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Nu-i aşa că numărăm mai uşor de la 1 la 100 
decât de la 100 la 1? 

Nu mă refer nici la ani, nici la bani şi, pur şi 
simplu, la număratul ca atare. Încercaţi: 1, 2, 3, 
4, 5… 96, 97, 98, 99, 100. Dar: 99, 98, 97, 96? E 
mai greoaie numărătoarea, trebuie să 
recunoaştem… 

Ştiţi de ce? Pentru adevărul banal că la cifra 1 
nu se ajunge uşor. Chiar nu se ajunge deloc, 
dacă acel 1 nu urmează a se constitui în ceva, 
ceva care să reziste şi, fireşte, să se multiplice. 

Aşa că, dacă ne-am propus să înveştmântăm 
în haine de sărbătoare HELIS 100, adevăratul 
sărbătorit nu poate fi decât HELIS 1. Căci 
vinovatul, cum s-ar spune, este 1, fără de care, 
desigur, nu am vorbi azi de 100. 

„Vinovat e tot făcutul, / sfânt doar nunta, 
începutul…” spunea poentul. Şi nu doar poetul, 
ci chiar matematicianul… 

Stihul nu mi-a venit întâmplător în memorie, 
istoria acestor locuri, istorie cuibărită în sufletul 
meu, l-a răscolit cu siguranţă... 

Istoria culturală a acestor locuri. 
Da, acest spaţiu n-a fost sorocit doar 

agriculturii, ci şi culturii. Ba chiar s-a dovedit a 
fi uneori, ca să nu spun de cele mai multe ori, 
mai propice culturii decât agriculturii… 

Ce vreau să spun? Vreau să spun că HELS n-
a apărut din neant. 

Păcatul originar, dacă mi se îngăduie, se 
consumase deja. 

Se consumase într-un fel prin apariţia 
„Pământului” (1932-1944), o publicaţie ce a 
fost şi  rămâne  de  referinţă  în istoria acestui 
neam. O publicaţie în care a semnat mai toată 

Sută la sută HELIS
floarea scriitorimii  române  din  perioada   
interbelică. O publicaţie în care, în ciuda 
faptulului că era, în fapt, un  periodic „pentru 
apărarea intereselor ialomiţenilor”, provoca 
dezbateri, dezbateri culturale, care şi acum sunt 
în actualitate: rostul şcolii, rostul cărţii, soarta 
romanului românesc, soarta poeziei, soarta 
nuvelei, rostul publicaţiilor de provincie… În 
„Pământul”, a apărut primul text în limba 
română din „Les chardons du Baragan” , „scris 
chiar de mâna lui Panait Istrati”, cum consemna 
Eugen Cialîc, redactorul şef, ( un fragment din 
primul capitol). În „Pământul”, Sadoveanu, tot 
„cu mâna lui”, a răspuns în scris unei anchete 
despre soarta romanului românesc (or, se ştie, 
de la Sadoveanu nu obţineai uşor o rostire, 
darmite un text scris…). La aceeaşi anchetă din 
„Pământul” despre soarta romanului românesc 
au răspuns şi Mircea Eliade, şi Eugen Ionescu… 
Graţie „Pământului”, Liga Culturală, în frunte 
cu Nicolae Iorga, era o prezenţă activă în acest 
spaţiu al ciulinilor Bărăganului, înfiripându-se 
aici un fel de „Capşa” de provincie… 

Iată sublinieri menite să redea, cât de cât, 
dimnesiunea cestei publicaţii. 

Aşadar, apariţia HELIS-ului n-a fost o 
simplă apariţie.

A fost chiar o cutezanţă.
Pentru că era vorba de asumarea istoriei. 
De cununie cu istoria. 
Şi, iată, HELIS stăluceşte deasupra 

PĂMÂNTULUI. 
Sută la sută HELIS!

Ion ALECU

Sută la sută HELIS

Parazitul este definit de DEX ca fiind 
organismul animal sau vegetal care trăieşte pe 
seama altui organism şi căruia îi provoacă daune, 
boli sau chiar moartea. De aici şi celălalt sens de 
„a trăi din munca altora”, de „a nu produce 
nimic”. Acest mod de a explica parazitismul este 
unul tributar ideii că există în acest univers 
organisme „bune” şi organisme „rele”, animale şi 
plante folositoare şi nefolositoare. Sofistica 
noastră de vacanţă poate merge mai departe; 
„folosinţa” este o stare a lucrurilor materiale sau 
numai consecinţa utilizării de către folositor? Să 
ne întrebăm, spre exemplu, dacă nu cumva omul 
este din punctul de vedere al planetei un soi de 
parazit (şi în acest sens, nefolositor!) care trăieşte 
pe spinarea ei (la propriu) şi care îi produce 
daune, boli şi în viitorul foarte apropiat, moartea. 
Imaginaţi-vă miliarde de viermi găurind ultimul 
măr din această livadă de la marginea galaxiei. 

  Şi atunci, de ce să blamăm bietele organisme! 
Puricii, păduchii sau  viermii spun într-o expresie 
stilizată povestea invidiei faţă de tot ce ne 
seamănă. Privirea noastră romantică se îndreaptă 
către păsări şi fluturi, vietăţi cu care nu avem nici 
o legătură şi care nu ne fac concurenţă. Ele 
plutesc în aerul dimineţilor, noi colcăim prin 
propriile gunoaie, fie ele pungi de plastic, cutii de 
carton sau gânduri ce ne-au putrezit în minte.

După „Raportul Tismăneanu”, cartea de 
poveşti cu … 666 de pagini şi care a făcut furori 
prin „grădiniţele”  private ale politicii, o nouă 
apariţie editorială face deliciul publicului. Ea se 
cheamă „România medievală” şi este parte a unui 
proiect mai amplu pe care (cine credeţi!?) 
Institutul Cultural Român îl gestionează, cu 
intenţia de a racorda civilizaţia neaoşă la valorile 
europene…bla, bla, bla…. Volumul, cu vreo 400 
de pagini, beneficiază de prezentările 
simandicoase ale lui Baconski şi Patapievici şi 
es te  semnat  de …elveţ ianul  Laurent  
Chrzanovski. Nu vă speriaţi şi nici nu fiţi 
răutăcioşi, ionii, gheorghii şi mariile sunt 
înăuntru. Puţină reclamă cosmopolită nu strică 
nimănui! Substanţa cărţii este o poveste, aşa cum 
se întâmplă în toate istoriile şi din acest punct de 
vedere nimic deosebit. Ceea ce o face cu adevărat 
interesantă este gustul pe care ţi-l lasă cititul. 
Simţi la un moment dat că întreaga construcţie nu 
este altceva decât imaginea pe care o au muştele 
despre laptele în care au căzut. Pentru ele, atât 
laptele cât şi oala sunt proiecţiile propriilor 
cunoştinţe despre .. lume şi viaţă, fără nici o 
legătură cu explicaţiile vacii sau ale olarului 
despre subiectele în cauză. Acest aspect îi conferă 
lecturii un anume fabulos şi o poate justifica. 
Ceea ce nu se mai justifică este informaţia 
conform căreia întregul proiect de promovare a 

Livada 
de la marginea 

galaxiei

istoriei României, scrisă de cei care au căzut în 
lăpticul ei dulce, costă câteva milioane de euro 
din bugetul nostru amărât. Dacă o făceau pe banii 
lor era cu totul altceva. 

Laurent Chrzanovski este unul din mulţii 
străini care se îndrăgostesc de  plaiurile noastre, 
de istoria noastră şi de femeile noastre. Şi-a 
cumpărat o casă la Sarmizegetusa (fosta Ulpia 
Traiana), s-a căsătorit cu o româncă şi trăieşte 
înconjurat de vase de lut şi obiecte tradiţionale. 
Mă bucur pentru el din tot sufletul, dar mă 
încumet să-i dau un sfat; istoria oamenilor nu este 
suma iubirilor şi a bucuriilor lor, ci simţământul 
durerii comune. Dacă Patapievici îl va ruga mâine 
să scrie un studiu despre limba română (ceea ce 
nu este chiar aşa de improbabil!) să refuze 
politicos, spunând: „Acum, sunt doar fericit  s-o 
vorbesc!”

De ce am început aceste rânduri cu un 
pseudodiscurs despre paraziţi? Nu pot explica 
coerent. Pot doar să vă spun că atunci când aud de 
ICR, în mintea mea apare imaginea unui măr din 
care un vierme ieşit pe jumătate îmi dă cu sâc-sâc! 
(www.ziarulialomita.ro)

                                                        Dan Elias

19 AUGUST 1881 - 19 AUGUST 2011

130 DE ANI DE LA NAŞTEREA 

COMPOZITORULUI GEORGE ENESCU
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Passionaria Stoicescu, pag. 2: un punct 
interesant de vedere – 10.

Alexandra Teodorescu: pag. 5-6: episoadele ar 
fi trebuit sã conveargã spre unitate, dar nu prea se 
întâmplã. În rest, bine scris - 9.

Titi Damian, pag. 7: lãudabilã intenţia D-lui 
Damian, care o datã în plus face dovada uriaşului 
sãu apetit intelectual, dublat de un simţ critic 
remarcabil  - 10.

Gabriel Biţunã, pag. 8: poezii vag aride – 8.

F. Raluca Voiteanu, pag. 8 : în ciuda vârstei daţi 
dovadã de maturitate -10.

Gheorghe Dobre: realizaţi cea mai simplã hartã 
a unei cãlãtorii iniţiatice în absurd, dar plinã de tâlc 
– 10.

Tudor Cicu, pag. 10: analizã corectã şi 
competentă – 10.

Augustin Mocanu, pag. 14: roman biografic de 
500 de pagini?  Ori a fost comandat şi plãtit bine, ori 
eroul cãrţii este o personalitate europeanã… dar eu 
nu ştiu !

Elena Ruxandra Petre, pag. 10-11:  rezultatul 
unor cãrţi pe care nu le-am citit – 9.

Ioan Neşu, pag.11:  mereu sclipitor – 10.

F. Loredana Dalian, pag. 12: mai existã oare 
lumea asta? – 10.

Petru Botezatu, pag. 20  – 8.

Victor Nicolae (p. 13); Şerban Codrin (p. 13); 
Ştefan Grigorescu (p. 15) ; Gr. Spermezan (p. 
16); Mihai Iorga (p. 17); N.P.Vrânceanu (p. 17); 
Claudiu Grecu (p. 18); Vasile Iamandi (p. 19) – 
10.

Adrian Dinu Rachieru, pag. 20: analizã 
competentã  – 10.

Romeo A. Ilie, pag. 6: nu cunosc romanul, dar 
apreciez stilul comentariului dumneavoastrã – 10.

Costel Bunoaica, pag. 20:  limpezindu-vã mai 
mult limbajul câştigaţi evident maturitatea liricã -
10.

P.S. – O revistã culturalã echilibratã rareori 
încalcã regula treimii. Când textele de analizã şi 
informative culturale prevaleazã îndeosebi în 
defavoarea literaturii, atunci revista devine 
interesantã pentru un grup restrâns de cititori. De 
aceea eu folosesc un instrument care-mi 
displace… notele, fiindcã mã scutesc de multã 
vorbãrie. 

                                                 Dan Simion

Ushuaia, Patagonia  07.07.2011

 Revista

 „Helis” 
iunie-iulie 2011

   S-a născut în Slobozia, are 26 de ani. A urmat 
cursurile Liceului de Artă „Ionel Perlea“ din Slobozia. 
Moşteneşte talentul artistic de la tatăl său, scriitorul 
Costel Bunoaica. Este absolventã a Universităţii 
Naţionale de Muzicã Bucureşti şi a Masterului – 
Universitatea Mozarteum din Salzburg – Austria. A 
avut contract de un an cu studioul de operã de la 
Bayerische Staatsoper München. A susţinut 
numeroase spectacole şi concerte în Europa (Austria, 
Germania, Franţa, Italia, Spania, Ungaria, Belgia, 
România).

A interpretat roluri ca:
Violetta Valery – Opera ”La Traviata” de G. Verdi
Mimi – ”La Boheme” de Puccini
Gilda – ”Rigoletto” de G. Verdi
Kohstanze – ”Rãpirea din Serai” de W. A. Mozart
Despina – ”Cosi fan tutte” de W. A. Mozart
Elisetta – ”Cãsãtoria secretã” de D. Cimarosa
Spectacole şi concerte recente:
La Traviata – rolul Violetta Valery în Germania şi 

Franţa (Bucureşti - Versailles) la faimosul castel 
Chateau de Bucureşti (24, 25 iunie 2011);

Concerte în:
- Innsbruck, Nürnberg, Salzburg. La Carcasonne 

(Franţa), în iulie 2011, concert susţinut în cinstea zilei 
naţionale a Franţei, împreunã cu Maestrul Jose 
Carreras, pe scena teatrului Jean Deschamp.

Urmeazã în curând:
- Douã competiţii de interpretare vocalã în Austria 

şi Rusia (Moscova); a trecut proba eliminatorie şi 
urmeazã participarea în semifinalã – septembrie 2011;

- Concerte pe scena operei Deutsche Oper am 
Rhein Düsseldorf şi la Filarmonica Berlin, precum şi 
alte concerte în Salzburg. 

MIRELLA BUNOAICA

 Miercuri, 10 august 2011, ora 19.00, în sala de 
concerte a Centrului Cultural UNESCO ”Ionel Perlea” 
Slobozia a avut loc un RECITAL EXTRAORDINAR 
SUSŢINUT DE SOPRANA MIRELLA BUNOAICA şi 
invitaţii sãi, IOANA IONESCU - pian, EDGAR 
OCAMPO VASQUEZ - chitarã (Mexic).

Poeţi din „Zodia Helis“

Ilie Comãniţã – „REGÃSIRE„

Ca sã produci sonete trebuie sã fii serios motivat 
sentimental. Domnul Comãniţã a fost, poate, prea mult!

De atâtea sãrutãri şi îmbrãţişãri pãtimaşe nu poţi sã 
crezi decât cã iubita domniei sale ori este foarte 
viguroasã, ori patentatã Michelin.

Exploatând intens aceeaşi temã, autorul nu a fãcut 
decât sã-şi îngroape sonetele remarcabile în multe 
altele marcate de stângãcie.

Potenţialul liric existã la autor, de la care aş fi 
încântat sã citesc şi altceva decât sonete , chiar versuri 
neîncorsetate de rimã, dar fãrã iubitã, mãcar în 
urmãtorul volum.

„REGÃSIRE“
Pag. : 7; 10; 14; 17; 28; 34; 80; 103; 125; 128; 

191; 193; 201; 205; 209.
                                                   Dan Simionescu
                                     Buenos Aires, 05.07.2011

  Prozatori din „Zodia Helis“

Tudor Cicu -  
„Cãlãtor prin valea plângerii“

Citind aceastã carte am descoperit un mare 
portretist. Fiecare povestire este un portret al satului, 
pe care uneori îl identifici cã ar fi satul copilãriei tale şi 
mai ales al oamenilor pe lângã care ai trecut, dar nu i-
ai 'vãzut' niciodatã. Autorul îl coopteazã direct pe 
cititor în aceastã rememorare a unei lumi care parcã nu 
a fost niciodatã şi chiar simţi asta, datoritã stilului 
neprotocolar utilizat în povestiri. Limpede, direct, 
simplu, Tudor Cicu restaureazã memoria 'Vãii 
plângerii', care de fapt este incremenitã în segmentul 
sãu temporal, iar fãrã aceastã restaurare am fi mai 
saraci şi mai trişti. Minunatã 'Galeria de portrete ' a D-
lui Cicu, galerie pe care vã invit din toata inima sã o 
vizitaţi.

                                                    Dan Simionescu
                                     Buenos Aires, 05.07.2011
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Vasile Alecsandri şi cazul „Mioriţa”
de Alexandru Bulandra

sau

Experiment rarisim în cultura română
Discret. Elegant îmbrăcat, măsurat în gesturi şi 

vorbe. Corect. Cumpătat în toate. Plin de tact. Ştie 
să asculte şi-ţi răspunde privindu-te atent, 
niciodată repezit, doar după câteva clipe, cât 
cântăreşte răspunsul. Evită polemicile inutile. 
Mediu de statură, dar fruntea plină, rotundă şi 
părul negru, sârmos, creţ, tuns uniform îl fac mai 
impunător. O piele creolă pe un chip uşor oacheş, 
cu ecouri vag asiatice în priviri, venit de undeva 
din Colelia Bărăganului, îl ştiu de o viaţă la 
Urziceni, în preajma Bibliotecii. Maestru de 
ceremonii, mi l-aş fi dorit şi când am lansat prima 
carte. Era plecat, ar fi făcut-o cu mare artă. L-am 
întâlnit în paginile „Magazinului de Urziceni” pe 
care-l scotea cu seriozitate, trimestrial, prezidând 
concursul literar „Dor fără saţiu” , la multele 
lansări de carte în Urziceni sau în altă parte. În 
multele şi lungile drumuri făcute împreună am 
avut discuţii agreabile pe diverse teme, i-am 
urmărit apariţiile la televiziune, l-am vizitat la 
birou. Credeam că-l cunosc îndeajuns. Până acum 
câteva zile, când, studiindu-i cartea (studiu de şase 
ani amânat, o să explic motivul mai încolo) Vasile 
Alecsandri şi cazul „Mioriţa” (O anchetă 
literară), ed. Helis, Slobozia (2006), 334 pag., am 
descoperit în paginile ei câteva rânduri care m-au 
răscolit, obligându-mă să-l privesc altfel, din 
interior: „M-am gândit, mai ales în ultima vreme, 
că s-ar putea să mor, lăsând cazul neîncheiat pe 
hârtie, deşi în cap e rezolvat... pentru mine, 
stăpână este mintea. Sunt, cum s-ar zice, un 
cerebral. Ea deţine tot ce-şi dezvăluie acum. Eu 
mă ţin doar după ea, căutând să-i intru în voie. Am 
învăţat cum s-o iau, pe departe, să nu se crispeze, 
că imediat trage oblonul.  Ştiu când şi cât trebuie 
să se odihnească. Unele insuccese, despre care nu 
e bine să-i aduc aminte, au panicat-o. Cu 
rezolvarea acestui caz sper să-şi revină, să se 
reabiliteze... Nu că e a mea, că o port în creierul 
meu, dar poate ar merita, după atâta efort, să 
trăiască, în sfârşit, un succes. Ce mult s-ar 
bucura, cititorule, să te vadă fericit, împătăşindu-
te din munca ei!” (p.173)

Aşadar, un foc mocnit vreo douăzeci şi cinci-
treizeci de ani. Nu este singurul caz. Dar acum este 
unicul. Singur împotriva unei mentalităţi 
colective împlântate de zeci de ani în conştiinţa 
românilor şi anume că „Mioriţa” cu cele peste o 
mie de variante ale ei este o creaţie 
colectivă.Alexandru Bulandra, în cartea sa, nici 
măcar nu polemizează cu cineva anume. El doar 
investighează cu metodă folosind tehnica anchetei 
juridice, face o arheologie a textelor folclorice din 
jurul Mioriţei (doine, balade, colinde), din jurul 
întregii creaţii a lui Alecsandri (poezie, proză, 
teatru), pentru a aduce la lumină un fapt deja 
cunoscut: Mioriţa este o capodoperă a literaturii 
române care îl are ca autor pe genialul poet, iar 
miile de variante culese de către folclorişti nu sunt 
decât variante folclorice ale creaţiei culte pătrunse 
în mediul folcloric.

Opinii care să exprime tranşant paternitatea lui 
Alecsandri ori semne de întrebare, dubii (Duiliu 
Zamfirescu, Moses Gaster, Marienescu), au mai 
fost exprimate, dar tranşantă este afirmaţia lui 
Nicolae Manolescu: „Nu trebuie să existe dubiu: ,, 
<Mioriţa> şi celelalte poezii populare sunt opera 
lui Alecsandri”. Al. Bulandra face o afirmaţie la 
fel de tranşantă pe care o susţine într-un demers 
strălucit de 334 de pagini: ”<Mioriţa> este un 
experiment natural rarisim în folclorul românesc: 

un text absolut curat – şi întreţinut aşa sub 
controlul literei scrise - , este introdus în circuitul 
folcloric şi iese din acesta după un anumit timp, 
cinsprezece-douăzeci de ani, interval în care a 
parcurs memoria a zeci şi zeci de interpreţi din 
multe zone folclorice.” Mai departe, maratonul 
Mioriţei, susţine cu mii de argumente cercetătorul, 
a început la masa de lucru a lui Alecsandri unde se 
aflau Colinda păcurarului şi Ciobanul sătul de 
ciobănie, baladele olteneşti Joi de dimineaţă, 
Corbea, Toma Alimoş, apoi Mistriceanu, Soarele 
şi Luna, Fratele şi sora.

Este o uriaşă responsabilitate culturală pe care 
cercetătorul şi-o asumă, conştient fiind de riscurile 
de a fi expediat în derizoriu. Are câteva atuuri, 
subliniate de criticul Aureliu Goci în prefaţă: 
Trăim într-o epocă a demitizărilor şi a 
desacralizărilor, contextul cultural-literar ca şi 
fondul social politic sunt permisive, autorul este 
informat şi performant.

Alexandru Bulandra nu este de formaţie 
folclorist, dar este un atent cunoscător al 
folclorului, un folclorist „de birou”, un avantaj 
enorm pentru el, de formaţie filozof, căci îşi poate 
permite să privească fenomenul cu un ochi 
proaspăt, din afară, neinfluenţat de clişee. În 
această „anchetă literară” procedează asemenea 
unui anchetator juridic, adică metodic, meticulos, 
exact, limpede, ştiinţific. Propune obiectul 
investigaţiei, situaţia de plecare, cercetează 
minuţios amprente psihologice, sociale, politice, 
urme, relatări, amintiri, investighează întreaga 
operă a lui Alecsandri (poezie, proză, teatru), mai 
ales creaţia folclorică, pătrunde, într-un admirabil 
eseu în psihologia omului şi a autorului (culegător 
de folclor, coordonator, editor, comentator). Fraza 
cheie a demersului său ştiinţific o descoperim 
formulată discret: „Să ştiu să-mi pun întrebările 
potrivite pentru a interoga textul din mine”. Nu 
porneşte a priori de la afirmaţia tranşantă că 
Alecsandri este autorul baladei, ci se dovedeşte 
precaut: „Voi înainta cu ancheta acolo unde ne va 
conduce adevărul”. 

Chiar din primul capitol intitulat Cuvânt de 
ascultare îşi ia ca aliat cititorul, atrăgându-l în 
capcana unei lecturi agreabile dar profunde, 
recurgând subtil la o dublă interogaţie dubitativă: 
”O fi bine? N-o fi bine?” Nu uită să-l ia martor sau 
confident, de zeci de ori, printr-un obsedant 
apelativ, niciodată obositor: „Nu-i aşa, 
cititorule?”. Cititorul-ţintă nu-i oricine, ci unul 
format, informat şi tânăr. În această fascinantă 
investigaţie, în această călătorie spirituală nu 
porneşte să descopere, ci să re-descopere, 
recurgând la o documentare temeinică, vehiculând 
ilustre nume ale folcloristicii (Iorga, Xenopol, 
Gheorghe Vrabie, Mihai Pop, Adrian Fochi, 
Amzulescu, G. Dem. Teodorescu, D. Caracostea, 
G. Ibrăileanu, G. C. Nicolescu – biograful lui 
Vasile Alecsandri etc.), în total 68 de surse 
bibliografice, pentru a nu lăsa loc dubiilor sau 
incertitudinilor.

După ce-şi pregăteşte cu răbdare cititorul pe 
aproape treizeci şi cinci de pagini, îşi continuă 
demersul în capitolul preliminar, Note 
informative. Trei capitole se numesc: Martorul 
Alecu Russo, Martorul V. Alecsandri, Martorul 
AT. M. Marienescu, între care integrează trei 
capitole-popas, prilej de reflecţie pentru autor şi 
cititor, intitulate sugestiv Staţie de gând. Acordă o 
atenţie deosebită, într-un capitol separat, 

filoromânului Ubicini. 
Capitolul al zecelea 
(aproape o sută de pagini) 
devine punctul culminant 
al „anchetei”, numindu-
se tranşant Reconstituire 
– cum a scris Alecsandri 
„Mioriţa”. Aici scriitorul 
face o muncă migăloasă, 
în subcapitole separate 
realizează  arheologie  
unor versuri din baladă. 
Începe cu titlul  Mioara-
Mioriţa, continuând cu versurile: Pe-un picior de 
plai; Pe o gură de rai; Iată vin în cale; Trei turme 
de miei; Pe l-apus de soare; Că-i mai ortoman; 
Mi-l (considerat cheia baladei); De trei zile; Din 
fluier doinaş; Lacrimi de sânge; Soarele şi luna; Şi 
stele făclii; Măicuţa bătrână.

Cum era şi firesc, capitolul final se numeşte 
Textul recunoaşterii surselor, un rezumat-
concluzie a întregului demers ştiinţific. Acesta este 
original prin tema abordată. Cartea este originală 
şi prin metodă – ancheta literară, prin tehnica 
modernă a confesiunii – permanentul dialog cu 
cititorul - , dar mai ales prin stil. Impregnată de 
informaţie, bine dozată şi aleasă, cartea nu este 
rece, seacă, aşa cum te-ai fi aşteptat, ca într-o  
lucrare ştiinţifică obişnuită, stilul este al unui 
scriitor profund, exersat, având o cultură 
temeinică. De multe ori, formaţia filozofică îl 
trădează dând la iveală eseuri fermecătoare despre 
miracol, soartă, divinitate sau despre realitate şi 
închipuire, o poartă prin care pătrunde în labirintul 
sufletesc al creatorului Mioriţei: „Omul, ca ceea 
ce este, aparţine realităţii. Când intră în lumea 
închipuirii, el îşi schimbă oarecum starea 
devenind ceea ce poate fi. Adică dintr-un ins 
anonim al cotidianului se iveşte cineva în lumea 
virtuală... un erou, un cap încoronat. Dar lumea 
virtuală este construită de închipuire din imaginile 
pe care sufletul omului le-a reţinut în sine şi pentru 
sine de-a lungul timpurilor – ceasurilor când s-a 
simţit fericit în lumea reală. Putem, cred, 
conchide, că şi în realitate, cât de crudă ar fi, 
există anumite locuri şi lucruri, un fel de mici 
aşezări în care sufletul insului anonim se simte 
fericit; deci zone din realitate compatibile cu 
închipuirea, principiul diametral opus, dacă el 
impresionează sufletul în mod plăcut. Şi aceste 
cadre spaţio-temporale sunt înregistrate, 
fotografiate şi puse la păstrare în casetele din 
suflet, ca suvenire. La gura sobei, iarna, vine 
închipuirea şi...” (p.130)

Operă unică în cultura română a ultimilor 
douăzeci de ani -, ca să-i epuizezi toate nuanţele, 
trebuie să scrii o altă carte, Mioriţa lui Alecsandri 
s-a răspândit în popor în mii de variante în tot 
spaţiul spiritual românesc. Operă genială, 
comparabilă doar cu Luceafărul eminescian 
(deopotrivă poem epic, liric, dramatic şi alegoric) 
şi-a găsit, după mai bine de un secol şi jumătate, o 
pledoarie pe măsură în persoana scriitorului şi 
cercetătorului de mare probitate Alexandru 
Bulandra. Demersul lui depăşeşte limitele 
orizontului Bărăganului, devenind o lucrare 
ştiinţifică de avergură naţională cu impact major, 
pregătită să răstoarne un clişeu inoculat mentalului 
colectiv timp de mai bine de un secol şi jumătate. 

Două întrebări de final:
1) De ce nu şi-a semnat Vasile Alecsandri 

capodopera?
2) Cum se explică faptul că Mioriţa, odată 

publicată, s-a răspândit în peste o mie de variante?
Răspunsul convingător îl dă Alexandru 

Bulandra în această carte de ţinută academică.
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· Oamenii de ştiinţă (cercetătorii) dau soluţii doar 
la disperare, când trebuie să spună ce-au făcut cât au 
stat degeaba. Când vine domnul deadline. Soluţiile 
tehnice, tratamente medicale, produse noi apar astfel, 
fără să îmbunătăţească nimic. Unii sunt salvaţi de 
reclamă. Pe ceilalţi, beneficiarii, nu-i mai salvează 
nimic. Bineînţeles că exagerez. Pe beneficiarii care 
au scăpat îi mai poate salva ceva: un nou împrumut la 
bancă.

· O poezie este valoroasă pentru mine atunci când 
depăşeşte nivelul „jocului secund”, când numărul 
sensurilor în care poate aluneca şi pe care le poate 
scoate în faţa minţii mele, fără ca întregul să sufere în 
vreun fel, e cât mai mare. Savoarea unui joc al 
inteligenţei în care poţi alege e mai mare decât orice 
impunere, cât de insidioasă ar fi şi cât de frumoasă. 
Câştigul cititorului poate fi uneori mai mare decât al 
scriitorului.

· Nu iau niciodată în posesie o operă de artă 
făcând-o regina minţii mele. Recunoscându-i 
valoarea, o asimilez difuzând-o uniform în mintea-
mi. Aici va avea mult de muncă, pentru că va 
consolida idei şubrede, va participa la desfiinţarea 
altora, va fecunda altele, într-un echilibru reglat 
independent de ea dar conţinut de mine, dependent în 
cea mai mare parte de puterea de asimilare a voinţei 
mele. Cealaltă parte, infimă, se ghidează şi după alte 
legi. Îi spun echilibru pentru că sunt convins că 
miraculoasa stare a creaţiei nu evoluează deloc 
anarhic. Cel mult aşa ne-ar fi plăcut nouă să fie.

În marginea drumului, o bătrână. Verde, basmaua 
ei se adună cu un nod sub bărbie. Se fereşte greoi de 
un camion care îşi lasă umbra pe gardul văruit.  
Puţină lume la ocazie azi, o grupare imprecisă, 
înfrigurată. Doi elevi de liceu se hârjonesc, se 
împing şi timpul înzăpezit înaintează cu greu prin 
Câmpia Română. 

Acum mai multă precizie: Are cam treizeci de 
ani, înalt, haină călduroasă, impermeabilă. E puţin 
încruntat, poate din cauza frigului. Trage de pe umăr 
un rucsac ruginiu şi scoate din el mănuşile. La 
jumătatea gestului renunţă pentru a face cu mâna 
unui Mitsubishi Pajero. Şoferul zâmbeşte şi luptă să 
accelereze. Lângă rigolă, nămeţii murdari se 
reazemă unul de altul.

Autocarul a oprit ceva mai încolo. 
-Hai, care urcă? Hai că m-apucă noaptea. Ce faci 

mamaie, te sui sau nu? Toată ziua pă drum şi vă caută 
moartea p'acasă. Hai mai în spate, mergeţi pă culoar. 
Gata. Bine-aşa.

Autocarul se opinteşte împingând evenimentele 
către seară.

-E liber aici?
Fata se trage puţin spre geam, să-i facă loc. El se 

aşează cu greu, la picioare e o geantă mare, grea, o 
poziţie incomodă. E cald, îşi scoate mănuşile, 
fularul. În autocar sunt elevi de liceu, se cântă, 
bagaje, treninguri şi pulovere multicolore. Încearcă 
să pună mănuşile şi fularul în plasa de deasupra. Cad. 
Încearcă din nou. Cad. Le înghesuie în sfârşit într-un 
echilibru precar. Acum îşi scoate haina, scuze, e ok, 
am loc. De fapt, aerul singur mai are loc între 
oameni, respiraţia, gândul fără întoarcere.

Fata se uită pe geam, nu i se vede chipul. E 
subţire, fragilă şi inima îi bate cu putere. Asta o va 
face frumoasă.  El se ridică  puţin, căutând o poziţie 
comodă. Îl supără geanta asta care nu încape sub 
scaun. Nu are unde să-şi pună piciorul drept. În 
sfârşit a găsit un loc între geantă şi fata de liceu care 
se uită pe geam fără să i se vadă chipul. Fruntea ei se 
sprijină de sticla rece, răsuflarea ei abureşte 
ferestrele caselor într-un sat din Câmpia Română. 

Acest bărbat tânar, puternic, sigur pe el, se 
foieşte, îşi caută un  loc în viaţă. Sigur, poate că e 
frumoasă, mai ştii? Se ridică iar sprijinit de spetează 
şi trage de rucsacul ruginiu. Îl pune pe genunchi şi 
scotoceşte după revistă. A început să ningă. 
Autocarul ocoleşte cu grijă locul unui accident. 
Elevii se adună la geamuri, comentează, apoi totul 
este uitat. Totul. Marius Stan

Piciorul drept aproape că i-a amorţit. Îl întinde 
puţin dar nu prea e loc. Umărul ei, şoldul, coapsa,  
căldura corpului ei firav. Ca un şobolan emoţia se 
strecoară ronţăind marginile creierului. Citeşte 
câteva rânduri, apoi dă pagina. Atingerea se 
prelungeşte, elevii cântă, cineva s-a ridicat în 
picioare. Lumina scade, apoi se face frig, apoi dă iar 
pagina.  În costumul de schi, tânarul trup de fată, 
crud, fibră şi catifea, privirea ei se stinge încet peste 
zăpadă, peste Câmpia Română.

A închis revista, o pune pe genunchi, cade, o pune 
iar, cade, şi atingerea nu mai are sfârşit. Nu peste 
mult are să-i fie dragă fata asta care încet, fără vorbă, 
pe umărul lui a adormit. Abia acum îi vede fruntea, 
ochii, obrazul stâng mai mult decât cel drept. E 
frumoasă, doamne cât e de frumoasă, mai ales acum, 
făcând plajă pe malul Mediteranei, la Cannes, atâtea 
celebrităţi, Taylor Lautner, Shia Labeouf, Johnny 
Depp, mai ales Johnny Depp. Luminile Coastei de 
Azur ca o adiere îi trec prin păr, cum ar putea să se 
mişte tocmai acum, singurul reazăm al visului ei?

 -Mă, care fumezi acolo? Tu, ăla cu tricou galben, 
ce te uiţi aşa? Să ştii că te dau jos imediat. Ei drăcia 
dracului! 

Şoferul e vigilent, se lasă seară.
De ceva timp ninge îndesat şi farurile mătură 

podeaua înzăpezită. Undeva, lângă Andrăşeşti, 
autocarul opreşte pufăind ca un bivol. Bătrâna cu 
basma verde coboară poticnindu-se. Ninge pe 
creştetul şi umerii ei. Nu se scutură, ce rost mai are?

Fata respiră lent, sacadat şi respirarea îi inundă 
plămânii, inima, creierul, sânii ca două vrăbii. Goală 
în hainele imponderabile, transparente, fărâma asta 
de viaţă cu puţin peste şaisprezece ani zâmbeşte în 
somn. Emoţia primei zăpezi în iarna demult 
începută, frigul asupra pielii şi căldura înlăuntru, 
ziua care abia mai pâlpâie.

Drumul parcă s-a îndreptat, căderea zăpezii 
accentuează contrastele. E din ce în ce mai frig şi 
credinţa că totul este doar o întâmplare îl face se se 
gândească la

-Paştele mătii de animal! De unde dracu a apărut 
şi ăsta? 

Autocarul s-a oprit brusc ca şi cum s-ar fi izbit de 
un zid. Bagajele s-au împrăştiat pe culoar, tot felul de 
lucruri claie peste grămadă. Jumătate în vis, fata la 
prins de braţ.  Jumătate  cu drag,  jumătate cu frică el 

s-a întors către ea, numai puţin, atât cât să o vadă mai 
bine. Să fie sigur că nu s-a lovit sau, doamne fereste, 
s-a trezit din vis.

-N-a fost nimic, doar un câine rătăcit. Poţi să mai 
dormi, dacă vrei.

Fata respiră repede, sacadat. Geamurile se 
aburesc în dogoarea obrajilor ei.  Acum îl priveşte 
drept în ochi, fără teamă. Jumătate cu drag,  jumătate 
cu frică degetele ei subţiri îi ating fruntea, pleoapa 
ochiului drept, obrazul aspru, neras, şi apoi se retrag 
în buzunarul costumului de schi. Precum reculul unei 
arme de foc, gestul acesta simplu îl izbeşte în inimă. 
Sângele pleacă icnind. Aşa ceva nu se poate, fata asta 
a înebunit, unde s-a mai văzut să îl mângâie pe obraz. 

Elevii s-au potolit, acum cântă, nu prea ştiu 
cuvintele. Treninguri multicolore, bagaje, râsete, 
linia orizontului tot mai nesigură. Şoferul a aprins 
farurile şi autocarul străbate Câmpia Română ca o 
lanternă aprinsă scăpată în fântână. Lângă el, în 
întuneric, foarte departe lângă el, degetele subţiri ale 
fetei ca vrăbiile i s-au cuibărit în palmă. Am ajuns la 
margine. Nimic nu se mai poate spune.

-La Urziceni coboară cineva? Hai că n-am voie să 
opresc în centru. 

Fâşâitul şoselei printre blocuri sporeşte 
singurătatea. El ar vrea să îşi tragă umărul de sub 
tâmpla ei dar uite cum i-a prins braţul, luminile 
vitrinelor, trecătorii, s-a strâns lângă el cu disperarea 
copilăriei care tomai a trecut, amintirile care i-au 
rămas mici, viaţa asta prea strâmtă. 

-Trebuie să cobor...
Ninsoarea a încetat, braţul e liber. Aerul singur 

mai are loc între ei, respiraţia, gândul fără întoarcere.
Se ridică, îşi pune fularul, haina călduroasă, 

impermeabilă. Pe umăr, rucsacul ruginiu. 
Revista a rămas pe scaun. 
-Păstreaz-o. Dacă vrei. 
Din întuneric, ţipătul ei mut s-a rostogolit în 

zăpadă.
-Hai, cine mai coboară, hai că am oprit pă interzis. 

Hai domnu', ce faceti?
El face un pas către uşă, apoi se întoarce. Întinde 

încet mâna şi cu neţărmurită dragoste, cu neţărmurită 
teamă şi dragoste, îi îndreaptă o şuviţă de păr. 

Autocarul pufăie încins. E noapte.
-Aaa...mulţumesc domnu', sănătate, numai bine...
În marginea drumului, un bărbat singur. Obrazul 

ei lipit de geam. Bijuterii în vitrina nopţii.

Gheorghe DOBRE

Fragmente
· Reacţiile intime din creier ce produc şi conduc 

existenţa noastră zilnică, fizică şi psihică, sunt aşa de 
complexe încât, deocamdată (hai să ne minţim 
puţin), nimeni şi nimic nu poate pătrunde în mijlocul 
lor fără să-i scape esenţialul. Omenirea evoluează 
prin indivizi. Celor trei creiere, centri de comandă 
(creierele din cap, abdomen şi inimă), se pare că li se 
adaugă un al patrulea. Câţiva oameni îl posedă şi ştiu 
de el. Noi nu-l studiem decât pe cel din cap. Cam 
puţin.

· Existăm, evoluăm, există şi alte specii, regnuri, 
toţi suntem puşi în mişcare de acelaşi tip de energie 
(ca să simplificăm, să putem înţelege, adică s-o luăm 
pe arătură), suntem forme autonome de energie 
încercând să se pună în echilibru cu universul. Dar 
asta înseamnă moarte. E o lege a termodinamicii care 
spune că orice corp cu temperatură diferită decât a 
mediului tinde spre temperatura acestuia. Adică spre 
zero absolut. E cam greu să rămâi optimist când îţi 
dai seama că ăsta-i traseul. Energii care se consumă, 
timpul fiind un subprodus al acestui proces. După ce 
se consumă şi ultimul strop de energie dintr-un corp, 
timpul dispare, pentru că nu mai are cine-l produce.

· Dar tipul de energie pe care îl conţinem (care ne 
locuieşte) şi care ne conţine e cel mai complex. Se 
poate îmbogăţi, fără efort aproape, la infinit.

· Nu e poezie propoziţia care spune că timpul nu 
curge la fel pentru toţi. Am un prieten pictor care mi-a 
spus, vara trecută, că are de gând să picteze o mulţime 
de tablouri după natură, câmpuri bătute de soare, 
Ialomiţa lenevind ca o femeie frumoasă printre 
copaci, case, oameni surprinşi şi copaci singuratici, 
multe tablouri cu copaci singuratici, ca sufletul lui. 
Toamna, tablourile, foarte puţine, erau pline cu 
altceva. Timpul lui interior a curs altfel, era un alt 
timp, pentru care nu s-a inventat un ceas care să-l 
măsoare, cu alte dimensiuni, chiar dacă l-a receptat şi 
pe cel conţinut de vara trecută. Şi vă asigur că l-a 
simţit mai bine decât ar crede şi el, dar asta se va 
vedea altădată, cine ştie când. Şi cine ştie ce forma va 
lua, pentru că timpul, în creierul nostru, se 
reconstruieşte în forme totdeauna altfel decât am 
crede.

· Opera de artă reconstruieşte şi ea timpul, 
rezultând un întreg autonom, cu propria-i evoluţie, 
care transmite altceva decât evenimentul zilnic şi (nu 
e paradox) luându-l ca martor, punct de referinţă, 
ridicându-se deasupra dar existând în el, 
asemănându-se cu el dar neîntâlnindu-se în nici un 
punct. Altceva. Altceva, izbitor de la îndemână, dar 
de neatins, pentru că-i inexistent material în spaţiul şi 
timpul în care evoluăm. Dar în ce spaţiu şi timp 
evoluăm?
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Patria nostra

Deasupra acestor copii şi-n ghiozdane
O floare fãrã nume ţipã în ierbar
Adolescente cu sânii pãtaţi de cernealã
Strâng mere începute uitate-n buzunar.
Privirile lor deshãmând sub arcade
Ademenesc crepuscular şi cuminţi
Cine coseşte lujerii nuferilor
Şi vestea începutã: “Dragi pãrinţi
Cineva coseşte lujerii nuferilor
În genunchi încâlcit printre alge,
Cineva arã locul bun pentru fântânã
Şi îngânã
Copacul cãzut încãrcat 
A muşcat umãrul iubitei
Celui plecat”

Un profesor demn pe micul ecran
Informeazã câţi arbori seculari sunt în ţară
Un mare pariu a fost câştigat:
Concertul se piteşte-ntr-un şold de vioarã.

Cogito ergo…

Chiuveta sâsâie ca limba de şarpe
Plasa de ţânţari tânjeşte să scape
Marea-ndoială desprinsă din cleşte 
De albul ochilor tăi se-ofileşte
Cuvintele capătă gust de pământ 
La cerul gurii orbecăind:

Eu pământ am gândit
Cât am putut de departe
În viaţă şi-n moarte.

Magna pars artis

„Mâna marelui pictor
Dă pânza cu grund
Şi vine diletantul să-şi mânjească opera.
Apoi,
Sculptorul sileşte să
cioplească în piatră
statuia norului încremenit 
în dreptul soarelui”
Aşa m-a oprit poetul despre care
Nimeni nu ştie că este poet 

dialog

                    lui Inculeţ Bãlan şi Anatol Pavlovschi

e toamnă, prieteni,
şi plînge amurgul
lumina se deplasează spre gri,
am rămas doar noi în pădure
încă o dată uitaţi de tăietorii de lemne,
să bem pentru această poate ultimă şansă
şi să căutăm femei părăsite în scorburi bătrâne şi calde,
e toamnă, prieteni,
noi stăm vertical
precum o cădere în sus
şi practicăm poezia
ca un dialog al înţeleptului cu moartea,
bineînţeles, prieteni, că e toamnă,
niciodată n-a fost altceva,
doar noi în pădure
şi poezia
ca o cădere în sus

psalm

Dă-mi, Doamne, iluzia că sunt,
că malul încă mi-e departe,
că tot ce mă-nconjoară sunt doar eu,

am să te rog, atunci când va fi fost să fie,
să-mi dai prea-sfânta nebunie
de-a crede
că mă-ntorc în lacrimi, în flori şi în femeie
ca să apar din nou
întreg şi înţelept şi drept

şi poate nu va fi de tot o nebunie

portret cu picioare 

albastre

scaunul singur, în colţ,
ca o chemare către mirosul umbrei tale,
doar picioarele,
                         retezate din amintire,
devin palpabile
                         şi-albastre,
căţărându-se pe vertebrele mele
ca
    pe
        o scară
                    ce
                        suie
                               la
                                  cer

cântec pentru Miriam
(rugă)

                                                                lui Natali

mai lasă-mi adierea
doar cât să-mi treacă rana
făcută de ochii tăi, demult,

Aurel Sefciuc

Bolnav şi uitat de nevastă,
Din învăţământ dat afară –
Era la film, la matineu:

„Vacarmul câtorva sute de copii
Mă bucură nespus, domnul meu.”  

Pieta

Unde-ţi sunt petalele albe:
abia le-am atins şi s-au lãsat 
ca nişte clape
dezgheţând la jumãtate cascada
Requiemului de Mozart

Unde-ţi sunt petalele albe:
voi striga într-o zi nimãnui 
şi de setea buzelor tale va crãpa
scoarţa copacilor pânã la sânge.

Unde-ţi sunt petalele albe:
           va fi strigãtul meu adânc precum un mormânt

care-a cuprins şi suliţa 
şi cuiele şi oţetul
şi tăcerea Cerului.

Sic transit

O, dar în loc de jale în lume există
Bulgărele de aur –
Prea pur ca să poată fi apărat în vreun fel  –

Iluminat la gândul acesta
Voi spune adevărat
Că l-am râvnit şi cu mândrie
M-am tras deoparte – treceţi, vă rog – 

Ce glorie poate fi renunţarea
 Voi dovedi cu şansa sufletului de a fi
 

Prea pur
Să mai poată fi apărat în vreun fel.

mai lasă-mă să ispăşesc

trădarea stâncii

ce nu mă va ierta nicicând,

întârzie deşertul

care-mi mănâncă faţa

în care-or creşte cactuşi şi scorpioni de aur,

mai lasă-ţi umbra genelor să mă urmeze-n somn

şi nu-mi lua înserarea din ochii tăi,

mai dă-mi o respirare

să mai trăiesc un veac,

mai lasă-mă să cred

când stâncă o să fiu

că tu o să-mi fii marea!

cântec pentru Miriam
(deşertăciune)

ţi-aduci aminte, Miriam,

când mă-nvăţai să scriu

cuvinte de iubire

cu vârful limbii pe nisip

(gustul deşertăciunii de-atunci l-am căpătat),

când răsăream în fiecare pom o lună plină

când ţi-aduceam oceane în priviri

cu vârful inimii-aruncam în tine

Şi totu-n jurul meu erai doar tu

Marian GHIŢEANU
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Raluca Conescu: Domnule Dobre, dv. sunteţi 
un veteran al poeziei ialomiţene. De când aţi 
început să vă implicaţi activ în lumea culturală 
ialomiţeană şi până acum, aţi întâlnit desigur poeţi 
şi prozatori de toate stilurile şi tipurile. Cum este 
Nicolae Teoharie ca scriitor? Dar ca om?

Gheorghe Dobre: Ca scriitor, Nicolae Teoharie 
este o voce nouă, proaspătă, consistentă, cu un 
discurs poetic mult peste medie, cu un bagaj 
cultural mare şi de foarte bună calitate, care bagaj se 
aşează foarte bine peste sensibilitatea lui. Omul 
Teoharie? Este adevărat. La două secunde după ce 
ne-am cunoscut, ştiam că suntem prieteni de-o 
viaţă. De fapt, omul Teoharie şi scriitorul Teoharie 
se confundă, nu pot fi „desfăcuţi”. Şi-mi face o 
plăcere nebună să constat că există o asemenea 
fiinţă în apropierea mea.

R.C.: Sunteţi fondator şi conducător al 
Asociaţiei Culturale HELIS şi redactor-şef al 
revistei cu acelaşi nume. Când a publicat 
Nicolae Teoharie pentru prima dată în revista 
dv.? Cum l-aţi descoperit?

G.D: Anul 2008 a început spectaculos. Şerban 
Codrin, care e un cerber neîmbânzit la poarta 
literaturii (n-ai cum să-l păcăleşti, oricâte trucuri 
rafinate sau nu ai folosi, nu te lasă să treci decât dacă 
eşti cel puţin bun), vine la mine, îmi dă nişte 
manuscrise şi-mi zice: „Citeşte-le şi verifică-mă. 
Cred că am dat de un mare poet. Dar nu pot să iau 
decizia de unul singur.” Le-am citit. Şi i-am dat 
dreptate. La întâlnirea următoare i-am confirmat că 
îmi asum şi eu răspunderea şi i-am cerut amănunte 
despre „inculpat”. Următorul pas a fost o întâlnire 
în trei. De atunci, tot ne întâlnim şi nu terminăm ce 
avem de spus, adică trebuie să ne mai întâlnim o 
dată. Nicolae Teoharie a debutat în revista HELIS în 
februarie 2008.

R.C.: Ce credeţi că atrage la poezia lui Nicolae 
Teoharie? Permiteţi-mi un exerciţiu de imaginaţie: 
dacă aţi fi un cititor al revistei şi nu poetul 
Gheorghe Dobre, cum aţi percepe poezia lui? 

G.D: Nu poţi să spui, din punct de vedere estetic, 
ce te atrage la o poezie valoroasă. Dacă aveţi 
răspunsul, să mi-l daţi şi mie. Atrage tocmai ceva-ul 
acela pe care nu poţi să-l defineşti dar e acolo, îl 
simţi şi nu poţi să-l explici. Dacă aş fi un cititor al 
revistei HELIS? Păi, sunt chiar primul cititor şi ştiu 
ce răspundere mă apasă când trimit fiecare număr la 
tipar. Toate materialele trec prin mâna şi creierul 
meu şi obiectul din faţa dumneavoastră e construit 
pe deciziile mele. E greu să mă dedublez şi să citesc 
revista ca un cititor obişnuit. Dar hai să facem acest 
exerciţiu. Toate textele lui au o notă comună, adică 
omul are stil sau stilul şi-a găsit un om. Chiar dacă 
aş citi o poezie de-a lui, dar nesemnată, aş spune 
fără ezitare că e scrisă de Nicolae Teoharie. Textele 
sunt bine şlefuite, au o coerenţă interioară 
remarcabilă şi merg pe mize mari, de care mulţi 
autori se sperie. Cea mai banală chestie este, de fapt, 
esenţa esenţelor: poetul se caută pe sine încercând 
să înţeleagă lumea. Cum? Afirmându-şi eul, dar  
raportându-se permanent la ea. Nu o pierde pe 
drum. Cum o face? În felul lui. Şi-mi place, fiind eu 
deghizat în cititor obişnuit, poezia scrisă de Nicolae 
Teoharie.

R.C.: Să revenim la realitate. Sunteţi înainte de 
toate poet. Aşadar, cum întâmpinaţi poezia lui Nicu 
Teoharie? Ce mesaj simţiţi că se desprinde din 
scrierea lui, ce comunică el cel mai evident?

G.D.: De mii de ani, temele sunt aceleaşi, n-ai ce 
inova aici. Scriitorii au nume pentru că îi 

„Nicolae Teoharie este o voce nouă, 
proaspătă, consistentă”

-interviu pe temă dată cu scriitorul Gheorghe Dobre-

diferenţiază modul de abordare a lor. Cu tehnici 
stăpânite mai bine sau mai puţin bine, fiecare 
folosindu-le în doze personale şi fiecare cu 
laboratorul lui. Literatura, arta în general nu 
avansează linear, ca ştiinţele, are alte reguli. Textele 
lui Nicolae Teoharie constituie un câştig. După trei 
ani de când am luat contact cu literatura propusă de 
Nicolae Teoharie rămân la fel de uimit. Nu mi-am 
revenit nici acum din uimire (şi ce bine-mi pare), de 
aceea trebuie să consideri tot ce spun aici ca pe nişte 
concluzii provizorii, de parcurs, nu definitive. 
Cioran e interpretat greşit, el nu e un pesimist de 
geniu care, după ce îl citeşti, te convinge să te arunci 
în gârlă. El mi se pare un mare optimist! Folosind 
metoda şamanilor, Cioran  scoate deasupra bolile 
lui şi ale lumii, le arată şi scapă de ele. E o curăţire 
dureroasă, dar care te/ne salvează. Cam aşa văd şi 
cărţile lui Nicolae Teoharie. Dacă o poezie ar putea 
să poarte un mesaj, să comunice ceva (ceea ce e o 
absurditate, poezia îşi este suficientă sieşi, nu îşi 
propune să comunice ceva pentru că, dacă ar face-o, 
ar deveni altceva) cam acesta ar fi cel conţinut de 
textele lui Teoharie. Poezia stă la masă cu noi! Tot 
timpul! Şi noi ştim. E stenică descoperirea asta. Mi-
a confirmat-o şi Teo.

R.C.: O temă despre care vreau să vorbim este 
importanţa influenţelor în creaţia poeziei şi mai 
ales importanţa anturajului cultural. Nicolae 
Teoharie a trăit separat de alţi poeţi, scriitori, o 
mare parte din viaţă. Cum credeţi că s-a răsfrânt 
această situaţie asupra poeziei lui? Credeţi că s-a 
schimbat poezia sa în ultima vreme, de când a 
publicat şi a luat contact cu grupul scriitorilor din 
Asociaţia Helis şi nu numai?

G.D.: N-am spus-o eu prima dată, dar vine bine 
în discuţia noastră: după ce asimilezi câtă cultură 
poţi duce, faci într-un fel şi-o uiţi (de fapt, o trimiţi 
în inconştient) şi abia după aceea poţi să te apuci de 
treabă. Discutăm în absolut, care nu există, 
realitatea (exterioară şi interioară) este mai 
învolburată şi mai nepăsătoare la scheme. Vorbind 
de importanţa influenţelor: e clar că sunt foarte 
importante, depinde cât de puternic eşti să le faci ale 
tale, cât de bine le valorifici şi le treci la OSIM pe 
numele tău. Şi anturajul cultural e, uneori, decisiv 
pentru evoluţia unui scriitor. Toate acumulările 
adunate în lungi ani de singurătate au făcut 
explozie, s-au limpezit şi-au explodat imediat ce 
Nicolae Teoharie a devenit o parte(importantă) a 
grupului din Ialomiţa. Dacă nu dădea de noi ar fi 
putut avea loc o implozie. Trebuie să fii puternic ca 
să supravieţuieşti într-un deşert cultural zeci de ani, 
să-ţi formezi o concepţie înaltă despre lume şi artă, 
să scrii excelent, fără să interacţionezi, fără să-ţi 
poţi verifica lucrările în ochii şi minţile altora. Să 
stai de vorbă, până la urmă, cu cineva care înţelege 
ce spui, chiar când polemizezi. Dincolo de modestie 
(uneori mă enervează), se ascunde o personalitate 
care-şi apără convingerile cu tărie şi argumente 
valabile. În esenţă, poezia lui nu s-a schimbat după 
ce a devenit membru al grupului HELIS, marile linii 
şi le fixase mai demult în singurătate. Ce are în plus 
acum? Are prieteni şi are infinit mai mult curaj. Şi s-
a apucat de muncă. Are poftă de muncă, lucru rar în 
tagma scriitoricească. Pentru că i s-a confirmat că 
nu munceşte aiurea.  E  meritul lui, dar şi al nostru. 
E o conjucţie fericită  a  astrelor  în  zona noastră. 
Să vedem ce iese.

Interviu realizat în ianuarie 2011 
de Raluca Conescu

Joc

bănuită de ecoul uitat
pe marginea scaunului
devin
imposibil de calmă
boicotînd
aşteptările tale
la o izbucnire năucitoare
la o răzvrătire
ireversibilă
devin
invers proporţională
speranţelor tale
necalculate
fiindcă
nu am gesturi rezervate
pentru
un joc nebun al conştiinţei tale
cununînd cuvinte incompatibile
rămîi în bolul tău de hîrtie
decupînd
albul care a mai rămas
după izbucnirea
soarelui din mine

Anomalie

Acelaşi ritual, zi de zi,
Se lasă proiectat pe alei
De oglinzi ţintuite în pereţii prăbuşiţi
Oraşul se fumează, încet-încet,
Carbonizînd ridurile asfaltului
Pînă la un superlativ de neînchipuit.
Se caută graţie în fumul strecurat semeţ
În aer...
Se caută curaj în fiecare ultimă dată
Dar...
Aceleaşi suflete vlăguite se consumă,
Încet-încet,
Uitînd hipnozul în plămîni,
Haşurînd destine noi cu tutun.

Lumina

tăvălită pe carosabil
fără nelinişti ascunse
cu prea mult curaj
te privea
se juca cu tine
cu frica ta pentru ea
şi cu spaima minutelor ce urmau
ai fi vrut s-o  îngrămădeşti
în pumnul
ce urma să tremure
de greutatea razei adunate
în grabă...
dar priveai
cum se dădea de-a dura-n ochii tăi
aşteptînd să te decizi
să nu îţi fie frică s-o vezi
s-o aduni
şi s-o păstrezi

Ana-Mihaela NUŢA
(Chişinău, R. Moldova)
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Introducere în 
taumaturgie

Teoria îngerilor

Cartea  poftelorElixirul perfect la roşu

  unde zeiţe-aduc spre nichelare,
în saci de rafii, aure de sfinţi.

Colonizez pe tablă-n fir de cretă
însemnele din cel mai pur delir,Prima minune
de parcă scriu cu sânge de vampir
în catalogul ce ne tot repetă.

Prin ochi
maniere de ierburi.

şi eroarea de melancolie
ca loc al elixirului. Mă iarnă…Obiceiul cotidian

al contactului cu lumea Pierzanie Condiţia sordidă de suflet
şi astfel lărgimea,

în aceste obiecte politicoase. Mă iarnă o pace laponăocuparea spaţiului din jur, Paradisul 
cu reni alergând în slavonădispariţia sensului. modifică aciditatea aripilor
sub fulgi fără păsări, osânze

şi zborul devine plictisitor Din două lucruri roşii topite-n răritele pânze.Teologia privitului. şi definitiv inutil.

Rachiuri prea tari, distilate
Se ia o linguriţă de nor din vieţile neîncercatePrimul templu Umbra şi se-ngroapă-ntr-un cal prin sferturi de crânguri buimace
până îi cresc fulgi, troiţă să mă dezbrace.

Facultatea corpului Umbra ca obiect de zburat până norului i se face foame
de a se împotrivi. printre ierburi. şi-nghite cai întregi E linişte, şi prea târziu

pe nemestecate: am palmele-n verde-auriu,
Dialectica amorţelii cu sine, Trupul greu şi steril, iar ochii din miez de tarhon.
un sine presupus orgoliul materiei Burtă filosofală. O iarnă mă cerne lapon
şi indulgent. superior organizate.

să-mi public nămeţii în tone
Trufia metafizicii Şi înainte de umbră, de slove uitate, slavone.Focul algirca titlu nobiliar. o bodegă de carne

împuţind Universul.

Lăsaţi-mă…Singurătatea? Ce mare scofală!?
A doua minune Ca şi cum ai sta gol

Condiţia zborului în faţa peretelui Lăsaţi-mă să stau întins
Există o morala a hazardului, şi nici o oglindă să te poţi vedea, sub cercul polar,

Lihnită mierlăo etică  a iraţionalului. în afara propriului tău vis, între zăpezi înadins
spunând cântece pe burta goală, visat într-o limbă necunoscută. ca-ntr-un ierbar.
la limita dintre viaţă şi moarte.Astfel fericirea devine normativă

şi se exercită suficient Şi nu îmi puneţi semne
Lăcuirea văzduhuluicât să nu dispară. pe unde stau întins;Sămânţa metalelor
sau alternativa prafului cât poate să însemne
absorbindu-i fiecare pas. ce-s eu, la cât e nins!

Poftă cu înfăţişare de nori.Al doilea templu Cu fără margini
sunt numai muribunzii. Eram desculţi…Şi astfel păsările s-au orbit

Revoluţia semnelor
şi s-au zburat,

făcătoare de oameni,
au împleticit spre amurg, Eram desculţi şi eram teferi

a ideilor  Alibi s-au izbit şi s-au tot izbit şi singuri coşul am lăsat
şi a indivizilor mimetici.

până când zarea întreagă pe trepte de orfelinat
Copertă de fulgi s-a umplut de vânătăi. cu primii noştri doi luceferi.

Legea armoniei prin formă ca un alibi al viciului.
şi acea distincţie

N-ai fi putut, oricum, scântei
halucinantă Legea prostituţiei prin har. să alăptezi. Nu curgi lumină. Elixirul perfect la roşua răului originar.

Am fost doar sfori de parafină
Fiziologic vorbind, Şi-am fi orbit privind la ei.Aerul adormise pe marginiDiscordia timpului. apostolii fluieră oase

Şi în acest fel se dantela:
de îngeri nepotriviţi Ridică-ţi capul şi-i ascultă
în impecabilele lor cum joacă lângă Ursa MareRestul e insomnie.A treia minune costume de abur. Jocuri de-aprins, nevorbitoare,

când noaptea e cu noi mai multă.
Cărţi fâlfâind.

Elixirul perfect la albLumina instituind abuziv
dominaţia văzului Ne-amestecăm…
prin pipăire. Zugravi

Miez de trâmbiţă
Ne-amestecăm în cărnuri. Unde eşti?ascuţind sunete.O lume a obiectelor lucitoare, Se freacă o pasăre de cer Vin şi ulei de candele ţâşneşti vorbitoare sau nevorbitoare. Şi i se ia albastrul de pene. când te strivesc cu buzele, fântâniŞi ele se nemurdăresc
ţi se deschid muşcate peste sâni.inexplicabil,

O, Doamne, îngerii tăi E timpul erezie doar, vârtej de trup!călugărindu-se.Al treilea templu au văruit de mântuială! O altă formă primenind ocup
când fără de cuvinte răsucesc

Trupul ca o consecinţă
chei potrivite să te tâlhăresc

a singurătăţii.
de tine, zidita mea de vie
în palmele-nvăţate cu pielea de hârtie.

Dictatură de linii şi unghiuri Predau… Noaptea se scurge pe sub uşi, încet.aproape legitime şi autonome;
Am gâfâitul unui proxenetimpecabil compromiţătoare. Focul aburos Predau deliru-n lucruri râzgâiate de astre în derivă şi planete,

de filosofi cu ochi surâzători, halucinând pe buzele-mi trompetePatetica utilităţii cu orice preţ,
Condiţia imediată a dezgustului prin vechi academii cu-nvăţători o pulbere ce n-a sporit nimic.a colectivismului
de sânge cu aripi, rostind aceleaşi verbe împăiate. Poate doar tu eşti calea ce-o ridicprin exerciţii fizice.
presimţind prin epuizare. amestecat de-atâtea lăcomii.

Stihii de reguli şi de cunoştinţi,Cinismul libertăţii virtuale.
Imemorială e poate dorinţa formule pentru nins, laboratoare Să nu-ndrăzneşti în zori să nu mai fii!

 

Dan Elias

CUVINTE ŞI FULGI
(Fragmente din antologia „Războiul de ţesut aripi”, gata de tipar)
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                                                         (1)

Vas cosmic, de materie stelarã,
Foc într-un bulgãr de pãmânt şi apã
Mai dulce ori sãratã, cât sã-ncapã
Sub aerul mai greu ca o povarã,
Vas pãstrãtor de-ofrande, ploi, morminte,
Mãri, fluvii, ziduri chinezeşti, imperii,                                
Coşmare devorând corãbierii
Oceanelor clãdite pe-oseminte,
Vas purtãtor de temple, evanghelii,                  
Tezaure-ale Dharmei, obeliscuri,
Eşti cer cu nouri, pajuri, munţi cu piscuri,              
Atelier lui Mozart, Boticelli,
         Vas mândru, vrednic paradis în floare,
         Planetã-albastrã şi mântuitoare…
                        (2)
Planetã-albastrã şi mântuitoare,
Din mâinile lui Dumnezeu, olarul,
Te-aşez pe-o masã, renãscând altarul
În universul tot mai gol de-altare.
Treziţi-vã, poeţi, de dimineaţã,
Sã înroşiţi cu Fiat lux bujorii
Şi câte pãsãri cântã-n oratorii,

De-ora?ia mult mai presus, mãreaţã,

Picteazã catedrale de luminã.
În candelabre, crini aprind profeţii,
Magnolii, nuferi zugrãvesc pereţii                             
Şi-ncearcã dediţei, flori de neghinã                         
         Şi mãrãcini, urzici fãrã credinţã                      
         Sã-ţi scrie nişte versuri de-umilinţã…          
                        (3)
Sã-ţi scrie nişte versuri de-umilinţã
Vor, tremuraţi de presimţire, macii
Mai zugrãviţi în alb ca urda-vacii,
Nu firavi, cât înfrânţi de neputinţã.
- Spre Golgota!, şi rãcnetul se-aude
Cu plesnituri de bice-n fiecare
Mãslin, tufiş, râu cãlãtor spre mare,
Ori salcie cu pletele zãlude,
Pânã cad beţi cãlãii de-obosealã…
Bãtut Iisus în panica de-amiazã
Simte cum cineva-i îmbrãţişeazã                                        
Întâi piciorul drept, pe stângu-l spalã
         De sânge-o floare-n lacrimi, dintr-o datã
         Dumnezeieşte de împurpuratã…
                             (4)
Dumnezeieşte de împurpuratã,
Asupra înserãrii cad cortine,                      
E-o somtuozitate de rubine
Şi linişte ca dupã-o Judecatã
De-Apoi, în trândãvii insomniace:
Regina nopţii, o tutungereasã
Cam ruşinoasã, cam neruşinoasã
Şi fãrã chef de la verdict încoace,
Filteazã, pritoceşte pânã-n zorii            
Narcotic de-ameţiţi cu precãdere
Parfumuri în oculte-ateliere
Şi-oricât ar mântui-o iluzorii 
         Iluminãri, se resemneazã, moare
         Spre ziuã, cu-ofilitã nepãsare…                                
                                  (5)
Spre ziuã, cu-ofilitã nepãsare,
Croitoreasa rãscoleşte ceaţa,
O pipãie şi-o-ncearcã, vârã aţa
În ace-ascunse printre degetare,
Mãsoarã sibilinic încã-o datã,
Mai taie, mai apasã, mai aşteaptã

Şerban CODRIN

COROANA  MARIEI  LOR,  

PODOABELE  PAMÂNTULUI

O încreţire-n marginea prea dreaptã,                            
Sã prindã-o formã oarecum brodatã.
De sus, pe sfori sau mai degrabã nişte
Bretele-n coborâş spre temelie,
Mâini meştere în vrãji de florãrie
Le dã-ndrãznealã, suflet, sã se mişte,
         Spre-a dovedi cã-s  faţa-dimineţii,
         Precum proclamã unanim poeţii.            
                                  (6)
Precum proclamã unanim poeţii -      
Bondari şi-albine în devãlmãşie
În largi figuri se-ntrec, de-acrobaţie.                             
Cu farmecu-unui zâmbet, al tristeţii,
Coroana ei de doamnã pe-apucate,
Cea mai fardatã-n aur, mai prosperã,
Se lasã jefuitã, cãci preferã
Devotamentu-n loc de vanitate.                       
Din infinitã grijã-aş vrea acasã
În rang s-o fericesc, de lumânare.
Unui obraz prea semãnã, de soare,
Ori o fi roata cea mai inimoasã
         La osia înfierbântatã-a verii,
         Cu de-amãnuntu-ochitã de-artilerii…                    
                                  (7)
Cu de-amãnuntu-ochitã de-artilerii
Insectiforme-ntr-un acces de sete,
Pe îndelete-o floare de scaiete                          
Citeşte-ori proroceşte soarta gãrii                      
În mucegaiul scris cât cimitirul                       
De fiare vechi, traverse cu piroane…                 
Între tampoane-mbrãţişând vagoane,                
De lene-şi freacã spinii glaspapirul                   
Şi-un rumeguş se cerne, de ruginã…                                           
Vibreazã o nãlucã, nu vibreazã,                           
Şi-o datã cu marfarul de amiazã
Se-aude, nu se-aude în surdinã 
         Cum timpul geme-n sala de-aşteptare
         De boala lui Paul Garnier cel mare…
                                 (8)
De boala lui Paul Garnier cel mare,
Ce urâţenie-o mai fi, nu-i pasã
Salcâmului cu-avere somtuoasã
Şi-nzãpezitã pânã la-afectare:

Lã?oşi, ciorchinii fragezi, grei, bucolici,                       

De-ar fi sã-i potrivesc între cerceii
Miresei de la Cana Galileii,
M-ar nãuci cât par de hiperbolici…                                  
Şi în pãdure ninge, troienitã,
De-mi vine sã mã-nchin la albitura
Foşnindu-şi, alb pe alb, harababura
Cascadelor şi-a ducerii-n ispitã…
         Lin, clopoţeii sunã fãrã vinã
         Şi sunetu-i mireasmã-n zbor, luminã…
                                 (9)
Şi sunetu-i mireasmã-n zbor, luminã,
Tei rodnici, candelabre-aurifere,
Revarsã ploi, tãlãzuiri de miere
Şi aurul topit se înseninã,
Tei proslãviţi, tei paşnici, ai nãdejdii,
Vibreazã-extazu-aripilor de cearã,
A fost tãrâmul nopţii, va fi searã,
Tei scorburoşi, cu sacrosante-odãjdii,
Tei vii, pasionaţi, teii-n urcioare
Storc picãturi cu picãturã, teii
De-arome pervertiţi, ale scânteii,
Şi pritociţi de floare lângã floare,
         Materii prime pentru pudre, creme
         De cârpãcit, spãlat, vopsit poeme…

                                 (10)
De cârpãcit, spãlat, vopsit poeme –
Într-un atelier de-astrologie
Vârteje-ncearcã, de luminã vie,                  
Sã se înflãcãreze mai devreme:                    
O luminie dintr-o pãpãdie,
Ochioasã forfotã în iarba micã,
Îşi creşte licãrirea şi-o ridicã
Cu-acea, dintotdeauna, vrednicie.
Se-ncheie pajişti, şanţuri se descheie,
Cu-ndemânare de maidan, umilã,                  
La copci şi nasturi, într-un fel de milã,         
Şi se-mbulzesc seminţele-n trofeie                     
         De puf, o peticealã de lãmpaşe,              
         Iluzii-n aşteptare, uriaşe…
                                 (11)
Iluzii-n aşteptare, uriaşe, 
Oricât de doct predau moralã cucii
Şi-şi plimbã predicile în  papucii
Lui Venus, cu tropãituri poznaşe,
Habar n-am cine vãruieşte crinii
Madonei, mai dereticã, mai taie,
C-un fel de perii noi şi fierãstraie,
Umbre, lumini, ori umbre-ale luminii.
La-atelierul Teze şi-antiteze,
Cea mai neţesãlatã crizantemã
Zoleşte, ciufuleşte o dilemã,
Sã-şi prelungeascã sau sã-şi coafeze,
         Dintr-o sfidare maximã-a ideii,
         Sprâncenele, zulufii şi cerceii…
                                 (12)
Sprâncenele, zulufii şi cerceii 
Se-ngreuneazã, şlefuind cristale
Lichide şi-nãlţãri transcedentale…
Treziţi din somnolenţã, stânjeneii
Numai urechi sã-asculte zurgãlãii
La gâtu-albinelor, mai bine-ar face
O invitaţie, cea mai dibace,
Degrabã sã pogoare-arhiereii
Din paradis, Vivaldi şi Tartini,
Cu note muzicale, pe-ntrecute       
La flaute sã cânte, şi-alãute,
Trifoiu,-aglica, iasomia, crinii…
         Lehãmesit, doar meşterul Corelli
         S-ar ghiduşi cu muza îndoielii…
                                 (13)
S-ar ghiduşi cu muza îndoielii
Lev Nicolaevici trãgând la coasã,
El, barba scuturându-şi, trenţãroasã,
Eu, arvunit cu totul plictiselii,
Ba cãlimara-mi zvârle, cu cernealã,
De-ajung, de rãni, alt chinuit, ostile,
Deci scriu nimic şi dorm cu mintea goalã
De-o sãptãmânã, ori de şapte zile.
Culcat pe-un car cu fân, iavaş la vale,
Iavaş la deal, râşnite prin sipicã
Şi roiniţã, mirosuri mã ridicã,
De lene-n paradisuri virtuale,
         C-un Dumnezeu nu-nvins de bãtrâneţe,
         Doar asudat la muncã prin fâneţe…
                                 (14)
Doar asudat la muncã prin fâneţe,
Gemând, revin spre casã, ca ocnaşii
La peşterã, abia târâş, cu paşii
Învinşi de trudnicie şi tristeţe…
Prin flori, samariteanca, la fântânã,
Cu-o mânã distileazã-o feerie
Lichidã, Doamne drag, şi tocmai mie
Mi-o dãruieşte cu cealaltã mânã…
Din vasu-adunãtor de leacuri sfinte,
Iluminat de-amurguri sângeroase,
Cel mai curat şi sacru dintre vase,
Mã omeneşte cu-apã dinainte,
         S-o beau cinstit, ca pentru-ntâia oarã -
         Vas cosmic, de materie stelarã…



9

Dacă undeva în lume se întâmplă un cataclism major, 
sigur altundeva, la mii de kilometri, se va produce un alt 
cataclism, de mai mare sau mai mică importanţă. Uneori, 
evenimentele acestea se dezlănţuie în cascadă, provocând 
accese teribile de panică în rândul populaţiei, accese 
amplificate de patetismul transmisiilor TV, sau relatărilor 
apocaliptice din presa scrisă. 

Cutremure în Japonia au mai fost, poate la fel de grave, 
dar în trecut nu existau centrale nucleare şi nici concentrări 
umane ca acum şi nici zgârie nori. Faptul că nişte paşnice 
centrale  nucleare s-au transformat peste noapte în bombe 
murdare demonstrează o dată mai mult că nicio lucrare a 
omului nu este sigură, sau nu putem defini criterii de 
siguranţă valabile în timp. 

Japonia a declanşat un semnal de alarmă? Bineînţeles! 
Ne amăgim crezând că nouă nu ni se poate întâmpla aşa 
ceva. Cutremur de nouă grade în România? Imposibil!

Vara a fost secetoasă în Dobrogea şi Bărăgan. Praful 
omniprezent inunda gospodăriile, maşinile, plămânii 
oamenilor, stârnit de cea mai firavă adiere a vântului. 
Porumbul, contorsionat, răsucit la extrem se usca pe câmp, 
iar buruienile deveneau friabile, cenuşii ca iasca. Dunărea 
scăzuse atât de mult, că în unele locuri o puteai trece în 
picioare, fapt pentru care circulaţia barjelor devenise 
imposibilă. Ca să nu piardă apa, ecluzele de la canalul 
Dunăre-Marea Neagră au rămas închise, cîteva 
împingătoare doar, făcând naveta între Agigea şi 
Cernavodă, unde încărcăturile erau preluate de camioane. 
Când, în zorii zilei de 14 august, măruntaiele munţilor din 
Vrancea au prins să se mişte, au făcut-o temeinic, timp de 3 
minute, cu o forţă care a depăşit 8,3 grade pe scara Richter. 
Crestele despădurite din Vrancea şi Buzău s-au prăbuşit în 
văi, iar jumătate din Bucureşti s-a transformat în ruine. 
Toate oraşele din sud-est şi centru suferiseră cumplit, iar 
câteva baraje din Moldova şi Argeş s-au fisurat, putând 
ceda în orice clipă, aşa încât autorităţile, depăşite oricum de 
situaţie, se confruntau cu dilema de a salva eventualii 
supravieţuitori şi răniţi sau de a fugi cât mai departe de 
năvălirile puhoaielor, în eventualitatea că barajele lor vor 
ceda. Vulnerabile erau cele construite din piatră ca: Râuşor, 
Vidraru, Pecineagu, dar catastrofal, dacă se evaluau 
consecinţele, Râuşor le întrecea pe toate, deoarece în calea 
puhoaielor se aflau trei oraşe: Câmpulung, Mioveni şi 
Piteşti. 

Autorităţile, năucite şi lipsite de mijloace, în zadar au 
lansat alerta de inundaţie; oamenii, aflaţi deja în stare de 
şoc, ori au ignorat apelul, ori au întârziat pentru a recupera 
cât mai multe lucruri din locuinţe, ori prădau fără jenă 
casele părăsite sau avariate. 

Când milioane de tone de apă au spulberat lucrarea 
şubrezită a omului, torentele uriaşe, antrenând mii de tone 
de pietre, nămol şi alte resturi, nivelară într-o clipită Valea 
lereştiului şi frânseră, în joacă parcă, blocurile de locuinţe 
aflate în calea şuvoiului. Un vuiet înspăimântător, asociat 
cu trepidaţiile dezordonate ale solului precedaseră valului 
ucigaş, care nu lăsă nicio şansă localităţilor înşirate până la 
Mioveni, umplut, la rândul său, cu torente mânioase de 
nămol şi resturi. Blocurile de locuinţe, construite pe 
fundaţii puternice de beton rezistară aici, inundate până la 
etajul al doilea, dar casele şi clădirile joase, transformate în 
moloz, fură purtate de apă spre Piteşti. Datorită lărgimii, 
şuvoaiele  îşi  domoliră  energia  inundând  doar  un  sfert 
de oraş. 

Pagube? Imense. Oamenii şocaţi de cutremur, n-au luat 
în seamă avertismentele autorităţilor prea slabe pentru a 
impune evacuarea forţată, aşa că 80% din populaţie a sfârşit 
înecată. Supravieţuitorii din cartierele situate pe dealuri 
priveau uimiţi, în prostraţie, valea erodată ca după topirea 
unui gheţar uriaş. Dar asta nu era nimic; altundeva, trezirea 
la viaţă a pământului avea să declanşeze teribile grozăvii. 

Sub platoul de calcar al Dobrogei, la Cernavodă, au 
căzut aproape toate clădirile vechi. La cele două reactoare 
nucleare, protocoalele de securitate funcţionară perfect şi 
opriră generatoarele, dar nicio măsură de securitate nu 
putea opri ceea ce avea să se întâmple. Apa scăzută şi în 
scădere a Dunării determinase conducerea centralelor să 
programeze închiderea lor peste câteva zile. Cutremurul a 
deviat puţin cursul bătrânului fluviu, suficient ca 
aducţiunea canalului să sece definitiv. N-ar fi fost o 
problemă de nerezolvat, fiindcă se putea aduce apă de la 
ecluză, dar şi aici interveni fatalitatea. Energia dezlănţuită a 
solului dizlocă containerul de fisiune şi îl fisură îndeajuns 
ca apa de răcire să pătrundă cu putere peste barele de uraniu, 
care o vaporiză instantaneu. Energia acumulată de hidrogen 
şi oxigen se aprinse într-o explozie apocaliptică, spărgând 
cuşca de beton şi răspândind în  atmosferă un nor uriaş de 
particule radioactive. 

Apoi veni PANICA. 
Dintre salariaţii centralelor, puţini supravieţuiră, iar 

supravieţuitorii încasaseră doze fatale de radiaţii. Începu 

Omul atomic
exodul haotic al populaţiei, necoordonat de nicio autoritate. 
Fiindcă oraşul se afla chiar pe culoarul vânturilor 
dominante dinspre mare, norul radioactiv, alimentat 
permanent de incendiul extins, coborî peste oraş, dens şi 
întunecat ca moartea. Exodul oamenilor devenise dintr-o 
dată inutil, dar nu ştiau asta. Maşinile şi lucrurile 
evacuaţilor erau confiscate de armată, atât la intrarea pe 
podul spre Feteşti, cât şi la barajele instalate în Medgidia şi 
localităţile de până la 20 Km de reactoare. Norocul 
feteştenilor ţinea de vânt, care în acel moment bătea spre 
sud-vest, ocolind deocamdată oraşul, dar nu prea mult timp. 
Localităţile sub 100 Km nu erau sigure, nici măcar Europa 
nu putea dormi liniştită. Norul ucigaş atârna ca sabia lui 
Damocles pe cer. 

Şi totuşi, exista o cale de a opri incendiul. În depozitele 
reactoarelor se găsea suficientă spumă catalizatoare pentru 
a stopa supraîncălzirea şi sigila spărtura, dar nimeni nu 
putea fi obligat să meargă acolo. În infernul radioactiv, pe o 
rază de 500 metri erai terminat în câteva ore. 

S-a făcut apel la spiritul civic, s-a măgulit la extrem, pe 
toate canalele media simţul patriotic al românului, dar în 
zadar. Nici măcar bolnavii de cancer în fază terminală nu 
acceptau să meargă acolo. Au fost, totuşi, câţiva exaltaţi 
care s-au dovedit ulterior nebuni sadea. În disperare de 
cauză, autorităţile au promis voluntarilor un premiu de 
200.000 de euro, adică moştenitorilor, dacă se vor sacrifica 
pentru binele obştesc. Şi atunci au început să curgă cererile. 
Chiar prea multe, fiind nevoie de o comisie care să-i 
selecteze pe cei mai capabili. Între timp, Feteştiul, 
Medgidia şi localităţile pe o rază de 40 Km fuseseră 
evacuate. Câinii vagabonzi rămăseseră stăpânii de 
necontestat ai acestor locuri, scotocind zadarnic 
tomberoanele în care nimeni nu mai arunca nimic. 

Trecusem bine de cincizeci de ani şi lucrasem în 
proiectare nucleară. În plus, fusesem diagnosticat, nu de 
mult, cu o boală incurabilă, nu prea avansată, dar suficient 
de supărătoare ca să toace nervii şi banii familiei. Având în 
vedere acest C.V., am fost numit şeful celor două echipe de 
intervenţie, compuse în exclusivitate din indivizi sub 50 de 
ani, în diferite faze de cancer terminal. Printre ei, parcă 
rătăcite acolo, şi două femei care lucraseră anterior în 
brigăzile de pompieri. 

Îndopaţi la greu cu dopamină, trebuia să ne facem treaba 
în cel mult treizeci de ore. Ambele echipe încărcau 
materialele în cisterne, apoi, pe rând, în ture de trei ore, 
încercau să acopere cu spumă containerul radioactiv şi 
fisura creată. După nici şase ore, majoritatea oamenilor 
vomau, iar capacitatea lor de efort scăzuse la un sfert. 
Curios, dar eu mă simţeam excelent, pielea doar căpătase o 
vagă nuanţă albăstrie. Ca să terminăm treaba cât de cât, 
trebuia să menţinem ritmul la 24 de ore, aşa că celor afectaţi 
le-am injectat doze uriaşe de stimulente şi dopamină. Fiind 
oricum condamnaţi, măcar îşi făceau datoria până la capăt, 
chiar dacă drogul îi termina înaintea radiaţiilor. Se mişcau 
ca nişte zombi, cu feţele descompuse şi ochii ieşiţi din 
orbite, ochi sticloşi, aproape opacizaţi, în care viaţa abia 
pâlpâia în furtuna hipnotică indusă artificial. 

Primele care au clacat au fost femeile pompier. S-au 
stins mergând şi nu cred că au realizat ce se întâmplă. Le-am 
târât până la marginea unui depozit şi le-am acoperit cu 
prelată. Apoi, în câteva ceasuri, moartea a început să secere 
fără milă, parcă mai intens în echipa care se odihnea, aşa că 
am suprimat pauzele, mărind, în schimb, la limită dozele 
narcotice. Şi aşa, în scurt timp, rămăseserăm valizi doar trei 
oameni, restul murind sau fiind pe cale de a se sufoca în 
reprize dese de vomă. 

Mă simţeam minunat, mai bine chiar decât la începutul 
acestei aventuri, lucru ce nu se putea spune despre ceilalţi 
doi coechipieri, aşa că sistai lucrul, axându-ne în special pe 
încărcarea vehiculelor cu materialul special. O simplă 
privire era suficientă pentru a şti că voi rămâne singur în 
scurt timp, ceea ce se şi întâmplă, firesc, ca şi cum oamenii 
care au muncit alături de tine ar fi plecat la culcare după o zi 
plină. 

Nu eram obosit, nici măcar nu aveam febră musculară, 
iar durerile de spate care mă chinuiseră în ultimii zece ani 
dispăruseră cu desăvârşire. Abia acum realizai că munceam 
de peste 30 de ore fără întrerupere, iar containerul personal 
cu alimente rămăsese neatins. Să fie ultima mobilizare 
energetică dinaintea morţii? Starea de bine generală 
contrazicea acest lucru. Ca să nu-mi mai pun întrebări, 
reluai munca, conducând pe rând camioanele cisternă şi 
golindu-le în spărtura, de acum aproape obturată. 

În acest du-te-vino continuu observasem, mai mult cu 
coada ochiului, nişte umbre care mă pândeau pe la colţuri. 

Nu le-am dat importanţă, dar în ultimul timp deveniseră 
şicanante. 

- Hai ieşiţi, strigai enervat. Ce vreţi? 
Din spatele containerului se ivi mai întâi un cap cu părul 

ciufulit, apoi altul şi, când se convinseră că am rămas în 
acelaşi loc, aşteptând, ieşiră cu totul doi băieţi de cel mult 
zece ani şi o fată de cincisprezece-şaisprezece ani, cu feţele 
albăstrii şi ochii strălucitori. 

- Ce faceţi voi aici?! exclamai surprins, dar şi îngrozit la 
gândul că au primit deja doza fatală de radiaţii. Unde sunt 
părinţii voştri? De ce nu aţi plecat cu ceilalţi oameni? 

- Au murit, vorbi fata, toţi au murit!
- Vă este foame? 
- Nu. Dar ne place aici… este bine…
Acest „este bine” declanşă instantaneu un semnal de 

alarmă în creierul meu. Şi mie îmi era „bine”!
Am comunicat prin radio centrului de intervenţie că 

fisura a fost astupată şi am întrerupt subit transmisia. Puteau 
trage singuri concluziile. 

- Ce culoare are faţa mea? am întrebat-o pe fată. 
- Albăstrie. 
Contorul de radiaţii nu-l folosisem de la început.  Când 

l-am pornit acum, cifrele cadranului săriră bine peste pragul 
deja bănuit, dar în apropierea copiilor şi chiar a mea, cifrele 
o luară razna. Noi, oamenii, ne comportam ca un 
amplificator de radiaţii. Era exclus să cerem ajutor. Nimeni 
nu s-ar fi apropiat de iadul acesta. Şi totuşi, nouă ne era bine. 
Nu oboseam, nu ne era somn şi nici foame. De când 
raportasem obturarea fisurii, pe deasupra reactoarelor 
începură să zboare elicopterele, zilnic fotografiind şi 
înregistrând imagini. Era imposibil să nu fim observaţi, mai 
ales că în majoritatea timpului micul nostru grup hoinărea 
prin oraş scotocind casele, depozitele şi magazinele 
abandonate, nu pentru că aveam nevoie de ceva, ci dintr-un 
impuls justificat de curiozitate. Eram stăpâni absoluţi pe o 
suprafaţă de câţiva kilometri pătraţi. Copiii strânseseră în 
camera reactorului o grămadă de jucării, iar fata îşi 
completa zilnic garderoba. Spuma specială oprea scurgerea 
lichidelor contaminate, dar nu radiaţiile, pe care noi le 
concepeam ca pe un foc plăcut, minunat şi mai ales hrănitor. 
Nu ne plictiseam deloc. Aveam la dispoziţia noastră sute de 
maşini, motociclete, scutere, biciclete, dvd-uri şi 
calculatoare. Energie electrică ne furnizau la discreţie 
eolienele de pe dealurile oraşului care continuau să 
funcţioneze imperturbabil. Probabil cei din zona de 
siguranţă au fost stupefiaţi când am apărut pe film. Oricum, 
din acel moment, elicopterele s-au abătut de la traseul 
obişnuit, cu intenţia vădită de a ne descoperi. Le-am uşurat 
sarcina semnalizându-ne prezenţa, iar când au fost deasupra 
noastră ne-au paraşutat echipament de comunicare şi 
alimente. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- Câţi sunteţi? ne întrebară cei din elicopter. 
- Patru: trei copii şi eu.
- Să vă evcacuăm?
- Este inutil. Iradiem mai mult decât apa din reactor. 
- Vă mai trebuie ceva?
- Nimic, avem doar un oraş întreg la dispoziţie. 
- Reactorul cum se prezintă?
- Fisura este obturată, nivelul radiaţiilor destul de mare. 

Pe noi nu ne afectează, chiar locuim aici. 
Din acel moment, aveam zilnic lungi discuţii cu 

autorităţile şi oamenii de ştiinţă. Ne-au filmat, fotografiat, 
din aer, bineînţeles, apoi le-am furnizat probe biologice într-
un container de plumb şi s-a intrat într-o rutină cotidiană. 
Elicopterele survolau mai rar zona, deoarece raportau zilnic 
situaţia şi mai bine ca mine nu putea nimeni să o facă. În 
rest, ne plimbam, înotam în Dunăre, a cărei apă, caldă încă, 
era mai limpede ca oricând şi, fiindcă nu simţeam nevoia de 
a mânca, ne întorceam noaptea la căldura binefăcătoare a 
reactorului. Rapoartele preluate de canalele de ştiri erau 
relativ liniştitoare, dar eu ştiam că nu este aşa. Tot ce se afla 
în calea vânturilor dominante a încasat o doză consistentă 
de praf radioactiv, perimetrul de siguranţă de 40 de 
kilometri fiind mai mult unul psihologic. În curând, 
cancerele vor decima nemilos, dar mediul acesta radioactiv 
va crea şi mutaţii genetice care, în timp, vor conduce 
evoluţiua omenirii spre noi. 

Dar cine suntem noi? Eu ştiu că tot oameni, mai 
puternici, mai integraţi în universul acesta nemărginit, 
oameni care nu se tem de găurile de ozon şi nici de furtunile 
radioactive din vidul extraterestru. Între timp, ne bucurăm 
de o vacanţă lungă, lungă. Ştim că nu vom părăsi vreodată 
perimetrul, dar acest vreodată este relativ, ca şi existenţa 
noastră care poate fi foarte scurtă sau… refuz să-mi 
imaginez o asemenea perspectivă!

13.06.2011
F. M. CIOCEA
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POETUL

Ca o piatră abia aruncată
De-a curmezişul cerului
Din rănile mele
În care mă-nfăşor
Când din turla bisericii
Îngerii îngrijoraţi se-apropie
Sfâşiind tăcerea din sobor.
În timp ce-mi vorbeai
Pe sutana preotului
Stele răsăreau
Din secundă în secundă 
Iar tu te năşteai
Din respiraţia gură la gură.
Nu pot să mă-ntorc
Să-mi schimb zodia
Fără măcar să-ţi citesc
Poezia,
Act provizoriu de trecere
Dincolo de ploaia
În care, înţelept
S-a retras poetul. 

MANIFEST

Aniversăm anotimpurile, anii
Din tinda lui august
Spre creste mai mici sau mai mari
Peste bucurii sau înfrângeri
Cum singurătatea
Se varsă în vasul timpului
Din care ne miruie preoţii
Să ne mântuie
Aniversăm lumina lui august
Înfăşuraţi în voluptate
Şi-n chinul uitat în cimpoi
De-a fi printre cuvinte
Cuvânt întrupat în cuvântul
Ce coboară smerenia în noi.
Ascunde-mă, Doamne
În visele, Tale
Într-o piaţă, între catedrală
Şi casa adolescenţei
Dincolo de mine, de limitele mele
Între două lumi,
Cea mai ascultată silabă
Din durerea nestrânsă şi-apoi
Fă-mă protest la început de mileniu.

VAMĂ CUVÂNTULUI

Sfâşie aşteptarea
Lângă uşa odăii în care râvneam
Marea şi ţărmul
Să-mi dea sens
Asemenea luminii sfântului aer
Prin care ochii îngrijoraţi
Descifrează aureole în purpur
Statornicind muntele Olimp
Mă joc, aproape ambiguu
Ca într-un descântec
Din care devenim adulţi, copii
Sau altceva
Să zicem…candelă
În care-am ascuns taina
La celalalt capăt al porţii
Robită de eternitate.
Am spionat legea
Să platesc vamă cuvântului
În care m-am spovedit
Cu ai mei lângă icoana universului.

Ion   CIORAN
      

Monade
teii-
sângele melancoliei
liceene
 

*

înger ucis
de clapele pianului-
frig

*

creta din mâna
întuneca vremea-
diluviu în cer

*

o frunzã pe jumatate 
în  pãrul prostituatei-
octombrie

*

ochi de copil
la rãdãcina nucului
odihnindu-mã 

*

cerşetor mort 
în faţa bisericii
toatã zãpada

SMERENIE

Gata să te răzgandeşti
Te-ai rătăcit în mulţime
Nedefinit ca articolele: un, o… 
N-ai desenat spaţiul dintre noi
Pe urmele sigure
Consemnate în calendarul
Povestit în biografia poruncii
Sã scriu, sã nu uit
Sã citesc manifestul universului 
În cea fost înainte,
În ce va sã fie apoi.
Gata sã te rãzgândeşti
Mesager al pariului
Ai deschis la capătul cărării
Cartea din care-am citit amândoi
Credinţă arsă pe vreascuri
De măslin,
Să-nvăţăm să iubim.

TRECERE

Doar suspiciune
În jurul cuvântului
Stins de la sine în cărbune
Cu apă sfinţită în Apa Iordanului
Să-mi biciuie nopţile
Siluite în veghea flamândă, 
Sau imaginară.
Doar suspiciune
Până cântă cocoşii de miezul nopţii
În jurul semnului,
Lângă care pâlpâie o lumină
Aprinsă după ce ne-a părăsit 
Flacăra sorţii.
Mă întrebam printre ceilalţi
Unde sunt fericirea şi libertatea
De-a nu avea coşmaruri,
Unde este zarea
Din ochiul străzilor
Şi spaima nebună
Că îngerul, îngerul m-a uitat
În liniştea gravidă a mărilor.

UNDE TE DUCI?

Nu eu stăpânesc 
Cunoaşterea de sine şi
Nu dau rod cuvintelor
Ca-n emisiuni de televizor.
Nu eu ştiu când Poseidon
Işi satisface mofturile
Aruncând val după valul
Învierii şi al morţii.
Am pândit miracolul orgilor
Izbugnind într-un imn de Beethoven
Să m-ascund, lacom
În sămânţă
Şi să mă-nalţ
Închipuind neprihănirea,
Botezul şi lumina
Lunecând pe colţul mesei celorlalţi.
Ce trufaşă uitare!
Din imn se născuse
Îmblânzitorul de cântec,
Din imn se descleştase văzduhul
În auzul stingherit
De umbra culeasă-n strigarea:
Unde te duci?
Ai uitat cuvântul semenilor.

MÂNTUIRE

Preoţi purtând-şi în ochi
Spovedania
Bănuiesc uitarea între altar
Şi banca de date a păcatelor.
Dimineţi convertite în rugăciune
Cu odăjdii de soare
Atinse în speranţa împlinirii,
De oameni vinovaţi sau nu
Că luminiţa de la capătul tunelului
Se îndepărtează.
Preoţi, asemenea Sfinxului
Coboară între cei veniţi
Din tinda nopţii
Să-si spună zbaterea

Şi ceva din trecut.
Numai tu ştiai, Doamne,
Gândul fiecăruia,
Salvarea de-a mă atinge
Prin rugăciune.

VECERNIE

Trăiesc cu tăcerea mănăstirii
În teama de-a nu greşi
Nici cu umbra nămeţii de aşteptare
Cu fiecare zi, priveghind în pridvor
Să cobori, când obosiţi-politicienii
Te privesc fără să vadă
Că astăzi din ieri
E mai îndepărtat cuvântul
Suspinat din învăţătură.
Afară pe străzi, peste oameni
Mama înfăşurată în văzduh
Scorojeşte verdele pomilor
Ascunsă în fuiorul frunzelor,
În respiraţia pe jumătate bolnavă.
Mă supun luminii
Ce eşti, prin ruga anilor
Şi veacurile se-adună în urechi
Când peste lespezi se rostesc clopotele.

AICI, ÎN PATRIA MĂNĂSTIRILOR

Nu e greu să asculţi
Sămânţa aflată-n durere
Pentru a-ţi descoperi libertatea
Ascunsă în nu ştiu ce uitare a ei,
În cine ştie ce lacrimă
Nevăzută dincolo de stei.
Nu e greu să asculţi
Cuvântul întors în sine
Când suntem închişi în propriul înveliş,
În care mai coboară nori adormiţi
Din propriul coşmar, pe furiş.
Nu e greu să descoperi
Corul îngerilor lângă catapeteasmă
Aici, în patria mănăstirilor
În hotarele neliniştii
Fără să trăieşti nădejdea trezirii
Seminţelor din propriul somn.

Ion Văduva

AICI,

 ÎN PATRIA 

MANASTIRILOR
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Aduceri aminte

priveşte cum se scaldă-n amurg
culorile curg din raze de soare
roşul se dezbate din coama de murg
odată cu luna din ape pe mare

priveşte cum plânge cuvânt fără sunet
păsările au zborul curbat printre stele
iar timpu-i păstrat în năluci fără umblet
ursita-i purtată pe aripi de iele 

cuminte priveşte cum cad în amurg
umbre de plopi pe colbul fierbinte
şi gândul se adună din floarea pe rug
un timp preschimbat în aduceri aminte

Trăsura cu aripi de lăcustă

eşti atât de frumoasă
cum alergi despletită 
printre degete
ca un plâns de copil
secunda furişează
în mine nelinişti 
ascult
izvorul şi sufletul cântă
 
doar trăsura 
cu aripi de lăcustă
îmi trece grăbită pe 
poduri

În cuib doar puii

mă orbea. era albă
atât de albă încât 
am ridicat mâinile 
nedorind să mâhnesc dărnicia

pe patul din iarbă
îşi leapadă rochia udă de brumă
spre ziuă
caută cântecul cocorilor
în cuib
doar puii.
visează să zboare

Gând 
aştept.
ţărmul pustiu
îşi ascunde paşii 
din roşul apus 
înserarea fură
marea învolburată
mă umple de vise
strâng la piept icoana
în palme
nisip

Sub cer cu iarnă în palme

m-a trezit în noapte
cântatul cocoşului
şi m-am întrebat
ce-ar fi să-i pictez
remuşcarea
în culorile cerului

o clipă
cineva se uită
ridicat pe vârfuri la fereastră
zicându-mi:
aruncă penelul ! cu degetele ară
şi ziua pământul
curând ai să înveţi
cum vântul înrămează văzduhul

respir.
mi-e teamă să nu dezgolească lumina
fumul nărilor
sub cer cu iarnă în palme

Ioana Cătălina Roşculeţ Palabre tu

te voi învăţa să despici văzduhul
închide ochii. închipuieşte-ţi
un vârf de munte,
cu grijă păşeşte 
locu-i clădit când nu te cunoşteam
încerc să mă sprijin într-un picior. vino!
dacă ai rău de înălţime
ia-mă de mână 

lipit de mine dar îndepărtat de lumea din care vin
nu asculta plânsul celor care se prăbuşesc
închide ochii încă o dată şi spune-mi
vezi cerul gros şi albastru?
acolo ţinteşte zborul meu
ţi-e teama?
dacă vrei să renunţi
fă-o

Suferinţa se ridică din fluier 

mă obosesc mofturile 
copilul râzgâiat muşcă din mine
ca frigul. cu pana cocoşului
desenez vorbe
din ziua în în care am văzut
mieii atârnaţi în cârlige
îmi cânt suferinţa
şi ea se ridică din fluier

Undeva peste mine, secunda

am potrivit inima după ceasul tău
agăţat de patru pereţi 
spre patru puncte cardinale
sună în fiecare dimineaţă 
bem împreună cafeaua, vorbim
în timp ce ronţăim biscuiţii de casă

am legat dragostea şi ea 
priveşte nedumerită spre mine 
cum ţi se pare viaţa
când îţi răpeşte secundă după secundă?

e doar un fulg îi spun
 întind mâna şi-l pot culege
din noaptea bătută de vânt

Cu fruntea înălţată sub gânduri

mi-e teamă
de ziua în care zâmbetul
evadează din sălaşul roşului topit 
ca o ploaie indiferentă peste oameni 
frica strânsă în pumnii verzi 
se potriveşte cu mine

mi-e teamă 
când ating atât de uşor cerul
cu fruntea înălţată sub gânduri
peste baierile timpului
să nu mă frâng
mi-e teamă
dacă artistul uită
penelul înmuiat
în stratul de culoare
şi lumea va rămâne albă
mi-e teamă

Îţi spun că te iubesc şi plâng   

Îţi pândesc sosirea
pe aleile măturate de vânt
uite-o şi pe asta
îşi dau coate ceilalţi
şi strivesc sub paşi frunzele
cândva legănate de mine pe braţe
uite-o şi pe asta
cum doarme la soare 

când ruginiul pune stăpânire pe dealuri
iar gutuile cântă în galben intens
îţi spun că te iubesc şi mi-e dor
de primăvara cu miros de salcâm
de unda salină a verii 

când iarna mă va muşca de obraji
o să plâng gustul tău
de măr copt

La cei 20 de ani de la dezlipirea Republicii Moldova de 
Imperiul Sovietic şi constituirea sa ca stat independent, 
problema limbii rămâne a fi, în acest spaţiu, una arzătoare şi 
controversată. Fie că-i spun română, fie că o dezmiardă, 
numind-o moldovenească sau chiar maldavinească, o bună 
parte din cei care o vorbesc sau care doar pretind că fac acest 
lucru, nu se spetesc să confere un aspect îngrijit acestui 
instrument de comunicare (trebuie să recunoaştem că, pentru 
multă lume, limba lui Eminescu, Coşbuc, Vieru etc. nu 
depăşeşte limitele acestei funcţii net utilitare. Important e să 
ne înţelegem între noi, spun dânşii.). Unde mai pui că, atunci 
când intri într-o instituţie publică trebuie să vorbeşti, de multe 
ori, în limba lui Evgheni Oneghin pentru a fi înţeles de 
funcţionarii unui stat care are româna drept limbă oficială. 
Încercaţi, măcar şi pentru a vă satisface curiozitatea, de 
cereţi, într-un magazin din Cahul, crupe de griş, în loc de 
binecunoscuta mancă, şi veţi vedea cum vă sar în cap, pe 
lângă vânzătoarea lezată în demnitatea ei de poliglot, şi 
cumpărătorii din spatele Dumneavoastră, cărora, prin faptul 
că vă ţineţi de şotii şi nu spuneţi lucrurilor pe nume, le furaţi 
din timpul lor preţios. Eu, care am trecut prin această 
experienţă, vă asigur că efectul este unul garantat. 

Anul trecut, un voluntar de la Corpul Păcii îmi spunea că, 
atunci când a aflat că va veni în misiune în Republica 
Moldova, a învăţat, în regim de urgenţă, limba oficială a ţării. 
De, şi-a zis americanul în sinea lui, o fi engleza (de ce nu 
americana?!) limbă de circulaţie internaţională, dar dacă nu o 
cunosc toţi moldovenii?  Mai târziu, când a ajuns pe 
mioriticul picior de plai, şi-a dat seama că trebuia să înveţe o 
altă limbă, a unui alt stat. Şi a învăţat-o! Ce să-i faci, aşa e 
când nu toată lumea ştie că ouăle sunt, de fapt, яйцо, şi că 
pâinea este хлеб.

Această situaţie este posibilă din cauza faptului că la noi 
toate lucrurile care încep bine merg şi se termină prost. Acum, 
în momentul în care scriu aceste rânduri, la postul naţional de 
televiziune se transmit secvenţe de la Marea Adunare 

Petru BOTEZATU (Cahul, R. Moldova)

Limba noastrã cea de toate zilele
Naţională din 27 august 1989. Câtă lume în fluviul tricolor 
din centru Chişinăului şi câte speranţe! Mircea Snegur le cere 
„dragilor tovarăşi muncitori” să pună capăt grevelor şi să iasă 
la muncă, pentru că, le promite bravul „prezident”, problema 
limbii va fi rezolvată. Nu a fost să fie, domnule preşedinte! 
Astăzi, la două decenii de Independenţă, Cahulul are un 
viceprimar care nu cunoaşte limba de stat, dar care este la 
începutul celui de al treilea mandat în această funcţie. Avem o 
lege care, teoretic, nu îi permite să fie acolo unde este. Şi ce 
dacă, putem spune, doar evidenţa indică altceva. De fapt, 
poate că exemplul viceprimarului de Cahul nu e atât de 
semnificativ în contextul în care preşedintele interimar al 
ţării, Marian Lupu, al doilea după întâi stătătorul în interimat 
Mihai Ghimpu, încă nu s-a decis în privinţa limbii pe care o 
vorbeşte. La 15 ianuarie curent, de ziua lui Eminescu, întrebat 
de jurnalişti care e limba în care a scris marele poet, 
interimarul de pe Bâc le-a cerut reprezentanţilor mass-media, 
cu accentul său dâmboviţean, să nu arhipolitizeze „orice, pe 
simplul motiv că avem o situaţie când o jumate din populaţia 
noastră gândeşte într-un fel, iar altă jumătate gândeşte în alt 
fel”. În care dintre aceste două jumătăţi se include 
preşedintele moldovean şi de ce trece la categoria „orice” 
chestiuni sacre precum limba nu am înţeles încă. Sper că data 
viitoare Marian Lupu va fi mai explicit.

Este suficient să faci o plimbare pe străzile Cahulului (dar 
şi prin Chişinău, de altfel) şi să citeşti plăcuţele cu denumirile 
de străzi, ca să-ţi dai seama câtă grijă poartă autorităţile 
pentru limba şi personalităţile marcante ale acestui popor.

Suntem în preajma a două sărbători importante – zile-
simbol ale revenirii noastre la normalitate, la firesc, la adevăr 
– Ziua Independenţei şi Ziua Limbii Române. Iarăşi vom 
asculta câteva alocuţiuni frumoase şi vom asista la depuneri 
de flori. Şi? Sărbătorile trec, manifestaţiile iau sfârşit, iar 
realităţile rămân aceleaşi, cu legi bune şi oameni care le 
sfidează, în sensul cel mai urât al cuvântului. 
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1.
Din lut venit, în lut mã-ntorc… 
Nu am sã dau la nimeni socotealã ;
Fã-mi lângã tine, Miriam, un loc,
Cât vârsta nu ne cere încã vamã.
    Favoarea se plãteşte, ştiu prea bine –
    Eu voi plãti iubirea cu iubire.

Şi dacă din iubire se cade în blestem,
Cum cade noaptea-n zi, de plictiseală,
Redutele sunt, Miriam, harem
Înalţilor amanţi întorşi la marea gală.
   Ci tu nu ştii: prin crivăţul din sânge
   Mă arde focul tău şi plânge…, plânge...

2.
Şi, vai, mi-e somn şi,-n general, mi-e moarte
Pe la obârşii şi prin oase, Miriam! –
Tăcerile din noi miros a mere coapte,
Când înfloresc tristeţile pe ram...
   Îngenunchez la poarta cerului o clipă
   Să-mi fac din vise încă o  aripă. 

Pe trup amiaza ni se  zvântă –
Noi trecem lin spre altă înserare; 
Nici nu simţim că sângele-mprumută
Păsări târzii cu aripi mari de sare.
   Ne risipim  în  ceaţă, Miriam, ca vântul:
   Eu fi-voi norul, tu o să fii pământul!

3.
Viaţa, Miriam, e  scurtă pentru ură –
Nu ne ajunge nici să ne iubim –
Ne trecem timpul, mult peste măsură,
Cu mici nimicuri în care ne-adâncim,
   Căci soarele apune peste toţi la fel –
   De-i  iarnă sau e  vară, ţelul îi este ţel.

Mă simt o toamnă lungă şi pustie
În care cade ploaia trist şi aberant;
Mirosul de lemn ars  şi de  gutuie
Mi-a dat şi-mi dă putere să răzbat
   ...Doar el, prieten bun de-o viaţă,
   M-ascultă, Miriam, şi mă răsfaţă...

4.
Iarbă  a  mea  fără  pereche,
Fântânile  mă  cer  iar înapoi!
Eu m-aş întoarce, dar o rană veche
Îmi zăvoreşte umbra în săruturi moi.
  E secetă de foc în trupul meu firav –
  De  tine, Miriam, mi-e sufletul bolnav!

N-am de  ales, lumina delirează
În câte-un glonţ crescut din fruntea mea –
Tot ce-i frumos se uită, nu se-nvaţă,
Cum tot ce-i mort va învia cândva…
   Şi, doamne, Miriam, cu tine-s mai aproape
  De viaţa-viaţă decât de viaţa-moarte.

5.
Nu cred în clipă, cred în veşnicie 
Şi în puterea ei de peste timp;
A-i da hazardului luciri şi măreţie
E cum i-ai dărui prostiei chip.
   Căci efemerul, Miriam, e riscul...
   Acum ai totul, mâine ai nimicul.

Pot trãdãtorii liberi, sã se-mbete
Cu un puhoi de vise şi minciună;
Oricum, în munţi, zăpezile-nţelepte
Vor troieni infirma lor făptură –
   Nedumeriţi de-ngheţuri şi de ploi,
   Dori-vor, Miriam, zadarnic  alt  război.

Costel Bunoaica

Cântec 
pentru Miriam

6.
Mi se preling, ah, toamnele prin oase
Şi visele se-mpuţinează, ştiu... !
Tu fă-mi, cât încă poţi, şederile frumoase
Şi-alungă din tristeţe gândul cenuşiu.
   Împinşi spre margini de anii ce-or să vină,
   Cădea-vom, Miriam, în neguri, din lumină!

Iluziile pot  liniştit să treacă –
Eu mă înclin în faţa lor discret –
O viaţă le-am slujit, şi-acum când  pleacă,
Rog iarba serii să le ucidă lent…
   Azi, voi  aprinde, scandalos, în geam
   Iubirea pentru tine, Miriam!

7.
Recuperăm prin vise ce n-am putut avea,
Dar nu în vis găsi-vom rezolvarea,
Să mai salvăm din viaţă, ce mai putem salva
Şi să redăm prin noi amurgului culoarea.
   Ce am atins odată doar cu gândul,
   Să facem, Miriam, să-nlănţuie pământul!

O noapte tristã se despleteşte-n iarbã,
Sau caii lunii ieşit-au la păscut?
Mă simt de parcă-ar sta copita să lovească
În casa mea cu geamuri mari de  lut…   
   E întuneric greu şi cerul mă apasă
  Cu vina, Miriam, de  parcă ar fi o coasă.

8.
Mă înfăşor în iarnă ca într-un vechi blestem –
Pe buza ta lumina îşi mai toceşte coasa –;
În zbaterea ei dulce, amarnic mă întreb:
Al cui va fi blestemul, a cui va fi mireasa…?
   Mă înfăşor în iarnă ca într-o grea durere
   În care, Miriam, din inimă cad stele.

La templele de gheaţã, Miriam, mã-nchin –
În ele stă credinţa  căzuţilor  din soartă;
N-am suflet rece,  sunt  chiar un bun creştin
Şi nici n-am fost vreun ticălos  vreodată.
   Răpus de soartă-ar vrea mulţi  să  mă ştie,
   Dar sufletul îmi e mereu o torţă vie…

9.
Curând va  trebui să  ningă
Peste  livezi de  vise, Miriam;
Zăpezile nicicum n-or să ajungă
S-aprindem vieţile din geam.
   Va trebui să căutăm alt anotimp
   În care să ne-ascundem lacrima din timp.

Ninsoarea mă-ntristează, Miriam!
Nu ştiu de ce, dar simt că-mi este teamă;
Poate că albu-mi dă ce eu nu am
Şi munţi de vise în suflet îmi răstoarnă…
   Mă ard zăpezile  - ah, viaţa
   Se trece, Miriam, cum trece-n  apă gheaţa!

10.
Trosneşte gerul, pietrele îşi prind
Încrâncenarea într-o luptă cruntă;
Prin vaietele iernii răzbate un colind
Cu aripile-ntinse sub o nălucă mută.
   Nici gerul spelb, nici viscolul subţire,
   Nu poate aduce-n suflet mântuire…

La mine-n suflet, Miriam, siberii cresc,
Precum lichenii pe cioturi şi ruine;
Pustiul şi tristeţea nemilostiv rodesc,
Iar trupul meu le este mântuire.
   Eu trec direct din iarna de afară
   În altă iarnă care-o să-mi fie vară.

11.
Dau zilele în clocot, nopţile mă dor –
În lipsa ta şi gerul este laş;
Căderea, Miriam, nicicum nu-nseamnă zbor,
Ci însăşi nebunia aflată în impas.
   Înlănţuită, vremea monedă falsă bate
   Pe sufletul-mi pribeag lipsit de libertate.

Cu o iarnă ţi-am rămas dator – 

Nu-nfrângerea de-i vină, nici păcatul...
Ci, sigur, eu sunt  vinovatul
C-am înviat când trebuia să mor!
   Şi vinovată, Miriam, tu  eşti,
   Că m-ai iubit în loc să mă urăşti!

12.
Se-nchide noaptea greu, ca o armurã – 
Ah, florile-ntristate se ofilesc pe ram…! 
Iubirea îmi aşează mari lacăte pe gură
Şi viscolul mă arde..., mă arde, Miriam!
   Şi ca să fie bine, deschide larg fereastra,
   Să cadă în lumină siberic viaţa noastră!

Aş vrea de întuneric să îmi desferec chipul,
Să pot, fără oprelişti, la uşa ta să bat...
În candelabre limpezi s-aţâţ în taină timpul
Şi-n flacăra lui vie să ard cu-adevărat –
   Trădarea nu înseamnă doar minciună,
   Ci abandon, ispită, Miriam, şi ură.

13.
Nu  cer  nimic, dator nu sunt
Decât  lui  Dumnezeu  şi  ţie...
El mi-a lăsat sub tălpi pământ
Şi, poate,-un pic de  măreţie.
   Tu, Miriam, mi-ai dat ca să măsor
   Lumina dintre lacrimă şi dor!

... Şi cum m-aş duce când curând
Se va-ntrista în frunze şi în flori?
Am să rămân în liniştea  din  vânt,
Să-mi reazem fruntea de secerători.
   Tu ai puterea, Miriam, să faci şi să desfaci
   Pământul de pământ pe care-ades îl calci!

14.
Cred în lumina pură şi-n steaua ce răsare
Când nu te-aştepţi, când nu mai poţi să speri...
Noi ştim: fără lumină, speranţa vie moare,
Oricât i-ai da îndemnuri, oricât i-ai da averi.
   Credinţa, Miriam, ca şi iubirea grea,
   Cât şi-ar dori, duşmanii nu le-ar putea lua.

Chiar dacã tristeţea-i averea mea de preţ,
Am dreptul, moartea să o înfrunt în faţă;
Şi chiar dacă iubirea mi-e la un pas de-ngheţ,
Eu  vieţii-i  sunt dator cu cel puţin  o  viaţă.
   Ca un protest năvalnic, Miriam, şi pur
   Eu moartea o repugn: pe viaţă jur!

15.
Amurgul, Miriam, nu de la  toamnă-l ştii...
De la lumină-nveţi şi zborul şi căderea;
Frunză-ngălbenită e noaptea fără zi...
Şi este chinul,  moartea  şi  durerea.
   Tu nu-nvăţa verdictul, găseşte tălmăcirea
   Atâtor  înţelesuri… şi  dăruie  iubirea...

În cumpănă, lumina nu naşte disperare,
Cum facem noi, adesea, cu vieţile, cu soarta;
Ea, Miriam, clădeşte, căci nemurirea-l doare
Pe cel ce pizmuieşte şi îşi zideşte poarta…
   Vezi tu, lumina, chiar dacă e toamnă ,
   Îşi rostuieşte rodul spre altă viaţă, doamnă!

16.
La jumătatea căii mai poţi să te întorci – 
La capăt, vai!, necunoscutul doarme :      
Miracolul, posibil, îţi  va deschide porţi,
Sau întunericul ne va-nghiţi  cu foame...
   Aş vrea sã pot sã îţi aprind lumina,
   Dar, Miriam, nu vreau sã-mpart cu nimeni vina!

Prea des e plânsul şi  parcã am  uitat
Să ne strigăm  pe nume, să zâmbim,
De parcă, nesătui, am presărat
Pe şesuri bălţi, în inimă doar spini;
   Tu umpli golul  pe care-n  mine îl am...
   Să nu te pierzi... să nu mă pierzi,  
                                    frumoasă Miriam!
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30)Parohia Înălţarea Domnului- Satu Nou avea 
biserică din paiantă, ridicată în anul 1863; cuprindea 
274 de familii, cu 1 276 de suflete; paroh era Pr.Radu 
Popescu, născut în anul 1903, absolvent al Şcolii 
Normale şi al cursurilor pregătitoare, hirotonit în anul 
1926 şi numit în anul 1927.

31)Parohia Sfinţii Arhangheli-Srebârna avea 
biserică din lemn şi grădele, tencuită, ridicată în anul 
1862; cuprindea 492 de familii, cu 1 959 de suflete; 
paroh era Pr.Enache Ghiorghief, născut în anul 1889, 
absolvent al Seminarului de Grad II, numit în anul 
1898, decorat cu Ordinul Crucea Serviciul 
Credincios-clasa a II-a; cântăreţ era Petre Velcef, 
născut în anul 1884 şi numit în anul 1912.

32)Parohia Sfântul Dumitru-Siniru avea biserică 
din piatră; paroh era Pr. Chirică Nicolae, născut în 
anul 1905, hirotonit şi numit în anul 1931; cântăreţ era 
Dumitru Orezeanu, născut în anul 1888 şi numit în 
anul 1926.

33)Parohia Sfântul Arhidiacon Ştefan-Uzulchioi 
avea biserică din piatră, ridicată în anul 1927; 
cuprindea 230 de familii, cu 1 128 de suflete; paroh 
era Pr.Grigore Nemţeanu, născut în anul 1907, 
absolvent al Seminarului de Grad II, hirotonit şi numit 
în anul 1931; cântăreţi erau Dragnea Ivanof, născut în 
anul 1881 şi numit în anul 1928 şi Ilie Botezatu, născut 
în anul 1898 şi numit în anul 1935.

34)Parohia Sfântul Dimitrie-Vetrina avea biserică 
din bârne şi nuiele, ridicată în anul 1858; cuprindea 
350 de familii, cu 1 700 de suflete; paroh era 
Pr.Dumitru Dima, născut în anul 1910, absolvent al 
Seminarului de Grad II, hirotonit şi numit în anul 
1934; cântăreţ era Velicu Dumitrof, născut în anul 
1881 şi numit în anul 1910. 

35)Parohia Sfântul Gheorghe-Brăcima avea 
biserică din piatră, zidită în anul 1869; cuprindea 327 
de familii, cu 1190 de suflete; paroh era Pr.Gheorghe 
Turliu, născut în anul 1909, absolvent al Seminarului 
de Grad II, hirotonit şi numit în anul 1932. 

36)Parohia Baltagiu Nou-nu avea biserică; paroh 
era Pr.Ioan Mântoiu, născut în anul 1913, absolvent al 
Seminarului de Grad II, hirotonit şi numit în anul 
1935; cântăreţ era Dumitru Guţu, născut în anul 1903 
şi numit în anul 1934. 

37)Parohia Pirliu Nou nu avea biserică; paroh era 
Pr.Vlad Dragomir, născut în anul 1909, absolvent al 
Seminarului de Grad II, hirotonit şi numit în anul 
1932.

38)Parohia Sfântul Vasile-Sangeac avea biserică 
din piatră, zidită în anul 1933; cuprindea 280 de 
familii, cu 800 de suflete; paroh era Pr.Teodor Lifciu, 
născut în anul 1909, absolvent al Seminarului de Grad 

29II, hirotonit şi numit în anul 1934 .
Protoieria II Turtucaia cuprindea 17 parohii, 

anume:
1)Parohia Sfântul Nicolae-Turtucaia avea biserică 

din piatră şi cărămidă, zidită în anul 1863; cuprindea 
979 de familii, cu 3 630 de familii; paroh era 
Pr.Ec.Nicolae Manoliu, născut în anul 1898, 
absolvent al Seminarului de Grad II, hirotonit şi numit 
în anul 1925, decorat cu Medalia Răsplata Muncii-
clasa I; ajutător era Pr.Alexandru Suzeanu, născut în 
anul 1902, absolvent al Seminarului de Grad II, 
hirotonit în anul 1925 şi numit în anul 1927; cântăreţi 
erau Theodor Tănase, născut în anul 1903 şi numit în 
anul 1927 şi Spiru Baurceanu, născut în anul 1913 şi 
numit în anul 1929.

2)Parohia Sfântul Gheorghe-Turtucaia avea 
biserică din piatră, zidită în anul 1887; cuprindea 400 
de familii, cu 1 600 de suflete; paroh era Pr.Gheorghe 
Dumitrescu, născut în anul 1896, absolvent al Şcolii 
Normale şi al cursurilor pregătitoare, hirotonit în anul 
1925 şi numit în anul 1929, decorat cu Medalia 
Răsplata Muncii-clasa I; cântăreţ era Grigore 
Georgescu, născut în anul 1877 şi numit în anul 1929. 

3)Parohia Sfinţii Arhangheli-Antinova nu avea 
biserică; paroh era Pr.Ioan B.Popescu, născut în anul 
1901, absolvent al Şcolii Normale şi al cursurilor 
pregătitoare, hirotonit şi numit în anul 1925; cântăreţ 
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era Bucur B.Popescu, născut în anul 1903 şi numit în 
anul 1931.

4)Parohia Sfânta Treime-Asfatchioi avea biserică 
din paiantă, ridicată în anul 1900; cuprindea 360 de 
familii, cu 1 400 de suflete; paroh era Pr.Petre Cernea, 
născut în anul 1906, absolvent al Seminarului de Grad 
II, hirotonit şi numit în anul 1935; ajutător era 
Pr.Ec.Stavrofor Petre Băguescu, născut în anul 1865, 
absolvent al Seminarului de Grad I, hirotonit şi numit 
în anul 1925, decorat cu Medalia Jubiliară Carol I.

5)Parohia Sfânta Treime-Belica avea biserică din 
paiantă, ridicată în anul 1883; cuprindea 352 de 
familii, cu 1 438 de suflete; paroh era Pr.Ion P.Stoian, 
născut în anul 1908, absolvent al Seminarului de Grad 
II, hirotonit în anul 1934 şi numit în anul 1935; 
cântăreţ era Ion M.Ioniţă, născut în anul 1901 şi numit 
în anul 1929.

6)Parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe-
Cadichioi avea biserică din chirpici, ridicată în anul 
1860; cuprindea 380 de familii, cu 1 700 de suflete; 
paroh era Pr.Octavian Iatan, născut în anul 1913, 
absolvent al Seminarului de Grad II, hirotonit şi numit 
preot în anul 1935.

7)Parohia Sfânta Treime-Cusuiul din Vale avea 
biserică din piatră, zidită în anul 1857; cuprindea 300 
de familii, cu 1 260 de suflete; paroh era Pr.Alexandru 
Panaitescu, născut în anul 1898, absolvent al Şcolii 
Normale şi al cursurilor pregătitoare, hirotonit şi 
numit în anul 1925, cântăreţ era Stoian Toma, născut 
în anul 1878 şi numit în anul 1928.

8)Parohia Sfântul Mucenic Haralambie-Denisler 
avea biserică din piatră, zidită în anul 1874; cuprindea 
377 de familii, cu 1 391 de suflete; paroh era 
Pr.Constantin L.Ştefănescu, născut în anul 1897, 
absolvent al Şcolii Normale şi al cursurilor 
pregătitoare, hirotonit şi numit în anul 1925; cântăreţ 
era Eugen L.Ştefănescu, născut în anul 1889 şi numit 
în anul 1930. 

9)Parohia Sfântul Dumitru-Docelar avea biserică 
din zid, ridicată în anul 1930; cuprindea 188 de 
familii, cu 567 de suflete; paroh era Pr.Vasile Roman, 
născut în anul 1907, absolvent al Seminarului de Grad 
II, hirotonit şi numit în anul 1932; cântăreţ era Marin 
Berneanu, născut în anul 1911 şi numit în anul 1930. 

10)Parohia Sfântul Dumitru-Gărvan avea biserică 
din piatră, zidită în anul 1892; cuprindea 463 de 
familii, cu 1 964 de suflete; paroh era Pr.Ioan 
Z.Teodorescu, născut în anul 1903, absolvent al Şcolii 
Normale şi al cursurilor pregătitoare, hirotonit şi 
numit în anul 1925; cântăreţ era Costea Tică, născut în 
anul 1889.

11)Parohia Sfinţii Chiril şi Metodie-Haschioi avea 
biserică din piatră, zidită în anul 1896; cuprindea 351 
de familii, cu 1 209 suflete; paroh era Pr.Aurel 
Georgescu, născut în anul 1910, absolvent al 
Seminarului de Grad II, hirotonit şi numit în anul 
1934; ajutător era Pr.T.Popescu, născut în anul 1885, 
absolvent al Seminarului de Grad II, hirotonit şi numit 
în anul 1923; cântăreţi erau Iordan Iordanof, născut în 
anul 1910 şi numit în anul 1929 şi Atanase Sipca, 
născut în anul 1891 şi numit în anul 1927.

12)Parohia Cuvioasa Paraschiva-Rasova de Jos 
avea biserică din piatră, zidită în anul 1880, cuprindea 
290 de familii, cu 1 130 de suflete; paroh era 
Pr.Octavian Niţescu, născut în anul 1900, absolvent al 
Şcolii Normale şi al cursurilor pregătitoare, hirotonit 
în anul 1915 şi numit în anul 1925; cântăreţ era 
Evloghie Stinescu, născut în anul 1910 şi numit în 
anul 1934.

13)Parohia Adormirea Maicii Domnului-Sarsânlar 
avea biserică din piatră, zidită în anul 1910; cuprindea 
494 de familii, cu 1 892 de suflete; paroh era 
Pr.Enache N.Matache, născut în anul 1899, absolvent 
al Gimnaziului şi al Şcolii Normale, hirotonit şi numit 
în anul 1925; cântăreţi erau Raciu Uzunof, născut în 
anul 1855 şi numit în anul 190 şi Petre Sgâncă, născut 
în anul 1907 şi numit în anul 1932.

14)Parohia Adormirea Maicii Domnului-Satu 
Vechi avea biserică din piatră, zidită în anul 1870; 
cuprindea 350 de familii, cu 1 450 de suflete; paroh 

era Pr.Mihail Opaţchi, născut în anul 1895, absolvent 
al Seminarului de Grad II, hirotonit în anul 1924 şi 
numit în anul 1928; cântăreţ era Vasile Boicet, născut 
în anul 1870 şi numit în anul 1916. 

15)Parohia Senova nu avea biserică; paroh era 
Pr.Ioan Panait, născut în anul 1907, absolvent al 
Seminarului de Grad II, hirotonit în anul 1931 şi numit 
în anul 1932; cântăreţ era Florea Chiţu, numit în anul 
1935.

16)Parohia Sfinţii Împăraţi-Capaclia avea 
biserică; cuprindea 156 de familii, cu 745 de suflete; 
paroh era Pr.Hristu Papaghiorghiu, născut în anul 
1860, absolvent al Şcolii Primare şi al cursurilor 
pregătitoare.

17)Parohia Adormirea Maicii Domnului-Tătar 
Atmagea avea biserică din cărămidă şi lemn, ridicată 
în anul 1932; cuprindea 254 de familii, cu 1 270 de 
suflete; paroh era Pr.Gheorghe M.Petrescu, născut în 
anul 1911, absolvent al Seminarului de Grad II, 

30hirotonit şi numit în anul 1932 . 
În anii 1935-1940, majoritatea parohiilor din 

Cadrilater erau sărace, comparativ cu cele din restul 
Eparhiei Constanţei. Pentru sprijinirea lor, una dintre 
măsuri a fost luarea în bugetul statului a unora dintre 
parohiile extrabugetare şi a preoţilor deservenţi. 
Astfel, la 1 martie, respectiv la 1 aprilie 1937, un 
număr de 5 parohii din judeţul Durostor, respectiv 6 

31parohii din judeţul Caliacra au devenit bugetare .Erau 
mult mai puţine decât cele din judeţul Constanţa, unde 
25 de parohii extrabugetare au devenit bugetare, alte 
33 din judeţul Ialomiţa schimbându-şi şi ele statutul.O 
măsură bună a fost şi trecerea a 10 preoţi ajutători, fără 
salariu, în categoria preoţilor luaţi la bugetul 

32statului .Lipsurile economice erau vizibile şi în 
reparaţiile de biserici, în anul 1939 doar 5 dintre ele 
fiind reparate; acestea erau cele din Satâlmâş, 
Armutlia, Gârliţa, Haschioi şi Frăşari. Un aspect 
deosebit de important, posibil datorită comunităţilor 
locale, care au oferit bani, materiale şi forţă de muncă, 
l-a constituit efortul de ridicare a numeroase biserici, 
mai multe decât în celelalte judeţe ale Eparhiei. Astfel, 
în judeţul Caliacra, în ultimul an al administraţiei 
româneşti acolo, erau în curs de ridicare 16 biserici, în 
satele: Ilanlâc, Titu Maiorescu, Florica, Dropia, 
Duranlar, Regina Maria, Rogojina, Vultureşti, 
Velicova, Mansârova, I.G.Duca, Voineşti, Fandâcli, 
Conac, Aliciu Mare şi Viişoara. În judeţul Durostor, 
erau în curs de ridicare biserici în 14 sate, 
anume:Ghiurghengic, Ghiurlerchioi, Velichioi, 
Bazarghian, Baltagiul Nou, Pirliu Nou, Câzâncgicli, 
Capaclia, Arabgilar, Uzungiorman, Turcşmil, Babuc, 

33
Arabagi şi Cociumar .

Calitatea profesională a personalului bisericesc a 
crescut continuu, după ,,valurile” de numiri din anii 
1925 şi 1935 fiind numiţi noi preoţi, îndeosebi la 
sfârşitul anului 1939. Pentru a suplini nevoia de 
personal, dacă în anul 1925 majoritatea noilor preoţi 
proveniseră din rândul învăţătorilor (absolvenţilor de 
Şcoală Normală), care urmaseră şi cursuri bisericeşti 
pregătitoare, în anul 1939 hirotonirile s-au făcut 
îndeosebi din rândul licenţiaţilor sau al studenţilor în 
teologie. Astfel, cei care aveau să fie ultimii preoţi 
români hirotoniţi în Cadrilater erau: Pr.Lascu Orzan, 
student, numit la 15 iunie 1939, la parohia Capaclia; 
Pr.Stelian Negoiţă, student, numit la 15 iunie 1939, la 
parohia Satâlmâş; Pr.Vasile Călinescu, absolvent a 
Seminarului Teologic de Grad II, numit la 15 iulie 
1939, la parohia Simionova; Pr. Ioan Barbu, licenţiat 
în teologie, numit la 15 iulie 1939, la parohia 
Colebina; Pr.S.Costache, licenţiat în teologie, numit la 
15 iulie 1939, la parohia Carageat; Pr.Alecu Zamfir, 
student, numit la 15 iulie 1939, la parohia Arabagilar;  
Pr.Ioan Voicu, student, numit la 1 decembrie 1932, la 
parohia Ilanlâc; Pr.Marin Cilă, licenţiat în teologie, 
numit la 1 decembrie 1932, la parohia Conac; 
Pr.Gheorghe Gherlan, student, numit la 1 decembrie 
1932, la parohia Bairam-Bunar; Pr.Gheorghe Vicol, 
licenţiat în teologie, numit la 1 decembrie 1939, la 
parohia Sfântul Gheorghe-Bazargic; Pr.Stan Manole, 
licenţiat în teologie, numit la 1 decembrie 1939, la 
parohia Caraomur; Pr.Ion Teodorescu, absolvent al 
Seminarului, numit la 1 decembrie, la parohia 
Cociumar; 

Prof.Dr.ŞTEFAN  GRIGORESCU

(continuare în numărul viitor)

(urmare din numărul trecut)
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Primul regulament al urbei Slobozia de priveghere a prostituţiei
„În vechea Romă, casele publice (lupanaria, fornices) nu 

puteau fi stabilite decât în partea oraşului numit 
Caelimontana, lângă zidul de împrejmuire, adică la mahala 
(suburbana).

Tot acolo erau cazărmele (castra peregrina), pieţele 
publice (macellum magnum) şi prăvăliile bărbierilor 
(popinae, tabernae), etc.

Casele  publice, în genere erau foarte murdare, se 
compuneau din un număr oarecare de celule (cellae), pe care 
era scris numele femeilor ce le ocupau şi preţurile favorurilor 
lor.

Fiecare celulă avea un pat (pavimentum, cubiculum, 
pulvinar), acoperit cu macat  (lodix), şi o lampă (lucerna).

Proprietarul acestor case se numeau leno, iar profesiunea 
sa, lenocinium.

Casele publice nu puteau fi deschise înainte de orele patru 
după amiază, pentru a nu împiedica tineretul de a lua parte la 
exerciţiile corpului.

La fiecare celulă, femeea care o ocupa stătea în picioare 
(prostibula), şi provoca pe trecători.

Decâteori intra cineva înăuntru, uşa de închidea, şi 
deasupra ei stătea scris cuvântul occupata. Celula neocupată 
se numea nuda. 

Spre dimineaţă, toate celulele se închideau, şi femeile se 
duceau pe la casele lor. 

Ospătarii, hangiii, brutarii, cârnăţarii, etc., ţineau mai 
multe femei publice, şi adeseori chiar soţiile lor se dădeau 
acestui comeciu lucrativ; de asemenea, aceşti neguţători erau 
puşi sub privigherea poliţienească, întocmai ca lenones şi 
meretrices.

[.........................................................................................
............................................]

La Romani, prostituţia era liberă, numai femeile măritate 
fiind, în genere, oprite de a exercita profesia de prostituată. 
Edilii erau însărcinaţi cu privegherea şi vizitarea caselor 

1publice...” 
De la Roma antică până la urmaşii săi cu sânge latin din 

perioada modernă, de-a lungul a zeci de secole, problematica 
prostituţiei a cunoscut abordări diferite din partea 
autorităţilor, de cele mai multe ori cu caracter violent 
(mutilări, bătăi, privarea de libertate, condamnarea la 

2
moarte) , pentru ca la sfârşitul secolului al XIX-lea şi 
începutul celui următor să fie reglementată şi în România  
într-o viziune ce accentuează controlul acestui fenomen social 
şi profilaxia bolilor venerice, renunţându-se la atitudinea de 

3
totală intoleranţă faţă de slujitoarele lui Venus.

Deţinem puţine informaţii cu privire la practicarea 
prostituţiei şi a efectelor ei în judeţul Ialomiţa. În tabelul nr. 10 
al Serviciului Sanitar Ialomţa denumit „Vizitarea medicală a 
femeilor prostituate” este meţionată existenţa unui număr de 2 

4bordeluri şi a 4 prostituate în Urziceni în anul 1907 . În anul 
următor, în această localitate se înregistrau 2 prostituate ce 
practicau într-un singur bordel „cea mai veche meserie din 

5lume” . În tabela nominală a aceluiaşi serviciu, intitulată 
„Bolnavii de sifilis şi boli venerice pe anul 1909”, dintr-un 
total de 324 bolnavi 18 au declarat că s-au îmbolnăvit de la 

6prostituate.
Existenţa fenomenului de prostituţie în judeţ şi necesitatea 

reglementării practicării sale ca mijloc de control a  
transmiterii bolilor pe cale sexuală şi a întăririi moralităţii 
publice au fost, probabil, cauzele care au determinat 
oficialităţile noii urbe Slobozia de a lua în discuţie şi a vota în 
noiembrie 1912 primul regulement pentru privegherea 
prostituţiei în oraş.

Unicitatea documentului reclamă prezentarea sa 
integrală, fără întreruperi şi comentarii:

„Consiliul Comunei Urbane Slobozia Judeţul Ialomiţa
Noi membrii consiliului comunal al Urbei Slobozia din 

judeţul Ialomiţa, fiind convocaţi în adunare ordinară de 
noiembrie şi având în vedere dispoziţiunile art. din legea 
pentru organizarea comunelor urbane în conformitatea căreia 
au întocmit prezentul regulament pentru privegherea 
prostituţiei.

Regulament
Pentru privegherea prostituţiei

Cap I
Dispoziţiuni Generale

Art. 1 Poliţia este însărcinată cu administraţiunea 
femeilor prostituate şi cu lucrările de cancelarie ale acestui 
serviciu.

Art. 2 Poliţia va ţine un registru în care va însemna toate 
cazurile de prostituţiune şi femeile prostituate.

În acest registru se va coprinde:
1. Casele de prostituaţiune arătându-se numele şi 

pronumele, etatea şi starea civilă a femeei care dirige 
stabilimentul, suburbia, strada şi nr. casei, numele femeilor 
care locueşte sau frecventează stabilimentul, abaterile 
constatate, comise în stabiliment şi penalităţile ca a suferit 
femeia care dirige stabilimentul

 1. D. Alexandresco, Corupţia şi prostituţia la Romani, în publicaţia 

Dreptul, nr. 23, 22 martie 1909, f. 109, publicaţie deţinută de S.J.A.N. 

Ialomiţa şi pusă în cercetare prin sala de studiu a serviciului;
 2. Pentru prostituţia din Evul Mediu românesc vezi Dan Horia Mazilu 

Lege şi fărădelege în lumea românească veche, cap. IV, Editura Polirom, 

Bucureşti, 2006;
 3. Primul proiect pentru privegherea prostituţiei în capitala Bucureşti 

a fost publicat în M.Of. nr. 115 din 29 mai 1861, urmat de legea prostituţiei 

din anul 1898;
 4. S.J.A.N. Ialomiţa, fond Servicul Sanitar al Judeţului Ialomiţa, 

dos. nr. 29/1907, f. 104;
 5. Idem, dos. 31/1908, fila 138;
 6. Ibidem, fila 355-365;
 7. Idem, dos. nr. 42/1912, f. 202-203, 212
 8. Ibidem, f. 201.

Inspector principal, S.J.A.N. Ialomiţa,
                                                                          Tătaru Ionel Cristian

2. Femeile prostituate care locuiesc separat, arătându-se 
nr. candienţei, numele şi pronumele, etatea, starea civilă, locul 
naşterii, strada şi numărul casei, stabilimentul ce frecventează 
şi abaterile comise de la acest regulament şi penalităţile ce a 
suferit

Art. 3 Sunt considerate ca case de prostituţie:
1. Locuinţa unei factoriţe care ţine una sau mai multe 

femei de prostituaţie
2. Locul unde una sau mai multe femei se adună pentru 

prostituţiune fără a avea acolo locuinţe stabilite
3. Locuinţa a două sau mai multe femei prostituate chiar 

dacă ele nu sunt sub o factoriţă
4. Locuinţa unei singure femei prostituate dacă acolo se 

adună şi alte femei pentru prostituţiune
Art. 4 Sunt considerate ca femei prostituate fără 

deosebire:
1. Toate femeile de la 16 ani în sus a căror prostituţiune 

publică se va constata prin autoritatea publică, prin arătarea 
lor proprie, prin aflarea lor în casă prostitua, femeile cu 
purtare suspectă care se vor găsi bolnave de boale venerice la 
vizitarea făcută în urma documentării că ele ar fi transmis 
boala unui alt individ

Art. 5 Recursurile în contra înregistrărilor făcute direct de 
poliţie se vor adresa la primărie care va decide asupra lor.

Art. 6 Se vor şterge din registrul de prostituţiune:
1. Femeile care se vor mărita lăsându-se de prostituţiune
2. Femeile care vor înceta din viaţă
3. Femeile care vor declara că se lasă de prostituţiune 

arătând mijloacele de vieţuire 
Art. 7 Fiecare prostituată va primi de la poliţie o condicuţă 

care va conţine numele şi pronumele, etatea, naţionalitatea, 
religia, statea civilă, locul naşterii, domiciuluil şi casa de 
prostituţie ce frecventează cum şi observaţiunea de pedepsele 
suferite

Art. 8 Fiecare femeie care dirige o casă de prostituţiune va 
primi de asemenea o condicuţă care va conţine însemnările 
cuprinse în art...precedent şi în plus numele şi pronumele 
prostituatelor ce frecventează sau locuieşte stabilimentul

Art.9 Pentru candienţe femeile prostituate vor plăti lei noi 
trei iar factoriţele 10 (zece) lei.

Cap. II
Despre casele de prostituţiune

Art. 10 Fiecare femeie care va voi să deschidă o casă de 
prostituţiune se va adresa poliţiei locale.

Art.11 Casele de prostituţiune şi locuinţele prostituatelor 
separate nu se vor admite.

1. Pe stradele principale ale oraşului şi numai pe cele 
dosnice şi laterale

2. În vecinătatea bisericilor, localelor şi internatelor de 
educaţiune

3. În vecinătatea grădinelor publice, hotelurilor, birturilor, 
cârciumilor şi cafenelelor

Art.12 Femeile care dirige casele de prostituţie sunt 
datoare ca în termen de 24 ore să arate poliţiei schimbarea 
domiciliului femeilor de sub patronajul lor. 

Ele sunt răspunzătoare de menţinerea ordinii în 
stabiliment şi păzirea regulamentului de faţă.

Art. 13 Poliţia cu autorizaţia primarului sau primarul 
singur va ordona închiderea stabilimentului de prostituţiune 
pe un timp mărginit sau pentru totdeauna dacă acele 
stabilimente vor cădea în mai multe rânduri regulamentului de 
faţă.

Art. 14 Nici o femeie nu poate locui sau frecventa o casă 
de prostituţie chiar şi în mod provizoriu fără condicuţă din 
partea poliţiei locale pentru călcarea acestei dispoziţiuni se 
vor pedepsi cu seamă femeile care dirige stabilimentele 
respective.

Art.15 Femeile care dirig stabilimentele de prostituţie de 
vor fi mai mici de 40 ani vor fi supuse vizitaţiunilor medicale 
şi vor primi o condicuţă pe seama lor, la această regulă sunt 
supuse şi servitoarele de stabilimente care au etatea mai mică 
de 40 ani.

Art.16 Nici un stabiliment nu se va putea muta dintr-un 
loc în altul fără permisia poliţiei care va observa dispoziţiunile 
art.12.

Cap III
Art. 17 Femeile prostituate vor fi supuse vizitelor 

medicale de două ori pe săptămână lunea şi joia la ora 9 
dimineaţa vara şi iarna la ora 10.

Art. 18 Vizitaţiunea se va face de medicul oraşului la un 
loc destinat de primărie.

Art.19 După fiecare vizitaţiune se va scrie de medic în 
condicuţa femeii ziua, ora şi rezultatul vizitaţiunii subscriind 
în josul acestei indicaţiuni. 

Pentru însemnarea stării sănătăţii în condicuţă medicul se 
va servi de 4 clasificaţiuni: sănătoasă, menstruaţie, bănuită, 
bolnavă, indicându-se semnele boalei.

Art. 20 Femeile care la vizita medicală vor primi nota 
bănuită vor fi vizitate din nou a treia zi.

Iar cele care vor primi nota bolnavă le va da un bilet de 
intrare în spital luându-li-se condicuţa care se va depune la 
poliţie.

Medicul va transmite şi poliţiei nota de numele şi 
pronumele femeilor bolnave şi facerea vizitaţiunii ca poliţia să 
supravegheze intrarea lor în spital.

Art. 21 Nu este permis femeilor prostituate a se căuta de 
boale venerice decât în spital.

Art. 22 După ieşirea din spital în timp de 24 ore ele sunt 
datoare a prezenta poliţiei biletul de ieşire al medicului 
spitalului care se va opri de poliţie formând un dosar special.

Poliţia va aviza medicului oraşului spre a face o vizitaţie 
chiar în acea zi sau cel mult a doua şi găsindu-se starea 
sănătoasă poliţia va înapoia condicuţele celor în drept după 
care nu  mai exercita profesiunea lor.

Art. 23 Femeile prostituate care nu se vor prezenta poliţiei 
îndată după vizitarea făcută se vor trimite după ele ca nu 
cumva să rămâie vreuna neexaminată.

Cap. IV
Măsuri de curăţenie şi moralitate publică

Art. 24 În fiecare cameră a stabilimentului de 
prostituţiune şi în locul prostituatelor se va afla întotdeauna 
lighean şi două vase cu apă curată, un săpun şi două prosoape 
curate, precum şi un clister de mitră.

Art. 25 Este interzis femeilor prostituate de a sta la ferestre 
deschise.

Perdelele de la ferestrele caselor unde locuiesc vor fi 
pururea lăsate în jos.

Este de asemenea interzis femeilor prostituate de a şedea 
înaintea locuinţelor lor, cu atât mai mult înaintea locuinţelor 
străine.

Art. 26 Este oprit femeilor prostituate a se preumbla pe 
strade într-un mod indicent.

Art. 27 Este oprit femeilor prostituate a se plimba pe 
bulevard or pe strada principală în orele când se face 
plimbările de către bublic.

Ele nu pot intra în salele publice, restaurante, cafenele, 
grădini restaurante şi cafenele chantone.

De asemenea ele nu pot ocupa stale în teatre, concerte, 
circuri şi orice reprezentaţiuni publice. 

Aceste restricţiuni se aplică şi femeilor care dirig 
stabilimente de prostituate.

Cap. V
Despre penalităţi

Art. 28 Orice călcare a vreunei dispoziţiuni din acest 
regulement din partea femeilor prostituate, ori a femeilor care 
dirig stabilimente de prostituţiune, se va pedepsi pentru întâia 
oară conform art. 385 ali. 9 c.p. cu amendă de lei 5 până la 10, 
iar a doua oară cu închisoare de 3 zile conform art. 388 acelaş 
cod.

Art. 29 Femeile publice fără locuinţă fixă se vor considera 
ca vagboande şi trimise înaintea tribunalului conform art. 219 
şi 220 c.p.

Se vor depărta din oraş femeile publice care vor turbura 
pacea familiilor sau va corupe copile sau copii tineri fie că sunt 
la părinţii tutorii lor fie la stăpâni.

 Orice dispoziţiuni contrarii prezentului regulament sunt şi 
rămân abrogate. 

Acest regulement s-a aprobat şi votat de consiliul comunal
7Deciziunea cu nr. 12 din şedinţa de la 15 noiembrie 1912.”

Din păcate, munca depusă în vederea reglementării 
practicării prostituţiei în oraş de către onoratul consiliu 
comunal, nu s-a făcut în baza prevederilor reglementărilor 
deja existente, deci fără o documentare prealabilă pe această 
temă, situaţie constatată, cu ocazia înaitării regulamentului 
către Consiliul de Igienă şi Salubritate Judeţean ce funcţiona 
în cadru Serviciului Sanitar al Judeţului Ialomiţa pentru a fi 
avizat pozitiv şi raportată ca atare de către acest consiliu 
Prefecturii cu rugămintea „a pune în vederea Consiliului 
Comunei Slobozia deciziunea Consiliului de Igienă Superior a 

8se conforma.”
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Iatã un nou roman al acestui scriitor, în care 
abordeazã o temã de mare dramatism din viaţa satului 
românesc, e vorba de procesul colectivizãrii.  “Qui 
prodest!” ar spune unii mai insidioşi, dupa atâta vreme şi 
în aceste momente. S-ar putea spune cã acum este o altã 
viaţã, nu? Democraţie, nu? O, ho! Ce frumos sunã! Cei 
ajunşi la senectute ştiu câte ceva, cred, din dramele 
colectivizãrii. Însã tinerii sunt sceptici. Cu toate acestea 
sper ca autorul sã deschidã o nişã nu numai pentru 
vârstnici, ci şi pentru tineri.

Eu voi începe cu un excurs, o scurtã digresiune. 
“Veşinicia s-a nãscut la sat”, o scrie Lucian Blaga. Şi tot 
el mai scria: “Sat al meu ce porţi în nume/sunetele 
lacrimi/La chemãri adânci de nume/În ce noapte te-am 
ales/ca prag de lume/şi poteca lacrimei…”

Pe de altã parte, Arghezi se cufundã şi mai mult în 
istorie: “Ca sã schimbãm acum, întâia oarã/Sapa-n  
condei şi brazda-n cãlimarã/Strãbuni de adunat printre 
plãvani/sudoarea muncii sutelor de ani.”

Autorul romanului document “Ãştia” evocã 
procesul colectivizãrii aşa cum a fost, sub influenţa 
ruseascã a colhozurilor, prin deposedarea ţãranilor de 
pãmânt şi de vite, de unelte şi de roadele muncii.

Procesele s-au ţinut lanţ, odatã cu arestãrile şi 
închiderea celor care se împotriveau şi sperau o oprire a 
depersonalizãrii ţãranilor. Întoarcerea a fost însã 
imposibilã. Speranţele se nãruiau sub atacurile brutale, 
se pãrea cã totul este ireversibil.

Cei mai aspru prigoniţi au fost chiaburii satelor, în 
fapt,  oamenii ce erau gospodari.

Proza lui Ioan Neşu curge în zig-zag, dialogurile sunt 
fruste, vocabularul personajelor este specific satelor de 
câmpie, fãrã regionalisme prea accentuate. Onomastica 
este şi ea cumva de  la  câmpie,  având un  iz  şugubãţ. 
Dialectologic vorbind, proza este accesibilã, ceea ce îi 
conferã valoare scriitoriceascã  deosebitã.

Pãmântul rãmâne ca o matrice fundamentalã.

„Ã ª T I A“
de  Ioan  Neşu

“- Unde  pleci,  omule,  aşa  cu  noaptea-n cap?  îl 
întrebã Dudicã pe Lache Perianu.

- Mã duc sã mai vãd o datã  pogoanele alea de la 
Mirceşti. Alea mi-erau cele mai dragi! rãspunde 
bãrbatul.

- Mã duc pânã acolo şi pe urmã vin şi fac şi eu cerere, 
ca sã termin odatã cu bâlciul ãstora! Şi dacã ne-o da 
Dumnezeu sãnãtate, poate vom trãi sã vedem pãmântul 
ãsta din nou al nostru.“ Este un final ca o previziune sau, 
de ce nu, ca o speranţã.

Cât au fost de rãvãşiţi în perioada cât au fost în 
“campania de lãmurire”, când toate forţele: intelectuali, 
activişti, miliţieni, etc….o spune autorul:

“Ceva îl izbi dintr-o datã, în puterea lui de înţelegere 
pe Lache Perianu, când se trezi spre ziuã mânat de o 
nevoie şi ieşi din casã. Încã nu se luminase bine, se mai 
îngâna ziua cu noaptea, iar rãcoarea dimineţii, deşi nu 
mai era frigul din alte nopţi, te fãcea sã te grãbeşti şi sã te 
întorci din nou în pat, lângã femeie, sã tragi plapuma pe 
tine şi sã te mai bucuri apoi de un ceas de somn.”

O viaţã idilicã a satului n-a fost decât în mintea 
semãnãtoriştilor, curent literar abolit de evenimentele 
dramatice prin care acesta a trecut. Vezi numeroasele 
rãscoale care au tulburat istoria, ducând satul de la 
dramatic la sublim. Despre valorile izvorâte din sat: 
personalitãţi, creaţie, înţelepciune, tradiţii statornice, 
folcloristicã, ar fi greu de cuprins în acest scurt excurs, 
chit cã el va pãrea unora paradoxal.

Deci, cine va citi acest roman  de  peste  patru sute de 
pagini va vedea cã în afarã de literaturã propriu-zisã este 
şi un document care  reînvie o stare veche, de tristã 
amintire.

Petre Ţutea numea acest sãtean “Un ţãran imperial” 
şi menţiona cã i-a povestit Constantin Noica cum, în 
închisoare, la un interogatoriu care s-a prelungit peste 
mãsurã, anchetatorul i-a zis ţãranului: eşti  bestie 
încãpãţânatã ca şi Petre Ţutea. Nu se poate spune cã 
Ţutea a  dus cu puterea comunistã un rãzboi din care a 
ieşit învingãtor. Cãci el a început prin a fi învingãtor şi a 
dus rãzboiul cu graţia suveranã a celui ce nu poate 
pierde. Cum sã piardã o victimã pe care cãlãul însuşi o 
admirã? Abilitate pe care ţãranul nu o avea…afarã de 
tenacitatea sa datã de simţul proprietãţii. Şi al dreptãţii. 
Şi a mai fost ceva esenţial: credinţa în Dumnezeu ca 
pârghie perpetuã. Acel concept cultivat din generaţie în 
generaţie şi care a devenit trãinicie pe care vremurile 
aprige s-au strãduit sã o schimonoseascã.

Ioan Neşu a adunat pentru prezumtivul sãu lector un 
snop de puncte de vedere în legãturã cu procesul nefast 
al colectivizãrii, ca expresie a unor elemente împletite cu 
ficţiunea, cu imaginaţia:

Mutatis-mutandum, pot fi aflate şi unele nuanţe de 
foileton, fãrã a depãşi nota de sobrietate care ar diminua 
realismul problematicii.

Colaţionând, în ansamblu, eseul, adicã confruntând 
textul cu originalul, se poate accepta autenticitatea 
scriiturii. Cum era de aşteptat, capcanele comunismului 
i-au prins în mrejele lor şi pe “Ãştia” din lumea satului, 
ca o caracatiţã uriaşã.

Mefienţa, ca lipsã de încredere, ca suspiciune, a 
dãinuit şi încã se perpetueazã şi azi, nu numai în lumea 
satelor. Aceasta şi  datoritã casandrelor care prezic 
nenorociri la tot pasul. De aici, manipularea este gata.

Acest eseu poate fi luat ca un puzzle: un joc de 
reconstituire a unui întreg din fragmente decupate, un 
joc, dacã vreţi, al rãbdãrii.

Titus  Niţu

Trilogia de peste 1300 de pagini trebuie să-l fi 
costat pe domnul Titi Damian un imens efort, chinul 
unui ménage a deux cu gândul artistic, extaze şi 
îndoieli, dar şi împlinirea celui mai îndrăzneţ, mai 
amplu, mai de suflet proiect literar. 

Romanele domnului Damian – Fagul (Ed. 
Bizantină, 2005), Umbra (Ed. Omega, 2008), Norul 
(Ed. Edilgraph, 2011) – alcătuiesc cronica unei familii, 
a unei comunităţi, a unei epoci. Au însă şi ingredientele 
prozei autobiografice, pentru că autorul îi împrumută 
unuia dintre personajele centrale – Florin Mândruţă -  
trăiri în care fie se recunosc, fie se intuiesc adevăruri 
din propria viaţă. Prima frază din „Nota” Fagului: „Tot 
ce povestesc aici s-a întâmplat, chiar dacă este povestit 
în manieră personală” confirmă transluciditatea 
naratorială, fundamentul autobiografic într-o scriere 
cu intenţionalitate artistică. 

O altă privire de ansamblu asupra acestui triptic mă 
obligă să remarc că, organizându-şi fiecare carte în 
patru capitole (numai în Norul fără titluri, fără 
mottouri), optând pentru compoziţii rotunde, cu prolog 
şi epilog ori cu acelaşi topos în incipit şi în final, 
autorul se lasă ispitit de simetria rebreniană. Remarc, 
desigur, fundalul comun (epoca nefastă a 
comunismului) pe care se proiectează existenţa lui 
Florin Mândruţă şi a familiei sale.

Lectura necronologică şi la distanţe de câteva luni a 
celor trei romane, precum şi impresiile diferite asupra 
lor îmi zădărnicesc alte consideraţii cu caracter de 
generalitate. Despre Umbra am scris deja o 

1spovedanie  iar Fagul – lucrarea cea mai reuşită din 
serie - a avut o receptare critică extrem de bogată, care-
mi asimilează mare parte dintre păreri. Cu riscul 
redundanţei, subliniez totuşi  caracterul de frescă, 
amestecul de real şi mitic, demnitatea ţăranilor, numai 
în aparenţă învinşi de istoria postbelică. Dar, mai cu 
seamă, legătura dintre musceleni şi un copac totemic, 
uman (-izat), de care se leagă cele mai frumoase 
descrieri şi ritualuri (slujbele, adunarea lupilor, în 
noaptea Sfântului Andrei, ca în povestirea lui 
Voiculescu, întâlnirile tinerilor etc.). M-am gândit că 
Fagul e şi un roman a clé(f), o parabolă camusiană, 
prin similitunile apodictice dintre invazia "şapcaliilor" 
şi a sălbăticiunilor turbate care năvălesc în 
gospodăriile bieţilor oameni. Aş adăuga că derularea 
întâmplărilor, ca-ntr-un film lăuntric, concentrarea 
acestora pe un "ecran al memoriei" (alături de 
alternanţa perspectivelor din Umbra) sprijină 
certitudinea că domnul Titi Damian nu e un simplu 

Titi Damian, 

un prozator robust 
povestitor şi evocator de atmosferă, ci un prozator de 
formaţie clasică sensibil  la tehnicile naratologiei 
moderne. 

În Norul însă, preocupat, mai cu seamă, de 
înregistrarea detaliilor, autorul încetineşte ritmul epic şi 
abandonează modernităţile, creând o naraţiune lineară. 
Artificiul înviorant e  transpunerea frecventă a 
întâmpărilor în reflecţiile câtorva personaje. Este 
explorată, îndeosebi, interioritatea lui Florin şi a tatălui 
său (Ion Mândruţă), bătrânul muscelean care se apără, 
cum poate, de „şapcalii”, nerecunoscându-le autoritatea, 
blamându-i, ascultând pe furiş „Vocea Americii”, 
combătând – cu argumente sănătoase – minciunile 
proclamate drept „izbânzi”, în şedinţele săteşti. 

Romanul este aproape în întregime o radiografie a  
ultimului an ceauşist (din vacanţa de primăvară, până pe 
24 decembrie), un lanţ de întâmplări sumbre pe care 
orice trăitor al epocii şi le aminteşte. Isteria de la cozi, 
plata ţăranilor în bani puţini ori în produse (după 
numărul de zile muncite la CAP), cotele absurde pentru 
stat şedinţele penibile în care se declamă mari realizări şi 
se fac angajamente aiuritoare, lozincile, defilările, 
copilăria furată de activităţile pioniereşti sau uteciste, 
raziile miliţienilor corupţi, vizitele de lucru sau partidele 
de vânătoare ale lui Ceauşescu, suspiciunile, teama, 
bancurile de epocă, învăţământul sufocat de programe 
teziste, controale inopinate şi dascăli absurzi (Florin – 
profesor ialomiţean, asemenea autorului -  înregistrează, 
din interior, cu luciditate, atmosfera din şcoli) etc. etc. 
etc. s-au întipărit deja într-o dureroasă memorie 
colectivă. Nu neg nicidecum importanţa acestor 
însemnări. Ele trebuie ştiute de către cei foarte tineri şi 
păstrate, ca lecţie cruntă, irepetabilă, de ceilalţi. De 
altfel, acesta este şi scopul mărturisit de autor în „Nota” - 
prefaţă: „Cititorul tânăr poate să se îndoiască: Aşa a fost? 
Cititorul matur poate să confirme: Aşa a fost! Diferenţa 
dintre cele două lumi este făcută de două semne de 
punctuaţie, între limitele cărora se poate instala perfid 
UITAREA...!” M-a uimit însă acurateţea detaliilor, din 
păcate prea multe, cu reiterări obositoare, care împiedică 
personajele să se mişte (fie şi-ntr-o lume bolnavă) şi 
ameninţă cursivitatea, bucuria lecturii. 

Autorul are însă şi câteva inspiraţii fericite,  
salvându-şi cartea de etichitări uniforme, de didacticism, 
de monotonie.

Mi-a plăcut întoarcerea la FAG, în jurul căruia 
oamenii se strâng, de Paşte, să asculte slujba Învierii, 
iar la Crăciunul din '89 (ultimul eveniment din roman), 
să se bucure de căderea regimului. Scena în care Ion 
Mândruţă îşi însoţeşte nepoţii de la oraş prin 
împrejurimile satului şi, tulburat de întrebările lor 
inocente, le vorbeşte blând despre frumuseţea şi istoria 
locurilor, despre cuviinţă şi tihna altor vremuri, se 
citeşte cu gândul la prozele despre bunici ale lui 
Delavrancea. Trăind de-atâţia ani nădejdea recăpătării 
pământului, Ion Mândruţă realizează aici un subtil act 
de iniţiere a copiilor orăşeni pe care-i apropie de 
spiritualitatatea satului (idee subliniată prin jocul de-a 
Îngeraşul) de înţelegerea simţului proprietăţii. Aş 
adăuga că spectacolele coregrafice (Brâul şi Sârba 
popilor) şi alte secvenţe de ritual nuntesc (Concereala, 
de exemplu), apariţia hilară a Soficăi (nebuna care, în 
toiul unei defilări, isterizează mai marii puterii, 
aplaudând şi închinându-se aproape simultan), 
toponimele cu miresme arhaic-rurale (Vârful 
Vătraiului, Muchea Înaltă, La Arie, Valea Iepii, Podul 
Goşii, Ulmet, Măţaşa etc.), splendidele pasteluri 
bucolice în proză – reţin Norul în sfera literaturii. 

Cum sensibilizarea prin pictural este unul dintre 
atuurile romanului (de altfel, din întreaga cronică), 
găsesc bine-venite câteva exemplificări întâmplătoare: 
„Vârfurile zdrenţuite ale zarzărului chel”; „Boziorul 
era pitit sub coama unui deal, încovrigat între ape”, 
culorile cerului de munte sunt de „un albastru siniliu 
venit dinspre puritatea îngerilor, îngemănat cu verdele 
proaspăt al pădurilor de fag...”, „Satul, în liniştea lui, li 
se arătă privirilor îmbrobodit în verdeaţă” „un muget de 
viţel flămând întrerupea liniştea, o linişte nefirească, 
însoţind o aşteptare...” 

Mai toate fragmentele descriptive, crescute, mai 
întâi, la Umbra Fagului, apoi sub un Nor tulbure, 
„însoţesc o aşteptare”: punerea lor în formă versificată, 
astfel încât domnul Titi Damian să (ne) convingă şi de 
certele-i disponibilităţi poetice.

Proză robustă, cu un număr impresionant de 
personaje, cu multe pagini memorabile care acoperă 
peste trei decenii de colectivizare, trilogia domnului 
Titi Damian (inteţionează s-o numească Muscelenii) 
rămâne o carte – document, din apropierea marilor 
creaţii cu aceeaşi problematică: satul românesc 
postbelic. 

 1. “Umbra Fagului” scriitorului Titi Damian>, în Helis, anul VIII, nr. 
11 (91), nov. 2010, p. 10

Elena Ruxandra Petre (Iliuţă)
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Augustin Mocanu s-a nãscut în 1932 în satul  Boju, com. 
Cojocna, jud. Cluj, într-o familie de ţãrani. A urmat 7 clase 
primare în satul natal, 1940-1947, Şcoala Pedagogicã de Bãieţi 
din Cluj, 1947-1953, şi cursurile Facultãtţii de Filologie de la 
Universitatea "Victor Babeş" din acelaşi mare centru cultural al 
ţãrii, 1953-1957, devenind profesor de limba şi literatura 
românã. 

De la absolvirea facultãţii , în 1957, pânã la pensionare, în 
1997, a lucrat în orãşelul Cehu Silvaniei, aparţinând regiunii 
Maramureş, 1957-1968, şi judeţului Sãlaj, din 1968, numai în 
funcţii aparţinând învãţãmântului, ca: profesor, 1957-1958 şi 
1971-1997; deţinând funcţii de conducere,  îndrumare şi control 
( director adjunct, director de liceu, şef al secţiunii raionale de 
învãţãmânt) , 1958-1971. Alãturi de activitãţile destinate şcolii, 
domeniu pentru care s-a calificat şi  perfecţionat mereu prin 
obţinerea tuturor gradelor didactice, s-a implicat şi în viaţa 
administrativã, socialã şi culturalã a oraşului Cehu Silvaniei, 
unde a fost ales deputat orãşenesc în mai multe legislaturi şi a 
îndeplinit o perioadã funcţia de vicepreşedinte nesalariat pentru 
probleme de sãnãtate, învãţãmânt şi culturã.

Ca specialist în limbã şi literaturã, a cercetat diferite aspecte 
ale culturii populare tradiţionale mai ales din zona Codru - Valea 
Sãlajului, în legãturã cu care a scris şi publicat urmãtoarele cãrţi 
de poezie oralã: 1. Pe cel deal cu dorurile, Zalãu, 2001; 2. 
Floare de Rai, Zalãu , 2004; 3. Folclor din Ţara Silvaniei, 
Zalãu, 2004; 4. Folclor poetic. Antologie din aria Codru - Valea 
Sãlajului, Zalãu, 2007; 5, Epicã popularã în versuri. Balade şi 
colinde-balade din zonele Codrului şi Sãlajului. Corpus de 
texte poetice (în colaborare cu Pamfil Bilţiu), Baia Mare, 2007; 
6. Colinde mioritice din zonele Codrului şi Sãlajului. Corpus de 
texte poetice, Baia Mare 2008; 7. Mult mã-ntreabã inima. 
Antologie a cântecelor de dragoste şi dor din aria Sãlaj - Codru, 
Zalãu, 2010; 8. Colinde româneşti .Texte poetice din zonele 
Sãlajului şi Codrului, volum aflat în curs de apariţie la Editura 
Caiete Silvane din Zalãu.

 O lucrarea importantã a colegului nostru Augustin Mocanu 
este monografia folcloricã Colinda" fata de maior",ediţia I, 
Zalãu, 2006, ediţia a doua revãzutã şi adãugatã, Slobozia, 2007, 
în legãturã cu care prof. univ. dr. Ion Cuceu, director al 
Institutului Arhiva de Folclor a Academiei Române, din Cluj-
Napoca, scrie: "Prin monografia şi corpusul de texte din 
volumul de faţã, profesorul sãlãjean Augustin Mocanu îşi 
înscrie cu cinste numele în şirul celor mai prestigioşi exegeţi ai 
Mioriţei."

 Dupã pensionare, în 1998, Augustin Mocanu se mutã în 
judeţul Ialomiţa, la Slobozia, unde locuieşte unica sa fiicã. Şi 
aici s-a implicat în cercetãri de etnologie, scriind şi tipãrind 
douã lucrãri interesante: "La fântâna linã. Colinde strãvechi din 
Câmpia Soarelui (în colaborare cu Cristian Obrejan), Slobozia, 
2009 şi  Nume de persoane în judeţul Ialomiţa, Slobozia, 2009. 
În acelaşi an îi apare, la Zalãu,  şi volumul Culturã popularã 
tradiţionalã. Articole şi studii.

Colaboreazã la revistele: Memoria Ethnologica din Baia 
Mare, Caiete Silvane din Zalãu, Helis din Slobozia şi rar la 
Rãstimp din Drobeta - Turnu Severin. Din 2004 este membru al 
Asociaţiei "Normaliştii Clujeni" şi colaborator al revistei cu 
acelaşi nume. Recunoscându-i-se preocupãrile în domeniul 
cercetãrii culturii tradţionale, în 2008 a devenit membru cu 
drepturi depline al Asociaţiei de Ştiinţe Etnologice din 
România, cu sediul la Bucureşti. Etnologul dr. Iordan Datcu îi 
acordã locul cuvenit în Dicţionarul etnologilor români, ediţia a 
III-a, Bucureşti, 2006. De asemenea, numele lui e prezent în 
Oameni de seamã ai Sãlajului, dicţionar biobibliografic, vol. II,  
Zalãu, 2006 şi în "Sãlaj - oameni şi opere", Cluj-Napoca, 2011, 
lucrãri editate de Biblioteca Judeţeanã "Ioniţã Scipione 
Bãdescu" din Zalãu.În aprilie 2007, Ministerul Educaţiei, 

BOJU - 800 DE ANI
Eseu geografic, social-istoric şi etnofolcloric

EMIL  TRIF:

Cercetãrii şi Tineretului i-a conferit  Diploma de excelenţã 
pentru întreaga activitate.

Din datele redate mai sus se vede limpde cã Augustin 
Mocanu a desfãşurat o îndelungatã şi valoroasã muncã de 
cercetare, ceea ce i-a permis sã scrie şi tipãreascã  în 12 ani, 
2000 - 2011, 15 cãrţi din care douã au cunoscut  versiuni noi şi 
apariţii în cea de a doua ediţie. Dintre  cãrţile sale, foarte 
interesantã ni se pare a fi monografia-eseu dedicatã satului natal 
Boju. Numai un "nestâmpãrat" ca el putea sã se zbatã atâta şi sã 
dea Fiilor Bojului douã  ediţii ale monografiei respective: Boju - 
790 de ani, în 2005 şi actuala versiune - Boju - 800 de ani, în 
2011. Deşi despre aceastã localitate ruralã exista o lucrare 
monograficã: Boju. Studiu monografic, de ing. Gavrilã 
Hãdãrean, Cluj-Napoca, 2002, totuşi profesorul Augustin 
Mocanu publicã  versiunea sa în 2005.Despre cele douã 
mongrafii, autorul spune: Ele nici nu se repetã una pe alta şi nici 
nu se opun una alteia, ci sunt complementare şi contribuie 
fiecare la cunoaşterea satului nostru. Amândouã trebuie sã stea 
pe acelaşi raft al bibliotecii.." Dupã o discuţie telefonicã despre 
intenţia sa de a întocmi prima ediţie, m-am întrebat: Oare ce mai 
poate scrie colegul Augustin Mocanu despre Boju? În 2005, 
când mi-a dãruit cartea, am parcurs-o cu toatã plãcerea şi am 
regretat  îndoiala  mea. Acuma ce sã mai spun despre versiunea 
din 2011? Pot sã-mi exprim admiraţia faţã de autor pentru 
perseverenţa, tenacitatea şi munca depusã. Acesta e Mocanu! 
Nu s-a  dezminţit nici de data aceasta. 

În Prefaţã la ediţia din 2011, autorul dezvãluie scopul  noii 
apariţii şi aratã motivele pentru care se grãbeşte s-o termine. El 
spune deschis: "Acesta este darul pe care eu îl pot oferi satului 
în care m-am nãscut şi m-am format  ca om,acuma când el 
împlineşte 800 de ani, iar eu o zecime din vârsta lui"  În Cuvânt 
lãmuritor noteazã :"Obiectivul nostru principal este ca în 
aceastã carte sã prezentãm viaţa tradiţionalã a unui sat concret 
şi viu din Câmpia Transilvaniei, satul

Boju, aşa cum am trăit-o în vremea copilăriei noastre pe la 
mijlocul teribilului secol al XX-lea.[...] Dorinţa noastră a fost 
să adunăm şi să transmitem mai departe, în timp, cât mai multe 
date şi dovezi despre locurile, evenimentele istorice, viaţa cea 
de demult, obiceiurile, credinţele, superstiţiile, graiul local şi 
celelalte valori ale culturii materiale şi spirituale ale sătenilor, 
deoarece Bojul poate fi considerat un model de sat românesc 
specific  pentru Câmpia Transilvaniei."

Lucrarea este structurată în şase secţiuni distincte: A, B, C, 
D, E şi F. Fiecare tratează probleme individualizate şi este 
organizată pe capitole şi  subcapitole. De exemplu: secţiunea C. 
Aspecte ale vieţii tradiţionale se subdivide în capitolele: I. Satul, 
II. Gospodăria şi locuinţa, III. Ocupaţiile, cu subcapitolele: 
Agricultura, Zootehnia, în special crestrea oilor şi prelucrarea 
laptelui de oaie, Pomicultura, Ocupaţiile casnice, Industria 
casnică, Meşteşugurile,Culesul din natură etc. Secţiunea D. 
Aspecte ale vieţii spirituale conţine capitolele: I. Graiul local, 
II. Ocazii folclorice speciale- şezătoarea, claca, jocul 
duminical; III. Obiceiuri calendaristice - Colindatul, Umblatul 
cu steaua, cu turca, Vergelul, Pluguşorul, Sângearzul, Rusaliile, 
Sânzâienele, Paparuda, Cununa de grâu  etc.

Titlul complet al monografiei lui Augustin Mocanu: Boju - 
800 de ani. Eseu geografic, social-istoric şi etnofolcloric,  
trimite direct la universul umanităţii care trăieşte în carte. P e  
mãsura parcurgerii textului, lectura strâneşte în mintea 
cititorului o vastã imagine atotcuprinzãtoare ale cãrei 
componente se desfãşoarã spaţial şi temporal. 

De-a lungul secolelor, spaţiul de vieţuire a bojenilor rãmâne 
acelaşi: dealurile priporoase încununate de podaşuri întinse din 
care ţâşnesc cãtre cer ţâglele ce strãjuiesc întinderile hotarului, 
luncile care însoţesc vãile împreunã cu şesurile roditoare, toate 
desfãşurându-se de la limita nordicã a Hotarului Turzii, spre 
Cojocna şi Apahida şi se întorc spre apus, atingând  hotarele 
satelor Pata, Rediu şi Aiton. Asupra acestui spaţiu acţioneazã 
oamenii care se zbat sã aibã terenuri bune pentru toate  
folosinţele lor: aprind sau taie pãduri, curãţã locul de 
mãrãcinişuri, desfundã vãi, taie drumuri, sapã fântâni etc De 
asemenea se schimbã proprietarii: pãmânturile obştilor sunt 
luate de cei puternici iar ţãranii devin iobagi sau jeleri; abia dupã 
sute de ani,  pe la 1850 ,de la domni locurile trec din nou la 
ţãrani; în 1962, le pierd prin colectivizare; dupã 1989 se reîntorc 
la ţãranii care, astãzi, fiind prea puţini şi prea bãtrâni, nu le mai 
pot cultiva, aşa cã mai mult de jumãtate se sãlbãtãcesc din nou. 
În 1946 satul avea cãtre 1500 de sufltete; în 2002 erau numai 
612. Multe case au rãmas nelocuite, cãci tineretul a plecat în 
mediul urban şi bãtrânii mor unul dupã altul. Cam aşa aratã 
dimensiunea spaţialã a imaginii aşezãrii rurale Boju, aflatã la 
numai 18-20 km de reşedinţa judeţului Cluj.

Componenta temporalã a imaginii satului Boju este mai 
bogatã şi mai complexã decât cea spaţialã. Oamenii îşi duc 
existenţa sub imperiul implacabil al timpului istoric şi al celui 
anual sau calendaristic. 

Timpul istoric coboarã prin veacuri şi este nelimitat. În 
curgerea lui neostoitã se petrec evenimente deosebite care pot 
determina mersul întregii vieţi a comunitãtii sãteşti. Cei 
puternici, localnici sau ocupanţi strãini, au deposedat obştea 
sãteascã de pãmânturi, pe membrii acesteia i-au subjugat 

luându-le toate drepturile, le-au 
supus viaţa la neînchipuite 
constrângeri, le-au impus 
obligaţii sã lucreze pe seama 
domnilor stãpâni pe pãmânturi 
şi i-au ţinut veacuri de-a rândul 
în întunericul neştiinţei. În 
acelaşi timp, au continuat 
nãvãlirile tãtare care se lãsau cu 
pârjoluri, jafuri, crime şi luare de robi. Nu rar, se iscau cutremure 
de pãmânt, veneau ani grei, secetoşi vara şi geroşi iarna, 
bântuiau des boli ucigãtoare precum ciuma sau holera care 
pustiau satele de oameni. Acest tablou sumbru este întregit de 
urmãrile grave ale deselor revolte şi rãscoale, rãzboaie însoţite 
de prãdãri, încendii şi omoruri, de repetate ocupaţii strãine 
venite din cele patru vânturi.

Toatã strãdania şi lupta îndelungate ale ţãranilor s-au 
sprijinit pe filosofia credinţei conform cãreia câtã vreme omul 
trãieşte şi e sãnãtos are datoria faţã de Divinitate, de familie şi de 
semeni sã lucreze şi sã creadã cã rãul din viaţã  va fi eliminat, 
deoarece lume fãrã dreptate nu poate exista la nesfârşit, odatã va 
veni şi vremea dreptãţii şi libertãţii, pe care

Ei, sãracii satelor, nici astãzi nu le au.
În viziune folcloricã, existenţa umanã constituie o trecere în 

timp de la un stadiu al evoluţiei biologice la altul, de la un statut 
social la altul. Pentru indivizii care vieţuiesc normal trecerea 
prin cele trei trepte ale existenţei ca prin trei inele impuse de 
Soartã este obligatorie. Aceste evenimente cruciale din viaţa 
omului au dat naştere unui adevãrat sistem de obiceiuri specifice 
legate de botez, cãsãtorie şi  înmormântare. Autorul nostru le 
descrie cu lux de amãnunte etnografice şi le dezvãluie 
semnificaţiile, uneori le însoţeşte de poze.Impresioneazã mai 
ales paragraful  Pomul mortului, obicei strãvechi care îşi 
îndeplineşte şi astãzi funcţia socialã şi pe cea  ritual-
ceremonialã.

O adevãratã serie de obiceiuri cu caracter ritualic, 
ceremonial, mai nou, chiar spectacular se desfãşoarã în curgerea 
calendaristicã, schimbãtoare a timpului de-a lungul unui an. 
Acestea sunt o reflectare a grijilor, dorinţelor şi aspiraţiilor  
oamenilor de la ţarã pentru a-şi asigura bunãstarea  prin mãrirea 
roadelor pãmântului, ridicarea fecunditãţii animalelor şi a 
producţiei obţinute de la acestea. Autorul cãrţii aflate în discuţie 
prezintã sumar ce a mai gãsit viu din toate obiceiurile 
calendaristice şi înfãţişeazã pe larg obiceiul agrar al 
colindatului: constituirea cetelor de colindãtori, învãţarea 
colindelor, colindatul propriu-zis, darurile oferite oficianţilor şi 
încheierea datinei. De asemenea, colegul nostru acordã atenţie 
mãritã celui mai viu şi important obicei pastoral pãstrat pânã 
astãzi în Boju - împreunarea oilor care se desfãşoarã  pe la 
Sângeorz , ne aminteşte de Sâmbra oilor din Oaş şi de Mãsurişul 
oilor din Sãlaj.

Din ansamblul creaţiei populare tradţionale care, în mediul 
ei de demult, neviciat încã în niciun fel, se manifesta sincretic şi 
numai atunci când şi  unde nevoile vieţii o cereau, Augustin 
Mocanu, conştient de limitele pregãtirii sale, se opreşte doar la 
variate forme de texte - de recitat, de strigat, de spus, de cântat, 
de povestit. Colecţia ilustrativã pe care o publicã în monografie 
cuprinde: colinde, cântece de stea, mulţãmite sau urãri dupã 
colinde; oraţii şi stigãturi la nuntã; cântece lirice: de amãrãciune 
şi necaz, de cãtãnie, de dragoste şi dor, satirice, strigãturi la joc ; 
creaţii aforistice şi enigmatice: ghicitori şi ziceri; din folclorul 
copiilor; credinţe şi superstiţii; proza folcloricã, care încheie 
colecţia, conţine o interesantã legendã etiolgicã creştineascã 
depre grâu şi zece istorioare moralizatoare din viaţa de la ţarã, 
imagini fidele ale unei lumi trecute, cu credinţe şi mentalitãţi 
proprii.

În Cuvântul tehnoredactorilor, Adriana şi Aurelian Bejgu 
caracterizeazã monografia-eseu a lui Augustin Mocanu 
spunând: Lucrarea de faţã depãşeşte cadrul oarecum rigid, rece 
caracteristic pentru o monografie a unei localitãţi.

Dincolo de munca de documentare din biblioteci, arhive şi 
de pe teren, transpusã în date exacte,în fiecare paginã se simte 
câte o fãrâmã din sufletul autorului, pentru cã este o carte scrisã 
cu suflet. Este izvorâtã din dorul de locurile natale, de care se 
simte legat cu toate firele nevãzute." (p.391) Aceleaşi trãiri se 
degajã şi din poezioara Destin reprodusã pe ultima copertã: 
Dusu-m-am şi m-am tot dus,/ De la Rãsãrit spre-Apus....Şi-am 
rãmas pe cãi, pustiu,/ Şi-acasã nu pot sã viu;/ Şi-am rãmas pe 
cãi, departe,/ Şi-azi mã-ntorc la Voi prin Carte.

Sperãm cã  "pânã în 2014 mulţi dintre fiii Bojului... sã se 
trezeascã, sã-şi aducã aminte de origini şi sã se adune ACASÃ 
pentru a sãrbãtori împreunã vârsta satului lor şi a-i omagia pe 
toţi cei care s-au nãscut aici, au trudit, s-au stins şi şi-au lãsat 
rãmãşiţele pãmânteşti în cimitirele comunitãţii sau oriunde i-au 
mânat dorurile şi multele valuri ale vieţii.",

rãspunzând astfel chemãrii lansate de unul dintre FII,  prof. 
Augustin Mocanu.

Notã: 
Monografia Boju - 800 de ani  a apãrut la Editura Tradţii 

clujene, Cluj-Napoca, 2011

Augustin Mocanu
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Cronică de Stână  (5)

Vermorelul
cu hormoni

Nu trageţi în prozatori!

Astăzi, n-am scrisul la mine. Şi totuşi voi scrie. Pentru că sunt 
obişnuită să-mi fac temele şi pentru că întâlnirea de sâmbătă, 02 
iulie, a fost una prea frumoasă pentru a nu fi marcată. 

Voi începe cu sfârşitul. Pentru că simt nevoia să lămuresc o 
problemă. Poetul Costel Bunoaica mi-a făcut, cu cele mai 
bune intenţii, două observaţii referitoare la „Cronica de 
Stână”, pentru care îi mulţumesc. Cei care scriu au nevoie de 
feed-back – fie pozitiv, fie negativ – indiferent dacă vor ţine 
sau nu cont de sfaturile care li se dau. Cele două observaţii ale 
lui Costel au fost următoarele: 1. Că acolo, la stână, se întâmplă 
lucruri mai înalte decât las eu să răzbească din cronică; şi 2. Că, 
în textele respective, mă „aşez” prea mult pe mine, mă situez 
prea în centru. Menţionez că sunt întru totul de acord cu 
domnul Bunoaica, în ambele aspecte pe care le-a evidenţiat, 
însă, din păcate – i-am şi spus-o – nu voi putea schimba nimic. 
A nu se înţelege că nu accept sfaturi sau că îmi imaginez 
scriitura mea perfectă. Voi încerca să explic, mai ales că este 
posibil ca şi alţi cititori să fi sesizat acelaşi lucru. Poate n-aş fi 
făcut-o dar, astăzi, ca o completare, în timpul unei convorbiri 
telefonice cu un prieten din alt oraş, poet şi el, bun poet, căruia 
îi trimisesem revistele, mi-a sesizat următoarele: „Îmi place 
cum scrii, dar nu trebuie să spui chiar tot ce gândeşti.” O! dac-
ai şti câte gândesc şi nu le spun! 

Vorba românească, pe care atât de bine o ştim, stabileşte 
următoarea regulă: „Când doi îţi spun că eşti beat, du-te şi te 
culcă!”. Eu am ales să nu mă culc, ci să explic. Nu ca pe o 
scuză, ci ca pe un argument al faptului că nu pot (şi cred că nici 
nu vreau) să ţin seama de opiniile celor doi prieteni pentru care, 
de altfel, am o deosebită apreciere, atât ca poeţi, cât şi ca 
oameni. Şi pentru că n-aş vrea să descurajez pe nimeni de aici 
încolo să-mi facă observaţii. Dimpotrivă, ele sunt binevenite, 
le ascult şi cuget la ele. Cu menţiunea că de unele ţin, de altele 
nu ţin cont. 

Să le luăm pe rând. La stână se petrec lucruri „mai înalte”, 
da, Costel are dreptate. Doar că eu, prin aceste texte, nu mi-am 
propus să fac o cronică în sensul real al cuvântului. Dacă 
doream aceasta, aş fi ales să devin cronicar sportiv. Şi scriam, 
cu detaşare, că Hagi a antrenat prost, Mutu a ratat de două ori, 
portarul şi-a dat autogol, iar arbitrul s-a trezit la sfârşitul 
partidei. Ar fi fost mult mai simplu (şi cred că ar fi ieşit şi ceva 
bani din asta). Dar sec! Eu nu mi-am propus să fac o relatare 
amănunţită a tuturor discuţiilor şi lecturilor din cenaclu (sau, 
cum zice Dobre, Procesul verbal). Dacă cineva doreşte 
aceasta, e liber s-o facă. Nici n-ar fi prea greu. Cu un 
reportofon, se rezolvă elegant. Eu, în schimb, încerc să aduc în 
faţa cititorilor o raportare a mea la evenimente, la persoane. 
Nici măcar „personajele” nu sunt ele în sine, ci ele raportate la 
mine. Dobre pe care-l „povestesc” eu nu e Dobre, ci oglinda lui 
în Loredana. Florin nu e Florin, ci Florin-Loredana, un alt 
personaj. Nu descriu persoane, ci interacţiuni. Consider că 
trebuie spus aceasta, pentru toţi cei care ar dori să citească o 
simplă relatare jurnalistică. Îmi pare rău că-i dezamăgesc, eu 
pot fi multe, dar jurnalist nu! Şi pentru că, de fapt, sunt chimist, 
voi da un exemplu din chimie: „personajele mele” de la stână 
sunt ca şi spaţiul acela comun de întrepătrundere dintre doi 
orbitali (A şi B, devenit, prin punerea în comun a electronilor, 
A-B). În cazul nostru, electronii sunt „bucăţi” de suflet. 

Cel puţin eu aşa văd lucrurile. Şi aici am alunecat uşor spre 
partea a doua a problemei: prea mult „eu”, prea în centru + nu 
trebuie să spui tot ce gândeşti. Pornim de la premisa pe care am 
enunţat-o anterior: nu fac jurnalism (n-am intenţionat o clipă 
lucrul acesta), ci proză (adică genul literar în care mă simt şi 
mă mişc cel mai în largul meu). Domnilor poeţi, vă adresez o 
întrebare, la care vă rog să cugetaţi: Când scrieţi o poezie, unde 
vă situaţi în cadrul acesteia? Undeva la marginea ei, într-un 
colţ, în 5% din versuri? Nu! Dimpotrivă. Nici măcar în centru 
nu sunteţi, ci peste tot. Poetul „umple” spaţiul poeziei, precum 
un gaz tot spaţiul care-i stă la dispoziţie. Ca una care am 
încercat mai multe genuri literare, fără a excela neapărat în 
vreunul, afirm cu toată responsabilitatea următorul lucru: 
poezia e cea mai egocentrică modalitate de expresie literară. 
Acolo eşti tu peste tot (excepţie făcând, desigur, poezia 
religioasă, dar nici aceea totdeauna). Urmează proza, în care 
autorul „convieţuieşte” cu alte personaje, şi dramaturgia, în 
care autorul nu e nicăieri, îl „joacă” personajele pe el. De 
aceea, poate, îmi este şi greu să scriu teatru, pentru că nu mă 
găsesc. Am scris o singură piesă, şi aceea e o rescriere adaptată 
a textelor mele de proză, unite printr-un fir roşu. Nici cu poezia 
nu mă am prea bine, pentru că singurătatea poetului mi-e cam 
urâtă (poate şi datorită unui exerciţiu îndelungat al singurătăţii 
în planul real). Aşa că, domnilor poeţi, rogu-vă: Nu trageţi în 
prozatori! Şi vă mai rog să reţineţi: aceasta nu este o cronică 
(de altfel, titlul ei, uşor ironic, o afirmă. Cine-a mai pomenit 
cronică de stână?), ci se vrea (nu spun că şi reuşeşte a fi) o 
proză. Mulţumesc lui Dobre şi lui Titi Damian, care au înţeles 
aceasta fără să le-o fi explicat. 

Important: n-am dorit să dau o replică celor care au avut 
amabilitatea şi curajul să-mi spună părerea sinceră! 
Dimpotrivă! Le mulţumesc din suflet. E plină lumea de falsuri 
şi de prefăcuţi; avem nevoie de sinceritate ca de aer. Dar am 
făcut această introducere mai lungă tocmai pentru a explica de 
ce nu ţin seama de sfaturile pertinente ale domniilor lor: nu 
pentru că nu le dau dreptate, nu pentru că sunt îngâmfată, ci pur 
şi simplu pentru că eu nu pot scrie nici despre o lingură, fără să 
mă plasez şi pe mine în ea. Şi vă asigur că nu-i o Cruce uşoară 
aceasta!

Noi din cine ne tragem?

La această întâlnire, au participat mai mulţi. Pe lângă 
obişnuiţii stânei, au mai fost prezenţi poetul Dan Elias şi 
prozatorii Titi Damian şi Grigore Spermezan. 

Când am dat cu ochii de Florin (un maestru al surprizelor), 
am crezut c-am nimerit 

în Star-Trek II. Era echipat cu o maşinărie fioroasă (căreia 
îi mai zice şi vermorel) având furtunul îndreptat către noi. 
Ridic mâinile în semn de „mă predau” şi întreb cu vocea 
sugrumată: „Ce vrei să faci cu chestia aia?”. „A, nimic. Adică 
vreau să omor muştele astea, că m-au zăpăcit!” Dobre, 
mucalit, îmi face semn: „Nu-l crede, dragă! Ăla e vermorelul 
cu hormoni.” Ceee? „Aha! zic. Şi ce ne creşte?” „Depinde, 
fiecăruia cam ce n-are. Lui Codrin, de exemplu, s-ar putea să-i 
crească părul”. Am fugit iute din calea lui Florin, întrucât 
Dobre nu precizase dacă hormonii erau feminini sau 
masculini. Şi nu de alta, dar visul vieţii mele nu fusese să am 
mustăţile până-n pământ şi muşchii lui Arnold 
Schwarzenegger. Că de alte chestii ruşinoase, nu mai vorbim!

După ce am scăpat, cum-necum, de hormonii lui Florin, s-
au împărţit cărţi, strângeri de mâini şi pupături. S-au pupat 
toate categoriile cu toate categoriile: oameni cu câini, câini 
între ei, bărbaţi cu femei (adică cu mine), bărbaţi cu bărbaţi, 
poeţi cu prozatori, intelectuali cu ciobani, etc. Să sperăm că n-a 
rămas nimeni nepupat. Cel mai pupat a fost Dobre, că fusese 
ziua lui, vineri. La mulţi ani, să ne trăiţi şi să ne helisiţi! 

După ce majoritatea s-a retras în casă, la umbră, eu, 
căutând nu-ş' ce pe-afară, am asistat, fără să vreau, la sărutul 
secolului, cel dintre Codrin şi Damian. În timp ce Codrin îl 
strângea pe Damian în braţe cu dragoste frăţească (atât de 
frăţească încât am auzit vreo două oase pârâind), Titi îmi 
explică, plin de umor, scena (istorică!) la care asistam: „Acum 
se pupă Hrusciov cu Kennedy.”  Emoţionată şi bombănindu-
mă că n-am avut la îndemână un aparat de fotografiat pentru a 
imortaliza mortalul eveniment, m-am retras şi eu în casă. 
Hrusciov şi Kennedy au dispărut împreună o bună bucată de 
vreme, având, pesemne, de pus la cale soarta întregii omeniri. 
Totuşi eu mă întrebam cu îngrijorare care pe cine o fi strâns de 
gât şi l-o fi îngropat în livadă. Spre dezamăgirea generală, au 
apărut – teferi şi nevătămaţi – amândoi. 

Întâlnirea s-a transformat, dintr-una literară, într-una cu 
caracter accentuat istoric, datorită prezenţei lui Dan Elias. Atât 
ne-a plimbat prin istorie şi prin geneza poporului român, că eu, 
una, mă resimt şi acum. Să nu mă puneţi să fac rezumatul 
lecţiei! Am uitat tot, de bine ce abia începusem să mă simt o 
idee mai deşteaptă. Teoharie tot cerea explicaţii, sub pretextul: 
„Eu sunt autist. Explică-mi!”. Atât îi trebuia lui Elias, ca să ne 
mai poarte prin câteva secole de istorie. Atâţia romani, daci, 
traci, slavi, greci, goţi, vizigoţi şi ostrogoţi cu tot neamul lor cel 
adormit s-au preumblat pe la masa noastră, încât concluzia 
finală la care-am ajuns a fost: Îhî! Ţî, ţî, ţî, ia te uită, domnule! 
Sau, ca în sceneta monumentală cu Marin Moraru şi Octavian 
Cotescu, în care personajul interpretat de primul trage 
profunda concluzie: „Păi barca era a săracului care n-avea 
lotcă”. Concluzia lui Teoharie a fost ceva mai adâncă: „Adică 
ce vrei să spui, că eu, în timp ce ies în fundul curţii la Munteni, 
n-am altă treabă decât să mă întreb: Ooo, oare eu din cine mă 
trag? Du-te, domnule, de-aici! Eu sunt roman şi cu asta basta! 
Pe mama a chemat-o Lucreţia, iar pe tata Traian!”. 

Florin, ca să ne împace, a încercat să ne „citească” fiecăruia 
provenienţa. Pe mine m-a atribuit Greciei, ceea ce n-ar fi chiar 
departe de adevăr, având în vedere că pe mama o cheamă 
Atena. Cu alte cuvinte, dacă mă înjuri de ţară – Ia mai du-te în 
capitala Greciei tale! – este echivalent cu a mă înjura de 
mamă. În fine… Am fost oarecum surprinsă, căci, de cele mai 
multe ori, am fost asemuită cu o rusoaică. Numai personaje 
tragice!

Sinceră să fiu, în locul unei lecţii de istorie din care, până la 
urmă, tot n-am aflat din cine mă trag, aş fi preferat să-l ascult pe 
Dan Elias recitând din poeziile sale şi pe Titi Damian citind un 
fragment din „Norul”. Cu atât mai mult cu cât, în creaţiile 
acestora, mă regăsesc foarte mult. Asta e! N-a fost să fie. Dar e 
semn că va trebui să mai vină o dată. Mai ales că prezenţa 
domniilor lor (incluzând aici şi pe domnul Spermezan) este de-
a dreptul încântătoare, indiferent de registrul discuţiilor. 

Cine are urechi de auzit…

Una dintre discuţiile de final, ivită după ce invitaţii de 
onoare au plecat, a avut în centru ideea organizării unui festival 
sau, mă rog, a unei manifestări literare mai ample prin care să 
promovăm, şi din acest punct de vedere, oraşul/ judeţul nostru. 
(Am avut o mare tristeţe când, la Colocviul Revistei „Reflex” 
de la Băile Herculane, de la sfârşitul lui iunie, anul acesta, unul 
dintre poeţii bănăţeni m-a întrebat pe unde anume vine 
Slobozia şi „Se scrie şi pe acolo?”. Nu, pe acolo doar se 
prăşeşte.  Am vrut să-l asigur că nu doar se scrie, ci se scrie 
chiar mai bine decât prin alte părţi, dar mi-am dat seama la 
timp că omul nu era de vină că atât facem noi pentru ca alţii să 

ne cunoască – adică nimic). Părerile au fost împărţite. Nu 
insist. Dobre îmi spusese că se gândeşte la asta (festival) de 20 
de ani. Şi eu îl aştept pe Făt-Frumos de 20 de ani, dar am auzit 
că, între timp, şi-a găsit altă Cosânzeană. Că doar el de unde era 
să ştie că-l aştept? Comunicarea telepatică încă nu s-a inventat. 

Domnilor, dumneavoastră aţi auzit de Gâlda de Jos? Eu am 
auzit, şi mi-e ruşine. Pentru că acolo, într-un sat amărât din 
judeţul Alba, o şcoală generală organizează un festival de 
literatură, aflat la a doua ediţie, în care anul acesta va fi invitat, 
pentru a susţine un recital de poezie, actorul Ion Caramitru. Ca 
să nu mai vorbim de Mizil, un „oraş” niţel mai mare ca 
Munteni-Buzău, dar în nici un caz mai răsărit, unde au loc două 
festivaluri anual. Ştiu, acolo există implicarea puternică a 
domnului Emil Proşcan, primarul oraşului, un adevărat 
intelectual pasionat de cultură. Dar ce, noi n-avem primar? Sau 
suntem sat fără câini?

Nu dau lecţii de niciun fel nimãnui. Doar mã întreb. Şi 
constat. Eu ştiu doar atât: cã, într-o ţară în care prea mulţi 
vorbesc şi prea puţini fac, eu sunt de partea acestora din urmã. 
Şi cã acolo unde lucrez, nu mã împiedicã nimeni (nici politicul, 
nici economicul, nici mama lui Ştefan cel Mare) sã plantez o 
floare, un pom. Ştiu şi eu cã nu se face primãvarã cu o floare. 
Dar poţi, cel puţin, sã-ţi faci iarna mai suportabilã. Cine are 
urechi de auzit, sã audã!

Tomorrow is not promised to anyone

Pe drumul de întoarcere, Costel a fãcut urmãtoarea 
remarcã: “Voi aţi observat cã, la câte face Florin pentru noi, de 
multe ori uitãm sã spunem mãcar un mulţumesc?”. Da, am 
observat! Şi nu mã mândresc cu asta. Cum nu mã mândresc cu 
faptul cã, uneori, uit sã-I mulţumesc pânã şi Lui Dumnezeu. 

Pentru cine nu-l cunoaşte, voi spune despre Florin doar 
atât: eu n-am cunoscut (nu spun cã nu existã) persoanã mai 
generoasã ca el. Şi care sã ofere cu atât de vãditã bucurie, fãrã 
sã cearã ori sã aştepte ceva în schimb. De-aceea nu voi mai 
amâna nicio clipã: în numele meu şi-al celor care mai uitã din 
când în când, îţi mulţumim, dragã Florin!

Credeam c-am învãţat o lecţie. Dar n-a fost aşa, deşi ea mi-a 
fost “predatã” de mai multe ori. Am aflat, de câteva ori în viaţã, 
cã, într-o zi, poate sã nu mai existe “mâine”. Am amânat de-
atâtea ori atâţia mulţumesc, mi-e dor, mi-eşti drag, te iubesc, 
imaginându-mi cã le voi spune mâine, încât am rãmas cu 
vorbele suspendate în gât, ca nişte vrãbii electrocutate pe 
stâlpul de telegraf. 

Ştiu, prietene poet din alt oraş, cã mã vei certa cã iar spun 
tot ce-mi trece prin cap, dar eu am trãit drama unui mâine care 
n-a mai venit. Şi-n numele tuturor vorbelor nerostite, vã conjur 
sã nu aşteptaţi ziua de mâine pentru a spune “mulţumesc”! Am 
citit, cândva, o poezie care începea astfel: “If I knew it was the 
last time that I saw you…” (Dacã ştiam cã e ultima datã când te 
vãd…) şi se încheia: “Tomorrow is not promised to anyone/ So 
why wait for another day?” (Ziua de mâine nu e promisã 
nimãnui/ De ce, atunci, sã aşteptãm o altã zi?). 

Voi pomeni o singurã persoanã cãreia am tot amânat sã-i 
spun mulţumesc; şi n-aş fi fãcut vorbire, dacã aceea n-ar fi fost 
unul de-al helişilor. N-am intenţionat, dar textul m-a purtat 
cãtre asta. Poate nu întâmplãtor la un an de când Anghel 
Macedon (Papacioc) a plecat dintre noi. Ca scriitor, nu l-am 
prea cunoscut, decât din ce mai citesc acum prin “Helis”. L-am 
revãzut dupã mulţi ani, la o întâlnire a Asociaţiei, prin 2007. N-
aveam de unde sã ştiu cã va fi ultima oarã. Nici n-am rostit acel 
mulţumesc, ferm convinsã cã mai existã o “cãruţã” de timp. 
Pentru ce ar fi trebuit sã-i mulţumesc? Pentru cã de nenumãrate 
ori m-am hrãnit la masa lui, din roadele muncii sale, fãrã ca 
mãcar el s-o ştie de fiecare datã. 

Colega mea de bancã din liceu a fost Ştefania, fiica sa. Eu, 
copil venit de la ţarã, locuiam în internat. Şi, pentru cã 
vremurile erau cum erau, iar hoţia (mai ales din cantine) era în 
floare, nu de puţine ori se întâmpla sã mã ridic nemâncatã de la 
masã. Într-una dintre dimineţi, am avut chiar surpriza sã 
primim la micul dejun caşcaval cu viermi. Iertaţi-mã dacã v-
am provocat indigestie, dar imaginaţi-vã ce mi-a provocat mie 
imaginea aceea de coşmar. Când am reclamat directorului, m-a 
pãlit cu rãspunsul în moalele capului: “Dacã nu-ţi convine, ia-ţi 
gazdã!”. Menţionez cã mâncarea aceea nu era de pomanã; 
mama mea plãtea jumãtate din salariu ca sã mã ţinã la internat. 
Nu conteazã, a trecut. E lesne de înţeles cã, pe la a doua, a treia 
orã, stomacul meu începea sã se revolte, interpretând o 
partiturã înfiorãtoare. Bineînţeles cã nu spuneam nimãnui cã 
mi-e foame; dar Ştefania auzea tot acest concert, cã doar 
stãteam cot lângã cot. Şi numai ce-mi zicea la pauza urmãtoare: 
“Hai pânã la mine sã mâncãm, cã mi-e o foame de nu mai pot!”. 
Eu, de regulã, protestam, însã fãrã succes. 

Multã vreme, n-am înţeles cum se fãcea cã pe Ştef o apuca 
foamea exact când stomacul meu se revolta mai tare. 
Observasem coincidenţa, dar nu mi-am bãtut capul cu ea. Nu 
sesizasem nici de ce ea abia ciugulea, dacã tot mâncase bine 
înainte de-a pleca la şcoalã. Târziu am înţeles cã Ştefaniei nu-i 
era niciodatã foame, dar se prefãcea, doar ca sã-mi dea mie sã 
mãnânc, fãrã sã aducã vorba despre foamea mea. Pentru cã 
Ştefania fusese crescutã de doi oameni generoşi care o 
învãţaserã şi pe ea sã dãruiascã. Şi, mai ales, cum. Şi cãrora eu 
nu le-am spus nici pânã astãzi mulţumesc. Crezând cã timpul 
are întotdeauna rãbdare şi uitând cã, într-o zi, poate sã nu mai 
vinã mâine. Şi cã “Ziua de mâine nu e promisã nimãnui”… 

                                              Florentina Loredana Dalian
                                                         Slobozia, 03 iulie 2011
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Liga Culturală pentru Unitatea tuturor 
Românilor, la nivel naţional, a fost înfiinţată din 
iniţiativa unor studenţi şi a unor personalităţi 
marcante, în cadrul unei întâlniri desfăşurate la 
Universitatea din Bucureşti la 15 decembrie 1890. 

De-a lungul timpului, conducerea Ligii, a fost 
asigurată de al. Orascu (1890 – 1892), Grigore 
Brătianu (1892 – 1893), V. A. Urechia (1893 – 1897), 
Mihai Vlădescu (1897 – 1903), Petre Grădişteanu 
(1903 – 1908), Sava Somănescu (1908 – 1910), Virgil 
Arion (1910 – 1914), Vasile Lucaciu (1914 – 1918), 
Nocolae Iorga (1919 – 1940), Dr. C. Angelescu (1941 
– 1947). În perioada 1947 – 1989, Liga Culturală nu a 
funcţionat datorită contextului politic intern.. La 24 
ianuarie 1990 Liga Culturală a fost oficial înregistrată, 
sub denumirea de Liga Culturală pentru Unitatea 
Românilor de Pretutindeni, conducerea ei fiind 
asigurată până în prezent de Prof. Dr. Victor Crăciun.

Dintre membrii Ligii menţionez: A.D. Xenopol, 
Grigore Tocilescu, D. Onciu, Al. Odobescu, Barbu 
Ştefănescu Delvrancea, Al. Vlăhuţă, I. L. Caragiale, 
Ioan Slavici, G. Coşbuc, Ion Gornu, Şt. O. Iosif, M. 
Sadoveanu, Octavian Goga, Aristiţa Romanescu, ş.a.

Ideea fundamentală a filozofiei doctrinare a Ligii 
Culturale a fost aceea de cristalizare a conştiinţei 
Unităţii Naţionale a românilor de pretutindeni cu 
aportul Culturii şi Valorilor Spirituale comune, 
exercitând un rol dintre cele mai dinamice în 
dezvoltarea conştiinţei naţionale.

Secţia Ialomiţa a Ligii Culturale a luat fiinţă după 
mai multe încercări nereuşite la 26 septembrie 1910 în 
prezenţa domnului Nicolae Iorga, profesor 
universitar, pe atunci în funcţia de secretar general al 
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– ÎNFIINŢAREA SECŢIEI IALOMIŢA A LIGII CULTURALE
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„venit întradins pentru această solemnitate”  şi a unui 
public numeros alcătuit din „mai mulţi cetăţeni 

2călăreşeni şi ialomiţeni” . Sediul era în oraşul Călăraşi 
3„singurul oraş din ţară”  care nu avea o astfel de secţie.

În „Manifestul” întocmit de Comitetul Provizoriu, 
„Menirea Ligii Culturale este: să menţină în sferile 
seine ale culturii idealul naţional, să susţină conştiinţa 
şi solidaritatea naţională, să trezească virtuţi 
strămoşeşti şi cetăţeneşti”. Pentru înscrierea în Ligă se 
percepea o taxă de înscriere în valoare de 3 lei, precum 
şi o cotizaţie lunară „de la 1 leu în sus”. Pentru 
membrii proveniţi din mediul rural, muncitorii şi 
lucrătorii de la oraş taxa de înscriere nu se percepea, 
plătind  doar cotizaţia lunară „de la 10 bani în sus”. De 
asemenea, se menţiona faptul că se dorea înfiinţarea 

4unei săli de lectură pentru membrii Ligii.
Membrii Ligii proveneau din toate categoriile 

sociale, respectiv, intelectuali, funcţionari, 
comercianţi, croitori, preoţi, ingineri, agricultori, 

5
magistraţi, muncitori, medici , etc.

Procesul – verbal nr. 1 încheiat în data de 26 
septembrie 1910 specifica faptul că „(…) în urma 
iniţiativei luate de câţiva buni români de a se reînfiinţa 
şi în Călăraşi o secţiune a Ligei Culturale în urma mai 
multor adesiuni scrise, s-au convocat cetăţenii 
Ialomiţeni în Sala Parcului Comunal spre a precede la 
constituirea secţiunii şi alegerea unui Comitet 
Provizoriu care să strângă „Adesiuni” şi „Cotisaţiuni” 

6(…)” . astfel în  Comitetul  Provizoriu  au fost  aleşi 
N. Alexiu – preşedinte, Dr. D. Motoş, S. V. 
Constantinescu, Emil Coşolteanu, A. Daniel, Mirică 
Vişinescu şi Diac Al. Th. Dobrescu membri.

Vlădăreanu Raluca – Olicia
consilier asistent la Serviciul Judeţean Ialomiţa al 

Arhivelor Naţionale

 Serviciul Judeţean Ialomiţa al Arhivelor Naţionale, fond Liga 
Culturală – Secţia Ialomiţa, dosar nr. 1/1910, f. 29;

 Ibidem.
 Ibidem, f. 28.
 Ibidem, f. 39.
 Ibidem, f. 39v – 50.
Ibidem, f. 29.

La 14 noiembrie 1910 în „sala mare a 
Gimnaziului” Ştirbei Vodă, în cadrul întâlnirii 
adunării generale a secţiei Ialomiţa a Ligii Culturale s-
a votat de către cei 75 de membri prezenţi  Comitetul 
Definiv format din membrii comitetului provizoriu, 
cu unanimitate de voturi.

Din adresa înaintată Ligii Culturale din Bucureşti 
reiese faptul că la data înfiinţării Secţiei Ialomiţa mai 
exista „un comitet ales de un grup de cetăţeni în ziua de 
31 octombrie trecut” (1909) care a încercat prin 
diferite mijloace să împiedice întâlnirea din 14 
noiembrie pentru alegerea comitetului definitiv prin 
„(…) tipărirea de manifeste trimise membrilor Secţiei, 
ameninţarea negustorilor”, precum şi plângeri făcute 
către autorităţile locale. Pentru aplanarea conflictului 
preşedintele comitetului provizoriu ales la 26 
septembrie s-a întâlnit cu membrii  celuilalt comitet 
propunând formarea unei singure secţii cu un singur 
comitet, propunere respinsă de către membrii acelui 
comitet.

Aceasta îşi aduna fonduri pentru desfăşurarea 
activităţii atât din cotizaţiile lunare ale membrilor, cât 
şi din donaţii, relevant în acest sens, este biblioteca 
societăţii „M. Eminescu” donată Ligii Culturale din 
Călăraşi. 

Activitatea Ligii Culturale a fost una activă, 
participând şi organizând diferite manifestări, 
simpozioane, comemorări cu  caracter cultural şi 
naţional.

Florentina Loredana Dalian, despre netrãitele fericiri

de Romeo Aurelian Ilie 

Scriitoarea Florentina Loredana Dalian ne 
propune spre lectură o nouă carte: „Scrisori 
netrimise” (Fundaţia Culturală Antares, Galaţi, 
2011). După ce se instalase confortabil în familia 
scriitorilor de proză scurtă, cu două volume 
consacrate acestui gen: „Şi copiii se îndrăgostesc” 
(Clubul Saeculum, Beclean, 2008) şi „Aceeaşi lună 
peste sat” (Editura Remus, 2010), iată că aceasta 
face saltul la o nouă categorie: mini-romanul.

Un mini-roman cu influenţe epistolare, dar care 
păstrează ceva şi din orientarea de bază a scriitoarei, 
întrucât unele capitole se pot citi foarte bine şi ca 
proze scurte. Dar despre asta voi vorbi mai târziu. 

Ceea ce este cu adevărat interesant la acest mini-
roman, nu este atât acţiunea lui care s-ar putea 
rezuma la descrierea vizitei Ilincăi la logodnicul ei 
Mihnea, în Italia, cât aportul psihologic cu care 
autoarea încarcă povestirea. Accentul nu cade pe 
acţiunile săvârşite de personaje, cât mai ales pe 
impactul emoţional care se răsfrânge asupra 
acestora, în urma săvârşirii unei acţiuni sau alta.  De 
exemplu: întâlnirea absolut întâmplătoare a Ilincăi 
cu prostituata Ligia are menirea de a le îmbogăţi pe 
amândouă din punct de vedere spiritual: Ligia 
renunţă la vechiul „job”, spre a deveni menajeră, 
ceea ce e puţin mai onorabil, iar eroina noastră 
capătă un plus de înţelepciune. La fel se întâmplă şi 
în urma scurtului conflict cu Lola, o altă româncă 
venită la muncă în Italia, pentru care fericirea se 
rezumă la a-ţi câştiga existenţa fără să te umileşti. O 
noţiune la fel de relativă despre fericire se va vedea 
şi la Nina, soţia lui Vasile (rudele lui Mihnea din 
Italia), pentru care fericirea înseamnă să ai o 
familie, chiar dacă nu una perfectă, şi bruma de bani 
care să îţi asigure traiul de zi cu zi.

În fond, această relativitate a fericirii este 
motorul întregului mini-roman. Ea se afişează la tot 
pasul, atât în acţiunile prezente ale personajelor, cât 
şi în amintirile acestora. Ba, dacă analizăm 

traiectoriile amintirilor, am putea constata că 
acestea urmăresc personajele şi adeseori le opresc 
să fie fericite. Avem, spre exemplu amintirea Ilincăi 
cu nedreptatea doctorului Rotea din clasa a VIII-a, 
care a lăsat-o cu un gust amar faţă de tot ce 
înseamnă nedreptate; amintirea iubirii acesteia 
pentru Sabin Ladaru, care o va obliga să facă tot 
timpul comparaţii între acesta şi Mihnea; avem apoi 
în contrast, amintirile lui Mihnea legate de fosta 
soţie, Rozica, o femeie care îi controlase viaţa atât 
de minuţios încât acesta  a căpătat o sumedenie de 
frustrări şi complexe care îl vor ţintui pe tărâmul 
nefericirii; apoi avem cazul Ninei, care suportă cu 
stoicism viaţa grea alături de Vasile, doar pentru că 
un iubit anterior, George, îi spulberase orice dram 
de credinţă în iubirea adevărată.

Revenind la cazul lui Mihnea, se pare că tot 
complexele l-au făcut să aleagă ca metodă de a-şi 
comunica stările sufleteşti, cu tot cu cauze şi efecte, 
într-un şir de scrisori adresate unei „oarecare” 
Lăcrămioara. Scrisori pe care nu le-a trimis 
niciodată, dar pe care a avut grijă să le lase la 
îndemâna Ilincăi, care le citeşte şi îşi amplifică 
temerile şi îndoielile în legătură cu Mihnea, fără să-
şi dea seama că de fapt ea este Lăcrămioara. Cu 
această dilemă se va întoarce acasă tot singură şi tot 
nefericită.

Rămânând la înşiruirea motivelor de nefericire, 
pe tărâmul trădărilor şi al dramelor, se cuvine să 
acordăm o paranteză capitolului 16, în care se 
istoriseşte „drama” Alexei, fiica Ninei, care suferă 
după profesorul de istorie. Deşi nu avem de a face 
cu o dramă logică, totuşi, amploarea pe care o ia 
trăirea copilei, precum şi modalitatea de relatare a 
situaţiei, oferă fragmentului un puternic conţinut 
emoţional, generând de altfel şi un accentuat impact 
psihologic asupra cititorului. De remarcat la acest 
capitol şi puternica influenţă a sentimentului 
religios, pe care scriitoarea-naratoare îl strecoară 

foarte ingenios: „De la plecarea lui Iuda de la Cină, 
încoace, nicio trădare nu mai cutremură întreg 
universul. Dacă n-am murit atunci – de groază, de 
scârbă, de ruşine – sunt şanse maxime să 
supravieţuim oricărei trădări, oricăt de mârşave. 
Dacă nu ne-am sinucis colectiv, deodată cu Iuda, 
atunci când am fi avut toate motivele să o facem – 
căci, nu-i aşa, Iuda suntem noi – dacă Dumnezeu ne-
a oferit salvarea, trecându-ne cu vederea că suntem 
o ceată de nesăbuiţi, ce motive am avea să practicăm 
sinuciderea din cauza unei trădări oarecare, fie ea şi 
cea mai josnică, fie ea venită din partea celui mai 
bun, celui mai drag, celui mai cel?”. Închei 
paranteza menţionând că la acest capitol m-am 
gândit, când am spus mai sus că unele capitole pot fi 
citite şi ca proze scurte de sine stătătoare.

Revenind la construcţia narativă practicată de 
autoare, consider că alegerea de a pune naraţiunea la 
persoana întâi, dând eroinei Ilinca şi rolul de 
naratoare, a fost una inspirată. Cu siguranţă stările 
sufleteşti nu ar fi fost reperate cu acelaşi dramatism 
din perspectiva unui personaj distant, izolat în 
universul său terţial. De asemenea, trebuie remarcat 
şi limbajul extrem de plastic, care alternează între 
ironie crasă şi lamentaţie de factură elegiacă, 
combinaţie care, pe de o parte ţine cititorul captivat, 
iar pe de alta, contribuie la creionarea 
temperamentului ambivalent al eroinei, care 
oscilează între momente de interiorizare uşor 
bolnăvicioasă şi zvâgniri de luare de atitudine, de 
cele mai multe ori mai sănătoase şi mai fructuase.

Închei prin a-mi exprima bucuria lecturii acestei 
cărţi, care pentru mine rămâne un tratat poetizat de 
psihologie, sau chiar un eseu plasticizat despre 
nuanţele nefericirii cu toate cauzele şi efectele ei.

Aştept cu nerăbdare noile apariţii marca 
Florentina Loredana Dalian.
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În căutarea democraţiei

Civilizaţia modernă, de la Grecia antică şi de la 
romani, practicată apoi de-a lungul secolelor, a creat 
în lumea europeană şi în aceea care i s-a rânduit sub 
diferite forme, o democraţie care în Europa s-a afirmat 
în modul cel mai pozitiv în secolul al 19-lea şi apoi, 
într-un fel nesigur, în secolul al 20-lea. În Europa se 
practică ceea ce numim „democraţie parlamentară”. 
Se ştie că această democraţie a satisfăcut aspiraţiile 
politice şi sociale ale popoarelor civilizate.

În zilele noastre, se constată însă că această 
democraţie s-a învechit şi, din anumite puncte de 
vedere, ea nu mai este „puterea poporului”, aşa cum a 
însemnat în limba şi concepţia antică a Greciei şi apoi 
în tradiţia europeană. Carierismul politic s-a instaurat 
în toate ţările unde această democraţie se practică şi, 
de multe ori, un guvern ales nu este altceva decât 
rezultatul minoritar al unui sistem electoral care nu 
este controlat de popor nici direct şi nici indirect. 
Sistemul electoral pe care îl practicăm nu reuşeşte să 
satisfacă ideea pură de democraţie în sensul corect dat 
de Grecia antică. Pentru a reda valabilitatea 
democraţiei în secolul pe care l-am început, este 
necesar, ca primă acţiune, să se instituie un parlament 
care să reprezinte, alături de opiniile politice, starea 
socială a poporului. O reprezentare bazată pe alegere 
directă sub forma unui mandat direct şi personal.

Parlamentul

Statul trebuie să instituie asociaţiile profesionale 
ca: industrie, energie, îngrijire medicală, farmacie, 
învăţământ, construcţie, artă şi în general toate 
domeniile de muncă şi de profesiuni practicate sau de 
vocaţie. Toate persoanele care muncesc în aceste 
domenii trebuie să fie automat membri nominali ai 
organizaţiilor respective şi începând cu vârsta de 30 
de ani pot candida a fi aleşi de către colegii lor pentru a 
face parte din parlamentul ţării. Proprietarii de fonduri 
şi de întreprinderi trebuie şi ei să fie membri ai 
respectivelor organizaţii şi să aibă dreptul la 
candidatură.

Partidele politice trebuie să urmeze aceeaşi 
orientare şi aleşii lor să facă parte din parlament. 
Reprezentanţii acestor partide ar forma deci 
„Adunarea Politică”, iar reprezentanţii organizaţiilor 
de muncă ar forma „Adunarea Socială”, ambele fiind 
deci Parlamentul naţional.

Alegerile pentru Adunarea politică trebuie să fie 
bazate pe sistem proporţional. Alegerile membrilor 
Adunării Sociale trebuie să fie bazate pe sistemul 
electoral complet. Numărul deputaţilor aleşi de către o 
organizaţie muncitorească sau profesională trebuie să 
reprezinte procentajul pe care organizaţia respectivă îl 
are în ansamblul total al acestor organizaţii. Nici un 
deputat nu poate candida la mai mult de două 
legislaturi, iar orice deputat trebuie să primească un 
salariu care corespunde celui pe care îl avea când a 
fost ales. În acest fel, parlamentul ţării ar reprezenta o 
imagine corectă a stării sociale a naţiunii respective. 
Deputaţii organizaţiilor de muncă făcând parte din 
categoria posesorilor de capital şi de alte venituri 
industriale sau comerciale, care depăşesc limita 

S-au împlinit 86 de ani de la naşterea lui Constantin Michael-Titus
- 4 august 1925 – 18 februarie 2009 -

  Sunt doar câţiva ani de când, intr-un ianuarie al anului 2002, Constantin Michael-Titus îmi dăruia 
încă un volum al său. Este vorba de volumul In search of democracy / În căutarea democraţiei, volum 
semnat de Constantin Michael-Titus împreună cu Svetlana Paleologu-Matta şi publicat la Editura 
Eminescu din Bucureşti. Paginile Revistei Helis au găzduit în mai multe rânduri câteva din versurile lui 
Constantin Michael-Titus. Dar niciodată măcar vreun fragment din esurile sale. Poate măcar acum, prin 
acest eseu, cititorii revistei să poată veni în contact cu parte din ideile generoase ale unui om a cărui 
cultură a cuprins atât de multe domenii. Este un eseu politic (volumul se subintitulează Manifest cu 
origine eternă) pe care chiar Constantin Michael-Titus îl prezintă în doar foarte puţine cuvinte în 
dedicaţia pe care a scris-o pe volumul ce mi l-a oferit: “Pentru prietena mea dragă care sboară în poemele 
ei de la realitate la vis şi de la vis la realitatea posibilă, aceste rânduri într-un fel utopice. Cu drag, 
Constantin Michael-Titus, Bucureşti, Ianuarie, 2002.” Sunt câteva gânduri ce îşi găsesc actualitatea şi 
care ne-ar putea fi de folos în aceste vremuri grele pe care le trăim.

                                                                                                                      Lucia Ştefanovici

maximă considerată în ţara respectivă, nu primesc un 
salariu de deputat. Împreună cu ceilalţi deputaţi ei au 
însă uzul gratuit al transportului public, al poştei şi al 
telefonului. Aceste condiţii ar da naţiunii o imagine 
corectă a stării sociale.

Rolul unui astfel de parlament ar fi deci acela de a 
supraveghea că programul de bază al preşedintelui 
ţării se îndeplineşte, cu eventuale amendamente sau 
revizuiri determinate de atitudinea luată de deputaţi. 
Influenţa politică şi cea populară sau strict specifică 
din punct de vedere social, este adevărata participare a 
parlamentului. Ambele camere pot propune proiecte 
de legi şi pot vota pentru sau contra. Ele nu pot vota 
contra proiectelor de legi care sunt destinate să 
îndeplinească programul pentru care a fost ales 
preşedintele; ele însă pot propune amendamente sau 
modificări şi pot deci să fie în activitatea sa o imagine 
corectă a naţiunii din punct de vedere social şi politic, 
dar nu o adunare de carierişti care nu ar fi ocupaţi 
decât cu soluţii care le asigură locul în parlament.

Preşedinţia

În acest fel de democraţie, preşedinţia ţării trebuie 
să asigure natura de democraţie prezidenţială. Ca să 
poată fi aleasă preşedinte, persoana trebuie să aibă 
vârsta de minimum 35 de ani şi nu mai mult de 70. 
Orice partid poli t ic şi  orice organizaţie 
muncitorească, profesională sau religioasă, are 
dreptul să-şi propună candidatul dacă poate proba că 
această decizie este bazată pe votul majoritar al 
organizaţiei respective, vot organizat sub 
supravegherea absolută a unui judecător. Cu trei luni 
înaintea alegerilor generale, candidaţii la preşedinţie 
trebuie să arate în presa cotidiană şi săptămânală a 
ţării un program precis  de guvernare specificând clar 
intenţia de a promova noi soluţii şi în acelaşi timp de a 
îmbunătăţi anumite situaţii. Programul trebuie să fie 
clar formulat şi bazat pe realitate.

După lege, presa ar trebui să fie obligată să publice 
programul candidaţilor la preşedinţie. Textul 
programului prezidenţial nu trebuie să depăşească o 
pagină de cotidian sau două pagini de revistă sau 
format popular de ziar. Textul candidatului trebuie să 
dea clar un „curriculum vitae” scurt specificând data 
naşterii, şcoala şi alte cursuri superioare urmate, 
diploma sau diplomele candidatului, profesia, starea 
familială şi apartenenţa politică, dacă o are. Odată 
ales, preşedintele va fi obligat să îndeplinească 
programul său politic pentru că, la sfârşitul 
mandatului, el va trebui să răspundă în faţa Înaltei 
Curţi de justiţie naţională pentru proiecte din program 
neîndeplinite. Preşedintele ales poate să-şi formeze 
guvernul alegând orice cetăţean, indiferent dacă 
aparţine sau nu parlamentului. Fiecare decizie 
prezidenţială n-ar putea fi refuzată decât de 
majoritatea  Camerei Sociale sau de 80% din membrii 
Camerei Politice. Un preşedinte este ales pentru cinci 
ani, ca şi deputaţii şi nimeni nu poate servi ca 
preşedinte mai mult de două legislaturi, aşa cum este 
şi cazul deputaţilor. La deschiderea parlamentului, 
Adunarea  Socială alege un vicepreşedinte care, în caz 
de întrerupere a activităţii preşedintelui, continuă 
programul preşedintelui până la alegerile următoare.

Guvernarea şi administraţia

Fiecare Minister trebuie să aibă ca putere 
ministerială un membru care este cu specialitatea 
respectivă. Dacă, deci, de exemplu, Ministerul 
Sănătăţii are un ministru care nu este medic, 
Preşedintele trebuie să se asigure că un „Secretar 
General” al Ministerului este medic şi deciziile 
Ministerului trebuiesc întotdeauna să fie luate 
împreună cu Secretarul General. În caz de 
neînţelegere între Minister şi Secretarul General, 
cazul trebuie să fie supus Preşedintelui, a cărui decizie 
trebuie să fie legal finală.

Toate profesiunile şi domeniile de muncă trebuie 
să aibă un Consiliu General care să fie format de către 
membrii profesiunii care nu aparţin nici unui partid 
politic şi se găsesc în ultimii zece ani înainte de 
pensionare. Aceste Consilii profesionale trebuie să fie 
împuternicite să supravegheze buna orânduire a 
funcţionării şi muncii profesiunilor respective şi să fie 
în acelaşi timp autoritatea de decizie şi de penalizare a 
membrilor care ar fi acuzaţi de neglijenţă sau 
incapacitate profesională. Interesele membrilor 
acestor organizaţii sunt astfel apărate nu numai de 
deputaţii aleşi şi trimişi în parlament dar şi de aceste 
Consilii care trebuie să aibă puterea legală şi să fie 
consultate în orice cazuri care s-ar referi la munca 
specială sau la un membru implicat. Vârsta şi poziţia 
membrilor acestor consilii evită posibilitatea de 
corupţie sau de interese personale privind posibilitatea 
de avansare. În ultimii zece ani de funcţie şi în primii 
zece ani de pensionare, membrii acestor consilii vor fi 
absolut liberi şi de influenţa celor de mai sus şi de 
tentaţia de a-şi asigura un avantaj în funcţie.

Comisia naţională de justiţie socială

În condiţiile moderne de industrie şi tehnologie în 
toate domeniile de activitate industrială şi în condiţiile 
create de către economia modernă, cu totul străină 
acelei economii naţionale din trecut şi uşor înţeleasă, 
este practic imposibil să se accepte ideea veche de 
grevă a muncitorilor. În zilele noastre, neînţelegerea 
dintre muncitori şi patroni nu trebuie să ducă la grevă; 
muncitorul este în multe cazuri un om capabil să 
înţeleagă mai mult decât strămoşii săi iar patronul nu 
mai este acel individ cunoscut şi în contact cu cei ce 
muncesc ; el este în cele mai multe cazuri un nume şi 
poate o persoană care este în fapt numai o parte din 
ceea ce s-ar zice că este „patronul”. Cu întreprinderile 
multi-naţionale şi cu sistemul industrial prezent, bazat 
în general pe un sistem de surse şi resurse diferite şi 
complexe, este practic imposibil să se spună că o grevă 
ar produce pagubă numai „patronului”; în fapt, practic 
în toate domeniile, în zilele noastre greva loveşte mai 
întâi pe omul de rând care nu are nici o putere să ajute 
pe grevişti şi care, de multe ori, suferă chiar mai mult 
decât greviştii. În ceea ce priveşte patronul, imposibil 
de definit sau de întâlnit, pierderea cauzată de grevă 
este uşor vindecată prin manipularea unor sisteme de 
salarii şi de reorganizări de muncă. De aceea, o 
„Comisie naţională de justiţie socială” trebuie să 
existe  pentru a înlocui greva primitivă a trecutului şi a 
pune pe muncitor pe un plan egal cu „patronul” unităţii 
de muncă, fără nici o şansă de înşelătorie într-un sens 
sau în altul. Această comisie  ar trebui formată din doi 
reprezentanţi ai Camerei politice, trei reprezentanţi ai 
Camerei sociale, doijudecători şi doi membri ai 
guvernului. La această comisie trebuie să se adauge în 
fiecare caz doi reprezentanţi ai grupului muncitoresc 
care cere justiţie şi un reprezentant al conducerii 
întreprinderii contra căreia se face plângerea. Această 
comisie trebuie să judece cazul bazându-se pe 
documentele supuse de reclamanţi şi de inculpaţi. 
Decizia comisiei nu poate fi anulată sau modificată 

Constantin Michael-Titus
                (Din volumul In search of democracy/ În 

căutarea democraţiei, Bucureşti, Editura Eminescu, 2001)

(continuare în pag. 21)
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decât de către guvern sau de către votul total de 100% 
al Camerei Sociale. În acest fel s-ar termina coşmarul 
grevelor din societatea modernă şi s-ar asigura în 
acelaşi timp o adevărată justiţie civilizată tuturor celor 
care muncesc sub patronajul economic al indivizilor 
cu capital sau al companiilor.

În ceea ce priveşte responsabilitatea guvernului 
democratic faţă de poporul care l-a ales este absolut 
necesar ca guvernul unei ţări într-adevăr democrate să 
nu piardă controlul real şi total al transportului public, 
apă, electricitate, gaz,  poştă şi telefon. În zilele 
acestui nou secol, aceste elemente au devenit parte 
absolut necesară din viaţa fiecărui om, fie el bogat sau 
foarte sărac. Este de datoria Statului ca aceste 
elemente să fie conduse, organizate şi modernizate 
numai pe principiul de serviciu permanent pentru 
popor şi în nici un caz pe baza profitului care trebuie 
realizat pentru investitori şi posesori ai bonurilor 
continue de câştig.

Îngrijirea medicală

Toţi locuitorii ţării care sunt angajaţi în muncă 
manuală sau profesională plătesc o subscripţie din 
salariul lor la Asigurările Sociale ale Statului, care din 
baza acestor venituri asigură îngrijirea medicală şi o 
pensie de bază pentru cei care ajung la vârsta de 
pensionare. Pentru a evita lipsa de fonduri suficiente, 
guvernul ar trebui să plătească o plată după gradul de 
salariu la fiecare fază de îngrijire medicală: vizita 
medicului de familie, medicamentele prescrise, 
spitalizarea, intervenţii chirurgicale şi aparate care să 
sprijine funcţiunea persoanei spre normalitatea 
posibilă. Contribuţia aceasta ar trebui să se facă într-
un procentaj legat de venitul persoanei şi acest venit se 
stabileşte de fisc. O persoană a cărei taxă fiscală este 
minimă sau mai puţin, nu plăteşte nici o contribuţie. 
Pentru cei care au un venit mai mare indicat de fisc, 
contribuţia trebuie să înceapă cu 10% din costul 
tratamentului şi continuă până la contribuţia totală 
pentru cei care au un venit mai mult decât mijlociu. 
Această contribuţie nu trebuie să afecteze sub nici o 
formă contribuţia normală făcută direct din salariul 
personal când este plătit.

Concepţia penală naţională

Persoanele condamnate de către justiţia ţării 
pentru încălcarea legilor trebuie să fie conduse într-o 
„Unitate de reabilitare socială”. O astfel de unitate 
trebuie să fie o aşezare ca un fel de comună unde 
Statul, cu participarea întreprinderilor sau finanţelor 
particulare, construieşte locuinţe şi introduce 
posibilitatea de muncă industrială şi manuală cu şanse 
de profit. În măsura în care profitul unei astfel de 
unităţi permite, membrii trebuiesc să fie plătiţi cu un 
salariu potrivit din care se reţine contribuţia la hrană şi 
întreţinerea generală, restul fiind reţinut de un serviciu 
financiar al unităţii pentru a fi dat persoanei respective 
la eliberare. În astfel de unităţi trebuie să existe cursuri 
regulate de studiere a legii şi a ordinei ţării precum şi 
sensul penalizării. Este în fapt o iniţiativă de încetare a 
închisorii. Închisorile nu au reuşit decât să degradeze 
mai mult pe cei condamnaţi, care la eliberare nu fac 
altceva decât să reînceapă ceea ce au făcut înainte, dar 
cu mai multă experienţă. Sistemul penal al unităţilor 
de reabilitare socială este un sistem care încearcă să 
vindece condamnatul prin a-l ajuta să se înţeleagă pe 
el însuşi şi să se întoarcă în societate capabil să fie 
cinstit. În sens legal, se înţelege că pedeapsa trebuie să 
fie mai gravă cu cât persoana este mai în vârstă, 
aceasta pentru că tinerii sunt mai susceptibili să se 
schimbe în faţa adevărului.

Pedeapsa capitală

Indivizii care au depăşit vârsta de 18 ani şi au 
comis o crimă care în trecutul civilizaţiei noastre 

aducea pedeapsa cu moartea, nu trebuie să fie 
condamnaţi la moarte, ci la „moarte civilă”. Moartea 
civilă pune condamnatul în afara societăţii şi pentru 
totdeauna într-o închisoare. Legal, el este declarat ca 
decedat şi toate formalităţile  ca atare sunt luate: soţul 
sau soţia are văduvia iar copiii, dacă sunt minori, 
devin orfani de tată sau de mamă, după cum este cazul. 
Tot ce aparţine condamnatului este moştenit după lege 
de persoanele îndreptăţite. În închisoare, 
condamnatul nu are acces nici la presă nici la cărţi şi 
nici la vreo vizită din partea rudelor, căci după lege şi 
în sensul civil el este mort. Tot ce poate face în 
închisoare este să ceară dreptul de a munci sau de a 
face ceva care îl ocupă – să aibă contact regulat cu un 
preot al religiei căreia îi aparţine sau pe care a ales-o 
fiind în închisoare. Sensul acestei pedepse este mult 
mai dur decât executarea propriu-zisă, dar ea fereşte 
societatea de a coborî la nivelul criminalului 
executându-l prin acţiunea unui „omorâtor” de 
profesie, executorul din trecutul atâtor ţări civilizate. 
Dacă un individ a comis o crimă gravă, fără nici un fel 
de explicaţie medicală sau altfel, moartea civilă apare 
mult mai severă decât moartea propriu-zisă.

Familia în condiţiile societăţii 
moderne

În societatea modernă femeia căsătorită vrea sau 
trebuie să lucreze, fie ca direct responsabilă 
profesional, fie ca angajată în complexul muncitoresc 
al societăţii. Muncitoare sau profesională, femeia 
modernă munceşte în cele mai multe cazuri pentru că 
un al doilea venit este foarte util familiei moderne dar 
şi pentru că viaţa de menajeră acasă nu mai are multă 
atracţie. Problema fundamentală în acest caz social 
este îngrijirea copilului care nu a atins încă vârsta 
şcolară dar are o mamă care munceşte. Este deci foarte 
important ca guvernarea modernă să aibă o soluţie. 
Dacă se consideră de asemenea şi cazul femeilor care 
fiind specializate în domeniul în care tehnologia 
modernă este singurul mijloc de a munci, se ştie că 
orice persoană care ar întrerupe contactul profesional 
în astfel de domenii, timp de câţiva ani, pentru a relua 
apoi activitatea profesională are nevoie de un nou curs 
de pregătire pentru a putea cunoaşte noile schimbări 
sau îndepliniri tehnice care au avut loc pe timpul 
absenţei din profesiune. Se ştie că un asemenea curs 
este practic imposibil în societatea de azi şi în 
consecinţă, femeia care s-ar găsi într-o asemenea 
situaţie, ar suferi o degradare profesională ca preţ al 
condiţiei sale de mamă. O încercare de modernizare a 
situaţiei acestea ar fi astfel:

Toate femeile care muncesc ar trebui să plătească 
zece la sută din salariul lor pentru grădiniţa şi creşa 
oferite copiilor ale căror mame muncesc în 
întreprinderea sau instituţia respectivă. Întreprinderea 
sau instituţia trebuie să fie obligată să pună la 
dispoziţie, în reşedinţa de muncă, sala sau sălile 
necesare, cu toate obiectele de bază necesare. Dacă 
participarea cu zece la sută făcută de femeile care 
lucrează în locul respectiv nu este suficientă pentru 
plata persoanei sau persoanelor îngrijitoare ale 
copiilor, diferenţa trebuie să fie plătită de Serviciul 
Social Naţional, la care în orice caz, femeile 
contribuie regulat ca toţi salariaţii. În aceste condiţii 
mama care lucrează vine de dimineaţa la lucru, pune 
copilul ei în grija persoanei responsabile şi, pe timpul 
zilei, când are o pauză pentru prânz şi mici pauze, ea 
poate să se ducă să-şi vadă copilul care în aceste 
condiţi se simte aproape de mama lui şi nu abandonat 
pentru toată ziua. Terminând ziua de muncă, mama îşi 
ia copilul şi se duce acasă. În întreprinderile şi 
instituţiile în care nu sunt destule femei ca să poată să 
acopere cheltuiala persoanei îngrijitoare, se poate face 
o colaborare cu o altă întreprindere dacă este posibil, 
iar dacă nu, mamele vor plăti 15% şi restul trebuie să 
fie plătit se Serviciul Social Naţional. Ceea ce este 
important în această soluţie este faptul că femeia poate 
munci şi progresa în calitatea ei de muncă dar poate să 
si aibă şi copil, iar copiii nu se simt abandonaţi de 

mama lor, nu se simt departe de ea şi strânsa legătură 
între copil şi mamă este asigurată, ceea ce constituie 
baza sentimentului familial. În această formulă, 
femeia modernă poate să-şi continue cariera 
profesională dar poate de asemenea să-şi păstreze 
rolul ei principal de mamă, rol care este simbolul 
familiei şi a fost aşa de când fiinţa umană a existat.

Sunt multe elemente ale societăţii noastre care 
trebuie să fie re-examinate şi care, fără îndoială, au 
nevoie să fie reconsiderate în termenii societăţii de 
astăzi. Sunt forme clasice sociale care au o mare 
valoare şi care au făcut societatea de ieri să progreseze. 
Dar în zilele noastre, într-o societate globalizată 
aproape complet în sensul financiar şi economic, 
modernizată în sensul tehnologic şi ştiinţific, este 
nevoie să se accepte faptul că unele (sau poate toate) 
formele clasice trebuiesc păstrate numai în muzeul 
existenţei trecutului şi să fie înlocuite cu formle noi. 
Nici fericirea şi nici satisfacţia de a vedea visuri 
împlinite nu pot fi primite în societatea noastră, dar 
este absolut nevoie să dăm societăţii posibilitatea de a 
trăi şi a se dezvolta după calendarul vieţii de azi. Una 
din noile forme ale societăţii de azi este tratamentul 
religiilor de către Stat. Nici o religie nu trebuie să aibă 
o relaţie legală sau administrativă cu Statul, sub nici o 
formă, dar toate religiile trebuie să aibă dreptul să 
aleagă reprezentanţii lor în Adunarea Socială, în 
măsura numărului membrilor.

... Şi Europa

Uniunea Europeană nu trebuie să creeze probleme 
de asimilare pentru ţările respective şi nici dificultăţi 
de înţelegere reciprocă a naţiunilor care formează 
Uniunea. Dacă în domeniul european se renunţă la 
carierismul politic tradiţional şi se pleacă de la 
realitatea că fiecare naţiune trebuie să-şi păstreze 
caracterul, cultura şi tradiţia etnică, acestea fiind 
adevărata istorie naţională, intrarea în Uniunea 
Europeană trebuie deci să devină o adăugire a 
modernităţii la trecutul istoric al fiecărei naţiuni.

(urmare din pag. 20)

Te ridic în braţe
cu-nfigurare,
ca pe-o amforă plăsmuită de mult
descoperită abia acum
pe ţărmul singurătăţii mele.

Dau la o pare, 
ezitant, 
nisipul întrebărilor care te-nvăluie,
febra incertitudinii,
îndoiala visului,
nesiguranţa gândului 
şi iese-n lumina de mai
amfora
ce poartă-n ea semne încă nedescifrate,
talazurile
neliniştitelor mări ale sufletului,
ţipătul însingurat al pescăruşilor
căutând popasuri 
pe coame de ape.

O amforă
în care se aude zbuciumul sângelui,
urcând ca o sevă de primăvară
înspre primele flori
rodind de dor 
în luna mai.

Sub mângâierea palmelor mele
ce forme stranii
are amfora trupului tău,
o strâng în braţe
cu grijă
să nu sparg
comoara mea de vise,
de linişte, 
de patimă

Ilie Comăniţă

AMFORA
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După anul 1848, întreaga suflare românească s-a 
implicat în lupta pentru realizarea idealului 
naţional, Unirea Principatelor Române. Problema 
românească a devenit o problemă europeană, fiind 
discutată de toate cancelariile europene, inclusiv în 
cadrul Congresului de pace de la Paris. Drept 
urmare, prin Tratatul de pace de la Paris(1856) s-a 
hotărât convocarea unor Divanuri ad-hoc care 
aveau sarcina de a da expresie dorinţei românilor cu 
privire la viitoarea lor organizare politică. Au urmat 
câţiva ani de lupte politice intense, duse atât pe plan 
intern, cât şi pe plan extern, ce s-au încheiat prin 
dubla alegere a lui Al.I. Cuza, respectiv prin 
naşterea României moderne. Această perioadă este 
ilustrată cu lux de amănunte de istoriografia 
naţională. Cititorii ialomiţeni cunosc însă mai puţin 
(sau deloc) implicarea judeţului nostru în lupta 
naţională.

Reportajele corespondenţilor străini şi 
rapoartele agenţilor diplomatici occidentali ne vor 
permite să reconstituim parţial atitudinea 
ialomiţenilor faţă de unire.

Conform hotărârii Congresului de pace de la 
Paris, Turcia, puterea suzerană şi adversara unirii, a 
elaborat firmanul ce reglementa alegerile pentru 
Divanurile ad-hoc. Principiile electorale incluse în 
firman erau menite să împiedice reuşita cauzei 
unioniştilor. Procesul electoral s-a desfăşurat în mai 
multe etape, corespunzătoare diferitelor categorii; 
de asemenea, criteriul originii sociale a fost înlocuit 
cu cel al stării materiale. Marii proprietari, deşi în 
numar restrâns, au ales câte doi deputaţi de fiecare 
judeţ, micii proprietari sau moşnenii, câte unul. 
Orăşenii au ales câte un deputat de fiecare reşedinţă 
de judeţ, cu excepţia capitalelor, unde numărul 
celor aleşi era mai mare. Ţăranii clăcaşi au avut şi ei 
câte un reprezentant de judet. Lor li s-au alăturat şi 
reprezentanţii ierarhiei bisericeşti. Cu excepţia 
clăcaşilor, care au ales prin delegaţi, celelalte 
categorii au votat în mod direct pe deputati.

În judeţul Ialomiţa, prima jumătate a anului 
1857 a fost marcată de întocmirea listelor electorale 
pentru cele 4 categorii sociale. Din cei 97 de boieri 
ialomiţeni, 25 erau înscrişi pe listele de electori, din 
care 22 erau eligibili. Micii proprietari ialomiţeni 
sau moşnenii numărau 830 de persoane, din care 
269 erau înscrise pe listele electorale. În cele 135 de 
sate ialomiţene figurau 10.960 de contribuabili din 
rândul ţăranilor clăcaşi, din care 9.237 erau înscrişi 
pe liste. Călăraşiul, capitala judeţului, cu cei 2.900 
de locuitori, avea 63 de electori şi trebuia să 

1
desemneze reprezentantul orăşenilor din judeţ.

Datorită caimacamului Alexandru Ghica, fost 
domnitor al Ţării Româneşti, care spera să ajungă 
monarh al viitorului stat român unificat, partida 
unionistă din Muntenia era foarte puternică şi nu a 
permis organizarea unor diversiuni antiunioniste, 
aşa cum s-a întâmplat în Moldova. Majoritatea 
partidelor politice din Ţara Românească urmăreau 
realizarea unirii. În judeţul nostru, conform 
„Buletinului Oficial” din 29 septembrie(9 
octombrie), au câştigat alegerile pentru Divan: 
logofătul Ioan C. Roset şi aga Alexandru Florescu, 
din partea proprietarilor mari; Răducanu Cucuti, 
reprezentantul moşnenilor; Stoica Radu Cojocaru, 
reprezentantul plugarilor clăcaşi şi pitarul Ioan 

2
Vasile, reprezentantul orăşenilor.

Delegaţia ialomiţeană a lăsat iniţial o proastă 
impresie observatorilor internaţionali, fiind chiar 
catalogată drept antiunionistă: „Deputaţii de 
Ialomiţa umbresc puţin peisajul  <sunt  în dezacord 
faţă de ansamblu - n.n.> şi nu sunt dintre cei mai 
recomandabili. Ei au declarat alegătorilor că sunt 
pentru unire, dar au refuzat să semneze 

3programul”.

1.  Acte şi documente relative la istoria renascerei României, 
publicate de Ghenadie Petrescu, D.A.Sturdza, D.C.Sturdza, vol.V, 
Bucureşti, 1890,  p.681-682 şi 686-687.

 2. Ibidem, p.708.
3. Ibidem, pag.659.
4. Ibidem, p.678 
 5. District
6. Alexandru Florescu figurează pe lista prefecţilor judeţului Ialomiţa, 

demnitate pe care a ocupat-o în anul 1850. Vezi, Aureliu Ursescu, Anuarul 
judeţului Ialomiţa pe 1906, Călăraşi, 1906, p. 36.

 7. Acte şi documente, p.683-685.
8. Acte şi documente relative la istoria renascerei României, publicate 

de D.A.Sturdza, J.J.Skupiewski, vol.VIII, Bucureşti, 1900, p.503.

Judeţul Ialomiţa în Epoca Unirii

prof. Buzu Vitalie

Această situaţie se datora probabil lui Ioan 
Roset, proprietar al moşiei Cioroiu sau Roseţi de 
lângă Călăraşi, despre care aflăm din raportul lui 
George le Sourde către baronul Talleyrand-
Perigord, din 3 octombrie 1857, că este  „membru al 
Înaltei Curţi; a îndeplinit mereu funcţii înalte sub 
guvernele care s-au succedat. El trece drept un 
antiunionist şi un agent plin de zel al Austriei; 
fusese înainte cel al Rusiei. Este un bătrân fără nicio 
moralitate; se alătură acum partidului Ghica; boier 

4de prima clasă (logofăt), ultra-conservator” . Prin 
apropierea de Ghica, Ioan Roset se alătura, aşadar, 
taberei unioniste.  Din acelaşi raport, aflăm că 
„domnul Florescu Alexandru, bărbat de vreo 35-40 
de ani, <este> partizan al prinţilor Ştirbey şi 
Bibescu; fratele său s-a căsătorit cu una dintre fetele 
acestuia din urmă; el va vota unirea. El a fost mult 

5timp administratorul judeţului  care l-a ales; boier 
6

de prima clasă (aga), conservator”.
O altă analiză a taberelor politice din Divanul 

Ţării Româneşti ne dezvăluie şi apartenenţa politică 
a celorlalţi deputaţi ialomiţeni. Astfel, Răducanu 
Cucuti, reprezentantul moşnenilor, aparţinea 
taberei lui Alexandru Ghica, iar pitarul Ioan Vasile, 
reprezentantul orăşenilor, partidei naţionale. Toţi 
cei 17 ţărani clăcaşi din Ţara Românească, deputaţi 
în Divan, deci şi Stoica Radu Cojocaru, făceau parte 

7
din taberele naţională şi progresistă. 

Aşadar, toţi deputaţii judeţului Ialomiţa au 
reprezentat şi apărat cauza naţională în Adunarea 
ad-hoc de la Bucureşti. Pe 9 octombrie 1857, 
aceasta adopta rezoluţia prin care cerea unirea 
Principatelor Române într-un singur stat cu numele 
România, conducerea căruia trebuia acordată unui 
prinţ străin. Marile puteri, prin Convenţia de la 
Paris(1858), au acceptat o unire formală a 
principatelor, sub conducerea a 2 domnitori 
pământeni. Pentru desemnarea acestora, s-a adoptat 
o nouă lege electorală şi s-au organizat alegeri 
pentru Adunările Elective.

Judeţul Ialomiţa a ales în Adunarea electivă, prin 
vot direct, pe logofătul Scarlat Creţulescu şi 
clucerul Barbu Slătineanu, iar prin vot indirect, pe 
logofătul Barbu Catargiu. Al treilea colegiu, care-i 
cuprindea pe alegătorii din oraşe, respectiv pe 
locuitorii oraşului Călăraşi, a desemnat pentru 

8Adunare pe aga Alexandru E. Florescu . Pe 24 
ianuarie 1859, Adunarea alegea ca domnitor pe Al. 
I. Cuza, ales pe 5 ianuarie şi domn al Moldovei. 

Prin dubla alegere, românii puneau bazele 
României moderne. Ialomiţeni, prin reprezentanţii 
lor,  au participat activ la procesul constituirii şi 
reformării statului român. Este suficient să ne 
gândim că primul guvern unic al României, 
constituit pe 22 ianuarie 1862, l-a avut în frunte pe 
Barbu Catargiu, iar Alexandru Florescu a ocupat 
funcţiile de ministru în mai multe guverne din 
perioada domniei lui Al. I. Cuza şi de preşedinte al 
Adunării Deputaţilor, în sesiunea parlamentară 
1864-1865. Mulţi alţi oameni politici ialomiţeni vor 
contribui în deceniile următoare la consolidarea 
României moderne.

Între realizările de mărime ale scriitorului 
Gheorghe Dobre, fără îndoială, se numără, pe lîngă 
Societatea Culturală Helis, şi revista cu acelaşi 
nume, ambele avînd ca deziderat răspîndirea 
culturii în toate zonele româneşti. Anul 2011 
reprezintă pentru presa culturală ialomiţeană şi 
naţională, un an aniversar. Helis îşi serbează ediţia 
cu numărul 100, omagiindu-şi cu acest prilej 
întemeitorul, cititorii şi colaboratorii, care prin 
aportul lor au extins înţelegerea că „trebuie să 
facem artă, cultură şi literatură românească în 
spiritul şi din izvorul nesecat al geniului nostru 
propriu”. La numărul 100 de la naştere putem 
afirma că revista Helis a reuşit să se impună ca una 
dintre cele mai apreciate publicaţii de cultură ale 
prezentului. 

Ţinuta, sub raportul ideologiei culturale, 
calitatea estetică, autorii promovaţi, diversitatea şi 
atractivitatea temelor găzduite justifică faptul că 
Helis continuă acţiunea de educaţie naţională, ca 
aspect al rezistenţei spiritului românesc în faţa 
tăvălugului demolator al vremurilor noastre. Se 
cuvine ca la ediţia cu numărul 100 să felicităm pe 
toţi cei care de-a lungul apariţiei şi-au adus 
contribuţia de minte, inimă şi literatură. 

Nu putem vorbi de Helis, fără a ne referi la 
ctitorul de drept, scriitorul Gheorghe Dobre, la 
iniţiativa căruia revista şi-a dobîndit începutul, 
împrejurările socio-politice şi culturale fiind mai 
puţin augurale unor astfel de demersuri. Îi apreciez 
în mod excepţional opera literară, seriozitatea, 
competenţa, şi hărnicia, care au făcut ca  această 
revistă pe care o străluminează să ajungă la a suta 
rostuire şi rostire. Linia imprimată revistei, aceea 
menită să completeze zestrea noastră culturală, a 
urmărit ca prin atragerea cititorilor să aibă un rol 
important în promovarea spiritualităţii româneşti, 
în cunoaşterea anumitor evenimente ce se petrec în 
viaţa locului şi nu numai. Nu pot decît să mă bucur 
la ceasul aniversar al prestigioasei reviste, ştiind 
că, în pofida tuturor greutăţilor, Helis îşi va 
continua misiunea profund culturală, că va fi 
aceeaşi oglindă a tot ceea ce avem valoros în spaţiul 
nostru românesc. Ialomiţa s-a afirmat în 
postmodernitate şi datorită revistei Helis, care se 
respectă şi îşi respectă colaboratori şi cititorii. Să-l 
felicităm încă o dată pe directorul Gheorghe Dobre, 
spirit admirabil, de altfel, el ştie să cultive, fie şi de 
la mari distanţe,  prietenia culturală şi respectul 
faţă de ea, ştie să întreţină o atmosfera de 
solidaritate în breaslă.

Revistei Helis, LA MULTI ANI şi drum bun pe 
aceleaşi poteci de lumină!

Maria Diana Popescu,
 redactor şef adjunct Agero, Stuttgart, 

Director revista ART EMIS

HELIS
LA CEAS ANIVERSAR
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Să avertizăm cititorul că, prieteni fiind, ne 
spunem pe nume. Aşadar, tot praf, tot praf, Dane, pe 
porţiunea asta de drum dintre Fierbinţii de Jos şi 
Fierbinţi-Tâg…

- Cum se vede. Căci povestea asfaltării e chiar 
poveste sau… de poveste. 

Eşti născut aici, ai fost chiar primarul 
Fierbinţilor între 1992-1996, prin urmare poţi veni 
cu unele precizări cu privire la istoria drumului 
dintre Fierbinţi-Târg şi Fierbinţi de Jos aflat în 
albia lacului Dridu şi a podului de trecere tot de 
acolo. Politicienii acestui judeţ au făcut ceva valuri 
pe această temă şi presa a preluat tot felul de 
informaţii, atunci când CJI a dorit să asfalteze digul 
dintre cele două maluri...

- Este prea mult spus precizări. Tot ceea ce pot face 
este să  povestesc despre ceea ce există acum acolo, 
adică despre digul şi micul pod care face legătura între 
satul uitat de lume Fierbinţi de Jos şi „metropola” 
Târgului. Nu sunt ironic cu nimeni. Dacă există o undă 
de ironie, ea se referă la istorie, la timp şi la vremuri. 
Oamenii din Fierbinţi de Jos au fost mereu sub 
vremuri, vremuri ce i-au năpăstuit cu tot felul de 
râzgâieli şi mofturi de oameni importanţi, iar ei au 
crezut în aceşti aşa-zişi cunoscători ai „interesului 
public” şi tot aşteaptă un semn să fie luaţi în 
seamă.Vorbe! Realizarea Lacului Dridu-Fierbinţi de 
către statul comunist din acea vreme a fost o bătaie de 
joc atât  din punct de vedere tehnic, cât şi al 
oportunităţii. A fost şi este o caricatură de lac! 
Principalul aspect ce a stat la baza construcţiei lui a fost 
apărarea oraşului Urziceni de viiturile Ialomiţei. Apoi 
s-a mai vorbit despre electricitate, irigaţii, pescuit şi 
zonă de agrement. După 35 de ani de comunism cârpit 
cu acest capitalism pentru şmecheri, ai auzit să se 
petreacă ceva din toate astea!? Poate că singura 
justificare este protejarea Urziceniului, dar întreb; de 
ce trebuie să plătească cei din Fierbinţi, cu viaţa lor 
până la urmă, liniştea celor din Urziceni? Statul român 
nu are şi el chiar nici un pic de bun-simţ!? El trebuia să 
vină şi să repare suferinţele pricinuite de propria lui 
megalomanie. Au fost distruse sute de hectare de 
pădure, zeci de familii au fost expropriate pe nimic şi 
mutate ca în vremuri de război, biserica din Stroieşti a 

Mai întâi, puţină istorie. După inundaţiile din 1975, care au afectat oraşul Urziceni, statul comunist iniţiază 
un proiect de protejare a acestuia prin realizarea în amonte a unui lac de şes menit să controleze apele Ialomiţei 
în momentul viiturilor. Locul ales: Dridu-Fierbinţi, cu un baraj înainte de confluenţa Prahovei cu Ialomiţa. 
Construcţia barajului: 1979-1985; dat în folosinţă, provizoriu, în 1986. S-au produs zeci de exproprieri în 
localităţile riverane, cel mai afectat fiind satul Fierbinţi de Jos.. Au fost defrişate sute de hectare de pădure. 
Biserica din Stroieşti (Fierbinţi-Târg) a rămas în apă, împreună cu cimitirul vechi din jurul său. Ruinele ei sunt 
şi acum în lac. Păşunile tradiţionale ale locuitorilor din Fierbinţi au ajuns în lac. Între 1985-1993, legătura 
rutieră dintre satul Fierbinţi de Jos şi Fierbinţi-Târg a fost întreruptă. Ruta ocolitoare trecea prin judeţul Ilfov şi 
necesita un parcurs de 15 km, în locul celor 300 m de lac. De precizat că proiectul iniţial nu prevedea nici un fel 
de legătură între cele două aşezări. Abia mai târziu, numai şi numai la iniţiativa locuitorilor şi prin contribuţia 
lor, s-a realizat parsarela (lată de 90 cm) pe care o vedeţi în stânga primei imagini. După 1989 s-a încercat 
iniţierea unui proiect de construcţie a unui pod pentru accesul rutier.. În 1992, a fost construit digul actual de 
către CCCF Bucureşti şi un podeţ improvizat din tuburi metalice. Întregul efort material a fost susţinut de către 
sindicatul CCCF, fără nici o compensaţie bănească. Digul pe care se circulă astăzi este cel realizat atunci. În 
1996, a fost proiectată „Trecerea deversabilă prin albia Lacului Dridu”, soluţie constructivă propusă de „Aqua 
Proiect”, care includea digul existent şi un pod de beton. 

De ce l-am ales interlocutor pe Dan Elias? Pentru că Dan Elias (Daniel Teodorescu) este fiu al acestor 
locuri, preocupat de istoria, dar şi de soarta acestora. 

Barajul de la Dridu şi necazurile pricinuite celor din Fierbinţi
(Sau tevatura în jurul unei asfaltări)
● De vorbă cu scriitorul Dan Elias

rămas în lac, terenurile agricole şi păşunile au fost 
acoperite de apă, mai apoi de mocirlă şi astăzi de … 
iarba verde a nepăsării. Locuitorii din Fierbinţi de Jos 
au circulat ani de zile pe o rută ocolitoare de 15 km 
pentru numai 300 de metri de lac, peste care trece o 
pasarelă „de picior” mai strimtă decât cele pe care le 
construiau incaşii în Anzi! Nu i-a întrebat nimeni cum 
îşi cărau produsele agricole de pe terenurile de dincolo 
de lac. Nu i-a întrebat nimeni nici cum îşi duceau copiii 
la şcoală.  Aceşti oameni au trăit izolaţi dar cu gândul 
că Măria Sa Statul se va gândi cu siguranţa şi la ei. Ei, 
bine, după 1990 chiar nu s-a mai gândit nimeni la satul 
dintre diguri, cu fântânile în care înotau broaştele şi 
beciurile pline de apă. Ceea ce există acum acolo – şi 
aş vrea să subliniez acest lucru -, adică un dig de 
pământ şi un mic pod peste un fir de apă este numai 
şi numai realizarea oamenilor din Fierbinţi de Jos! 
Îmi permit  să repet, să nu crezi că este doar o 
metaforă;  proiectarea, avizele şi construcţia  
legăturii rutiere cu Fierbinţi-Târg sunt toate opera 
comunităţii din Fierbinţi de Jos! A lor şi a nimănui 
altcuiva! Da, nimeni nu s-a mai gândit la satul dintre 
diguri… 

Patosul cu care vorbeşti ţi-l înţeleg, dar este 
cumva vorba şi de un reproş adus instituţiilor 
statului, de atunci, de acum?

- Nu neapărat. O intenţie explicită în această 
rememorare există, desigur, şi ea  se referă la cei care 
vorbesc astăzi despre digul şi podul din Lacul Dridu, 
cei care nu au nici o cunoştinţă despre istoria lor şi vor 
să inventeze istorii, dacă pot spune aşa. Pare că au 
trecut cu avionul pe deasupra lacului şi au fost 
paraşutaţi în picioare şi cu microfonul în mână direct 
pe dig. Aici politica poate face rău. Recunosc că am 
simţit din partea unora bucuria de a-şi fi găsit prin 
asfaltarea digului o nouă jucărie politică, un subiect de 
sofistică electorală şi acest fapt poate conduce la tot 
felul de probleme pentru oamenii din Fierbinţi de Jos 
şi mica lor realizare, adică trecerea despre care 
vorbim. Problemele au apărut în urma hotărârii 
primarului din Fierbinţi de a asfalta digul ce trece prin 
albia lacului, ca o continuare firească la reabilitarea 
drumului din Fierbinţi de Jos. Ştiu că a găsit sprijinul 
Consiliului Judeţean, şi lucrările puteau începe. Nu 
am auzit de nici o politizare a acestui simplu fapt de 
normalitate, până în clipa în care Regia Apelor Buzău 
a început să-şi dea cu presupusul. Mă miră că au 
neruşinarea să se comporte ca nişte stăpâni pe o bucată 
de pământ (că de lac nici nu poate fi vorba!) pe care 
Ceauşescu le-a făcut-o cadou şi pentru care nu au 
făcut nimic! Absolut nimic! Apă nu este, nu pentru că 
ar lucra la reparaţia barajului Dridu, ci pentru că în 
această zonă nu este de regulă apă, de vreme ce au 
constatat după o vreme că digurile de protecţie .. nu 
protejează cine ştie ce, că nu pot opri apa să se 
infiltreze în fântâni, beciuri şi chiar în curţile 
oamenilor, că mai trebuiau lucrări efectuate care să 
asigure oamenilor din zonă un trai normal şi sănătos, 
că irigaţiile au dispărut o dată cu comunismul, că 

pescuitul este numai pentru braconieri, iar 
„agrementul” pe lac este o glumă de adormit copiii. 
Dintr-o dată, Regia Apelor şi-a adus aminte că 
lucrarea respectivă este la ei în ogradă şi că digurile 
din lac sunt ba prea subţiri, ba prea groase, iar podul, 
ba prea scurt, ba prea înalt! Cei care sunt astăzi prin 
instituţia asta ar fi trebuit să pună mâna să citească (dar 
aţi auzit că stăm prost cu lectura!) ce le-au lăsat prin 
arhive cei de dinaintea lor, care au avizat construirea 
acestei treceri prin albia lacului şi care aveau cu mult 
mai mult suflet decât „ştaif” politic. Din nefericire, 
părerile exprimate cu privire la pod şi dig sunt la fel de 
amatoristice ca aproape tot ce se petrece în jurul nostru 
în aceşti ani. Doamne, în ce ţară trăim! Iată aici faptele 
aşa cum le cunosc eu. Investiţia din care a fost finalizat 
numai podul dintre cele două diguri poartă numele de 
„Trecere deversabilă prin albia Lacului Dridu”. 
Soluţia constructivă a fost oferită de cei de la „Aqua 
Proiect” după ce vreme de luni de zile au analizat toate 
variantele posibile, lucrarea având un caracter de 
unicat, fiind efectuată în bazinul colector al unui lac. 
Fără amabilitatea directorului de atunci (1995) al 
acestei instituţii poate că şi acum s-ar fi ocolit prin 
judeţul vecin  15 km ca să trecem dintr-un sat în altul. 
Serviciul de proiectare de la „Aqua Proiect” ne-a oferit 
două soluţii posibile şi absolut legale. Ele au avut la 
bază calculaţiile de debit, sondările de teren şi 
elementele de siguranţă cerute de lege. Prima soluţie 
prevedea realizarea unui pod în adevăratul sens al 
cuvântului, a cărui deschidere să preia apele 
posibilelor viituri. Acest pod ar fi trebuit să aibă o 
lungime de cel puţin 120 de metri! Digurile din 
prelungire ar fi putut astfel să fie înalte şi să bareze 
trecerea apei prin lac. Cred că nu trebuie să vă spun eu 
că o astfel de soluţie presupunea costuri de realizare 
prohibitive. A doua soluţie, cea care a fost adoptată, se 
referea la  realizarea unei „treceri”, dig de pământ 
„îmbrăcat” în beton şi cu o cale de rulare din asfalt, 
calculat la o înălţime mică, suficientă pentru accesul 
rutier în perioadele de debit normal, împreună cu un 
podeţ cu o singură bandă pentru o deschidere calculată 
pentru aceeaşi perioadă de debit curent, multianual. În 
situaţiile de viituri previzionate şi calculate pentru 
Ialomiţa, apele ar trece peste digul din beton, urmând 
ca el să fie refolosit pentru circulaţia rutieră la 
revenirea apelor la debitul normal. Tocmai de aceea, 
investiţia a purtat numele de „trecere deversabilă” şi 
nu „pod”. Toate aceste informaţii, calcule şi soluţii au 
fost discutate şi analizate la vremea respectivă printr-o 
colaborare absolută între „Aqua” şi „Regia Apelor” 
Buzău, singurul scop fiind ajutorul dat unei comunităţi 
afectate de un proiect comunist aberant. Legătura între 
cele două instituţii a realizat-o un grup de oameni din 
Fierbinţi de Jos, pe banii şi eforturile întregii 
comunităţi de acolo. Mi-ar fi plăcut să le spun numele 
aici, dar sunt atât de mulţi încât mă tem că ne-ar prinde 
..  alegerile. A urmat o altă colaborare, aceea cu 
Consiliul Judeţean, care a prins în bugetul anului 1996 
proiectarea acestei investiţii. Ulterior, aceeaşi 
instituţie a finanţat realizarea podeţului conform 
proiectului. 

(continuare în pag. 27)

A consemnat Ion ALECU
(Interviu preluat din „Ştirea”)   
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În urmă cu câţiva ani, aflat dincolo de Atlantic, am 
vizitat Biblioteca Metropolitană din New York. Am fost 
surprins să constat cât de puţină lume e interesată de 
impozantul lăcaş de cultură din Manhattan în acea 
dimineaţă însorită de septembrie. Într-o sală de lectură 
imensă, în care respirai cu plăcere aerul condiţionat, erau 
doar doi bărbaţi maturi, ambii aşezaţi în faţa monitoarelor 
calculatoarelor aflate în centrul încăperii. Nimeni nu 
răsfoia cărţile ce aşteptau cuminţi în rafturi. Surprinzător, 
n-am văzut nici un tânăr studios pe acolo.

Alte experienţe similare le-am trăit în aceeaşi Americă, 
prima într-un zbor cu avionul vreme de zece ore de la 
Amsterdam la Seattle, cealaltă într-un feribot imens 
navigând noaptea circa două ore înspre continentul nord-
american, venind dinspre o insulă situată în Pacific, undeva 
între Statele Unite şi Canada. În ambele cazuri, cele câteva 
sute de pasageri aflate în aeronavă, respectiv feribot, 
majoritar americani după accentul lor inconfundabil, 
păreau plictisiţi de moarte în timpul deplasării, făcând 
orice, mai puţin să citească vreo carte sau revistă. Mai apoi, 
aflat în weekend la plajă într-un parc situat undeva pe lângă 
campusul Microsoft din zona metropolei Seattle, am 
constatat că, dintre persoanele ieşite la iarbă verde, doar un 
tip cu aspect de mexican citea pe pătura aşezată pe iarbă. Nu 
emit judecăţi de opinie, nu critic, doar constat şi încerc să-
mi explic cele văzute. Nu mă grăbesc să extrapolez vreo 
concluzie, nu mă îndoiesc că mulţi americani au gustul 
lecturii, dar experienţele trăite de mine mi s-au părut 
revelatoare, fără a pretinde că înţeleg în suficientă măsură 
spiritul american. Nu exclud ca tendinţa de a nu fi interesat 
de cuvântul scris să fie una mondială, americanii nefăcând 
excepţie.

Nu demult, am aflat că japonezii dau dovadă de o 
incredibilă curiozitate intelectuală, că ei citesc şi caută să 
fie informaţi în te miri ce domeniu. La o întâlnire relativ 
recentă a ambasadorului român cu locuitorii Ţării Soarelui 
Răsare, demnitarului nostru i s-a pus, printre altele, 
întrebarea care este efectul culturii moţilor asupra culturii 
româneşti în general! Rămâi uimit aflând în ce constau 
grijile japonezilor! Americanii par, în schimb, mai blazaţi. 
Ei nu-şi bat capul cu astfel de probleme minore, adesea 
nefiind interesaţi nici măcar de ceea ce se întâmplă în 
propria ţară, cu atât mai puţin în celelalte. Sigur că poţi fi 
informat şi din alte surse decât cărţile şi revistele, 
televizorul fiind una dintre ele. Vrei să afli mai mult când 
eşti conştient de ignoranţa ta de tip socratic, când ai 
conştiinţa faptului că mai ai multe de învăţat, dar când le ştii 
pe toate n-ai de ce să te mai informezi, ,,la nu şi la da având 
foile rupte”, cum ar fi zis neasemuitul Nichita într-una din 
elegiile sale. 

Dacă urmăreşti filmele americane prezentate la 
posturile româneşti de televiziune, rămâi uimit să constaţi 
cât de puţine cărţi şi rafturi de bibliotecă vezi în locuinţele 
filmate. Poate că, într-un astfel de spaţiu înscris sub zodia 
utilului şi confortului, ele par sau chiar sunt cu adevărat 
desuete. Dacă această tendinţă de eliminare a cărţilor din 
peisajul domestic a apărut de dincolo de Atlantic, ea are o 
mare şansă de a se răspândi pretutindeni, asemenea 
pruincipiului dominoului: ,,Când America strănută, restul 
planetei face pneumonie”, zice o vorbã de duh. Sau, aşa 
cum observase Gustave Flaubert mai demult, ,,America 
trebuie lăudată, mai ales dacă n-ai călcat niciodată pe 
acolo”…

Dacă, în multe alte privinţe, e greu să-i concurăm pe 
americani, în privinţa lipsei de apetenţă pentru citit avem - 
ca români - şanse reale de a ne bate cu ei de la egal la egal. 
Circulã la noi un banc, în care o soţie iubitoare se 
confesează unei prietene că îşi face griji pentru că nu ştie ce 
cadou să-i facă soţului de ziua lui de naştere. Prietena îi 
sugerează pe rând că potrivite ar fi o cravată sau o cămaşă, 
dar cealaltă ezită. ,,Atunci, poate n-ar strica să-i faci cadou 
o carte!” ,,A, asta în nici un caz, soţul meu are deja una!” În 
definitiv, la ce bun o a doua carte care s-o concureze pe 
prima? Tare mi-e teamã cã aici e mai multã realitate decât 
glumã. 

Un distins profesor din Urziceni îmi povestea cândva că 
un domn din acelaşi oraş avea în apartamentul său o 
frumoasă bibliotecă cu beletristică de bună calitate, 
admirată de toţi cei care îl vizitau pe acasă. La o discuţie 
tihnită cu profesorul, volubil după câteva pahare de vin bun, 
omul a mărturisit lăsându-şi interlocutorul stupefiat: ,,Mai 
am de umplut cam o jumãtate de metru din bibliotecă, dupã 
care am terminat-o şi cu cãrţile!” Tipul nu avea treabă cu 
Dostoievski, Hemigway, Dickens, Aitmatov sau Tolstoi, la 
el se putea verifica butada după care clasicii sunt acei 
oameni pe care îi citează toate lumea dar nu îi citeşte 
nimeni, dar se putea mândri cu posesia lucrărilor acestora 
traduse în româneşte, un blazon de nobleţe intelectuală 
care, credea el, îi conferă un statut social aparte. 

CARTEA SI SEDUCŢIA TELEVIZORULUI
Motto: ,,Pe vremuri, analfabeţi erau cei care nu mergeau la şcoală. Astăzi sunt cei care merg”. (Paul Guth)

În urmă cu câţiva ani, mi s-a întâmplat să întreb într-o 
clasă de liceu dacă vreunul dintre elevi a citit romanul lui 
Alexandre Dumas-tatăl ,,Contele de Monte Cristo”, iar 
răspunsul a venit spontan şi nonşalant: ,,Am văzut filmul!” 
Răspunsul mi s-a părut simptomul unei lumi grăbite, în care 
imaginea vizuală oferită de micul ecran prevalează asupra 
lecturii, care reclamă înţelegere şi imaginaţie din partea 
cititorului. Simptomul nu pare a avea delimitări geografice, 
putând fi întâlnit pe toate meridianele şi paralelele lumii de 
azi. Dacă am relatat aici despre America, a fost pentru că am 
avut şansa de a o cunoaşte ,,la ea acasă”. Trăim un început 
de mileniu greu de înţeles pentru cei mai mulţi dintre noi. 
Iraţionalismul timpului pe care îl trăim constă în faptul că, 
de bune decenii, oamenii mai mult se uită decât citesc, mai 
mult ascultă decât gândesc, determinându-l pe Constantin 
Noica să afirme că lumea contemporană e tot mai plină de 
informaţii şi tot mai săracă în sensuri. ,,Paradoxul 
vremurilor noastre – observase şi Octavian Paler – este că 
avem clădiri mai mari dar suflete mai mici; autostrăzi mai 
largi dar minţi mai înguste”. Eseistul sesizase just că 
progresul tehnic şi ştiinţific este însoţit de regresul 
interior…

Mi se argumentează uneori că bibliotecile clasice sunt 
depăşite, că viitorul aparţine cărţilor în format electronic, că 
totul va fi computerizat iar ,,Galaxia Gutenberg” - ce 
caracterizeazã tipãriturile clasice, după celebra expresie a 
sociologului canadian Marshall McLuhan - va muri în 
picioare. Poate cã aşa stau lucrurile şi cã mã aflu în tabãra 
celor ce luptã pentru o cauzã pierdută, dar păstrând în 
memorie spusele unei mari conştiinţe a secolului XX, Jean-
Paul Sartre: ,,Mi-am început viaţa aşa cum, fără îndoială, o 
voi sfârşi: în mijlocul cărţilor”. Mi se pare că tipăritura a 
fost întotdeauna fascinantă, iar cărţile constituie depozite 
de înţelepciune gata să se deschidă şi să se ofere celor 
interesaţi de ea. Clasicele cărţi nu pot fi înlocuite de nimic, 
iar lectura este fundamentală pentru cultivarea 
personalităţii fiecăruia dintre noi, mai ales la o anumită 
vârstă. Poate că, pentru om şi omenire, cea mai mare 
invenţie a fost cartea, fără să ştim ce va însemna pentru noi 
computerizarea ştiinţei şi culturii actuale. Aşa cum sesizase 
un europarlamentar român, chiar şi Biblia se numeşte 
Cartea Sfântă, nu Internetul Sfânt, deşi probabil că 
internetul va avea câştig de cauză în confruntarea cu 
tipăritura clasică. 

Ceea ce au în comun cărţile bune din toate locurile şi 
timpurile este faptul că reprezintă pledoarii pentru marile 
valori ale umane: Adevărul, Binele, Frumosul, Demnitatea, 
Curajul. sau Libertatea, esenţiale pentru. constituirea tablei 
personale de valori. Tare mi-e teamã că marile opere 
beletristice şi nu numai nu-şi regăsesc în lumea noastră de 
azi rostul lor de ghid sau busolă de viaţă, într-un univers în 
care materialitatea şi pragmatismul ne-au pătruns prin toţi 
porii, că Sam Ewing are dreptate când cugetă blazat: ,,Când 
eşti copil, ajungi în locuri îndepărtate şi exotice cu ajutorul 
cărţilor. Când devii adult, poţi obţine acelaşi rezultat doar 
cu un credit card”. 

Una dintre cauzele pierderii interesului pentru lectură 
este, cu certitudine, vizionarea excesivă a televizorului încă 
de la vârstă fragedă. Ne obişnuim astfel să vedem şi lucruri 
care pot fi doar gândite (cine ar putea vedea ideile 
exprimate de Camil Petrescu în romanele sale?), devenind 
astfel ,,homo videns” şi mai puţin ,,homo rationalis”. 
Filosoful italian Giovanni Sartori îşi intitula una dintre 
lucrările sale ,,Homo videns: Imbecilizarea prin 
televiziune”, a cărei ipoteză de bază este aceea ca 
televiziunea este un mediu nociv, care omogenizează 
gusturile şi modurile de viaţă, care ne atrofiază capacitatea 
de a înţelege şi ne apropie de omul primitiv, într-un cuvânt, 
ne retribalizează. Omul este în mod fundamental 
caracterizat de limbaj, acesta depăşind rolul de instrument 
al comunicării, fiind mai ales un instrument al gândirii, al 
reflecţiei. Cărtile, ziarele, radioul sunt elemente purtătoare 
de comunicare lingvistică. Tipăritura ne influenţează 
gândirea, făcând-o lineară, secvenţială, regulată, repetată şi 
logică. Televiziunea, în schimb, recurge la imagini, care 
cântăresc mai mult decât lucrurile spuse prin cuvinte. 
Oferindu-i-se totul pe tavă, omul nu mai recurge la 
capacităţile sale analitice, iar acestea, in timp, se atrofiază. 
Chiar dacă exagerează în acest sens, “Vederea nu înseamnă 
cunoaştere”, spune Sartori. În ciuda faptului ca publicul nu 
este mulţumit de calitatea programelor de televiziune, 
acestea rămân sursa primordială de informaţie şi 
divertisment, televiziunea devenind un membru-cheie a 
familiei. Sartori prezintă aspectele negative ale televiziunii 
şi încearcă să tragă un semnal de alarmă asupra influenţei 
negative pe care privitul îndelungat la televizor o are asupra 
individului şi, în special, asupra copiilor. 

Relativ recent, un parlamentar român propunea ca 
filmele străine transmise pe canalele noastre de televiziune 

să nu mai aibă coloana sonoră originală, nici să mai fie 
subtitrate, propunerea sa fiind aceea ca vocile actorilor 
străini să fie dublate în româneşte, la fel cum se întâmplă cu 
filmele străine de animaţie pentru copii. S-ar apăra astfel 
limba română, se motiva, la fel cum se procedează şi în 
ţările occidentale, unde coloana sonoră a filmelor străine 
este tradusă ,,în cască” în limba ţării respective. Ideea 
parlamentarului român loveşte în tradiţia deja instituită la 
noi, o tradiţie bună fie doar şi pentru că telespectatorul este 
obligat, dacă vrea să înţeleagă acţiunea filmului, să citească 
rapid textul subtitrat, ceea ce echivalează cu lectura a câteva 
zeci de pagini obişnuite. Există părinţi care recunosc că 
propriii lor copii au învăţat să citească în deplinul sens al 
cuvântului datorită acestui lucru, viteza de apariţie şi 
dispariţie a textului subtitrat obligând tânărul să citească 
rapid pentru a fi permanent ,,în priză” la acţiunea filmului. 
N-ar fi pãcat sã dispară o bună tradiţie, care face mai mult 
decât simpla propagandă pentru lectură?

Când nu avem cultul cuvântului, când nu suntem 
fascinaţi de limba noastrã vorbitã şi scrisã, rezultatele nu pot 
fi decât dezastruoase. Este suficient sã urmãrim anumite 
emisiuni la televizor în care apar aşa-zisele vedete şi VIP-
uri şi constatăm câtă dreptate avea Cristian Tudor Popescu 
atunci când afirma că limba română este o limbă străină 
pentru foarte mulţi dintre cetăţenii cu acte ai acestei ţări. În 
acelaşi sens, Augustin Buzura arăta că din preocupările 
noastre lipseşte cartea, spiritul; avem mulţi ,,oameni 
politici” cu diferite diplome, dar fără carte. Iar unii dintre ei 
dau dovadă ,,de o ignoranţă enciclopedică”, dupã celebra 
vorbă de duh a lui Stanislaw Jerzy Lec. Dacã li s-ar pune 
întrebarea care au fost cărţile în lumina cărora s-au format 
din punct de vedere spiritual, tare mi-e teamă că lista 
acestora ar fi una nu foarte consistentă. 

Să nu ne mire că tinerilor noştri nu le place să citească, 
lectura fiind catalogată ca plictisitoare, dacă nu cumva şi 
inutilă. Sau, dacă se citeşte, sunt căutate cărţile ,,uşoare”, în 
nici un caz romanele-fluviu sau tomurile care presupun 
concentrarea minţii. Consecinţa este că vocabularul 
multora dintre ei este standardizat, redus la câteva expresii 
uzuale sau argotice, sărăcit şi lipsit de imaginaţie. Într-o 
epocă grăbită, nimeni nu mai are timp de analize 
psihologice şi ideal ar fi dacă întregul cuprins al unei cărţi ar 
putea fi concentrat în câteva rânduri. Aşa cum observa cu 
sagacitate cineva, în romanele clasice de dragoste 
protagoniştii se sărutau la pagina 150, în romanele actuale 
însă etapele sunt arse cu repeziciune, în pagina a doua 
bărbatul şi femeia fiind deja în pat! În urmă cu câţiva ani, 
revista clujeană ,,Tribuna” relata cum o studentă îi rezumă 
cuiva acţiunea din romanul ,,Bunavestire” al lui Breban: ,,el 
vrea s-o reguleze şi ea nu se lasă, dar până la urmă tot o 
reguleză”. Scurt, precis şi la obiect, sinteză exprimată într-o 
pilulă, nu aiureală! Să ne amintim că lui Schopenhauer îi 
plăcea să citeze o întrebare inteligentă a lui Georg Cristoph 
Lichtenberg: ,,Atunci când o carte se loveşte de capul cuiva 
şi sună a gol, e întotdeauna vinovată cartea?” Într-o erã 
computerizată, vorbim frecvent despre inteligenţa 
artificială, dar nu băgăm de seamă prostia naturală…

Jorge Luis Borges susţinea cândva că îşi închipuie raiul 
nu ca pe o grădină, ci ca pe o bibliotecă. Nu ştiu câţi dintre 
contemporanii noştri ar mai fi de acord cu opinia eseistului 
şi scriitorului argentinian, probabil că nu prea mulţi. Se 
trăieşte sub zodia hedonismului, dar primordial al plăcerilor 
de ordin material, mai puţin al celor spirituale. Iar pentru 
om, plăcerile superioare nu pot fi decât de tip raţional, aşa 
cum susţineau Platon şi Aristotel. Dar când satisfacţia de 
ordin intelectual pe care ţi-o oferă lectura unei cărţi nu este 
căutată, atunci nu sunt multe lucruri de spus. Sărăcia 
spirituală nu este lucru de laudă pentru nimeni. Nu e de 
mirare că, în urmă cu decenii, unul dintre fotbaliştii 
naţionalei de seniori a României ce făceau cu autocarul un 
tur al Parisului a exclamat la vederea în depărtare a Turnului 
Eiffel: ,,Uite, ai dracu', unde şi-au găsit ăştia să bage 
sonda!” Tare mi-e teamă că, de atunci, lucrurile nu doar că 
nu s-au îndreptat, dar merg tot în jos şi că un astfel de tip de o 
incredibilă pauperitate spirituală s-a multiplicat o dată cu 
trecerea timpului. 

Renunţarea la cărţile clasice are efecte negative 
incalculabile pe termen lung. Chiar dacă mulţi gândesc 
astfel, progresul material nu atrage automat după sine 
progresul spiritual al omului, ba chiar dimpotrivă. Faptul că 
dispunem de elemente tehnice şi beneficiem de condiţii 
materiale superioare faţă de societăţile trecute nu ne conferă 
şi superioritate spirituală. Spre exemplificare, nimeni dintre 
contemporani nu are anvergura intelectuală a lui Aristotel, 
chiar dacă Stagiritul a trăit în urmă cu aproape 2400 de ani. 
Anticii şi toţi marii noştri înaintaşi înălţau un altar gândirii, 
în vreme ce mulţi dintre indivizii de azi sunt ,,analfabeţi ai 
raţiunii”, care ştiu sã scrie şi sã citeascã, dar sunt incapabili 
sã gândeascã şi sã descifreze sensul unui text. Lumea 
cărţilor pare că moare în picioare, asemenea copacilor, dar 
ea va fi greu de înlocuit. Iar asta mă face să-mi fie dor de 
cuvintele cronicarului Miron Costin: ,,Că nu este alta mai 
plãcutã şi mai cu folos zãbavă decât cetitul cărţilor”….

dr. Grigore Spermezan
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Am deschis volumul „Baladierul”, semnat de poetul 
Şerban Codrin, pentru ca de la primul poem să mă confrunt 
cu cel mai neaşteptat de puternic impact: pe de o parte, mi-a 
indicat acea perspectivă focalizantă a unor elemente 
invariante ce controlează viziunea noastră despre lume, 
invitându-mă să mă închid într-o reflecţie aprofundată 
asupra motivului poetizat, iar pe de altă parte, mi-a suscitat 

1nevoia de a iniţia o goană  printre celelalte texte, în căutarea 
altor asemenea constante, capabile să devină arhetipuri. 
Intitulându-l „Balada ori de cate ori discipolul primeşte 
vizita maestrului”, autorul însuşi mi-a răspuns, printr-un 
gest involuntar, întrebării referitoare la raţiunea care 
justifică asocierea textelor cu numere, fie ele notate după 
sistemul roman ori arab. Căci ce poate fi mai presus unui 
spirit decât spiritul celui care l-a format: maestrul? Şi ce tip 
de relaţie umană s-ar putea plasa în poziţia unui alfa al 
discursului decât aceea profetică şi răscolitoare dintre 
maestrul  iniţiator  şi  discipolul  său  docil?  În  acest fel 
mi-am reamintit aura de maestru cu care asociam eu însămi, 
elevă în clasa a VII-a fiind şi fascinată de domnul profesor 
Şerban Codrin, personalitatea şi însăşi propria identitate a 
domniei sale.

Nicolae Breban declara ca pe un crez estetic o aşa 
2numită obsesie pentru tensiunea cuplului , exemplificând, 

în câteva romane, imaginea cuplului maestru – ucenic. 
Pagini maiestuoase de proză ne dirijau spre câteva direcţii 
interpretative extrem de interesante, precum dinamica 
cuplului dată de inversarea rolurilor, fanatizarea ucenicului 
atins de nebunia crimei, sacralizarea maestrului, 
substituirea nefericită a lui, raporturile de putere etc. 
Aproape că ne este imposibil să analizăm imaginea acestui 
tip de relaţie dacă nu ţinem cont de configurările, devenite 

3eshatipuri , reprezentate în scrierile brebaniene. Ne oprim, 
aşadar, la balada codriniană „Balada ori de câte ori 
discipolul primeşte vizita maestrului” şi încercăm să o 
redăm într-o anumită cheie de lectură, particulară şi 
nicidecum totalizantă, o critică arhetipală îndreptată către 
direcţiile de conturare a unui arhetip.

Iată definiţia poetică a maestrului, cu care se deschide 
textul: „Maestre sfânt, maestre generos, / Eşti armonie, 
graţie, oracol, / Ocean de fericire şi miracol.” De fapt, cum 
altfel l-am putea defini cel mai bine pe adevăratul Maestru? 
El trebuie să poată realiza o imitare a gestului divin, de 
revelare, atât de generoasă în însăşi incompletitudinea ei 
voită, a unei desfăşurări înăuntrul fiinţei umane a 
adevărurilor, devenind mai curând un auditor şi un mesager 
de învăţături redate după un tipar primar sacru, receptiv 
prin inspiraţie spre a cuprinde cu mintea Cuvântul revelat al 
începutului. Nu este el un profet, asemeni lui Zarathustra 
dezvăluind, mai întâi discipolilor aleşi şi apoi lumii întregi, 
pe supraomul ce va veni ori taina eternei reîntoarceri, a 
timpului ciclic şi a fatalităţii acceptate? Da, Maestrul este 
„sfânt”, cum spune poetul. Devine „sfânt” şi prin însăşi 
înţelegerea faptului că dreptul privilegiat de a urma 
îndeaproape paşii unui spirit maestru nu i se cuvine oricui. 
La înalţimea mesajului său se ridică doar cei demni de a-l 
moşteni. Fiinţele inferioare nu pot avea un maestru, 
deoarece nu posedă acel lucru pentru care un maestru poate 
fi maestru. Şi da, este „generos”, căci câtă nobleţe se află în 
gestul maestrului care nu renunţă, care de trei ori coboară 
din peştera de pe munte pentru a instrui cele trei ordine 
(platoniciene) ale omenirii chemate să-i devină discipoli, 
iar el este respins, chiar zeflemisit. Cu vocea care i se stinge 
plină de dezamagire, are de transmis cel mai senin, mai pur, 
mai luminos mesaj al existenţei, numai discipolul să fie 
vrednic de a-l primi. Printre atâţia discipoli care nu s-au 
simţit capabili să le supravieţuiască maeştrilor, doar poetul 
este pregătit să-şi închine viaţa acestuia, să îl salveze prin 
păstrarea cea mai autentică a mesajului divin, transmiţând 
esenţe ale adevărurilor sale: „armonie, graţie, oracol, ocean 
de fericire şi miracol”. Cu sau fără intenţia de a aduce 
volumului o artă poetică în deschiderea sa, eul liric îşi 
afirmă menirea acelui discipol care a asimilat în mod 
original şi creator învăţătura maestrului, oferind acestuia 
sau lumii o reacţie empatică, luminată prin versul sau.

Arhetipul Maestrului, reprezentat de Nicolae Breban fie 
4prin imaginea însorită a profesorului Martinetti , fie prin 

5aceea întunecoasă a bătrânului Jiquidi , fie prin cea 
6mesianică a marelui Krinitki , este acela al unui înţelept 

care mai întâi se retrage în înalturi şi apoi coboară printre 
discipoli, îi atrage pe aceştia cu adevărul învăţăturilor sale 
apoi îi pregăteşte pentru despărţire, îndemnându-i să-l 
părăsească. La sfârşit, un adevărat maestru trebuie să 
rămână singur. Orice lecţie este mai întâi de toate o lecţie de 
libertate, vocea maestrului contează aici mai mult decât 
orice alt stimul, când ea poate fi păstrată în adâncurile 
spiritului, alături de vocea interioară a curajului de a stăpâni 
şi de a exalta. Aşa se recunoaşte şi personalitatea puternică a 
discipolului merituos, căci ea se distinge prin păstrarea 
individualităţii sale în momentele exercitării intervenţiilor 
transformatoare ale maestrului.

1. Goana dupa arhetipuri a fost dublată de o adâncă poposire asupra 
unor numeroase versuri, căci, textele codriniene sunt solicitante; distinsul 
Ion Roşioru afirmase despre volumul Baladierul: “E o carte ce se cere 
parcursă cu încetinitorul, ca triumf al virtuozităţii şi ca pariu al poetului cu 
sine că va învinge o cursă literară maratonică”

 2. Nicolae Breban, 1994, p. 176
3. Corin Braga, 2006, p. 282 si urm.
4. Nicolae Breban, 1998, cuplul format din Martinetti si grupul 

studenţilor sai fideli.
5.  Nicolae Breban, 2007, cuplul Jiquidi – Alexandru.
6.  Nicolae Breban, 1968, Krinitki – Miloia.
7. Nicolae Breban, 1971, cuplul Chilian – Cupsa dezvolta eshatipul 

rasturnarii raporturilor initiale, la final discipolul ridicându-se într-o 
înfioratoare victorie deasupra celui considerat cândva maestru.

 8. Pornind de la premisa că idealul Maestrului autentic nu e o fantezie 
sau o utopie intangibilă, putem spune că există un Platon şi după Descartes, 
un Aristotel care dialoghează cu pozitivismul lui Comte şi cu sociologia lui 
Marx etc. Cele mai norocoase persoane vor fi avut ocazia să cunoască 
Magiştri adevăraţi, iar aceştia trebuie citiţi şi recitiţi, fie ei Socrate, Platon, 
Aristotel, Montaigne,  Descartes,  Spinoza, Leibniz, Herder, Hegel, 
Comte, Kierkegaard, Nietzsche, Marx, Emerson, Nadia Boulanger, Max 
Perutz etc.

 9. Böhme era pantofar, Spinoza şlefuia lentile optice, Peirce – sărăcie 
lucie şi copleşitoare, Kafka şi Wallace Stevens au fost funcţionari la 
asigurări, Sartre a scris piese, romane, pamflete.

 10. Socrate şi sfinţii predau prin însăşi existenţa lor.
 11.Nicolae Breban, 1968, Miloia îsi ucide maestrul, considerând ca 

acesta tradeaza Ideea pe care el însusi o propovaduieste.

MOTIVE BREBANIENE

ÎN VERSURI CODRINIENE

Ne intrebăm însă, în momentul constituirii cuplului, 
cine are mai multă nevoie de celălalt? La ospăţul pregătit de 
eul liric se recunoaşte, ca o primă ipostază a relaţiei, nevoia 
discipolului de binecuvântare a gestului său creator: „De-
aceea te invit acolo, jos, / Şi-aştept cu sufletul mai mare 
dragul / Să-nnobilezi grădinii mele pragul. / Aşază-te 
cinstit ca un altar / În paradisul fructelor pe-alese / Şi 
binecuvântează darul mesei, / Când freamătă iluzia-n 
pahar.” Este un gest post factum, lansat după actul scriptic 
care se săvârşise dintr-o răsuflare după ce a fost ascultat 
maestrul recitându-şi propria poezie, în febra creatoare cu 
care în mod necesar s-au născut, şi discipolul, şi maestrul. 
Dar zguduirea spirituală suferită în clipele de întâlnire cu 
maestrul lasă un gust al dorinţei de a-l resimţi şi la 
momentul final al eliberării, sub forma acelei sacre 
binecuvântări. Este o tentaţie impulsivă, o nevoie 
nestăpânită, asemeni dorinţei sexuale, căci poetul s-a 
desăvârşit pe sine, pentru totdeauna, încă din momentul 
asimilării învăţăturilor. Intervenţia unui maestru însemnă 
atingerea centrului vital al fiinţei, când pătrunde acolo, 
întotdeauna face prăpăd, curăţând totul şi apoi reconstruind 
pur, asemeni divinului propovăduit. Nicio altă 
binecuvântare ulterioară nu mai poate schimba în mai bine 
această remodelare sacră a fiinţei celui proaspăt învăţat. Şi 
totuşi relaţia se polarizează: cineva are mai multă nevoie de 
celălalt. Se disting subtil cele două ipostaze, când ori 
discipolul, ori maestrul cheamă prezenţa perechii sale. Să le 
analizăm pe rând.

Mai întâi, surprindem discipolul în aşteptarea solemnă, 
în jurul centrului sacru, încărcat cu insemne ale abundenţei, 
spre a celebra rodul artistic al transformării sale: „A doua zi, 
la uşa cu zăvor, / În aşteptarea vizitei măreţe / Să se reverse-
ospăţu-ntre ospeţe / Bătu cu degetul un călător”. Bucuria 
devine deplină când însuşi maestrul participă la banchet: 
„Te rog, primeşte-mi farfuria plină” sau „Întâi te-aştept cu-
mpărăteşti bucate, / Aşa că-ncearcă-le pe săturate”. Ce 
înseamnă acest gest, tradus printr-o nevoie a discipolului de 
a primi binecuvântarea maestrului? Este rodul gândirii 
critice care încununează ascensiunea spirituală. Raportul 
maestru – ucenic este într-o continuă dinamică pe 
fundamentul relaţiilor de putere, dintre dominator şi 

7dominat, după cum ne învaţă Nicolae Breban . Reflexul 
iniţial al manifestării cuplului trebuie să fie unul de respect, 
acordând credit total învăţătorului. Mai târziu însă intervine 
îndoiala şi chiar respingerea, bazate pe convingerea 
constructivă a incapacităţii învăţăcelului de a pătrunde în 
mod adecvat marile texte. Atunci discipolul îşi depăşeşte 
maestrul, când înţelege dinamica semnificaţiilor şi când 
poate să ţină pasul cu felul în care se modifică acestea pe 

8măsură ce textele şi contextele interacţionează . Lectura lor, 
aparent pasivă şi neagresivă, generează o nouă învăţătură 
magistrală într-un discurs original, comparabil cu acela prin 
care maestrul prelucra spiritul neiniţiat al discipolului său. 
Nevoia de binecuvântare conţine în sine confirmarea 
iluminării, a transformării sacre a fiinţei, pregătite acum să 
devină, la rându-i, maestru în căutare de noi discipoli: „Şi 
bezna scânteiază-mi cu lumină”.

Cealaltă polarizare, în jurul maestrului, actualizează noi 
simboluri eshatipale, prin imaginile similare dintre călător 
sau bătrâna cea săracă, sosiţi la poarta discipolului în 
cautare de ajutor: „Mi-e foame, sete, vin de prea departe / Şi 
nedreptăţi am îndurat, şi moarte”; „Săracă sunt ca seceta, 
şi goală, / Aruncă-mi, Fiule, prin gard o ţoală.” Dispariţia 
în anonimat este specifică oricărui mare maestru care, în 
general, îşi câştigă pâinea zilnică printr-o muncă fără 

9legătură cu vocaţia sa , ajungând să piară în cea mai cruntă 
sărăcie, neştiuţi de nimeni şi lipsiţi de ajutor. Însă, în ceea ce 
priveşte moralitatea, numai viaţa reală a magistrului are 

10valoare de argument . Textul nu oferă repere explicite 
despre caracterul moral al străinului care cere ajutor, însă 
calificarea cu apelative precum „prietene”, „mamă”, 
„părinte” constituie reperul unei recunoaşteri, ba chiar a 
unei apropieri, până la o securizantă intimitate, de fiinţa 
acestuia. Acum nu mai este discipolul cel care ar avea ceva 
de demonstrat, ci maestrul trebuie să-şi dovedească harul de 
a se face admirat, preţuit şi chiar iubit, în timp ce pune 
stăpânire într-o formă totalitară pe spiritul discipolului său. 
Relaţia care se construieşte devine covârşitoare, orice 
strecurare în celălalt învecinându-se cu eroticul şi 
declanşând încrederea, acceptarea, dorinţa, iubirea, precum 
şi primejdiile ce le însoţesc: tensiunile, invidia, ura, gelozia, 

11manipularea, trădarea .
Starea de degradare în care ajunge maestrul (fie călător, 

bătrână, părinte în general) este rezultatul unei transformări 
de la o condiţie existenţială la alta, este urmarea unei 

devorări a propriului sine social, senzorial, încheindu-şi 
voluntar viaţa în lumea nebună a celorlalţi în favoarea 
sinelui intelectual, care trăieşte o viaţă de zeu, hrănindu-se 
cu nectarul cunoaşterii divine. Printr-un ritual ascuns, acest 
tip de maestru este foarte rar, puţini având norocul să 
primească şi să înţeleagă mesajul divin, să-l asimileze ca pe 
o pradă sălbatică dorită de vânător în deplina ei puritate, să-l 
interiorizeze până la identitate, devenind ei înşişi mesaj 
divin şi zeu. Adevaratul maestru se deschide atât de mult 
cunoaşterii, încât este el însuşi asimilat, absorbit, integrat: 
din obişnuit, civilizat şi social cum era înainte, devine 
sălbatic, dar drept şi nepătat. Pierderea atributelor specifice 
condiţiei umane echivalează cu o moarte („Şi nedreptăţi am 
îndurat, şi moarte”), devenită însă doar partea sacrificială a 
unei iniţieri, ce-l transformă în zeu. El va umbla de acum ca 
un mort în viaţă, pe fundalul unei abundente simbolizări a 
motivului coincidentia oppositorum: existenţa lui 
paradoxală închipuie destinul unui om care, golit de 
umanitatea sa, se poate umple de divinitate chiar printre 
oamenii de rând, mai exact, căutând acel om modest capabil 
să-i urmeze. Abia în această ipostază încrederea 
discipolului poate fi deplină, când însuşi cel căruia i se 
încredinţează este dispus să se sacrifice pe sine în numele 
cunoaşterii. Cerşind la poartă ca un străin neputincios, zeul 
aşteaptă, de fapt, confirmarea gestului său, a sacrificiului 
neconsumat în zadar. Şi ce primeşte? Cea mai nobilă 
recunoaştere, după cum o spune textul: „Nu-ţi mulţumesc, 
Părinte, în zadar, / Ci viaţa mea-i de mii de ori bogată, / 
Acum şi-aici, de fiecare dată, / Când freamătă iluzia-n 
pahar”.

Acest ultim vers, repetat ca un refren, indică memorabil 
condiţia cunoaşterii. Raţiunea singură este atât de limitată, 
încât constituie o mare piedică din cauza căreia subiectul nu 
poate îmbrăţişa întreaga splendoare a adevărului divin. 
Convertirea în artă, această fremătare a fanteziei, doar ea 
poate reface ambrozia şi nectarul din paharul zeului, actul 
suprem spre care tinde discipolul adevărat, dotat cu 
sensibilitate şi fantezie, cele două mijloace de cunoaştere a 
lumii interioare a sufletului.

Motivul cuplului maestru – ucenic apare la Nicolae 
Breban ca o obsesie arhetipală, cu multiple ipostazieri în 
câmpul artistic. Mesajul fundamental pe care îl transmite 
lasă să se înţeleagă faptul că, aşa cum nu există operă de artă 
fără public, nu există nici creator artistic fără maestru. 
Poetul Şerban Codrin redă plastic această căutare: „Se 
întâlnesc nicicum dintr-o-ntâmplare / Maestru şi-ucenic la 
drumul mare.”. Citindu-l pe Şerban Codrin după Nicolae 
Breban, găsim cuplul arhetipal încărcat de puternice 
tensiuni dublu transfigurante. Din întâlnirea lor, la ospăţul 
zeilor, unde cunoaşterea revelată rodeşte, şi ucenicul, dar şi 
maestrul se descoperă pe sine în eterna căutare a celuilalt. 
Discipolul însuşi, devenit maestru prin adâncă iniţiere, îşi 
caută, la rându-i, ascultare, bate la porţi şi cere să-i fie 
primită vizita, astfel încât tot mai numeroase ipostaze ale 
relaţiei să se perpetueze, pe tărâmul fertil al artei.
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ALEXANDRU BULANDRA

Vara se apropie cu paşi grăbiţi de uşa pe care 
caută să iasă, forţată de încercările toamnei de a-
şi mări teritoriul încercând să confişte ceva şi 
din luna august.

Poate-i doar o părere! 
Privesc cu bucurie reţinută ploaia care a 

venit puţin cam târziu, astfel că numai răcoarea 
nopţilor ce permite o odihnă plăcută îmi conferă 
o stare de bine relativ, încercând să înţeleg ce se 
petrece la noi şi oriunde aiurea în bătrâna 
noastră Europă.  

La noi, nelinişte, resemnare, fatalism!
„…asta e, ce să facem? Acum…, asta e! Ne 

merităm soarta! Balcanici incurabili! Populaţie, 
nu popor, asta suntem! Hoţi, incapabili…”

Remarci pe care le aud din ce în ce mai 
frecvent, în mai toate mediile şi numai gândul 
că ar putea fi adevărate îmi dă frisoane.

Cu ceva timp în urmă conversam pe teme 
aiurea cu un amic, profesionist în ale scrisului. 
În vocea sa puţin tremurată de vreme, se simţea 
o profundă nelinişte. 

”Nu mai pot să scriu”! „Cuvintele s-au golit 
de sens”. 

Tristeţe, asta am remarcat în atitudinea 
amicului meu. Deznădejde, nemulţumire şi 
lehamite. 

Sesizându-mi preocuparea de a găsi un 
răspuns la starea sa, amicul îmi curmă repede 
efortul şi-mi oferă soluţia. ”Scriem degeaba”. 
Nimănui nu-i pasă! Cei pe care i-am trimis în 
frunte, nu contează care frunte, nu citesc, nu 
înţeleg şi, mai grav, nu vor.

Buimăcit de starea amicului  îmi continui 
drumul prin oraşul nostru brăzdat de gropile 
apei veşnicului edil şi caut cu ochii să-mi infirm 
previziunile exprimate cu ceva vreme în urmă, 
conform cărora suntem blestemaţi să vedem 
doar roşu în urbea noastră, de altfel destul de 
liniştită, fără prea multă zarvă, fără prea multă 
activitate economică şi, contrar tuturor 
prezicerilor, un orăşel relativ înstărit. Care o fi 
cauza nu prea pot să-mi explic. Asta e! Preţuri 

Gânduri

Vasile Iordache

mari la piaţa agroalimentară, 
la piaţa imobiliară, parc auto 
relativ nou şi simandicos… 

Criza mondială, cică a 
trecut şi pe la noi dar n-a putut 
să rămână de teamă că s-ar 
putea compromite nereuşind să producă efectele 
scontate, aşa că mai bine la alţii cu succes decât 
la noi în pericol.  

Chestia asta cu scrisul degeaba am mai  
auzit-o şi la veşnicul edil, într-una din zile pe 
holurile Centrului Cultural, când m-a întrebat 
dacă eu cred că interesează pe cineva ce scriem 
noi. Abia acum încep să desluşesc tâlcul 
zicerilor lui.

În acest context, încerc răbdarea nemăsurată 
a hârtiei zgâriind cele câteva cuvinte pe care le 
aştern aici de faţă, fără o prea mare încredere 
într-un eventual ecou pozitiv.

Scrisul, ca şi cititul, îndeletniciri de lux, 
rămân preocuparea incurabililor, a celor care 
mânaţi de eroismul lui Don Quijote încearcă să 
captiveze atenţia semenilor spre a le fi mai bine.

Scepticismul pe care-l afişez nu mă 
caracterizează dar e rodul unei atitudini 
prudenţiale, poate exagerată, dar până acum 
confirmată de reacţiile din jur.

Cititorii, câţi vor mai fi, regăsindu-se în 
rândurile  imprimate pe coala imaculată, se 
extaziază, se înfiorează, se enervează, iar în 
final, epuizaţi de efortul depus, cad într-o stare 
de contemplare fatalistă. „Asta e!”

Asta e!... de 100 de ediţii (cine ar fi crezut?) 
revista Helis pune în faţa cititorilor săi de 
oriunde subiecte privind preocupările 
ialomiţenilor şi ale celor ce vizează Ialomiţa, cu 
speranţă, cu profesionalism, cu talent şi mai ales 
cu dragoste. 

O nemărginită dragoste de Ialomiţa!
La mulţi ani!
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Barajul de la Dridu şi necazurile pricinuite celor din Fierbinţi
(Sau tevatura în jurul unei asfaltări)

● De vorbă cu scriitorul Dan Elias

Digul exista şi fusese realizat cu 3 ani înainte, cu 
sprijinul necondiţionat al altor oameni cu „o” mare, 
respectiv cei de la CCCF Bucureşti. Aici chiar pot 
spune două nume: directorul general, inginerul Bob şi 
preşedintele de atunci al sindicatului CCCF, d-l 
Gogonea. Să vii acum şi să pui în discuţie legitimitatea 
unei construcţii pentru care sute de oameni cu scaun la 
cap şi  diplome „ceauşiste”, adică bune, nu luate prin 
telefon, au făcut tot ce le-a stat în putinţă ca să iasă 
bine şi să ajute o comunitate de peste 2000 de suflete, 
mi se pare o bătaie de joc. Înainte de a vorbi despre 
„autorizaţii” şi „proiecte”, cei de la „Apele Române 
Buzău”, cei de acum, ar trebui să caute pe undeva o 
oglindă şi să se privească, dar nu precum mama „Albei 
ca Zăpada”! La fel ar trebui să facă şi Măria Sa Statul, 
înainte de a construi fântâni arteziene, parcuri şi pârtii 
de schi! Numai oamenii din Fierbinţi de Jos au dorit, 
au proiectat şi au construit amărâta asta de trecere 
printr-un lac ce nici măcar nu există! În loc să facem 
tot ce ne stă în putinţă să-i facem să creadă că trăiesc în 
ţara lor şi nu în una de străini, noi (adică ei!) ne tot dăm 
cu presupusul de parcă am fi deja în campanie 
electorală. Consiliul Judeţean a dorit să asfalteze digul 
prin lac, cel care face trecerea între Fierbinţi de Jos şi  
restul localităţii. Era perfect! Nu se putea întâmpla 
nimic, aşa cum nu s-a întâmplat nimic de 17 ani de 
când există digul, dar.. neasfaltat. Adică, aşa este bun, 
dar cu 5 cm de  asfalt în plus ar fi atentat la siguranţa .. 
unui lac ce nici măcar nu există! Penibil! Apele 
Române Buzău au spus: „Stai dom'le, că noi suntem 
stăpânii! Să vedem, să analizăm, să ne batem de muşte 

pe burtica plină…” Puteau să caute în propriile arhive 
şi să vadă că exista un proiect şi avizele.. lor,  pentru 
lucrarea ce nu a fost finalizată. Cum spuneam, dacă 
cei care ocupă tot felul de funcţii, pentru 4 ani, în 
instituţiile astea ale statului ce se cred buricul 
pământului, ar fi ştiut să citească, ar fi văzut că 
singurul impediment, dar şi el numai teoretic, l-ar fi 
reprezentat înălţimea digului ce trece prin albia 
lacului. Culmea este că se vorbeşte despre o eventuală 
supraînălţare şi nu de o reducere a înălţimii, aşa cum 
specialiştii de la „Aqua” au calculat la vremea 
respectivă. Pentru mine, acest fapt constituie încă o 
dovadă a imposturii şi a impertinenţei celor care cred 
că lucrează cu pământurile, apele şi pădurile aduse de 
la mămicuţa lor de acasă!  Repet: Lacul Dridu, 
construcţie imbecilă a unor vremuri apuse, există şi 
astăzi ca o dovadă a perenităţii prostiei omeneşti! El a 
fost realizat  pe terenurile, pe pădurile şi pe viaţa 
oamenilor care suferă acum şi tac. Statul, nu Consiliul 
Judeţean, nu Primăria Fierbinţi, este datoare să repare 
monstruozitatea. Şi Statul ce face? Îşi trimite 
reprezentanţii să se plimbe cu mâinile în buzunare şi 
să ofere sfaturi din vârful limbii. Mie mi-ar fi întâi 
ruşine şi mai apoi frică. Da, frică! Tot ce se află acolo, 
lac, dig şi pod sunt ale celor din Fierbinţi de Jos. Ale 
oamenilor. Statul şi reprezentanţii lui ar face bine să-şi 
bage minţile-n cap şi să-i ajute cu umilinţă pe cei 
pentru care lucrează, nu să le bage „beţe în roate”. 
Apropo de reparaţiile de la barajul Dridu. Se aude că 
nivelul apei va creşte în lac, datorită cerinţelor  de 

funcţionare a microcentralelor de producere a 
electricităţii. Vorba românului: „Ce-i lipsea chelului? 
Tichie de mărgăritar!” Pe lângă faptul că în aceste 
condiţii este posibil ca înălţimea digului să fie cea 
corectă, deci să nu mai existe nici un impediment, sper 
să dea Dumnezeu ca cei de la Apele Române Buzău să 
refacă acum şi tot sistemul de protecţie pentru satul 
Fierbinţi de Jos. Sper din tot sufletul ca cei puşi să 
administreze această nenorocire să înţeleagă că acolo 
trăiesc oameni, nu câini! De peste 10 ani nu există apă 
în acea zonă a lacului, dar oamenii nu au uitat că atunci 
când era apă, şi încă foarte puţină, fântânile erau de 
nefolosit, beciurile inundate şi infiltraţiile prin digul 
făcut de mântuială la ordinea zilei. Altfel vor avea 
procese şi cereri de despăgubire cum nici nu visează! 
De aceste lucruri să se ocupe cei de la Buzău, nu  de 
podul de la Fierbinţi de Jos, la care, îşi dau ei cu 
părerea, manelistic, că ar trebui să „se umble”. 
Asfaltarea digului din albia lacului se putea face fără 
nici un risc, fiind legală şi necesară. Acest fapt ar fi 
adus un strop de bine oamenilor care trăiesc într-un sat 
înconjurat de diguri, cărora statul le-a furat din 
pământuri, din păduri, din sănătate. Că nu a fost aşa 
este încă o dovadă a faptului că această ţară nu mai este 
de la o vreme a oamenilor care o locuiesc, ci numai a 
celor care o conduc. Nici nu vreau să mă gândesc că 
toată tevatura nu a fost altceva decât  o „strâmbă” 
politică, folosită de „unii” pentru ca „alţii” să nu facă 
ceva ce le-ar fi adus mulţumirile oamenilor! Nu că nu 
vreau, nu pot  să gândesc aşa ceva! 

(urmare din pag. 23)

RÃTÃCIRILE ÎNTEMEIND ÎNTOARCEREA
Sunt clipe în viaţa noastră când înţelegem ce n-am 

reuşit în ani de trudă şi căutare. În adâncul fiinţei,  
pasărea care poate zbura şi cu un singur fulg, cum 
spunea atât de frumos Tudor Cicu, ne aduce înapoi în 
acel orizont pe care-l căutăm. 

Ce ne aduce înapoi în acel loc, unde am văzut 
prima oară lumina, chipul drag al mamei, al tatălui, al 
fraţilor, al vecinilor, acea miraculoasă adunare de case  
cu uliţele mai drepte sau mai întortochiate şi care 
alcătuiesc orizontul, edenul de neuitat, satul în care 
ne-am născut.

Întoarcerea este de puţine ori şi roditoare. Pe ziua 
atingerii potoului stau prea multe gânduri si prea 
concrete speranţe.

Întoarcerea doar cu trupul este chiar periculoasă, în 
locul potoului dorit găseşti zidul de netrecut si cu 
puterile răsfirate de prea îndelungata călătorie nu-l 
mai poţi nici străpunge si nici sări.

Noroc cu puterea sufletului, în faţa căruia nimic nu 
rezistă atunci când si-a găsit făgaşul. 

Sunt câţiva ani de când, rătăcitor prin lume, m-am 
întors si m-am oprit definitiv în Bărăganul meu dorit şi 
visat, acolo unde am aflat prieteni uniţi sub litera unei 
reviste literare, Helis. Revista noastră dragă ajunsă 
prin puterea celor care o iubesc pentru orizontul de 
aşteptări şi împliniri la un număr respectabil-100-
centenar. 

M-am întors acum câţiva ani prin Revista Helis 
acolo, de unde se pare că nu fusesem plecat niciodată.

Am exersat iubirea de oameni şi roadele muncii lor 
de la distanţă, să pot proba tăria cuvântului prietenie, 
am scris o carte despre poezia unui confrate, 
EXERCIŢII DE DRAGOSTE CU ZEII LUI 
GHEORGHE DOBRE, stând ca în transă un an întreg.

Aştept apariţia revistei cu bucurie ca în anii de 
demult când scotea mama pâinea din cuptor la Cocora 
şi, îmbujorată de dragul nostru şi de căldura 
cuptorului, ne întreba:

-E bună, mamă?
Nu mai răspundem, luam o bucată din trupul 

pâinii, mă aşezam sub corcoduş şi de multe ori 
mâncam cu lacrimi în ochi de emoţie, la gândul că 
într-o zi chipul ei sfânt se va întoarce în cuvânt…

 Şi s-a întors, i-am scris cândva o rugăciune, ca o 

binecuvântare de la Cel de Sus :
Mă rog la tine ploaie,
 Acum când mama-i lut,
Fă stropul cât mai mare,
Transformă-l în sărut.
Adună stropii roată 
Şi fă-i un lung şuvoi.
De-i va fi sete mamei,
 Va bea si ea din ploi.
M-am rugat apoi la soare, soarele nostru de 

deasupra Bărăganului care ne-a rodit sufletele şi 
cuvintele.

 La tine mă rog soare, 
Trimite-i raza ta
Şi încălzeşte-i trupul
De frig se cam temea. 
M-am mai rugat si mă rog şi în această clipa:
La tine mă rog, Doamne, 
Aşeaz-o-n dreapta Ta,
 Si iartă-i ei păcatul,
C-a fost şi mama mea.
Prin revista Helis am ajuns să cred ca sunt scriitor, 

eu, rătăcitorul prin lume şi prin cărţi, eu, îmblânzitorul 
de miei, de mânji şi de strune…Eu, Aurel al lui Pârnod 
din Cocora, nepotul cu trei rânduri de bunici, frate cu 
încă cinci copii din căsuţa de pe uliţa lui Pârnod,  eu,  
învăţătorul de copii de la Colilia şi Cocora, profesorul 
de la Haşdeu, pensionarul trudind şi la această vârstă, 
călător din întâmplare prin Împărăţia din Centrul 
Lumii, mă întorc din nou la voi,  la această minunată 
comunitate a Helisului, să salut cu adânc respect 
apariţia numărului 100 al revistei.

În semn de respect pentru toţi redactorii am dorit să 
public în numărul aniversar Cuvântul de încheiere al 
„Exerciţiilor de dragoste cu zeii lui Gheorghe Dobre”. 
Dar Dobre nu a fost de acord. Sunt sigur că doar o  
mică parte dintre  iubitorii Helisului au citit cartea 
mea şi aş fi dorit să-l felicit în acest fel pe cel care de 
atâţia ani „aleargă” şi trudeşte să ţină această 
minunată revistă în viaţă, poetul, prozatorul, eseistul, 
redactorul, şeful comunităţii culturale Helis, 
Gheorghe Dobre. 

Aurel Anghel  

Iar nu am reuşit să scriu. Timpul mă presează şi 
totuşi nimic nu-mi apare în faţa ochilor. Cred că ar fi 
trebuit să împrumut ochii ei, ai lui... poate aşa aş fi 
văzut mai bine.

Dar ce să văd? Un om limitat, surmenat şi, 
bineînţeles, frustrat. Versul se încăpăţânează. Până 
şi cuvintele nu mă mai ascultă! Parcă nu sunt în 
apele mele, mă simt dincolo, pretutindeni, 
dar...nicăieri.

Azi, când m-am uitat în oglindă, n-am văzut 
nimic. M-am strâmbat, am clipit, dar...nimic. Am 
zâmbit ştrengăreşte,  m-am făcut mică,  
totuşi...nimic. Am râs cu frenezie, dar stupoare...tot 
nimic. Furioasă, am spart oglinda în bucăţi mii şi 
mii.  Măcar aşa mă voi cunoaşte mai bine, fără nici 
o oglindă care să-mi arate cum sunt. Ştiu eu mai 
bine! Urma oglinzii îmi arată ce vreau, iau pasta de 
dinţi şi o conturez ca un copil ce se joacă pentru 
prima dată cu creta. O mâzgă cleioasă se întinde 
acum pe acel perete. Nu am şters-o, îmi aminteşte 
zilnic cine sunt, ce nu pot şi ce voi face. Şi în 
cadranul oglinzii încep să văd. Întorc capul. Era 
acolo, ca fulgerată de o idee, cu o grimasă 
înspăimântătoare pe chip, de nerecunoscut, pe 
jumătate tăiată de cioburi, cu gura însângerată, cu 
buzele franjurate, cu faţa încă schimonosită de 
durere. Ochii erau puţin deschişi, unul mai mic 
decât celălalt, iar faţa era trasată de mici linii 
paralele. Făcute parcă cu creta. Un praf albicios şi 
ceva ca o prelingere de sânge erau pe nări, pe buze, 
pe pleoape. Cioburi nenumărate erau peste tot în 
jur. Mă vedeam! Mă vedeam, mă vedeam!! În 
sfârşit! Sunt eu, eu, eu! Mă numesc...Raluca!!! 
Viziunea asta de groază m-a urmărit cu înfocare 
zile, luni, ani, dar cine mai ţine evidenţa? Doar nu 
scriu ca să contabilizez nişte sentimente, nu?! 
Poezia merge, drumul e zigzagat, dar ea înaintează 
fără nici o sfială. Nu îi mai este teamă, ştie deja că 
Raluca o priveşte. Se simte în siguranţă. Gata, 
poezia e scrisă. Cortina!

Florina-Raluca VOITEANU

Memento
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Sunt puţine amintiri care m-au urmărit din 
perioada liceului. Printre ele se află şi Fotografia. 
O priveam cum stătea aşezată cuminte pe peretele 
dinspre răsărit, sub icoană, în camera colegei 
mele de bancă. Din prima clipă în care mi-au picat 
ochii pe ea, m-a fascinat. Într-un mod pe care nu 
mi-l pot explica nici acum. La vremea aceea – nici 
atât. Era o fotografie color, ceea ce, pe atunci, nu 
prea vedeai. Dar nu acesta era motivul fascinaţiei. 
Cadrul era natural, undeva într-un câmp plin cu 
verdeaţă. O fetiţă cu trăsături de păpuşică stătea 
jos, având în faţă un coş cu fructe roşii (cireşe sau 
căpşuni). În spatele ei, la o oarecare distanţă, un 
călugăr destul de în vârstă, parcă ieşit din timp, cu 
barba complet albă. Şi cu o privire care-ţi lua 
minţile. Dar ţi le şi punea la loc. 

Am întrebat-o pe Ştefi „Cine-i acolo?”. 
Mi-a spus că fetiţa era ea, iar călugărul (căruia îi 
spunea „Tataie”) – fratele bunicului ei dinspre 
tată. Am primit explicaţia cu suspiciune. Nu 
pentru că n-aş fi avut încredere în ea; dar îmi era 
foarte greu să accept că acel călugăr era o 
persoană reală, cineva care trăia ca şi noi (respira, 
vorbea, mânca); eu mi-l imaginam mai degrabă 
ca pe un sfânt, unul care a trăit demul (culmea e că 
nici măcar nu ştiam mare lucru despre sfinţi la 
vremea aceea). Şi nu înţelegeam ce căuta Ştefi 
lângă el. N-am mai adus vorba niciodată. Dar, ori 
de câte ori intram în camera aceea, aruncam 
priviri furişe spre fotografie, dinspre care 
simţeam izvorând puteri magnetice cărora nu mă 
puteam sustrage. 

Fotografia aceea m-a urmărit în timp ca un 
semn de întrebare. O întrebare la care nici măcar 
nu mă oboseam să mai caut răspuns. 

Au trecut anii. Peste 20. Viaţa desparte oameni 
şi-i adună la loc. Aflasem, între timp, cine este 
călugărul din fotografie, îl ascultasem la 
televizor, pe internet, citisem interviurile, 
sorbindu-i vorbele cu nesaţ. Dar mai ales îi 
urmăream, cu aceeaşi fascinaţie, privirea, când 
serioasă, când jucăuşă, dar întotdeauna vie. 
Extrem de vie, de frumoasă şi de odihnitoare. Nu-
l văzusem „pe viu” niciodată. Dar îmi spuneam că 
trebuie. Însă nu mă grăbeam. Ştiam că are peste 
90 de ani. Dar ce conta? La cât părea de tânăr, mi 
se părea că ar putea trăi o veşnicie. 

Pe Ştefi am revăzut-o într-un moment nu 
tocmai fericit al vieţii ei. Într-o noapte, m-a sunat. 
Şi m-a rugat să mă duc până la ea, că are „o stare”. 
Nu obişnuiesc să ies noaptea din casă. Dar când 
un prieten te sună la ore neconvenţionale să-i 
spună că are o stare, nu mai ai timp de întrebări. 

Fotografia În memoria Părintelui 
Arsenie Papacioc

Când am intrat în casă, aceeaşi pe care o ştiam 
din vremea liceului, privirile mi s-au lovit de o 
mulţime de fotografii ale Părintelui. Uitând de ce 
m-am dus acolo, uitând până şi de buna-cuviinţă, 
am început să-mi plimb paşii de la o fotografie la 
alta, exclamând: „Ce frumos e! Doamne, ce 
privire! Ah, ochii aceştia!” Ştefi m-a asigurat, 
râzând, că voi pleca de la ea cu una dintre 
fotografii. Am protestat, jenată, spunându-i că nu 
pot să accept, că acelea sunt amintiri de familie; 
eu, dacă vreau să-l văd, caut imagini pe Google, 
etc. Nu m-a luat în seamă şi, la plecare, mi-a pus 
în braţe una dintre fotografiile înrămate. Am luat-
o bucuroasă şi, în miez de noapte, i-am căutat un 
loc în casă, care să i se potrivească. După ce am 
mutat fotografia în câteva locuri, am pus-o, în 
cele din urmă, pe un raft de unde mă priveşte când 
intru în sufragerie. Cum, de multe ori, n-am pe 
cine saluta când intru în casă, obişnuiam să 
„conversez” cu Părintele: „Sărut mâna, Părinte! 
How are you today? I'm fine, thank you! M-a 
supărat cutare, am ţipat la pisică, am mâncat vreo 
doi oameni. Ştiu, ştiu. Am greşit. Promit ca mâine 
să mănânc numai unul.” Şi, căutându-i privirea, 
mă aşteptam să-mi facă cu ochiul, adăugând: „Ai 
grijă, dragă, că inima omului nu-i ficat!”

Ieri, când am intrat în casă, cu sufletul tulburat 
de vestea plecării sale la Domnul, mă întrebam 
fără noimă: Atât rămâne dintr-un om? O 
fotografie? Am căutat răspunsul în frumoasa-i 
privire şi mi-am amintit vorbele sale: „O! Dac-aţi 
şti ce mare e omul! Omul e creaţia Lui 
Dumnezeu!”

Fotografia. Fotografia nu e decât nevoia 
noastră de reprezentare materială a ceea ce, de 
fapt, nu poate fi reprezentat. Mesajul pe care ea ţi-
l transmite răzbeşte dincolo de zidul vizualului, 
dincolo de palpabil, de descriptibil. Pentru că 
mesajul acela nu se adresează unuia din cele cinci 
simţuri cu care suntem înzestraţi, ci omului 
însuşi. 

Nu, eu nu purtasem zeci de ani în bagajul 
sufletesc o imagine, ci ceea ce se afla dincolo de 
ea. Şi dacă o fotografie o poţi pierde, dacă o 
imagine se poate estompa în memorie, niciodată 
nu vei pierde din suflet un om. 

Rămâne pentru mine, totuşi, un semn de 
întrebare: cum poţi iubi un om pe care nu l-ai 
întâlnit niciodată? Şi cum, oare, l-ai fi putut iubi, 
dacă l-ai mai fi şi întâlnit? 

Slobozia, 20- 21 iulie 2011

Florentina Loredana Dalian

          

Jăraticul
apus sub pleoape,

pecetluitu-s-a cu rouă.

Pe scara
cu aripile deschise

floarea de foc
renaşte-n veşnicie.

  In memoriam Pr. Arsenie Papacioc

Pãrintele Arsenie Papacioc, 
duhovnicul mãnãstirii Sfânta 
Maria din Techirghiol, a murit 
marţi, 19 iulie 2011, la aproape 
98 de ani. S-a nãscut în 15 
august 1914, în comuna 
Perieţi, judeţul Ialomiţa, şi era 
considerat unul dintre cei mai 
mari duhovnici ai Ortodoxiei.

          

Romeo Adrian Ilie


