieºit ºi am luat-o în sus pe stradã, fãrã sã ne
grãbim, spre parc. Acolo, Domnul s-a oprit. Pe pr ima
bancã ne aºtepta cineva, un tinerel, care s-a ºi ridicat
la vederea noastrã. A avut o privire de ansamblu
asupra mea, destul de criticã, pentru cã Domnul s-a
simþit obligat sã comenteze :�Domnule, în ultimul
timp, nu prea ne-am mai ocupat de el, ºtii cum e, ca
atunci când aºtepþi sã te muþi dintr-un apartament,
nu-þi mai stã gândul la îmbunãtãþiri sau zugrãveli� �

Eu însã  nu l-am mai ascultat pe Domnul, eu
intrase m în alertã. Nasul meu percepuse ceva
periculos în aer, o simþeam pe Daiana pr in zonã,
apropiindu-se. Din ce în ce mai aproape. Cum puteam
sã dau ochii cu ea în halul în care eram ? Trebuia sã
mã ascund imediat. Am zvâcnit, eliberându-mã ºi am
început sã fug la întâmplare, ca un disperat, poate
de aceea nici n-am mai putut sã evit impactul cu o
maºinã care tocmai atunci trecea pe stradã.

�Uite, domnule, ce-a pãþit nenorocitul  zise Domnul.
Numai necazuri mi-a adus ! �

OMUL ªI CÂINELE
(Urmare din  pagina 6)
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�M ã spãl  pe faþã  c u sufle tul  unei pie tr e�( Piatr a ºi

moartea). �P louã cu p ie tre  de p i ram idã� (Spãlarea cu
pietre ). �Cu piatra  eu eram legat prin  p ie trãrie�( Odã l imbii

române ). �Noi nu putem fãrã el!...au z is p ie tre le�(Noi  nu

putem ). �Piatrã , eu te c ânt pe tine, p ia tr ã/  Latrã-n mine
ste lãrim ea toatã� ( Beethov en). � Când moare o piatrã /

sufletu l e i/ aidoma unui  flu ture/ fãrã zigz aguri  / intrã  în

gura crescutã a copii lor mir aþi�( Piatrã  murind). �ªi  dacã
pietre le  s unt pãsãri dormind,/ lung dormind, / a le  unui

a ltui  aer?...(Mirare ) �Rãm ân pietre le  dupã ce se face

searã�(Rãmânere de pietre ). �E u am vãzut o pia trã ce

dormea / ºi m-am înspãim ântat de v isu l e i�( Secundetea).
�Ce frum oasã poate sã fie  p ia tra / c ând mâna omulu i

flu idã o face/ a idom a unui cub�( Acasã). �Se ia  o bucatã

de piatrã  / se ciop leºte cu o dal tã  de s ânge��(Lecþia
despre cub) �Peste un elefant de piatrã ,/un leu de p ia trã/

Pes te un leu de p ia trã, o  pasare de piatrã ,/Pes te o pasãre

de pia trã,/o  p iatrã  de piatrã ./ Peste p ia tr ã�piatrã, piatrã,
/de eº ti  piatrã��/(Pontica ); � Mama p ie trei /þinea piatra

nãs cutã de ea/s i p ie tri ficatã,/in  buzele e i o  þinea/ s i

plângea, p lângea��(Bocet); � Sãpam  c u in ima de p ia trã /
Sãpam cu in ima la  nor i/Ca sa-l revãd pe s oare inc -o

data/Ca sa-i  revãd pe vi i i c ar e m or.,,(Cãtre Ileana

Cosânz eana );�Noi  nu putem fãrã el!...au zis p ietre le�(Noi

nu putem ),etc.
Chiar ºi la  o  lecturã, pretenþios  spus  �superfic ialã� ,

un c ititor avizat, de c ulturã medie, des coper ã, în  ac eastã

înº iru ire , pe autoru l metafor elor sc ânteietoare despr e
piatrã  �  care au la baz ã neasemãnarea � pe c reatoru l

lo r, inegalab ilul , s pontanul ºi  impreviz ib ilul , b lândul ºi

bunul Nichi ta  Stãnescu. ªi mai  descoperã aici o  m etaforã
� dev enitã motiv l iter ar fundamenta l (inexpl icab il cum

de critica li terarã, mai vec he s au m ai  nouã, n-a ses izat )

�  sim bol a l e tern itãþi i poezie i sa le , PIATRA. �M iºcarea�
aceste i m etafore în  poezia s a este asemenea unui

te les cop c u mi i de feþe  ºi  og linzi , în toate c u lori le

pãmântu lu i, ro tindu-s e în  mâini le  bãtãtorite de scris  ale

trudnicu lu i ºi mereu în fioratu lu i si trud itorului  de limba
românã. Num ai  c ine iubeºte pânã la  epuizare limba

românã este in star e sa scrie , fãrã s a se r epete, nu mai

puþin  de166 de poem e av ând ca titlu ( sau in  ti tlu )
cuvântu l, deveni t m etafora- la itmotiv,CANTE C!  Cu o

piatrã  în  mânã, un simplu bolovan rotund de râu, Poetu l

se mirã la  nesfârº it nu de ceea ce priveºte ºi  r oteº te, ci
de mistere le  pe c ar e le  as cunde în lãuntru l e i p ia tra,

rostind de fiecare datã �Ce mir are cã eºti / Ce întâmplare

cã sunt!�. De aici înco lo, m inunea minunilor, banala p ia trã
in tr ã  în tr -o  im prev izib i lã , inepuizabi lã  º i  in fin it ã

combinaþie  de metafor e, m ereu surpr inz ãtoare ce dau

poezie i sa le  strã luc ire  de giuv aer trudnic ºlefui t, lãs ând

im presia  cã neasemui tul  Nichi ta a  dezgropat ºi a s tors
limba rom ânã de toate metaforele pietre i, iar în urm a sa,

n imeni  n-ar mai avea c e spune...

ªi  totuº i, un a lt mare poet , Nico lae Gâlmeanu vine
dinspre Cislãul  Buzãulu i, cu o carte  surprinz ãtoar e,

MIRELE PIETREI, tipãri tã la E di tura Scri itor ilor Mi li tari ,

2005, o rep licã viguroasã la metafor a stãnes cianã. Cele
m ai  m ul te  d in tr e poezi i , dupã cum  ne in form eaz ã

autoru l, sunt scrise la Colþii Buz ãulu i (num e predestinat!),

adic ã în patria de dem ult a  antice i Colh ide, acolo unde,
potriv it legendei , au poposi t Iason cu argonauþi i lu i în

c ãutarea c e lebre i  Lâne de A ur, dupã c um s ol id

ar gum enteaz ã c e lebru l  is toric  r om ân Nic o lae
Densuºianu în  cartea sa �Dacia pre is toricã�. Aici , in

arm onia unui  spaþiu  sacr u,îº i dã ltu ieº te,in  numai  8

zi le ,Poezia, in tr- un gr ãunte mirab il de ch ih limbar, dupã

cum mãrturiseº te însuºi  poetul .
Este un act de c ura j poetic sã mai rãscoleºti, sã mai

scormoneºti în tre sfãrâmãturile lim bi i române metafore

ale pietre i dupã Nic hita�
ªi  to tuº i, Nicolae Gâlmeanu s e cununã cu p ia tra ,

dând la ivealã o mir easã � Poezia în 83 de poem e ce

dezvãlu ie  o voce li ricã, un icã, maturã, inc onfundabilã,
inte ligentã ºi  s urprinz ãtoar e. Desc operim  un Nico lae

Gâlmeanu în  ipostaz a lu i P hid ias a l Antich itãþii  car e are

în faþã  un bloc amor f de pia tra ºi , cu trudã, cu m igalã, cu
bãgare de seam ã, c u rãbdare, dezgroapã ºi însufleþeºte

�Se cutremurã limba în clopotul limbii române�
cu dragostea-i nesfârºitã , ze iþa  ascuns ã ac olo, sã-i  fie

mire pe vecie . Efortului supraom enesc  al  lupte i inegale
a  scu lp toru lu i antic cu fi ldeºul sau cu m arm ura îi  ia  locu l

încr âncenar ea poetu lu i c u metafora pietre i. S ã-l  as cul tãm

ciop l ind ºi  m igã l ind : �N- aud decât v er su l  car e s e
dãltu ieºte în  prãs ila  de cuv ânt /� Ecoul  p ie tre i se leapãdã

în  m ine de împietri re(Ec oul) ; �Rãm ãsesem dar  p iatra

cãzutã-ntr-o  rânã/ ª- n p ia trã, s ãrutul�� ; �Venii , as earã
doamnã, sã-þi descui  / P ia tra  în  care þi-am pregãti t pa la te�

( Fugind din luminã). Încor darea în  aceastã luptã, aparent

inegalã, cu pia tra atinge cote max ime, ciop litorul  u itând

de prezenþa sa fizicã, sim þindu-se �Pi ron it c a un rob în
carnea de p ia trã  / Cum  un sfânt în tre  douã tâlhar e

poeme� (În zorii ). Calvaru l creaþiei  aproape cã-l  striveºte,

se simte un Hr is tos  c hinui t ur când Golgota, purtând
crucea des tinului  în  spate, sau trã ind experienþa unui

Sisif urcând (pentru a câta oarã?) m untele cu stânca în

spate: �Chiar ºi  Fiul  s imþea piatra  în  spate, ui ta tã ºi rece/
� ( O!...). Ciop li toru l zoreºte neconteni t, c ãutând trupul ºi

sufletu l zei þei  ascunse în  carnea p ie tr ei: �Piatrã, carne de

piatrã  unde se ascunde duhul  care va fi  rãmas�.Lovi turile
sunt dese, dure, dureroase, fãcând piatra sã tresar ã: �Þipa

tãcerea din carne de p ia trã când dãdea valul  s- o spargã�

( Doar ecoul).

R itua lul  dezgoli ri i  e  gata. Trud i tor u l îº i primeº te
rãsplata � Paradisu l: � Nimeni nu mai era ca noi  în ace l

pãmânt / Ne ui tam la ceasul de tr ãdare ºi  tainã, obosi t,

pânã º i Dum nezeu / Neº tiind care apos to l  v a sãruta
primul  p ia tra/ ªi  ne priveam amândoi cu ochii  pândiþi�

( Nimeni ). Trã ieºte a ici  momentul  sublim al  iluminãri i: �S e

lumineazã, m am ã, mi se lum ineazã ochiul  ce dã s ã cazã
/ ªi  nu þi-a  fost teamã de p ia tra v isatã, care înc ã te  cheamã

/� (Rugãc iunea). Este m om entul  fu lgerãtor al  r efacerii

fiinþei  androginice, a l cãs ãtor ie i cu p ia tr a, al  uni rii  eterne:
�Tu nu auzi cum piatra care sunt mã strânge� (Iisusele

catarge) . Încet, încet are loc aºteptata m etamorfozã. Pia-

tra, îndelung modelatã se transform ã în cruce, iar cr ucea

în poez ie: �Carnea cuvântului  rãmâne sã doarã în carnea
celu i rãm as / Col þii pietre i în braþ de cruce� (Pe jumãtate).

Creatoru l (ciop li toru l, º le fu itorul , trudi toru l) se s imte un

mire a l p ie trei  întru etern ita te : �Nimeni  de pe pãmânt nu
m-a v ãzut ca por t cu mine gri jania  c ruc ii / Pe care am  fost

rãstign it�/ , iar identi ficar ea si îngemãnarea Piatra  - Poezie

sunt depl ine, dezl ip irea devenind im posib ilã: �ªi  p ia tra
atunci  ºi -a-nfipt în  cerul  nostru  ul tima ghearã,/ Rãm ânând

din tãc erea vi rginã ecoul sãu fãrã mire�(Mirele p ietre i ).

Îngem ãnarea se transform ã în imploz ie dev enind simbol
� m etaforã º i  b lestem  c hinu i tor : � Pânã la  c apãt ,

samarinean, dând rod dintr-o  stearpã tãrie / Mã va purta

crucea cuvântului  pe care în tr-o z i îl v oi scrie�(Cina fãr ã

tainã ). Purific area c reatoru lu i prin  trudã s -a încheiat. Ca
un Dumnezeu d in  z iua a ºaptea, acesta îºi contemplã

creaþia: �Eram atâta de curat, când te-am  str igat /În  ace l

botez  d in  cer în  care n imeni  nu in trase / ªi se fãcea cã nu
fec ioara de înger s-a vis at / C i Dumnezeul  m eu, cum

cobora din cruce/ Lãs ând în  urmã p ia tra celui  vinovat /

( Liric ã). Rãm âne, în  final , doar en igma: � Nimeni nu ºtia
de ce l-a  a les p ia tra  de mir e�( Simbol). Poetu l, purificat ºi

e liber at, trã ieºte cl ipa des fãtãri i ºi  a contemplãri i simþind

nevoia dialogului  cu Creatoru l: �Tu c e faci, Doamne, c ã
mie m i-e bine.� Numai cã desfãtarea dev ine cl ipã, iar

ri tualul  trudnic a l c reaþiei  se repetã, în toate treptele  lui ,

asem eni pedepsi tu lu i Sisi f � mãreþ nu atunci  când ur cã
munte le  chinu it cu stânc a în spate, ci  a tunci  când, cu

demnita te  ºi mãreþie, c oboarã sã-ºi  re ia  truda: �Veacul

d in no i dã s emne pietre i pentr u o nouã ce lebrare�.( Între

A �C ). Un sp lendid poem fina l justi ficã efortu l sisific:
�Pentru aceea, cã am  iub it cu atâta vo luptate / A m înþeles

de ce fem ei i, c a sã devinã cruc e/ Nu i -a mai trebui t sã fie

ºi  piatrã /�(Piatra ).
Chiar si  la  o lectura de suprafaþa, cititorul  descoperã

fãrã efort un numãr impresionant de metafore ale p ietre i

� ind iciu clar al  unei  l imbi române inepuizabi le , m ereu
supuse frãmântãrii  ºi modelãri i, ieºind s i mai proaspãtã.
Ev idenþiem doar câteva astfel  de bi ju ter ii : �pia tr a cãzutã-

ntr- o r ânã�, �ecoul  p ietre i se leapãdã-n m ine�, �m ã simt

ca un rob în car nea de p ia trã�, �fiu l sim te p ia tra în spate� ,

�mã strigã piatra�, � floarea

de p ia trã�, �p ia tra  goalã�,

� urm a p ie t re i �,  � p ia tr a

v is atã�,  �um eri i  p iet re i �,
�p ia tra  ris ip itoare� , � piatr a

m ã s trânge�, � lum ina îº i

punea pia tr a  pe s ufle t�,

�p ia tra prinde rugã� , �co lþi i

p iet re i �, �p ia tra  a  r ãm as

hidoasã ºi goalã�, �p ia tr a º i-
a în fip t gheara�, �p ia tra  ce lu i

vinovat�, �p ia tra de m ire�, �sunt p ia tra  p ie tre i�, �s ingur în

p iatrã�, �p iatra  naºte al tã p ia trã�, �m ã doare haloul  p ie tre i�,

�epiderma de piatrã�, �semnele p ie trei  izgoni te�, �mireasa

de p ia trã�, �go lu l d in  p ia trã�, � col þi i de p iatrã�, �singur  în

p iatrã�, � pia trã dusã de va l�, �rev ol ta  de p ia tr ã�, �carne de
piatr ã�etc.

Dacã în prima jumãtate a vo lumulu i este dominantã

metafor a p ie tr ei, în  continuare devine s tãpânã metafora

Cruc ii , susþinând m otiv ul  l iterar, fundamenta l de acum

încolo, ace la  a l cruci ficãr ii, al  rãstign iri i. In tram  într -un alt

câmp sem antic , imprev izibi l ºi  inepuizabi l, ce conferã

poemelor (multe d in tre e le  medi ta þii ºi e legi i pe eternele

teme ale dragos te i  º i a le  morþi i, a le  sufer in þei  ºi  a le

îndurãrii ) o  tonali tate solemnã, ce fac din Poet un c ruci ficat

pe al taru l Poezie i ºi  a l Iub ir ii . In  fe lu l ac esta se naºte sub

ochi i ci titor ului un subtil  sincretism , Poez ie � Femeie. În

aceastã s ferã sem anticã identi ficãm  metafore d in  reg istru l

stil istic re lig ios: rãstigni re, p ioºenie, Iisus, apostol , pãgân,

cristelni þã , raclã, anafurã, icoanã, înger, ra i, a ltar, cina de

tainã, a  cerni , a cerui , a se înch ina, am in, iesle  sfântã,

dr umul jertfei, tãmâie, mort, sufle t, psa ltire, lum ânãri, sfinte

daruri, preoþi , groapã, sânge, pãmânt, pomelnic, c ioc li,

ic oanã, jertfã, a  p ir on i, Dum nezeu, grijan ie , odãjd ii e tc.

Acest vast câmp sem antic se consti tu ie  într-un fundament

so l id pentru metafora p ie tr ei  înnobi la te  de Nico lae

Gâlm eanu în tr -o  pr ofundã poez ie � s em nul  unei

disponib ili tãþi poetice nebãnuite  ºi  a le  unei mari nobleþi

sp iri tua le. Este un Orfeu moder n ce îns ufle þeºte p ia tra

fãcând-o s ã-ºi  p lângã cântând, e tern itatea. Citãm în  fina l

un superb poem  car e sã justific e afirmaþia :

 � Am v ãzut az-noapte, în flor ise luna,

De lum inã p linã se înfiora,
Se-opris e pãmântul , am uþis e s tr una,

Luna sa pãmântã nu mai exis ta ,

Eu eram în cr uce ºi m ã înv elea

Cãmaºa de mire c are mã strângea,

Viaþa ei  de noapte nu îm i a jungea.

Descântam în ver suri  sfin tele-m i pãcate,

Judecam  sãmânþa c are mã orbea,

Eu eram în piatrã  ºi-auz eam cum cade

Luna ta înal tã peste car nea mea.

ªi  opris em z ori i sã mai vinã-n lume,

Lumea mea pãmântã nu mai exista ,

Eu eram în p ia tra fãrã n ici  un nume,

Rãstign irea jer tfe i peste luna ta.�

                                                          (Rãstignirea)

Cititor ul  s ubti l ºi  doritor  de esenþe poetice descoperã

în v olum ul  sãu un vers  c e ar fi putut s ta drept moto

volumulu i�cred cã întregi i sa le  cr eaþi i,- dar sper sã nu

greºesc cons iderându-l egal ca profunz ime ºi miºcare

sufleteasc ã cu em inesc ianul � Nu cr edeam s ã-nvãþ a muri

vreodatã� , d in  c apodopera �Odã (în metru antic)� pe care
Nich ita o considera �statu ia  în br onz a lui  Em inescu� Este

vorba de versu l genial  �Se cutremurã limba în  c lopotu l

limbii române� (Pam flet). Vers de care Nich ita ar fi la fe l

de m ândru! Acest vers nu putea fi  scris decât in  spaþiu l

mi rific a l Col þilo r, ad icã in patr ia chihl im barului !

TITI  DAMIAN
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Nu-m i aduc am inte sã mã m ai  fi ch inui t vreodatã cum
m-am chinu it în noaptea asta. Este puþin  spus cã m-am
chinui t. A fost un adevãrat c oºm ar. La un mom ent dat
stom acul meu s e trans formase într-un vulcan foarte ac tiv.
Tot dãdea sã er upã. Dacã aº fi  avut norocul s ã locu iesc
la  curte, problem a s -ar fi rezo lvat de la sine, dar aºa ?
Unde s ã mã duc ? Necaz ul  cel  mai mare era cã m ã
înc hiseserã în  s ufragerie , c a într-o  c elulã. Doam na s e
culcase devr eme. Nic i la  te levizor nu se ui tase. Iar  pe
mine mã ignorase complet, exac t ca pe lampadar ul din
co lþ pe c are îl aprinde numai dacã-i  vine vreun musafi r,
ca sã fac ã impres ie. O av ea ºi  ea nec azurile ei  de femeie,
mai a les de când Domnul  se în toar ce noaptea târziu . ªi
de ce le m ai m ulte  ori  s e întoarce atât de beat, cã nu mai
poate sã m eargã b ine ºi  s e sprij inã de per eþi. Iar  eu,
dacã încerc  sã m ã gudur pe lângã e l, risc  sã m ã ca lce pe
vr euna d in  labe sau ch iar  s ã mã striveas cã dacã s e
întâmplã sã cadã, Doamne fereºte, peste mine. ªi  a tunci
mã mulþumes c sã m ã aº ez  pe prag, pe picioarele de
dinapoi ºi s ã c iu les c urechile în  eventualita tea cã- mi va
adresa ºi mie câteva cuvin te. Adesea, în încercarea e i
de a-l s pri jin i, v ãzându- l în ce hal  este, Doamna se mai
împiedic ã de coada mea º i numai ce o auzi  :�A l draculu i
câine, cã numai în ca le-m i stã , parc ã zici cã eu l-am
cumpãrat, cã asta ne m ai  trebuia nouã, un c âine în casã,
cã în  rest le av eam pe toate, cã nu-m i ajunge porc ul  ãsta
!�. �Porcu l ãsta� trebuie sã fie  Domnul , c ã aºa- l al in tã ea
când nu este acasã :� S-a fãcut noapte ºi porc ul  acela nu
se m ai  în toarce ! Iar s-a îmbãtat º i tr ebuie sã-l aº tept
treazã pânã la doi �ºpe, parcã n-aº fi ºi  eu obositã , par cã
n-aº avea ºi eu dreptul  sã mã odihnesc  !� ºi  a tunc i m ã
trage a lã turi , pe canapea ºi  începe s ã mã mângâie ºi eu
pun botul pe labele din fa þã  ºi  înch id  ochii  ºi trag un pu i
de somn pentr u cã es te aºa de c aldã Doamna, este
aproape fierb in te º i eu mã sim t bine lângã ea. Iar c ând
mi  s e face sete ºi  sar pe covor ºi  fug repede la bucãtãrie
unde ºtiu farfurioara m ea cu apã la locu l e i º i lipã i puþin
lich id ºi apoi  mã în torc, dacã este în toane bune, Doamna
mã ia în  braþe ºi -mi  vorbeºte, prostindu-se ca un copil  : �I-
a  fost sete tare bãiatu lu i ?  Da, i-a  fos t s ete ?�. Dacã nu
este în  toane bune, m ã bodogãneºte : � Al draculu i ! ªi  un
cãþel  face c e vrea în casa asta ! Dacã îi  este foame,
m ãnâncã. Dac ã îi  este s ete, bea apã� ies e la
p lim bare� numai eu n-am nici un rost. Cã mi-a zis  mie
mama sã m ai  aºtept, sã nu mã grãbesc cu mãritiºul , cã
nu se terminã lum ea dac ã nu-l  iau pe prim ul , dar mai
bine nu-mi zicea, cã la am bi þie m-am mãritat !�. Atunci  eu
mã strec or pe nesim þite ºi  m ã aºez  pe covor, cât mai
departe  ºi , acolo, în tins pe burtã, o prives c c um îi dau
lacrimile. Doam nei nu-i stã bine c ând plânge. Se duce
apoi în baie ºi  eu aud numai, prin  uºa înch isã, z gomotu l
apei. ª tiu cã o sã întârzie mult aco lo , cã nic iodatã nu s -a
întâmplat al tfe l ºi atunci  fug la  c olþu l meu ºi mai înghit
câteva pastile, cã nici mie nu-mi  plac e sã mã priveas cã
un om  când mãnânc ºi am  o r ea lã  satisfacþie spãrgându-
le  în tre d in þi . Ieº ind de la  duº , re fãcutã ºi cu a lte  gânduri,
este posibi l sã sim tã nevoia unei  p l imbãri ºi , în cazul
aces ta, mã ia ºi  pe m ine. Îmi  pune les a cu un fe l de
duioºie, iar eu trebuie s ã-m i potr ivesc pasul cu a l ei . A ºa
este c el  mai com od pentr u mine. A ltfel , dacã o iau prea în
fa þã s au dac ã rãm ân prea în  ur mã, simt o s enzaþie
neplãcutã când c ure luºa îm i in trã în  p ie le , c a ºi  c ând
cineva ar încerca sã m ã strângã de gât. ªi  eu nu suport
gesturile  brutale. Am ºi  eu s ensib il itãþi le m ele, la  c are þin
ºi  pe care le respect, sem n cã sunt pe c ale  de a-m i fãuri
o  personali ta te. Se întâmplã ca în astfel  de ieºi ri, Doamna
sã întâ lneascã o al tã doamnã sau un domn, dar nu pe
Domnul  de acasã ºi  atunci , pe to t timpul  d iscuþii lo r, m ã
lasã liber. Bineînþeles  cã pr imul ges t este sã gãsesc un
pom ca lum ea, nu ch iar  orice mãrãcine ºi  în  faþa  cãruia
sã-mi rid ic piciorul , slobozindu-m ã. Nici  nu c onteaz ã dacã
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este absolutã nevoie, dar  ri tua lu l trebuie pãs tr at. Apoi
încep sã sc urm  cu gheare le  prin  iar bã sau prin frunze,
dupã anotimp. E ste ceva mirific, c eva ce nu se poate
observa n ici  de la o  jum ãtate de m etru înãlþime. Probabil
cã dac ã oameni i ar ºti ce este acolo, ar mer ge num ai  de-
a buº ilea, adulm ecând cu nas ul  prin iarbã. Însã ei  au
al te  ob ice iuri . De exem plu, în tr- o  searã, c ând m ã
sãturasem  de atâta a ler gare º i de atâtea improvizaþii  cu
care împãnam jocur ile  mele de unul  s ingur, m- am întors
ºi  am luat o pozi þie  de repaus aº teptând, din moment în
moment, sã mi se punã lesa. Domnul care era c u Doamna
mea a luat ºi  el  pozi þie ºi tocmai când mã gândeam ce
pom o sã aleagã, adecvat înãl þimi i lui , e l a  preferat-o pe
Doamna, n-a a les un pom, deºi erau destu i în  jur. Dar
ches ti ile  astea mã c os tã pe mine, pentru cã pe urm ã
Doamna se grãbeºte ºi mã târãºte dupã ea în  duºmãnie
parc ã, deºi eu nu mai am  poftã  de încã o a lergare ºi
câteodatã nu m ai  am  n ici  energ ia  necesarã.

    � Unde ai  fost, stricato, de a i întârzia t atâta  ? Eu n-
am v oie sã mãnânc s au trebuie sã-mi  gãtesc singur ?
Atunci  stau ºi mã întreb pentru ce m ai  m- am însurat ?
Sau te-a i întâ ln it iar cu bos chetari i tãi la iarbã v erde ? De
fapt n ici  n- ai  av ea unde, c ã te-ai  învãþat ca o cãþea ! Iar cu
fiinþa asta ce-ai  avut ?  De ce a transpi rat câ inele  în ha lu l
aces ta, nu pentru cã a vrut sã ajungi cât mai  repede
acasã ?� ºi e l u itã de Doam na ºi m ã mângâie bãgându-
ºi  adânc degetele în b lana m ea, iar  eu, de încântare,
scot lim ba ºi- mi trec astfe l botul  în  rev istã , c a ºi  cum
mânc asem ceva bun îna in te sau c ã-m i plãc ea izu l sãrat
a l nãrilor. Asta se în tâmplã c ând e treaz, pentru cã atunci
când Doam na s e întoarce mai târziu, iar Domnul  este
beat, situaþia  este cu totu l al ta . Eu trebuie s ã fiu destul  de
ager c a sã mã ascund la  timp sub fo to liu l de lângã
televizor, cu lesã c u to t, pentru c ã de c ele mai mul te  ori
Damna nu m ai  are timp sã mi-o scoatã, Domnul luând-o
de pãr ºi conducând-o în  m arº forþa t spre dorm itor  de
unde s e aude imediat o bufn iturã gr oaznic ã ºi  cheia
rãsuc indu-se în  broascã. Apoi Dom nul rev ine ºi  m ãreºte
volumul  la  telev izor c a sã nu audã vec in ii de sus  cum
suspinã Doamna. Dupã aia, m ul þumi t, îºi  pune ceva de
bãut, îºi  sc oate pantofii  ºi  se trânteºte în  foto liu. În  curând
uitã de toþi º i de toate ºi  începe sã sfor ãie . ªi  put îngroz itor
p icioarele Domnului. Iar eu nu în þe leg de ce, pentru cã
mai intrã  ºi e l din când în când în baie. Are dreptate
Doamna când apucã s ã þipe ºi ea la  el  :�Mai  spalã-te  ºi
tu, þãranule, cã n- o sã facem acum economie º i de sãpun
! Cum pãrãm  ºampon pentr u câine ºi  noi  fac em economie
de sãpun ! Cã nouã câine ne trebuia ! N- am adus- o pe
mama la  no i, dar ne-am cumpãrat câine !�

Adevãru l este cã nu prea mã are la  in im ã Doamna.
Mã aºez în  faþa  ei  ºi încep s ã mã sc arp in  dupã ureche,
nu cã mi-ar fi neces ar, înc ã nu simt vreo ins ectã pe mine,
cum am vãzut câtev a fugind pe burta  Lel ie i , cãþeaua
doamnei avoc at, c are se întinde or i de câte ori mã vede,
nevoie mar e, dar mie îmi p lace sã miros frumos ºi sã fiu
curat, mai ales când mã duc e Domnul  în  parcu l mare
duminica pe la  zece, cã el mã scoate în tr-adevãr ca sã
mã p limbe, nu în al te  s copur i ºi se întâlneºte ac olo cu
doamna prim ar care vine s-o p lim be pe Daiana ºi  c âtã
vreme d is cutã º i po li ticã ºi  in ternã ºi externã, cã Domnul
dacã nu a in trat în  bar pânã la  ora a ia , îi învârte pe to þi  pe
degete c ând este vorba de po li ticã, eu ºi  Daiana punem
stãpânir e pe toatã iarba din jur, iar ea, Daiana, nu m ã
slãbeºte pânã nu mã opresc  ºi  a tunc i m ã mir oase prin
toate pãrþile, numai  cã nu mã muºcã în  ins istenþa sa, dar
eu, câteodatã, ºtiu  sã fiu  ºi un mare nesimþit, deºi, de ce
sã nu recunosc, toatã ac eastã curte  a  e i m ã încântã ºi
mã stim uleazã. Num ai  cã, în  d imineaþa ac easta, stom acul
meu îm i creeaz ã o s enzaþie  cu to tul  opus ã, care m ã
coboarã ch iar ºi  în och ii  mei. Dar dacã m-ar întâ ln i Daiana
? ª i doar reuºis em sã ui t de e l ! Cum de mi-am  adus iar

aminte ? Afarã se lum ineazã de ziuã º i nici unul dintre  e i
nu dã vreun semn cã ar  v rea sã s e trez eascã.

  S cheaun de câtev a ori, ca º i când s-ar fi iv it în
preajmã o m ar e primejd ie, ba c hiar scr ijelesc ua c u
gheare le  producând un zgomot des tu l de consis tent, nici
pr ea tare însã ca sã nu produc vreo stricãciune, dar  efectu l
este nul . ªi încep sã urlu, urlu  a  disperare pentru cã în
stom acul meu nim ic nu-ºi  mai gãseºte l iniºtea�ºi  asta
numai d in c auz a faso le i de as earã. P unga m ea s e
term inase, era goalã când a vrut Domnul  sã-mi  m ai  punã
în far furie ºi  n im eni n-a vrut sã iasã în  oraº ca s ã-m i
cumpere una nouã, iar Doamna, ca sã rezo lv e s ituaþia,
mi-a ar uncat în  silã un polon ic  cu fasole scãzutã pe care,
la  foamea mea, am lipã it-o  scurt.  Deja nu mai era c ând
mi-am  pus eu problem a gustului . Probabi l cã fusese cam
veche, iar la  c ãldurile astea nici n-ar fi de m irare sã fi fost
ºi  puþin al teratã.

   Urlu  din nou. A cum  chiar cã mi-am  dat drum ul  în
toatã regula. Imediat apar e Domnul  înnodându-º i
cordonul la halat. �Ce draculu i te-a apucat, domnule, de
ridic i tot blocu l în  p ic ioare ?� Dar eu eram  deja la uºa de
la  intrare ºi smocuri în treg i din moc hetã ieºeau de sub
gheare le  mele ner voase. �Te pom eneº ti  cã a i ºi tu un
nec az  !� s e lum inã e l c ãutându- ºi c heile . Din câtev a
sãri tur i a junsesem în m ij locu l r ondului  de flori  din tr e
b loc uri  ºi  nu cred cã, dacã la  ora aceea Daiana s-ar  fi
a flat prin  prea jmã, s-ar mai fi  apropiat apoi vr eodatã de
mine. Însã eu mã uº urasem, eram din nou normal, ºi
deºi  m ã sim þeam b ine, nu aveam t otuºi  poftã  de
zbenguia lã . Voiam d in  nou la  co lþu l meu. Sã dorm. S ã
dorm m ul t.

                                                    * **
   Domnul continua sã se întoarcã seara târziu , dar

nu mai venea beat ºi a tunci c hiar cã era o p lãcere sã te
guduri  printre  picioar ele lui sau sã te  rãstorn i cu burta-n
sus ºi el  s ã te gâdi le  c u degetele sa le fine miros ind a
tutun bun. �Iar a i avut vreo ºedinþã de n-ai  putut sã te-
ntorci  m ai  devreme ?� îl întreba Doam na. �Dragã, nu º ti i
c um  est e î n a fac eri . De ce le  mai  m ulte  or i, n iº te
aranjamente s erioase se fac dupã program . Este º i mai
mul tã l in iº te, nu te  deranjeazã to þi tâmpi þi i��. �Vezi,
draculu i, ce afaceri  mai înv ârþi, cã prea ai luat am ploare
! Sã nu in tri în  vreun rahat ºi  sã nu te m ai poþi  spãla pe
urmã n ici  cu c ister na de la pom pieri  !� �A cum , dacã mi-a
pus Dumnezeu mâna în  c ap, nu pot sã m ã opres c, dar tu
nu intra  la pãrer i, cã am ºi eu îngerul  m eu pãzi tor !� �Ai  pe
drac u, tu nu vezi cã umbl i cu nas ul  c am  pe sus, þi-a i
cumpãrat m aºinã, de b irou sã nu m ai  vorb im, ac um este
posibi l sã-þi  sch imbi amantele ca pe ciorapi ! Vino acasã
devreme º i pl imbã-þi  cãþe lu l, cã de aia l- ai  cumpãr at ! Cã
eu nu-þi s unt fatã-n cas ã, a i înþeles  ?� �Cât timp te  p lã tesc
ºi  obs er v cã nu-þi  disp lac e sum a pe c ar e þi -o  ac or d
period ic, trebuie sã prestezi  orice fe l de muncã !�  ªi, de
regulã, discuþiile continuau în aceeaºi  notã, pânã c ând
îºi aducea vreunul  am inte de mine ºi-m i punea ceva în
farfurie . Cã de îmbãiat nu mai putea fi  vorba. �Mai spalã-
l ºi tu !� zicea Doamna ºi -i în torcea spate le Domnului . �La
condiþia  mea cr ed cã-þi  da i seam a cã nu mai  pot sã m ã
oc up cu astfel  de sarcin i domestice !� rãspundea el dându-
ºi  importanþã. ªi poate c ã era chiar aºa, dar Doamna nu-
l lua în  s erios . Sistem atic  p leca de acas ã, aproape în
fiec ar e z i, exac t la  or a c ând mã sc otea a ltãdatã la
p limbare. ª i l ipsea c âteva ceasuri. A poi  s e în tor cea
obositã º i se culca. Din cauza inactiv itãþi i ºi  a  gândurilor
negre, îmi scãzuse ºi  pofta  de m âncare. �Ia ºi  m ãnâncã,
nenorocitu le , ia ºi  înghite  ! Sã te  saturi ! Cã mãnânc i cât
un copi l !�  P unctul  acesta de vedere nu numai cã m ã
deranja, dar m ã durea efectiv. Nu cred cã eram  un rãsfãþat
ºi  nu cred cã dãdusem eu buz na în  c asa lor. Dar eram ºi
cuminte. ª i atunci , de unde atâta urã ºi  a tâ tea reproºuri ?
De aici mi -a venit ideea cã trebuie s-o atenþionez. Pr ile ju l
s-a ivi t tocmai în  momentul  în care eu cãutam o so lu þie.
Pe neanunþate, sau poate cã fusese fixatã cu o z i înainte ,
n-aveam  eu de unde sã ºtiu, pentru cã pe mine nu m ã
inform a n imeni, în tr-o  zi , aproape de ora prânz ulu i,
Doamna a prim it o  viz itã. E ra tocmai bãrbatul  pe c are-l
vedea ea z iln ic. M ir osul  m eu nu m ã putea înºe la.
Înto tdeauna când Doamna se întorcea din oraº  mirosea
altfe l. M-am prefãcut cã v reau sã m ã joc  c u e l, îns ã
individu l m- a îndepãrtat, nu dur, dar ferm. Am s cheunat
puþin , ca º i cum m -ar fi  durut, iar Doamna a zis :�Lasã-l
dragã, nu-þi pune m intea cu e l, c ã este un an im al  b lând !�
Chestia asta a pus capac la  toate. M-am enervat groaznic.
Nu-mi  mai spusese nimeni pânã atunci  cã sunt un an im al.
Nici mãcar Domnul. A m mârâi t s curt ºi am atacat. O buc atã
de stofã d in  pantalonul  mus afiru lu i era de ja  în  gura mea.
De necaz, acesta a vrut sã-mi  tragã un ºut ºi  nu cr ed cã
era unul  de convenienþã, dar eu eram deja sub fo tol iu,
pãstrând la  vedere numai c apul  meu frumos, flocos , cu
urechile c iul ite , gata sã înr eg istrez e c ea mai m icã miºcare
ce ar fi  putut genera o primejdie. Degeaba l- a giug iu lit
Doamna un sfert de orã, rez erva de plãcere a om ului  se
evaporas e. A plecat în  cur ând ºi  Doam na m -a fugãrit

  Într-un articol publicat în HELIS (nr.6, iunie 2006) ºi mai apoi în LUCEAFÃRUL(nr.
33.20.09.2006) mi-am exprimat convingerea cã autorul dã personajelor sale viaþã ºi
culoare ºi cã ele acþioneazã numai funcþie de inspiraþia sa( a autorului ) , indiferent
cine este naratorul ºi care este modalitatea de narare.

  Domnul Nicolae Stan face câteva aluzii la intervenþia noastrã într-un articol din
HELIS(nr. 9, septembrie 2006) schematizând efectiv problema, situându-se departe
de fondul ei, expediind-o scurt : Fals !

  Pentru cã nu vreau sã mai intru în amãnunte ( un inginer afirmã niºte adevãruri,
nu face speculaþii ), vã propun în continuare, spre lecturã, proza intitulatã �Omul ºi
câinele�, publicatã în LUCEAFÃRUL (prin anii 2000), cu convingerea cã prozatorul
N. Stan nu va crede nici o clipã cã eu am întâlnit într-adevãr un câine, fie el ºi
deºtept, care sã-mi fi �lãtrat� efectiv aceastã poveste, contribuþia mea ca autor fiind
astfel numai aceea de a transcrie.(  I. NEªU)

I. NEªU

OMUL ªI CÂINELE

(Continuare în pagina 12)
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subiectu lu i. Completatã de in terpr etãr i ºi  de o r etor icã a
d isc urs u lui  c are s e ier arh iz eaz ã de la  sine ºi  s e
transform ã într -o  viziune un itarã la n ive l  tem atic  º i
cromatic, expozi þia  îns eamnã un pas înainte în demersul
creator al  p ic toru lu i, acesta abia acum începând sã- ºi
contur ez e sti lu l pers onal . A tât trupul  c ât ºi  c hipu l
înseam nã dezvãlu ire  ºi  nu pot fi cunos cut decât prin  mir aj.
Despre ac este lucruri in tr inseci  ne mãrturisesc  lucrãrile
numi te simbol ic  Genes is, Cãlãtoru l, Pers onaj ba linez,
Demoni i adâncului , Fr umoasa medus ã, Ritua l, e tc. Atunci
când l im baju l tãcut a l figuri i um ane ca par tea cea mai
revelatoare a trupului  dez vãluie sau as cunde ºabloanele
vie þii  in ter ioare a le c reatoru lu i , p ictura devine un fe l
automim esis , iar  în  caz ul opere i  lu i S i lviu  Soar e,
modali tatea de transfigurare a s ubiec tulu i pe pânz ã
devine derutantã d in  cauza mul titud in ii  de tr im i ter i
stil istice evoc ate prin  interpr etãri, prin trec erea d incolo
de propriu eu a un iversu lui  c orpului  e ter ic al  fiinþe i. Faptu l
cã toate ac este personaje nu au psiho logi i ºi cã nu existã
comunic are decât la  n ive lu l contem plãri i pe care no i o
trãim v is-a-vis  de e le , Ipos tazele gestului  demonic, titlu l
expoziþiei, înseamnã o sin tezã în  ex plorarea pos ibi li tã þilor
expresiv e a le  mãºtii  ca subiect plas tic, dar ºi  un periplu
în lum ea figurinelor  efilate , a  monºtri lor car e dobândesc
o fa þã umanã º i a to t fe lu l de reprezentãr i ale bes tiaru lu i
incluzând a ici  gama largã a reprezentãri lor orig inale cu
punc te de por ni re  în  ex otism ul c iv il izaþii lor  olm ec ã,
africanã sau indianã ori a civ ilizaþiei  europeane romanice
cu r el ie furi le  e i care împodobeau sp lendide catedrale.
Însã o singurã mascã amintind arta  brutã completeazã
recuz ita lucrãrilor,  sem n cã ar tistului  îi sunt încã aproape
avangardele ce le i de a doua jum ãtãþi  a  sec.XX d in  p ictura
europeanã. Aceastã compozi þie  num itã Personaj  to tem ic
prezintã  un per sonaj  fem in in , aproape s chizoid dupã cum
ne aratã tipo logia fe þei  ºi  deta lii le  anatomice. Pãrul  are
rep licã în  fibre le  texti le  de pe marg in i le  tab lou lu i, ia r
form ele geom etrice, capul rotund, trupul pãtr at cu in tarsi i
de material  c ola t ºi în cadr ul lui  m eandru l plus a lte  l im ite
decor ative, par tea in ferioarã a c orpulu i  pre luând
rot un j im ea superioarã a c apulu i , f ac  d in  aceas tã
com poz i þie  o  luc rare de rezistenþã, nu s ingura d in
ex po z i þie .

Numai c ã rever ia  plasticianulu i  nu se opr eº te la
poezia p lastic ã a c hipului  ºi trupului , c i îna in teazã în
crezul sãu artistic des coper ind savoarea rel ie furi lor  ºi a
structuri lor concepute cu acribia  unui  Sis if, trecând la un
moment dat d inco lo de decorativ. Cu ajutorul  acestuia
p las ticianul numai d isecã figura pentru a o r ecompune

în aspecte le  sa le  esenþiale . Nu conteazã n ici  lumea
figurativã, nici cea nonfigurativã, ci  formele s tr ucturilor
analitice, ale materia lu lu i colat c are dev ine r el ief. În tr-o
etapã ur m ãtoare nu rãm âne dec ât des ãvâr ºi r ea
elementu l antropom or f reve larea lui  în cu loare, co la j ,
fragmente anatomice red is tribu i te  în  as pecte i reale ,
apropiate de domeniu l visu lu i. Relativiz area expresie i
p las tice ºi  fantezia , capaci ta tea de in terpretar e º i
caracter ul  de r el icv ã des criu  structur a arhi tec ton icã a
imagin i i º i S ilviu  S oar e º tie  c ât de im por tantã es te
construcþia  în tr-un câmp vizual . De multe ori aceasta se
dez vãlu ie d intr -un pronunþat geometrism c u a jutoru l
c ãru ia  ar tis tu l  des cr ie  geogr afia  c h ipu lu i um an.
Impres iunea de material  textil , prefabr icatele de lemn,
substanþe le  nutri tive, co la je le , u le iu l pe pânz ã, conferã o
anum itã  preþioz itate  tehnicã tab louri lor. Inclusiv cu loarea
susþine partea vizualã p lãcutã ochiului  nostru  atunci când
privim frumoasele tablouri create de p ictorul  Si lviu Soare.

Tema personajului ºi  în  c adrul  ei , pe de o parte, a
ch ipului , pe de a lta, a  tr upului femin in , se cons ti tuie într-
o  ipostazã nouã în pictura lui  Si lviu Soare. Cu ac easta se
contureazã abia acum  o nouã viz iune de cuprindere
uni tar ã a pr oprie i  oper e în  date le  e i  s ti l is tic e
experim enta le  adoptate dupã îndelungi  cãutãri  de
expresiv itãþi  p lastice. M ãºti le  s ale  nu numai  cã sunt de o
in teriori tate  b iograficã evaluatã în  d imensiunea e i purã
fãrã d ivergenþe legate de factura decorativ ism ulu i s au a
im itaþi ilo r anterioare. Ac estea ampl ific ã un d iscurs vizual
la tent organizat pe douã coordonate. Pr ima, legatã de
ipos tazele gestului  demonic, cea de a doua, relaþionatã
cu cea d in tâ i eviscereazã c hipul . Stra teg ia de atac a
aces te s ubiecte impune nenumãrate posibi l i tãþi  de
expresie , însã aici se poate vorb i de un parcurs m orfolog ic
rezerv at nu neapãrat in tenþie i de dedublare a fi in þe i, ci
de expunere a frumoaselor pante coloristice pe care le
poate atinge ex presia  figuri i in ter pr etatã puþin naiv ºi
decorativ, m ai  mult exotic, c u o oarec are trimitere spre
arta  brutã ºi spre vechi ºi îndepãr ta te civ ilizaþi i. La orig in i
masca avea o dimensiune protectoare, dar a ici  ea oferã
ochiulu i nostr u desc hideri  s til i stice spre a le  lum i  ºi
in terpretãri surprinz ãtoare, ex presioniste, exper imenta le ,
im puse de punctul  de plecare a l subiec tu lu i. Completatã
de interpretãri ºi  de o retoricã a d is cursu lui  care s e
ierarh izeaz ã de la  s ine ºi  s e transformã în tr-o  viziune

unitarã la  n ive l tematic ºi crom atic , ex poziþia  înseamnã
un pas înainte în demer sul  creator a l pictoru lu i, acesta
abia ac um începând sã-ºi  contureze s ti lu l personal. Atât
trupul  cât º i ch ipu l  înseamnã dezv ãlu ire  ºi  nu pot fi
cunoscut decât prin mira j. Despr e aceste luc ruri  intrinseci
ne mãr turises c lucr ãri le  num ite  s imbol ic  Genesis,
Cãlãtor u l,  Per s onaj ba l inez , Demoni i  adânc ulu i,
Frum oasa medusã, Ritua l, e tc. Atunci  când l imbaju l tãcut

a l figuri i umane c a partea cea mai reve latoare a trupulu i
dezv ãluie sau ascunde ºabloanele vieþi i in ter ioare ale
creatorului , pictura devine un fe l automimesis, iar în c azul
operei  lu i Si lviu Soar e, modali tatea de transfigurare a
s ubiec tu lu i  pe pânzã devine derutantã d in  cauz a
multitudini i de trimiteri s ti li stice ev ocate prin  interpretãri,
prin  trecer ea d inco lo de propriu  eu a un iv ersu lu i corpulu i
e teric a l fi in þei. Faptul  cã toate aceste pers onaje nu au
psiho logi i ºi  c ã nu exis tã comunicare dec ât la  nive lu l
contem plãrii  pe care no i o  trãim vis-a-vis de e le , Ipos tazele
gest u lu i  dem onic, t it lu l  unei  ex poz i þi i  anterioar e,
înseamnã o sin tezã în explorarea posib il itãþilor  expresive
ale mãºtii ca subiect plastic , dar ºi  un perip lu  în  lumea
figurinelor e filate , a  monº trilor care dobândesc o fa þã
umanã ºi  a to t fe lu l  de reprez entãri  a le  bes tiar ulu i
incluzând aici gama lar gã a repr ezentãrilor începând cu
civi lizaþia  o lm ec ã, a fricanã sau indianã ori c ivi l iz aþia
europeanã romanicã cu r el ie furile e i car e împodobeau

splendide catedrale. Însã o singurã mascã amintind arta
brutã c ompleteazã r ecuzita  luc rãr ilor,  semn cã artis tu lu i
îi sunt încã apr oape avangardele celei  de a doua jumãtãþi
a  s ec .XX d in  pictura europeanã. A ceas tã compoz iþie
prezintã  un per sonaj  fem in in , aproape s chizoid dupã cum
ne aratã tipo logia fe þei  ºi  deta lii le  anatomice. Pãrul  are
rep licã în  fibre le  texti le  de pe marg in i le  tab lou lu i, ia r
form ele geom etrice, capul rotund, trupul pãtr at cu in tarsi i
de material  c ola t ºi în cadr ul lui  m eandru l plus a lte  l im ite
decor ative, par tea in ferioarã a c orpulu i  pre luând
rot un j im ea superioarã a c apulu i , f ac  d in  aceas tã
compozi þie o  lucrare de mar e þinutã plasticã.

Unul  dintr e c ele m ai  întinse judeþe ale Românie i
Mari2 , Ia lomiþa  c uprindea  partea de s ud-es t a  M unteniei
ºi  se învecina c u: judeþul  Ilfov  (la  vest), judeþu l Prahova
(la nord-v est), judeþe le  Buzãu ºi Brã ila  (la nord), fluviu l
Dunãrea (la  sud º i la est), dinc olo de care se întindeau
judeþe le  Durostor ºi Constanþa. Îna in tea anulu i 1925,
judeþu l Ia lom i þa avea o s upr afaþã de 6 789 k mp, o
populaþie  de 212 511 loc ui tori ºi cuprindea 7 plãº i, cu 3
comune ur bane, 51 comune rurale, 183 s ate ºi 3 c ãtune3 .

Dupã organizar ea de la  s fârº i tu l anulu i  1925,
suprafaþa judeþu lu i era de 7 095 kmp.4 , ia r populaþia  de
259 957 loc uitori, dintre  care oraº ele aveau dupã cum
urm eazã: Cãlãraºi  13 162 locu itori , Slobozia 5 035
locuitori , Urziceni  3 619 locu itor i. La nive lu l judeþu lu i,
existau o comunã urbanã reºedinþã de judeþ (Cãlãraºi),
douã comune urbane (S lobozia ºi  Urziceni)  º i 138 de
comune rurale.

Plãºi le  judeþu lu i erau în  numãr de 8 ºi  anume: Urziceni
(c u reºedinþa la Ur ziceni) , Rov ine (c u reºedinþa la
Reviga), Cãzãneºti (cu reºedinþa la Cãzãneºti ), Lehliu
(c u reº edinþa la  Lehl iu), C iocãneºti ( cu reºedinþa la
M ir cea-Vodã) , Sloboz ia ( cu reºedinþa la  Sloboz ia),
Þãndãre i  ( cu r eº edinþa la  Þãndãr ei )  º i  Feteºti  (c u
reºedinþa la  Feteºti ).

Plasa Urziceni cuprindea ur mãtoare le  comune rura le:
Patr u-Fraþi, Moldoveni , S lã tioar ele, Jilave le , Rãduleºti,
Ar mãºeºti , B ãr buleº ti, Gârbov i, Coº er eni , B or ãneºti,
Speteni, Bãrcãneºti , Eliza-S toeneºti , Condeeºti , Manas ia,
Alexeni , B roºteni , Princ ipesa M aria ºi  M alu. P lasa mai
c upr indea º i  sat ele : P anþo iu , Cacaleþi , C ioc âr l ia,
Cotorca 5 , Bozianca 6 , Sin teºti, Uleº ti , C ioara, Butoiu  ºi
Fundu-Cr ãs ani7 .

JUDEÞUL  IALOMIÞA ÎN  PERIOADA   INTERBELICÃ
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P las a Rovine cuprindea c omunele r ur a le :Valea
Mãcriºu lu i, Grindaº i, Grindu, Cole lia, Cocora, Rovine,
Rev iga, Crunþi, Pr incipesa E lena, Nico leºti, Mi loºeºti ,
Griviþa, Tra ian ºi Smirna. Un singur sat era în cuprinsu l
aceste i p lãºi , anum e S tr apazan.

Plasa Cãz ãneºti  cuprindea c omunele r ura le : Sfântu
Gheorghe, Balaciu de Sus (B alac iu), Munteni -Buzãu,
Cãz ãneº ti , C ioch ina, Copuzu, Sãrãþen i, Raºi 8 , Orezu,
B or duº elu, M arsi l ien i , Albeºti  ºi  Bueº ti. P las a mai
cuprindea ºi sate le :  Balac iu  de Jos (P iteºteanu), Piers ica,
Dâlga Mare, Dâlga M icã, Bata luri º i S ãulescu 9 .

Plasa Lehliu cuprindea c omunele rurale: Frum uºica,
Brãtia, A xin te le , Crãsani de Sus, Crs ani de Jos, S ãlc ioara,
Horia, A rþari , ªtefãneºti, Sãpunar i, Lehliu, Rãsvanu, Dor-
M ãrunt, Pel inu, Soc oale le , Dr agoº -Vodã, Nuc et u,
Lupºanu, P levna, Domniþa  Mar ia , M ihai  V iteazu, V lad
Þepeº, Crucea ºi  Floroa ic a. Satele d in  aceas tã plasã
erau: Panduri, Bãrbãtescu, V lã icu leºti , Crãsani -Mazil i,
Crãsani- Eforie 1 0, Odaia, Cãrãuºi 1 1, Rain ic , Neamþu,
Bogdana, Valea S eacã, Radu-Vodã º i Valea Rusulu i.

Plasa Cioc ãneºti c uprindea comunele rura le : Fãur ei ,
Ulmu, B oºneagu, Dorobanþu, Vãr ãºti , C iocãneº ti,
Sm ârdan, Barza, Gãunoºi, Independenþa, Rasa, Cuneºti ,
Cacomeanca, Cuz a-Vodã, Cãlãraºii  Vechi, ªtefan-Vodã,
Radu-Negru, M ircea-Vodã, S atu M odel , Tonea ºi  Roseþi.
Satele  din aceastã p lasã erau: Chirnogi, Andolina, Caro l
I, Podu- Lupi , Potcoava, Fleva, B ogata, Vaidom ir, Radu-
Vodã, Ceacu, Stoeneºti º i Mãgureni .

P lasa Sloboz ia c uprindea c om unele rur a le :
Andrãºeºti, M isleanu, Perie þi, P ribegi, Poiana, Iv ãneºti ,
Ion Ghica, Ciu ln iþa , Am ara, S lobozia Nouã, Gheor ghe
Lazãr, Bor a, Cos âmbeº ti , Gim bãºani, M ãrcu leºti, S udiþi

ºi  Periºoru. Sate le  d in aceastã plas ã erau: Ghim paþi,
Motâlva, M ori le , Dragal ina ºi Lahovar i.

Plasa Þãndãre i cuprindea comunele rurale: Þãndãr ei,
Bucu, Ograda, Frãþileº ti , Sãveni , P la toneºti, Hagien i,
Vlãdeni , Chioara, B rãi li þa , P iua- Petr ii , Giur geni, Gura
Ia lom i þe i,  Luc iu , M iha i l  Kogãln ic eanu, M ur geanc a,
Brãtianu ºi Iazu. Sate le  componente erau: Strac hina, Fer-
d inand I, Sfântu Vasi le , Valea Troni i, P ribegeni, Bucºa,
Valea Cioare i ºi Dumitreºti.

Plasa Feteºti cuprindea com unele rura le: Coº logeni,
Dic his eni , ª ocar iciu , J egãl ia , Gâldãu, P ie tr o iu ,
Coc ar geaua, Ste ln ica, M al tez i, Cegani, Borduº ani  º i
Fãc ãeni . Sate le  d in  p lasa Feteºti erau: Satu ieni , Brãtieni,
Ol tina, Mârleanu, Bul iga, Jegãl ia (Depozi t-Arm ãsar i),
Feteºti (Colon iº ti ), Lãten i ºi  Inimã Rea1 2.

Prof.Drd. ªtefan GRIGORESCU

NOTE
1. Vezi  ,,Moni torul  Oficia l� nr.282 din 29 mar tie 1923,

pag.1.
2. Doar Caraº, Hunedoara, Tim iº- Toronta l, Cetatea

Albã ºi B ihor erau mai în tins e.
3. A nuaru l  ,, Soc ec �a l  Rom ânie i

Mari .Vol.II.Provincia.1924-1925. Editura ,,S ocec & Co.� ,
Soc.Anon.B ucureº ti , 1925, p .299.

4. S upr af aþã pãs tra t ã apoi  în  toatã per ioada
interbe l icã.

5. Cioc ârl ia  ºi Cotorca erau loca li tã þi aparþinãtoare
de com una urbanã Ur ziceni .

6. Des trãmat efectiv înaintea rãzboiu lu i, B ozianca mai
avea doar câteva cas e, lângã Gârbov i.

7. A ceeaºi  stare ca ºi  la  Bozianc a, locu itori i d in  Fundu-
Crãsani  p lecând ca întemeietori în  satele Buto iu  ºi  Sfântu
Gheorghe.

8. Atât Sãrãþeni , cât ºi  Raº i, erau încã pe malu l râu lu i
Ialomi þa.

9. La ci rca 5 km sud de Borduºelu; u lterior destrãmat.
10. Crãsani-Mazi li ºi  Crãsani- Eforie er au la ci rca 5

km sud de Crãsanii  de Jos ºi  la 1,5  km  vest de Sãlcioara,
Mazi li i având vatra  c hiar lângã P ãdurea Cãlugãru lu i;
amândouã erau aproape destr ãmate.

11.Vatra acestuia se afla aproape de punctul unde
astãzi  ºoseaua d inspre Raºi  coteºte cãtre  Sãlc ioara.

12. Cãtun, aflat la  jumãtatea drum ulu i dintre  satul
Fer dinand I (azi Mov ila) ºi  Jegãlia (Depozi t-A rmãsari ).

Dupã rãz boiul de ( re)întregire naþionalã, organizarea Vechiului Regat a  rãmas ca înainte, iar  provinciile
unite cu þara-mamã ºi care pânã atunci avuseserã organizarea administrativ-ter itoria lã  specificã statelor
multinaþionale din care fãcuserã parte, au fost împãrþit e la  rândul lor  în judeþe. Cu privire la  împãrþirea
administrativ-ter itorialã  a þãr ii, Constituþia  din anul 1923 prevedea la  Titlul I. ,,Despre ter itoriul României�,
art.4:,,Ter it or iul României, din punct de vedere administ rativ , se împarte în judeþ e, judeþele în comune.
Numãrul, întinderea ºi subdiviziunile lor teritoriale se vor stabili dupã formele prevãzute în legile  de organizare
administrativã�1 . Organizarea administrativ-teritor ialã a României Mari s-a realizat în anul 1925, prin decretul
din 7 octombrie.
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Cazul p ictorului  S ilviu  Soare este unul aparte, av ând
în vedere cã potenþia lu l sãu tehnic este s usþinut de unul
conceptual , viz ibi l nu numai în  recentele c reaþii plastice
de facturã experim enta lã , ci  ºi în  ce le  precedente, care
amintesc  p ic tura în  p la in-a ir ºi  pe cea cubist-analiticã.
Dar  orizontu l  abor dãri i s ale însumeazã d in punct de
vedere tematic portre tu l , pe isa jul  ºi  nat ur a s ta tic ã,
abordãri care l -au tr ansform at într-un co lorist de mare
rafinam ent. A c es t d in ur mã as pec t îl  detectãm  în
compozi þi ile cu flori ºi  obiecte a le  m icrocosmosului  uman
unde artistu l pune accent pe subiectu l p lastic, cu loarea.

 Dincolo de aceas tã perspectivã se aflã  portr etele.
Evocate frontal  sau d in  profil  ele au o notã de nostalgie
în  ansamblu l tablour ilor figurativ e, deº i ca numãr nu
ocupã un loc important în  creaþia artis tu lu i care, ind iferent
dacã es te vorba de imagin i  mai  vechi  sau m ai no i

foloseºte maniera ton în ton, c eea c e îl  recom andã dr ept
acel  colorist pentru  care procedeele cromatice constituie
unul d in tre mi jloacele fundamentale de real iz are ale

unei lucrãri. Chiar  atunci  când un studiu  dupã naturã ar
im pl ica variaþi i cerute de e lementele a tm osferice, artis tu l
nu s e haz ardeazã în iluzi ile  pe care ochiul  i  le  o ferã, ci
se lecteazã cu atenþie  anumi te  motive corespunzãtoare
propriu lu i orizont vizual . Însã, aºa cum  se în tâmplã cu
opera oricãru i artist ºi  c ea a lu i Silviu  Soare c unoaºte
mai  m ulte  etape de c reaþie, fiec ar e cu identi tatea ºi
puterea ei  de s ugestie, dupã cum  ºi  gustul  comanditaru lu i
a  devenit o  opþiune la un mom ent dat. Dacã este destinatã
unui public mai larg ne in iþia t în  to t fe lu l de teorii  despre
artã  sau dacã este adres atã privi toru lu i av izat, pictura sa
plac e pentru cã repertoriul  abordãri lor  se extinde tematic
ºi  stil istic la un vast areal  de preferinþe, fiindc ã stãpânirea
tehnicilor este un atu, iar ultimele creaþii  îl a firmã ca pe
un artist cu o mul ti tud ine de posibi li tãþi  de exprimare
plas ticã. Rolu l eboºei  nu este de negli ja t. Schiþând foarte
vag în  c re ion º i  modi fic ând luc rarea pe par cur su l
e laborãri i, supr apunând douã-tre i stra tur i de cu loare,
p las tic ianul n i s e dezv ãlu ie  un veºnic  exp lorator a l
domeniului artis tic. Uti lizarea de materia le diverse prec um
plas a de pescui t, texturi de plasã º i sfoarã, car ton, placa j
co lorat, paste fã inoas e, nisip  ºi griº , structuri în  re lie f
e laborate în cuþi t, peste care sunt suprapuse cu lori, ceea

Nãscut la 30 martie 1955, Baia Mare, judeþul Maramur eº
1975-1979-ur meazã cur sur ile Insti tu tului  Poli tehnic din
Bucur eºti , Facultatea de Tehnologie Chim icã
1983- absolvã ªcoala Popular ã de Ar tã  din  B ucureºti,
clasa profesor ulu i Ion Costa
1996-  îl  cunoaºte pe p ictoru l german de orig ine c ehã
Kurt Jahelka. A cesta îl  îndrum ã spre arta nonfigurativã
Expoz iþii personale
1998-Sala de expoziþi i a  Asociaþie i Ar tiºti lor P lastici,
Bucureºti
1999-Fordoc , Cãlãraºi
2001- Primãria  Cãlãraºi
2002-P refectura Cãlãraºi
2003-Teatru l Foar te M ic, Bucureºti
2004-ianuar ie-E l  Ins ti tu to  National  de A dul tos,
Guahalajar a, Spania
-mai-Casa de Cultura, Guadalajara, S pania
-iun ie-House Style  Center, Guadala jar a, Spania
2006-M uzeul  Dunãrii  de Jos Cãlãraºi
2006-P rotoieria Cãlãraº i, Centr ul  Cul tura l UNES CO
Ionel  Perlea, Slobozia
Partic ipãri la  expoziþii de grup
1990, 1991- Cairo , Egipt
1997, 1999- Bucureºti
2000-Târ gu-Jiu
2004-El  Foro, A zuqueca de Henares, Spania
Lucrãrile  sale se aflã  în colecþii particulare din
România, Spania, SUA, Germania, Franþa, Ita lia , Egipt,
Arabia S auditã, Libia, Israel

ce c onferã transparenþã cu ro l de atenuare a stridenþelor
cromatice ºi luciului  sunt elemente ce definesc orizontu l
sãu artistic. În  oric e re feri re la pictur a lu i Si lviu Soare
trebuie pus accentul  pe u ltim a per ioadã de creaþie  care
se îns crie  în  tipul  de dis cur s experim ental postmodern,
sem n c ã p las tic ianulu i  îi  sunt aproape avangar dele
tim pulu i sãu. În  acest contex t s e afi rmã speci fici tatea
pic turii  sa le  c onturate înc epând c u an i i 1980-1985.
Sugestii  veni te  d in  sfera arte i negre, indiene, dar ºi din
fr esc ele antic e,  e lem ente pur dec or ative º i  li ter e
chinez eºti  sti li zate, forme s in te tice, l in ii  gestule-acesta
este pictoru l ºi  aceas ta este arta sa.

Tema pers onajului  ºi  în  c adrul  ei , pe de o parte, a
ch ipului , pe de a lta, a  trupulu i femin in , se cons ti tuie  într-
o  ipostazã nouã în pictura lui  Si lviu Soare. Cu aceasta se
contureazã abia ac um  o nouã viz iune de cuprinder e
uni tar ã a pr oprie i  oper e în  date le  e i  s ti l is tic e
experim enta le  adoptate dupã îndelungi  cãutãri  de
expresiv itãþi  p lastice. M ãºti le  sa le  nu numai  cã sunt de o
in teriori tate  b iograficã evaluatã în d imens iunea ei  purã
fãrã d ivergenþe legate de factura decorativ ismulu i s au a
im itaþi ilo r anterioare. Ac estea ampl ific ã un d iscurs vizual
la tent organizat pe douã coordonate. Prima, legatã de
ipos tazele gestului  demonic, cea de a doua, relaþionatã
cu cea d in tâi, s e evis cereaz ã c hipu l. Stra tegia de ataca
acest e s ubiecte impune nenumãrate pos ibi l itã þi  de

expresie , însã a ic i se poate vorbi
de un parcurs m orfolog ic  rez ervat
nu neapãr at in tenþie i  de
dedublare a fi in þe i , c i de
expunere a fr umoas elor pante
coloristice pe care le  poate atinge
expresia  figurii  interpretatã puþin
naiv  º i decorativ, mai mult exotic,
cu o oarec are trim itere spre arta
brutã º i spre vechi ºi  îndepãrtate
civil izaþii. La origini  m as ca av ea
o dimensiune protec toar e, dar
a ici  ea ofer ã oc hiu lu i  nos tru
deschider i sti lis tice spr e a le  lumi
º i in terpr et ãr i  sur pr inz ãtoare,
expr esion is te , experim ent ale ,
im puse de punctul  de plecare al
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