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Editorial
Mircea Marcel PETCU
Președintele Asociației Scriitorilor din județul Tulcea „Aegyssus”

După mult timp oamenii au abandonat adăposturile lor și au ieșit la suprafață.
Pământul însă, ca și oamenii, nu
mai arată ca în imaginile păstrate în arhiva
minții fiecăruia.
Un alt fel de abordare a vieții a apărut ca o continuare a Întunericului.
Sper ca oamenii să trăiască cu
această teamă doar o scurtă perioadă...
după care să spună: Gata, a trecut întunericul! Trebuie să mergem mai departe. E
destulă lumină pentru ca viața să fie frumoasă. Și fără încredere, speranță, dăruire, dragoste viața nu e viață!
Bine ați revenit în lumea miraculoasă a cărții, literaturii-locul în care visele
se transformă în realitate, iar drumurile
noastre străjuite de acești mari monștri ai
literaturii și de operele lor mărețe, ne vor
îndruma pașii pe cărarea fericirii, împlinirii, adevărului.
Miorița este destinul neamului
nostru.
Luceafărul -spiritul înălțător al neamului românesc.
Limba română-imnul dulce al cuvintelor frumos rânduite, adevărate

miracole.
Mi-ar plăcea să fim ca în vremurile
îndepărtate în care zânele locuiau pe pământ în bună pace cu oamenii. Nimeni nu
avea voie să le calce pământurile doar ele
aveau dreptul să iasă din împărăția lor și
să se plimbe nestingherite prin toate
colțurile lumii. Era o lege nescrisă și
sfântă ca zânele să nu se îndrăgostească de
pământeni. Zânele aveau suflet bun, ajutându-i întotdeauna pe cei nevoiași. Plimbându-se mult timp printre oameni,
reușeau să se întâlnească cu pământenii,
iar aceștia se îndrăgosteau de ele, trăind
câte o poveste de dragoste.
Asta îmi doresc și eu ca tinerii și copiii să vină în contact cu opere (aceste
zâne) ale înaintașilor noștri și nu numai,
să se îndrăgostească de ele (de cărți) și de
locul în care se găsesc și să trăiască aceste
povești de dragoste pentru citit/lectură
care să-i urmărească toată viața, iar
această sete de frumos să fie transmisă
urmașilor pentru ca povestea zânelor să nu
se termine niciodată. Zânele, aceste minunate cărți, să înfrumusețeze în veci viețile
pământenilor.
1
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Slujire jertfelnică pe altarul
Bisericii străbune *

Prea Fericite Părinte Patriarh,
Înalt Prea Sfințiile Voastre,
Prea Sfințiile Voastre,
Onorate autorități,
Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți
credincioși,
Sub lumina binefăcătoare a harului Sf. Duh,
mângâiați de adierile binecuvântării Sfintei Liturghii
pe care am săvârșit-o și înălțați sufletește de frumoasele rugăciuni ale slujbei de Te-Deum, iată-ne adunați
cu toții în acest chivot duhovnicesc, chivot de lumină
și de har, Catedrala Patriarhală din București, pentru
a-L lăuda pe Dumnezeu cel minunat întru sfinții Săi
de la Care se coboară toată darea cea bună și tot darul
cel desăvârșit.
I-am adus astfel mulțumire lui Dumnezeu,
Părintele nostru, mai întâi prin Sfânta Liturghie și apoi
prin slujba de Te-Deum, mulțumire smerită pentru binefacerile pe care din cerul milostivirii le-a revărsat
mereu pe parcursul celor 13 ani de patriarhat ai Prea
Fericitului părinte patriarh Daniel, binecuvântări revărsate asupra sfintei noastre Biserici, asupra clerului
și poporului celui binecredincios.
Au trecut iată 13 ani de când într-o zi frumoasă de sfârșit de septembrie, în această Catedrală
de pe Colina bucuriei a fost intronizat cel de al șaselea
patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Prea Fericitul
părinte patriarh Daniel. A fost o zi plină de lumină, zi
de bucurie și de înălțare sufletească, pentru că ziua de
30 septembrie este ziua de pomenire a Sf. Ierarh Grigorie cel cu nume de priveghere și cel cu renume de
luminător al Armeniei, cel care și-a pus sufletul ca un
păstor bun pentru turma lui încredințată spre
păstorire.

Au trecut iată 13 ani de bucurii duhovnicești,
de împliniri, dar și de încercări, ani în care viața Bisericii noastre străbune s-a schimbat în chip
desăvârșit.
Ați venit acum 13 ani, Prea Fericirea Voastră,
coborând din Moldova, din tronul mitropolitan de la
Iași aducând cu dumneavoastră dinamismul tinereții
și munca jertfelnică pe care vreme de 17 ani ați depus-o
acolo în ogorul Domnului cu timp și fără timp. Ați
venit aici și ați primit cârja arhipăstorească pentru că
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să păstoriți întreaga Biserică Ortodoxă Română și iată,
13 ani au trecut ca 13 zile, pentru că au fost ani plini
de muncă, ani plini de abnegație, de devotament și de
dăruire pentru binele Sfintei noastre Biserici și a poporului român cel dreptcredincios.
La trei săptămâni după ce ați fost instalat în
tronul patriarhal ați temeluit Centrul de Presă Basilica,
aducând de la Iași, Radio Trinitas și apoi la un an
înființând postul de televiziune Trinitas Tv, ziarul Lumina și Agenția de presă Basilica cu toate celelalte
componente ale Centrului de presă, care fac o operă
de apostolat în sânul Bisericii noastre străbune.
Primul lucru la care v-ați gândit acum 13 ani
a fost să reînnoiți acest chivot duhovnicesc, Catedrala
patriarhală și ne aducem aminte cu toții că, exact la
un an de la intronizare, ați
resfințit-o după ce ați
restaurat-o atât de frumos și pe dinafară și pe dinăuntru, fiind în același timp un act al prezenței lucrării
Sfântului Duh în viața Prea Fericirii voastre și în viața
poporului nostru dreptcredincios.
Ați dăruit exact la un an de zile un Nou Statut
și Regulament de funcționare al Bisericii Ortodoxe
Române, asemănându-vă marelui patriarh Justinian
Marina. De asemenea la un an de zile ați pus piatra de
temelie la măreața Catedrală a Mântuirii Neamului,
care peste veacuri va vorbi despre trăinicia credinței
ortodoxe pe aceste meleaguri și de dragostea și jertfelnicia Prea Fericirii Voastre.
Iată sunt 13 ani de muncă însuflețită, în care
ați făcut din noapte zi și din zi noapte făcându-vă tuturor toate cu toate încercările și greutățile inerente
ale vieții cotidiene ca pe toți să-i câștigați pentru Hristos și pentru Evanghelia Lui.
Să ne aducem aminte de frumoasele realizări
din cei 13 ani, grija pe care ați arătat-o față de sfintele
mănăstiri, față de sfintele biserici și lăcașuri de închinare, grija pe care ați arătat-o față de preoțimea noastră care cu zel și devotament slujește la altarul moșilor
și strămoșilor noștri înălțând rugăciune către cerul milostivirii de la care se coboară toată darea cea bună și
tot darul cel desăvârșit.
Nu i-ați uitat nici pe românii din străinătate,
pentru că îndată după venirea Prea Fericirii Voastre
pe tronul patriarhal ați înmulțit numărul parohiilor și
al eparhiilor și din țară și din străinătate, trimițând
acolo ierarhi dinamici și tineri care au făcut muncă de
apostolat și jertfă în așa fel încât diaspora românească
de astăzi este cea mai strălucită dintre toate diasporele
Bisericilor Ortodoxe surori.

Prea Fericirea voastră ați arătat o grijă deosebită față de tineret, o grijă deosebită față elevi și de
școlari impulsionându-ne și pe noi, membrii Sfântului
Sinod ca și pe preoți și pe credincioși să participăm
cu toții la temeluirea relației frățești așa cum a fost
dintotdeauna dintre Biserică, școală, societate și familie îndeosebi.
Prea Fericirea voastră, cu zelul duhovnicesc
care vă caracterizează ați îndemnat și îndemnați
mereu să fim în sprijinul celor care se află în încercări,
în necazuri și suferințe. Să ne aducem aminte de frumoasa campanie „Donează sânge, salvează o viață!”,
pe care mereu și mereu ca într-o ectenie lină o
reamintiți tuturor pentru ca să stăm cu toții, cler și
popor, în ajutorul celor care au nevoie mai ales în
aceste zile grele ale pandemiei care a cuprins nu
numai România ci și întreaga lume.
Prea Fericirea voastră ați luptat ca nimeni
altul, împreună cu colaboratorii administrației patriarhale și cu factorii de răspundere din Ministerul
Învățământului pentru păstrarea orei de Religie în cadrul trunchiului comun de învățământ arătând foarte
frumos și plastic că Religia pregătește copiii nu numai
pentru viața pământească, ci și pentru viața cerească,
îi face să fie în același timp buni cetățeni și ai patriei
noastre România, dar și ai Patriei cerești pe care o
dorim cu toții.
Într-o cântare pe care Biserica a rânduit-o să
fie cântată la slujba de hram, la Vecernia acestei catedrale, se spune atât de frumos: „Data-i Iubitorule de
oameni, Sfântului Împărat Constantin, înțelepciunea
lui Solomon, blândețile lui David, curajul apostolilor
și dreapta credință a mucenicilor”. Cu aceste daruri
Prea Fericirea voastră ați fost înzestrat de către Părintele Luminilor și toate darurile acestea le-ați pus și le
puneți în lumină și lucrare ziua și noaptea pentru
bunul mers al Bisericii noastre ortodoxe, dar în același
timp și pentru bunul mers al societății noastre
românești.
Ne aducem aminte că în Anul Centenar al
Marii Uniri ați sfințit, împreună cu membrii Sfântului
Sinod, măreața Catedrală a Mântuirii Neamului, Catedrala Națională din inima cetății lui Bucur, Catedrală care se înalță iată falnic, iar crucea de pe turla
Pantocratorului luminată de razele soarelui tomnatic
seamănă cu crucea de pe Caraiman și văzând-o ne
aducem aminte de cuvintele Evangheliei care s-au citit
astăzi la Sfânta Liturghie: „Dacă veţi avea credinţă în
voi cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui aces-
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a avut de suferit de la un puternic cutremur. De la patriarhul Justin ați luat deschiderea Bisericii față de
lume prin ecumenismul teologic și practic, ca și grija
față de învățământul teologic.
De la patriarhul Teoctist ați luat dragostea față
de credincioși și apropierea față de ei, arătând prin
aceasta că sunteți cu adevărat păstorul cel bun care își
pune viața pentru oile sale.
Ne întrebăm cu toții, de unde atâta putere?
Răspunsul este unul singur: credința puternică pe care
o aveți, pe care ați primit-o de la fericiții dumneavoastră părinți, învățătorul Alexie și Stela, credință pe care
ați fructificat-o și iată și prin cuvânt și prin faptă o
arătați ca un adevărat părinte al tuturor creștinilor
ortodocși români. În al doilea rând rugăciunea smerită
pe care o faceți și în sfintele biserici, dar și în paraclisul patriarhal când la ceas de noapte în taină
îngenuncheați pe lespezile Sfântului lăcaș și vă rugați
lui Dumnezeu pentru turma încredințată spre arhipăstorire, pentru toți ierarhii, pentru toți preoții și pentru
tot poporul cel necăjit și întristat care are trebuință de
mila și ajutorul lui Dumnezeu.
Prea Fericirea voastră, mulțumindu-I smerit
lui Dumnezeu, pentru darurile revărsate vreme de 13
ani asupra Sfintei noastre Biserici, asupra Prea Fericirii voastre și asupra poporului român, se cuvine
acum cu toții, ierarhi, preoți și credincioși să dăm
slavă lui Dumnezeu și să-L rugăm ca și de azi înainte
să vă întărească cu putere în așa fel încât prin cuvânt,
putere și faptă a iubirii jertfelnice să fie preamărit numele Tatălui nostru Celui din ceruri iar noi să spunem
smeriți cum facem la fiecare Sf. Liturghie „Întâi
pomenește Doamne pe Prea Fericitul părintele nostru
Daniel patriarhul Bisericii Ortodoxe Române pe care
îl dăruiește sfintelor Tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău”.

tuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va muta”. Iată și
Prea Fericirea voastră ați mutat munții Carpați aici în
mijlocul cetății lui Bucur prin această măreață Catedrală, care este un semn al perenității și al credinței și
al neamului nostru românesc, pentru că de fapt gândul
marelui patriarh unificator de țară, Miron Cristea, s-a
întruchipat frumos prin realizarea de excepție a Prea
Fericirii voastre. Într-adevăr prin Catedrala aceasta se
împlinesc graiurile proorocilor care zic „mulți vor
veni și de la răsărit și de la apus și de la miazăzi și de
la miazănoapte și vor vedea lucrările lui Dumnezeu”.
Iată Catedrala aceasta a primit soli și din cetatea Sf.
Constantin cel Mare și din cetatea eternă a cezarilor
de la Roma și va primi și pe alții care s-au minunat și
se vor minuna văzând această realizare de excepție
care era atât de necesară pentru Biserica noastră și
pentru neamul românesc.
Prea Fericirea voastră, fericiții înaintași ai
Prea Fericirii voastre, au fost oameni luminați, oameni
care au lăsat o dâră de lumină în istoria Bisericii și a
neamului și Prea Fericirea voastră sunteți un vrednic
continuator al lor. De la patriarhul unirii ați preluat
acest gând frumos al înălțării Catedralei Mântuirii Neamului dar în același timp ați pus în lucrare și pragmatismul vieții sociale așa cum a văzut-o patriarhul
Miron Cristea.
De la patriarhul cărturar Nicodim Munteanu
ați luat dragostea față de vetrele monahale și în același
timp dragostea față de cultura teologică arătând prin
numeroasele intervenții pe care le-ați făcut, dar și prin
sutele de titluri de carte teologică, care au apărut la
București sau în alte părți, că teologia este cu adevărat
vorbire despre Dumnezeu și așa cum ne învățați este
și trăire în Dumnezeu.
De la patriarhul Justinian Marina ați luat dragostea față de parohii și față de preoții parohi, prelungind apostolatul social al patriarhului Justinian în
școală, în Biserică, în familie, în spitale mai nou,
acum cu prilejul pandemiei. Activitatea filantropică sa arătat nu numai în cuprinsul Bisericii noastre, ci ca
un părinte bun și iubitor ați făcut gesturi de filantropie
creștină și față de alte Biserici.
Să ne aducem aminte că îndată după intronizarea Prea Fericirii voastre ați făcut o colectă pentru
sinistrații marelui cutremur din Haiti, apoi pentru cei
care sufereau în Serbia, în Siria și pentru frații noștri
din Grecia care au suferit din cauza incendiilor de pădure și recent v-ați arătat dragostea față de o Biserică
soră și martiră în același timp, Biserica Albaniei, care

Întru mulți și fericiți ani!

† Visarion,
Episcopul Tulcii

* Cuvânt omagial rostit în Catedrala Patriarhală
în numele Sf. Sinod la aniversarea celor 13 ani a Pf. Daniel
ca patriarh al României.
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CREZUL LUI
MIHAI EMINESCU

Preot prof. dr. Mihail MilEa

PRELIMINARII
A vorbi şi a scrie despre Măria Sa, Poetul naţional al tuturor românilor, MIHAI EMINESCU, este un
subiect inepuizabil. Opera lui literară, publicistică, editorială, traducerile etc., constituie „valuta forte a spiritului
românesc”.
Majoritatea dintre noi îl cunoaştem doar ca poet
desăvârşit în arta poetică universală, dar să nu uităm că el
este, în acelaşi timp, „cel mai mare gazetar al publicisticii
în spaţiul românesc”.
Mihai Eminescu este în Literatura Română autorul
unei opere imense, care străbate, de veacuri, istoria noastră
naţională. Patriarhul Miron Cristea, de veşnică pomenire,
promotor al Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, l-a numit
pe Eminescu „Luceafărul poeziei româneşti” în teza sa
de doctorat.
Pentru Hasdeu, Mihai Eminescu este un trimis
al lui Dumnezeu pe pământul ţării noastre, menit să reînvie spiritul românesc şi să redea poeziei naţionale româneşti dimensiunea cosmică, universală.
Pentru Tudor Arghezi, „Eminescu este universal”. În literatura universală, Mihai Eminescu stă alături de cei mai
mari poeţi ai lumii: Dante, Goethe, Victor Hugo ş.a.
Poezia lui Eminescu are toate caracteristicile
poeziei universale: inspiraţie divină, muzicalitate, naturaleţe, spontaneitate, candoare, plasticitate, adâncime, profunzime, lumină.

corat în realitatea societăţii româneşti, se inspiră din istoria culturii noastre naţionale, trăieşte activ prezentul
spiritului românesc, are o gândire profetică, care ţine
de viitorul neamului nostru.
Poezia lui este naturală, filosofică, religioasă,
umană, divină, patriotică, europeană şi are o dimensiune cosmică, universală.
Academicianul Dimitrie Vatamaniuc, mare specialist în opera eminesciană, afirma că Mihai Eminescu s-a
identificat cu istoria poporului român.
El a fost un autodidact, poliglot, înzestrat de
Dumnezeu cu o memorie fenomenală, asemenea istoricului Nicolae Iorga, care reţinea uşor tot ce citea şi scria.
Prin vasta lui cultură, a devenit un enciclopedist.
Ca politolog, ştia bine mersul istoriei şi critica
cu vehemenţă toate greşelile alarmante ale politicienilor
de atunci, din care unele se manifestă până în vremea
noastră: corupţia, trădarea naţională, duplicitatea, lăcomia etc.
Avea un suflet mare, în care încăpea o ţară întreagă şi o inimă uriaşă, în care intra tot Cosmosul, ilustrat
în mod admirabil în opera sa poetică.
A fost un bun cunoscător al folclorului românesc, pe care l-a prelucrat şi i-a dat o dimensiune poetică
de mare frumuseţe artistică.
Din opera sa, deducem că Mihai Eminescu a fost
un dacolog convins, animat de acest mare adevăr istoric: că buneii neamului nostru strămoşesc sunt dacii şi
punct; fără nicio contribuţie a Imperiului Roman, romanii
venind în istorie peste noi ca nişte cuceritori ai unei
treimi din teritoriul Daciei noastre.

SPECIFICUL OPEREI EMINESCIENE
Mihai Eminescu a instituit, prin creaţia sa literară,
un stil artistic specific poporului nostru: poetul este an-
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ELEMENTE ALE CREZULUI EMINESCIAN
Crezul Bisericii, pe care-l rostim cu pioşenie de
multe ori în timpul vieţii noastre, arată în cine credem şi
care este credinţa strămoşilor noştri, care este învăţătura religioasă specifică nouă, ce ne ajută să ne diferenţiem de cei de altă religie. Crezul religios este foarte
important pentru identitatea noastră spirituală.
La fel putem spune şi despre crezul eminescian.
El ne indică în cine a crezut Eminescu, care era concepţia lui despre Dumnezeu, despre Biserică, suflet, Patrie, Cosmos, Natură, Iubire etc.
În crez se cuprinde esenţa gândirii unui om, a unei
instituţii, a unui popor din lume.
În opera lui Mihai Eminescu identificăm credinţa şi filosofia poporului nostru, zestrea lui spirituală
şi culturală. Crezul eminescian este o sinteză a sufletului
românesc: este constituţia de suflet a operei literare, pe
care a publicat-o şi a gândit-o marele om de cultură, MIHAI
EMINESCU.
Dumnezeu este o Fiinţă Atotputernică şi Veşnică, în care Mihai Eminescu a crezut. Credinţa lui religioasă a fost moştenită din familia sa: avea câteva mătuşi
intrate în viaţa monahală, pe care adeseori le vizita în Moldova, la mănăstirea Agafton. Poetul a fost ortodox de la
naştere şi până la moartea sa prematură, survenită pe
15 iunie 1889.
Eminescu a studiat istoria religiilor. A avut o relaţie personală cu Dumnezeu. În poezia „Luceafărul”,
face trimitere la Logos, care este Fiul lui Dumnezeu. În
poemul „De-aş muri ori de-ai muri”, apar aceste versuri:
„Dar de-i muri tu, / înger de palidă lumină / O,
ce m-aş face-atuncea, mărite Dumnezeu?”.
Apoi avem poezia „Învierea”: „Cântări şi laudenălţăm / Noi Ţie, unuia / primindu-l cu psalmi şi laude /
Plecaţi-vă neamuri / cântând Aleluia”.
Avem şi alte poezii religioase: „Dumnezeu şi
om”, „Rugăciune” sau „Mortua est”. Credinţa lui Eminescu se vede clar şi din afirmaţia lui: „Nu se mişcă un fir
de păr din capul nostru fără ştirea lui Dumnezeu”.
În ultima perioadă a vieţii sale, poetul s-a spovedit şi s-a împărtăşit, după cum reiese dintr-o însemnare
de la mănăstirea Neamţ, de pe data de 8 noiembrie
1886. Mai mult, Mihai Eminescu a dorit să se călugărească într-o mănăstire, asemenea lui Nicolae Steinhardt, criticul literar de la mănăstirea Rohia, judeţul
Maramureş.
Legătura dintre Biserica Ortodoxă şi neamul
românesc, Mihai Eminescu o considera a fi fundamentală pentru dăinuirea în istorie a poporului din care şi

el făcea parte. Rolul pe care l-a avut mereu Biserica de
peste 2000 de ani este de necontestat. Într-un articol, Eminescu afirma: „Biserica este maica neamului nostru românesc”. În volumul X din opera integrală a lui
Eminescu, scoasă sub egida Academiei Române, la pagina 187, poetul spune următoarele: „Cine combate Biserica şi ritualurile ei poate fi considerat cosmopolit,
socialist, nihilist, republican universal şi orice i-ar veni
în minte, dar numai român nu este”.
Mihai Eminescu și Ioan Slavici au fost primii
intelectuali care au lansat ideea construirii unei catedrale naţionale, ca semn de mulţumire lui Dumnezeu, după
Războiul de Independenţă din anii 1877-1878.
Vorbind despre Evanghelie şi mesajul ei adus
lumii, Mihai Eminescu a aşezat creştinismul pe prima
treaptă în istoria evenimentelor care au schimbat
lumea, în comparaţie cu celelalte învăţături religioase, mai
apropiate sau mai depărtate de venirea lui Hristos. Credinţa
creştină propune iubirea drept cea mai înaltă formă a
existenţei umane.
Despre suflet, Mihai Eminescu spunea că este
nemuritor şi că fiecare om deţine în el această scânteie
divină.
În poezia „Numai poetul”, găsim aceste versuri:
„Lumea toată-i trecătoare, / Oamenii se trec şi mor / Ca
şi miile de unde, / Ce un suflet le pătrunde / Treierând
necontenit / Sânul mării infinit”.
Credinţa religioasă a poetului nu este o credinţă simplă, formală, oarbă. Eminescu a pornit de la
credinţa naturală, firească din familie, pe care o avem fiecare dintre noi. Ne naştem toţi cu acest crez religios, Îl căutăm toată viaţa pe Dumnezeu. Omul în sine, după
viziunea lui Eminescu, este ca „floarea-soarelui”, tânjind mereu după lumină, după divinitate.
În opera sa literară, Eminescu a preluat câteva
principii morale universale din Evanghelie, de pildă Adevărul. În „Scrisoarea V”, el spune: „A visa că adevărul
sau alt lucru de prisos / E în stare să schimbe în naturun fir de păr / Este predica eternă, ce o punem la adevăr”.
Iubirea, afirma poetul, „este o muzică, a cărei
frumuseţe nu se pierde. Dacă vrei să afli totul despre
iubire, întreabă-l pe cel care o venerează, întreabă privighetoarea care s-a îndrăgostit de un trandafir”.
De asemenea, el spunea: „dreptatea face parte
din sufletul nostru. Este de aceeaşi natură”.
Mihai Eminescu a crezut sincer în Patrie, în istoria
neamului nostru: „În lumea aceasta, nimic nu este mai
interesant decât istoria poporului român, prin trecutul
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lui, totul, totul este doar un şir neîntrerupt de martiri”.
Natura, pentru Eminescu, este spaţiul lui de desfăşurare, de zbor şi de cunoaştere a tot ce se petrece
într-însa. În poezia „Sara pe deal”, el descrie legătura vie
dintre natură şi iubire: „Sara pe deal, buciumul sună a
jale. / Turmele-l urc, stelele le scapără-n cale. / Apele
plâng, clar izvorând din fântâne, / Sub un salcâm,
dragă, m-aştepţi tu pe mine”.

de ţară, iubirea, frumosul paradisiac etc., avem mare
nevoie de Evanghelia lui Eminescu, adică opera lui literară.
De aceea, să ne întoarcem la Eminescu, să trăim
cu el, azi, mâine şi în veac. Eminescu trebuie să fie, pentru literatura română, dar şi pentru noi toţi, ca un sens
giratoriu, unde ne întâlnim cu toţii şi de unde plecăm,
avându-l în inimă pe marele poet, care este, până în vremea noastră, un miracol divin.
Crezul lui Eminescu este valabil şi pentru noi, cei
de astăzi. Opera lui literară este un prezent continuu,
prin care devenim contemporani cu Mihai Eminescu.
Suntem cu adevărat români doar în măsura în
care ne apropiem, trup şi suflet, de crezul lui Eminescu,
pe care se cuvine să îl punem la inimă.
Aşa să ne ajute bunul Dumnezeu!

CONCLUZII
Marele sculptor român, Constantin Brâncuşi, admirator al „poetului nepereche” din literatura noastră,
spunea următoarele: „Eminescu este un sfânt păstor
care nu mână oi, ci stele”.
Mai mult ca oricând, în aceste vremuri tulburi, când
au dispărut, din păcate, valorile naţionale: dragostea

O VILLA ROMANĂ
LA NORD-EST DE LOCALITATEA
HORIA, JUD. TULCEA
Dr. V. H. BaUMaNN

0.0 Cei care cunosc nordul Dobrogei și au colindat teritoriul cuprins în trapezul natural format de râul Telița la NNE și Taița la S-SV, izvorâte din dealurile Niculițelului și
Măcinului pentru a se vărsa în lacul Babadag, sunt
impresionați de mulțimea vestigiilor istorice cuprinse într-un
perimetru relativ restrâns. Atrag atenția șirurile de movile
care, prin precizia orientării și întreruperea lor bruscă în
dreptul unui loc sau al altuia, indică situri și obiective istorice, necercetate încă, și drumurile care le uneau în antichitate.
Un șir de astfel de movile apare la sud-vest de localitatea Cataloi, îndreptându-se spre satele Turda și Mihai
Bravu. Altul, care pornește aproximativ din același loc,
orientându-se spre sud-vest, dispare în jurul localității Nal-

bant, pentru a reapărea în apropiere de satul Izvoarele, la
12 km SV de acesta, de unde, traversând valea Lozovei,
pe la 2,5 km nord-est de localitatea Horia, trece peste valea
Taiței și se oprește la câteva sute de metri de dealul numit
de localnici Muchea lui Găzaru. Cele două șiruri de movile
care unesc Valea Teliței cu Valea Taiței făceau în vechime
legătura cu principalele drumuri romane care porneau din
cetățile dunărene, îndreptându-se spre sudul provinciei.
Unul din punctele interesante ale acestei rețele rutiere
se afla în vecinătatea de nord a localității Horia, în colțul
sud-vestic al teritoriului dintre ape și dealuri unde, la cumpăna dintre secolul XIX și începutul secolului trecut, erau
vizibile ruinele unei fortificații romane, menționată și de
Gr.Tocilescu în anul 19001: „...pleca de aici un drum secun-
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mediului roman, prima din seria edificiilor de acest fel cercetate pe teritoriul Dobrogei2.
Surprinsă pe aproape 500 mp, villa romană era o
construcție de formă regulată, ușor rectangulară, orientată
aproximativ est–vest, impresionantă prin proporții, simplitate
și rafinament.
Zidăria, a cărei grosime varia între 0,40 și 0,80 m, fusese
realizată după practicile constructive romane: din pietre
prinse cu pământ galben în tehnica opus incertum; din cărămizi lipite cu mortar de var și nisip în opus latericium sau
din piatră și cărămidă prinse în mortar în tehnica opus mixtum. Substrucțiile din piatră se adânceau până la -1,70 m
față de nivelul de călcare al edificiului. Zidurile interioare
erau tencuite și acoperite de frescă cu nuanțe de gri, purpuriu și roșu-pompeian, ultima fiind culoarea predominantă.
Uneori fresca prezenta dungulițe subțiri de roșu-maroniu,
cu aspect de marmură. Cele mai multe încăperi erau pardosite cu plăci ceramice și cu signinum (mortar cu pietricele), fiind acoperite cu un strat subțire și lucios de
cocciopesto, tencuială din praf de piatră cu var nestins, cu
duritate extrem de mare.
Din punct de vedere arhitectural, întreaga construcție
era împărțită în două printr-un zid masiv din piatră, orientat

dar pe valea pârâului Taița, căci și pe cursul său au fost cunoscute castele lângă mânăstirea Taița și la Ortachioi
(=Horia –n.n.)”. Descoperiri fortuite mai vechi, de morminte
de inhumație acoperite cu țigle purtând ștampila Legiunii a
V-a Macedonica, un altar votiv închinat zeilor sănătății de
către un centurion legionar, ca și cercetările de suprafață
efectuate pe dealurile din dreapta Taiței, susțineau ideea
prezenței în aceste locuri a unui castru al legiunii respective,
staționată la Troesmis (Iglița-Turcoaia), vreme de trei sferturi
din secolul II p.Chr., și a unei întinse așezări autohtone din
epoca romană.
Reluarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare în zona
respectivă, în anul 1971, ridicarea vechiului baraj cu încă
trei metri înălțime și construirea unui mare canal deversor
în fața acestuia, puneau problema salvării și evaluării
științifice a vestigiilor arheologice ce urmau a fi distruse.
1.0 Săpăturile arheologice s-au desfășurat pe promontoriul din fața barajului, zonă care, prin înălțarea barajului și realizarea unui canal deversor în formă de pâlnie,
urma să dispară. Investigarea acestui promontoriu, ale cărui
limite estice se pierdeau în terasa râului Taița, a permis
descoperirea și degajarea unei villa, construcție specifică

Planul
villa-ei
romane de la
Horia - baraj
(cercetări
arheologice
1971)
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dărâmături, se găseau alte trei elemente arhitecturale,
două cu fața în jos, iar în dreptul peretelui sudic, patru țigle
mari, sparte acopereau o zonă de arsură cu oase de animale. Cele patru elemente arhitecturale defineau bazele și
capitelurile a două coloane situate probabil la extremitățile
platformei tencuite. Mai multe ținte și piroane proveneau
de la o ușă masivă din lemn prin care se intra din atriolum,
și din care se mai păstrau câteva fragmente arse. Fără să
considerăm închisă problema funcționalității acestui spațiu,
am sugerat posibilitatea existenței unei încăperi destinate
prânzurilor de vară3.
Din atriolum se pătrundea spre sud, într-o încăpere
cvasi-pătrată (C-1 = 3,40 x 3 m) care corespundea la est
cu o încăpere rectangulară (C-2 = 4,15 x 3,15 m.), prima
servind ca oecus (sufragerie), cea de-a doua ca dormitor =
cubiculum. Lângă peretele de SE al dormitorului, o platformă de 2 m lungime, lată de 1,15 m, și înaltă de 0,30 m,
indica locul alcovului. O lespede de calcar, căzută pe pardoseala dormitorului, indica existența unei ferestre în colțul
de NV, spre K-2.
Din dormitor se ieșea într-un coridor L (vestibulum) îngust de numai 1,15 m și lung de 4,50 m, prin care
se ajungea în antreul E al intrării dinspre sud-est al villa-ei,
lung de 5 m și lat de 1,50 m. Vestibulum L și antreul E, alcătuiau împreună un coridor mai mare care, pe de o parte
făcea legătura spațiilor de locuit și zona rezervată băilor, pe
de altă parte permitea ieșirea și intrarea în balneum fără a
mai deranja pe cei care eventual se odihneau în cubiculum.
Totodată, intrarea dinspre SE putea fi folosită și de servitorime, întrucât, de o parte și de cealaltă a ei se aflau anexele
gospodărești ale villa-ei, anexa P unde s-au găsit fragmentele unui vas semisferic de mari proporții și anexa R care
adăpostea un puț (puteus) cu pereții și ghizdul rotund, construit din pietre de carieră. Fragmentele de apeduct ceramic
găsite în apropiere dovedeau că cele două anexe serveau
pentru depozitarea apei necesară băilor. La nord, anexa R
se învecina cu o pivniță rectangulară de 1,15 m lățime, pardosită cu cocciopesto, în care se cobora pe trepte tencuite,
cel puțin două, care se mai păstrau.
1.1 Balneum-ul (baia), situat în partea de sud a zonei
locuibile, era compus dintr-un vestiar A (apodyterium), care
avea corespondență cu antreul E; un bazin central (I) și trei
căzi (F, B, H), destinate băii romane. Niciuna nu se afla în
perfectă stare, toate fiind distruse în urma prăbușirii
pereților. Bazinul I de 3 x 3 m, din fața vestiarului A, era cel
mai mare și avea baza înclinată spre centru. Era situat sub

aproximativ nord – sud, care delimita spațiul destinat locuirii,
de colonadă și grădină.
Zona locuibilă, înțelegându-se prin aceasta numai
vestigiile păstrate ale parterului, situată la NE, era compusă
din nouă încăperi. În partea de SE a fost surprinsă una din
intrările principale ale edificiului, orientată spre terasa Taiței,
intrare marcată de o scară cu trepte largi, pereate.
O altă intrare se afla probabil în partea de NE, cu posibilitate de acces și în zona colonadei. Această intrare era
marcată de o lespede de calcar situată în fața unei încăperi
spațioase (N) de 6 x 4 m, mărginită de jur-împrejur de o bordură care folosea și ca treaptă în dreptul intrării. Acest
spațiu, considerat un tablinum în casele romane, comunica
la SE, printr-o intrare largă cu prag dintr-o lespede mare
de calcar de formă semi-rotundă, cu un coridor paralel (U),
de aceeași lungime, dar îngust de numai 1,15 m, un gen
de fauces (= loc strâmt). De aici se intra printr-un mic atriolum , antreu (K-3), de 3 x 2,20 m, spațiu neacoperit pavat
cu lespezi de calcar, într-o încăpere de 5 x 3 m, împărțită
în două de o platformă tencuită, mai ridicată față de podeaua camerei. La răsărit, spațiul era mărginit de o bordură
asemănătoare celei întâlnite în încăperea N, iar pardoseala,
ușor alveolată era acoperită de arsura provenită de la resturi
de pământ galben-argilos, dând impresia unei vetre dezafectate. În colțul nord-estic, pe acest nivel se afla un fragment de bază de coloană. În spațul apusean al platformei
(K-2), pe pardoseala de piatră, în mare parte distrusă de

Aspect de șantier din zona locuibilă,
cu încăperile K-1, K-2 și K-3, de la NE, în prim-plan.
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Secțiune prin gura focarului (praefurnium)
destinat încălzii prin hyoocaustum
nivelul pardoselii vestiarului, fiind înconjurat de o bordură
înaltă de 0,30 m. Peste tencuiala obișnuită, bazinul fusese
tencuit cu trei straturi de tencuială roz, căpătând astfel un
aspect plăcut, la care contribuia și prezența unei borduri de
0,04 m lățime care marca marginile bazei, în forma unei
cruci malteze.
Spre sud și nord, bazinul se învecina cu două căzi
(alvei) de dimensiuni reduse. Alveus-ul F, de la sud, se afla
cu 0,20 m deasupra bazinului, comunicând cu acesta printrun orificiu practicat în colțul său nord-vestic. Un perete din
cărămizi, gros de 0,42 m, îl despărțea de un alt alveus – B,
mai mare, situat cu 0,10 m mai sus. Acesta avea acces spre
un coridor de unde se putea urca probabil pe terasă sau se
putea ieși în grădină. În partea nordică a bazinului central,
alveus-ul H, complet distrus de dărâmături, se afla foarte
probabil la același nivel cu cel sudic F. Diferența de nivel a
bazinelor contribuia, prin sistemul vaselor comunicante, larg
întrebuințat de constructorii romani, la circulația apei în balneum.
Pereții interiori ai belneum-ului, ca și ai camerelor de
locuit erau construiți din cărămizi, în opus latericium, dând
posibilitate acestor spații să fie încălzite prin hypocaustum4.
Sub alveus B a fost descoperită gura cuptorului (praefurnium), de unde aerul încălzit pătrundea printr-un canal boltit,
realizat din cărămizi, sub bazinul central. În dreptul alveusului H, podeaua (suspinsurra) se sprijinea pe un zid de piatră prevăzut cu o gură de fum boltită pe unde aerul cald era

Aspecte de șantier din zona balneum,
cu bazine și hypocaustum
canalizat printre pilae, stâlpi din cărămizi mici pătrate, spre
spațiile locuibile de la parter (C-1, C-2, L, A). Numeroase
fragmente de tegulae mammatae, șigle cu colțari sau cu
protuberanțe în formă de șa, descoperite în dărâmături, stau
dovadă sistemului bine – cunoscut de încălzire a camerelor
prin canalizarea aerului cald de-a lungul pereților5. Suspinsura, pardoseala spațiilor încălzite, era realizată din cărămizi mari, bipedale cu latura de 0,60 m, peste care se
turnase un strat gros de signinum, mortar de var cu nisip,
pietricele și fragmente ceramice.
2.0 La vest de zidul transversal al edificiului se aflau
colonada și o mică cute interioară în fața acesteia. Un șir
de cinci coloane, ale căror postamente din calcar cretacic
se aflau in situ, la intervale aproximativ egale, două la sud
străjuind o terasă acoperită TC (porticus), iar trei la nord,
încăperile 1,2,3, pardosite cu tencuială colorată în roșupompeian și roz. Terasa era despărțită de cele trei încăperi
de un bazin lipit la est de un zid de cărămidă. Terasa se afla
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cu 0,60 m deasupra nivelului de călcare din zona locuibilă.
Cele trei încăperi situate la nord reprezentau o triplă denivelare realizată din trei platforme care coborau spre bazinul
din marginea nordică a terasei. În zidul care delimita terasa
la nord-est fusese construită o gură de foc boltită, din cărămizi mari, pedale și semipedale, purtând mai toate ștampila
Legiunii a V-a Macedonica. Scopul acesteia era de a asigura probabil în zilele mai răcoroase o temperatură constantă în aceste spații, lipsite de hypocaustum, dar și pentru
funcționarea bazinului. Întreaga colonadă de 17 x 5 m era
deschisă spre o grădină rectangulară, lată de 7,50 m,
spațiu câștigat prin amenajarea la vest a pantei ternului
antic.
2.1 Edificiul villa-ei fusese acoperit cu țigle (tegulae) și
olane (imbrices) folosite la realizarea colțurilor create de
pantele acoperișului. Construcția întregului edificiu a fost
realizată prin terasarea terenului, impunând o consolidare
a acestuia la SE și la răsărit, unde se aflau cele două anexe
destinate aprovizionării cu apă a balneum-ului și intrarea
dinspre terasa râului. Soluția construirii treptelor în această
zonă, asigura protecția edificiului în cazul revărsării râului
și imprima intrării marcată de doi contraforți masivi, care

susțineau probabil stâlpi din cărămizile aflate din abundență
în dărâmăturile de la fața locului, un aspect monumental.
Villa poseda mai multe dependințe cu caracter gospodăresc. Cele de la sud-est erau lipite de zid, făcând corp
comun cu edificiul, în cazul anexelor P și R, despre care
am amintit mai sus. Altele se aflau în zona de sud unde au
fost surprinse substrucții și fragmente de ziduri distruse, în
interiorul cărora s-au găsit resturile a trei vetre, la intervale
de 2-3 m una de cealaltă și fundul unui chiup. La 6 m SV
de zidul edificiului a fost descoperită vatra unui cuptor distrus, de formă ovoidală, de mari dimensiuni, din care au fost
recoltate numeroase fragmente ceramice de tradiție autohtonă. La 3 m distanță de zidul sudic al clădirii, la SE au fost
descoperite fragmente de ziduri pe o suprafață de pământ
ars, aparținând unei anexe a cărei utilitate este greu de definit. În partea de nord a grădinii, descoperirea unor fragmente de fier și a bulgărilor de zgură, sugerează prezența
unui atelier de fierărie.
Materialul arheologic descoperit în spațiul villa-ei este
relativ sărac, dacă este raportat la dimensiunile și eleganța
acesteia. Materialul cel mai numeros este reprezentat de
fragmente de țigle (tegulae) și olane (imbrices), de cărămizi

Villa de la Horia
– reconstituire grafică
(apud V.H.Baumann,
Ferma romană din Dobrogea,
1983)
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(lateres cocti), în mare parte purtând ștampila legiunii a V-a
Macedonica, la care se adaugă fragmentele de plăci ceramice cu modele incizate de la pavimentul încăperilor de locuit. Ceramica descoperită este în mare parte de factură
romană, dar nu lipsește nici cea indigenă, de tradiție
Latène-getică, întâlnită chiar pe terasa villa-ei, în cazul unui
vas-borcan fragmentat, sprijinit de unul din postamentele
colonadei. Restul descoperirilor consta în cuie, scoabe și
piroane din fier, fragmente de sticlă irizată, și câteva obiecte
din os și fier. În colțul de sud-vest al clădirii, la baza zidului
a fost descoperit un fragment dintr-o conductă de plumb
(fistula), provenită din rețeaua de canalizare.
2.0 Tipul acesta de villa, cu colonadă și cu grădiniță în
fața colonadei, este deocamdată necunoscut pe teritoriul
României. Existența acestor componente atestă un tip italic
de villa, din perioada republicană6. Prezenţa unui mic spaţiu
interior, deschis ( atriolum ), realizat în scopul separării încăperilor de vară neîncălzite, situate spre nord, de cele destinate sezonului rece din partea de sud, unde erau aşezate
încăperile încălzite prin hypocaustum, încadrează totuși villa
de la Horia în categoria stabilimentelor rurale romane „cu
dublă curte”. Caracteristica principală a acestui tip de villa
constă în gruparea dependinţelor în pavilionul principal, prin
amenajarea unei curţi interioare în jurul căreia sunt situate
camerele de locuit, şi a unei curţi exterioare spre care se
deschid dependinţele7.
3.0 O problemă importantă este aceea a materialului
ceramic ștampilat. Prezența unui număr foarte mare de cărămizi și țigle cu ștampila legiunii a V-a Macedonica pare
să evidențieze prezența unei vexilații legionare într-o
fortificație din vecinătatea villa-ei, ceea ce ar defini-o ca villa
suburbana. Bogăția pieselor ștampilate, imprimarea diferită
a ștampilelor, ca și caracterul literelor relevă însă existența,
în vecinătatea villa-ei, a cel puțin două cărămidării (figlinae)
aparținând unor unități ale legiunii a V-a Macedonica, sau,
mai probabil, vexilații diferite ale legiunii care au folosit
aceeași figlină. Această activitate se desfășura pe la mijlocul
sec. al II-lea p.Chr., după ce împăratul Hadrianus a reorganizat sistamul de apărare a limes-ului, ridicând o serie de
fortificații în teritoriile principalelor cetăți, în scopul asigurării
liniilor strategice și comerciale, și al unei apărări mai eficace
în caz de nevoie. În orice caz, prezența acestor unități în
zona respectivă, parte din teritoriul cetății Troesmis, de
lângă Turcoaia, stațiune principală a legiunii, este dovedită
și epigrafic prin descoperirea unui ex voto închinat zeilor
sănătății - Asklepios și Hygia, de către Anneus Pulcher, fost

centurion în Leg. V Macedonica, veteran și, foarte probabil
ab initio, proprietarul villa-ei de la Horia.
Întemeiată foarte probabil la începutul secolului II p.Chr.,
în vremea împăratului Hadrian într-o zonă pitorească, pe
terasa vestică a Taiței, în vecinătatea unei fortificații romane
și a unei mari așezări rurale de pe celălalt mal al râului, villa
de la Horia era o exploatație rurală cu caracter mixt care sa menținut vreme de mai bine de un secol, îmbinând mai
multe activități economice profitabile,
În dependințele sudice ale villa-ei, pe terasă, în spațiile
destinate încăperilor de locuit, s-au descoperit puternice
urme de incendiu și oseminte umane în dărâmăturile vestibulum-ului L, ale sufrageriei și pe terasă. Toate acestea
sunt mărturii ale devastării, distrugerii și incendierii edificiului
către mijlocul secolului al III-lea p.Chr., într-un moment pe
care îl bănuim legat de marea invazie a goților din jurul anilor 249-251 p.Chr. Sărăcia artefactelor și lipsa materialului
numismatic, a monedelor, pot sugera părăsirea villa-ei de
către proprietarii ei, înainte de vandalizarea acesteia, osemintele descoperite aparținând probabil unora din personalul auxiliar, care aveau grijă de gospodărie, în lipsa
stăpânului.

______________
Tocilescu, Gr. 1900, Fouilles et recherches archéologiques en
Roumanie, Bucarest, 52.
2
Amintim, în acest sens, descoperirile de la Niculițel și Telița, publicate în volumul monografic Ferma romană din Dobrogea,
Tulcea 1983.
3
O situație asemănătoare a fost întâlnită în villa de la Dezmir –
Berek, din apropierea Clujului, cercetată arheologic în 1903 de
dr. Roska Mảrton (Römaikori villa Dezmér hatảrảbon, în Dolgozatok
2, Cluj, 1911, p.109). Vezi planul villa-ei la p.106.
4
Sistem de încălzire centrală specific edificiilor publice și private
romane, începând din sec.I p.Chr., prin care aerul încălzit întrun cuptor subteran circula sub pardoseala (suspinsura) și prin
pereții căptușiți cu țigle prevăzute cu mamelooane (tegulae mammatae) ale spațiilor locuite.
5
Dispunerea balneum-ului, repetiția bazinelor, situarea praefurnium-ului sub un alveus, se întâlnesc într-o formă oarecum asemănătoare în villa din cartierul Kistarșa din Cluj, cercetată
arheologic de A.Buday (Róman villák Erdélyben, în Dolgozatok
4, Cluj, 1913, 161-162, cu planul villa-ei la p.132)
6
Vezi, în acest sens, „casa chirurgului” și „casa lui Salustius” din
Pompei – apud Etiènne, R. 1970, Viața cotidiană la Pompei,
București, 249.
7
Baumann, V.H. 2011, Prezențe italice la Gurile Dunării în secolele II a.Chr. – III p.Chr, în Peuce S.N. 9, 203-216.
1
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O PAGINĂ DIN ISTORIA NAVIGAȚIEI
DUNĂRENE.
NAUFRAGIUL VASULUI DE PASAGERI
„VASILE LUPU”
Dr. laurențiu MĂNĂSTiREaNU,
Cluj-Napoca
Prin anii ‘20 ai veacului trecut, tulcenii, care aveau
de mers în capitală pentru diferite probleme, trebuia mai
întâi să călătorească pe Dunăre până la Galați, la bordul
vreunui vas de pasageri din flota NFR-ului, societate de
stat care asigura cursele de zi, sau din flota SRD-ului, societate particulară care efectua cursele de noapte, drum
străbătut în cel mai bun caz în cinci ore și jumătate, iar de
la Galați până la București să-și continue călătoria cu vreunul dintre trenurile de noapte sau de dimineață, încă cinci
ore cu acceleratul sau opt ore cu personalul. Calea ferată
dinspre Medgidia spre Tulcea, care ar fi trebuit să facă legătura cu linia Constanța-București, în lipsa fondurilor pentru construcție, avea să ajungă cu greutate în nordul
Dobrogei: în gara Babadag în toamna anului 1925, iar în
gara Tulcea, situată provizoriu lângă clădirea școlii normale
de la capătul străzii Isaccea, la sfârșitul lunii februarie 1939.
De la bun început însă, drumul de fier li s-a părut tulcenilor
monoton și interminabil: șase ore pentru parcurgerea
distanței de 150 km până la Medgidia și nenumărate halte,
în care aproape că nu se urca nimeni, așa că mulți au rămas
fideli călătoriilor pe Dunăre cu vechile nave de pasageri.
Pe timpul iernii însă, când apele fluviului înghețau
de la un mal la altul, de se putea trece până și cu căruțele
încărcate cu marfă, sau atunci când începeau să curgă sloiurile care, îngrămădindu-se pe la coturi, formau zăpoare
de netrecut, cursele de pasageri între porturile dunărene
erau suspendate, pontoanele de acostare erau ridicate și
toate vapoarele erau adăpostite în bazinul docurilor din
Galați și Brăila, la Ghecet, la Gura Prutului sau, la nevoie,
la Piatra Far, în portul Tulcea, în apropiere de fabrica de
pielărie „Talpa”.
În iernile în care se înregistrau temperaturi foarte
scăzute, izolarea orașului și a județului Tulcea, din cauza
blocării fluviului, dura chiar și 2-3 luni. Iarna 1926/1927 a

fost însă o iarnă neobișnuit de călduroasă, fapt pentru care
cursele de pasageri au fost suspendate doar câteva zile,
mai exact între 27 februarie și 1 martie 1927, atâta vreme
cât au curs sloiurile mari de gheață, în rest timpul a fost favorabil navigației.
Un zvon confirmat
În după-amiaza zilei de 12 ianuarie 1927, într-o
miercuri, se răspândise zvonul în porturile dunărene că pasagerul dinspre Chilia spre Brăila, cu peste 200 de călători,
se scufundase în fața portului Isaccea. Interesându-se la
căpitănia portului Brăila, corespondentul ziarului Dimineața
avea să afle că într-adevăr, în ziua respectivă, pe la 13 și
jumătate, vaporul NFR „Vasile Lupu” se ciocnise în dreptul
Isaccei cu un corp dur, după care începuse să se scufunde,
fapt care produsese o panică de nedescris printre călători,
însă comandantul vasului nu s-a pierdut cu firea și păstrându-și sângele rece reușise cu mare greutate să conducă
nava către mal, salvând la timp toți călătorii, întreg echipajul
și poșta ușoară, după care vasul s-a scufundat; se mai spunea, de asemenea, că în ajutorul pasagerilor porniseră mai
multe nave de la Brăila și Galați1.
De regulă, pasagerul „Vasile Lupu” făcea cursa locală Brăila-Tulcea-Ismail-Vâlcov și retur după următorul
orar: de la Brăila pleca la 7:30 dimineața, într-o oră era la
Galați, la ora 10 era la Reni, peste o oră și jumătate la Isaccea, iar la Tulcea sosea la 12:50; de aici, la 13:10 pleca
spre Ismail unde ajungea la 14:40, iar după ce mai oprea
la Câșlița, Chilia Nouă și Chilia Veche, ajungea la Vâlcov la
ora 7 seara. A doua zi, la ora 4 dimineața, pleca înapoi spre
Brăila, la 11:50 ajungea la Tulcea, la 12 pleca spre Isaccea
unde ajungea la ora 14, și după ce mai oprea la Reni, sosea
la Galați la 17:20, iar de aici, la ora 19, pleca spre Brăila,
unde ajungea la 20:152.
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În cercurile marinărești, împrejurările scufundării
pasagerului „Vasile Lupu” aveau să fie pe larg dezbătute,
iar presa vremii avea să găzduiască diferite păreri ale cunoscătorilor asupra cauzelor producerii nenorocirii, printre
care și opinia unui fost comandor din marina militară care
considera că punerea vasului într-o cursă atât de lungă era
o neglijență de neiertat a direcțiunii societății respective,
având în vedere vechimea construcției navei3. Într-adevăr,
acest vapor pasager cu două elice, având dimensiunile de
46 x 6 x 2,50 m, cu puntea de lemn, pescajul de 1,80 m, încărcătura maximă de 88 tone, echipat cu două mașini cu
triplă explozie de 380 CP, cu un consum de 400 kg păcură
pe oră și cu o viteză de 22 km pe oră, avea o oarecare vechime fiind construit în anul 1900, în șantierul naval de la
Turnu Severin4. Din păcate, majoritatea pasagerelor din
flota NFR-ului aveau o vechime respectabilă: „Avram Iancu”
și „Principele Nicolae” erau construite în anul 1884; „Principele Carol” în 1895, „Cuza Vodă” în 1899. La o zi după naufragiu, urma să plece în cursă „Domnul Tudor”, o navă de
construcție asemănătoare celei scufundate și la fel de
veche, construită în același șantier, însă, din precauție, a
fost trimis în loc pasagerul „România Mare”, navă mult mai
puternică și mai confortabilă, care din spirit de economie
era ținută mai mult la mal, în curse fiind trimise navele mici
și vechi, cărora li se făceau doar mici reparații5.

la mila 52, ancheta asupra nefericitului eveniment a fost făcută de către căpitănia portului respectiv.
Din cercetarea declarației comandantului pasagerului, căpitanul Cristache Dimitriu, aflată în dosarul anchetei,
aflăm că în ziua de miercuri, 12 ianuarie 1927, pe când
vasul naviga spre Isaccea, în dreptul milei 53, unde se află
monumentul rusesc de pe malul basarabean, s-a auzit o
zguduitură puternică la mașini; rupându-se axul mașiniistânga, a început să pătrundă apă în santine prin pupa și
sub salonul clasei a II-a; pentru a evita scufundarea, a traversat imediat pe malul dobrogean, în dreptul fabricii de
cherestea a lui Ștefan Borș, unde a scos vasul pe uscat
pentru a coborî pasagerii; la debarcare s-a creat panică,
oamenii săreau în Dunăre, însă a reușit să se salveze toată
lumea și atât cât s-a putut din poștă și mesagerie; căpitanul
a ținut vasul cu mașina circa 15 minute până a ieșit și ultimul
om, după care, din cauza apei pătrunse în salon și compartimente, vaporul a scăpat cu viteză la adânc, apoi s-a răsturnat. Conform declarației unui funcționar aflat la bord,
când vasul s-a înfipt cu prova în mal, s-au pus scări și
schele pentru salvarea pasagerilor, iar căpitanul a strigat la
aceștia să se grăbească a ieși din vas spre a se salva. Aflat
la bord, lt.-colonelul Const. Botez din Huși declară că după
producerea zguduiturii din sala mașinilor căpitanul vaporului
s-a apropiat de soția sa, care se afla la clasa I, și i-a zis cu
vocea destul de tare, ca să poată fi auzit și de ceilalți pasageri, „să fie liniștită, că s-a stricat doar un șurub la mașină,
care se va repara la Isaccea”. Printre pasageri se mai aflau:
farmacistul-căpitan Strahilevici de la Divizia a 12-a, ofițerul
de poliție F. Slătineanu din Chilia Nouă, Ștefan Borș, pro-

Declarațiile martorilor
Naufragiul vasului „Vasile Lupu” petrecându-se pe
malul dobrogean, în porțiunea aflată sub jurisdicția portului
Isaccea, care ținea de la punctul Crapina (mila 62) și până
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prietarul fabricii de cherestea din Isaccea; în fața pericolului
iminent, femeile și copiii plângeau, însă lt.-colonelul nu s-a
interesat de bagaje (un palton îmblănit de biber și un geamantan mic) și, împreună cu cei de mai sus, a ajutat la debarcare. Când a fost pe mal, în clipa în care vasul a început
a se înclina, fiind tras în larg, în prova mai erau patru oameni care încă nu părăsiseră vaporul, „iar lumea de pe mal
striga cu disperare la ei, salvați-vă!”; a recunoscut pe căpitanul vaporului care a sărit în apă „ca un tânăr”, pe primul
mecanic, pe administratorul restaurantului și pe soția acestuia; în același timp, la mijlocul vaporului, peste balustradă,
vasul fiind deja foarte înclinat, au apărut doi tineri care ridicau o femeie (fochiștii și bucătăreasa). „Toți aceștia s-au
salvat în ultima clipă și șapte-opt secunde de întârziere i-ar
fi surprins și tras la fund cu vasul asupra căruia se precipitau
valuri de apă”6.
Suferind leziuni la ambele picioare în urma săriturii
de pe puntea de comandă pe mal, căpitanul Cristache Dimitriu se va afla câteva zile în îngrijirea spitalului din Isaccea, după care, sosind la domiciliul său din Brăila, va
acorda presei centrale un interviu din care aflăm că accidentul s-a întâmplat fix la ora 1 și 20 de minute. În locul în
care se afla pasagerul „Vasile Lupu”, malul basarabean era
drept și adânc, deci inabordabil, malul dobrogean era în
schimb mai puțin adânc, însă la vreo 2 km depărtare, așa
că a dat viteză mașinii și a îndreptat vasul spre locul potrivit.
Călătorii au aflat că erau în pericol de înec abia când a ajuns
apa în saloane; din fericire, ajunseseră deja la mal, așa că
s-a putut potoli panica. Vasul a fost legat de mal cu lanțuri,
sârme și odgoane, a așezat schele de ambele părți și a dat
ordin să se evacueze imediat vasul. La mică distanță de
locul scufundării se afla fabrica de cherestea a lui Ștefan
Borș, unde parte dintre pasageri au găsit adăpost și de
unde au plecat imediat oameni la Isaccea să anunțe nenorocirea. După spusele căpitanului, trăsurile care așteptau
pasagerul la debarcader au venit la scurt timp și o parte
dintre pasageri s-au retras în oraș, parte au rămas în
așteptarea vasului chemat telefonic de la Galați, care, sosind spre seară, avea să-i transporte la destinație. Din fericire, nu încărcaseră multe mărfuri în ziua aceea, erau doar
35 legături de saci, care împreună cu câteva colete nu
s-au mai putut salva, în schimb fuseseră scoase în grabă
mesageriile și poșta7.

1828, ziua prăznuirii Sf. Mc. Terapont; în amintirea acelui
eveniment, din porunca și cu cheltuiala împăratului, în anul
1835 fusese ridicat în apropiere, pe un promontoriu ce înainta în balta Dunării, schitul de monahi Terapont, pendinte
de mănăstirea Cetatea-Ismail8. De menționat și faptul că în
timpul Marelui Război, de la acest schit înspre malul Dunării, trupele ruse construiseră un pod de lemn bine consolidat,
care comunica cu podul de vase pus la Isaccea, pe care se
făcea transportul armatei, artileriei și carelor cu provizii;
după război, nemaifiind îngrijit de nimeni, podul avea să putrezească, iar ciobanii să facă foc cu scândurile lui, cu toate
că ar fi fost de mare importanță economică pentru sătenii
din regiune9.
Fabrica de cherestea a fostului primar tulcean
Ștefan Borș funcționa din anul 1922, într-o clădire din zidărie de cărămidă, acoperită cu olane, care adăpostea o locomobilă de 18 HP, cu ajutorul căreia se puneau în
funcțiune două gatere, aflate la parterul clădirii, și o moară
de măcinat cereale, la etaj10. Aici se prelucra lemnul de carpen, fag sau tei adus din pădurile învecinate Isaccei, parte
din materialul prelucrat fiind mai apoi exportat pe calea apei,
precum și lemnul de rășinoase provenit din pădurile Moldovei, adus de la Galați cu sulurile trase de remorchere, din
care se obținea lemnăria necesară construcției și reparației
de poduri, podețe și acareturi țărănești. Configurația malului
în dreptul fabricii era bine cunoscută marinarilor, căci pe
timpuri aici se afla vechiul ponton de acostare a vapoarelor
de pasageri și o mică platformă pereată cu 2 felinare, construită de Serviciul Hidraulic în anul 1894; până atunci, în
lipsa vreunei amenajări, în timpul apelor mici, vapoarele ancorau în mijlocul Dunării, iar pasagerii, poșta și mărfurile
ușoare erau aduse la acestea cu bărcile - operațiune periculoasă, în timpul căreia uneori se produceau și accidente11.
În primăvara anului 1904, la pontonul vechi avea
să acosteze iahtul „Carolus Primus” având la bord Familia
Regală aflată într-o călătorie pe Dunăre, în drum spre Sulina. În cartea M. Sale, Regina Elisabeta avea să povestească: „Am debarcat într-un loc mic de tot în Dobrogea; la
drept vorbind era numai o stâncă cu resturile unei fortărețe
turcești. O stâncă și câteva sălcii, încolo nimic. Dar locul
era împodobit așa de frumos cu lampioane și toți locuitorii
din îndepărtata Isaccea veniseră încoace drum de aproape
3 kilometri și copiii stăteau cântând pe românește imnul
național, iar hogea sta lângă preoții noștri; era un frumos
tablou în amurg”12.
În timpul războiului la vechiul debarcader au fost
scufundate câteva șlepuri, astfel că în anul 1919 nu s-a mai
putut instala în același loc pontonul NFR, acesta fiind mutat
în amonte, pe malul Dunării, în dreptul milei 56. Pentru a
ajunge însă la pontonul nou, locuitorii care urmau să plece
cu pasagerul erau nevoiți să treacă mai întâi cu bărcile

Câteva informații despre locul naufragiului
Locul în care avea să se întâmple nenorocirea era
cunoscut din vechime drept vadul cel mai potrivit de trecere
a fluviului. Monumentul rusesc de pe malul basarabean, la
care se făcea referire mai sus, fusese ridicat pe locul în
care, în timpul războiului ruso-turc, împăratul Nicolae I privise trecerea oștilor rusești peste Dunăre, în ziua de 27 mai
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brațul Dunării vechi, apoi să meargă aproape 1 km pe
șoseaua făcută în timpul războiului prin Ada, ostrovul cuprins între cursul vechi și cursul actual al fluviului. Pentru a
înlesni circulația și a limita accidentele produse în timpul traversărilor, în anul 1921 ministerul de război avea să monteze
peste canal un pod de vase, care mai apoi a fost ridicat, iar
în locul lui s-a executat, prin prestația locuitorilor, o umplutură
în dreptul șoselei naționale Tulcea-Măcin care trecea prin
Isaccea; însă, în timpul inundațiilor mari, accesul în port se
făcea cu greutate, căci apa din viitură care acoperea Adaua
trecea cu 20-30 cm și peste drumul spre debarcader13.
Din locul naufragiului până în centrul orașului erau
aproape 3 km, iar de aici până în port, pe drumul ce trecea
prin Ada, încă 1,5 km, așa încât, până la sosirea în ajutor a
trăsurilor care așteptau pasagerii la noul debarcader, mulți
dintre aceștia aveau să plece pe jos în oraș. Conform presei
locale, de la Galați, pe la 4 după-amiaza, fusese trimis în
ajutor remorcherul NFR-ului „Cuza Vodă”, care avea să culeagă călătorii rămași pe câmp și să-i aducă „claie peste
grămadă, ca vai de ei, la orele 11 jumătate noaptea la
Galați, după ce parte au rămas la Isaccea și Reni”14. Din
documentele oficiale rezultă însă că cei aproximativ 260 de
naufragiați au fost recuperați de la pontonul Isaccea.
Cât despre valoarea mărfurilor pierdute pe fundul
Dunării, presa avea să lanseze știrea venită din partea
Direcției Generale a Poștelor cum că la bord, deosebit de
câteva colete, în casa de fier a vasului rămăsese un grop
cu aproape un milion jumătate de lei. Avizul poștei având
puterea de a tenta pe mulți amatori, se punea problema
dacă până la scoaterea vasului, având în vedere că acesta
se afla la 8, cel mult 12 m adâncime, un scafandru nu ar fi
putut sustrage cu chei potrivite săculețul respectiv din casa
de bani15. Menționăm că NFR-ul avea monopol asupra
expediției poștei, însă, conform regulamentelor, primea pentru transport și mărfuri precum: saci cu zarzavaturi și coșuri
cu fructe, având legate la gură tăblițe cu marca și numărul
coletului; damigene, butoaie, sticle, lăzi cu geamuri și
oglinzi, numai pe riscul predătorului; animale domestice sau
sălbatice în cuști și pește proaspăt în gheață sau în apă,
numai să fie bine ambalat16.

tori, articulându-le într-o scenă dramatică, de suspans, asemeni celor urmărite cu sufletul la gură doar pe ecranele de
la cinematograf. Astfel, ca urmare a frământării care se produsese în timpul traversării Dunării, atunci când s-a permis
debarcarea pe mal de pe vaporul care amenința să se scufunde din clipă în clipă, contrar spuselor căpitanului, s-a produs o îmbulzeală de nedescris; în special bărbații,
deposedați de orice simțăminte omenești, au sărit de pe
punte peste capetele copiilor și ale femeilor imobilizate de
groază sau leșinate de emoție; câțiva disperați au sărit în
Dunăre, însă nu au putut rezista temperaturii apei și nici
distanței ce-i despărțea de mal, așa că s-a lansat barca de
salvare care a cules înotătorii obosiți depunându-i pe mal.
În tot acest timp, în haosul de fapte creat de încercarea disperată a fiecăruia de a scăpa cu viață de la înec,
căpitanul, înfruntând pericolul, dădea ordine cu severitate
echipajului care a rămas la post, și numai atunci când
mașinile nu au mai răspuns comenzilor marinarii au fost cei
din urmă care au trecut de pe punte pe mal. „Odată
debarcați, pasagerii buimăciți și-au revenit în simțiri unul
câte unul…, unii morți de spaimă sau răpuși de frig; a început atunci opera de ajutorare a lor de către cei care și-au
păstrat calmul. În timpul acesta, echipajul și câțiva călători
își dădeau osteneala să salveze lucrurile de pe bord și
poșta ușoară”.
Din informațiile strânse de la naufragiați, presa a
reușit să redea dramatismul momentului scufundării, transformându-și cititorii, aflați în confortul căminelor lor, în martorii evenimentului: „Vasul îngreunat de apa care începea
să pătrundă printre ferestrele saloanelor, se lăsa din ce în
ce mai adânc și în mai puțin de o oră a dispărut ducând în
fund o imensă bogăție, care nu s-a mai putut salva: mărfuri
de tot felul, scrisori de valoare, gropuri, precum și tot ce
constituia inventarul mobilier al vaporului”17.
Întotdeauna un asemenea eveniment dramatic se
articulează în presă în jurul eroului, acel personaj care păstrându-și calmul în fața pericolului iminent și riscându-și
viața prin fapte de curaj, salvează viețile celorlalți. Un colonel din Ismail care ascultase istorisirile unor persoane serioase și demne de absolută încredere, într-o scrisoare
adresată publicației Galații noi, cu autoritatea conferită de
prestigiul rangului său militar, lăuda eroismul căpitanului,
care arătase cu ocazia acestei nenorociri „atâta pricepere,
atât sânge rece și atât devotament - fiind ultimul care a părăsit vasul, abia putând să se salveze”, încât credea că trebuia să fie cu prisosință lăudat, decorat și recompensat de
guvern sau impus publicului printr-o listă de subscripție. Un
fost angajat al NFR-ului considera însă că adevăratul
eroism era al mecanicului, care: „în momentul nenorocirii
și-a depus toată energia, toată priceperea și cu adevărat
uimitor sânge rece, sfidând moartea, care-i rânjea din va-

Comentariile din presă
Documentele de arhivă nu surprind însă spaima
dominatoare ce avea să cuprindă grupul pasagerilor treziți
brusc din monotonia călătoriei de zgomotul anormal ce
venea din sala mașinilor, și puși dintr-odată în fața unui pericol de moarte, nici comportamentul mai mult instinctiv, involuntar, al unora dintre ei, în încercarea de a-și salva cu
orice preț viața, atunci când nava avea să ajungă la mal.
Presa, în schimb, a reținut și a multiplicat toate detaliile emoționante ale acțiunii de salvare, aflate de la călă-
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lurile de apă ce intrau cu furie în camera mașinii, din căldarea plină cu vapori și focarele înroșite de focul păcurii, din
sălile de tuburi pline cu vapori de cea mai înaltă presiune,
el a stat neclintit la postul lui și a salvat vasul de pasageri”,
prin priceperea lui evitând o explozie a cazanului, caz în
care vasul ar fi fost cu totul pierdut18.

ciurile, chingile și uneltele necesare; nava scufundată a fost
ridicată mai întâi până la nivelul apei, astfel încât scafandrii
să poată cerceta cabinele și să recupereze obiectele de preț
lăsate sau uitate în momentul naufragiului, printre care și
conținutul cabinei poștale. În data de 29 ianuarie pasagerul
„Vasile Lupu” a fost scos cu totul din apă, ocazie cu care
s-a putut constata, fără drept de tăgadă, că ruperea axului
elicei de la babord se datora unui viciu de construcție, neaparent21. Pasagerul, urmând să fie supus unor reparații radicale în șantierul din Turnu Severin (mașini, căldări, mobilier
nou), a fost dus mai întâi în șantierele din Galați, unde a fost
pregătit de drum, după care, în data de 18 martie 1927, a
părăsit portul fiind remorcat de vasul „Alexandru cel Bun”22.
În urma naufragiului pasagerului „Vasile Lupu”,
care avea să arate cât de importante sunt reparațiile făcute
la timp și de bună calitate, având în vedere și pierderile Serviciul Maritim Român (SMR) din acel an ca urmare a naufragiilor suferite de vapoarele „Împăratul Traian”, „Turnu
Severin” și „București”, ministerul comunicațiilor avea să întocmească un program pentru achiziția a două noi vapoare
moderne de pasageri și două remorchere pentru NFR, și a
două pasagere și două pacheboturi pentru SMR.
Cât despre naufragiații salvați de la înec, după ce
le-a trecut spaima de moarte, aceștia s-au împăcat cu ideea
că au avut totuși mare noroc că ruperea axului elicei nu
s-a întâmplat noaptea, în mijlocul Dunării.

Salvarea pasagerului „Vasile Lupu”
În zilele care au urmat naufragiului, până la scoaterea din apă a vasului și constatarea cauzelor accidentului,
în presă a fost dezbătută și problema calității reparațiilor suferite de navă în fiecare an, la Șantierele române de la Dunăre din Galați. În vederea clarificării asupra stării tehnice
a pasagerului în momentul producerii accidentului, primul
mecanic de pe acel vas, Mihai Hrisofopol, avea să trimită o
scrisoare redacției ziarului Universul, prin care declara că
vasul fusese ridicat pe docul plutitor în urmă cu un an, în
cursul lunii martie, când i s-au reparat axele, i s-a turnat
compoziție la bucșele axelor care au fost apoi ajustate la
șantierul respectiv, iar lucrările au costat 98 de mii lei; așa
încât, în urma reparației, axele și aparatele principale erau
în perfectă stare de funcționare. În apropierea Isaccei, mecanicul a simțit o puternică vibrație la mașina din stânga,
după care aceasta a început să se învârtească cu mare viteză, și atunci a bănuit ori că s-au rupt aripile de la elice, ori
că s-a rupt axul elicei; când s-a convins de aceasta din urmă
și apa a început să intre în vas prin orificiul lăsat gol prin
ieșirea axului, a anunțat comandantul care a luat măsuri
pentru salvarea oamenilor19.
La vremea aceea, Șantierele române de la Dunăre
din Galați aveau un bun renume printre societățile de
navigație și armatorii străini și români care activau în regiune, în secția navală de pe malul Dunării fiind executate
lucrări importante la vapoare fluviale și maritime, lucrări
câștigate prin licitație, în concurență cu șantiere străine de
renume; societatea mai avea o secție pe malul Brateșului,
unde se repara încă dinainte de război material rulant (locomotive, vagoane de călători și mărfuri), și o turnătorie, pe
str. Ceres, unde se executau piese de fontă și bronz necesare reparațiilor din cele două secții, precum și piese pentru
comerț. Din documentele cercetate, rezultă că nu era an în
care pasagerul „Vasile Lupu” să nu fi fost supus reparației.
Din păcate, după război, din cauza situației economice nefavorabile, s-a înregistrat o stagnare a cererilor de noi
construcții de vase, societățile de navigație și armatorii căutând să utilizeze materialul naval de care dispuneau cu minimum de reparații, numai pentru ca vasele să poată
funcționa20.
În fine, vremea fiind încă favorabilă navigației pe
Dunăre, remorcherul „Cuza Vodă” a adus de la Turnu Severin pontoanele ridicătoare ale Serviciului Hidraulic, vin-
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IN MEMORIAM
Constantin GĂVENEa
(1911 - 1994)

AMINTIRI DIN TULCEA DE ODINIOARĂ.
PARCURILE ORAȘULUI
Constantin GĂVENEa

PARCUL TURCESC (primul parc al orașului Tulcea)
După desecarea limanului Dunării (care până la începutul secolului al XIX-lea se întindea pe întreg centrul de
azi al orașului), terenul consolidându-se cu timpul datorită
îndiguirii și pământului adus cu căruțele și al celui adus de
apele ploilor, s-a construit pe el, de către negustori, o serie
de prăvălii în partea dinspre Dunăre, în apropierea portului
unde se descărcau din corăbii diferite mărfuri aduse pe
calea mărilor și se încărcau cereale și alte produse locale.
Restul terenului „ceairului”, cum i se spunea cu un cuvânt turcesc, care ținea până pe locul unde azi se află „Piața
Nouă”, a rămas loc viran, fiind folosit pentru poposit căruțele
oamenilor de la sate veniți cu diferite treburi și, mai ales,
pentru a-și vinde produsele la „bazarul” dintre coloane, aflat
în imediata apropiere.
Târgul mărindu-se ca suprafață în cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ca număr de locuitori, ca aspect și ca ritm de viață, administrația turcească a găsit de
cuviință de a amenaja pe acest teren viran din fața actualei
biserici „Sfântul Gheorghe” un mic parc, cu alei, bănci și
plantări de arbori și flori, în mijlocul căruia au construit un
chioșc din lemn, în care, spre bucuria populației, să cânte
în anumite zile fanfara militară turcească. Aceasta a fost o
treabă bună, care se adăuga la începutul creșterii nivelului
de civilizație a târgului ce avea un aspect mai mult oriental,
accentuat de minaretele geamiilor, de bazarul și de turcii
purtători de „ciubuce”, turbane și fesuri roșii. Orașul avea
ulițe înguste și nepavate ori pavate cu câte un îngust „caldarâm” de bolovani.
Însă, din nefericire, atât părculețul cu plantațiile lui, cât
și chioșcul muzicii au avut un sfârșit destul de dramatic. O
serie de ploi mari care au durat câteva zile în șir, prin puhoaiele puternice de apă ce au năvălit de pe dealurile din

jur și care s-au scurs furioase de-a lungul centrului târgului,
spre Dunăre, au cărat cu ele tot ce se făcuse din gând bun,
cu trudă și cheltuială, lăsând pe locul unde fusese părculețul
cu chioșc, copaci, alei și flori, un mâl gros amestecat cu fel
de fel de obiecte aduse de apă în goana ei nebună.
Autoritățile turcești, descurajate, n-au mai încercat să refacă
parcul, locul rămânând din nou viran și folosit pentru mult
timp pentru popositul căruțelor oamenilor de la sate, veniți
la târg pentru a-și vinde diferite produse: cereale, fructe,
lemne de foc, păsări ș.a.
Astfel s-a început și s-a sfârșit primul parc al orașului
Tulcea!
PARCUL PIEȚEI
La începutul secolului al XX-lea, la capătul „ceairului”,
pe locul ocupat în prezent de „Piața Nouă”, s-a construit
una dintre cele mai frumoase clădiri ale orașului, cu un etaj,
în care au funcționat separat, în cele două aripi ale ei, școlile
primare nr. 2 de băieți și 2 de fete. Clădirea, având la mijloc
o sală spațioasă, cu o scenă pentru teatru și conferințe, a
fost denumită de populație „Sala de conferințe”.
Înainte de Primul Război Mondial piața de sub coloane, „bazarul turcesc” cum i se mai spunea, al cărei spațiu
devenind neîncăpător față de numărul mare de cumpărători
și vânzători, a fost mutat pe ceair în spatele halelor măcelăriilor, care se aflau pe locul unde azi se găsește sediul politic și administrativ al județului și municipiului Tulcea. Restul
ceairului dintre piață și sala de conferințe a fost folosit pentru
staționat mulțimea de căruțe ale oamenilor de la sate, care
să-și vândă produsele, iar în anumite zile ale anului, în special în zilele de Paști, pe acest loc se organizau bâlciuri. Din
cauza gunoaielor și mirosului neplăcut ce se degaja în urma
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„Uite parcul, nu e parcul!”, de tristă amintire.

plecării căruțelor, terenul, aflat în imediata apropiere a pieței
alimentare și a centrului orașului, pe lângă faptul că avea
un aspect neplăcut, constituia și un pericol pentru sănătatea
publică.
Pentru curmarea acestei situații, după Primul Război
Mondial șeful organizației județene a Partidului Național
Țărănesc și senator de drept în Parlamentul țării, care își
avea locuința peste drum de acest teren, și cum partidul
său se afla la putere, a cerut primăriei orașului Tulcea să
se interzică staționarea căruțelor, iar pe teren să se amenajeze un parc.
Zis și făcut! S-a trecut la curățirea terenului de gunoaie,
s-a împrejmuit cu gard de lemn, i s-au făcut alei și s-au plantat arbori și flori. Iarăși un început de treabă bună, închinată
frumosului și binelui obștesc. Însă, ce folos! Ca un blestem
și acest început de organizare a parcului a avut o scurtă durată, la fel cum s-a întâmplat, tot pe acest loc, cu părculețul
început de stăpânirea turcească. De data aceasta nu au
mai fost de vină puhoaiele de apă, ci învrăjbirile dintre politicienii organizațiilor politice locale. Căzând de la putere
Partidul Național Țărănesc și venind la cârma țării, în urma
alegerilor, Partidul Național Liberal, căpeteniile locale ale
organizației liberale, din ură și răzbunare față de șeful
organizației țărănești, au oprit lucrările de continuare a amenajării parcului, terenul destinându-l din nou pentru
staționarea căruțelor.
Și uite-așa! Când erau la putere țărăniștii, lucrările din
parc erau începute. Când aceștia cădeau de la putere, adversarii lor, liberalii, le opreau, dând prioritate căruțelor și
gunoaielor al căror zgomot și miros urcau în clădirea cu un
etaj, în care trăia șeful organizației țărăniste. Vorba ceea:
„Uite parcul, nu e parcul!”. Jocul acesta dureros, de sfidare
a binelui și banului obștesc, a durat până în anul 1944, când
primăria a reușit să organizeze parcul în mod definitiv, împrejmuindu-l și plantându-i pe lângă alei arbori, iar printre
aceștia spații verzi cu flori. Parcul se întindea de la piața din
spatele halelor măcelăriilor până la actuala „Piața Nouă”.
În anul 1984 parcului i s-a făcut o serie de îmbunătățiri,
care i-au dat un aspect mai plăcut. În primul rând, pentru a
fi mai aerisit și de a putea fi cuprins cu vederea din ambele
străzi laterale care-l încadrează, de-o parte și de alta gardul
din piatră a fost înlocuit cu un gard viu. După aceea s-au
plantat noi arbori, de diferite specii, în locul celor vechi, a
căror umbră fiind prea mare dăuna dezvoltării spațiilor verzi
și florilor; s-au amenajat noi alei, de data aceasta asfaltate,
s-au făcut noi bănci pentru odihnă ș.a. În mijlocul parcului,
tot în acest timp, s-a construit din marmură o fântână arteziană, iar ceva mai sus, spre piață, s-a montat pe un soclu
înalt un ceas public.
Și în felul acesta s-a pus pentru totdeauna capăt acelui

PARCUL „MIRCEA”
Ca vechime, după părculețul amenajat sub stăpânirea
turcească în fața bisericii „Sf. Gheorghe” a urmat parcul
„Mircea”, început înainte de Primul Război Mondial, care se
afla în lungul cheiului Dunării, pe locul unde azi se află Hotelul Delta cu cele două parcuri din fața și spatele lui.
De acest parc sunt legate, timp de aproape trei sferturi
de veac, multe, frumoase și nostalgice amintiri ale anilor
tinereții nenumăratelor generații. Parcul a fost amenajat ca
cinstire a memoriei marelui voievod Mircea cel Bătrân, a
cărui statuie de bronz se afla în imediata apropiere, în fața
fostei Administrații a Pescăriilor Statului (azi, Centrala Deltei), statuie care a fost demontată și luată de inamic în timpul Primului Război Mondial pentru a o transforma în obuze
și cartușe.
Parcul era împrejmuit cu gard din lemn, era plantat cu
tei, boscheți de liliac și iasomie, peluze cu trandafiri, rondouri de flori și bănci pentru odihnă. În mijlocul parcului, înainte de Primul Război Mondial, din contribuția bănească a
populației și din fondurile primăriei, a fost ridicat bustul din
bronz al poetului Ion Nenițescu, fost prefect al județului Tulcea, care, datorită funcției pe care o deținea, animat fiind,
ca și în creațiile sale poetice, de puternice sentimente patriotice, a lăsat în urma lui o serie întreagă de frumoase realizări social-culturale dintre care amintim: popularea unor
sate din deltă și din județ cu români, fii ai veteranilor războiului din 1877-1878, aduși din Oltenia, Muntenia și Moldova,
împroprietăriți cu pământ și inventar agricol în satele Pardina, C. A. Rosetti, Sarichioi, Mihail Kogălniceanu ș.a.;
construcții de localuri de școală, pentru conferințe și
festivități cultural-artistice; construirea digului și pietruirea
falezei Dunării, precum și ridicarea Monumentului
Independenței.
Bustul acestui mare patriot, Ion Nenițescu, a fost inaugurat la 30 octombrie 1911, în prezența autorităților de
atunci și a populației orașului venită într-un număr impresionant. Bustul a fost opera sculptorului Spathe, bust ridicat
la inițiativa primarului Ștefan Borș și a academicianului V.
A. Urechia, formându-se pentru realizarea acestei inițiative
un comitet. Prin colectă publică s-a strâns, între anii 19011911, suma de 9885 lei. La sfârșitul ceremoniei de dezvelire
s-a oficiat o slujbă de către preotul E. Bogatu, iar corul catedralei „Sf. Nicolae” a intonat „Pui de lei”, după poezia cu
același titlu scrisă de I. Nenițescu, muzica lui G. Zavalide,
acesta fiind dirijorul corului de la catedrala „Sf. Nicolae”.
Bustul poetului, în timpul Marelui Război, a fost aruncat
în Dunăre de către același inamic care din ură și sadism a
distrus statuia voievodului Mircea cel Bătrân și monumentul
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Carte poștală,
cca 1938-1939 –
Parcul „Mircea”, în plan
apropiat gurile împrejmuite
ale canalului de drenare;
în plan îndepărtat bustul
lui Spiru Haret,
dezvelit la 11 octombrie
1923
(Arhiva fam. Gh. Găvenea)

din dreptul magazinului grecului Cambitzi, în locul căruia se
află blocul Oficiului Județean de Turism, și se termina în
fața prefecturii județului Tulcea, în care în prezent se află
secția de artă a Muzeului Județean Delta Dunării.
Parcul a fost din nou împrejmuit, de data asta cu gard
de plasă metalică, i s-au plantat arbori de diferite specii, s-au
amenajat noi alei, peluze și ronduri cu flori de diferite culori
aduse de la sera orașului, înființată în acest scop și care se
afla lângă Banca de Stat pe terenul Hanului Turcului. Sera
a fost organizată și îngrijită cu multă pricepere și pasiune
de grădinarul Ion Munteanu, urmat, după ieșirea acestuia
la pensie, de cumnatul lui, care s-a dovedit a fi cu aceeași
pricepere, hărnicie și pasiune pentru flori.
În mijlocul parcului a fost construit din metal un chioșc
sub cupola căruia a cântat mulți ani fanfara militară a Regimentului 33 Dorobanți, condusă de mult talentatul dirijor și
compozitor căpitanul Alexandru Marian, ajutat de plutonierul
major Gheorghe Paceag, un alt valoros muzician, tatăl binecunoscutului compozitor Ludovic Paceag. Începând din
luna mai și terminând toamna târziu, când începea să cânte
seara fanfara, tinerii și vârstnicii îmbrăcați în haine de sărbătoare se scurgeau de pe toate străzile spre centrul
orașului, străbătând cu pași de promenadă în susul și în
josul străzii din fața parcului, pe cheiul Dunării și pe strada
centrală, conversând și ascultând nemuritoarele valsuri ale
lui Strauss, Ivanovici, Marian ș.a. Melodiile valsurilor se unduiau îmbrăcate în parfumul florilor de liliac, de tei și de salcâm până sus pe culmile orașului, unde bătrânii rămași în

reanexării Dobrogei, aflat pe colnicul Hora, toate acestea
cu scopul de a înlătura simboluri ce vorbeau de vitejia și
dreptul nostru istoric asupra Dobrogei.
Este de dorit ca numele poetului Ion Nenițescu, care
dintr-o greșită inspirație a edililor orașului a fost înlocuit de
pe una din străzile orașului, să fie repus pe una dintre arterele centrale de circulație ale orașului.
În timpul Primului Război Mondial parcul „Mircea” a
fost distrus de nenumărate bombardamente, totul având un
aspect dezolant: copaci cu trunchiuri sfârtecate de obuze,
terenul săpat în toate direcțiile pentru tranșee barate cu garduri de sârmă ghimpată, gropi făcute pentru amplasarea tunurilor, grămezi de pământ și gunoaie. Totul avea un aspect
sinistru, asemănător cu cel pe care-l aveau clădirile din vecinătatea parcului cărora, tot din cauza bombardamentelor,
nu le mai rămăseseră decât o parte din pereții străpunși de
obuze. Autoritățile și populația orașului, refugiate în satele
din cuprinsul județului, înapoindu-se la casele lor ruinate,
în ciuda lipsei de alimente și a crizei de fonduri bănești,
printr-un mare efort comun au trecut la reconstrucția și repararea tuturor celor distruse de război: localuri de școli și
alte instituții, clădiri, repararea străzilor etc.
Printre primele obiective care au fost refăcute a fost și
parcul „Mircea”. În primul rând terenul a fost curățat de gunoaie, s-au astupat fostele tranșee și s-a nivelat. În urma
demolării unor case și magazii aflate pe cheiul Dunării, care
în timpul războiului au fost bombardate și incendiate, primăria a prelungit parcul pe locul acestora. Parcul începea
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altădată, datorită faptului că era împrejmuit cu gard, în anumite seri din an se organizau chermeze, cu bilete de intrare,
în scopuri de binefacere sau pentru strângere de fonduri
bănești pentru diferite realizări cu scop obștesc. La aceste
chermeze cânta fanfara militară sau una din orchestrele de
amatori ale orașului, mai ales aceea a lui Oancea care era
cea mai apreciată (lăutarul Oancea locuia pe strada Gloriei).
Se dansa pe aleea centrală, puternic luminată de zeci de
becuri de diferite culori, sub lanțurile de hârtie multicoloră
atârnate de la un copac la altul, iar perechile de dansatori
erau întâmpinate cu bătăi de confetti și serpentine care le
încercuiau trupurile. Într-o parte a aleii, comitetele organizau
tombole cu diferite obiecte câștigătoare donate de
populație, în special de negustori, pentru a se obține fonduri
bănești necesare scopului urmărit. Și aici mamele își
însoțeau fiicele cu aceeași grijă și dorință, nutrite pentru binele și fericirea lor.

grădinița casei, așezați pe scăunele, le ascultau cu nostalgie, depănându-și amintirile legate de anii tinereții lor îndepărtate.
Părinții fetelor mai vârstnice le însoțeau la plimbare pe
stradă sau le lăsau să meargă în anturajul altor fete, ei
oprindu-se la una dintre mesele de pe trotuarul din fața restaurantelor „Rozanidi”, „Bristol” sau „Pui de lup”, situate
peste drum de parc, pentru a asculta fanfara și servi câte o
halbă de bere rece însoțită de „fisticuri sărate” și de alune
americane. Mamele mai ales, grijulii de viitorul fetelor cărora
le venise sorocul măritișului, le scoteau deseori seara la
plimbare că de, vorba aceea: „În lume și cu lumea se pot
aranja multe în viața omului”. Nu poți ști de unde poate ieși
norocul în calea fetei, un ginere serios, drăguț și mai ales
cu o situație bună.
Elevelor de liceu le era interzisă ieșirea la plimbare
neînsoțite de părinți. Ele erau îndrumate de școală să folosească timpul liber din afara cursurilor pentru pregătirea temeinică a lecțiilor și pentru a-și ajuta mamele la treburile
casei. În acea vreme nu erau școli mixte de băieți și fete.
Băieții și fetele, atât la cursul elementar cât și la liceu,
învățau în localuri diferite. O elevă de liceu văzută de o profesoară plimbându-se prin oraș cu un elev de liceu săvârșea
o faptă socotită ca foarte gravă, având ca urmare discutarea
cazului în consiliul profesoral, scăderea notei la purtare și
eliminarea din școală pe un anumit termen.
Dar să revenim la povestea parcului „Mircea”. Odată
cu sistematizarea orașului începută după cel de-Al Doilea
Război Mondial, în mijlocul parcului, în anul 1968, a fost
construit actualul hotel „Delta” a cărui inaugurare a avut loc
la data de 25 iunie 1968, ora 18, după proiectul arhitectului
constănțean de origine turcă Sefchi. Micșorându-se astfel
parcul, au rămas cele două părculețe din fața și spatele hotelului. Cu această ocazie chioșcul muzicii militare, legat de
amintirea tinereții nenumăratelor generații, a fost demontat
și dus în Parcul Monumentului Independenței. Nu după mult
timp, doi oameni cu suflet din conducerea treburilor orașului
(Ion Gheorghe și … Andronache), cu toate că nu erau de
fel din Tulcea, văzând și aflând de trecutul chioșcului legat
de viața orașului, au luat inițiativa de a reproduce fidel o
copie a chioșcului dus în Parcul Monumentului (cel original).
În anul 1975 a fost montat pe faleză, în capătul părculețului
din fața hotelului „Delta”, începând din nou să adăpostească
sub cupola lui, în serile sărbătorilor, fanfara, scoțând iarăși
lumea la promenadă, de data aceasta nu spre centrul
orașului, ci în susul și în josul frumoasei faleze a bătrânului
fluviu, bucuros și el, ca și oamenii, de a mai putea asculta
cântecele lui Strauss și Ivanovici, „Dunărea albastră” și „Valurile Dunării”.
E necesar să mai amintesc că în parcul „Mircea” de

PARCUL DE LA MONUMENT
Odată cu începerea ridicării, pe colnicul Hora, în anul
1898 a monumentului comemorativ al reanexării Dobrogei,
executat de sculptorul George Vasilescu, s-a trecut și la
înfrumusețarea terenului din parcul monumentului, creându-se
un parc cu alei, plantări de arbori și flori. Arborii plantați în
bună parte, ca și restul vegetației, nu au putut avea o lungă
durată din cauza terenului pietros, a lipsei unei surse de
apă și a unui paznic.
În timpul Primului Război Mondial, colina, datorită
înălțimii ei care domină împrejurimile orașului până la mari
depărtări, a servit ca punct de observație și de amplasare
a tunurilor. Din această cauză, atât monumentul, cât și parcul au avut de suportat nenumăratele bombardamente.
După război, în 1923, din lipsă de fonduri primăria orașului
nu a putut reface decât obeliscul monumentului, având de
refăcut o serie întreagă de clădiri și drumuri distruse de război. Tot pe atunci, după ce s-au astupat tranșeele și gropile,
s-au mai făcut unele plantări de arbuști și flori și s-au creat
cărări pentru a se putea urca sus, la monument.
O bună și definitivă organizare a parcului s-a reușit
abia în anul 1973, când Colnicul Hora a fost dat spre îngrijire și pază Muzeului Județean „Delta Dunării”, organizare
care s-a făcut pe baza unui proiect întocmit de specialiști
în vederea amenajării și înfrumusețării întregii coline. Cu
fondurile bănești date de organele locale, în primul rând,
s-a împrejmuit tot terenul cu zid de piatră, s-a introdus alimentare cu apă și curent electric și s-au adus zeci de camioane cu pământ fertil, necesar locurilor în care s-au
plantat și s-au creat spații pentru flori și gazon.
Totodată, s-au făcut alei asfaltate, dintre care cea centrală, care pornește de la intrarea în parc și urcă până la
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pentru parc, după demolarea clădirilor și mutarea stației de
distribuție a petrolului, s-a interzis depozitarea gunoaielor.
În partea dinspre Dunăre, prin aducerea de pământ,
s-a creat o insuliță în care s-a amenajat un restaurant cu
bar și alte activități menite să contribuie la distracția locuitorilor acestui oraș. Prin secarea temporară a lacului s-au
amenajat malurile, dându-i-se o utilitate diversă și un aspect
civilizat. A fost întreruptă conducta care revărsa apele uzate
ale vechiului spital, astfel că, prin această măsură și altele
care au condus la protecția mediului, apa nu a mai fost infestată. În partea de vest a lacului s-a amenajat un loc pentru plajă, cu cabine, bărci pentru plimbări pe apă și s-a
construit un local-restaurant. Tot în această parte a lacului
s-au făcut plantări de arbori, un teren de sport și o piscină
cu topogan pentru tineret. S-a mai construit o Casă a Tineretului, în cadrul căreia se desfășoară o bogată și variată
activitate cultural-artistică.
Lacul Ciuperca și parcul lui, care-l înconjoară, au devenit un frumos loc de recreere, plăcut ochiului, mai ales
când pe luciul apei, ca într-o oglindă, se reflectă simfonia
de culori a apusului de soare.

monument, este accesibilă și pentru circulația mașinilor.
Pentru buna îngrijire și pază a parcului și a monumentului,
au fost angajați un grădinar și un paznic. Pe spațiile de
verdeață dintre arbori au fost expuse, pe suporturi metalice,
sarcofage, plăci din piatră cu inscripții și chiupuri din pământ
ars, în care locuitorii acestor locuri cu două milenii în urmă
își depozitau în pământ cerealele, fiind ferite de jafurile năvălitorilor.
Toate aceste obiecte muzeistice au fost găsite în urma
săpăturilor făcute de arheologii muzeului, obiecte ce amintesc vizitatorilor trecutul zbuciumat al străbunilor noștri, care
au rezistat înfruntând timpul, în ciuda masacrelor, incendiilor, jafurilor diferitelor popoare năvălitoare. La poalele colinei, în partea dinspre intrarea în parc, muzeul și-a construit
două localuri pentru secția de arheologie, în care sunt expuse în mod științific obiecte arheologice cu vechime de mai
bine de două mii de ani. Pentru toate aceste realizări a
depus o însuflețită muncă, ani în șir, întregul colectiv al muzeului în frunte cu prof. Gavrilă Simion și prof. Victor Baumann, care lasă în urma lor și o bogată literatură de
arheologie legată de trecutul istoric al meleagurilor tulcene.
În anul 1977, cu ocazia festivităților dedicate împlinirii
a 100 de ani de la Războiul de Independență, prin lăudabilele și patrioticele străduințe ale autorităților județene și locale, s-a reușit să fie turnate din nou în bronz, în forma și
mărimea inițială, cele două statui - a dorobanțului și a vulturului, precum și așezate la locurile de început din jurul
obeliscului de marmură. La realizarea refacerii monumentului în forma sa inițială a contribuit sculptorul Cristea Grosu.
Pentru punerea în valoare a frumosului monument,
care constituie una din mândriile orașului, și pentru a se
putea urca mai ușor sus, pe platoul monumentului, a fost
construită o esplanadă, după proiectul tânărului arhitect tulcean Liviu Hamza, prevăzută cu jardiniere pentru plantat
flori și cu bănci pe care șezând poți admira în liniște panorama orașului care se desfășoară pe cele șapte dealuri și
scurgerea liniștită a Dunării. Și tot de aici mai poți admira,
îndeosebi toamna, amurgul și apusurile de soare în fața cărora rămâi extaziat de frumusețea și de măreția lor, apusuri
pe care nu le poți întâlni în nicio altă parte a țării.

PĂRCULEȚUL CU FÂNTÂNA ARTEZIANĂ
Prin anii 1950-51 pe locul din fața actualului magazin
„Diana” și localul poștei, în care funcționase până atunci
piața orașului, s-a amenajat un mic parc împrejmuit, i s-au
plantat diferite specii de pomi, rondouri de flori și s-a făcut
o alee pe mijlocul suprafeței.
În capătul parcului dinspre Dunăre, în fața clădirii cu
un etaj a fostului brutar și negustor angrosist de făină, Dimciu Petruș, clădire în care funcționa Comitetul Județean al
P.C.R., a fost construită o fântână arteziană, având ca formă
o cupă din beton, pe un soclu format din blocuri de piatră.
Aceste blocuri provin din fostul soclu al statuii „Mircea cel
Bătrân”, care se afla în sensul giratoriu din fața clădirii
Administrației Pescăriilor Statului. Statuia din bronz fusese
sustrasă de armata de ocupație din timpul Primului Război
Mondial, rămânând numai soclul din blocurile de piatră.
Fântâna a fost executată de maistrul pietrar de monumente
funerare Bănică.
Pe băncile acestui părculeț găseau loc de odihnă și de
depănarea amintirilor bătrânii pensionari, proveniți de la diferite întreprinderi.

PARCUL LACULUI CIUPERCA
Tot după cel de-Al Doilea Război Mondial s-a creat un
nou parc în jurul Lacului Ciuperca, după ce, mai întâi, au
fost demolate o serie de case modeste, învelite cu stuf,
aflate pe malul lacului, ale căror curți înaintau până în apă.
Pe malul lacului, înainte de război, se depozitau gunoaiele aduse din oraș. Apa lacului era infectată de canalul
de scurgere ce venea de la vechiul spital și, în bună parte,
plină de stuf și papură. Trecându-se la amenajarea terenului

Notă: Redacția revistei mulțumește domnului Gheorghe
Găvenea, fiul maestrului, pentru colaborare și punerea la
dispoziție a acestui material.
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FORMAREA CUVINTELOR
(II)

Mihai MiliaN

Datorită notei arhaice a textului operei „Românii supt
Mihai Voievod Viteazul” Nicolae Bălcescu utilizează mai
puțin formarea de cuvinte noi sau împrumutul de neologisme decât in alte scrieri istorice, economice, etc.
Specificul acestei opere, care utilizează mai ales fondul lexical arhaic și popular și scopul declarat al scrierii ei,
acela de a se adresa „fiilor” „Romăniei” in general și nu
specialiștilor, justifică și explică chibzuința și măsura în promovarea noului.
La aceasta se adaugă lirismul operei, care transmite
sentimente general-umane, iar pentru aceasta era nevoie
de un mijloc lingvistic general înțeles, cu posibilități de expresie sedimentate de popor în limbă într-o istorie milenarã,
profund și uneori inanalizabil.
Derivarea cu prefixe este întâlnită la substantive și
adjective, create de Bălcescu cu mijloace arhaice sau neologice.
Ca și cronicarii păstrează încă viu prefixul negativ „ne” în formarea antonimelor, deși cu același scop intra in limbă
în acea perioadă prefixul „in-”.
Lingviștii au depistat in textele secolului al XVI-lea
formații cu acest prefix, care nu se mai utilizează azi: „neavut” , „nebețit” , „nebătránit” , „necăit” .
Tudor Vianu remarca: „Bălcescu va proceda in felul
limbii vechi , scriind „neexperiență” și nu „ inexperiență cum
s-ar putea scrie azi ‘ 4.
Mai intâlnim în text formele „nespăimântarea” (83),
„nespăimântatul” (97), „netemere” (119), „neunire” (378),
„nemulțămitor” (258), „neodihni”; alături de forme care se
folosesc și azi: „a necinsti”, „neînvins” (98), iar Sigismund
este „necumpătat, nestatornic și neastâmpărat la minte
”(35).
Prefixul este viu și azi și este folosit din plin de unii

scriitori contemporani ca instrument eficace in crearea antonimelor: ”necuvinte”“.
Dar întâlnim și pe “in-” în: “indiscreție” (51) ca neologism.
Prefixul „con-” , de origine latină este folosit de Bălcescu alături de verbul „a glăsui” de origine slavă:
„simțimintele boierilor şi ale nobililor Ardealului conglăsuiesc
cu ale sale” (294).
Prefixul „des-” de origine franceză provenind din latinul
„dis- ” este utilizat înaintea unui cuvânt moștenit din latină
„mădular ”( membru), sub forma „dez- ” : „dezmădula”, „dezmădulat” sau în „deplăcu” (380).
Un alt prefix întâlnit, rar, este îm- care nu schimbă valoarea semantică a cuvintelor pe care le precedă ci are mai
mult un rol de întărire a sensului: „împotrivnic” (381), „împotrivitoare” (379), iar in altă parte: „împopulat” (153) Prefixul „în-„ este prezent în: „înfocat” (258), „înzeită”.
Mai frecventă este derivarea en sufixe. Sufixul „— ie”
vechi in limbă în cuvinte slave este folosit de Bălcescu in
derivate care și-au schimbat ulterior sufixul cu „— ime” sau
„- mânt ” : “crâncenie” (225), „călãrie “(376), „boierie” = „boierime” (290), „scădenie”, „pruncie” (99), „orășenie” = „burghezie”.
Alte sufixe utilizate de Bălcescu în crearea de cuvinte:
,- tor” în „înduplecători” (303);
- ește” în „vremelnicește” (226);
,- os” in „priincios” (268).
Frecventă este derivarea substantivelor din infinitive
lungi prin articulare: „arestuire” (325), „vătămarea” (378),
„neunirea” (378), „măcelărirea” (378).
Tudor Vianu făcea în același studiu observația că textul
lui Bălcescu este „documentul luptei” pentru lărgirea
posibilităților de exprimare ale limbii romăne Uară a înmulți
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nemăsurat numărul neologismelor, Uară a se índepărta de
limba poporului”.
Această luptă se vede în efortul de a traduce cuvintele
diferitelor izvoare străine prin termeni aflați în limba vorbită
sau veche, dându-le uneori sensuri noi , cele necesare, sau
în talentul cu care realizează calcul lingvistic: „a inima” (a
anima, a însufleți), „inimat” (însuflețit, animat), „orășenie”
(burghezie), „omenire” (umanitate), „neatărnare”
(independență)’’.
Unele din ele nu s-au păstrat.
Lingvistul Boris Cazacu comentează o altă serie de
calc lingvistic :
Cuvântul “zgomot” cu sensul de “noutate”, “zvon”,
“veste” în expresia “îi păru cunoscut zgomotul răspândit de
curier în oraș” (258) după francezul “bruit” .
Cuvântul “a alerga” cu sensul ‘a face apel”, “a recurge”
in expresia “Trebui a alerga la intrigi” după francezul “recourir” 1
Decalcul lingvistic din limba franceză al unor construcții
n-a fost confirmat de evoluția ulterioară a limbii române.
Exemple:
1. “Era Basta care comanda această armie” (C’est...
qui) (327);
2 ”....apoi, în 21 iulie1596, se puse în cale spre Ungaria...” (se mettre en route) (174).

Alexandru Andriescu în cartea “Stil și limbaj“ preia o
informație dată de P.V. Haneș cu privire la existența unor
glosare manuscrise întocmite de Bălcescu cu cuvinte și expresii populare arhaice românești sau slavone luate din cronici cu intenția de a le folosi la nevoie în scriierile sale°’.
lată o serie de astfel de expresii:
1. „a scoate din lumina zilei” ( 379 )= a omorî; 2.”a face
răscumpărare” ( 380 ) = a despăgubi; 3.”a băga hule” — a
băga intrigi;
* ”a viermui” = a se mișca dezordonat în mulțime;
* „a fi norocit cu izbândă” = a reuși;
* „a rămâne mângăiat” ( 381) = a fi satisfăcut;
* „nu știm de ce a ne minuna în acest bãrbat” ( 98 ) ;
* „a se ajuta pe sineși”, ca formă pronominalã de întărire;
* „a pune cap” (169) — a stabili comandant;
* „a face meșteșug” (169) — a hărțui, a aplica mij loace
tactice;
* „a umbla învălmășiți” — a merge in dezordine;
* „ca niște mistreți izbiți” ( 49 );
* „cumpănă de peire” ( 59 ) ;
* „luase inimă” ( 89 ) = prinsese curaj;
* „deteră dosul” ( 217 ) = a fugi, a părăsi lupta;
* „a face începăturã de vrajbă” ( 38 ) = a începe lupta;
* „o samă de oști „= o parte din armată;
* „război tare” ( 169 ) = război aprig;
* „a tunări”, „a furtuna”, „a pușcări” — termeni altileriști;
* „a sminti” = a bate și a alunga din loc;
* „a sparge” ( 143 ) = a spulbera;
* „a tăia” , „a snopi” — a învinge;
* „a se învárteji îndărăt” = a se întoarce iute cu oastea;
* „a lua limbă” ( 143 ) = a obține informații;
* „a se întrista foarte” = a se întrista foarte tare ( 164 );
* „deteră deodată și fără veste năvală” ( 217 ) = atacară prin surprindere;
* „a se întoarce în risipă” ( 316 ) — a se întoarce
destrămați;
* „a se pregăti de oaste” = a se înarma;
* ” a-și întocmi oștile de bãtaie „— a concepe lupta,
planul;
* „a pune sub sabie” = a pune în stare de război;
* „a băga vrăjmășie” = a băga intrigi;
* „a primi glas” = a primi veste;
* „a se trage din legătură ” = a ieși din alianță;
* „a neodihni pe domn” — a îngrijora, a răpi odihna;
* „a se mântui prin fugă ”= a scăpa fugind;
* „a lua la inimă ”= a urî;
* „a sta să rămână învingătoare” = a părea victorioasă;

Structura lexicală după proveniența elementelor
Stadiul de dezvoltare a limbii române literare și a stilurilor ei funcționale (Stadiu în care istoria se unea cu poezia
şi filozofia), influența izvoarelor străine și autohtone consultate și intenția mărturisită a autorului de a alterna trecutul
cu prezentul, spre a fundamenta viitorul, au dus la o structură lexical eterogenã, rareori distonantă.
Autorii volumului “Momente din evoluția limbii române
literară” delimitează o structurã binarã in opera lui Bălcescu
”Românii supt Mihai Voievod Viteazul“.
Prima parte, cea mai întinsă, in care autorul prezintã
succesiunea evenimentelor se caracterizează printr-o aderare aproape totalã la limba și procedeele cronicarilor, deci
prin elemente lexicale populare și arhaice.
A doua parte este cea a comentariilor, cam o pătrime
din text, caracterizatã prin utilizarea neologismelor.
Delimitarea autorilor nu este strictă, ci privind doar nota
dominantă.
Elemente de limbă populară și veche adunate din
operele folclorice și textele vechi sau existente in limba maternă a scriitorului, elemente care nu apar în structura altor
lucrări istorice contemporane, pot fi considerate ca având
la bază intenționalitate stilistică.
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* „a se intemeia în stăpánire” = a-și consolida cuceri-

„ Ceea ce te izbește când străbați lista cuvintelor cu
parfum arhaic spicuite din textele lui Bălcescu nu este faptul
că ele ar fi dispărute din vocabularul actual, cât împrejurarea că sunt luate în accepțiuni mai vechi, dar uneori păstrate
în limba poporului ‘ 2.
Iată câteva exemple de substantive și verbe:
* “silă”= forță, asuprire;
* „nevoie” — cauză, silință, strădanie, dorință;
* „tainic” = sfetnic, spion; 4.”omenie ”— omenire; 5.”călărie” = cavalcadă, galop;
* „ochire ”— privire;
* „stricăciuni” = pagubă;
* a fi împărăchiere” = clică, dezbinare;
* „umblet” — demers ;
* „cursoarea” = destin, curgerea evenimentelor; 11.”intocmiri” = inanevre;
* ”țintire” — scop; 13.”a mântui” = a salva;
* ”a se învărteji ”= a se intoarce repede; 15.”a izbândi”=
a răzbuna;
* ”a povățui” = a conduce;
*„a năpusti” = a părăsi;
*”a umbla mai bine „= a avea mai mult succes;
*„a încinge” = a înconjura;
*„a întocmi” = a dispune, a așeza;
*„a se arăta”= a fi prezent, a se prezenta;
*„a tăbãrî” = a așeza tabăra;
*„a munci” = a chinui;
*„a robi” = a pune pe cineva la muncă grea;
*„a pricinui” = a motiva;
*„cuvânt” = rațiune, motiv;
*„cap” = șef;
*”scump” = avar;
*„a se ispiti” = a încerca;
*„a griji” — a data;
*„soți” = tovarăși;
*„scumpete” = avariție;
*„strâmbătate” = nedreptate.
O altă categorie de arhaisme o constituie cele care
sunt apropiate de înțelegerea noastră prin formă și conținut
semantic:
1. „mărimea” — mărirea; 2.” lacrămi” = lacrimi;
„feliuri” = feluri;
„începătură” = începutul;
„murgul serii” — amurgul;
„vezir” = vizir;
„a deprăda” = a jefui, a prăda;
„a priimi” = a primi;
„a perde” = a pierde;
„a spăîmânta” — a înspăimănta;

rea;
* „a nevoi ( pe cineva ) a sta de războiu” = a obliga să
lupte.
Lista poate fi continuată. Unele dintre ele aduc doar
culoarea epocii, altele, pe lăngă parfumul arhaic, sunt pline
de expresivitate.
Stratul limbii vorbite cuprinde și termeni populari ce
păstrează forme regionale muntenești ca variante fonetice:
* ingrijat ( 232 )
* deasupra ( 290 )
* dedese ( 299 )
* chipzuiască ( 296 )
* monăstire ( 232 )
* jărtfește ( 232 )
* îndăstulează ( 358 )
Unii termeni populari, cu aceeași vădită intenție stilistică, sunt utilizați cu specific moldovenesc, într-o vreme în
care chiar scriitorii moldoveni renunțaseră la această particularitate:
* agiutoare ( 175 )
* giurămănt ( 235 )
* giuca ( 57 )
* gios ( 161 )
În unele situații stilul oral al cronicii este vădit și în
oscilațiile folosirii stilului direct și indirect.
Arhaismele , uneori în strănsă corelație cu elementul
popular al limbii constituie marca cea mai puternică a textului acestei opere. Acesta este elementul pe care scriitorul
l-a prelucrat mai mult, intr-o limbă chibzuit arhaizantă care
încorporează organic materialul din cronici.
Acest material este fructificat sub diferite forme. Există
pasaje cu date , amănunte și cifre informative anunțate prin
cuvintele : “ cronicarii spun :”, după care urmează fragmente
în ghilimele.
Când N. Bălcescu prelucrează frazele și informațiile
păstrând in textul său doar expresii și construcții cronicărești
de tipul celor arătate la categoria elementelor de limbă populară, el utilizează verbul „spun” cu sensul „se spune”, general, reflexiv.
Există și pasaje mai largi povestite liber cu legende
care odihnesc cititorul după descrierea bătăliilor, a deplasărilor de trupe, a relațiilor politice: legenda Movileștilor, a
Mariei Putoianca, a cerbilor lui Mihai, a vulturului prăbuşit.
Din izvoarele străine prezintă pasaje asemănătoare —
prezicerile despre căderea islamismului , apariția unei comete, etc.
- Unele arhaisme au un sens mai vechi decât cel cunoscut azi. Tudor Vianu facea următoarea observație
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din limba cronicarilor puteau contribui la procesul de unificare a limbii literare în secolul al XIX- lea.
Orientarea către sursele populare în limba literară capătă justificare mai adâncã în timp și mai profundă în structură prin limba cronicarilor.
Într-o vreme in care cărturarii ardeleni și munteni începuseră exagerările latiniste sau italienizate, iar unii cărturari moldoveni le opuneau conservatorismul graiului flr,
Bălcescu este, alături de Negruzzi şi Kogălniceanu, în fruntea celor care au utilizat limba „ca un fagure de miere”, cum
o va aprecia mai târziu, descendentul acestora în ceea ce
privește perfecționarea limbii, Mihai Eminescu.
Prin Kogălniceanu, Negruzzi și Bălcescu nu numai că
se descoperă o sursă bogată de material pentru literatura
de evocare istorică, dar se fixează și anumite modalități stilistice în folosirea acestuia in proza artistică, detectabile
până la Sadoveanu.
Deşi analizat pe fragmente mai mari, stilul operei apare
ca nominal, lingviștii au observat că în fragmentele în care
Bălcescu descrie acțiunile lui Mihai, din cauza vieții tumultoase a acestuia, stilul este verbal.. Pregătirea de luptă,
așezarea taberei, numirea unui comandant, urmărirea tacticii adversarului, corelarea acțiunilor, lupta, sorții ei schimbători, manevrele de general ale lui Mihai, pildele sale de
viteaz ostaș, trimiterea de soli, dau acestor capitole dinamism încât s-a putut vorbi chiar despre o „hegemonie a verbului” în aceste pasaje24.
Existã într-adevăr și o mare putere de asociere in expresii a unor verbe, azi mai puțin active din acest punct de
vedere: „a umbla”, „a începe”, „a rãmâne”, „a face”, „a sta”.
Exemplele date la elementele de limbă populară demonstrează acest lucru. Pentru nuanțarea expresiei, pentru
a-i da valențe de atmosferă și expresivitate N.Bălcescu nu
numai cã preia, ci și valorifică superior și personal limba
cronicilor.
Gabriel Teplea , analizând aspecte ale limbii artistice
la N.Bălcescu, ia în discuție două noțiuni mai des întâlnite
în opera „Românii supt Mihai Voievod Viteazul”: „trimis” și
„alianță” și scoate în evidență varietatea sinonimelor pentru
a nuanța expresia și pentru a evita repetiții supărătoare2’.
Și în aceste serii sinonimice se observä preferința prin
număr și frecvență pentru termenii vechi:
Trimis, sol ,olac, vestitor, legat, deputat, trompetă, parlamentar, ambasador, etc.
Alianță, legătură, unire, împreunare, ligă, confederație,
etc.
Aceeaşi preferință pentru arhaisme se va observa și
când scriitorul utilizează în text dubla denumire a obiectului:
arhaică și neologică. Termenul nou sau străin este așezat

„dedese” = dăduse;
„a nimicnici” — a nimici;
„a se oști” = a se război;
„price”= ceartă, motiv;
„scădere” = pagubă;
„a jăcui” = a jefui;
„coprinsese” = cucerise, inclusese;
„hrăpind” = răpind;
„trimes” = trimis;
„întruceva” = întrucâtva.
O a treia categorie de cuvinte arhaice este cea care
azi nu s-a păstrat din cauza dispariției realităților pe care le
denumeau. Limba, modernizându-se, reflectă de fapt modernizarea realităților economice,sociale, politice, administrative, culturale, etc. Aceste cuvinte au numai rolul de a ne
transpune în epoca respectivă. Chiar dacă unele se mai foloseau în vremea lui Bălcescu, ele erau deja pe cale de
dispariție incă din acea vreme și scopul folosirii lor este
numai tendința stilistică de arhaizare conștientă:
„zăbavnică” = înceată;
„sălnicie” = forță;
„smerenie” = supunere, exil;
„drojdie” = bir, dare;
„scădenie”= decădere, împuținare;
„a obști” — a publica, a anunța;
„duh” = spirit.
A patra categorie de arhaisme este formată din cuvinte
de origine turcă sau de alte origini intrate în limba română
din cauza împrejurărilor istorice. Și acestea erau dispărute
sau pe cale de dispariție pe vremea lui Bălcescu, dar scriitorul le utilizează cu scop precis de a da culoare epocii lui
Mihai Viteazul: sultan; han , cadioscher; spahiu; șeic; beiler
— bei; bei; ceauș; agă; ferran; chiulaf; feregea; validea;
hasna; harșa; muftiu; ieniceri; vizir; scud; pașă.
Și alți scriitori vor proceda după Bălcescu în acelaşi
mod, când își vor plasa acțiunea cărților în vremuri trecute.
Se cuvine să înțelegem mai bine direcțiile și realizările acestui început de drum.
Nicolae Bălcescu, în această operă, preferă cuvintele
și construcțiile arhaice și populare, spre deosebire de alte
scrieri in care neologismul este preponderent.
Tudor Vianu arăta că, autorizându-se de la trecut prin
idei și lexic pentru a susține năzuințe actuale, Bălcescu reflectă această poziție și prin limba folosită.
Îmbină termenii moderni cu termeni și construcții vechi
și dă stilului său una din caracteristicile cele mai izbitoare23.
Această pecete caracteristică este rezultatul unei
acțiuni deliberate având cauze și urmărind un scop.
Unele din normele limbii redescoperite și fructificate
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în paranteză și e folosit numai cu scopul de a se putea verifica la sursă înformația sau pentru a oferi cititorului in caz
că e cunoscător al limbii, înțelegerea, interpretarea personală.
Mai poate răzbate de aici, printre rânduri , și
înțelegerea la care ajunge scriitorul, că, uneori, limba română nu e destul de dezvoltată pentru a exprima anumite
realități sau nuanțe la acea dată. Aceasta se întâmplă cánd
e vorba de izvoare germane, italiene și mai ales latine și
franceze.
Când este vorba de termeni turcești, in paranteză se
află traducerile românești ori nu se mai folosește paranteza,
ci se leagă cei doi termeni prin conjucția „sau”.
Exemplele următoare, ilustrând aceste două aspecte,
demonstrează și faptul că această parte a operei nu este
definitivată ca formă, nu este cizelată ca aceea în care elementul arhaic s-a topit într-un mod creator. Majoritatea sunt
luate din franceză:
a sparge laturile zidurilor (battre en breche les murs)
(118);
șandramale (bicoque ) (116);
desăvârșită înfrángere (une paraille deroute ) (188);
afurisitul (le damne ) (125) ;
amețeala (confusion ) (124 );
spărtură (breche ) (135 );
tăcută ( sombre et sinistre) (375 );
cinste (lorgaute ) (379);
șesul (1 esplauade ) (129);
semn rău (mauvais augure) (58);
saturile (les ordres ) (57);
colanul mielului de aur (toison d or ) (57);
șădere (assistance) (57);
vot (soufrage) (57);
venetici (nouveaux venus) (36);
marş (force ) (126);
fărădelegile (les cutrages ) (31);
porunci (precepte ) (177).
O altă serie provine din limba latină sau alte limbi romanice decât franceza:
colț (cuncum) (94);
măciucă înfierată (masa fierata) (97);
duca (32)
Există şi expresii, traduse între paranteze, luate din
limba turcă sau alte limbi:
dreptul de la 1 la 5 (pentzik ) (129);
váslașii (chicurme) (157);
șelerați (procleți) (379);
ceadâr- meeter pașa (șătrar mare) (85);
at- meidan (piața cailor) (65);

case și geamii (meceturi) (29);
mirab (altar mahomedan) (102);
mimber (estradă pentru a pune un tron) (102);
Dealul Negru (Feketehalom) (108) ;
agă sau general (144).
Ultimul exemplu, în care nu s-a mai folosit paranteza,
indică deja apariția neologismului „general” cu drepturi
egale , cel puțin in limba lui Bălcescu.
Neologismele sunt promovate de Nicolae Bălcescu
în operele sale cu mare îndrăzneală. Cunoașterea limbii
clasice, folosirea curentã a limbii franceze explică nu numai
preferințele, dar existența unei motivări de natură teoretică
a acestor preferințe, legătura structurală și lexicală a limbii
române cu limbile romanice.
În opera „Románii supt Mihai Voievod Viteazul”, neologismele sunt în număr mai mic incluse, în comparație cu arhaismele. Motivul care a stat la baza acestei distribuiri a
fost arătat mai sus. Chiar și în aceastã operă s-a observat
o compartimentare, o masare a neologismelor in partea în
care sunt făcute comentariile, aprecierile sau sunt exprimate
ideile și sentimentele scriitorului.
Deosebim și aici cáteva categorii. Prima categorie cuprinde neologismele împrumutate masiv din franceză sau
alte limbi romanice pentru a denumi noile realități ale modernizării vieții poporului român din preajma mijlocului secolului al XIX- lea cu o formă astfel intuită încât ea s-a
păstrat în continuare: Siguranța (381), complicitate (380),
intreprindere (379), ofițer (376), indiscreție (51), credit (258),
perfectibilitate (15) , ingenios (98), elocvent (258), etc.
Există o categorie de neologisrne păstrate de limba română, dar care la Bălcescu nu au încă forma stabilizată sau
cea pe care se va modela mai tárziu uzul limbii noastre:
desplăcu (380), deputație (382), partidă (379), tractat (258),
simțimite (294), armie (380), tratații (39), contimpuran (175),
esersiție (166), a inima (272).
În aceeași categorie intră substantivele ce nu și-au
fixat genul sau terminația genului: “acturi”, “stature”, „sistemă”, „problem”, „individe” sau adjective cu formă unică
pentru genuri „naționale”, „necesarie” (201) , „ușure” (203).
Comentatorii lexicului lui Bălcescu au scos in evidență
și o serie de neologisme ce nu au fost incorporate de limba
românã, fie că le-au fost preferate altele, fie cã s-au găsit
în limbă mijloace interne de a crea cuvintele necesare pentru realitățile denumite: parolă, foburg, a mepriza, trene,
concherant, a augura, expiație, jaluz, a rezona, seanță, a
grinta, etc.
Unele dintre acestea au fost reluate mai târziu cu alt
sens: “a investi” care la Bălcescu însemna “a îmbrăca”, azi
are cu totul alt sens.
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Cele mai multe dintre neologismele întrebuințate de
Bălcescu sunt în legătură cu societatea, statul, relațiile dintre state și dintre oameni: anarhie, audiență, ambasador,
congregație, teroare, deputație, expediție, diplomație, a prezida, gubernator, concherant, negoțiație, tractat, gvardie,
esil, ofensivă, etc.
Altele se referă la structura psihică: afront, inspirat, insuflat, clemență, esagerație, etc. O altă categorie privește
aspecte ale culturii: pretext, sicritar, altă, etc.
Această îmbinare a arhaismelor și neologismelor în
lexic pe un fond tradițional popular at structurii gramaticale
și al locuțiunilor și expresiilor constituie specificul limbii lui
Bălcescu.
lată un fragment convingător: „Munteni, moldoveni și
ardeleni, soldați și căpetenii se luptarã ca niște eroi. Dar
cinstea cea mai mare a biruinței se cuvine cu tot dreptul viteazului domn. Prin întocmirile sale cele ingenioase, prin
sângele rece și nespăimântarea sa și prin primejdia în care
își puse viata, el asigură biruința. În această bătălie, ca in
multe altele, nu știm de ce a ne minuna mai mult in acest
mare bărbat, de geniul său de general, ori de vitejia lui de
soldat. Într-adevăr toate operațiile acestei bătălii dovedesc
din partea lui Mihai și a românilor o artă militară înaintată,
care cu tot dreptul poate minuna pe toți câți cunosc starea
de pruncie în care se afla în acel timp, această artă în toată
Europa”.(Cartea a II- a,”Călugăreni”,cap.17,pag.98)”.
Există in acest text izbitoare asocieri de vechime și
noutate la analiză: „căpetenii” și „soldați”; „nespăimântarea”
și „sângele rece”; „primejdia” și „asigură”; „geniul său de general” și „vitejia”; „operațiile” și „bătălii”; „artă militară înaintată” și „starea de pruncie”.Sinteza acestora, însă, ne oferă
un text surprinzător prin modernitatea alcătuirii și calității
frazei, îmbătător prin aroma arhaică și plin de expresivitate.
Este vorba într-adevăr de „întocmiri ingenioase” care este
în același timp și sinteza acestor caracteristici. Textul este
„de o clasică valoare stilistică 27.

prenta artistului și care pot fi și ele clasificate in aceleași categorii. Unele particularități morfosintetice sunt prezentate
ca elemente de substrat ale limbii populare, altele cu
influențe ale construcțiilor limbii din care-și culege izvoarele
străine, dar cele mai multe provin din limba noastră veche,
pe care Bălcescu o fructifică și la acest nivel.
Vom urmări aceste particularități in ordinea părților de
vorbire și a părților de propoziție și a frazei cu mențiunea
că ele nu ating structura gramaticală, pentru cã limba literară căpătase în vremea scrierii operei sale un curs definitiv, un sens firesc al cristalizării ei, iar autorul este unul din
pionierii clarvăzători în începutul de drum al „relativizării limbii” și ai instituirii normei.

_____________
1 Tudor Vianu: „Nicolae Bălcescu, artist al cuvântului”, în Tudor
Vianu „Studii de stilistică”, ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1968, p. 205.
2 Paula Diaconescu: „Concepte moderne în analiza limbii” în
limba și literatura nr. 4/ 1974.
3 Tudor Vianu: „Nicolae Bălcesu, artist at cuvântului” în „Studii de
stilististică”, Bucureşti, ed. Didactică şi Pedagogică, 1968, p. 204.
4 Ibidem.
5 Cazacu Boris — „Probleme ale studierii lexicului” în vol. „Studii
de istoriea limbii române literare sec. XIX” vol. I, ed. Pentru lit.,
Bucureşti, 1969.
6 Andriescu Al. „Stil şi limbaj”, ed. Junimea, 1977, p. 126
7 Ibidem
8 P. V. Haneş, „Dezvoltarea limbii literare române din prima jumătate a secolului al XIX-lea”, Bucureşti, 1927, p. 178
9 Tudor Vianu: „Nicolae Bălcescu, artist al cuvîntului” în voi. Tudor
Vianu: „Studii de stilistică”, București, ed. Didactică și pedagogică,
1968, p. 204
10 Ibidem, p. 203
11 Cristea Valeriu: „Nicolae Bălcescu: Românii supt Mihai Voievod
Viteazul”, in vol. „Interpretări critice”, Bucureşti, ed. Crtea Românescă, 1970, p. 200-201
12 Teplea Gabriel: „Limba şi stilul scrierilor lui N. Bălcescu” în vol.
Teplea Gabriel, Bulgăr Gh. „Momente din evoluția limbii române
literare”, ed. Didactică şi Pedagogică, București, 1973, p. 191.
13 Nicolae Bălcescu: „Românii supt Mihai-Voievod Viteazul”, ed.
Minerva, București, 1982, pag. 98.
14 Gh. Bulgăr: „Analize stilistice” în vol. Stati Sorin şi Gh. Bulgăr
„Analize sintactice și stilistice”, ed. Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 1970, pag. 249.

Aspecte gramaticale
Nicolae Bălcescu a făcut apel în opera sa la cronici,
din care a împrumutat nu numai un material prețios de
fapte, ci și numeroase particularități de limbă, pe care le-a
încorporat intr-un mod personal între procedeele de care
se folosește , cu scopul de a mobiliza, cu cuvântul său
aprins conștiințele compatrioților în lupta pentru libertate.
Elementele lexicale populare, neologice și mai ales arhaice au fost topite în structuri gramaticale care poartă am-
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MIHAI EMINESCU,
străjerul A.D.N-ului Neamului Românesc

Prof. dr. Eugen – Marius ConStAntInESCU

Se împlinesc, se adună o sută şaptezeci de ani de
când a fost trimis în Lume ca dar ceresc Neamului Românesc Poetul fără Pereche, Purtătorul de Steag şi Sabie-Flacără, Cronicarul, Istoricul, Alesul Purtător de Cuvânt,
Trimisul, Străjerul Gliei Străbune, Sufletul Neamului Românesc, Stăpânul Limbii Române, Omul deplin al Culturii Române – toate acestea la un loc şi încă mai caut cuvântul
care să îi definească şi să îi cuprindă pe deplin complexa
şi vasta personalitate a lui Mihai Eminescu.
Nu am găsit, în înscrisurile vremii, cum a fost ziua
de 15 ianuarie 1850, dar cred că tăriile au fost cuprinse de
flăcări iar Genunea s-a cutremurat la naşterea celui ce şi-a
luat numele de la cel ce a purtat Sabia de Foc – Arhanghelul
Mihail.
Preocupat de istoria şi evoluţia acestui Neam încă
de la vârstă şcolară, Mihai Eminescu şi-a însuşit profund
cronica evenimentelor care au marcat viaţa Neamului Românesc în ultimii două mii cinci sute de ani, şi, bine informat,
a folosit cu mare pricepere şi într-o expresie plastică unică
această zestre în opera sa poetică – Scrisorile, Doina,
Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie! sunt doar câteva exemple ilustrative -, în proza sa – iau ca exemplu Sărmanul Dionis, Geniul Pustiu, Cezara -, şi în toată opera sa politică –
prin excelenţă polemică, având ca motiv evenimente politice, sociale, economice etc. contemporane lui, care i-au
prilejuit, fiecare ocazie în parte, invocarea unor momente
sau evenimente din istorie ori trăsături definitorii ale fiinţei
Neamului Românesc.
Având adânci rădăcini genetice în intelectualitatea
românească – stră-străbunicul poetului, Iovul Iminovici, născut în Banat la 1705, hirotonisit preot şi stabilit la Blaj la
1740, a avut doi fii, Iosiv şi Petrea, cel din urmă fiind bunicul
poetului; fiul acestuia, Gheorghe Eminovici s-a căsătorit, în
1840, cu Raluca Juraşcu, o moldoveancă bine situată material, cu care au avut împreună unsprezece copii, Mihai

fiind al şaptelea dintre ei. În 1841 tatăl său primeşte titlul de
căminar de la domnul Moldovei Grigore Mihail Sturdza
(1834 – 1849).
Alegerea zilei de 15 ianuarie ca Ziua Culturii Naţionale Româneşti este un palid omagiu pe care instituţiile
româneşti au acceptat să-l aducă Poetului Nepereche. Lui
Mihai Eminescu, numit în 1895 de către Elie Cristea, viitorul
Patriarh Miron Cristea, Luceafărul poeziei româneşti, îi datorăm însă mult mai mult.
Deşi a urmat cursurile unor universităţi de prestigiu
la Viena şi Berlin, nu a obţinut diplome sau certificate care
să ateste studiile urmate şi nu şi-a luat doctoratul în filosofie
(despre care se interesa Titu Maiorescu în ianuarie 1874,
vezi Junimea, II, 1971, p. 48), dar a cunoscut din surse
prestigioase cele mai noi descoperiri ştiinţifice, filosofice, inginereşti, cele mai noi idei ale lumii academice contemporane lui, le-a înţeles mult înainte ca acestea să intre în circuit
public – avea o capacitate uriaşă de a asimila cunoştinţe
noi - şi ne-a transmis aceste informaţii formulate în expresii
uşor de înţeles, uneori chiar în versuri. Mulţi dintre contemporanii săi români l-au înţeles puţin sau deloc. Ceea ce nu
i-a făcut viaţa uşoară, dar nici nu l-a împiedicat să-şi îndeplinească misia pe care şi-a asumat-o.
Prin întreaga sa creaţie, Mihai Eminescu este străjerul ADN-ului Neamului Românesc, şi, în acelaşi timp, personalitatea care ne-a făcut cetăţeni ai Universalităţii.
În opera sa politică, mult mai vastă decât a fost
studiată în şcoli sau facultăţi, Mihai Eminescu a abordat, cu
o capacitate de analiză greu de anticipat şi cu mare acribie,
mişcările momentului şi marile evenimente social – politice
cu care s-a confruntat, corelându-le cu aspecte esenţiale
ale istoriei naţionale, cu momente sau evenimente din trecutul Neamului Românesc, adesea propunând soluţii originale, spre învăţăminte celor ce aveau ochi să vadă sau
urechi să audă.
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Constatând că evenimentele din viaţa societăţii nu
pot fi evitate sau escamotate, comparând situaţia din
această lume cu cea din lumea siderală, Mihai Eminescu
avertiza: „ . . . precum o lege eternă mişcă Universul deasupra capetelor noastre, precum puterea gravitaţiunii le
face pe toate a pluti cu repejune în chaos, tot astfel, alte
legi, mai greu de cunoscut, dar supuse aceleiaşi necesităţi,
de la care nu este nici abatere, nici excepţie, guvernează
oamenii şi societăţile. . . . precum o constelaţiune e dată cu
necesitate, tot astfel evenimentele de pe Pământ se-ntâmplă într-un şir de mai nainte determinat. . . . Fără îndoială,
ceea ce are să se-ntâmple se va întâmpla.”1
Urmărind în timp rolul jucat de Neamul Românesc
în istoria continentului, pe de o parte, şi observând reacţia
nepotrivită a unei părţi a societăţii româneşti în faţa unor
evenimente importante, el spunea: „. . . Poporul nostru mic
este pus tocmai ca o muchie de despărţire între furtuna ce
vine din apus, pentru a întâmpina pe cea din răsărit. . . . oricât de înţeleaptă va fi politica micului popor, rezultatul evenimentelor va fi totuşi stabilirea unei preponderenţe politice,
pururi fatală nouă; chiar dacă nu ne-ar ameninţa cu nimicirea totală . . . curentul fatal de înnoituri, care e caracteristic
pentru epoca de spoială în care trăim, împinge pe majoritate
la punerea unor chestiuni ce nu pot decât să turbure ţara şi
să accentueze deosebirile de interes şi de partid între oameni. . . . dar e păcat şi nu e demn ca, atunci când timpurile
sunt foarte serioase, un popor să joace mica comedie a luptelor sale dinăuntru.”2
Bun cunoscător şi admirator al patriei iniţiale a
Neamului Românesc, Dacia Mare, pe care o considera „cea
mai curată zestre a noastră, esenţă a adevăratului suflet românesc.” şi militant hotărât pentru refacerea acesteia prin
unirea tuturor teritoriilor locuite de români, Mihai Eminescu,
împreună cu câţiva adepţi ai acestor idei, a înfiinţat, pe 24
ianuarie – Ziua Unirii Principatelor - 1882, Societatea Carpaţii, prin care se creau premizele realizării acestui program.
În şedinţele Societăţii Carpaţii din vara anului 1882 cerea
studenţilor români ardeleni care studiau în diferite instituţii
din România (Mică) să militeze în comunităţile lor pentru
desprinderea Ardealului din Imperiul Habsburgic şi alipirea
lui la Patria Mamă România. Ideea aceasta era mai veche
la Marele Român. Iată ce scria el în 1870: „. . . În articolul
„Echilibrul” publicat în Federaţiunea (no. 38 şi 39 – mai
1870) [ziar din Pesta, 22 aprilie / 4 mai 1870, semnat Varro],
am susţinut autonomia Transilvaniei, fărâmarea dualismului,
. . ., dreptul ce-l are fiece popor de a-şi determina voinţa
prin legi şi de-a avea un propriu organ pentru formularea
acestor voinţe, o legislatură . . . am publicat un articol asupra conchemării unui congres [al românilor din Transilvania]”3, prin care românii transilvăneni să-şi exprime dorinţa
de a se desprinde din Imperiul Habsburgic, devenit Austro
– Ungar din 1866, şi a se alipi la România.”
Cât priveşte întoarcerea lucrurilor în România vii-

toare către Dacia Mare, Mihai Eminescu scria: „În ţara asta,
oricum totul va trebui dacizat cândva”.
Abordând, în Scrisoarea III, un moment glorios din
istoria medievală a Neamului – confruntarea dintre Mircea
cel Mare, Domnul Ţării Româneşti, şi sultanul Baiazid, încheiată favorabil Domnitorului român, Mihai Eminescu
aminteşte un episod din istoria strămoşilor noştri geto-daci
care, în anul 513 î. Chr., l-au înfruntat pe Darius cel Mare,
regele Persiei, moment de la care, în acest an se împlinesc
2533 de ani, menţionat astfel în discursul Domnului român:
„După vremuri mulţi veniră, începând cu acel oaspe, / Ce
din vechi se pomeneşte, cu Dariu al lui Istaspe.” Încercând
să-i reţină atenţia lui Baiazid, Mircea cel Bătrân continuă cu
demnitate,: „Şi nu voi ca să mă laud, nici că voi să te-nspăimânt, / Cum veniră, se făcură toţi o apă şi-un pământ.” Evenimentul amintit a reţinut atenţia contemporanilor, marele
istoric grec Herodot,4 menţionându-l astfel: „ . . . geţii sunt
cei mai viteji şi mai drepţi dintre traci.”, o frumoasă carte de
vizită cu care strămoşii noştri au intrat în istoria scrisă a antichităţii.
Vitejia strămoşilor geto – daci, zestrea pe care
aceştia ne-au lăsat-o odată cu glia strămoşească, reprezintă seva ce hrăneşte demnitatea şi vitejia românilor lui
Mircea cel Bătrân, care, deşi l-a prevenit pe Baiazid spunându-i: „N-avem oşti / Dară iubirea de moşie e un zid . . .”
acesta nu a înţeles nimic şi a ales războiul, nu pacea. Război în care românii, înfrăţiţi cu codrii şi cu râul, au dezlănţuit
urgia care a zdrobit şi spulberat nu numai oastea otomană
ci şi făloşenia nemăsurată a încrezutului sultan Baiazid. Cu
mare putere de sugestie, Mihai Eminescu încheie scena
apoteotic: „Mircea însuşi mână-n luptă vijelia-ngrozitoare /
Care vine, vine, vine, calcă totul în picioare; / . . . / Risipite
se-mprăştie a duşmanilor şiraguri; / . . . / Peste-un ceas păgânătatea e ca pleava vânturată / Acea grindin-oţelită înspre
Dunăre o mână. / Iar în urma lor se-ntinde falnic armia română.”
Având în minte aceste mari fapte de arme şi atitudini care îl fac mândru de trecutul Neamului Românesc,
Mihai Eminescu, foarte fin observator al mersului lucrurilor
în vremea sa, este îngrijorat de situaţia în care au ajuns
Neamul şi Ţara şi încearcă să influenţeze în bine această
evoluţie. În textul „Iată de ce am fost numit „cosmopolit””5
el face următoarele precizări: „. . . în privinţa serbărei de la
Putna (Convorbiri, an IV, no. 14), am spus că frecările din
viaţa politică şi spirituală la români nu-şi au cauza lor pe
atât în interese personale (cum susţin unii), ci mai mult între
profunda sciziune dintre direcţiunile pe cari au apucat unii
pe de-o parte, alţii pe de alta . . . generaţiunea tânără are
trebuinţă de o singură direcţiune spirituală . . . Oamenii care
au început regenerarea naţională ne-au dat ideea întregului
ce noi avem a o realiza.” Ceea ce ne arată limpede că Mihai
Eminescu era deja un cetăţean conştient şi angajat în viaţa
social – politică a Ţării deşi, la vremea când a propus orga-
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nizarea Serbărilor de la Putna, în 1870, era student la
Viena.
Şi pentru că era preocupat de viitorul Ţării, Poetul
spune sugestiv ce-i doreşte Patriei sale: „Ce-ţi doresc eu
ţie, dulce Românie, / Ţara mea de glorii, tara mea de dor? /
Braţele nervoase, arma de tărie, / La trecutu-ţi mare, mare
viitor. / . . . / Spună lumii large steaguri tricolore / Spună cei poporul mare, românesc! / . . . / Vis de vitejie, fală şi mândrie, / Dulce Românie, asta ţi-o doresc!”
Vizionar şi îngrijorat de evoluţia Ţării, el vede ca
soluţie Unirea tuturor românilor din toate teritoriile locuite
de ei sub acelaşi steag, pentru că starea din vremea sa a
devenit de nesuportat: „De la Nistru pân’ la Tisa / Tot românul plânsu-mi-s-a, / Că nu mai poate străbate / De-atâta
străinătate. / Din Hotin şi pân’ la mare / Vin muscalii de-a
călare. / . . . / Sus la munte, jos pe vale / Şi-au făcut duşmanii cale./ . . . / Vai de biet român săracul! / Înapoi tot dă
ca racul / Nu îi merge, nici se-ndeamnă, / Nici îi este toamna
toamnă / Nici e vară vara lui / Şi-i străin în ţara lui. . . . /
Cine-au îndrăgit străinii / Mânca-i-ar inima câinii, /
Mânca-i-ar casa pustia / Şi neamul nemernicia. / Cine neau adus Jidanii, / Nu mai vază zi cu anii, / Ci să-i scoată
ochii corbii, / Să rămâe’n drum cu orbii! /
Cine ne-au adus pe Greci, / N’ar mai putrezi în veci! . . . Îndrăgi-i-ar ciorile / Şi spânzurătorile.”
Dar, pentru că „. . . Popoarele nu sunt producte ale
inteligenţei, ci ale naturei . . . În începutul desvoltării lor ele
au nevoie de un punct stabil, împrejurul căruia să se cristalizeze lucrarea lor comună, statul lor, precum roiul are nevoie de o matcă. . . Va să zică interesele individuale sunt
armonizabile. Iată dar ideea statului: ideea armoniei intereselor. . . .Societatea e mişcarea, statul stabilitatea.”6
Precizând că: „ . . . civilizaţia economică e muma
celei politice.”7, Mihai Eminescu susţine monarhia ca formă
de organizare a statului român. În articolul menţionat el face
analiza tipurilor de monarhie, distingând între monarhiile dinastice şi cele elective – cele din urmă fiind caracteristice
Ţărilor Române şi Poloniei.
Observând că prin reformele propuse de liberalii
– radicali există tendinţe periculoase pentru viitorul dinastiei,
al Ţării şi al Neamului, el critică dur şi acid poziţia acelui
partid şi reformele propuse de acesta: „Odată apucând pe
clina unor reforme cari nu ţin seama nici de datina ţării, nici
de aptitudinile poporului, nici de trecut, desigur că onor d.
C. A. Rosetti şi compania sa politică nu se vor opri numai
la regularea tocmelelor agricole, ci vor încerca să răstoarne
totul cu susu’n jos, pentru a ara pământul istoriei române
în toate direcţiunile, să nu rămâie nici sâmbure, nici rădăcină din ideile trecutului, pentru ca brazda să fie îndestul de
înfoiată şi moale să primească în ea sămânţa nouălor idei
. . . ale republicei. Se ştie că toate cele în ţara aceasta sunt
pentru onor tagmă, nu lucruri ce au raţiunea lor de-a fi în
chiar natura statului şi a poporului, ci afaceri de combinaţii

temporare şi de expedient.”8
Întrucât reformele iniţiate de această grupare vizau
transformări radicale şi în alte domenii, punând în pericol
bunul mers al societăţii, urmărind obţinerea controlului asupra unor instituţii de bază ale statului român, Eminescu le
atacă ferm: „Cu toate opiniile clare şi exprese ale ţării şi ale
organelor ei judecătoreşti, tagma voieşte eligibilitatea ei şi
proiectul în cestiune e depus pe biroul Camerei. Un proiect
voluminos, plin de cârciocuri, menit a face din justiţie
unealta de ocară a partidului roşu, . . ., o creaţiune a stării
timporare de corupţie.”9
În aceeaşi situaţie se află o altă instituţie definitorie
a Neamului Românesc - biserica. „Biserica? . . . maica spirituală a neamului românesc, care a născut unitatea limbei
şi unitatea etnică a poporului, care domneşte puternică dincolo de graniţele noastre şi e azilul de mântuire naţională
în ţări unde românul nu are stat, ce va deveni ea în mâna
tagmei patriotice? Un instrument politic. Un alt proiect de
lege voieşte a introduce în Sinoade pe onor. Sihleanu, pe
liberi cugetători şi pe atei”10
În finalul analizei Mihai Eminescu precizează: „Iată
pe scurt tendinţele viitoare ale partidului roşu: Patria un
hotel, poporul o amestecătură, biserica un teatru pentru politicieni, ţara teren de esploatare pentru străini, viaţa noastră
publică o ocazie pentru ilustrarea şi ridicarea în sus a imigraţiunii din câteşipatru unghiurile lumii. Şi toate le îngăduim
noi, o ţară de oameni, îngăduim ca un venetic să se atingă
de tot ce constituie trecutul nostru – de tot ce e menit a menţine caracterul şi unitatea poporului nostru.”11
Cât de actual este Mihai Eminescu astăzi! ! ! ! Eminescu – contemporanul nostru!
Pentru că astfel de reforme puneau în pericol ordinea socială Mihai Eminescu are şi soluţii: „Ştim asemenea
că un viu sentiment de stat, o conştiinţă întemeiată despre
solidaritatea intereselor naţionale, cari sunt şi trebuie să fie
armonizate, nu în opunere unele cu altele, un patriotism luminat şi mai presus de tendinţe înguste, nu are nevoie dea formula în teze generale lucruri care se-nţeleg de sine la
alţi oameni şi în alte ţări. . . . S-ar putea într-adevăr imagina
un sistem de idei politice, folositoare chiar, care să nu fie
conforme cu sentimentele şi aspiraţiunile ţării, dar în lumea
strictei necesităţi un asemenea sistem n-ar fi cu mult mai
mult decât productul unei imaginaţii fecunde. . . . adevăratul
progres nu se poate opera decât conservând pe de o parte,
adăugând pe de alta; o vie legătură între prezent şi viitor,
nu însă o serie de sărituri fără orânduială. Deci, progresul
adevărat fiind o legătură naturală între trecut şi viitor, se inspiră din tradiţiunile trecutului, înlătură însă inovaţiunile improvizate şi aventurile hazardoase.”12
Pornind de la ideea că „O clasă este într-un popor
un factor al armoniei societăţii” şi că la 1820 situaţia socială
în Ţară era bine definită: „Boerii mari, boerii mici slujbaşi;
ţăranii iobagi, cari stau sub ocrotirea acestora, fiind oamenii
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lor; clerul laic şi monastic. Aceştia nu stăteau sub autoritatea
statului. . . Boierul era aproape autocrat pe moşia sa. . . .
Cine rămânea să fie administrat de stat? Două elemente
neatârnate: 1) răzeşul, 2) negustorul şi breslele. Deci
vedem că existau două clase neatârnate, una ţărănească,
ieşită din războinicii împroprietăriţi, alta burghesă. Aceştia
nu erau oamenii nimănui.”13
În ultimul sfert al secolului al XIX-lea structura socială în România era mult modificată faţă de cea din primul
sfert al secolului, pentru că: „au căzut răzeşii, … au căzut
breslele, ….au căzut boerii.” şi, în condiţiile create de aceste
schimbări: „. . . influenţele străine găsesc în falangele naţionale goluri din ce în ce mai simţitoare, cum funcţiile vieţii
economice degenerează, cum arterii străine intră în corpul
nostru social, cum dispar clasele pozitive ale Moldovei om
cu om, clasă cu clasă, cum pământul românesc devine un
teren de exploatare pentru industria străină şi proletariatul
indigen.”14
În noile condiţii se schimbă şi comportamentul păturilor sociale active în viaţa social – economică a Ţării: „Negustorul vrea să fie boer, ţăranul fecior boeresc, boerul mic
– boer mare, boerul mare – Domn. . . . Dar prin această
grămădire la porţile privilegiilor şi ale slujbelor rămân goluri
economice, pe care le umple un element străin – evreii. . .
De aici înainte, într-o societate a nestabilităţii, . . . orice lege
organică a ţărei introduce elemente de nestabilitate.. . . Invaziile ruseşti aduc jocul de cărţi . . . un element de nestabilitate în averea oamenilor. . . . în schimbul vechei clase
boereşti, avem o nouă clasă, care n’o compensează pe cea
veche – clasa scribilor ... clasă de proletari ai condeiului,
fără nici o însemnătate pozitivă în stat, fără nici o însemnătate pentru naţiune, o clasă de turburători de meserie.”15
Evoluţia societăţii româneşti este marcată şi de un
alt fenomen: „Ne mirăm cu toţii de mulţimea crâşmelor din
ţara noastră – de mulţimea jidanilor – cauza e mulţimea rachiului, mulţimea velniţelor . . . Care au fost rezultatele ei?
O populaţie nesănătoasă, fără energie de caracter, fără
energie economică, ... în care mortalitatea creşte în mod
înspăimântător, iar sudoarea mâinilor ei se capitalizează în
mâinile unui element fără patrie, fără limbă, fără naţionalitate.”16
Vinovate de această situaţie sunt partidele pentru
că: „partidele noastre nu le numesc conservatoare sau liberale, ci oameni cu slujbă – guvernamentalii, – şi oameni
fără slujbă – opoziţia. . . . la noi nu sunt partide de principii
ci de interese personale.17
Mai există însă o speranţă: „Ne mai rămâne o singură clasă pozitivă – ţăranul român. . . . Aceasta este, întro ţară, clasa cea mai pozitivă din toate, cea mai
conservatoare în limbă, port, obiceiuri, purtătorul istoriei
unui popor, naţia în înţelesul cel mai adevărat al cuvântului.”18 Evident, este concluzia impusă de situaţia acelui moment. Astăzi lucrurile s-au schimbat mult şi în acest sector.

În aceste condiţii, care este soluţia? „Nu dreptul
public, ci păstrarea naţionalităţii noastre e lucrul de căpetenie pentru noi şi ar fi mai bine ca să nu alegem deputaţi
decât să piară naţia românească. . . . De aceea ne trebuie
trei lucruri: Stabilitatea, adică guvern monarhic, ereditar, mai
mult ori mai puţin absolut; Muncă, adică excluderea proletarilor condeiului de la viaţa publică a statului şi prin asta silire a lor la o muncă productivă; Economia, adică dreapta
cumpănire între foloasele aduse de cutare cheltuială şi sacrificiile făcute pentru ea; aceasta atât în economia generală
a statului cât şi în cea individuală.”19
De ce s-a ajuns aici? Pentru că: „Am admis legi
străine în toată puterea cuvântului, care substituie, pretutindeni şi pururi, în locul noţiunilor naţiune, ţară, român, noţiunea om, cetăţean al universului. . . . Am creat o atmosferă
publică pentru plante exotice, de care planta autohtonă
moare. . . . Azi avem cele mai înaintate instituţii liberale:
control, suveranitatea poporului, consilii judeţene şi comunale. Stăm mai bine pentru aceasta? Nu, de zece ori mai
rău.”20
Ce urmări au toate aceste măsuri? „ . . . constatăm
că, în acelaşi timp în care zeci de mii de străini imigrează
în fiecare an, românii, din contră, părăsesc ţara lor, . . . şi
emigrează? . . . Vom avea de-acum înainte dominaţia banului internaţional, impusă de străini; libertatea de muncă
şi tranzacţiuni; teoria de luptă pe picior în aparenţă egal, în
realitate inegal. . . . Peste tot credinţele vechi mor, un materialism brutal le ia locul, cultura secolului, mână-n mână
cu sărăcia claselor lucrătoare, ameninţă toată clădirea măreaţă a civilizaţiei creştine, Shakespeare cedează în faţa
bufoneriilor şi dramelor de incest şi adulteriu, cancanul
alungă pe Beethoven, ideile mari asfinţesc, zeii mor.”21
Şi în timp ce societatea înregistrează toate aceste
anomalii, viaţa politică a Ţării este marcată de aspecte care
umbresc toate gesturile politice deoarece: „Statul e azi maşina prin mijlocul căreia cei laşi se răzbună asupra potrivnicilor lor politici. Iată la ce hal am ajuns cu suveranitatea
poporului, libertatea, egalitatea, fraternitatea. Apoi bune
sunt? Bune, numai că au un cusur: Nu se potrivesc”.22
Şi peste toate acestea în Transilvania avem vecini
care ridică pretenţii de dominare: „Dar să fim servitorii . . .
cui? Ai ungurilor? Căci ce au aceşti oameni ca să ne superiorizeze? Au ei ceva ce noi nu avem? Au ei limbă? Au ştiinţe? Au arte? Au legislaţiune? Au industrii? Au comerciu?
Ce au? Limba? Sunetele îngrozesc piatra, . . . spiritul infiltrat
acestui material grunzuros, sterp, hodorogit, e o copie a spiritului limbei germane . . . Ştiinţele? Ce au descoperit ei nou
în ştiinţe? Prin ce au contribuit ei la înaintarea omenirii? Istoria civilizaţiunii a înregistrat numai o nulă. Legislaţiunea?
Drepturi şi legi sunt într-o eternă contrazicere . . . Arte şi literatură? O traducţiune rea din limba germană. Industria?
Germană. Comerciul? În mâna evreilor. . . Ungurii nu pot
avea, nici nu pot constitui o putere morală oarecare. . . Şi
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cine nu-şi aduce aminte cum au schimbat numele indivizilor
din districte întregi, încât bieţii locuitori nemţeşti nu ştiau în
urmă cum îi cheamă. . . Dar toată lumea ştie că ungurii
chiar în Ungaria proprie sunt în minoritate şi că numai prin
influenţări materiale la alegeri au putut improviza acea adunătură ce se pretinde Adunare. Noi nu ne putem pune în
relaţiune de domn şi aservit, nici putem intra în tranzacţiuni
cu oameni care pentru noi nu sunt competenţi de a lucra
ceva . . . Vina acestei direcţiuni o au descreeraţii lor de magnaţi, a căror vanitate îi făcea să creadă cum că în această
ţară, ce e mai mult a noastră decât a lor, ei vor putea maghiariza până şi pietrele. . . Asemenea cum nu te poţi înţelege cu un om a cărui limbă şi noţiuni diferă de ale tale încât
el rămâne pentru tine netraductibil – tocmai aşa nu te poţi
înţelege cu inteligenţa maghiară. . . Tu-i spui că naţiunea
română vrea cutare şi cutare lucru - el îţi răspunde că naţiunea română nici nu există. . . . Ungurii nu sunt superiori
în nimica naţiunilor cu cari locuiesc la un loc .”23
Pe de altă parte, după Unirea din 1859, România
a devenit un element important în politica Europei şi s-a integrat cu propria sa personalitate în istoria continentului:
„Întârziată de împrejurări neatârnate de voinţa noastră, îndată ce România dăduse semne de a sa vitalitate şi făcuse
să se nască încrederea că, în mijlocul statelor ce o înconjurau, putea să trăiască din propriile ei puteri şi din propria
ei conştiinţă naţională, nici stabilirea unei dinastii ereditare
n-a mai întâmpinat nici o rezistenţă şi, o dată cu recunoaşterea ei, putem zice că, din acel moment chiar, şi independenţa statului român în princip a fost deja recunoscută . . .
Examinând mai întâi starea noastră politică internaţională,
constatăm cu înlesnire că nu numai atributele suveranităţii
statului au fost câştigate înainte de 1866 [în vremea lui
Cuza], ci asemenea că recunoaşterea unei dinastii ereditare
era însăşi recunoaşterea suveranităţii reale a ţării.”24
Această integrare nu s-a făcut fără sacrificii, căci:
„Condiţiile impuse nouă prin Tractatul de la Berlin [1878] ...
pentru îndeplinirea unei simple formalităţi, ne-au impus sacrificii din care, unele, pe lângă gravitatea lor, mai constituie
şi o izbire directă în autonomia de legislaţie internă de care
pururea ne-am bucurat în trecut. [Modificarea art. 7 din Constituţia din 1866 şi acordarea dreptului de împământenire
străinilor de altă religie decât cea ortodoxă – evreii].25
De cealaltă parte nu am recuperat nici Basarabia
nici Bucovina, teritorii româneşti cu mare încărcătură naţională pentru români: „Basarabia este numele medieval al
Ţărei Româneşti şi vine de la numele dinastiei ... Basarabilor. . . Cu sabia n-a fost luată nici Bucovina de austriaci, nici
Basarabia de ruşi, ci prin fraudă.”26
Şi în timp ce la Berlin se modifica Tratatul de pace
de la San Stefano: „În Basarabia ocupată de ruşi . . . orice
manifestaţie de viaţă românească este oprită, rău privită şi
chiar pedepsită. . . . Un stat român înconjurat de state slave
. . . prevesteşte un nou şir de lupte, o nenorocire pentru

care nu ne mângâie decât conştiinţa trăiniciei poporului
român şi nădejdea de izbândă.”27
Chiar dacă ruşii fac în continuare presiuni pentru
Basarabia: „dacă ne vom păstra temeliile de existenţă socială, Rusia ne poate lua ce-i place şi pierderile ne vor fi trecătoare. Rusia voieşte să ia Basarabia cu orice preţ, noi nu
primim nici un preţ. Primind un preţ, am vinde; şi noi nu vindem nimic. . . . românii . . . rămân consecvenţi: nu dăm
nimic şi nu primim nimic. Românul care ar cuteza să atingă
acest principiu ar fi un vânzător.”28
Pericole nu ne ameninţă numai din exterior ci ele
există chiar în interiorul societăţii româneşti: „Un alt proiect
de lege şterge cincizeci de plaiuri c-o singură trăsătură de
condei. Dar multe din acestea au istoria lor proprie; unele
ascund începuturile legendare ale statului român, unele
sunt leagănul vechilor şi nouălor noastre oştiri teritoriale şi
a eroilor. Ce’nsemnează toate acestea în ochii unor oameni
pentru care România e numai din întâmplare o patrie . . . În
locul teoriei „român şi român” se erige teoria „om şi om” în
materie electorală, care, realizându-se va pune majoritatea
în mâna imigraţiunii, încât noi înşine să ajungem poate să
fim consideraţi ca străini în ţara noastră strămoşească. Iată
pe scurt tendinţele viitoare ale partidului roşu: Patria un otel,
poporul o amestecătură, biserica un teatru pentru politicieni,
ţara teren de exploatare pentru străini, viaţa noastră publică
o ocazie pentru ilustrarea şi ridicarea în sus a imigraţiunii
din câteşipatru unghiurile lumii. Şi toate le îngăduim noi, o
ţară de oameni, îngăduim ca un venetic să se atingă de tot
ce constituie trecutul nostru – de tot ce e menit a menţine
caracterul şi unitatea poporului român.”29
Prin vânzarea pământului către străini / evrei, prin
înstrăinarea comerţului şi reducerea producţiei românii au
ajuns într-o situaţie de-a dreptul critică: „În urmă cu 30 – 40
de ani aveam o clasă puternică de ţărani, nu bogată, dar
cuprinsă, şi începuturile unei clase de mijloc. Azi ţăranul
scade pe zi ce merge, proprietarul . . . asemenea, bresle
nu mai avem, negoţul încape pe mâini străine încât, mâine
să vrem să vindem ce avem, găsim cumpărători străini chiar
în ţară şi am putea să ne luăm lucrurile în spinare şi să emigrăm în America.”30
Şi în loc să se caute soluţii viabile pentru redresarea situaţiei „Ne înnegrim unii pe alţii pentru că simţim că
starea poporului românesc e nesuferită şi că ne-am încurcat
rău. Dar în această încurcătură, vina istorică şi blestemul
urmaşilor să cază asupra celor ce-au făptuit tor răul, asupra
liberalilor de orice nuanţă, care au format cadre goale, în
care au intrat tot gunoiul societăţii, au creat guvern reprezentativ pentru ca să-l împle oameni ce abia ştiu a îndruga
două cuvinte.”31
De aceea soluţia acceptată de Mihai Eminescu,
pe cât de surprinzătoare, este tot pe atât de justificată: „Daţimi statul cel mai absolutist, în care oamenii să fie sănătoşi
şi avuţi, îl prefer statului celui mai liber în care oamenii vor
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fi mizeri şi bolnavi. . . . Căci omul are pe atâta libertate şi
egalitate pe câtă avere are. Iar cel sărac e totdeauna sclav
şi totdeauna neegal cu cel ce stă deasupra lui.”32
Şi dacă Biserica a fost unul din factorii de unitate
naţională şi de progres social, în urmă şi aceasta este ameninţată: „Biserica ortodoxă a Răsăritului a luat la români o
formă deosebită de aceea a altor Biserici: ea nu e numai o
comunitate religioasă, ci totodată naţională. . . . ea a înlocuit
la români, în timpii cei răi, organizaţia politică şi economică.
. . . Cu toată toleranţa care caracterizează în sute de ani
Biserica noastră, nu e de tăgăduit că îngăduinţa ei răsărea
din tăria ei organică. Firele vieţii religioase se ţeseau în tot
organismul social: în familie, în şcoală, în relaţiile economice. Mânăstirile cele mari erau ateliere de industrie . . .
adevărate comunităţi şi de credinţă şi de muncă. . . . ceea
ce formează adevărata tărie a Bisericii este sentimentul religios, sentimentul de conexiune frăţească între membrii comunităţii bisericeşti. Acest sentiment piere pe zi ce merge
din România.”33
Schimbările sociale şi cele din gândirea socio-economică românească au efecte greu de contracarat: „Astăzi
capitalul e impersonal. O moşie străveche încape pe mâna
unui străin de origine, care caută să scoată lapte din piatră.
Puţin îi pasă de soarta lucrătorului, de biserică ori de şcoală.
. . . Lipsa de sentiment de rasă, lipsa de solidaritate între
popor şi clasele dirigente, recrutate dintre străini, lipsa de
simţ istoric şi naţional, ne-au adus unde suntem şi au prefăcut o ţară veche, cu trecutul ei cinstit, cu datinele ei oneste
într-un han de oameni străini . . . Dar ca de dragul lor, să
ucidem oamenii noştri proprii, ca de dragul luxului, desfătărilor, înlesnirilor de trai să compromitem existenţa fizică şi
morală a rasei române, iată ceea ce este de neauzit şi de
neînţeles.”34
Toate aceste idei exprimate cu scopul de a ajuta
societatea românească contemporană lui să-şi găsească
drumul propriu compatibil cu trăsăturile specifice Neamului
Românesc, fiinţei lui tradiţionale istorice, dar mai ales înfiinţarea Societăţii Carpaţii pe 24 ianuarie 1882, prin care a
militat expres pentru desprinderea Ardealului din Imperiul
Habsburgic şi alipirea lui la Patria Mamă România, i-au
adus condamnarea la moarte de către Guvernul de la Viena
şi, cu complicitatea unor personaje importante din societatea românească, Marele Poet Naţional a fost răpit, îmbrăcat
în „cămeşoiul de forţă” pe 28 iunie 1883 şi dus la sanatoriul
Şuţu, unde începe sfârşitul dramatic al celui Mai Mare
Român.
Cât de actual este Mihai Eminescu astăzi nici nu
mai trebuie demonstrat! ! ! ! Eminescu – contemporanul
nostru. Cât de actual este mesajul lui acum, când neprietenii
Neamului Românesc cată a sparge Marea Unire şi a anula
Tratatul de la Trianon. Cât de mult ne-ar trebui un Mihai
Eminescu astăzi! Mă rog la Bunul Dumnezeu şi la Sfântul
Neamului nostru, Bădia Mihai, să pună stavilă în faţa tuturor

neprietenilor acel zid „iubirea de moşie” care să-i oprească
şi în faţa căruia să se sfarme şi să piară toţi duşmanii, „Îndrăgi-i-ar ciorile / Şi spânzurătorile.”
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PORTRETE ȘI AMINTIRI LA OMAGIEREA A
135 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA COLEGIULUI
DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA

Zaharia PotÂRnICHE (n. 1922)
București
Portretul meu din trecut, dar și cel din viitor, recunosc, este cam laudativ. Însă, eu nu voi apuca festivitatea
celor 150 de ani de jubileu și trebuie acum sa fiu total sincer
și veridic, în același timp.
În liceu nu am fost un elev strălucit, ci de 7-8. Mi-a
plăcut întotdeauna să fiu printre cei mediocri, dar niciodată
„primul printre cei egali mie”. În momentele cruciale ale
existenței mele, pentru recunoștința ce o datoram părinților,
dascălilor mei și școlii care m-a luminat, am dat tot ce-am
avut în mine mai bun. Și atunci, așa cum învățasem din
cărți, am aplicat strategia napoleoniană, „maximum de efort
într-un anumit loc și un anumit moment bine ales”.
Și rezultatele au fost pe măsură, iar astăzi o spun
în fața dumneavoastră, dar mai ales în fața dragilor tineri
pentru a nu uita să facă și ei la fel. Iar atunci, în perioada
carierei, încă din tinerețe când mi s-a acordat încrederea
unei funcții de răspundere, am făcut la fel și pe măsura răspunderii. Și am reușit să mă pensionez cu gradul maxim de
inginer proiectant principal I. Iar după ce m-am pensionat,
am reînceput cariera de scriitor și poet pe baza aceluiași
principiu.
Când am absolvit liceul din Tulcea, în anul 1942,
eram în plin război antisovietic. Aproape jumătate din clasa
a VIII-a din acel an a plecat la școlile militare. Bacalaureatul
a avut loc la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galați, în iulie
1942. Acolo am ajuns puțini de la Tulcea. Am luat bacalaureatul făcând onoare liceului nostru, fiind clasat al cincilea
dintre cei cincizeci și cinci de candidați reușiți.
Fiind bolnav grav de mastoidită am fost amânat
medical un an, 1943, și am stat la părinți ca funcționar și
suplinitor la școala primară din Sulina. În vara aceluiași an
am fost operat la București, la spitalul „Filantropia”, după

care am susținut examenul de admitere la Politehnică, Facultatea de Silvicultură, reușind printre primii trei bursieri.
Am devenit absolvent la începutul anilor 1948 cu
mențiunea cum laude, anterior căsătorindu-mă cu Stela
Ghimuș, viitoarea poetă și prozatoare Stella Dobrogeanu
Perdix. Apoi am fost repartizat la Centrul de Exploatare și
Industrializare Falcău-Rădăuți, fiind numit curând șef al
rețelei forestiere timp de circa un an. Acolo m-am ocupat
de reabilitarea suprastructurii și a podurilor. La finele
aceluiași an, în plină naționalizare, am fost numit inginerșef al Centrului de Industrializare Bacău, cu un combinat și
două fabrici de cherestea, unde am lucrat până la începutul
anului 1952. Tot la Bacău am organizat prima fabrică de baracamente prefabricate modulate, pentru șantierele țării.
Ulterior am realizat un canal de aducțiune a plutelor ce aduceau buștenii la schela combinatului. Apoi am făcut parte
dintr-un grup de specialiști organizat de Controlul de Stat
și am mers la câteva fabrici, care nu-si realizaseră planul
timp de două luni.
La începutul anului 1952, fiind transferat în cadrul
Direcției generale exploatări, m-am ocupat de noua tehnologie a exploatărilor mecanizate ca inginer-șef, iar în același
an am fost numit șef serviciu la Institutul de Cercetări și Proiectări din Industria Lemnului București (ICPIL), specialitatea organizarea șantierelor și devize. În cadrul institutului
am organizat calcularea devizelor la centrul de calcul ICPIL
București. Cu o întrerupere am activat ca șef al serviciului,
organizând Laboratorul geotehnic și hidrologic. Apoi am revenit la serviciul meu de organizare a șantierelor, fiind avansat în ultimii ani la gradul de inginer consilier. În afara
activității profesionale am înființat la București cenaclul literar „Copaci de Lumină”, unde am publicat trei antologii lite-
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1938. Cu colegul Virgil Mitan la Tulcea
(reproducere din vol. Adio suveniruri tulcene!)

1939. În uniforma de străjer, alături de colegul Nicolae Vizireanu
la Tulcea (reproducere din vol. Adio suveniruri tulcene!)

rare. Cu ocazia aniversării celor 50 de ani ai ICPIL
București, ni s-a conferit întregului grup de specialiști Medalia Muncii.
M-am pensionat la 62 de ani, în 1985, rămânând
mai departe președintele Cenaclului. Am continuat să scriu
literatură după pensionare, pentru lucrările soției mele ca
redactor de carte, precum și pentru lucrările mele, realizând
15 volume împreună. În acest timp am fost membri a două
cenacluri literare de mare importanță din capitală: „George
Călinescu”, condus de academicianul Șerban Cioculescu,
și „George Bacovia”, condus de soția poetului, Agatha Grigorescu Bacovia. În acest timp, la ședințele cenaclului Academiei am cunoscut și am avut contacte culturale și literare
cu mari personalități, precum Cella Delavrancea, Alexandru
Balaci, Virgil Carianopol ș.a.
Din 2015 sunt membru al Societății Scriitorilor
Târgovișteni, iar din 2017 membru al Asociației „Aegyssus”
a Scriitorilor Tulceni. Tot în anul 2017 mi s-a acordat Di-

ploma de haretist de onoare al Colegiului Dobrogean „Spiru
Haret”, în urma apariției volumelor Amintiri din Europolis
(2014) și, în special, Adio suveniruri tulcene! (2016).
*
În ceea ce privește colegii de liceu de curs superior, despre care vorbesc în amintirile mele din Adio suveniruri tulcene!, volum apărut la Editura Favorit din București
în 2016, cred că important este, în primul rând, cum au promovat în viață, în carieră și în activitatea civilă, deși pe mulți
dintre ei nu i-am văzut de la absolvire. Iată ce mai pot spune
azi, după mai bine de 75 de ani de atunci.
Mă gândesc la Ionel Adamache, șeful clasei a V-a
și un foarte bun sportiv. A făcut Facultatea de mine și petrol
și a ajuns un distins inginer petrolist, care destul de repede
a făcut carieră în S.U.A. Desigur, printre primii ar fi trebuit
să vorbesc despre Vasile Pană (Vică). El a rămas în țară și
a devenit medic primar ginecolog, profesând o viață în-
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treagă acolo în Dobrogea, la Spitalul Județean Constanța.
Apoi mi-l amintesc pe bunul nostru amic, viitorul dr. inginer
agronom Nicolae Virgil, conferențiar la Institutul pedagogic.
Nu poate fi uitat medicul militar Radu Valente, fiu de preot
și elev eminent care a absolvit liceul la Tulcea, iar pentru o
vreme a făcut parte din cadrele Ministerului de comerț exterior în industria de medicamente.
Regret astăzi că nu am reușit să aflu aproape
nimic despre celebrul Gospodin, fiu de avocat din Tulcea,
protejatul profesorului de religie pentru combativitatea sa
ateisto-socialistă. Interesantă este cariera lui Efremov Leonard, simpaticul coleg din clasa a V-a care și-a continuat
studiile superioare în particular, iar peste ani îl găsim ca director specialist la Radio, dar și ca ginere al dirijorului Constantin Bobescu și un perfect vorbitor de limba rusă.
Să vorbim acum despre colegul meu de gimnaziu
de la Sulina, cu care am absolvit liceul la Tulcea. Este vorba
despre Leonte Scorda Ioan, care astăzi împlinește aceeași
vârstă cu mine, 96 de ani. A făcut Academia Militară în Germania, iar destinul l-a trimis pe frontul de est la câțiva km
în fața Moscovei timp de o sută de zile, de unde a scăpat
cu viață ca singurul militar român care a participat la unica
bătălie de tancuri de la Kursk din 1943. El a avut această
șansă de a rămâne în istoria scrisă și nescrisă, ajungând
în final la gradul de general al Armatei Romane. Și din
această experiență dramatică a devenit eroul transfigurat
al romanului Războiul lupilor păduchioși, scris de Dan Gîju,
apărut anii trecuți la Editura Favorit din București.
Deși nu făceau parte dintre noi, ci din clasele superioare nouă, aduc aici amintirea celor doi dirijori de coruri,
elevii iubiți ai profesorului de muzică Nicolae Udrescu,
plecați în alte lumi, Ludovic Paceag și Vasile Pantea, ajunși
pe scena Ateneului Român și a Sălii Radio. Iar alături de ei
să ne amintim de actorul de operetă Toni Buiacici, fostul organizator al spectacolelor teatrale ale liceului. Tot din același
grup îl amintim și pe profesorul universitar de neurologie de
la Facultatea din Timișoara, Enciu Minciu, decedat și el nu
demult.
Îmi fac datoria față de Cel de Sus și față de țară
aducând în fața dumneavoastră memoria, dar și spiritul fostului meu coleg de bancă din cursul superior Cocu Remus,
fiul parohului din comuna dobrogeană Beidaud, simpaticul
și mult iubitul elev al profesorului de matematică și astronomie Adam Răileanu, absolvent în 1945 al școlii militare
antiaeriene din Ministerul Apărării, care a fost ucis mișelește
de un politruc în gara Sinaia așteptând trenul să meargă pe
front, în Ardeal, pentru simplul motiv că povestea cu haz
unui camarad, insinuându-se că râdea de Armata roșie. Iar
dosarul său nu se găsește niciunde în vreo arhivă, nici as-

tăzi nu știu unde a fost înmormântat, dar dacă ar fi trăit ar
fi ajuns profesor de balistică, așa cum și-ar fi dorit și cum
era apreciat în școala militară.
*
Aduc un omagiu și profesorilor noștri din cursul superior, în marea lor majoritate oameni valoroși și cu tact pedagogic desăvârșit, care au rămas în istoria școlii și în
cartea învățământului tulcean.
Începem cu profesorul de limba română Marin Angelescu, care i-a urmat profesorului Ștefan Topală plecat la
alt liceu. Era un om de o blândețe rară și de o bunătate
aparte, în plus semăna cu poetul George Bacovia, iar la
lecțiile lui, plimbându-se printre bănci, mai mult șoptea decât
vorbea, dar cine avea urechi de auzit, auzea. De la el am
învățat toleranța, modestia și îngăduința. Se cade să ne
amintim de cei mai bătrâni în continuare, cum ar fi Nicolae
Udrescu (Udrică), profesorul de muzică, un profesor de
modă veche căruia îi murise recent soția care se numea
Draga. Își ținea lecțiile în mod obișnuit în sala noastră de
curs, iar formația corală numai în cabinetul lui de la etajul
II, unde exista o orgă nou-nouță adusă din Austria în 1937,
cu fonduri obținute de el de la prefectură. Acolo noi, coriștii,
ascultam muzică din clasicii vechi români și străini: Alexandru Flechtenmacher, Eduard Caudella, Cesar Franck ș.a.
Profesorul Udrescu a fost cel care, cu ani înainte, a compus
imnul liceului pe cuvintele lui Ștefan Topală. Lângă cabinetul
lui era laboratorul de fizică și de chimie al profesorului Vasile
Crîlov, iar lângă laborator atelierul de modelat în lut al profesorului de franceză Constantin Calafateanu, venit de curând ca absolvent de la Sorbona. Calafateanu nu s-a
dezmințit și a devenit pictorul de mai târziu, dar și profesor
la Sorbona în istoria artelor.
Și acum să vorbim despre tatăl artistului de mai
sus, Alexandru Calafateanu, profesor de științe ale naturii,
modelul aristocratului atât în profesie, în comportament, cât
și în ținuta vestimentară, fiind botezat de înaintașii noștri pe
nedrept „Scorțosu”. A fost și el director foarte apreciat câțiva
ani, iar lecțiile lui de științe naturale erau model de expunere
și de claritate. De la el am învățat într-o singură lecție problema diviziunii celulei în toate fazele ei, pe care o aveam
în memorie acum câțiva ani. Ne spunea «Bună dimineața,
băieți!» și eram băieții lui, la el nu existau corigenți.
Urmează la rând profesorul de geografie și fost senator Popescu Comișani, vechi titular de la care am învățat
toleranța și sfaturile bune date celor recalcitranți. Nu lăsa
niciodată corigenți și de acest lucru profitau cât mai mulți
care nu înțelegeau că învățau pentru ei și nu pentru
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profesor. S-a pensionat în anul 1939. Să vorbim acum despre părintele diacon Vasile Iliescu, căruia nu-i venise vremea hirotonisirii fiindcă nu era căsătorit. Dacă i-ai fi dat jos
anteriul de culoare gri, ar fi putut sta alături de unul dintre
noi, dar îl dădea de gol cioculețul blond și mustăcioara care
abia se vedea. Era prietenul elevilor cu adevărat, asemeni
unui frate mai mare.
Urmașul profesorului Alexandru Calafateanu este
chemat la apel, profesorul de naturale Titus Păuna, un
model lesne de urmat. Întâi așeza pe tablă cu creta colorată
desene cu lecția zilei. Apoi începea să expună lecția de la
un capăt la altul, rar, metodic, ca sa poată fi scrisă și de cei
din fundul clasei. El este cel care, alături de părintele Iliescu,
supraveghea de la orele 21 sala cinematografului și cu bună
știință se aseza în banca întâi, iar de acolo nu întorcea
capul să-i regăsească pe cei din fundul sălii, deghizați în fel
și chip. Să completăm acum ceva despre figura exuberantului profesor Vasile Crîlov, pe care natura îl crease ca pe o
micuță statuetă de Tanagra ce aducea cu un băiețel de
proporții regulate, având și un spirit fabulos.
Profesorul de limba germană Ignat Iavorschi era
un profesor bine pregătit profesional și ținea lecții de o calitate mulțumitoare pentru niște neștiutori ca noi de limba
germană. Era însă foarte pretențios, intransigent și arogant
față de elevi, de aceea nu era iubit de noi toți, iar notele pe
care le dădea erau deosebit de mici. Eu, singurul din clasă,
am reușit să obțin pentru prima dată un 10 de care el a fost
nemulțumit că a trebuit să mi-l dea mie, elevului mediocru.
Și de aceea, când au venit tezele corectate, m-a scos la
tablă și m-a pus să scriu întreaga teză din nou, dovedind
astfel că nu am copiat. Însă nici atunci nu m-a crezut în totalitate, trecându-mă în bancă. Era un pasionat fumător de
pipă, pe care și-o aprindea imediat ce părăsea clasa și intra
cu ea aprinsă în cancelarie. În fotografii profesorul Iavorschi
se poza cu pipa în gură, ca semn distinctiv.
Să vorbim despre tânărul și exuberantul profesor

de limba latină, venit în acel an 1938 de la universitatea pe
care o absolvise. Este vorba despre Sandu Andrei, tulcean
de origine și fost absolvent al liceului. Purta aproape în
permanență uniforma de comandant de străjeri a liceului,
la fel ca și profesorul Manolache de matematică, dar era și
un bun șahist care jucând cu zece adversari la un loc nu
pierdea partidele, cel mult o remiză. Era totodată și un iubitor de muzică clasică, profesorul Udrescu încredințându-i
bagheta corului spre sfârșit de an. A plecat pe front în timpul
războiului ca sublocotenent și a murit la Odessa ori Sevastopol.
Nu în ultimul rând îl evoc și cu acest prilej pe marele profesor de matematică și astronomie Adam Răileanu,
director al liceului în acea perioadă. Era un profesor total
din punct de vedere profesional și un pedagog excepțional,
care știa să fie iubit de toți elevii, deși preda una dintre cele
mai grele materii. Avea talie intelectuală și morală de profesor universitar, însă era de o modestie rară. Pe vremea
aceea avea aproximativ 50 de ani și dovedea o dragoste
deosebită față de orașul Tulcea și față de patria lui adoptivă
România, fiind bucovinean de origine germană. A fost declarat evreu și scos din funcția de director al liceului, deși
își dovedise cu documente originea. Soarta a vrut să moară
la numai 61 de ani, pe când fiica lui, actuala profesor Emilia
Mititelu-Răileanu, avea doar câțiva anișori. Despre Adam
Răileanu am scris un corolar în volumul Adio suveniruri tulcene!, intitulat „Efigie pentru posteritate”.
Păstrez multe amintiri și multe alte portrete, din negura timpului, îmi vin acum în minte! Dar mă opresc aici!
La mulți ani, Mândră Școală Dobrogeană!
Nota autorului: Această evocare, nepublicată până în prezent, a fost scrisă la solicitarea conducerii Colegiului Dobrogean „Spiru Haret” Tulcea, cu prilejul aniversării celor
135 de ani de la înființarea primei școli secundare românești
din Dobrogea (1883-2018).
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CAMIL PETRESCU ȘI EUGEN LOVINESCU,
ÎNTRE POLEMICĂ ȘI PAMFLET

drd. Ioana (FRUntE-LAtĂ) tRAnDAFIR
Școala Doctorală Litere, Universitatea din București
necesitate pentru că ea este de fapt o manifestare vitală a
literaturii”. Pe un ton avântat, Camil Petrescu pune semnul
egal între critică literară și polemică. Deplânge faptul că ,,revistele nu mai fac niciun fel de critică literară”, ci se
mulțumesc a fi ,,simple buletine editoriale ale cointeresaților”
și continuă: ,,Firește, vechiul pretext e că polemicile de
acum sînt personale, subiective. Ca și când ar fi existat
vreodată polemici – obiective. O părere este înainte de toate
un act de credință ideologică […] Cel mai ,,senin” dintre
scriitorii ultimului timp, cel mai sceptic, cel mai ,,indulgent”
a avut totuși idiosincrasiile lui literare, ura lui durabilă, neînduplecată nici de moartea adversarului. Anatole France
nu a iertat pe Zola, pe Lecomte de L’Isle nici când aceștia
deveniseră busturi de piatră. Polemicile sînt cu atât mai cinstite cu cît sînt mai personale.” Încheie totuși pe un ton mai
rațional: ,,Aceasta nu înseamnă însă lipsă de stil, insultă
grosolană, indiscreție ignobilă. Sau bandă organizată care
înțelege polemica după capul mahalagiilor apași. Atac anonim, noaptea, cu chinoroz în ochi, denunțul la poliție neiscălit, molestarea copiilor. Polemică însemnează numai
intransigență, hotărâre ireductibilă pentru că arta însăși nu
e reductibilă.” 1
Despre spiritul polemic al lui Camil Petrescu au
scris, printre alții, Ovidiu Ghidirmic (Camil Petrescu sau Patosul lucidității, Ed. Scrisul românesc, 1975), George Nițu
(Pamfletul în literatura română, Editura pentru literatură,
1967), Dorin Popa (Jurnalistul Camil Petrescu, Institutul European, Iași, 2007) ș.a.
În exegeza Idiosincraziile unui filosof irascibil2
Anton Adămuț încearcă să creioneze un portret în alb și
negru al lui Camil Petrescu folosind drept material mărturiile
unor contemporani, ,,din ce direcție vor fi venind”. Studiul
conține referiri la polemica dintre Camil Petrescu și Mircea

Chiar dacă în lucrarea de licență intitulată Elemente de modernitate în opera lui Camil Petrescu au fost
abordate scrierile critice ale lui Eugen Lovinescu într-un capitol distinct ( III: ,,Sburătorul” și contribuția lui Eugen Lovinescu la modernizarea literaturii române), referirile s-au
rezumat la reliefarea rolului determinant pe care l-a avut
mentorul cenaclului literar Sburătorul și al revistei omonime
în modernizarea literaturii române și în promovarea tinerilor
scriitori care răspundeau ,,spiritului modern al veacului”.
În capitolul următor al lucrării, intitulat Camil Petrescu – eseist nu s-a făcut nicio referire la eseul-pamflet
Eugen Lovinescu sub zodia seninătății imperturbabile, tocmai pentru a nu se pune în lumină un aspect mai puțin onorant al vieții și creației unuia dintre cei mai importanți scriitori
români din perioada interbelică.
Acum, după ce s-au scurs mai mult de cincisprezece ani de la scrierea lucrării de licență la care am făcut
referire, considerăm că o judecată obiectivă a creației unui
scriitor poate fi făcută doar cunoscând și aspectele mai
puțin luminoase.
Poet, dramaturg, romancier, estetician și filosof ce
se află veșnic în căutarea lucidității și a autenticității, mereu
măcinat de dorința de a găsi esența lucrurilor (iar când
crede că a găsit-o într-o doctrină filosofică proprie de-a
dreptul revoluționară o depune spre păstrare la Vatican) –
aceasta este imaginea lui Camil Petrescu în ochii multora
dintre contemporanii săi. În cei peste 40 de ani de activitate
literară, în gazetărie, eseistică sau teatru, Camil Petrescu
și-a atras multe inamiciții, dar și câțiva prieteni pe viață.
Indicii asupra modului în care romancierul
apreciază necesitatea polemicii aflăm în articolul său Polemicele, articol care începe tranșant: ,,Nu mai sînt polemici.
Polemici literare bineînțeles. Și urmează: ,,Polemica este o
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a fi trecut prin zona deliberației intelectuale. […] Fără a-i
contesta, așadar, valoarea estetică și recunoscându-i chiar
de a fi scris poate pagina cea mai originală a literaturii noastre, spiritul pamfletar constituie totuși un principiu de anarhie
morală.”5. Și continuă: ,,Pătruns de aceste considerații și
scrupule de ordin moral, fără a mai aminti și de revulsia instinctivă față de orice exagerare, nu mică mi-a fost mirarea
când m-am văzut la rândul meu tratat ca pamfletar…După
primul sentiment de uimire, mi-a fost însă ușor să discern
elementul de adevăr al acestei învinuiri, întrucât, practicat
în dublul proces al unei simplificări și al unei amplificări, impresionismul conține virtual însuși germenele pamfletului,
adică al caricaturii bazate pe surprinderea trăsăturii dominante a fizionomiei morale sau fizice, pentru a fi evidențiată
prin izolare și prin accentuare. Numai în acest sens și critica
mea e pamfletară […]. 2. În timp ce, evoluând într-o lume
de realități și de personalități, prin vehiculul unei imagistici
colorate, viguroase, fără simțul de reținere, pamfletul și-a
creat o expresie de o rară plasticitate, stilul criticei mele,
mai ales în epoca de maturitate, stil mat, alb, se manifestă
printr-o evidentă ocolire a imaginii, printr-o tendință tot atât
de fățișe spre abstractizare.”6
În ceea ce privește spiritul său polemic, criticul
afirmă: ,,Apariția Sburătorului (1919), cu necesitățile lui săptămânale, și mai ales apariția celui de al doilea Sburător
(1926), cu o atitudine polemică afirmată categoric, făcându-mă
să trec peste repulsiuni temperamentale și principiale, m-a
silit la o polemică activă, în care absența pasiunii s-a dovedit
a fi o armă eficace. Prin simpla ei atitudine de detașare și

Eliade (polemică purtată în vara anului 1928 și găzduită de
Universul literar și Cuvântul), aprecieri ale lui Constantin
Noica, Mihai Ralea, Constant Ionescu (fost coleg de liceu
și prieten până la capăt al autorului lui Danton), Mihail Sebastian (și el prieten fidel). Drept inamici ai lui Camil Petrescu, Adam Adămuț îi numește pe Toma Vlădescu, Dan
Botta, Petru Manoliu, Dragoș Protopopescu, Nicolae Carandino.
Cu toate că își afirmă imparțialitatea, Adam
Adămuț folosește uneori ironia; de exemplu, atunci când
afirmă: ,,cert este că a avut Camil Petrescu vocația
nemulțumirii”, atunci când îl numește pe Camil Petrescu
doar ,,Camil” sau ,,noocratul”3; iar mărturiile contemporanilor la care face referire sunt preponderent defavorabile
scriitorului - dar poate că aceasta era de fapt realitatea - cei
mai mulți contemporani nu erau prea încântați de personalitatea destul de dificilă a lui Camil Petrescu.
Despre spiritul pamfletar al criticii sale, Eugen Lovinescu vorbește în volumul al doilea al Memoriilor:, apărut
în 1932: ,,Una din pozițiile cele mai statornice ale acestei
critici4 rămâne încă atitudinea împotriva spiritului pamfletar,
fenomen caracteristic al culturii române, a cărui explicație
stă probabil în faza ei de evoluție, ce-și găsește în el expresia firească a unor pasiuni transformate în act înainte de

Foto 1: Camil Petrescu la braț cu actrițele
Maria (Mimi) Botta și Cecilia (Cici) Constantinescu.
Sursa foto: http://gurmicica.blogspot.com/2016/10/camil-petrescu-prada-frumoaselor-din.html

Foto 2: Eugen Lovinescu :
https://www.wikiwand.com/ro/Eugen_Lovinescu
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indiferență, ironia conciliantă constituie un instrument polemic cu mult mai puternic decât violența ce-și trădează slăbiciunea și acordă o superioritate de poziție numai prin ton,
în afară de orice considerație de amănunt asupra obiectului
în discuție. Fără a fi abuzat, de altfel, de libertățile obișnuite
și din sentimentul demnității personale și al unei inutilități
definitive, polemicile în care am intrat s-au desfășurat,
așadar, normal, cu beneficiul de totdeauna al stăpânirii de
sine asupra impetuozității pasionale.”7
Adăugăm la cele de mai sus și remarca lui Nicolae
Manolescu: ,,Deosebirea dintre polemică şi pamflet, una de
idei, celălalt de cuvinte, a făcut-o, se ştie, E. Lovinescu în
cartea lui din 1940 consacrată lui Titu Maiorescu, al cărei
subtext era prin excelenţă polemic.”8.
Că Eugen Lovinescu a purtat polemici cu autori
sămănătoriști sau poporaniști (printre care Nicolae Iorga,
Octavian Goga sau I. Al. Brătescu-Voinești) este lucru lesne
de înțeles. Ceea ce surprinde este descrierea făcută lui
Camil Petrescu în același volum al Memoriilor în care își
expusese aprecierile la evoluția criticii sale, a spiritului său
pamfletar sau polemic.
Rândurile dedicate lui Camil Petrescu nu sunt o
ilustrare a teoriei marelui critic despre polemica de idei iar
gestul pare cu atât mai de neînțeles cu cât Eugen Lovinescu
avusese cuvinte de apreciere la adresa autorului Ciclului
morții atunci când îi publicase în paginile revistei Sburătorul
primele poezii.
La rândul său, Camil Petrescu încalcă și el regulile
unei polemici și folosește un ton virulent atunci când îi dă
replica mentorului de la Sburătorul în pamfletul Eugen Lovinescu sub zodia seninătății imperturbabile. Autorul lui
Danton îl acuză pe critic chiar de plagiat, incriminat fiind un
fragment din Istoria civilizației române, vol. II, 1925, pag.
220-224, fragment care ar conține, de fapt, ,,întors pe dos
ca o mănușă”9 eseul Limba literară publicat de el în nr. 1
din 1924 al Revistei române.
Consemnăm faptul că pamfletul considerat de o
deosebită virulență a fost publicat în mai multe numere din
România literară, revistă al cărei director era Liviu Rebreanu. Acesta este motivul pentru care în răspunsul său
Epilog la o polemică literară (răspuns publicat în Calendarul,
an 1, nr. 64, 1932) Eugen Lovinescu îl atacă pe cel pentru
care avusese doar cuvinte elogioase la apariția romanului
Ion.
Această scurtă trecere în revistă a disputei mai
mult sau mai puțin literare dintre Eugen Lovinescu și Camil
Petrescu ne dovedește că și scriitorii sunt în primul rând oameni, cu calități și defecte, cu simpatii și antipatii. În ,,Finis
Camillo”, articol introductiv la ediția apărută în 2004 la Editura Gramar a pamfletului Eugen Lovinescu sub zodia
seninătății imperturbabile, Florica Ichim se arată și ea

,,șocată de brutalitatea tonului” și încearcă o deslușire a
relației dintre cele două mari personalități. După cum
mărturisește, o primă soluție pe care a întrezărit-o a fost
obținerea unei mărturii de la Monica Lovinescu, ,,intelectual
imparțial”, din toate jurnalele sale vădindu-se admirația constantă pentru scriitor și dragostea pentru părintele său. Îi
cunoștea bine pe amândoi. Deși ideea i s-a părut Monicăi
Lovinescu ispititoare, boala o împiedica să-i dea curs și să
ofere iubitorilor români de literatură descifrarea relației dintre
două mari personalități.”10. Astfel că, după ce ,,purcede pe
firul însemnărilor lăsate de cei doi”, în principal al Memoriilor
lui E. Lovinescu, exegeta operei camilpetresciene concluzionează referitor la sentimentele lui Eugen Lovinescu:
,,Personajul [Camil Petrescu] îl enervează continuu, îl indignează constant, n-are încredere în el, în creația lui, în
ce întreprinde. […]. Este limpede, îl exaspera ca om, nu-l
interesa ca publicist.”11.
Cu ultima parte a afirmației, cea referitoare la dezinteresul criticului de la Sburătorul față de publicistul Camil
Petrescu, criticul Ion Simuț12 nu este de acord. Iar concluzia
enunțată la finalul articolului ni se pare cât se poate de pertinentă: ,,Interesantă este, fără îndoială, contrapunerea unei
estetici fenomenologice împotriva unei estetici psihologice,
dar asta se întâmplă prea târziu, în ultima parte a articolului,
când furia s-a potolit, iar energia de a continua discuţia s-a
epuizat. Alimentarea şi dezvoltarea unui conflict ideologic,
mult mai util în peisajul criticii româneşti, sunt ratate de supraestimarea unui conflict temperamental, de umori incompatibile. Furia lui Camil Petrescu se consumă la suprafaţă,
ratând confruntarea de profunzime cu E. Lovinescu, abia
întrezărită în datele ei esenţiale prin câteva scântei ce se
sting repede în frenezia vanităţilor rănite.”13
În încheiere, ne îngăduim a face o scurtă
speculație: credem că nu doar boala a împiedicat-o pe Monica Lovinescu să dea curs invitației de a desluși tainele
relației dintre tatăl autoritar și unul dintre prietenii săi din
adolescență și prima tinerețe, ci și pudoarea pe care
mărturisește că a moștenit-o de la tatăl său, despre care
scrie: ,,mă accepta pesemne ca pe pisica noastră persană,
Djala (adusă cu avionul de Cella Delavrancea din Egipt),
prin blana căreia își trecea mâna când scria la birou. Cu
condiția să nu-l surprindă cineva, cu toate că întreaga casă
știa că locul Djalei, acordat de tata, era pe biroul lui când
scria. Dacă se deschidea ușa, gonea pisica, negându-i astfel orice farmec baudelairian. O pudoare zbârlită pe care o
înțeleg prea bine: mi-a trecut-o și mie.”14. Mai mult, într-un
interviu acordat Doinei Jela și publicat în România literară
în 1999, Monica Lovinescu se destăinuise: ,,La apa Vavilonului se vrea o ușă deschisă înconjurată însă de mai multe
porți închise. Totul nu e spus, deoarece totul îmi aparține și
uneori nu mi-l spun nici mie însămi. Sunt locuită de demonul
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discreției și nu-l pot contrazice decât parțial.”15 Iar pentru a
lămuri deplin meandrele acelei relații trebuia să aducă la lumină lucruri mult prea personale, așa cum este și un fragment din scrisoarea mamei sale datată 3 octombrie 1947:
,,Azi Maria16 mi-a povestit unele infamii ale lui Cam[il]
P[etrescu] care era furios pe tine și credea că i-ai refuzat
lui colaborarea pe care i-a oferit-o Ghighi, înainte de mariaj,
în vreme ce această colaborare i-ai oferit-o lui Cinci17 și altor
amici ai săi. Era hotărât să nu vină la gară să te vadă, spunând
că te urăște. Textual. Iată un cancan care m-a scârbit de cei
trei C. așa cum îi numești tu afectuos în scrisorile tale.”18.
Din păcate, nu este acesta singurul motiv pentru
care Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu - mama Monicăi Lovinescu și fosta soție a temutului critic – ar fi fost îndreptățită
să-i poarte un profund resentiment lui Camil Petrescu.
Atunci când aceasta aleargă disperată, aproape implorându-l să o ajute pentru a păstra măcar mobila pe care o
primise drept zestre, autorul Sufletelor tari îi dă o declarație
aproape anonimă: ,, [9 decembrie 1949] Vineri seara […]
Lungă convorbire cu Camil; o declarație semnată Membru
al Ac[ademiei] RPR, asta e tot ce a putut face ca să-mi fie
de folos și să-i impresioneze pe asesorii populari.”19.
Cu toate acestea, la moartea artistului, Ecaterina
Bălăcioiu-Lovinescu îi scrie fiicei ei o scrisoare ce se poate
constitui într-un emoționant necrolog: ,, […] Cum mă trântisem pe un scaun din bucătărie, telefonul: ,,A murit Camil”.
Dragul nostru prieten! Ți-aduci aminte cum intra la cenaclu,
puțin pieziș, zâmbind, îi mai ții minte ochii albaștri, mici, dar
plini de ironie și de inteligență? Nu l-am mai văzut de peste
un an; l-am întâlnit pe colt, pe Academiei, lângă Universitate, și am stat de vorbă mai mult de un sfert de ceas; în
timpul ăsta privea mereu, cu ochii lui iscoditori, când la
dreapta, când la stânga, când în spate, cum avea obiceiul.
Se trezesc în mine atâtea amintiri: primele lui poezii de după
Războiul din 1918, citite la cenaclul din Câmp[ineanu], entuziasmul meu tineresc la premiera Actului venetian, Ioana
Boiu, care aproape că-mi intră în casă, poate chiar în momentul când primele lopeți de pământ răsună, lugubru și
aspru pe sicriul lui. Maria [Botta] mi-a spus că trupul îi este
depus la Academie și că va fi îngropat mâine, vineri, la ora
6. Am luat din bibliotecă volumul tatălui tău, Istoria literaturii
române contemporane. Recitind tot ce se referă la Camil
am retrăit cu o claritate și o intensitate dureroase ședințele
literare din Câmpineanu, discuțiile și vocea autoritară a
tatălui tău, care emitea concluzii fără apel. Dragii mei, se
duc cu toții. Ce mult spera să te mai vadă într-o bună zi!
Revedea și retrăia anumite scene, dialoga, plin de umor și
de ironie. Credeți-mă, merită să-i păstrați o bună amintire,
frumoasă, pioasă și demnă. Asta simt acum, când asfințitul
îl salută, în ajunul marii călătorii subpământene. Nu vreau
să mai adaug nimic”20
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LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI
TULCEA

Gheorghe BĂiSaN

HAIDAR

care au trecut în drumul lor spre Haidar (Varuş = Hârşova,
Groapa Ciobanului, Gârlici, Dăeni), despre care afirmă că
erau locuite de români, “majoritatea fiind din cei ce au trăit şi
sub dominaţia turcească, restul mocani din Transilvania,
crescători de oi şi cojani din diferite părţi ale ţării.”
Cu siguranţă, alături de români trebuie să fi locuit şi tătari, veniţi aici după războiul Crimeii, care au plecat după
1878, când au fost înlocuiţi de români.
Satul s-a depopulat în ultimele decenii, evoluând spre
desfiinţare: 331 locuitori în 1900, 437 în 1912, 400 în 1930,
364 în 1948, 289 în 1956, 230 în 1966, 138 în 1977, 25 în
1992, 19 în 2002 şi 11 în 2011, aceşti ultimi supravieţuitori
care se încăpăţânează să reziste într-o localitate care
agonizează, fiind români.
Ca şi localitatea care a existat cândva mai la răsărit
(Stânca, n.n.), pe care localnicii o numeau Mahometcea
până prin 1965, satul Haidar a fost prins în planurile de sistematizare agrară impuse de regimul comunist prin anii ‘60’70, chiar dacă la acel moment păreau a duce o viaţă
normală, desfăşurând activităţi agricole rentabile, după cum
mărturisesc persoane care au trăit acele vremuri. Pe un
blog semnat Ishtar, posesoarea acestuia a descris întâlnirea
cu câţiva ciobani care hălăduiesc cu turmele prin aceste
pustietăţi, prilej cu care a aflat date interesante despre cele
două sate (Haidar şi Mahomencea). Unul din ciobani spunea: “Io, domniţă dragă îs din Vaslui. Am vinit aice să fac
armata la Megidia. Şi la armată am lucrat cu animale.
P’ormă am rămas ca cioban aici în Dobrogea. Stau la Rahmanu, am casă, femeie şi 5 copii. Acu’ lucrez aici la patron
în Haidar. Stânca (Mahometcea, n.n.) nu mai e demuuult,
cam după timpul lu’ Ceauşescu s-a desfiinţat satu’. Era frumos şi ăla. Avea ceape cu vaci de lapte şi multă vie. Era
mai mare ca Haidar.” Întrebat ce s-a întâmplat cu lumea din
sat, ciobanul a răspuns: “A plecat lumea, ce era să facă?!

Alte denumiri: Hayda; Gaida (harta austriacă de la
sfârşitul sec. XVIII)
Cătun din componenţa comunei Casimcea, este situat
la 12 km NV de centrul de comună, pe stânga râului Topolog, într-o zonă deluroasă dominată de dealul Capadina
(176 m).
Vatra sa are formă ovală, cu o reţea stradală regulată,
în funcţie de drumul comunal care-l străbate, o cale ocolitoare nemodernizată desprinsă din cea care face legătura
dintre Corugea şi Rahman. Drumul care-l leagă de cele
două localităţi este format din porţiuni afectate de puhoaiele
de vară, şanţurile făcute de tractoarele care circulă prin
zonă sau de micile cursuri de apă, care au albiile săpate
printre straturile de şisturi verzi din care este alcătuit Podişul
Casimcei.
Deşi rezonanţa numelui este tătărască, satul a fost întemeiat de români, înainte de războiul din 1877-78, în sprijinul acestei afirmaţii stând informaţia lui I. Ionescu de la
Brad (1850), care-l dădea depopulat, dar şi mărturia unui
bătrân localnic, culeasă de învăţătorul Al. Gâlă, transmisă
apoi lui D. Şandru. Iată ce declara moş Ion Lungu: “Am venit
din judeţul Brăila în anul 1885, cu părinţii mei şi alte familii.
Părinţii mei, originari din Prahova, erau români mocani de
religie ortodoxă; ocupaţia lor era plugăria şi creşterea vitelor
în judeţul Brăila.
Am trecut Dunărea, iarna, pe la punctul Vadu-Oii, comuna Giurgeni. … În satul Haidar am găsit 10 familii români
dobrogeni din satul Dăeni şi 29 familii de mocani din diferite
părţi ale ţării.
În primăvara anului 1886 a mai venit un număr de 12
familii de râmniceni, toţi cojani, şi am format satul Haidar,
cu numele Silişti, rămas dela turci.”
Acelaşi bătrân face referire şi la alte câteva sate prin
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adăpat animalele, doar izolarea e mare, dar păstorii, prin
definiţie, sunt oameni solitari, călători neobosiţi cu turmele
lor în căutare de păşuni cu ierburi fragede.
Numele Haidar este derivat probabil de la rădăcina
“haid” sau “aid”, care a dat cuvântul turcesc “aitamak”
(transformat de români în haidamac), care semnifică cel
care mână vitele (deşi mai are şi sensul de vagabond, derbedeu). Tot la fel de bine ar putea proveni şi de la cuvântul
turcesc “aidar”, cu semnificaţia a chiui, a face zgomot.
În opinia lui Al. P. Arbore, numele satului ar putea proveni de la cuvântul turcesc “gaidar”, care semnifică cruzi,
perfizi, trădători.
După cum afirmă moş Lungu, iniţial satul s-a numit
Silişti, denumire care înseamnă vatră de sat, ceea ce presupune existenţa uneia sau mai multor localităţi, poate temporare, anterioare momentului invocat de el.

Din ce să trăiască ?! Nu-i nici magazin în sat. Au rămas
numai ăia bătrâni, dar au murit, n-a mai venit nimeni după
ei. Înainte era frumos! Se făcea nunţi se petrecea… era
lumea altfel !”
Vorbind despre această situaţie, un alt cioban localnic,
Vasile, spunea: “Io sunt de aici din Corugea. Am fost tractorist la IAS Casimcea, da’ s-a desfiinţat şi acum îs cioban.
Am familie şi copii, am şi animale. Câteva oi îs ale mele.
Satul ăsta s-a numit Mahomedcea după numele la un boier
turc, da’ bătrânii îi zicea Memencea înainte. Era destul de
mărişor şi avea şi CAP. S-a desfiinţat că aşa o vrut Ceauşescu. A luat mai întâi curentu’, o desfiinţat şi ceapeul şi
lumea a plecat. Ce era să mai stea ?”
Călătorul care trece prin Haidar, are strania senzaţie
pe care trebuie să o simtă cei care trec prin aşezările fantomă ale căutătorilor de aur din vestul american. Satul pare
că a fost atins de o boală misterioasă, un cataclism care a
stins orice formă de viaţă. Nu se vede ţipenie de om, nu se
aude niciun lătrat de câine sau cântecul vreunei păsări de
curte. Totul pare înţepenit în timp. Probabil cei 11 cetăţeni
înregistraţi la ultimul recensământ nici nu mai stau în sat, ci
în Casimcea sau poate în Corugea şi Rahmanu, ei păstrându-şi doar pământurile şi cocioabele dărăpănate, pe
care nici nu mai au puterea şi poate nici interesul să le repare. Singurii care stârnesc praful sunt cei câţiva oieri cu
turmele lor, care trec nepăsători pe lângă casele fantomatice, cu ferestre lipsă şi cu uşi legate cu sârmă.
În Haidar casele au fost lăsate în voia Domnului, de
parcă populaţia a dispărut subit: bucătării cu plitele de teracotă ruinate şi cu ţoale de codiţe pe jos, damingene atârnate de grinzile putrede, războaie de ţesut părăsite cu iţele
şi bucăţi de ţol lucrat în ele, uşi şi ferestre deschise, cu tencuiala căzută… Sunt imagini agonizante cu care localnicii
s-au obişnuit deja, nu li se mai pare nimic ciudat sau nelalocul lui.
Singura preocupare a celor 11 supravieţuitori este agricultura, lipsită de eficienţă, care nu asigură decât un trai la
limita subzistenţei. Satul nu dispune de nicio dotare, fiind
propus de multă vreme spre a fi dezafectat, singurul lucru
care-l mai ţine în viaţă fiind speranţa că terenurile agricole
cu care puţinii supravieţuitori au fost împroprietăriţi după
1989 vor face minuni. Numai că urmaşii lor nu se mai întorc
în sat, pentru că şi-au pierdut nădejdea că satul lor le mai
poate fi de vreun folos. Pe culmea unui deal, câteva cruci
ruginite sau altele din piatră cioplită, ca şi temelia pe care a
fost cândva o biserică, mai arată că pe aici au trăit oameni.
În zonă au fost semnalate câteva familii de păstori
veniţi cu turmele din zona Sibiului, care profită de păşunile
extinse pe care pot să-şi pască turmele şi de gradul de izolare şi depopulare, nefiind deranjaţi decât de cei care
administrează turbinele eoliene care au împânzit dealurile
din jur. Stepa este bună, în zonă sunt multe izvoare pentru

GRInDU

Alte denumiri: Pisica, până în 1964
Sat şi comună (fără alte localităţi componente) din NV
judeţului, este situat pe malul drept al Dunării, într-o zonă
în care fluviul execută un puternic meandru, cunoscut sub
numele de Cotul Pisicii, la o distanţă de circa 70 km de municipiul Tulcea.
Vatra satului are aspect alungit şi ocupă o zonă de
grind, înconjurat de incinte îndiguite şi desecate, cultivate
agricol. Partea cea mai extinsă este aşezată pe malul fluviului, partea estică fiind mai alungită şi îngustă. Textura
este ordonată. Există informații potrivit cărora vatra satului
era amplasată inițial pe un grind situat între Dunăre și o
gârlă care unea Brăila de Isaccea, folosită intens de corăbiile turcești. Odată cu lucrările de asanări și îndiguiri începute în 1986, toată zona a fost transformată în teren agricol,
dovezi despre vechea cale navigabilă fiind doar picioarele
de pod care apar în locul numit “Lățime”, pe unde trece
șoseaua actuală care duce la Galați.
În sat se ajunge urmând un drum nemodernizat de
cca. 10 km care se desprinde din DN22 Tulcea - I. C.
Brătianu, cursele cu vaporaşele de călători care legau satul
de Galaţi fiind abandonate şi înlocuite cu cele de microbuze,
care asigură transportul călătorilor până la bacul care leagă
cele două maluri.
În sec. XVIII aici se stabileau primii români din Basarabia, în majoritate pescari şi crescători de animale, dar şi
câteva familii de ţărani din Moldova şi Muntenia, fugiţi de
apăsarea dărilor tot mai împovărătoare. Satul apare pe o
hartă austriacă anterioară anului 1800 sub forma Pezica,
fiind o modificare a cuvântului românesc. În 1750 se semnalau 175 locuitori de proveniență moldovenească, așa cum
o demonstrează numele păstrate până astăzi, care sunt
identice cu cele din letopisețele moldovenești. Într-un alt do-
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cument austriac, cel al sublocotenentului Franz Mihalovici
(1873), acesta vorbeşte despre o localitate care ar corespunde satului Grindu, dar care poartă o denumire cu totul
ciudată: “Malul drept începând de la Galaţi (cel dobrogean,
n.n.), este plat, mlăştinos şi supus inundaţiilor, pe acesta situându-se satul Tschamina (Ciamina ?!), de unde malul drept
este înconjurat până la oraşul Isaccia de o mlaştină mare.”
Agentul polon Korsak semnala în Pisica un număr de
22 de case, locuite de turci și români. În 1850 era sat curat
românesc. Românii sosiţi pe aceste locuri s-au preocupat
de dezvoltarea localităţii, construind biserică (1875) şi
şcoală (1888). Avem informaţii că până în 1888 instruirea
copiilor era realizată de învăţătorul Ion Buzdugan, venit de
prin părţile Salonicului, în jurul anului 1860. Neştiind decât
cuvintele, nu şi alfabetul latin, acest învăţător a fost nevoit
să se şcolească la Galaţi, pentru ca la rândul său să-i poată
învăţa carte pe elevi. La vremea respectivă, taxa de
şcolarizare pe care o plătea fiecare elev era de 12 galbeni
anual. Ceva mai târziu, prin 1896, satul număra circa 400
locuitori şi avea o şcoală mixtă, cu un învăţător plătit de stat,
precum şi biserică.
Bătrânii satului vorbesc despre un celebru tâlhar, pe
nume Terente, care îşi făcuse sălaşul prin locurile sălbatice
din zonă şi care, după ce a furat fata preotului din sat, a fost
hăituit multă vreme de poterele tocmite de autorităţile statului. Grindu este unul din puținele sate românești în care a
funcționat o judecătorie, existând o dovadă incontestabilă
despre aceasta, respectiv ștampila păstrată în arhiva primăriei.
Populaţia satului a evoluat după cum urmează: 471 locuitori în 1900, 1.011 în 1912, 967 în 1930, 1.566 în 1948,
1.930 în 1956, 2.137 în 1966, 1.692 în 1977, 1.432 în 1992,
1.582 în 2002 şi 1.356 în 2011, aceştia din urmă fiind în totalitate români.
Ocupaţiile locuitorilor îmbină cultura cerealelor cu

creşterea animalelor (oi, porci) şi pescuitul. În grădinile
cetăţenilor se cultivă un soi de viţă-de-vie adaptat la
condiţiile edafice şi inundaţii, care creşte ca nişte arbuşti,
fără a fi nevoie de araci. În sat există o asociaţie agricolă
şi, în ciuda eforturilor făcute de autorităţi pentru a realiza şi
o intreprindere piscicolă, acestea s-au dovedit zadarnice,
chiar dacă încă se înregistrează destui pescari autorizaţi.
Turismul pare să fie o activitate tot mai tentantă. De
altfel, dezvoltarea actuală a localităţii se bazează pe
proiecte realizate cu fonduri structurale europene, care se
referă atât la agricultură cât şi la servicii sau dezvoltarea infrastructurii (toate uliţele satului au fost asfaltate !).
Doar o parte din forţa de muncă este ocupată în Galaţi,
ca urmare a restructurărilor produse în industria marelui
oraş, fapt ce a contribuit şi la creşterea uşoară a numărului
populației din intervalul 1992-2002.
Satul are în dotare o grădiniţă şi o şcoală cu clasele IVIII, excelent întreţinute, în care elevii au la dispoziţie o
bibliotecă cu peste 5.000 de volume. Este una din cele mai
frumoase şcoli tulcene din mediul rural. Din păcate,
populaţia şcolară este în scădere. Astăzi mai există o grupă
de grădiniţă (33 copii), 3 clase ale ciclului primar (55 elevi)
şi numai 3 de gimnaziu (41 elevi).
O altă bibliotecă, cu peste 8.000 volume se află în dotarea căminului cultural. În sat funcţionează un dispensar
uman, mai multe magazine, chioşcuri alimentare şi baruri,
precum şi un oficiu poştal.
Prin eforturile unui primar gospodar, sprijinit de sponsori generoşi, s-a ridicat o biserică nouă, cea veche
devenită neîncăpătoare, fiind realizată din scânduri. Ea
păstrează o catapeteasmă considerată extrem de
valoroasă, monument de arhitectură şi de artă creştină.
Această biserică a fost realizată în intervalul 1990-2006,
poartă hramul Sf. Nicolae şi este slujită de un preot paroh
şi un diacon.

Epava vasului
Mogoșoaia și
Eugen Malihen,
singurul
supraviețuitor din
familia sa
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Elevii din Nănești (Vrancea) participând
la comemorarea victimelor tragediei din 1989

Monumentul funerar al familiei Malihen (9 victime)

În ziua de 10 septembrie 1989 satul a fost zguduit de
o tragedie navală care a îndoliat foarte mulţi cetăţeni. În
acea dimineaţă, pe o ceaţă temporară, nava de călători
Mogoşoaia, care făcea curse regulate între Galaţi şi Grindu
a fost lovită de un convoi de barje bulgăresc şi scufundată
în câteva secunde. Şi-au pierdut viaţa atunci 274 persoane,
aproape toate din sat.
În cartea Mogoşoaia - istoria unei tragedii, Petre Rău
face afirmaţia că numărul exact al victimelor nu a fost clar
stabilit, existând mai multe variante. El prezintă în finalul
cărţii sale o listă de 219 persoane, din care 9 erau membrii
echipajului. Controversat este şi numărul supravieţuitorilor,
cei mai mulţi afirmând că cei care au scăpat din cumplita
întâmplare ar fi între 15 şi 17. Confuziile sunt create de faptul că autorităţile comuniste au dorit să minimalizeze amploarea evenimentului şi să absolve de orice vină pe
marinarii români.

Cu toate acestea, ca să realizăm amploarea dezastrului care s-a abătut în acea zi de toamnă asupra satului,
cităm doar cifrele statistice realizate de primăria Grindu: 9
familii şi-au pierdut toţi membrii, 6 ambii părinţi, 4 mama şi
copiii, 3 tatăl şi copiii, 5 doar copiii, 28 mamele şi 30 taţii.
Tristul record este deţinut de familia Malihen, care a
numărat 9 victime, singurul supravieţuitor fiind Eugen, un
copil de 4 ani care s-a salvat ţinând în mână un bidon de
plastic gol.
În amintirea tragicei întâmplări, s-a realizat un monument, fostul primar al comunei punând la dispoziţie propriul
teren pentru acest scop.
Satul a dat literaturii române pe profesorul și poetul
Ioan Gheorghiţă.
În legătură cu numele Pisica, se crede că el ar fi fost
dat din cauza numărului mare de pisici sălbatice care trăiau
prin zăvoaiele de sălcii de pe grinduri.

Elevii școlii din Grindu –
campioni la diverse competiții
sportive și cultural-artistice
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ILGAnII DE SUS

haholii.
Tata fiind hahol, ne-am așezat la început casa în Ilganii
de Sus. Cu timpul nu s-a mai ținut cont de aceasta și prin
căsătoriile dintre haholi și români, satul a devenit o mare
familie.”
Sărbătorile se țineau de două ori, atât pe stil vechi cât
și pe stil nou, spre bucuria copiilor, care primeau daruri de
două ori, când porneau cu colindul, cu Vecera sau Bună
dimineața. Autoarea mai vorbește și despre felul în care locuitorii se ajutau între ei, făcând “clacă”: “Fiecare nouă familie își construia casa acolo unde găsea teren, dar mai
ales își căuta loc lângă prieteni, părinți, frați. Toate casele
erau construite cam la fel. Uneori gospodarii și le construiau
singuri atunci când erau mai înstăriți, dar cel mai adesea și
le construiau prin clacă, la care lua parte tot satul.
Și noi, copiii, eram de ajutor. Căram apă cu găleata de
la Dunăre, aduceam boțurile la cei care le aruncau pe
schelă. Ne așezam unul după altul și dădeam din mână-n
mână boțurile din lut sau chirpicii făcuți din pământ, paie și
apă. Cu cât eram mai mulți, cu atât treaba mergea mai bine.
Femeile erau cele care pregăteau mâncarea. ...Și așa, după
câteva clăci, când te uitai, casa era gata. O lăsau o lună să
se usuce, se puneau apoi podul, ușile, geamurile, o lipeau
și îi făceau acoperișul din stuf care se găsea din belșug în
bălțile noastre. Gardul cu care se făcea delimitarea curții și
a grădinii tot din stuf se făcea. Astfel, toamna te puteai muta
în casă nouă.”
Practic, în anii ‘50-’60 viața satului era, ca și acum,
strâns legată de cea a satului Partizani. “Tot în vatra satului
Partizani era și o bisericuță, unde se adunau duminica toți
gospodarii, indiferent de etnie. Atunci, oamenii erau
credincioși și era o rușine ca duminica să nu vii la biserică.
După slujbă, mai stăteau la poartă de vorbă de una, de alta,
sau erau invitați la o masă caldă la un vecin, la o rudă, căci
oamenii din satul meu erau primitori și darnici. După ce se
odihneau, la lăsarea serii mergeau la horă...”
Despre felul cum se învăța carte, autoarea scrie: “La
mare cinste erau și cele două școli cu învățători și profesori
devotați copiilor, una în Partizani, alta în Ilganii de Sus. Până
în clasele I-IV, fiecare copil se ducea la școală în satul în
care locuia. Începând cu clasa a V-a, toți copiii învățau la
școala din Partizani.”
Atmosfera idilică din anii copilăriei fostei educatoare
s-a risipit, odată cu îmbătrânirea populației și viața tot mai
plină de griji. Copiii de vârstă școlară sunt o raritate în micul
sat, care se îndreaptă spre depopulare.
Spre deosebire de omonimul său, Ilganii de Jos, satul
nu dispune nici măcar de un magazin, toate serviciile fiind
asigurate de satul Partizani.
Ocupaţiile locuitorilor îmbină pescuitul cu creşterea
animalelor (vite, cai), recoltatul stufului sau ciupercilor, care
cresc din abundenţă în pădurile de plop de pe grind. Recent, o bună parte din aceste păduri au fost tăiate, oferind
de lucru cetăţenilor şi extinzând spaţiul pentru păşunatul
vacilor şi cailor.

Sat din componenţa comunei Maliuc, este amplasat
pe stânga braţului Sulina, faţă în faţă cu satul Partizani, din
aceeaşi comună, la o distanţă de circa 13 km E de reşedinţa
de judeţ.
În sat se ajunge pe calea apei, până la Partizani, unde
opresc vasele de călători, sau pe uscat, până în aceeaşi localitate, în ambele cazuri trecerea Dunării făcându-se cu
barca.
Vatra are o formă alungită (răsfirată), de-a lungul grindului pe care este amplasat, nu foarte lat, care permite doar
un rând de case. La est de sat se desprinde un canal care
duce spre lacul Tătaru. După scufundarea vasului Rostok
(1991) între cele două localităţi, partea din aval a satului a
fost dezafectată pentru lărgirea şenalului navigabil, cele 6
familii implicate în această operaţiune fiind mutate în capătul
din amonte al satului, în gospodării moderne la acea vreme,
construite cu fonduri de la stat. În aceeaşi parte a satului
s-a înfiripat în ultimii ani un nucleu de clădiri cu destinaţie
turistică, dovadă certă a potenţialului de care zona dispune,
ca şi a direcţiei care trebuie urmată pentru dezvoltarea localităţii.
Date certe atestă existenţa localităţii în timpul războiului Crimeii, populaţia fiind alcătuită la acea dată din români, ruşi şi ucraineni. Despre acest lucru vorbeşte
recensământul din 1941, precizând că locuitorii ruşi erau
fugari veniţi din Rusia, pentru a scăpa de persecuţiile religioase. E posibil ca şi omonimul său, Ilganii de Jos să fi
existat, altfel nu s-ar putea explica atribuirea numelui, dacă
nu cumva cele două sate şi-au primit numele în momente
diferite. În dicţionarul Lahovari apare doar o localitate cu
numele Iolgan, cu o populaţie de 59 de persoane, toţi pescari ruşi. Este posibil ca aceea să fie satul Ilganii de Sus,
deşi numărul de locuitori este mai aproape de cel al satului
Ilganii de Jos.
De atunci şi până în prezent, populaţia a cunoscut următoarea evoluţie: 79 locuitori în 1900, 200 în 1912, 315 în
1930, 227 în 1948, 248 în 1956, 445 în 1966, 167 în 1977,
68 în 1992, 62 în 2002 şi 52 în 2011. Cifrele parcă sunt trase
la indigo cu cele din Ilganii de Jos, cu excepţia celei din
2002, care nu mai indică nici un fel de creştere. Şi aici predomină populaţia românească, alături de care apar 4 ucraineni şi 3 ruşi-lipoveni.
Populația satului a fost totdeauna amestecată, formată
din rușii haholi și români, care au trăit în perfectă înțelegere
unii cu alții, s-au ajutat și sprijinit în tot ceea ce se întâmpla
în viața satului izolat, în care singura legătură cu “restul
lumii” era satul de “peste drum”, adică Partizani. Una din locuitoarele satului, educatoarea Angela Dumbravă, evocă
într-o carte de amintiri momentele copilăriei trăite în micul
sat din deltă: “Satele noastre sunt așezate pe malul Dunării,
pe brațul Sulina, și aici locuiesc haholi și români de o parte
și de alta a Dunării. Pe partea dreaptă, în Partizani, locuiesc
românii, iar pe partea stângă a Dunării, în Ilganii de Sus,
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O CARTE DIVInISSIMĂ

Constantin Bejenaru – BECo
În Cartea Divinissimă „EMINESCU – ZEUL TUTELAR AL SPIRITUALITĂȚII NOASTRE”, semnată și adjudecată de Domnia Sa, Profesorul Sacerdotal
GHEORGHE BUCUR (apărută la Editura Burebista –
București, 2019), pe bună dreptate, respectiv cu mâna pe
inimă, cum ne place nouă, românilor, s-o spunem, autorul
Cărții despre care facem vorbire consideră că este de datoria noastră ca, în contextul de astăzi, al negării valorilor
culturale românești, când ni se oferă, în schimb, modele
străine cel puțin îndoielnice, impuse de globalizare, să sperăm în valorile care ne asigură specificul național în eternitate. Cea mai înaltă dintre aceste valori este EMINESCU –
simbolul solar al neamului și bolta spiritualității românești.
Înainte de a scrie mai departe, țin să explic de ce consider
Cartea Divinissimă. Păi, în primul rând, pentru că, cercetând biografia lui EMINESCU, autorul observă că Poetul
provine dintr-o familie cu aplecare spre cele sfinte. În 1855,
când cumpără moșia de la Ipotești, căminarul Gheorghe
Eminovici, mai cumpără (cu 250 de galbeni) și o bisericuță
din lemn (existentă și astăzi) situată aproape de casă. În ea
se ruga mama lui Eminescu, Raluca Eminovici, care provenea dintr-o familie evlavioasă; trei surori (Olimpiada, Frevonia și Safta), o nepoată (Xenia) și doi frați (Iachint și
Calinic) îmbrăcaseră rasa călugărească. În curtea
bisericuței sunt cinci morminte: al lui Gheorghieș și al Ralucăi, precum și ale celor doi fii ai lui Iorgu și Neculai. Într-o
parte este mormântul Casandrei Alupului, „Floarea albastră”, iubita de la 13 ani a lui Mihai.
Citind și recitind Cartea Divinissimă a Profesorului
Sacerdotal Bucur Gheorghe, aflăm multe lucruri care mai
de care mai interesante, mai emoționante despre Viața și
Opera „zeului tutelar al spiritualității noastre”, a Românilor,
cum atât de divin inspirat îl supranumește Domnul Profesor.
Toate acestea le aflăm din capitolele incitant-percutante cu
asupra de măsură: „O analiză a fizionomiei etnice a lui Mihai
Eminescu, realizată de criticul G. Călinescu”, „Eminescu și
câmpul morfogenetic geto-dac”, „Motivul soarelui în lirica

antumă a lui Mihai Eminescu”, „Motivul soarelui în poemul
postum eminescian «Memento mori»”, „Paralelism între viziunea lui M. Eminescu și a lui G. Coșbuc privind mitul soarelui”, „Dacismul – coordonată definitorie a creației și
personalității lui Mihai Eminescu”, „«Rugăciunea unui dac»
– expresie a unei profunde drame existențiale”, „Valori stilistice ale folosirii verbului în «Scrisoarea I»”, „M. Eminescu
– soare al poeziei românești”, „Unirea tuturor românilor –
ideal patriotic fundamental al lui Mihai Eminescu” și „Mitul
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Eminescu – mit cultural fundamental al matricei identitare
naționale” – bijuterii literar-eseistice, din care unele au mai
văzut lumina tiparului anterior.
Autorul este colaborator la diverse reviste din țară,
precum Limbă și literatură (SSF, București), Dacia Magazin
(Tulcea), Origini (Buzău), Dacia Nemuritoare (București),
Cronica Fundațiilor (București), Cetatea lui Bucur
(București), Moldova literară (Iași), Bogdania (Focșani),
Boema (Galați), Steaua Dobrogei (Tulcea), Revista de lingvistică și cultură românească (București) și Ex Ponto
(Constanța).
Deși spațiul nu ne prea permite, țin totuși să mă
refer, mai ales, la capitolele „«Rugăciunea unui dac» – expresie a unei profunde drame existențiale” și „Dacismul –
coordonată definitorie a creației și personalității lui Mihai
Eminescu”. În capitolul „«Rugăciunea unui dac» – expresie
a unei profunde drame existențiale”, autorul, după ce subliniază că „prestigiul poetului la începutul secolului al XX-lea
și renumele poeziei «Rugăciunea unui dac» erau atât de
mari, încât în partea stângă, jos, a ușii de la intrarea Bisericii
Sf. Gheorghe cel Nou din București, unde a avut loc slujba
de înmormântare a poetului, au fost sculptate versurile unei
strofe semnificative din text, reliefează, deosebit de original
și profund, și faptul că „pentru a obține efectul de intensificare a stărilor sufletești, Eminescu introduce procedee noi
prin adoptarea unei perspective dinamice auctoriale. Eul
liric folosește tehnica cinematografică, descoperită de
cineaști mult mai târziu, prin trecerea treptată de la imaginile
panoramice-generale, cosmice – ale genezei ale unei forțe

sacre universale – zeul atotputernic, actant al creației –, în
primele două strofe, și apoi la cele de prim plan ale concretului uman, individual. Ultimele cinci strofe (din șapte) focalizează imaginea asupra condiției eului poetic.
Concentrarea treptată asupra instanței auctoriale și dezvăluirea gradată a stărilor sufletești intensifică acțiunea.
Conștiința propriei tragedii accentuează și amplifică
suferința. Impresia trăirii nefericirii și prăbușirii sufletești este
covârșitoare, poemul devenind expresia uluitoare și totalizantă a unei profunde drame existențiale”. Și în capitolul
„Dacismul – coordonată definitorie a creației și personalității
lui Mihai Eminescu” (structurat în subcapitolele „Modelul
dacic – reper și criteriu valoric în gândirea și viziunea lui
Eminescu”, „Ideea mitologică dacică. Semnificația mitologiei
autohtone geto-dacice, a Daciei mitice în gândirea și creația
poetului”, „Evoluției ideii dacice în textele eminesciene”,
„Ideea dacică în poezia antumă”, „Perspectiva dacică”) autorul se dovedește inedit și sapiențial, concluzând sapiențial
că „prin autodefinirea sa ca dac, prin problematica dacică
din opera lui, prin modelul existențial dacic adoptat, prin
adâncimea gândirii sale umanist-filosofice, prin arta sa de
o inegalabilă forță de sugestie, Eminescu, patriot autentic
și scriitor genial, glorie întru veșnicie, ca și sculptorul Constantin Brâncuși, a neamului său dacic, se impune în creația
artistică națională drept dacul cel mare al poeziei
românești, zeul tutelar al spiritualității noastre, iar DACISMUL se instituie drept o coordonată definitorie a
operei, activității și personalității lui”.

VIZITA FAMILIEI REGALE
ÎN JUDEȚUL TULCEA, 1-3 MAI 1904
nicolae RĂDULESCU
Populația Dobrogei, fără deosebire de origine
etnică, a păstrat regelui Carol I ( la 14 martie 1881,
România a fost proclamată regat; încoronarea a avut
loc la 10 mai 1881) și familiei regale, o mare dragoste,
un mare respect, o mare recunoștință, pentru că fusese
demiurgul care le asigurase o viață nouă, liniștită și

prosperă. De fapt, această recunoștință fusese arătată
regelui încă la 15 octombrie 1879 când vizitase Tulcea
pentru a participa la așezarea pietrei fundamentale la
temelia Monumentului Independenței și când a rostit
frumoasele cuvinte: ” Voi iubi Dobrogea cum iubesc
România, din care astăzi face parte”.
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În perioadele următoare, dobrogenii au fost
deosebit de atenți cu regele Carol I, manifestându-și
sentimentele în acțiuni publice. Aceste trăiri se datorau adevărului că, sub sceptrul lui Carol I, în Dobrogea apăruseră școli noi, biserici, edificii de cultură,
populația musulmană revenise și se așezase la casele
ei, se înfăptuise reforma pentru împroprietărire fără
să se țină seamă de originea etnică, se construiseră noi
căi de comunicație și transport, au fost create noi organisme juridice, s-au asigurat norme de conviețuire
liberă, liniștită și prosperă.
”Prin urmare, nimic din ceea ce necesită un
stat civilizat nu lipsește acestei provincii” își exprima
opinia un exeget.
În perioada care a urmat, dobrogenii au fost
deosebit de atenți, Majestatea Sa Regele Carol I respectându-i onoarea și gloria în multe manifestații dedicate, iar numele său era permanent era invocat în
orice slujbă religioasă.
Majestatea Sa Regele Carol I și Familia Regală, după 25 de ani, la data de 1 mai 1904 au pornit
din nou spre Dobrogea, spre Tulcea, spre Sulina, spre
orizontul răsăritean al Patriei. Atunci i s-a făcut o primire aleasă, cu un entuziasm profund, au fost zile de
fericire pentru mulțimile care l-au întâmpinat, l-au
aplaudat, i-au adus mulțumire și recunoștință.
În ziua de 1 mai 1904, pe la orele 3 d. a. iahtul
regal a sosit la Ghecet, acolo unde domnitorul Carol
pusese pentru prima oară piciorul pe pământul dobrogean, la data de 14 noiembrie 1878. Familia regală a
fost întâmpinată și salutată de mii de cetățeni, veniți
din localitățile limitrofe, în frunte cu autoritățile și cu
slujitorii bisericii și ai școlii. Printre cei care aplaudau
și cântau imnuri consacrate și dedicate familiei regale
se aflau și elevii din Măcin, Cerna, Carcaliu și Jijila.
După ce familia regală a primit ovațiile celor
care veniseră în întâmpinare la Ghecet, iahtul regal a
pornit spre Galați și apoi a ajuns la Isaccea unde a ancorat. Rada portului era profund aglomerată de
mulțimea care avea brațele pline cu flori și care
ovaționa necontenit familia regală.
În fruntea mulțimii se aflau A. Bălteanu, directorul prefecturii, St. Nicolau, subprefectul plasei
Măcin, D. Cardaș, primarul orașului, Osman Nurci,
liderul comunității turce, I.G. Roman, directorul școlii
și întreg consiliul orășenesc.
În rada portului, elevii școlii din Isaccea aflați
sub autoritatea părintească a institutorului I. G.
Roman, au cântat cu glas solemn:
Un vultur venit din Munte

Și ne-a zis români, eroi
Știu un prinț viteaz și tânăr
Ce-ar veni cu drag la voi.
Să ni-l dai,
Să ni-l dai!
Și ne-a dat pe Vodă Carol,
Într-o zi de 10 mai.
Zece mai ne-o fi de-a pururi,
Sfântă zi căci ea ne-a dat,
Domn puternic Țării noastre,
Libertate și regat!
Copiii au fost îndelung aplaudați.
După ce suveranii au primit omagiile
autorităților și locuitorilor, au coborât în rada portului,
au făcut o mică plimbare printre coloanele mulțimii
și apoi, fiindcă ziua era în amurg, s-au retras pe iaht,
unde oficialii au fost reținuți la cină.
A doua zi, 2 mai 1904, iahtul a pornit spre
Tulcea și a acostat în rada portului unde se afla
mulțimea celor sosiți din toate cartierele orașului și
din localitățile limitrofe ale reședinței județului. Se
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înălțat pe acea frumoasă stâncă desemnată de Majestate Voastră.
El vorbește lumii ,va vorbi posterității de vitejia dorobanțului și a Marelui Căpitan, gloriosul nostru rege.
Binecuvântată de Dumnezeu a fost acesta țară
ale cărei destine au fost încredințate Majestății Voastre, Mare Rege.
Să trăiți Majestate!
Să trăiască Majestatea Sa Regina!
Să trăiască Altețele Lor regale!
Să trăiască micii Principi, feți frumoși ai României!”
Urmară urale puternice din mii de piepturi
care aclamau pe suveran.
Coborâtă pe peron, familia regală, a trecut în
revistă garda de onoare și corpul ofițeresc care avea
în flancul drept pe A.P. Principele Ferdinand în calitatea sa de comandant al Corpului II armată.
S-au oferit buchete de flori M.S. Reginei,
Principesei Maria și micilor Principi. Într-un anumit
moment au fost prezentate regelui, Corpul consular,
șefii autorităților și delegațiile comunităților etnice.
Regelui i s-a oferit de către cetățeanul Maloskitski, un
album tipărit în care se afla proclamația dată către locuitorii Dobrogei în vestita zi de 14 noiembrie 1878.
După momentul primirii și al manifestării bucuriei depline de către locuitori, familia regală a pornit
spre Catedrala Sfântul Nicolae, trăsura fiind secundată
de un escadron de călărași și de un detașament de jandarmi rurali. Urmau trăsurile primului ministru , a
Corpului consular și a altor instituții.
La Catedrală familia regală a fost întâmpinată
de epitropi, iar la intrarea în Sfântul Locaș, părintele
Georgescu , protoiereul județului înconjurat de întregul cler, a prezentat Crucea și Evanghelia. Apoi s-a
desfășurat serviciul divin, iar corul bisericii a cântat
imnuri religioase.
De la Catedrală s-a plecat spre Monumentul
Eroilor, aflat pe Colnicul Hora. Calea este aglomerată
de mulțimea care-l aclamă pe rege și pe regină. De la
ferestre și balcoane se aruncă flori. La intersecția străzilor Carol și Elisabeta pe ambele trotuare se află
prezenți primarii comunelor din județ. Apoi, spre monument, familia regală a fost urmată de întreaga
mulțime care și astfel și-a manifestat dragostea și încrederea față de suverani.
După ce s-au plecat cu respect în fața
semețului monument care era încadrat de steaguri tricolore și flori oaspeții s-au înapoiat în oraș. Dar, la în-

vedeau peste tot, flori, stindarde tricolore, mulțumire
și mândrie, simțăminte înscrise pe panglici, banderole
și panouri, în mijloc aflându-se portretele cuplului
regal.
În oraș se stârnise un entuziasm de nepotolit.
Străzile pe unde urma să treacă suveranii erau pregătite ca formă și conținut, în sensul preamăririi cuplului
regal, al familiei sale și al Regatului României, invocându-se ideea că regele este acela căruia trebuie să i
se aducă mulțumiri și recunoștință pentru starea de
liniște și bunăstare în care se află provincia și orașul
în acele vremuri. În port, la debarcader, se afla amplasat un impunător arc de triumf, drapat cu inscripția ”
Bine ați venit!”, iar navele aveau înălțat marele pavoaz.
La intersecția străzilor Carol și I. C. Brătianu
printre florile și drapelele implantate, pe un măreț arc
de triumf se distingea inscripția ” Trăiască marele rege
care ne-a redat patriei!”.
În multe locuri, mai ales la intersecții așteptau
grupuri de localnici, care voiau să ofere suveranilor
flori și cărți poștale în care își exprimă sentimente de
dragoste, prețuire, recunoștință și exemplificăm: ”Trăiască dinastia”, ”Trăiască marele rege care a învins la
Plevna”, ”Trăiască regele care ne-a redat patria”,
”Trăiască Majestatea Sa Regele și Regina”, ” Trăiască
geniala regină”,”15 Octombrie 1879 - 2 Maiu 1904”,
”Tulcea recunoscătoare înțeleptului stăpânitor ”.
Familia regală era urmată de primul ministru
D.A. Sturdza, de ministrul Porumbaru, de inginerul
Anghel Saligny care au fost întâmpinați de primarul
orașului D. Comșa , cu tradiționala pâine și sare și salutând prin următorul discurs:
”Bine ați venit, Majestate, în această parte a
țării, redevenită românească pentru vecie, mulțumită
Majestății Voastre și a bravilor ostași care au luptat
pentru a Patriei măreție și glorie !”.
Poporul tulcean din oraș, ca și din județ, s-a
grăbit să iasă întru întâmpinarea Liberatorului său, ca
prin călduroase aclamațiuni să dovedească iubirea și
devotamentul nemărginit ce păstrează ” Majestății
Voastre și întregii Dinaștii și să vă asigure că s-a îndeplinit în totul poruncile Majestății Voastre cuprinse
în proclamația ce ne-ați dat în veci neuitat zi de 14 noiembrie 1878, când ca stăpânitor ați pus piciorul pe
pământul dobrogean.
Binecuvântată fie în veci de veci acea zi în
care am fost readuși la sânul scumpei noastre Mame.
O altă dorință a Majestății Voastre a fost îndeplinită, falnicul monument al reanexării Dobrogei s-a
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erau prezente și ofereau farmec operelor literare și
pânzelor celebre ale pictorilor.
Seara, în condițiile în care orașul și toate navele erau feeric luminate, în port, pe străzi, la balcoane
era un freamăt viu. La orele 22.00 în frunte cu muzica
militară a avut loc retragerea cu torțe și manifestația
se încheia astfel după o zi de deplină voioșie și mândrie națională.
Spre dimineață, în zori, în urale, în sunetul
muzicii militare, însoțit de numeroase nave, iahtul
regal a părăsit poarta orientală a țării. Pe parcurs și
mai ales la Tulcea animația era deplină. Și în timp ce
iahtul regal se îndepărta , entuziasmul creștea și uralele i-au însoțit pe suverani până când nava regală a
trecut linia de orizont.
14 noiembrie 1978 și 2-3 mai 1904 au fost
zile care au rămas mult timp prezente în memoria activă a tulcenilor.
A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi nu
s-ar povesti...

toarcere, în fața bisericii lipovenești, o delegație a cestei comunități, i-a întâmpinat cu pâine și sare, după
care înalții oaspeți au intrat în locaș și s-au plecat în
fața sfintelor icoane.
La scurt timp, cortegiul regal a pornit spre debarcader, unde familia regală, condusă de oficialități,
s-a îmbarcat și a pornit spre Sulina.
De la Tulcea la Sulina, pe ambele maluri ale
canalului se afla mulțime de localnici, care agitau
steaguri tricolore și pancarte pe care erau înscrise
urări de bun venit, mulțumiri, recunoștință.
La orele 4 după amiază navele au ajuns în
portul Sulina, unde peste 100 de nave au dat onorul.
În completare crucișătorul britanic ”Hussar” venit adhoc pentru întâmpinarea familie regale a prezentat salutul său prin 100 salve de tun.
Din port se auzeau urale și strigăte de bucurie
și de bun venit. În întâmpinare au sosit primarul cu
consiliul local, membrii Comisiei Europene a Dunării,
corpul consular, clerul român și grec și alte oficialități.
Doamnele din oraș au oferit Reginei și Principesei Maria , splendide buchete de flori.
În întâmpinare primarul orașului a spus:
”Să trăiți Majestate!
Ca primar al orașului Sulina și în numele tuturor cetățenilor de pe această părticică din moșia lui
Mircea, cucerită și redată nouă prin spada M.V. sunt
fericit a prezenta o dată cu urările noastre umile de
bună venire tradiționala pâine și sare după datina
strămoșească.
Bucuria ne este cu atât mai mare, cu cât azi,
când primirea Majestății Voastre este îndreptată spre
gura bătrânului Danubiu, gândul și inima supușilor
voștri sunt spre izvorul lui care scaldă dulce leagănul
Augustei Familii a Marelui și scumpului nostru Căpitan Regele Carol I.”
Apoi, îndreptându-se către cetățeni a spus:
”Să trăiască Majestatea Sa Regele Carol I, să trăiască
M.S. Regina Elisabeta, trăiască Altețele Sale Regale
Principele și Principesa Maria, precum și Augusta Lor
Odraslă ”.
După terminarea cuvântării o fetiță a oferit
Reginei Elisabeta un buchet de flori și 2 porumbei
albi, iar Regelui Carol i se oferă de către altă fetiță din
partea primăriei, un frumos album, legat în marochin
și argint, conținând vederi ale orașelor de pe malul
Dunării.
Familia regală în orașul de la Dunăre și mare
a efectuat și o serie de vizite, care au cuprins locurile
cele mai interesante, mai vestite, poate și cele care
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Adrian FRĂŢILĂ
VECHIUL TÂRG DE IARNĂ

Scrisoare pe un colţ de cer

Şi val, şi naufragiat

„Numai umbra spinului”
(Eminescu)

Pământul nu-i un fastuos regat
cu o coroană pentru fiecare
Crunte-ncercări şi umbre de popoare
i-au dat contur şi l-au stigmatizat
Nu huzurim cu toţii la palat
loviţi doar de confetti orbitoare
Viaţa nu este blândă vânătoare
prin luminişul balului mascat...
Din îngrozite zări au invadat
neostoite hoardele barbare
topind în sânge semnul de rigoare
al biciului cu veacul înnodat
Feţe subţiri pe mări s-au perindat
să-atârne coloníi între hotare
ori acordând prietenii amare
pe filigranul unui fals tratat
Neguţători malefici au stocat
totul pe o balanţă-nşelătoare
dar a lupta pentru o dreaptă stare
înseamnă plumbul unui grav păcat
Noi prin istorii nu am navigat
cârpind pe stemă Indii sau Canare
Nu suntem neam de fiinţe migratoare
să vânturăm planeta-n lung şi-n lat
Şi niciodată nu am deturnat
aur străin în vistierii avare
Doar am bătut monedă pe ogoare –
în fiecare bob câte-un carat
Nu scoatem Mioriţa la mezat
chiar păstoriţi de steaua căzătoare
Cerul ar fi prelungă renunţare
în lacrimile noastre suspendat...
Această lume nu e rai – pictat
într-o risipă sfântă de culoare –
ci labirint clocotitor în care
te naşti şi val, şi naufragiat.

Îţi aminteşti, Volodea, luna minase norii
Se distila războiul în clipe de apoi
Dădea mireasmă ceaiul şi toţi cântau „Katiuşa”
şi-n patul greu al puştii însămânţau trifoi
Tu ocroteai în palmă scrisoarea de acasă
Din foaia-ngălbenită ieşea un murmur viu
Parcă plângeau mesteceni şi Volga-ndepărtată
şi nişte ochi albaştri care-adormeau târziu
Îţi aminteşti cum snopii umpleau ca-n lan văzduhul
Pe raniţa-ngheţată cădeau în clocot maci
Duceai în ea grenade şi versuri de Esenin
şi-un pic de veşnicie cu care să te-mbraci
Eu împărţeam cu tine rugina dintre linii –
ce fiară orbitoare din răni se adăpa
Nemărginită stepa se prăbuşea în stele
Era tot universul încins într-o manta
●
Apoi s-a-ntins o pace peste Pământ şi vremea
când rugăciunea umple tranşeea în zadar
s-a risipit, Volodea, cu tinereţea noastră
prin aburul acela scăpat din samovar
Ai tăbărât la mine când toamna brumărie
îngenunchea livada pe margine de sat
Te-ai ospătat, iar Ţara ţi s-a părut frumoasă
şi-atât de-mbelşugată – că n-ai mai fi plecat
●
Te-ai dus, dar ne rămase lumina cu prăpăstii
şi încă suferinde hotare se desfac
străpunse de cinci piscuri ce-nsângerează cerul
sub care plânsu-mi-s-a poetul din alt veac...
Prin porţile bătrâne proptite-ntre luceferi
încărunţit de doruri purtat cu sfânt alai
păstorul Mioriţei se-ntoarce în Baladă
să-şi împlinească turma pe gura lui de rai.

53

STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul III, nr. 5-6, IUNIE - DECEMBRIE 2020

Balada balanţei

Ecranul explodează-n ochii acelor eminenţe gri –
specialişti peste măsură în alambicurile vieţii
a căror limbă se compune numai din verbul „a muri”
În peşteri supraetajate „de-a v-aţi ascunselea” se joacă
Au incasabile seifuri cu „anti”, „ultra” jucării
şi poartă raniţe blindate în care-au calculat să-ncapă
tot arsenalul din dotarea comemorărilor târzii.

Mai mult decât atât unde se poate?
Pe-o emisferă-s zori, pe una-i seară
De-ar fi acelaşi echilibru-n toate
mai mult decât atât cine să ceară?
Pământul între patru vânturi bate –
o inimă căznindu-se afară
Din ale vremii rosturi destrămate
mai cade un îngheţ în plină vară
Potopul stă-n versetele uitate
şi-n vechiul turn e-o pace temporară
Prin veacurile vag numerotate
cineva urcă, cineva coboară
Timpul după războaie se socoate
necontenit sub cerul tras pe sfoară
Dă viscolul în blândele tratate
Oh scripta manent dacă verba zboară
Se cântăreşte lumea în carate
sticlind pe o balanţă ordinară
La marele mezat orice se scoate –
şi-un mărunţiş de viaţă, bunăoară.

Balada Pământului
Iată, Pământul dacă-şi urmează calea încă
printre atâţia aştri sticlind în jurul lui
un echilibru-l ţine cu legea sa adâncă
precum perfecta formă celebrele statui
Cu pietre să-i alunge mulţimea din agora
pe înţelepţii-cobe, proroci ce par a şti
anul exact şi ziua şi câteodată ora
când globul care viaţa ne-o-ndură va pieri
Savanţi pierduţi în strâmte ocheane de cărbune
găsesc cu lumânarea motive dinadins
Înveninează coada cometelor nebune
ori sparg asteroidul de pe orbită-mpins
Ei au plasat pe boltă infernul spaimei noastre
scurmând apocaliptic al galaxiei scrum
Pândari la întuneric pronosticând dezastre
priviţi ce se întâmplă aici acum, acum
Acum când ţipă clipa şi-n sânge navighează
sub reci pavilioane gheţari rătăcitori
izbind a lumii navă pe care stau de pază
bătrâne santinele născute-n închisori
Acum când marea scoate pe dunga lunecoasă
a ţărmului de aur, cu ultimul talaz
un mire plâns de-o albă şi tânără mireasă
ucis că are altă culoare în obraz
Acum când se proclamă în predici subterane
sfinţenia ce arde-ntr-un glonţ de revolver
şi când pornografia vândută pe ecrane
în van aprinde chipul ruşinii pân′ la cer
Acum când creşte doza, iar traficanţi destoinici
stochează inocenţa sub strictul lor obroc
şi-n jungla mondială civilizaţi războinici
duc în bandulieră o pace foc cu foc...
Iată, Pământul dacă-şi urmează calea încă
printre atâţia aştri sticlind în jurul lui
un echilibru-l ţine cu legea sa adâncă
precum perfecta formă celebrele statui.

Balada zeului de carnaval
Trosneşte zodia fecundă
a clopotului cu carbid
bătut amarnic într-o dungă
de limba timpului perfid
deasupra faptelor furnicii
dintre mormanele de fier
Unde primim în dar rugina
unde nu-s orb şi unde sper
mai mult decât îngheaţă ora –
acest produs artizanal
întors sub ultramicroscoape
de zeul uns la carnaval
Care-i dă umbrei mari conturul
când joacă rolul adecvat
cu un olimp de recuzită
şi un trident adevărat.

Balada paradisului albastru
A fost odată (mai există!) o sferă caldă de ţărână
un soi de astru singuratic, un tot sublim, – şi ţărm, şi val –
un fel de paradis albastru prin care încă se îngână
nişte bătrâni copii de trupă cu epoleţi de general
La bursa laptelui şi mierii se urmăreşte cursul ceţii
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Paul SÂRBU
FARMECE DE DRAGoStE

UN DAR…

FIRE DE IARBĂ

Am vrut să-ți fac un dar de sărbătoriun poem
pe care tu nici n-ai vrut să-l citești
de teamă ca această lectură
să nu echivaleze cu o infidelitate conjugală…
Am vrut să-ți fac un dar,
ca un pachet
învelit în țiplă roșie
precum obrajii tăi
care s-au aprins brusc, în public,
atunci când ți-ai trădat sentimentele…
Ți-am trimis pe internet,
pe un site, versuri
la secțiunea ,,Poezie de dragoste”…
De atunci, acel poem,
acolo, în eter,
așteaptă să fie citit de tine
așteaptă
în memoria unui satelit rece, din metal,
în cosmos,
ca un țipăt disperat de singurătate,
neauzit de nimeni, în noapte
te iubesc!...

Precum firele de iarbă
din pământ
au crescut oamenii!...
Din pământ
a crescut aerul
precum firele de iarbă, nevăzute!
Din pământ
a crescut cerul
precum firele albastre, de iarbă!
Din pământ a crescut
timpul
precum iedera care se-ntinde
ocupând tot spaţiul!
Din pământ
au crescut constelaţiilepasările luminii, care zboară în stoluri pe cer!
Din pământ au crescut zeii
precum firele nemuritoare de iarbă!
Din pământ au crescut
cuvintele
precum freamătul frunzelor și foşnetul ierbii!
La început
a fost pământul
şi toate au crescut din pământprecum o fâneaţă cât universul!
Şi toate se întorc în pământ
precum iarba cosită și frunzele îngălbenite,
dar care vor încolţi, totuşi,
în primăverile ce vor urma!...

NOSTALGIA SALCÂMILOR…
Ca timpul să nu mai treacă,
și florile de salcâm să nu se mai scuture
măcar într-o noapte,
am întins între crengile arborelui sacru
o capcană cu zimţi şi arc de oţel,
să captureze ceasornicul nopții, luna-
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să nu mai răsară și să nu mai apună,
s-o ţintuiesc pe cer!

pe care i-am îngrijit,
i-am udat,
iar noaptea
i-am descântat și i-am menit
ca paşii tăi să se întoarcă la mine!...

Dar se pare că luna,
asemenea unei vulpi
şi-a ros singură piciorul, să scape,
şi-a scoborât, şchiopând,
lăsând pete de sânge pe boltă, până în zori,
când s-au scuturat
ultimele flori de salcâm
lăsând în țărână
un giulgiu alb!...

Şi am să fac incantaţii
ca timpul tău
să se desfășoare încet, la nesfârşit,
precum firul unui ghem fără capăt
de pe mosorul lunii,
ca să nu mai poți ajunge niciodată la altul…

Cu nesfârșită nostalgie
se va roti sufletul meu
precum un zmeu de hârtie
legat cu sforile amintirilor,
se va roti
indecis, neștiind
încotro s-o apuce,
înspre stele,
sau spre pământul împodobit
cu salcâmi înfloriți…

Iar dacă te vei îndepărta de mine,
am să te blestem,
şi-am să îngrop tăciuni aprinşi
și cuie scoase noaptea din sicrie
la rădăcina florilor, ca să se ofilească
și să-ţi înţepenească picioarele, ca la morţi!...
Dar, dacă te vei întoarce spre mine
voi ascunde, pentru a te ademeni,
un inel din aur şi brățări cu diamante,
în pământul adunat de pe urma pașilor tăi,
pentru a ţi le dărui
când picioarele tale te vor aduce la mine!...

Când mă voi întoarce ,,acasă”
în neant,
uneori voi simți o tristețe nețărmurită,
un dor nespus, o premoniție,
de parcă acolo, departe, pe pământ,
e primăvară
și înfloresc salcâmii…
Poate că jumătate din sufletul meu
va rămâne aici
ascuns printre florile de salcâm,
iar cealaltă jumătate se va rupe și va zbura înspre
stele...

FARMECE DE DRAGOSTE
Cu săpăliga
sub lună nouă
fără să ştii
am scos cu grijă pământul
în care era întipărită
urma paşilor tăi,
am pus-o în glastre, la fereastră
unde am răsădit trandafiri

Eugeniu Barău - „Acasă”
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Anca Maria DAVID
TE IUBESC!

POVESTEA NOPȚILOR DE CATIFEA

cu pași mici valsăm ușor, legănând timpul sub nori,
ascultând simfonia pașilor aruncați în culori.

În tăcerea umbrelor de catifea,
Tremură o umbră-n viața mea,
Focul din odaie nu s-a stins,
Amintiri în lampă s-au aprins.

Te iubesc cu verdeața din noi, când valsăm printre flori,
plutind pe aripi de dor pe un cârd de nori.
Te iubesc cu petalele prinse-n păr,
adormind în parfumul florilor de măr.

În palme fruntea mi-ai cuprins,
În păr fulgii albi tu i-ai atins,
Povestea nopților de catifea,
S-a scurs în timp sub un strat de nea.

SCOICA VISăTOARE
Îți trimit o scoică
din marea legănată pe picioare,
să-mi asculți glasul
ce răsună-n stropi de ploaie,
zămislind picături de iubire,
rostogolite-n mare,
purtate de valuri
ce se izbesc de maluri,
de prima îmbrățișare
sub razele de soare,
de prima mângâiere
în mijlocul furtunii,
de primul sărut
în tainele iubirii.
Valsează un stol de nori
pe aripile moi,
atras de cântecul din scoică,
vibrează în noi
o nouă simfonie
în zbor de primăvară,
petale de culori
în aripi de viori.
Doi visători nebuni
privesc razele lunii,
ascultând din depărtare
scoica visătoare.

Timpul a bătut la ușa mea,
Îndreptându-se zbuciumat spre o stea,
Trăind, plângând, iubind o catifea,
Gustând aroma din cafea.
Tu mi-ai dat în schimb viața ta
Și am cusut-o la gulerul de catifea,
Am adormit în ropot de priviri,
Pe pleoape au curs izvoare de amintiri
TE IubESC!
Te iubesc cu mâinile întinse spre stele,
cu florile prinse de brațele mele,
cu privirea încolăcită de culorile primăverii,
cu razele de soare prinse-n șuvițele verii.
Te iubesc cu ramurile agățate de nori,
cu verdele aruncat în vise ce-mi dau fiori,
cu murmurul sufletului în vâltoarea șoaptelor,
cu tremurul glasului în vârful munților.
Te iubesc cu frunzele verzi ce foșnesc la fereastră,
cu izvorul iubirii ce susură în viața noastră,
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SE CLATINă TImPuL

În șuieratul vântului,
În foșnetul pământului,
În cer se năștea o poveste
Sub petale de stea,
Spusă pe la ferestre
În bătaia ploii,
Curgeau visele și norii.

Se clatină timpul și moare,
Se clatină pământul din temelii,
Se clatină viața fără bucurii,
E tristețe în lume și doare.
Sunt multe dezastre în lume,
Multe guri de hrănit,
Omul așteaptă o minune,
Un ecou răstignit.

TRAgEm ObLOANELE LumII
Se prinde carnea de suflet,
Urlă durerea printre coaste,
E furtună și haos în privire,
Inima se zbate în neștire.
Disperarea acoperă glasul iubirii,
Ne izolăm în cămăruțe obscure,
Intră singurătatea pe scena vieții,
Plângem că nu mai avem spectatori,
Să ne privească, să ne asculte, să ne vorbească.
Uităm că suntem muritori
Și alergăm după iluzii efemere,
Pline de praf și de durere,
Ne închidem în noi înșine
Și ridicăm ziduri sufletești,
Învârtindu-ne în cercul nostru strâmt,
Tragem obloanele lumii.

L-am pierdut pe Dumnezeu în mulțime,
Credința se clatină în neștire,
Omul s-a îndepărtat de mântuire,
Nu mai crede în iubire.
ZbOR
Să mă desprind ușor de lume,
Să mă înalț și să ating un nor,
Să mă învăluie cu ploi de vară,
Ce curg din zori și până-n seară.
Aroma florilor de câmp mă împresoară,
Mă leagănă o stea pe cerul moale,
O pasăre m-alintă cu zborul de vioară,
Un cântec ce ne învață că iubirea
ne înalță-n zbor măreț.
Mă înfioară șoaptele tale încolăcite de valurile mării,
Ce se izbesc continuu de țărmul inimii.

mă-mbRAC îN POEZIE
Mă-mbrac în poezie,
în flori de liliac,
pe buze-mi pun izvoare
să curgă versurile-n ploaie,
mă-mbrac în dimineți albastre,
împletite cu vise cernute la fereastră,
cu roua zâmbetelor,
pictez o dragoste măiastră.
În păr se-așază o stea,
pe glezne o turturea,
pe coapse o căprioară
se adapă dintr-o primăvară.
Pășesc cu tălpile goale în mare,
mă-mbrac în albastru
și-n scoici visătoare,
vântul adie sub pleoapele
prinse-ntre valuri,
mă-mbrac cu mine
și zbor cu aripile-n poezie.

LA STEAuA
Umblam pe străzi în suferințe,
Cu haina plină de dorințe,
M-am agățat de-un colț de stea,
Râvnind la steaua mea,
Plimbându-mă sub clar de lună,
Cu buzunarul plin de vise,
La steaua-n ceruri ce strălucea,
Visam s-ajung cândva la ea.
Zării o umbră ce se mișca,
Sub felinar se legăna,
Pe un fir de iarbă se înălța,
O dragoste neprețuită,
Ce-n inimă se tot zbătea,
Și tot zbura și tot cânta,
Încolăcindu-se de stea,
În forfota gândului,
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Miriam DABĂU
VINO, DOAMNE!

Paradox

Copilului meu...

Am cuprins cu palmele infinitul,
Ţi-am colorat buzele cu albastru
Imensitatea am măsurat-o în timp
Şi niciodată nu am aflat cum eşti...

Am îmbrăţişat Luna de pe cer
şi am înfăşurat-o cu braţele
să nu se piardă.
Am chemat îngerii să-mi cânte despre divinitate
și inima mea era plină de tine.
Te topeai în dansul cu mine,
pe frunze şi flori, tu erai seva renaşterii,
alergam zăpăcită de durere,
dar chipul tău îl ştiam dinainte...
erai tu, pe care îl aşteptam, zămislit din iubire.
Și flori de măslin curgeau ca binecuvântare
şi ape mă spălau, atât de frumos erai,
erai copilul meu cu nume de înger, Gabriel !

Cu o mână mă spăl de păcate,
Cu cealaltă opresc asfințitul
Şi chipul ţi-l învălui în umbră
Să nu ţi-l cunosc niciodată.
Dacă pământul s-ar topi vreodată
Şi soarele ar greşi răsăritul,
Ți-aş mângâia uitarea
Cu respirația prieteniei primite...

Nu e nimeni....

Dovada existenţei e cerul,
Lumina cu întunericul e culoare,
Florile de liliac sunt violete
Şi dragostea o pun în glastră!

Iubirea plânge tristă-n colţ
Nu este nimeni s-o ridice,
Pe străzi pustii se plimbă vântul
Şi pomii ard şi cerul plânge!

Jocul palmelor...
Cuvintele ating sufletul,
precum mâinile, trupul
(Eugen Antal)

Când şoapta de iubire se aude,
În umbrele luminii geme valul
Doar ploile-şi găsesc hotarul
Şi nu e nimeni să le-adune!

Mi-am lipit palmele
de palmele tale
și am ales infinitul...
Ochii erau verzi
ca pădurea
și mi-am dorit marea...
Părul avea miros

De ce nu-i viaţă fără moarte,
Pe lespezi reci şi cruci de piatră
Se-aude dangăne de clopot
Şi lumea este tot mai rece!
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Vino, Doamne!

de busuioc
și am ales asfințitul...
De data asta,
mi-am lipit palmele
de inima ta
și am simțit cum bate
lupta pentru viață...
Trupul meu voia
să respire alături de tine
și cerea iubire...
Era bine, era rău,
sau era jocul
palmelor mele
și ale tale
lipite de iubire?

Sunt un ram de măslin
ce-l lovește ploaia plângând,
m-am desprins de pe ram
și-am căzut, când iubirea
s-a scurs lângă ramul plăpând!
Vindecă-mă, Doamne, ușor,
să nu stau pe pământ fără rost
să mă uzi cu iubire și dor
să zbor spre înălțimi, să nu mor!
Dacă frigul mă-atinge ca vântul
și florile cad printre spini,
mă usuc de durere cu gândul
că nu pot să te uit și nu știu!

Te caut
Te caut printre stele,
Prin dimineți târzii
Prin florile pustii
Și gânduri efemere...

Vino, Doamne, aici între flori
să mă uzi cu iubire și dor,
să mă vezi cum respir până mor
printre ramuri și flori de măslini!

Mi-era atât de dor
Să-ating în zborul meu
Lumina să te văd
Și mâna să-ți ating...
Am scormonit pământul
Să îți croiesc chipul,
Să-ți torn pe buze-aromă
De rozmarin și apă...
Și m-am certat cu vântul
Să nu-ți atingă chipul
Și soarele să-și poarte
Căldura mai departe...
Te-am încălzit la umbră,
Pe fruntea-ți obosită
Am presărat petale
De dragoste-ncepută...
Tăcerea e o stâncă,
Ce o prefac în piatră
Să nu mă uiți vreodată
Că-s floare ce îmbată!

Eugeniu Barău - „Ce scrie?”
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Olga VĂDUVA
UN VIS CIUDAT

STROPI DE TOAMNĂ

Ce-aș fi, Doamne, fără Tine?
Ram de salcie uscată,
Arsă de pârjolul verii
Peste Dunăre-aplecată?

Toamnă tristă, haină veche,
Vis pierdut într-o livadă,
Cerne frunzele-n pereche
Să renască din zăpadă.

Doamne, ce-aș fi fără Tine?
Mac arzând pe o câmpie,
Curcubeu fără culoare,
Viață fără bucurie?

Anotimp pierdut în ceață,
Ești bogată, ai de toate?
Nu zâmbești mereu în viață
Aduni amintiri uitate.

Aș fi fost, dar nu sunt, Doamne,
TU mi-ai întărit credința,
Harul Tău mă învrednicește
Și-mi alină suferința!

Te găsesc înfrigurată,
Împletită pe o viță...
Nu fii toamnă disperată,
Gustă mustul din căniță.

MOȘTENIRE
DOAMNE,
CE-AȘ FI FĂRĂ TINE

Românie, acest cuvânt
eu nu l-am luat de oriunde...
din ceasul zămislirii,
s-a înfiripat în gena eredității,
la naștere s-a încrustat
în adâncul inimii plăpânde.

Doamne, ce-aș fi fără tine?
Valul Dunării spre mare,
Păpuriș bătut de vânturi,
O pasăre migratoare?

Sângele purpuriu a pulsat necontenit
numele România.
L-a impregnat în gândire
și-n cuvinte nerostite.
Sufletul a primit galbenul veșniciei,
săgeata timpului,
aripă dăruită de Dumnezeu,
pentru zborul spre înalt.

Ce-aș fi, Doamne, fără Tine?
Nufăr smuls din mâlul bălții,
Lebădă cu-aripa frântă,
Umbră în altarul sorții?
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EXPLOZIE DE CULORI

Peste Carpații neamului românesc,
printre cetinile de brad,
ochii au primit lumina albastră a cerului nesfârșit,
strălucirea astrului nopții, ploaia de vise...
Dunărea mi-a atins buzele arse de vânt,
primul strop de apă mi-a potolit setea,
m-a îmbăiat și m-a purificat.

Cuprind lumina răsăritului,
admir orizontul dorințelor,
ascult glasul ierbii crude,
respir prin porii pământului.
Mă întorc cu ochii spre cer,
caut curcubeul şi penelul
uitate de timp.

În drumul ei spre mare,
m-a legănat și m-a purtat printre nuferi,
sălciile și valurile m-au contopit cu răsăritul și
apusul fiecărei zile.
Lacrimi de iubire s-au prelins pe Tricolorul
sufletului meu,
moștenire de la strămoșii noștri.

Aleg nuanțe diferite,
picături de rouă,
clipe de visare,
apusul răsfrânt
peste zarea albastră.
Aud strigătul vremii,
freamătul copacilor,
adierea sufletului,
cu lacrimile strânse
pictez florile anotimpului.
E primăvară!

UN VIS CIUDAT...
M-am rătăcit de mine
în mozaicul policrom al nopții,
printre îngeri fără aripi și fluturi nocturni,
aștri necunoscuți mă zideau
în cercuri de fum.
Întrezăream cerul înstelat, fluvii de nori,
auzeam bătăile inimii, șoapte nedeslușite,
stele minuscule se transformau în lacrimi,
cioburi de cuvinte nerostite se atârnau de
Luna palidă și neputincioasă.

Ancorată de aripa Timpului,
căutam urmele pașilor pierduți
în nestatornicia somnului.
M-am trezit brusc
lângă o clepsidră spartă.

Nici urmă de nisip, doar o dâră de spumă
lăsată de valul mării pe scoici strivite
de dansul minutelor și al secundelor,
gânduri risipite din abisul uitării
pe talazul sufletului și o dungă de curcubeu
peste destin...
Eugeniu Barău - „Golemul II”
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Ioan GHEORGHIȚĂ
TE VĂD

Audi, vedi, sile !

În ceea ce suntem cu adevărat,
Nişte oameni cu dureri,
Cu idealuri, cu libertăţi,
Cu gânduri ce roiesc ca albinele-n stup,
Ne iubim ţara,
Şi părinţii şi bunicii,
De aceea noi suntem copiii
Cei mai rebeli
Ai limbii române...

Când cerul coboară peste tine-n vârtej
Iar stelele cad printre maci,
Încearcă speranţa în braţe s-o ţii,
Ascultă, priveşte şi taci !
Iubirea şi ura sunt toate scântei
Doar sufletu-i singurul vraci,
E stâncă ce suferă şi-ţi spune mereu
Ascultă, priveşte şi taci !

Dragostea...

Nici geana pe geană, nici visul, nimic
Nu-ţi cruţă durerea de-a fi, orice faci...
Doar îngerul tău păzitor îţi şopteşte
Ascultă, priveşte şi taci !

Dragostea nu are aceeaşi culoare,
Nu are aceeaşi formă,
Ea există în mii şi mii de ipostaze
Diferite,
O priveşti încântat
Ca pe o apă curgătoare,
Ca pe un fir de nisip
Ce se transformă încet, încet
În mătase, în secunde,
Apoi visele încep să tresară,
Să prindă viaţă
Ca ramurile de măslin,
Ca limbile de foc...
Nu, dragostea nu are corp,
Ochi, nu are gură de vorbit,
Nu are nimic din ce ar trebui să aibă...
Nu are nici măcar mâini
Să gesticuleze printre emoţii,
Să ne arate că-n fiecare zi
Nimic nu mai este la fel

Ne iubim ţara...
Ne iubim ţara,
Dar plecăm cât mai departe de ea,
Locul în care ne naştem
E-o amintire plină de dealuri şi văi,
Toate după sufletul fiecăruia,
Din orişicare izvor curge venin,
Corupţie, boli şi foame
Fiindcă de - acolo plecăm fără vlagă
Înspre ceea ce numim sevă,
Seva de a ne recunoaşte valorile,
De a ne regăsi pe noi înşine,
De a iubi cerul şi pământul,
De a ne transforma
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Ca înainte,
Dragostea nu are aceeaşi culoare,
Şi ceea ce este mai important
Este că ea se naşte, renaşte,
Că niciodată nu moare...

Să plutesc şi să mă rotesc
În jurul propriilor transformări
Sufleteşti,
În jurul propriului abis,
De ce să-l tot cârpesc
Pe-al unui Aeter
Cu cine ştie ce sentimente,
( Toate din strălucirea ochilor mei )
De ce să-l tot înnobilez
La fiecare sfârşit de zenit
Cu o inimă mare ?
Voi înghiţi mituri
Primordiale,
Voi înota prin fluvii ideale,
Dar nu mai departe de Styx,
Şi voi îmbrăţişa luna
Cu braţele mele în formă de ics,
Mă voi arunca
De pe Vârful Omu
Cu mai multă îndrăzneală
Până când îmi va reveni glasul,
Apoi voi continua să-mi cânt
Cu mai multă ardoare,
La nai şi la nit
Dorurile la nesfârşit...

Te văd...
Te văd ca pe-un adevăr
Pe care mi l-ai spus cândva...
Era ca un sunet ce plutea visător,
Timpul ne privea primăvăratic,
Cu lăstari, cu muguri, cu frunze şi flori,
Cât de frumoasă oglindă,
Cât de strălucitoare cuvinte !
Îmi luai secundele în braţe
Şi mă sărutai pe cel mai apropiat
Sentiment,
Cel care curgea prin tine
Era ca un fluviu adânc,
Cu scoici adulmecătoare,
Cu fire subţiri de borangic
Ca nişte rădăcini
Din ce în ce mai amare,
Din ce în ce mai nevăzute,
Cel care curgea prin mine
Era ca o lumină
Care-ţi înfăşura zâmbetul, trupul,
Apoi tăceam, şi ne reluam jocul...
Cât de frumoasă era oglinda
În care ne priveam pe noi înşine!
Cât de neprevăzut era timpul
Ce se pierdea între noi !
Prin el ne atingeam sufletele
Aproape absenţi,
Şi nici nu ştiam cât de mult
Ne iubeam!...

Totul...
Totul începe să se schimbe
Când pomii gândesc
Mai lucid decât păsările,
Noi ne jucăm de-a frunzele înverzite,
Ne jucăm într-o doară de-a viaţa
Sau creştem - gutui line,
Peline
În poala grădinii,
Pe altarul dimineţii
Ca aluniţele pe obraz,
Şi ne-am mai lua
La trântă puţin
Cu tăcerea
Vreunui ecou...

Horărâre...
M-am hotărât,
De astăzi nu voi mai zbura,
Ci îmi voi pune nori
În loc de aripi,
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Daniela VÎLCEANU
ROMANȚĂ TÂRZIE

CONFESIuNE LA îNCEPuT DE ZI

Nu ai idee, nici că întunericul se îndrăgostise de tine
Și nu mai voia să plece
Că se lupta cu zorile în dimineața asta rece
Că și-a oprit noaptea activitatea un timp
Să termin tot ce aveam, eu, la tine, de iubit.

Ești tot ce primesc atunci când întunericul cedează
Și ne surprinde, lumina, goi și îmbrățișați,
O simt geloasă, dar nu-mi pasă;
Îi vorbesc despre cât mi-aș dori,
Să te desenez, să te citesc, să îți zâmbesc
Și de ce nu “să te trăiesc” așa goală
În apa păcatului scăldată.

Nu ai idee că toamna îmi parfumează
Perdelele cu miros de frunze în descompunere
Că s-a scurs cerneala peste timpul nopților noastre
Și că acest albastru care te-mbracă
Este aripă de cer evadată din coconul răsăritului.

Permite-i dimineții să îți arunce peste nuri
Rochia transparentă de lumină
Și anunță-mă când hotărăști
Să ne iubim încă o noapte, încă o lună,
Încă o toamnă, încă un an lumină.

ROmANȚă TÂRZIE
Pluteai, alunecând ca un gând inocent
Undeva mâna mea insinua “te aștept”
Se împiedica de un oarecare nimic,
Se ridica privind la genunchiul julit
Își croia drum printr-o teamă abstractă
Undeva tu, undeva eu, cea care te-așteaptă.

Nu AI IDEE
Cât ești de frumoasă cu rochia asta croită din lumină
Pe care ți-a aruncat-o dimineața peste nuri, să te absolve de vină;
Nu ai idee cât îmi ești de dragă așa fără vlagă,
În apa păcatului botezată.

Undeva două brațe, două crenguțe de trandafir
Așteptau lacome să îmbrățișeze un străin
Se făcuse toamnă și de la atâta așteptare
Se scutura pe negrul pământului sângeriu de petale.

Nu ai idee că noaptea asta urma să mor singur
Că felinarul urma să-mi fie martor
Să mă petreacă dincolo de Stix
Vorbisem cu Luna să îmi tai venele cu un ciob de stea
Dar pentru a nu păta albastrul întunecat cu sângele meu
Căzusem la învoiala sa îmi împrumute cornul ei auriu.

Din cer prindea a se prelinge culoare aurie
Sufletul meu fredona o romanță târzie
Undeva eu, undeva tu, la poarta aceluiași gând
De o parte eu, de o parte tu, speranțe, dorințe și atât.

Nu ai idee că trupul tău își schimbă mirosul când te ating
Că îți înflorește lavandă și busuioc pe pântec
Și eu.... eu, nefericitul, nu mă mai satur să te adulmec.
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Lăcrămioara IVA
ARIPI DE FLUTURE

Puterea de-a ierta
Păsările ale căror ouă
sunt distruse
de către cuc,
de unde au puterea
să le clocească
pe ale acestuia?
Cum de n-au
nici cea mai mică intenție
de-a se răzbuna?
Păsările?

Aripi de fluture
Mamă,
cuvintele
sunt aripi de fluture:
nu le pot mângâia!

Cine își pune mintea
cu o speranță bătrână?!
Hâtră din cale afară,
speranța aceea bătrână
sta pe o bancă și inspecta drumul.
Praful ridicat de o căruță
i-a fluturat fusta.
De multă vreme
căutase un motiv de ceartă!
”- Mănâncă-te norocul să te
mănânce,
tu nu ai văzut cât sunt de dichisită?”

Vizitiul, om înțelept,
a ignorat-o și a condus
căruța timpului
mai departe.
Cine își pune mintea cu o speranță
bătrână?!

Pleonasm
Racul acesta
este un fel de ...
“animalopleonasm”.
Avansează înainte
sau se retrage înapoi?
Este corigent
la gramatică
sau este îndrăgostit?
Nu cu mult timp în urmă,
urcam sus
pe scara invizibilă
care leagă
pământul de cer.
eram o...” îndrăgostitopleonasm”!
Grea materie
gramatica asta!

Șase mentosane
*
Pepene crăpat
Furnici în marș nupțial
Ochi pretutindeni.
*
Oile trec puntea
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Un fluier mângâie
Luna intră-n ape.
*
Lapte pus la prins
Lipăit de pisică
Geam uitat deschis.
*
Pepene crăpat
Furnici în marș nupțial
Ochi pretutindeni.
*
Amintiri ascunse
sub aripi de înger.
Foșnet de bunica.
*
Inima ia forma
unei stânci.
Pescăruși odihnindu-se.

Dilemă
Dulăul acela uriaș
se chinuia
să apuce umbra pe care osul
o lăsa pe nisip.
„Aport! Aport!”
Cu docilitate
timpul îmi așază ceva
la picioare.
Nu-mi dau seama
dacă este fericirea
sau umbra acesteia.
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Angi Melania CRISTEA
EPICENTRU

Hedonism

așezate în echilibru și gleznele femeilor proptite de
fiecare respirație.
Sunt în cădere liberă printre explozii de crime,
resturi de meteoriți și târguri de carte;
aș mai putea agăța faguri la geam, o batistă deznodată
și întreg ritualul de înfrumusețare al mamei?
Încă nu a început campania de îndrăgostire,
poate nici setea de a viețui incomod,
dar întunericul arde vitralii și devoalează painted hearts.

Vrei încă să respiri în iarba crudă ? Nu mai atinge lava
anilor înalți,
nici nu lăsa să te absoarbă resortul orb al poeziei!
Prefă-te corb, arțar sau hedonist și alunecă
spre tine însuți
Cu palmele pe claviaturi de nopți vorace,
ușor ratat, cu timpul pervertit...

Îmi este teamă că se vor întoarce după călcâiul
calcinat al lui Ahile
Și vor bea din lava orașului, precum funcționarii
din ministere, secunde.
M-ai închis cu o singură mână în aula Poetului -Templier
și ai ipostaziat emoțiile,
ca pe niște grații,
atunci când în oraș era pană de curent.
Așa vin toate iubirile: un scurtcircuit și o ladă cu bere!

Poate vei rătăci pe străzile scanate de orice
urmă a tinereții crunte
Sau vei ajunge să întinzi tu coarda acestei existențe palimpseste.
Atât va fi și toate te vor poseda, precum un labirint grotesc
Din care vei ieși cumva mai minunat, lipsit de porta-voce,
homeless.
Desigur libertatea te va îmbrățișa cu emoticoane și va
stârni în tine revoluții.
Nu vei mai cumpăra instrumente de suflat să cânți câteva note
Ci vei lăsa plămânii să inspire aerul ud, eternul mal de vivre
Așa se vor plia în tine Si bemoluri, și Fa diez, pictura vie, vie...

Testimonial
povestea celor o mie și una de nopți decolorate
umblă pe la colțurile cartierelor
unde torc pisici și se împarte bere

Painted hearts
Circulă prin oraș zvonul că vor veni
atleți...femei stranii, atei...
Se va împărți ca odinioară pâinea pe grame și molecule,
tu te vei extazia când va crește carnea mieilor de sacrificiu,
vei înghiți aerul care clipocește și te vei trezi
mai a dracului decât rutina...

zic unii că lirismul cade de la balcoane
între sânii femeii tale
dar nu au idee cât de obosită este aceasta
de orice vorbă zornăitoare
chiar și de selfie-ul autodistructiv al dimineții
când ea este mai mult o povestire scurtă
cu puțini pixeli

Ușile metroului îți asigură poezie vie cu mormane de suflete
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îmi aduci trandafiri și atâta dezordine mentală
apoi tai cablurile ce îmi susțin deruta
și populezi realitatea cu mituri ale străzilor
animate de pink emoji
parcă am mai putea să ne xerocopiem viața
de tot atâtea ori cât este nevoie
atunci când amintirile ne părăsesc cu vacarm
și un resentiment asumat

și ti-ai depus candidatura pentru parlamentare
apoi te-ai declarat minoritar cu acte în regulă
deși nu te-ai tras de șireturi cu țiganii ever
fumai și erai șmecherit în politică
îți mergeau toate bine până la alegeri
când dintr-o dată te-ai răsturnat
pe autostradă victimă colaterală a patriotismului kisch
nu este pentru tine lipsa de demnitate
cu care te poți așeza între milionarii de azi
și le poți vinde orice loc în camere sau în subterane
știi că îi poți faulta cu portdrapelul lângă piept
astfel încât să fii antisistem fără piața victoriei
doar pentru că ai suprapopulat cu idioți
într-un challenge corect
zona zero

Epicentru
te caută și îți spune că este poezia
care nu bea apă și ale cărei licori
sunt mai dense decât sângele
apoi tace și se pliază într-o secundă
ale cărei orgolii sunt epicentrul cutremurului
începi sa te lepezi de carcasă și sari peste
fiecare strat de ozon
fiindcă poezia se scrie cu dioxid
tu inspiri@ expiri@ în singurătatea ta neprețuită
și tot multiplici starea de euforie
când ți-ai împărțit părinții ferestrele câinele pătrățos
cu oamenii care ies din tine
mai tineri tot tineri aproape defilând

Portret în sepia
Zilele acelea cu incandescențe și nestarea ta,
Lumile, portretul meu în creion...
Toate sunt doar sedimente peste care
Voi suprapune stele eliberate de gravitație.
Din oraș se scurge uleiul zilelor
în sepia
Și așteptarea se multiplică devenind un cataclism violet.
Probabil dragostea se hrănește la ore fixe
Cu artificii și timpi paradoxali;
Numai tu simți zăpezile care cresc sub cartiere ,
agonia firului de iarbă ce încă pulsează!

pari neon într-o lume cu cartoane și buzunare
pline de jetoane impare
un neon incandescent care pâlpâie cu intermitențe
iar din manuscrisul numit poezie
întunericul curge torențial fără oprire la piața victoriei

Antisistem

Hai să alergăm spre centrul civic,
unde vor defila soldați de paradă!
Să ne înnodăm inimile de Arcul de Triumf
ca niște saltimbanci deveniți eroi peste noapte,
liberi în orașul cu politicieni instabili
și cu seri nesfârșite de poezie.

îți amintești zilele din piața victoriei
când stăteai cu autostopiștii și înjurai sistemul?
erai / atunci ca și acum/ saltimbanc
săreai dincolo de inerții și aprindeai cu benzină
focurile de la gurile de metrou
acolo copiii străzii se volatilizaseră / deveniseră adulți
de carton
cu inimi perforate de foarfece înguste
iar cerșetorii beau cot la cot cu tine din cutii strâmbe bere
neagră

Toamne și caravane cu melancolii...
Tatăl meu așezat drept în inima orașului
de muncitori...
S-ar putea să îmi recuperez antisentimentalismul
de pe rafturile de la Cărtărești,
unde mișună populații de viitori
oameni fără nicio emoție.

atunci ai devenit membrul partidului #antiro
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Lăcrămioara TEODORESCU
LUMINĂ

Sunt doar un om

Sunt doar un om ca tine, ce poate să greșească
Mi-e sufletul deschis, iar liniștea cunună
Un om este-mplinit de știe să iubească
Buchet de fapte bune în taină dacă-adună.

Sunt doar un om ce a gustat lumină
Ca pe o pască-n dimineața Învierii
Când sufletul împodobit de lacrimi se închină
Smulgând un zâmbet stingherit din brațele tăcerii.

Toamnă îndrăzneaţă

Sunt doar un pumn de humă ce-a prins viață
Când îngerul iubirii și-a fluturat aripa
Asemeni unei flori ce s-a născut sub gheață
Am înfruntat destinul, rupând în două clipa.

Mi-a pătruns toamna în suflet
Rătăcind ca o nălucă
Mă colindă cu-al său urlet
Dorul simt că mă usucă.

Sunt lacrimă ce cade ca roua dimineții
Înviorând grădina când zorii se revarsă
Iar uneori o muză ce-o prind în cărți poeții
Sau calea neștiută ce e mereu întoarsă.

Și mi s-a ascuns în gând
Grijile vrând să-mi dezbrace
Îmi văd zilele trecând
Tot mai goale, mai sărace.

Sunt vorbă ce alină, când depărtarea doare
Uitând la colț de stradă povara neputinței
Și-nseninând prezentul sunt steaua ce apare
Atunci când fără teamă te-abandonezi dorinței.

Mi-a intrat toamna în casă
Am poftit-o să se-așeze
O privesc... parcă-i frumoasă
Zâmbind vrea să cocheteze.

Sunt pata de culoare ce-mprăștie speranță
Lăsând urme de soare pe unde-i încă noapte
Cu zâmbetul pe față și-n suflet cu credință
Eu mă hrănesc cu vise, ascunse printre șoapte.

Mă atinge cu-ndrăzneală
În privire mi se scaldă
Mă cuprinde-o buimăceală
Vorba ei i-atât de caldă.

Sunt o privire caldă ce uneori se pierde
Când ochii tăi sunt reci și nu găsesc ieșirea
O mână ce se-ntinde și-ar vrea să te dezmierde
Lăsând ca amintire în calea ta iubirea.

Nostalgia mă cuprinde
Plouă iar cu amintiri
Toamna asta îmi aprinde
Focul unei mari iubiri
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îmi vreau viaţa înapoi

Fă-mă, Doamne, busuioc
Să-mi văd dragostea-n ghioc
Cum timidă încolţește
Apoi crește și tot crește.

Bucuria se ascunde, nu mai știm a cui e vina
Îngerii nu reușesc să ne-aducă-n ochi lumina
Nimic nu mai e la fel, nicio dâră de iubire
Primăvara n-o vedem cum ne dă zilnic de știre.

Fă-mă, Doamne, stea în noapte
Să pot descifra în șoapte
Clipe dulci pe îndelete
Cu miros de violete.

Sufletele sunt cernite, stau retrase, închircite
Peste tot vezi supărare și doar gânduri rătăcite
Nu simțim mireasma florii și nici razele de soare
Așteptăm doar o minune peste noi să se coboare.

Fă-mă, Doamne, un om bun
Să nu știu să mă răzbun
Lacrima leac la durere
Să pot da fără a cere.

Ne înveșmântăm în teamă, ne hrănim cu nepăsare
Astăzi orișice cuvânt ne rănește și ne doare
Ne îndepărtăm de frate, de speranță și credinţă
Viaţa însăși nu mai poate să respire biruință.

Lumină
Lumină îmi ești în noaptea adâncă
Și murmur de apă ce sapă în stâncă
Zefir ce mi-alintă șuvițe rebele
Surâsul din zori, magia din stele .

Îmi vreau viaţa mea frumoasă, s-o trăiesc cum știu mai bine
Vreau cuvintele frumoase supărarea să-mi aline
Îmi vreau prieteni, frați și rude, vreau o dulce-mbrăţișare
Vreau ca lacrima să sece și să fie iarăși soare!

În taină ai strâns bobițe de rouă
Îndată-am uitat de tot ce mă plouă
Tăcerii i-ai pus cunună de flori
Când clipa zburda năvalnică-n zori .

Fă-mă, Doamne!
Fă-mă, Doamne, spic de grâu
Să simt bucuria râu
Setea să îmi potolească
Făcând dragostea să crească.

Priviri ce străbat hotarele toate
Adună-amintirea ce timpul străbate
Un gând înflorește, e visul ce-așteaptă
Noi știm amândoi că viața-i nedreaptă .

Fă-mă, Doamne, vânt ce-aleargă
Să cutreier lumea largă
Prinzând la fântână dorul
Cum își umple iar ulciorul.

Speranțe îmi prinzi buchet la ureche
Să pot să mai cred în suflet pereche
Să știu că un vis se naște-ntr-o clipă
Că nu pot zbura c-o singură-aripă .

Fă-mă, Doamne, iarbă crudă
Să fac clipelor în ciudă
Fluturii din ea să crească
Sufletu-mi să înflorească.
Fă-mă, Doamne, ploaie sfântă
Ce în zori pe prispă cântă
Doina-n taină să aline
Zarea-ntinsă pe coline.

Nicicând n-am gândit că aripi vor crește
Că zboru-l cunoaște doar cel ce iubește
Zadarnice temeri plin suflet colindă
Mi-e viața ascunsă-ntr-un ciob de oglindă .
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Dragoș MILITARU
DE ZIUA MEA

DOAmNA CARE VINDE FLORI

Cazând, tot albi rămân
Parfumul lor nebun e ultimul cuvânt.

Diminețile tale, florile tale
Doar ție-ți spun povestea lor.
Spune-mi, Nataly ?
Ce poate fi mai tandru,
Mai frumos
Ca inocența unei dimineți
Dăruită-n ascuns
Florilor de trandafir.

De ce se sinucid ciorchinii înfloriți? Strigă trosnind copacul.
Primi răspuns neașteptat
În mod ciudat, de-aproape,
Din nodul unei crengi mai vechi, uscat.
„Pustiul locului tăcut
E-a cerului singurătate
Că nu le-a mai zâmbit din nor
Albastre flori uitate.”

- Ce poate fi?
- Știu eu….
Poate fi povestea voastră.
Pentru că o floare
În nicio dimineață,
Nu va fi mai frumoasă
Ca zâmbetul iubitei
Atunci când o primește.

DE ZIuA mEA !
Întoarce-te. Iubito, fără teamă,
Întoarce-te de unde ai venit.
Nu am curaj, dar meriți două palme,
Te mai iubesc și nu vreau să te mint.

SALCÂmuL SINguR

Când ai plecat, mi-ai luat și BMW-ul
Cel nou, în rate, neplătit,
A doua zi, când a aflat bunica,
De ziua mea, săraca, a murit.

Salcâmul înflorit o singură dată
Suflet de lemn în cruci și în piatră
Singur pe deal în stânca crăpată.
Ai îndrăznit o singură dată
Să atingi pe cer, cu adieri
O floare albastră.

Azi ai sosit cu Rata de Constanța,
De ziua mea, ca să-mi urezi „Mulți ani!”,
Dar te cam uiți mai mult decât la mine,
La bormașina nouă de pe geam.

De atunci ai plans în fiecare noapte
Văzând ciorchinii de salcâm
Zdrobindu-se de piatră.

Am reușit să-achit vreo patru rate…
Să nu te-ndrăgostești, în locul meu, de ea.

Îngeri albi, tăcuți,

Întoarce-te, iubito, fără teamă,
Întoarce-te de unde ai venit,
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CAFEAuA RECE

Demult, de ziua mea spunea bunica:
Să nu te lasi de orice fata cucerit!

Cu noi odată, moare moartea noastră,
Cu noi odată, s-a născut bătrâna înțeleaptă.
Cafeaua neagră este prea fierbinte, pedeapsă să învețe
să trăiască.
Peretele înfipt în cer e plin de oale sparte.
Pe valea unui singur deal, lucrează-n taină un olar, la
umbră, lutul rece.
Cu trupul fin de sticlă încă nepătată, pășește sora ei mai
mică, Viața.
Pe cioburi tocite în formă de oase, dinții de aur își strigă
bogații.
Să iasă soarele, așteaptă tăcută iarba.
Se gândea frumoasa Viață la rochia de mireasă în culori
de curcubeu,
Ciudată curiozitate, cum e Viața îmbrăcată?
Adieri de balerină, plictisită, răsfățată,
Privindu-și sora prin ochiul unui ciob negru, o întreabă:
De cine se tem oamenii mai mult?
Atentă la-ntrebare, cu ceașca-aproape goală, calmă îi
răspunde:
- La căpătâiul morții sale, nu lipsește omul niciodată...
Își ucid moartea după ce o văd din prima clipă,
E plin văzduhul cu aceia care strigă
Că nu de moarte să vă fie frică,
Mai mult decât de veșnicia voastră !

INEXPLICAbIL
Imprevizibil tu ai venit, eu am rămas o singură noapte.
O singură noapte de Mai intens
Într-o poveste cu decor improvizat,
Fără albastru și verde.
Porumbei albi și negri zburau
În podul casei ,,noastre” de-împrumut,
Camera cu mobilă uzată,
Sedusă de parfumu-ți franțuzesc,
Rămase prea devreme fără gravitație.
Inexplicabil, zâmbeai bizar în oglinda paharului gol,
Eu așteptam pe covor privindu-ți opera de artă,
Concretul din tine subtil ascundea o nouă realitate
abstractă.
Prin părul tău incoruptibil
Trec gândurile mele inocente
Ar fi momentul să ignori absența mea intermitentă.
O singură noapte de Mai intens,
Între nuanțe incerte găsim
Banalul unei situații complicate.
Fără culoare aștept
Să-ți leg dimineața de pat și să plec,
Dar zâmbetul tău acceptă intens,
Inexplicabil
„Încă o noapte’’.

Cu OCHII-N SOARE

VERDE

Apusul de soare poate fi o provocare pentru orice muritor.
Libertatea de a atinge umbra unei raze,
Abstractul imaginii perfecte, în lipsa ei.
Răsăritul: iubire, iertare, un nou început, iar și iar,
Până când vederea slăbește, simțurile mor,
Abia atunci înțelegem că de fapt privim același soare,
Doar razele sale ne ating diferit.

Degeaba plouă liniștit peste părul tău verde, proaspăt vopsit,
Degeaba-și risipește soarele lumina,
Fereastra cu obloane-și doarme ziua
De tine nu se poate atinge veșnicia,
Să nu o schimbi la amanet pe-o noapte.
Mă amăgești cu viața unei clipe strivite-n grabă.
Din fructul perisabil încerc să mușc adânc,
Ca un flămând de unde e mai bun,
Brusc mă trezesc
Sunt iarăși singur,
De fiecare dată tot mai gol,
De golul tău îmi este mintea plină,
Ești o enigmă pentru mine, fără vină
Dacă mai vii, când ai să pleci,
Să-mi lași o noapte în dulap
Și-n pat o amintire verde.

VÂNTuL….
Dimineața bate vântul
Și îmi răscolește gândul
Suflă tare la amiază, nebunie de cuvinte.
Vine întrebarea nopții,
S-a iscat din nou furtuna.
Surzilor le este bine,
Nu pot auzi minciuna.
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Andreea CERȘAMBA
DE E IUBIRE

ADAmuL DIN IADuL RăTăCIT
îN RAI

Să recapăt fericirea pe care mi-ai umbrit-o...
Dar, așa cum floarea iubește razele soarelui, deși
o dogoresc,
Așa cum iubește ploaia, deși stropii grei ai acesteia
o lipesc de pământ,
Așa cum iubește vântul, deși îi scutură petalele delicate,
Tot așa te iubesc eu ,Adame
Și, după soare, ploaie, vânt, după furtuni,
Ne vom îndepărta de iadul rătăcit in rai
Și vom zăvorî poarta raiului din sufletele noastre
Bucurându-ne de roua dimineților
Și de adierile fierbinți ale amorului...

Cumva, într-o zi, ai reușit să ieși din inima mea...
Ai smuls scândurile din gard și ai călcat în picioare
florile sufletului meu.
Am insistat mult prea mult sa rămâi
Și am acceptat orice, doar să rămâi...
Dar tu ai încălcat toate regulile...
Tu, Adame,
Nici nu ai vorbit cu șarpele, nici nu ai mușcat
din mărul păcatului...
Ci ai devenit tu însuți șarpele
Și ai sugrumat încet, încet fiecare urmă de iubire,
fără vreun gram de milă...
Cumva, într-o zi, ai reușit să adâncești la infinit
prăpastia dintre noi
Și ai lăsat să cadă
Într-un abis rece și întunecat, atâția ani ...
Eu, Adame,
Am vorbit cu șarpele și am mușcat din măr,
Dar fără să-mi dau seama că ,de fapt, tu erai șarpele ..
Tu, Adame,
Ai transformat raiul în iad și mi-ai smolit sufletul...
Am dansat împreună pe ritmurile dureroase ale
neîncrederii ,
Ale furiei, ale suferinței...
Am dansat cu tine până ce am rămas fără suflu,
În loviturile notelor muzicale ale unei melodii umilitoare,
macabre...
Cumva, într-o zi, ai reușit să ieși din inima mea,
Iar eu am reușit să mă vindec
Și să-mi reconstruiesc raiul,
Să încolțesc sămânța liniștii și a frumosului,

DE E IubIRE...
Ia-mă de mână, în ochii mei privește,
Cuprinde-mi visele cu ale tale brațe,
Mângâie-mi inima ce-atât de mult dorește
De firul vieții tale, pe veci să se agațe!

Cu buzele fierbinți, astupă a mea gură,
Să respir doar iubire și să trăiesc iubind,
Iar când mă strângi la piept, cu-o strânsă legătură .
Inima ta de-a mea, pe viață să o prind.

Șoptește-mi la ureche vorbe nicicând rostite,
Să mă îmbăt cu ele, să m-amețească dulce...
Promite-mi că vei fi numai al meu, iubite,
Și, când o fi să mor, să-mi fii mormânt și cruce!
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DOR DE TOAmNă

PÂNă CE mOARTEA
NE VA DESPăRȚI

Mult iubită toamnă, parfum de flori târzii,
Pentru o clipă am crezut că nu vrei să mai vii.
Prea cald era și, parcă, mult prea plictisitor
Și-n calda adiere, uitasem de-al meu dor...

Ascultă! Îmi auzi inima cum bate?
Hai, sărută-mi buzele și poartă-mă departe...
Coboară-mă în iad, să-mi dezgheț inima
Și-apoi, du-mă prin ploi, să-mi ascund lacrima!

Mă rușinez să-ți spun că de dor am uitat...
Să fiu prea fericită, îmi pare cam ciudat.
Mă sperie adesea liniștea mult prea crudă
Și energia verdelui ce parcă-mi face-n ciudă...

De-ți va fi frig, hai să zburăm până la soare
Și de ne-om rătăci prin cer, nu va fi de mirare...
Iar de ne-om rătăci, te rog, tu să mă ții în brațe,
Măcar să nu ne pierdem, uitarea să ne-nhațe ...

Ooo.. tu, minunăție de Dumnezeu pictată,
Îmi umpli nopțile de vise de fiecare dată!
În suflet, tu îmi semeni timidele semințe
Ce se transformă-n flori cu parfum de dorințe...

Nu-ți fie teamă! Hai, ia-mă-acum de mână!
Vom trece noi prin toate, doar să fim împreună...
De va frige pământul, vom înota în mări,
Purtați fiind de vânt și de-ale dragostei chemări.

Și doare uneori când îmi e dor, dar tac...
Iar când îmi este frig, cu tine mă îmbrac.
M-ascund în frunze ruginii, de vânt mă las purtată,
Prin ploi reci, copaci goi, de dragoste-mbătată...

Când voi închide ochii, tu să mă strângi la piept,
Să nu mă lași, te rog, prea mult să te aștept.
Mă tem de clipa-n care-mi vei da drumul la mână
Și vom pleca, lăsând în urmă o dâră de țărână...

PuNE-mI
Pune-mi în palmă vise, curaj, pune-mi speranțe...
Pune-mi în palmă firimituri de dragoste, romanțe...
Pune-mi în palmă râsete si zâmbete naive,
Pune-mi în palmă lacrimi ce curg fără motive!

Pune-mi pe buze cuvinte ce dor adânc, în suflet,
Pune-mi pe buze șoapte ce-acoperă-orice urlet,
Pune-mi pe buze miere și apă de trandafiri,
Pune-mi pe buze zâmbet, tristețe și iubiri!

Pune-mi pe umeri multe poveri necântărite,
Pune-mi pe umeri capul ființei mult iubite...
Pune-mi pe umeri brațele-ți calde și protectoare
Și pune-n al meu piept dragostea-ți arzătoare!

Eugeniu Barău - „Carul cu boi”
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Irina Cristina ȚENU
EVIDENȚE

Libertate, te-am găsit, ești a mea!

Prezentul afișează un altfel de orizont
Două inimi ce respiră un aer diferit.

Libertate, te-am găsit, ești a mea!
Îți simt gustul dulce-amărui, ca al nimănui!
Mă uimești, că îmi ești, ca-n povești,
Alinare, încântare, exaltare, uitare!

Noapte
Noapte. Apus de speranță. Agonie aruncată în vâltoarea
unor gânduri ieșite la promenadă.
Noapte. Apus de iubire. Zbucium al clipelor ce nu s-au
înfruptat din fericire.
Noapte. Apus de clipă netrăită de-ajuns. O arenă de luptă
în care viața se zbate în tăcere în ființa ce-și poartă în
suflet povara.
Noapte. Dans al stelelor în căutarea iubirii. Plânset mut
al întunericului ce nu cunoaște lumina.
Noapte. Trăire oarbă a ființei ce nu cunoaște nemurirea.
Chip nedefinit al lumii de dincolo de noi.
Noapte. Sfârșit al deznădejdii. Mugur al unui nou început.
Glas timid al liniștii ce ascunde într-însa taine.
Noapte. Viață în visare. Respirație regulată a unui suflet
ce speră la un nou răsărit de soare.
Noapte. Anotimpuri de clipe cuprinse de brațele sfinte
ale cerului.
Noapte. Doar noapte până-n zi. Peste timp. Peste oameni.

Libertate, bun venit pe al vieții nisip fără stare!
Te-am dorit, mi-ai lipsit, în sfârșit te-am regăsit
Pe al țărmului mare de visuri cu zeci de dichisuri,
Mângâiat, studiat, inițiat în ale răsăritului clipe!
Libertate, te iubesc, mărturisesc în fața Tatălui Ceresc!
Cu tine viața vreau să mi-o trăiesc, în ochi mereu să te privesc,
S-adulmec parfumul clipelor ce trec, petrec și tot mereu
se întrec
Cu timpul ce le taie aripile și le schingiuiește încontinuu tălpile!
Libertate, ești fericirea mea, strălucirea razelor ce-mi
mângâie chipul!
Ești călăul suferinței! Ești ruga dorinței! Ești leacul ființei
și darul voinței!
Libertate, te-am găsit, ești a mea!
Îți simt gustul dulce-amărui, ca al nimănui!

.

Evidențe

Sunt un punct

Gânduri răscolite de țipătul strident al unei amintiri rătăcite
Respirație întretăiată a unor pași bezmetici
O uitare răvășită de chipul palid zărit în oglindă
Un dor agățat de o inimă ce-și caută cuvintele
Umbra unui răsărit ucis de ignoranță
Printre aceste evidențe un suflet într-o căutare perpetuă
Și-o iubire în mijlocul unei furtuni ce stârnește doar ipoteze
Albastrul senin nu se-ntrevede

Sunt un punct într-o lume de puncte
Rătăcesc pe pământul reavăn adulmecând aerul vieții
Simt mângâierea vârstei ce îmi umblă prin trupul amețit
de simțiri
Puncte flămânde se hrănesc cu neliniștea zilei
La masa aparentei tăceri incolore
Se adună pașii lor la sfat în spațiul nedefinit al trăirii amnezice
Caută cu privirea începutul unei noi răsuflări
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De val, acel minunat spadasin
Ce-atacă timpul care vrea să devină
Al iubirii necruțător asasin.

Nu aud decât țipătul iluzoriu al resemnării
În mijlocul acestei căutări incerte bătaia inimii își face
simțită prezența
Sunt un punct într-o lume de puncte conturat cu măiestrie
de penelul speranței
În centrul unui șevalet ce inspiră și expiră doar viață
În rest doar albastru.

Tu valurilor mării le șoptești,
Eu valurile mării le ascult
S-aud zicând că mă iubești.

bătaie amnezică

Să ne iubim pe-a visului culme

Adânc este plânsul
Văilor de prin pleoape.
În brațele orelor
Îmi doarme iubirea.
Nu știi, te prefaci
Că nu-ți pasă
Că renaște din propria cenușă
În visul ce taină îi este.
Nu știu, o auzi respirând
În bătaia amnezică?

Spiritul meu ți-ascultă cântul nemuritor,
Luceafăr el devine să-ți lumineze calea
Și pasul să ți-l mângâie cu chipul răpitor,
Tu să trăiești de-a pururi în inimă de stea.
Cu duhul tău mă mângâi, te simt aievea-n mine,
Și toate cele rele s-au prefăcut în stele,
Și moartea le e casă, și viața lăcrimează-n vine,
Jelindu-ți azi iubirea din ochii inimii mele.
Mă duc pe calea scrisă cu lacrimi de sânge,
Voi fi ceea ce destinul a vrut să fiu pe veci în lume,
De voi simți lumina, la pieptu-mi o voi strânge,
La tine să mă ducă, să ne iubim pe-a visului culme.

Inefabil dor
Inefabil dor
Curge călător
Devenind izvor
De lacrimă sfântă
În privirea inalienabilei iubiri
Dintr-un suflet imuabil
Ce luptă-n zadar cu-un apus malefic
Al pasiunii strânse într-un buchet
De reminiscențe ale unei mări de trăiri
Secate de arșița clipei
Care aparent a murit
În brațele inimii tale,
Himeră a inimii mele
Ce trăiește într-o
Asiduă frământare
Plămădită în covata timpului necruțător
Cu dragostea din noi.

Tu
Tu valurilor mării le șoptești,
În ochii lor iubirea o zărești.
Visezi. Și taci. Nu îmi vorbești.
Surâzi, căci totuși mă iubești.
E liniște. E pace. E destin.
E glasul unui peregrin.
E vers. E zâmbet divers.
E o iluzie ce face aluzie
La o concluzie despre
Două semne ale întrebării
Ce survolează valurile mării.
E o iubire în doi ochi căprui,
Închisă cu lacăte ale tăcerii.
E o depărtare lipsită de stare,
Valurile sapă în adânc de mare,
Dau drumul iubirii să zboare
Din inima unui peregrin
În brațele inimii ce rar cuvântă
Despre iubirea neînfrântă

Inefabil dor,
Rază de lumină
În întunericul nimicului
Ce adăpostește iubirea dintre noi
Care își scrie testamentul
Cu lacrima fiecărei ploi.
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Alina FLORICA
ȘI DACĂ...

Felii de gânduri

Sculptează-mi...
Sculptează-mi orizontul în petale,
Să nu mai simt deloc acest târziu,
Aprinde-mă din visurile tale,
Mi-e întuneric aprig și pustiu!

Sub haina unor maci stingheri
M-am preumblat a nepăsare,
Culcându-mi visele de ieri,
Într-un chenar de neuitare.

Apoi preumblă-te avid prin mine
Ca frunza toamnei suple aiurind,
Și-ți voi spune că mi-e atât de bine,
Fântâna clipei tale zăpăcind.

Mă dori adânc, hain destin,
Mă frângi în deziluzii nete,
Din spuma cerului senin,
Rănesc secundele alerte.

Mă încarcă de-o esență nouă,
La un miracol tandru de hotar,
Și voi gusta setos, lumini de rouă
Din ochii tăi cei fragezi, chihlimbar!

Și pajiștea pe care-o scriu,
Cu mâna inimii-nroșită,
E dorul rece, purpuriu
De-a-ți fi lumină infinită...

Noi nepieritor

Chemare

Cuvintele au început să se scrie
Pe ele însele,
În cea mai suavă poezie
De dragoste,
Pe hârtia goală s-au însăilat
Mai întâi, vocalele prenumelui tău,
Derivat cu sufix diminutival,
Dintr-un chimval asurzitor
S-au năpustit apoi
Visuri aprinse,
Roiuri de gânduri nescrise,
Câte-o virgulă, tresărind a lună virgină
Pe un cer îndrăgostit,
După care s-au năpustit ireale,
Petalele de silabe,
Altele decât cele știute cândva,

În gânduri nude te rechem,
Și ploi de lacrimi mă inundă,
Te-așez în visul meu boem,
Când stele-n noapte se cufundă.
Lumina ta în mine râde,
Refren de sfere fi-vom iară,
Iar din perdeaua de secunde,
Ne-om smulge zbor de primăvară.
Cu adieri de șoapte sfinte
Ne-or ninge fluturi la culcare,
Căci din fiorul de cuvinte,
Vom țese lumii felinare.
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Între două tăceri...

Se-nvârteau ca într-un dans de iele,
Metonimii,
Metafore vii,
Desfășurând piruete,
Aproape perfecte,
În oglinda unui timp respirabil,
Din care, probabil, cuvântul „noi ”
Nu va pieri...

Între două tăceri,
Singurătatea a început
Să-mi strivească elanul exacerbat
Al unui zbor imuabil,
Atât de palpabil, trecutul
M-a înfășurat ca o iederă
Agățătoare,
Din casa poveștilor toate
Mă urmăresc
Cuvintele calde ale bunilor stinși
Prea devreme,
La băcănia din colț aș vrea să comand
Fericire,
Iar de restul, caramele...
Oftatul căderilor grele mă smulge din timp
Cu tot cu aripi...

Frescă de gând
Îți priveam cu nesaț
Cămașa aceea albastră, ce-mi părea
O bucată
Din îndrăgostita mare sticloasă,
Îmi era sete de liniștea răscolitoare
A privirii tale,
Ca o stea căzătoare îți scrutam
Zâmbetul nelumesc
Și simțeam că trăiesc
Ireala poveste cu îngeri ninși
Pe pământ,
Dintr-un spațiu de plumb
Mă scriam singură
Pe apa translucidă
Și-mi doream ca zorii suavi
Să ne prindă
Într-un stop-cadru
Hipnotizant...

Căutare
De foarte multă vreme pentru mine
Aerul are gust de cenușă,
Mă învârt printre oameni ca o păpușă,
Al cărei singur anotimp
A rămas străjuit de cuvântul
„mama”,
Nu știam câte fațete poate avea rana,
Din care s-au schimbat zodierii
Și nici nu-mi dădeam seama
Că port cu mine
Stigmatul amănunțitei cunoașteri de sine,
Cenușa visărilor alcaline mi-a acoperit
Treptele incongruente
Către marile esențe,
Și totuși, mă caut până la sfârșit...

Și dacă...
Și dacă poezia e tot ce ne-a
Rămas,
Încă nu suntem înghițiți de
Haos
În lumea perfidă,
Nectarul tuturor cuvintelor scrise și nescrise
Ne va înălța
Către falnice zări,
În dulci chemări cu freamăt lila
Vom pulsa undeva
Eterna idee de noi,
Până când o ploaie de
Necuvânt
Ne va reîntoarce
În bătrânul pământ...

Fulgerare de gând
Marea ilimitată te-așteaptă,
Să-i respiri somptuosul
Crivăț de unde, căci în noianul ei se ascunde
Neprihănirea...
Rubine de șoapte genuine
Îți vor electriza zâmbetul,
Din care-mi voi desfășura
Un albastru colier de irepetabile visuri,
Până ce abisuri
Înverșunate
Ne vor înghiți pe-amândoi
Într-un sărut încremenit...

78

STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul III, nr. 5-6, IUNIE - DECEMBRIE 2020

uN FEL DE PREFAȚă
LA uN VOLum DE POEZIE

Sterian VICOL
Am primit prin poșta clasică un plic expediat de Vasile Sevastre, poet tecucean, membru al Filialei Bacău a
USR, plic adăpostind un manuscris (chiar scris de mână,
cu toc și cerneală), intitulat „La un pas de fericirea veșnică”.
Primele versuri care mi-au atras atenția au fost.
dacă îți dorești viață veșnică,/ Întâlnește-te Duminica/ Cu
Maica Domnului la biserică/ și o vei avea...
De la bun început cred, de asemenea, că volumul
în manuscris stă sub semnul unor simboluri și leitmotive,
ce-l singularizează. Aș spune că volumul, așteptând tiparul,
este, de fapt, un singur poem, rupt direct, cu înălțimile și
scăderile sale, din Ființa Poetului.
În cuvinte simple, poetul își revendică drumul și
dorul către izvoarele natale, unde corodenii (consătenii poetului) ascultă lumina, toți având un glas/mesaj clar de dragoste pentru părinți și pentru sfinții ocrotitori, fiindcă
cuvintele sunt îngeri ai Domnului, spune poetul.
Prin conținutul poetic din acest volum, cititorii
avizați, și nu numai, vor afla ceva anume despre ritmul
respirației satului natal sub bătaia miriadelor de stele...
Manuscrisul este dedicat unei doamne, pe numele
ei, Dr. Florentina Floarea, plecată în albăstreala cerului deschis, dar și unor confrați plecați în țara umbrelor. „Îmi este
dor de poetul Valeriu Salcie, un poet cu suflet de cer” scrie
undeva Ghican. Alteori, poetul se află într-o cumpănă, invocând viața, iubirea și moartea: „Ce să mai cred, când
nimic nu mai cred”, cititorul fiind astfel orientat să guste din
darul mântuirii, întorcându-se cu drag la casa părintească.
În multe poezii, purtând titluri frumoase, există mărturisiri
ale sinelui precum: „Mă simt excelent numai în preajma iluziilor mele”. Într-un poem intitulat Covid-19, poetul, atent la
durerile lumii, scrie parcă cu penița muiată în rănile sale:
„Străzi pustii, moartea se plimbă în frac/ Mi-e teamă să-mi
sărut copiii”. O pagină lirică, antologică prin simplitate (precum la Grigore Vieru), exprimând sentimentul suprem al iu-

birii dar și ca expresie, este „Târziu” pe care o citez întreagă:
„E-atât de târziu, mamă/ încât o stea a lăcrimat de dorul întâlnirii cu viața:/ dar gardurile sunt rupte, câinii bătrâni/ și
fetele acelea care mă iubeau/ au îmbătrânit toate... E-atât
de târziu, mamă, încât steaua aceea dăruită de Dumnezeu/
pentru a veșnici cu ea/ s-a-ndepărtat atât de mult de mine/
încât niciuna din Constelațiile Tale, mamă, nu-i mai
cunoaște adresa”.
Lunecarea poetului în apele învolburate ale
creației și credinței înseamnă, de cele mai multe ori, o adevărată izbândă. Această izbândă poetică bazându-se în
plan poetic printr-o bogată imaginație și limbaj simplu, reinventat de creator. Citez câteva versuri/aforisme (amintesc
faptul că Ghican este și un cunoscut semnatar de aforisme):
„Nu vedeți că până și grădina din palma femeii/ urlă de
sete? Voi, sfinților, care țineți pământul pe palme,/ ajutați-l
să plătească ușor: Dumnezeu nu și-a rămas niciodată
dator” și multe altele.
În general cel care este invitat să scrie un Cuvânt
înainte la o Carte, scoate în relief meritul autorului, calitățile
operei sale, mesajul ei emoțional. În manuscrisul de față,
autorul se lasă uneori furat de rimă, versificând,
versificând... Există, am spus-o și cu altă ocazie, o anume
diferență și deferență între poezie-poezie și versul-vers.
Poezia este o ființă întreagă ca orice ființă vie, versul este
numai o parte din Ea. Am scris versuri, spune poetul versificator (nu-i cazul lui Ghican), care nu-i Ființa Poeziei sau
Poezia Ființei. Este adevărat și miraculos totodată că Poetul
este o carte deschisă cum scrie Vasile Sevastre într-o pagină. Așa este, dar nu întotdeauna paginile unei cărți reunesc versuri și poezii bune ca să nu zic excelente.
Volumul prietenului meu (ne știm de peste o jumătate de veac), doamne, ce tineri eram și visători! Mă mândresc fiindcă am un prieten statornic și un poet veritabil.
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Io, Lisandru de Victor Baumann
– roman al meditației asupra condiției
umane și istoriei naționale
Prof. Gheorghe BUCUR
În prezent, evocarea istorică nu intră, în general,
în preocupările predilecte ale scriitorilor români. Motivele
sunt multiple. În primul rând, dificultatea de a da o imagine
veridică a universului înfățișat este o piedică serioasă, deoarece prezentări romantice bazate pe fantezie nu mai satisfac lectorul contemporan, care are tot mai multe informații
despre trecut și la care poate ajunge ușor datorită mijloacelor moderne de informare. În al doilea rând, identificarea
unor teme istorice de interes pentru actualitate trebuie să
coincidă cu interesul subiectiv al scriitorului pentru acestea
și, nu în ultimul rând, găsirea unor formule narative potrivite
unei astfel de evocări, dar și suficient de atrăgătoare pentru
un lector, în genere, cultivat adaugă noi dificultăți în realizarea unor astfel de opera literare.
În județul nostru, putem menționa trei autori, care
s-au îndreptat cu aplicare către un trecut îndepărtat: Ștefan
Dumitrescu, prin volumul de poezii Bălcescu fluturând
(2008), Elena Netcu, prin romanul Legenda Emirului Nogay
(2017), și Victor Henrich Baumann.
Istoric de prestigiu, cercetător cu importante descoperiri arheologice pe șantierele județului Tulcea, autor a
numeroase studii de specialitate, Victor Baumann este și
un scriitor de talent, o voce particulară în rândul creatorilor
tulceni.
Dacă în creațiile lirice, unde, potrivit canoanelor
speciei și genului literar, autorul se exprimă direct, se comunică pe sine, la operele epice și dramatice se pune problema, aproape întotdeauna, cât și ce din datele eroului
provin din acelea ale autorului. Avem destule afirmații edificatoare. G. Flaubert exclama „Madame Bauvarie c`est
moi!”, George Călinescu, referindu-se la celebrul său roman
– „Otilia sunt eu”, iar Marin Sorescu despre capodopera sa

dramatică – „Îmi vine pe limbă să spun că Iona sunt eu”.
Pentru a încerca un răspuns la această problemă
amintesc că încă din anii de la Liceul „Spiru Haret”, Victor
Baumann făcea parte, alături de talentații Cezar Calenic
(devenit mai apoi director al Teatrului Municipal din Tulcea),
Stelian Băluță ori Vladimir Gurei, din echipa teatrală a liceului condusă de d-na Măndița Grigorescu, excelenta profesoară de limba și literatura română. Așadar, exista încă de
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atunci, de pe băncile școlii, o înclinare a autorului către latura artistică, datorată unei sensibilități aparte și a unui talent interpretativ deosebit. Această preocupare s-a
estompat într-o etapă a vieții dânsului. V. Baumann, după
facultatea de istorie, se preocupă de istoria și arheologia
județului, realizând, între altele, celebra descoperire a Criptei martirilor de la Niculițel de valoare națională și
internațională, când scrie și publică lucrări științifice arheologice și istorice, recunoscute în domeniu. Preocupările sale
se concentrează acum mai mult asupra laturii științifice.
După ce a ieșit la pensie (de vreo zece ani), se întoarce, aș zice, la vechea lui dragoste – universul artistic literar. După cele câteva volume de poezie (Versuri târzii –
2016, Versuri uitate – 2017, Epistole din purgatoriul meu –
2018), începe să scrie proză. Cum era și firesc, de inspirație
istorică. Mai întâi, nuvela Sfârșit de mileniu, un debut matur
artistic, autorul dovedindu-se stăpân pe mijloacele de exprimare. Am avut privilegiul să citesc textul în manuscris.
Prezenta lucrare, romanul Io, Lisandru (Iași, Editura Pim, 2019), este o ilustrare valorică a acestei
sensibilități artistice de care vorbeam. De fapt, cele două
componente nu numai că s-au întâlnit, dar se și întrepătrund.
Referindu-ne la personajul principal al romanului,
se pune întrebarea cât din personalitatea lui Lisandru provine din personalitatea prozatorului, specialist de înaltă
clasă în știința istorică. Este o problemă interesantă și destul
de greu de rezolvat. Trebuie să precizez de la început că la
o lucrare ficțională între cele două elemente nu poate fi
vorba de o relație de tip mecanic, ci de una subtilă și complexă.
În realizarea textului se pot identifica o serie de
elemente moderne.
Observăm, mai întâi, particula „Io” din titlu. Știm
că domnitorii foloseau în titulatura lor această particulă: „Io,
Mircea voievod…”, „Io, Ștefan cel Mare…” etc. Se știe că
în textele vechi grecești și slavone aceasta era folosită cu
sensul „eu” sau „noi”. Avea dreptul boierul Lisandru să folosească această formulă? Dacă el făcea parte dintr-o castă
deosebită, din care se recrutau viitorii domni, viitorii conducători, atunci da și atunci autorul a procedat corect.
De asemenea, ne atrage atenția procedeul
compozițional, cel al povestirii în povestire, procedeu folosit
de romantici, de romanticii noștri pe la 1848, dar și de cei
europeni. Meritul autorului este că a actualizat procedeul.
Trei studenți de la istorie din Iași află de un manuscris în
slavonă de la soția unui preot din Soroca, dat de un enoriaș,
pe care aceasta, cu pregătire în istorie, îl traduce în română,

iar studenții îl folosesc pentru a-și da examenul de licență.
Manuscrisul este scris de un fost oștean al lui Ștefan cel
Mare.
Rama este plasată în actualitate. Nararea se face
la timpul prezent și la persoana a III-a. De la început se
creează lectorului o stare sufletească de tensiune, de curiozitate și așteptare a unei dezvăluiri importante: „Mașina
gonea ca o nălucă, cu ochi scânteietori, înghițind luciul
negru al asfaltului care părea inepuizabil.
Trecuse granița în Republica Moldova, dar gândurile lui alergau înapoi, așezându-i în memorie întâmplările,
ca pietrele la temelia unei case, forțându-l să le privească
cu o luciditate devastatoare.
Totul începuse cu o lună în urmă pe când, împreună cu Lenuș, pregăteau examenul de paleografie chirilică și slavonă, cel de pe urmă al anului doi. Atunci, ca din
senin, a apărut Vitali.”
Instanțele narative dezvăluie un roman modern.
Textul are trei naratori, care au contribuții diferite: autorul,
care imaginează întregul scenariu narativ, studentul Andrei,
care vorbește despre găsirea manuscrisului, și Lisandru,
naratorul principal, care prezintă, rememorând, patru ani
din viața lui în slujba lui Ștefan. În câteva rânduri din Preambulul textului, înțelegem că Andrei, aflând că iubita lui a plecat precipitat spre Soroca împreună cu Vitali, colegul
basarabean, care le vorbise de un manuscris slavon, este
cuprins de nemulțumire că Lenuș nu i-a dat mai multe detalii
și că îi cere și lui să îi urmeze, și de un sentiment de gelozie,
aspecte care îl individualizează.
Apoi, în câteva pasaje cititorul află că autorul, prieten cu cei trei, a propus „o nouă traducere, modernizată și
ușor romanțată” și că a introdus „cuvinte și expresii specific
moldovenești, căci, la vremea aceea textul a fost gândit în
grai autohton, înainte de a fi scris în slavonește”.
Acestui scurt Preambul explicativ îi urmează textul
propriu-zis al romanului sub forma unor memorii ale eroului,
după cum precizează subtitlul: Întâmplări din tinerețea unui
cavaler moldo-valah, povestite de el însuși. Textul este
ficțional, dar aventurile tânărului Lisandru sunt plasate, datorită autorului V. Baumann, diplomat în istorie, într-un context istorico-geografic autentic din anii de început ai domniei
lui Ștefan Voievod, începând cu 1457: hanatul Crimeii a lui
Mengli Ghiray, curți regale, cum e cea poloneză a lui Kazimir sau cea a Moldovei, bătălii, cum sunt cele de la Baia,
Killi, Brăila și Târgul de Floci, acțiuni diplomatice, cum este
întâlnirea de la Cracovia a delegației moldovene (din care
face parte și eroul, pregătit de domn pentru o carieră diplomatică) cu regele polon, viața de familie, prietenii, drumuri
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comerciale (drumul mătăsii, de pildă), înțelegeri
negustorești, descrieri de cetăți și orașe, de locuințe și
străzi, de obiceiuri și costume specifice diferitelor etnii etc.
De observat că în roman sunt inserate o serie de imagini
(27) ilustrative de epocă, luate din cărți de specialitate, din
wikipedia ș.a., ceea ce adaugă un plus de veridicitate prezentării. Istoricul Bauman simte nevoia prezenței documentului pentru a contura o imagine reală acelei vremi. Mai
trebuie menționat cu multe dintre locurile descrise au fost
vizitate de autor, ceea ce s-a reverberat pozitiv în zugrăvirea
autentică a acestora. Este una din cele mai riguroase prezentări istorice ai primilor ani de domnie a lui Ștefan cel
Mare. Prin aceste elemente textul poate fi încadrat la romanul istoric. Aș spune că acesta este fundalul social, economic,
politic și uman în care se desfășoară acțiunea principală, făcută prin notarea amintirilor personajului Lisandru.
Întregul roman e brodat pe motivul călătoriei, tipic
basmului: eroul, ca voinicul din poveste, plecând în căutarea și salvarea iubitei lui, Maricica, o Ileană Cosânzeană,
răpită de tătari (zmei), vândută unor negustori și este găsită,
după multe peripeții în țări depărtate, în casa unor oameni
de treabă la Rioni în Gruzia, care, înțelegându-i, îi și cunună. O a doua iubire înfățișată este semnificativă prin etniile și credințele diferite ale celor doi: Ilinca, o moldoveancă
creștină, sora lui Lisandru, și Șefik, fiul unui bei cuman, musulman, dar frate de cruce al eroului. Cele două iubiri se
împlinesc prin căsătorie. În acest sens, romanul este unul
de dragoste.
Din cele 224 de pagini ale romanului, 220 cuprind
memoriile lui Lisandru, de aici și subtitlul, de aici și nararea
la persoana I. Deși faptele, situațiile, personajele sunt prezentate obiectiv, nararea nu este una rece, ci plină de
emoție. Deseori stările sufletești ale protagonistului răzbat
printre rânduri, dar emoția este mereu stăpânită de tânărul
cavaler. Înfruntând numeroase adversități, eroii își împlinesc
visele. După năvala tătarilor în țară la Siret, care a adus distrugeri și pierderi de vieți (între care și mama Maricicăi), și
care se retrag cu prada, Aron Vodă, însoțit de grofi unguri,
războinici secui, boieri fugiți din Moldova, nobili ardeleni,
pătrunde în Moldova pentru a ocupa tronul. Pe Apa Bistriței
se dă o luptă înverșunată, iar Lisandru într-o acțiune temerară, cu un grup de voinici, pătrunde în tabăra dușmană, îl
prinde pe Petru Aron, aducându-l în fața judecății lui Ștefan.
Eroul este rănit ușor de o săgeată și află chiar de la domn
că este tată. Se îndreaptă în grabă, în culmea fericirii, spre
Suceava. Deși viața înfățișată este plină de încercări și nenorociri, de lupte și tragedii, tonul general al narațiunii este
unul optimist.

În roman apar numeroase tipuri umane, conturate
corect, potrivit statutului lor social, moral, cultural și psihologic: Ștefan cel Mare, „leul Moldovei”, hanul Mengli Ghiray, regele polonez Kazimir, armeanul negustor Grigorie din
Rioni, evreul Ruben Haim, vornicul Zbierea, Maricica și
Ilinca, Șefik, Lisandru și mulți alții.
Deși voievodul apare doar în câteva secvențe, ele
sunt semnificative atât pentru istoria Moldovei, dar și pentru
evoluția eroului. Ștefan ne apare nu numai ca un om de
acțiune, dar și un conducător atent la cei din jur. Înaintea
luptelor de la Brăila și Târgul de Floci, el rostește un scurt
discurs mobilizator, prin care vrea să argumenteze justețea
luptei împotriva lui Radu Vodă: „Târgurile de pe Dunărea
Valahă sunt sub autoritatea Domnitorului, ceea ce ridică un
semn de întrebare și asupra intențiilor acestuia. Noi nu
dorim un război cu frații noștri valahi! Noi vrem să ne apărăm Țara și avem nevoie de prieteni, nu de dușmani!…Cum
de neguțătorii lui Radu Vodă se pot ridica împotriva Noastră,
când au drept de comerț pe întreg teritoriul al Moldo-Vlahiei? Ceea ce au făcut dânșii, atacând cetatea noastră Chilia, se numește trădare și, ca atare, fapta lor trebuie
pedepsită! Iată de ce v-am adunat vitejii mei, să-mi spuneți
dacă gândul meu este drept și, dacă este, atunci să pornim
spre Dunăre pentru a-i pedepsi pe făptași, nu pentru a ne
răzbuna, ci pentru a face dreptate celor care au pierit datorită nesăbuinței acestor trădători!” Dacă acest discurs a fost
copiat dintr-o cronică și trecut în roman este un lucru corect,
conferind romanului valoare documentară. Dacă discursul
a fost creat de autor, atunci meritul lui este cu atât mai mare,
căci a reușit să realizeze un text autentic, perfect credibil.
Se poate constata ușor obiectivul fundamental al domniei,
dragostea de patrie a voievodului, preocuparea pentru apărarea țării, dorința de a face dreptate și de a-i pedepsi pe
trădători. Astfel, în câteva rânduri doar, este expus un adevărat program politic al domniei.
La un moment dat, Ștefan, adresându-se direct
eroului, îi spune ce plănuiește în legătură cu drumul lui: „Ești
un tânăr înțelept și viteaz, cunoști limbi străine, dar știi prea
puține lucruri despre politichie și diplomație. Iată de ce vreau
să înțelegi lumea în care te voi trimite!”
Portretul lui Lisandru dezvăluie un personaj complex: cavaler moldo-vlah, cum spune autorul, fiu de boier
credincios lui Ștefan, eroul este un tânăr în evoluție și formare. El este unul din „voinicii” lui Ștefan. Autocaracterizarea de la început este edificatoare și include o notă de
îndreptățită mândrie: „Abia împlinisem 20 de ani când
Ștefan Vodă m-o chemat la oaste și am intrat înlăuntru pâlcurilor de „voinici” care alcătuiau oastea domnească. Nu
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mă laud, dar cred că eram făcut pentru a fi oștean. Eram
înalt, chipeș, bine clădit, învățat cu greutățile, cu exercițiile
fizice și slovele. Învățasem cu mămuța și cu padre Inocentiu, călugăr franciscan venit din Ardeal, limba latină și graiul
talienilor, mă descurcam bine în graiurile săcuilor și sașilor,
începusem să-l deprind pe cel al tătarilor.” Ceea ce ne
atrage atenția este cultura tânărului, multele limbi pe care
știa. Așa se face că însuși Ștefan îl pregătește pentru acțiuni
diplomatice. Ca ilustrare, eroul prezintă amănunțit solia (din
care și el a făcut parte) dusă cu succes la craiul polon în
Cracovia. Traseul lui ar putea fi rezumat în seria: „voinic”,
învățat, cavaler, diplomat.
Din punct de vedere narativ, se poate constata folosirea cu pricepere a diferitelor modalități artistice. Dialogul
este firesc, potrivit statutului social, etnic, cultural și psihologic al personajului.
Limba narării este potrivită exprimării din epocă,
cu elemente populare și regionale moldovenești specifice:
o lăsat, toate cele, tătuca, amu, pi rumânește ș.a., dar și
elemente culte din latină (Pacem et concordiam utilia esse!
- „Pacea și înțelegerea sunt folositoare!”, Hoc nos accidit.
– „Nouă ni se întâmplă asta” etc.), poloneză (Pozdrawiam!
-„Cu bine!”, Sto lat! - „Toate urările de bine!” ș.a.), fapt ce
conferă textului acel iz arhaic de autenticitate pentru epocă.
Dincolo de comunicarea directă a semnificțiilor,
construcția enunțului este astfel realizată încât transmite
sugestii afective complexe. Ca exemplificare dăm finalul romanului când se prezintă nașterea copilului eroului, simbol
al biruinței vieții: Iubirea „ne modelează destinele, fiind mai
puternică decât moartea!
Această mlădiță o vom crește în dragostea noastră și, în amintirea celei care a fost Varvara – bunică, mătușă
și mamă.
Primul nostru copil era o fetiță și numele ei a fost
Varvara!”
Să observăm încărcătura emoțională și forma ultimului enunț cu un profund caracter sentențios, realizat remarcabil prin trecerea de la persoana I („vom crește”,
„noastră”) la folosirea persoanei a III-a („numele ei a fost”),
care introduce nota obiectivă conclusivă.
Romanul nu este important numai prin aspectele
de realizare artistică, ci, mai ales, prin viziunea și mesajul
actual al prozatorului.
Specia literară „memorii” este propice emiterii unor
judecăți de valoare și de meditație asupra vieții, căci autorul,
privind retrospectiv, poate trage corect anumite concluzii
privind existența. Un astfel de autor este și Lisandru, ajuns
la vârsta de 90 de ani, logofăt în Sfatul Țării, posesor al unei

importante experiențe de viață, atât în legătură cu sine, dar
și cu istoria țării.
Având o pregătire intelectuală deosebită, posesor
al mai multor limbi străine și al culturii clasice, logofătul domnesc Lisandru este perfect credibil în postura emiterii unor
judecăți de valoare. Trebuie să observăm că el este, de fapt,
purtătorul de cuvânt al autorului romanului.
Câteva idei fundamentale străbat întregul text.
Scriitorul crede în destin, destin care nu poate fi cunoscut.
Ideea este comunicată chiar în mottoul romanului printr-un
pasaj din Eccleziast (cap. 8, 6-7): „mare este nenorocirea
care apasă asupra omului, de vreme ce el nu poate să știe
dinainte ce se va întâmpla”.
Întâmplări din viața personală a eroului, unele dramatice și tragice, cum sunt răpirea Maricicăi, uciderea
mamei acesteia de către tătari, nu pot fi prevăzute și prevenite. Sunt, însă, tot datorită destinului, și întâmplări fericite, cum ar fi găsirea Maricicăi la Rioni și căsătoria celor
doi. Finalul acesta fericit este și urmarea stăruinței
excepționale a lui Lisandru în căutarea logodnicei.
O altă idee demnă de relevat o constituie cooperarea între oameni diferiți, de diferite etnii (români, cumani,
armeni, gruzini, evrei ș.a.), de diferite religii, diferite condiții
sociale, puse în slujba aceluiași nobil scop. Autorul contemporan face, astfel, o pledoarie pentru ideea de multietnism,
înțelegere și cooperare între oameni de diferite naționalități,
mesaj atât de important pentru lumea contemporană.
Foarte importantă este și prezența credinței religioase în manifestările zilnice ale oamenilor. Însuși voievodul își manifestă credința în Dumnezeu. Interesantă este
ideea puterii absolute a iubirii. Deși aparțin unor religii diferite, familiile cumanului musulman Șefik și moldovencei
creștine Ilinca acceptă căsătoria lor, cei doi cununându-se
la Huși.
La nașterea fiicei lui, Lisandru face următoarea
aserțiune de înaltă valoare umană: „Am înțeles atunci că
iubirea se împlinește prin iubire! Ea este înainte de toate,
Ea ne modelează destinele, fiind mai puternică decât moartea!”
Un alt element important îl constituie cinstirea
necondiționată a voievodului, căci acesta este așezat îmediat după Divinitate. Chiar Lisandru afirmă ideea într-o
formă clară: „Dominem colunt, post hunc Principem valachorum!”, adică „Cinstesc pe Dumnezeu și după el, pe Principele valahilor!”.
În numeroase rânduri, nonagenarul memorialist Lisandru meditează asupra condiției românilor, a destinului
țării, a acțiunilor voievodului.
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În discursul rostit de Ștefan înaintea luptei de la
Brăila se conturează concentrat un adevărat program politic
patriotic, privind apărarea hotarelor țării și intereselor poporului, înlăturând adversarii familiei potrivit moralei vremii și
ai domniei.
Eroul narator citează o aserțiune a lui Ștefan, concludentă pentru viziunea politică generală a acestuia, pe
care voievodul a urmat-o concret în îndeplinirea scopurilor
lui: ,,Istoria adevărată o fac cei care dețin și mintea și sabia,
în sensul că o țară nu se apără numai cu sabia sau la adăpostul zidurilor de cetate, dar și prin diplomație, schimb de
solii, înțelegeri negociate, tratate de pace și alianțe. De
aceea, marii conducători știu când și în ce condiții toate
acestea pot fi folosite.” Dovadă este acțiunea diplomatică
la curtea regelui Kazimir al Poloniei la Cracovia. Vornicul
Zbierea, conducătorul delegației, îi precizează tânărului diplomat mesajul pe care Lisandru trebuie să-l transmită regelui, potrivit îndrumărilor date de voievod: „Domnia Ta vei
prezenta starea Țării, veșnic pârjolită de tătarii Hoardei și
atacată de osmanlâi. Vei aduce la cunoștință Majestății Sale
că Moldova are nevoie de pace în interior și exterior, de
aceea sprijinul Poloniei este foarte important. Moldova se
poate apăra de invadatorii străini și de trădătorii de neam,
numai cu ajutorul Poloniei.”
Din răspunsul dat de Kazimir, Ștefan înțelege că
regele condiționa ajutorul de supunerea Moldovei față de
Matias al Ungariei, iar Papa, de acceptarea catolicismului,
ambele pretenții de neacceptat. În consecință, Moldova trebuie să se descurce singură în fața dușmanilor prin forțe
proprii.
Lisandru afirmă: „Dar, într-o țară hăituită din toate
părțile de unguri, leși, tătari și turci, și trădată de proprii boieri, pentru voievodul Moldovei exista numai două ispite: ori
să-și plece capul, ori să se împotrivească, îmbinând lupta
cu diplomația.
Și Ștefan a ales!”
.
Această viziune corectă despre Ștefan, omul și voievodul, se datorează pregătirii istoricului V. Baumann, memorialistul Lisandru devenind, astfel, purtătorul lui de
cuvânt.
De asemenea, prezentarea hanatului Crimeii, a
relațiilor cu Moldova și a rolului cumanilor în istoria țărilor
române constituie o noutate în informarea publicului
obișnuit, fiind un demers literar reușit de recuperare a
civilizației cumane pentru noi. Un merit deosebit al autorului
este evidențierea rolului civilizației cumane în istoria noastră
prin prezentarea concretă a unor aspecte de la curtea marelui han Mengli Gheray.

O idee de actualitate care reverberează în întreaga operă este constatarea risipirii românilor în diferite
țări și necesitatea unirii lor. Eroul meditează asupra acestei
situații nepotrivite. Își amintește că tatăl lui „a luptat mulți
ani în slujba mărețului Iancu de la Hunedoara…fiind căpitanul detașamentelor de rumâni din oastea cestuia”. Sau
„Împreună cu detașamentele de valahi munteni și moldoveni care luptaseră sub comanda lui tătuca, Ștefan a devenit domn pe Câmpia Direptății.”
Povestind despre lupta de la Brăila, la care a luat
parte, Lisandru precizează: că atacurile „s-au desfășurat
noaptea, cu succes, dar mie mi-a lăsat un gust amar. Cu
toate că ni s-a interzis uciderea populației civile, în haosul
provocat de acțiunile militare, mulți localnici au pierit în flăcări, mai ales femei și copii.
Gărzile mercenare, care apărau meterezele celor
două așezări, au luptat vitejește, dar fără sorți de izbândă
și, cel puțin la Brăila, au fost complet decimate.
Printre conducătorii lor se aflau și ardeleni, rumâni
ca și noi, care apăraseră Chilia în asediul din 1465, când
cetatea a fost cucerită de Ștefan Voievod…Eram îngrozit
la gândul că noi, rumânii, ne ucidem între noi, când ar
trebui să fim uniți împotriva păgânilor.” (s.n.)
Lisandru încheie cele câteva pasaje explicative de
la începutul memoriilor cu o observație generală privind statul Modav: „Și iarăși vă spun Vouă, celor care veți ceti cele
povestite de mine că, după trecerea lui Ștefan Vodă în
lumea celor fericiți, puterea osmanlâilor a crescut atât de
mult încât, înconjurându-ne, am ajuns la cheremul lor.”
Textul este un roman de reconstituire istorică a
epocii „leului Moldovei”, într-o structură compozițională romanescă inteligentă, în formula prozei de evocare printr-un
narator al vremii, ceea ce dă un plus de veridicitate
narațiunii, îmbrăcând forma unei specii literare speciale –
roman istoric ficțional memorialistic.
Prin acest text se continuă, de fapt, romanul nostru
istoric datorat lui M. Sadoveanu, prin evocarea epocii eroice
a marelui Ștefan, dar cu mijloace narative diferite (memoriile
ficționale) și într-o viziune modernă, cu un mesaj actual, patriotic-umanist de înaltă valoare.
Io, Lisandru de Victor Baumann devine cea mai
importantă evocare artistică ficțională, nu numai din spațiul
dobrogean, a epocii de început de domnie a lui Ștefan cel
Mare, constituind, în esență, un roman de adâncă și semnificativă meditație asupra condiției umane și istoriei eroice
naționale.
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buN VENIT, POEZIE!

Garofița JIANU
Echilibru, acesta este termenul care îmi vine în minte
când fac referire la domnul Pulbere Cornel. Echilibru, starea
de liniște, de siguranță, ce provine din cunoaștere,
înțelegere și înțelepciune!
Comandantul Pulbere Cornel s-a născut în anul 1957
pe 20 decembrie în jud Tulcea într-o familie prestigioasă,
cu mare rezonanță în lumea militară.
Spirit liber, plin de energie, urmează cursurile Liceului
Real-Umanist nr. 1 din județul Tulcea și Liceul Spiru Haret.
Dorința de cunoaștere, de aventură, îi poartă pașii tânărului
Pulbere în județul Constanța, unde urmează cursurile Academie Navale ,,Mircea cel Bătrân”.
Viața îl va desemna să urmeze destinul omului puternic, care știe, care poate, care cunoaște!
În perioada 1981-1989 se pregătește să devină
ofițer de marină militară-M.A.N.
Comandantul Pulbere Cornel, are capacitatea de
a înțelege importanța deciziilor înțelepte, în favoarea lui și
a oamenilor aflați în subordinea lui, de-a lungul anilor, în
desele curse făcute pe mare. Comandantul de cursă lungă,
de ieri, duce azi, mai departe, stindardul numelui Pulbere
cu mândrie!
Omul deosebit și mereu pregătit pentru imprevizibilul de zi cu zi, uimește, ca de fiecare dată!
Anii 1989-1997 îl găsesc Șef Birou Protecția Mediului - APMC Constanta 1997-2008 - Ofiter Marina Comercială 2008-2010 - Ministerul Mediului - Director Resurse Ape
Constanța; 2010 - până în prezent.
Viața, marea sau, poate, firea lui boemă, îl aduc
în sfera frumosului, în anul 2003 când, așa cum vom vedea,
scrie poeziile ,, Prizonierul, Insuportabila lehamite, Crăciun
Glaciar, Încrederea de sine, Păcat, Săracul om bogat, dar

debutul său literar se produce în adevăratul sens al cuvântului în Revista Agora-Trimestrial De Cultură Și Dialog Interdisciplinar nr. 20 din luna decembrie Ediția de Iarnă, cu
poeziile: Dedicație, Albatrosul, Minunile Lumii, Ruga, Crăciun, Testamentul dorinței, Iubire multicoloră.
Așa a început povestea poetului Pulbere Cornel!
Ca un firicel îndrăzneț de apă pe care timpul l-a transfor-
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mat azi, într-un ocean de trăiri și sentimente poetice, cu
mesaj artistic clar, cu substanță poetică de înaltă
calitate.Versurile poetului Pulbere, izvorăsc din străfundul
ființei sale, din adâncurile unei iubiri autocuprinzatoare, în
lumina căreia, poetul, se definește.
Încă de la prima citire, versurile poetului nasc
emoții, într-un stil unic de divinizare a clipelor trecute și prezente, în antiteză cu viata de zi cu zi, atât de ,, falsă “ și
totuși unică.
Găsim în versurile sale o legătură strânsă între
real și ireal, aspirație între ce este și ce ar trebui să fie.
Exemplu Poezia ,,Nimicul”:
Zi de zi mă raportez la o lume de nimic
Vrând cumva să înțeleg, eu, nu pot să mă dezic
Într-o transformare surdă, unii vor să fie snobi
Iar sistemul îi ajută, cu pomeni, să fie robi ...
Poetul tinde spre o interpretare filozofică a
existenței în sensul major al cuvântului, prin frumusețea
gândului și atitudinii. Exemplu Poezia “Secunda Vieții”:
Să fi fost o întâmplare, ziua când am apărut
Sau un joc în care Domnul se-ndoia de absolut ?
În parcursul asimptotic m-am desăvârșit visând
Și cu crezul după mine, nu m-am dezmințit nicicând...
Volumul de versuri este o revelație în domeniul
liric, care se impune prin frumusețea gândului și originalitate! Polivalența sa structurală, setea de cunoaștere absolută, arată fațete multiple ale existenței sale spirituale.
Făuritor de armonii poetice, o liră care strălucește în acest
segment al culturii contemporane, poezia domnului Pulbere
Cornel, își marchează prezența cu originalitate și o rară vivacitate a gândului.
Stilistic vorbind, sunt urmărite aspecte existențiale
ale poezie sub raportul expresivitătii, al meșteșugului cuvintelor ce capătă strălucire sub atenta peniță a poetului.
Originalitatea constă în varietatea figurilor de stil, precum
și în propria viziune despre lume și viață, punând în valoare
puterea cuvântului.
Întâlnim un tumult sufletesc pur, neîntinat, legitimănd cum nu se poate mai firesc și plenar această ardere
...de tot !
Exemplu, poezia“Declarație”:
Te iubesc, cum numai eu știu a iubi pe acest pământ
Te iubesc, cum numai marea poate naște val din vânt
Te iubesc, cum doar lumina face umbra să o simt
Te iubesc, ca pe-o icoană ce-n săruturi o alint ..
Născut sub semnul luminos al unei zodii de foc,
săgetător, poetul ne deschide porțile sufletului său, o lume
plină de comori adunate în timp din care oferă cu generozi-

tate filă cu filă pagini de viață!
Poeziile din acest volum definesc un mare poem
unitar, fără ca fiecare în parte să-și piardă identitatea sau
parfumul.
Ele relevă, în perimetrul unui modernism echilibrat
și bine temperat, o acuitate înflăcărată a stării de conștiință
intimă și unică, integral trăită, care se răsfață în bătaia zefirului, unui destin clar și foarte bine conturat.
Întreg volumul de versuri excelează prin îmbinarea
armonioasă a exuberanței unei minți de o profunzime uluitoare și maturitate poetică.
Dacă acest volum de poezii ar fi căzut în mâna lui
Nichita Stănescu, acesta ar fi spus simplu:
,, Iată o poezie care ne este !”, deoarece călătoria
poetului Pulbere Cornel, în cetatea înțelepciunii, atmosfera
ce se conturează, cuvânt cu cuvânt, arată o forță interioară,
lumină ce dă contur clipei cu o sinceritate copleșitoare!
NIHIL SINE DEO!- este adevărul absolut în poezia
domnului Comandant Pulbere Cornel!
Într-o căutare continuă a esteticului în universalitatea culturală de prezentare a celor mai frumoase trăiri
umane, poetul nostru așterne pe hârtie versuri marcând starea lui de spirit, fapte și opinii.
Scrierile lui creează o punte între trecut și prezent,
cu eleganța omului cult și onest, printr-o consistență remarcabilă a substanței poetice, fapt datorat expresiilor și metaforelor originale, a tablourilor lirice, ce constituie punctul
forte al oricărui text poetic.
Se pot scrie atât de multe despre versul poetului
Pulbere Cornel deoarece atinge teme actuale dar și pagini
istorice uitate în vreme, încântă cititorul prin sensibilitate și
profunzimea gândului.
Fin cunoscător al sufletului uman aduce în atenția
cititorului tablouri lirice si ipostaze inedite, ce transmit o
acuratețe sufletească, care nu ne uimește pe cei care îl
cunoaștem pe poetul Pulbere Cornel.
Am afirmat de multe ori, că versurile poetului nostru pot foarte bine să fie folosite ca materiale didactice în
manualele școlare tocmai pentru că dânsul aduce în atenția
cititorului file de istorie națională și universala, motive mistice si figuri legendare, care ar veni în completarea educației
tinerelor generații.
Ce poate fi mai plăcut decât să lași generațiilor viitoare picături din sufletul tău de o calitate ireproșabilă?
Timpul îi va oferi cu siguranță poetului nostru locul
pe care îl merită în poezia contemporana !
Pe cerul liric al Constanței a mai apărut o stea!
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POEZIA mIOAREI RîȘNOVEANu

Emilia POENARU MOLDOVAN
Șah-mat./ Iubire, ură, maternitate./ Viață alb-negru./ Teatru.
Clovn trist./ Război, pacturi,/ moarte de diferite niveluri./ Suicid (bilet dus-întors)./ Tu,/ cel pe care nu l-am cunoscut./
Încă!”(Inventar).
Doar finalul poeziei mai aduce aminte de speranță,
se prefigurează începerea așteptării și chiar a căutării celui
„pe care nu l-am cunoscut. Încă!” și așa încep pentru poetă
„dezlănțuite bucurii și-amarnice mîhniri”(motto - Rabindranath Tagore) care însoțesc întotdeauna dragostea.
Datele imaginarului poetic la care recurge Mioara
Rîșnoveanu sunt marcate în primul rând de ideea de păcat:
„Mă voi boteza/ în apa păcatului:/știi că pot iubi și în iad?”
(Dilemă), sau „Sunt cumințenia/ albastră,/ axa nevăzută/ a
unui păcat/ salvat de la potop.” (În arcă) sau „Sub ploaia de
primăvară,/ pământul ne încălța tălpile/ cu greutatea păcatelor” (Despre noi). Până și poemul ultim din volum care,
cel puțin după titlu, (Așteaptă-mă) ar sugera un optimism al
eului poetic, gradează temporal păcatul („la hotarul/ poemului nescris,/ vom cere zeului iubirii/ întoarcerea/ la păcatul
dintâi.”) fiind aici aproape sinonim cu o primă iubire (fericire)
pierdută.
Vina de a iubi este de asemenea o componentă
psihoafectivă prezentă în tot volumul, în diferite imagini puternic sugestive: „În piața orașului/ eșafodul așteaptă moartea mireasă,/ mulțimea râde, urlă./ Pașii agață vinovății/ și
pietre,/ de brațele tale atârnă/ ultima rugăciune./ Cu urme
de melc pe buze/ zâmbetul tău s-a frânt:/ ești vinovat de iubire.”(Vinovat) sau „Iubirea eroare/ rămâne arhivată/ în
sânge.(Arhivă).
Urmând parcă firul cânturilor dantești din Infern –
păcat, vină, blestem, pedeapsă – poeta, oricât de tulburate
ar fi afectele sale, se salvează prin reiterarea candorii și
sincerității dintr-un timp revolut: „Mi-e dor de începuturi/
când credeam/ că pot atinge soarele./ Pe atunci sferele erau

Stabilită de 16 ani în Spania, în zona Madridului,
mioara Rîșnoveanu concentrează experiența sa despre
lumea exterioară în inconștient, de unde o extrage și o
folosește la edificarea lumii sale interioare. Acest joc al contrastelor, între forțele care tind spre exterior și cele care îi
dezvăluie tulburătoarele profunzimi ale vieții, generează
acel conflict creator cu rezultate bune pentru poezia scrisă
de autoare.
După debutul editorial într-o antologie – Cercul
Poeților, vol.2, 2018, ed. Colorama – iată că poeta se încumetă la un debut individual, publicând cartea de față,
Aproape urban, care conține poezii cu precădere de dragoste, atent lucrate, îndelung șlefuite dar care păstrează
totuși aparența de prospețime și spontaneitate, lucru destul
de greu de obținut fără prezența unei conștiințe artistice
deja formate și a unor lecturi temeinice din poezia contemporană.
Spuneam în prezentarea grupajului de poezii semnat de poetă în Cercul Poeților că autorii plecați din țară
adaugă la frământările sufletești proprii fiecărui poet și cele
cauzate de depărtarea de persoane și locuri dragi, dar și
de lăsarea în urmă a unei tinereți fabuloase în care
speranțele erau încă intacte. Imaginile poetice primesc noi
valențe, culorile și tușele, în loc să se estompeze din cauza
depărtării devin mai pregnante: „Mi-e dor de începuturi/
când credeam/ că pot atinge soarele./ Pe atunci sferele erau
perfecte,/ nu cunoșteam jumătăți de măsură…/ Mi-e dor de
mine,/ cea care dănțuia/ pe umeri de îngeri.”(Întoarcere).
Evanescența acelui eden lasă în urmă o lume dintr-o dată
dezgolită de orice frumusețe sau empatie, o înșiruire de
opreliști: „Închisoare familială./ Prohibiție. Norme. Bucurii
oprite și pionierat./ Libertate limitată. Orar strict./ Iubiri exilate cu Ovidiu./ Idealuri la statuia Veronicăi Micle./ Dorință
cuminte. Iluzii./ Regrete, inel de logodnă. Privire înapoi./
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ca într-un ghem hidos,/ se stinge/ în cămașa de forță/ a
indiferenței.” – Resemnare), dar și speranța unei regăsiri
romantice („suntem pregătiți să unim/ tot ce-am visat fiecare.” - Nocturnă), repede pierdută dintr-o neîncredere funciară în propriile puteri („Între pereții negri, speranța în
mâine/ se va micșora/ precum flacăra din opaițul ochilor.” –
Delir).
Uneori răzbate o undă de fină autoironie, completând tabloul cu stările atât de contradictorii ale dragostei,
strunite și asumate într-o expresie poetică de o sinceritate
cuceritoare: („ În definitiv,/ nu mai admit/ plata în promisiuni,/
aici se închiriază inima/ pensiune completă/ minților agere./
Plătești cu poeme/ șoptite aproape de curba/ pleoapelor
umede./ Între nuduri închipuite/ și îmbrățișări/ sfârșesc
dimineți sumbre,/ cești de cafea neatinse/ și chei lăsate în
grabă/ la recepție./ Nu am dat faliment, domnule:/ m-am vindecat.” -Pensiune completă) sau („Un șarpe,/ o Evă surdă/
și un măr./ E posibil/ să fii chiar tu?” – Aproape urban).
Urbanitatea fără echivoc a Mioarei Rîșnoveanu o
împiedică să-și exhibe toate conflictele eului poetic într-un
mod rudimentar și patetic, talentul și lucrul asiduu de șlefuire
a fiecărui cuvânt fiindu-i aliați de nădejde pe acest drum
aspru și sublim al Poeziei.

perfecte,/ nu cunoșteam jumătăți de măsură…/ Mi-e dor de
mine,/ cea care dănțuia/ pe umeri de îngeri.”(Întoarcere)
sau „Pe umeri port urme de sărut/ și degetele tale/ desenează conturul/ iubirii./ Doar mările și oceanele/ se mai
pot afunda în noi,/ stăpâni peste toate/ am rămas/ nord și
sud,/ răsărit și apus.”(Urme). Singura iubire cu adevărat
pură și nesupusă erodării timpului a rămas cea pentru copilul său: „Zâmbeai naiv/ cuibărit lângă același iluzoriu vis/
ca într-o amintire despre copilărie/ când te țineam în brațe,
prunc.”(Rondul de zi).
Aproape fiecare poezie din volum vorbește despre
iubire, sub o formă sau alta, prinzând în canavaua sa culorile tuturor tribulațiilor sentimentale care-l definesc pe un îndrăgostit.
Regăsim furia și teama („E atât de pustiu aici,/lacrima și furia ucid cuvântul./ În inimă reverberează toate fricile,/ umbre năucesc mințile,” – Evadare), dezabuzarea
(„Poștașul nu va mai suna/ nici măcar o dată./.../ Luna s-a
oprit,/sub liniștea ei întunecată/ scrâșnește viața de hârtie.”
- Despărțire ), disperarea („Îmi strâng durerea în gât,/ lacrimilor fac cuib/ sub pleoape obosite./ Între valuri sparte de
mal/ doar pașii către ieri/ să foșnească/ precum dantela rochiei îndoliată de ultimul sărut.” – Doliu), resemnarea („Trupul meu luat cu împrumut/ de la nebuna orașului/ se simte

Preot gabriel Sandu Constantin –
,,Nestematele iubirii” (versuri)
Motto: ,,Eu rămân ce-am fost: romantic” (Mihai Eminescu)

Prof. Floarea CALENIC
Preotul-poet Gabriel Constantin rămâne mistic-romantic, această autodefinire a eului liric venind cu putere
din fiecare poezie a noului volum ,,Nestematele iubirii”.
Însetat de adevăr, sincer, mânat de dorința de a căuta
esența vieții, poetul afirmă: ,,Nu vreau laude deșarte/Nu-mi
doresc nimic mai mult/Decât în eterna moarte/Gândurile sămi ascult... (Nu pricepeți că în lume).
Simte că e dator să-și folosească DARUL dat de
DUMNEZEU și să scrie, mobilitatea cerebrală dinamizându-i
mecanismul liric. Nucleul emoțional îi organizează tacit căile

și trăirile lucide în poezie, o poezie sinceră, o poezie care
dezvăluie un om cu senzori complecși, un om care crede
că fără simultaneitatea tuturor posibilităților existențiale nu
putea avea identitate.
Poet al uimirilor zilnice, pr. Gabriel Constantin
trăiește bucuria scrisului: ,,Tot ce-n lume am simțit/Ce am
scris și ce-am gândit/Toate mi s-au dat de sus/Prin puterea
lui Iisus.”(Tot ce-n lume am simțit).
Neliniștea dată de primejdia pierderii unor realități
(mai ales iubirea) îl conduce spre exprimarea prin cuvânt a
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adâncimii perspectivelor interioare. Concepe poezia ca o
stare psihologică, ca o ipostază, ca o confidență a necunoscutului din interiorul său.
Poezia este pentru pr. Gabriel Constantin o eliberare emoțională, spirituală, iar în viziunea sa omul devine o
ființă romantică, problematică, faustică adesea, datoare de
a ajunge tot mai sus în planul trăirilor personale. Tema principală a versurilor, care justifică și titlul noului volum ,,Nestematele iubirii” este iubirea, iubirea glorificată ca principiu
vital și ca triumf asupra timpului și asupra destinului.
Poezia erotică este confesivă, zbuciumată cel mai
des, melancolică și nostalgică uneori. Iubirea, cu toate
nuanțele ei, de la îndoială, disperarea pierderii iubitei, până
la extazul împlinirii, devine în expresia lirică a multor poezii,
un sentiment puternic al evocărilor, pe o structură intimă puternică.Percepția suferă mutații, se simte o continuă trecere
dintr-o ipostază în alta, poeziile devenind notări de senzații
intense, consumate uneori prea repede. Totul este impresie
pură, vizuală, tactilă, eul liric trăind sau dorind o dragoste
frenetică, în care spiritul să nu fie constrâns la nicio inhibiție.
De aceea cuplul nu ține cont de ce vrea lumea - titlul unei
poezii-, eul liric cântă iubirea în felul său: ,,Am cântat-o pe
aceea/Ce-i de preț și foarte rară/Cum și rară e femeia/Cu
simțiri de primăvară”/.
Poetul descrie reacții pasionale, senzualitatea fiind
mereu exprimată, în cuplu femeia reprezentând delirul senzorial, chintesența tuturor ispitelor, cea care ,,scurtcircuitează consola gândurilor bărbătoase”. Femeia este ades o
realitate, are nume, e femeia iubită, nu o plăsmuire
simbolică. Eul liric dorește o cunoaștere prin eros, în multe
poezii apărând detalii ale universului domestic, intim, un
alcov unde se consumă iubirea. Se recunosc accente eminesciene sau tonuri renascentiste, femeia devenind
prințesă, ducesă sau contesă. Erosul este o stare de dor și
de alean, o aspirație împlinită rar, cel mai des o incertitudine, un vis ca în „Insuficiență sentimentală”: ,,inelul dat
înapoi de tine/ știi bine/că plânge pe noptieră…/ iar eu, în a
minții seră/ rodesc proaspete minciuni și mă mint/ că vei
veni/într-o închipuită zi…”
Eul liric ar dori ca iubirea să nu fie ,,ieri”, ci ,,azi”,
adică prezent, să fie certitudinea unei părți din marea durată
a lucrurilor. Prin iubire se dezleagă tainic, se trăiește intens
misterul vieții, omul se regăsește fie în lumină, fie în întunecimi dense.
Iubirea doare când nu e împărtășită, deși dorită,
bărbatul devine ,,prizonier în închisoarea ochilor întunecoși”
și concluzionează:,, atunci , băiete, ești bolnav de-o lungă
boală/ Și elev cu mari decepții la o femeiască școală.”
(Epistolă pentru cei îndrăgostiți).
Bărbatul simte o nevoie profundă de a se mărturisi
și de a se autentifica, pledând pentru iubirea aducătoare de
fericire, dar devine ,,un soldat pe frontul ei, mereu rănit, însângerat de schijele iubirii”: ,,Mereu rănit, cu tresă de învins/Într-un război pierdut de dinainte/Când chipul tău
celest, de raze nins/Mă lasă fără arme și cuvinte.” (Căzut
la datorie) În cocktailul iubirii, în mirosul cafelei de

dimineață, în universul casnic cu pat și lampadar, inimile
apar uneori despărțite: ,,Și când nu-i putință/Să privim înaltul/Stăm în suferință/Unul lângă altul/ (Și când...)
Al ,,iubirii ideal” se răcește, apar mici răzbunări,
iertări involuntare, bărbatul face leagăn din ,,flori albii”, dar
se înțeapă cu ,,cactușii vorbelor” femeii. Dragostea devine
geroasă, o ambiguitate, sentimentele sunt indecise, bărbatul speră, bea ,,paharu-amărăciunii” ,femeia devine o
,,taină” iar el ,,este condamnat la domiciliu” (titlu) ,,Ca să
învăț mai bine/Cât de greu e fără tine...”
,,Jocul femeiesc” devine o otravă, iubita ,,Eterna
asistentă a sufletului meu/Mi-ai dat cianura dorului de
tine.”(Otrava) Concluzia poetului este că omul nu scapă de
dragoste și atunci trebuie să-i dea inimii libertate:
,,Lasă dorul să te poarte/Pân’ la pragul casei mele/Să dau
iedera-ntr-o parte/Să-mi văd viața vieții mele(Lasă dorul)
sau să accepte sfârșitul ca în versurile din ,,Iubindu-te eminescian”:
,,Din ochii tăi am înțeles/ A despărțirii jale/De-aceea nu am
să-ți mai ies/În cale/Și dacă nu avem o stea/Amorul luminându-l/Poate cumva ne-om împăca/Cu gândul... “
O idee des exprimată de poetul Gabriel Constantin este că
iubirea și relația bărbat-femeie stau sub semnul destinului:
,,Degeaba vreau iubito, să scap de-a mea ursită...”
O privire îngrijorată trimite poetul și spre ireversibilitatea timpului, spre destinul nostru pe pământ: ,,Ne
supunem fără teamă/ La condiția umană/Și proptiți de-un
stog de vise/Ținem mințile deschise.” (Trece vremea). În
,,Clipa” se întreabă: ,,Ce e omul?E o mână de țărână și păcate/ Suflet osândit la viață/ Și la chinul pământesc”.
Universul material în care își consumă trăirile sau
își așteaptă iubita este creat, imaginat cu mult talent, de
poet, un amestec de celest cu terestru. Luna devine ,,capodopera nopții” ,,aiurează,, stelele albastre, virgine sau senine, dau speranță, luceafărul ocrotește cuplul. Când
privirea coboară este invocat codrul – ,,rege verde și bătrân,, - spre a-i da alinare: ,,Codrule, du-mă-n desișuri/
Verde-ale tale-ascunzișuri/Doar a ta frunză să știe/Viața-mi,
cât e de pustie...”(Refugiu), sau ochiul însetat de de natura
verde, apele ,,diamantine,, urechea aude susurul izvorului,
simte vraja câmpului, foșnetul pădurii. Iubita e asociată universului floral – flori de tei, flori albastre orhidee, crini, cale,
crizanteme, lan de violete.
Impresionantă în ,,Nestematele iubirii” este
versificația melodioasă, după ritmuri clasice, poetul demonstrând un talent remarcabil în potrivirea cuvintelor. Experimentează specii literare ca sonetul, gazelul, parodia,
scrie uneori sub influența doinei noastre unice, arătându-și
astfel verva creatoare de excepție.
Lăudabilă este cinstirea în versuri pline de emoție
a celor duși în altă lume, preoți, prieteni, astfel lăsând
posterității o amintire a trecerii lor pe pământ.
Privit în ansamblu, volumul ,,Nestematele iubirii,,
adaugă o nestemată în creația poetului Gabriel Constantin
și în lirica tulceană.
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SĂNDEL DUMITRU,
SCRIITORUL DUNĂRII DE JOS ȘI LUPTA
CU SCRISUL
Sterian VICOL
dar și după numeroși muzeografi, intelectuali și chiar academicieni, este, spuneam, o adevărată instituție culturalștiințifică, tomurile sale prezente și viitoare (are pregătite
încă patru volume pentru tipar), demonstrează cu prisosință
cele subliniate de noi.
Între înțelept și rațiune, Săndel Dumitru găsește forța
marilor creatori de a-și rândui gândurile, ideile și viziunile în
scrierile sale. De notat că în numeroase pagini, Săndel Dumitru produce text de natură literară, aflat la intersecția generică cu eseul. De altfel, discursul literar se constituie la
autorul nostru atât pe o verticală hermeneutică (și atunci
textul devine poveste, forma primară de organizare epică),
dar și pe o orizontală, unde textul se transformă din construct filozofic (tratat) în eseu. În concluzie va rezulta un text
original, la granița dintre eseul filozofic, literatură, publicistică și eseu, se încheagă piatra discursului maximal...
Alesul între aleși, Săndel Dumitru a scos prin volumele
sale apărute nu demult, istoria și memoria cetății Galați,
dintr-o nemeritată indiferență și uitare...
Două propuneri se impun, măcar în momentul de față. Mai
întâi, cărțile ar trebui să aibă la final un rezumat în lb. franceză
și germană și în al doilea rând, cu sprijin financiar de la stat,
dar și de la unii sponsori interesați, tomurile lui Dumitru ar
putea fi ecranizate (compendiu), seriale de mare atracție, puse
în operă de cunoscuți regizori români și străini.
De asemenea, părți din volumele „Galațiul, așa cum mi-l
amintesc”, ar putea fi studiate la cursuri opționale propuse
de catedrele de profil ale celor două Universități din Galați.
Prin acest lucru s-ar cunoaște istoria locală, iar tinerii
studioși își vor adânci sentimentul de patriotism local, în armonie cu timpurile actuale.
Din paginile fiecărui volum scris de Săndel Dumitru reiese deviza călăuzitoare a autorului care spune undeva:
„Deviza mea în lupta cu scrisul însumează, dragii mei,
muncă, trudă, stropi de sudoare, multă suferință, dar și încredere în a fi, între împliniri și satisfacții, împreună cu familia mea.”

Despre cel care scriu acum, ar trebui să-i reliefez, mai
întâi, copilăria, adolescența, tinerețea și apoi maturitatea,
toate acestea împlinind o personalitate care, se știe, are la
bază, ereditatea, mediul, educația și cultura. Deja SĂNDEL
DUMITRU și cărțile sale ar putea fi, de fapt sunt, un generic
cultural atât pentru noi cât și pentru alții.
Despre „GALAȚIUL, așa cum mi-l amintesc”, (despre Galați
și Sudul Moldovei), cititorul avizat, dar nu numai, ia
cunoștință cu imaginile de început ale unui oraș plin de răni.
Câteva exemple: în 1596, tătarii au ars orașul din temelii,
în 1602 urbea a fost jefuită de oștile domnitorului muntean
Radu ªerban, în anii 1612, 1623, Galațiul a fost din nou prădat de tătari, dar și alte, și alte răni... Că, noroc de Dunăre,
să le spele, cum, cu umor, spune undeva autorul.
Harnic și meticulos, Săndel Dumitru judecă toate acestea, rând pe rând, pansând rănile, vindecându-le prin scris.
Punându-le în pagină, cetatea de ieri și de alaltăieri devine
astfel o ființă vie, prin numeroasele personaje ce străbat în
lung și-n lat câmpiile istoriei și literaturii române. Printre
aceste reproduceri, autografe ale unor personalități
gălățene și europene, purtând parfumurile vremii, numeroasele vapoare, ambarcațiuni, vocile marinarilor și
comercianților, scriau și ele pe valurile Dunării amintiri frumoase, uneori triste, portul devenind un fel de Turn Babel...
orizontal...
Un împătimit (era să spun bolnav și nu greșeam!), de
istorie și cunoaștere, îndrăgostit de documentele ce grăiesc
despre izvoarele și rădăcinile multiseculare ale neamului
nostru, de aici din Țara Moldovei de Sud, un împătimit, spuneam este Săndel Dumitru.
Cărțile domniei sale, multe la număr, reprezintă, fizic,
un raft de bibliotecă publică, ele fiind adevărate manuale
de istorie, geografie, religie, limbă română literară, lb. franceză și latină, de economie politică, cu orizonturi comerciale
etc.
Săndel Dumitru, posesor al unui limbaj și al unei
inteligențe de invidiat, este, după părerea mea de scriitor,

90

STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul III, nr. 5-6, IUNIE - DECEMBRIE 2020

AmăgITOARELE LImANuRI
O altfel de… poveste

Marian DOPCEA
care nu-l dorim nici dușmanilor noștri, ca părinții
să-și îngroape copiii.
Dragostea pentru familie, pentru meserie este
centrul de greutate al romanului. Ștefan Zăvoiu face
o radiografie a eului atunci când ne introduce în interiorul sufletului său, în universul familial. Îl găsesc pe
autor melancolic și charismatic, refugiat în propriile
sale gânduri dar și dornic să izbucnească dincolo de
însăși ființa lui, și acest fapt este posibil numai dacă
are lângă el soția, copiii, familia , dragostea și numai
dacă iubirii lui i se răspunde cu iubire, altfel se
trezește singur. Scrie despre tristețe, deși nu o iubește,
pentru că nu de puține ori ajunge să invadeze sufletul.
”Tristețea este trecerea omului de la o mai mare la o
mai mică desăvârșire”, spunea un renumit filozof
evreu Baruch Spinoza, însuși Ștefan Zăvoiu pare să-l
contrazică pentru că tristețea îl ridică pe o treaptă lirică superioară prin modul de a transpune trăirile , sentimentele în această scriere caligrafică a prozei sale.
Dincolo de zbuciumul care izbucnește din cuvintele domniei sale, autorul lasă să se înțeleagă că nu
se opune destinului, ba mai mult, se resemnează și acceptă scurgerea clepsidrei chiar dacă este în defavoarea lui, iar acest fapt îi provoacă și mai multă suferință
ce pare să se instaleze în sufletu-i pentru eternitate, pe
care este pregătit să și-o trăiască.
Eu sper ca eternitatea să-l găsească pe Ștefan
Zăvoiu cu alte volume publicate deoarece sămânța
creației este bine încolțită în conștiința lui și întotdeauna luna va fi leagăn pentru melancolicii care se
vor regăsi în scrierile sale.
Felicitări!

Există oameni care au o vârstă biologică
numai a lor, anii nu li se întipăresc nici pe chip, nici
în gesturi, nici în atitudine și nici nu le ocupă agresiv
sufletul. Eu îi numesc oameni flori pe acei colegi de
univers cu noi care rămân veșnic tineri, eterni copii
sau adolescenți inocenți.
Un astfel de om îl percep pe domnul profesor
Ștefan Zăvoiu și asemenea lui este și proza pe care o
scrie. Timpul, eternul mister al lumii, prezent în mai
toate operele literare, capătă în proza domniei sale
forma clepsidrei. Deși curgerea lui reprezintă deplasarea către final, dacă ne raportăm la viață curgerea
timpului înseamnă apropierea de moartea trupească.
Timpul reprezintă în abundența lui un dar divin care
l-a făcut și pe Eminescu să întrebe în poezia Stele în
cer :”Nu e păcat/Ca să se lepede/ Clipa cea repede/
Ce ni s-a dat?”
Ștefan Zăvoiu îmbracă în descrieri, amintiri
dragi, trecerea timpului sub forma nisipului din clepsidră. Nisipul este și un simbol al abundenței, în cazul
de față putem observa o abundență de trăiri și sentimente, dar și un simbol al maleabilității. Scriitorul își
acceptă tristețile și neîmplinirile, totul fiind clipa ceo trăim.
Om al școlii, cu un deosebit simț al datoriei,
serios, bun coleg, sincer, devotat, părinte atât pentru
elevii săi cât și pentru cei personali, domnul profesor
Ștefan Zăvoiu face dovada apartenenței sale la lumea
literară. ”Amăgitoarele limanuri” este o continuare a
poveștii Caramfililor care în partea a doua cuprinde
drama familiei care l-a pierdut pe fiul iubit Carol Cristian în plină floare a vieții. Dramatismul întâmplării
ne face să trăim alături de familie acest moment pe
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Șlefuitorul de perle de Angela Dumbravă –
pledoarie literară
pentru noblețea meseriei de educator
Prof. Gheorghe BUCUR
Apărut la editura „Aegyssus” din Tulcea în 2020,
cu o sugestivă copertă de Claudia Grigore și expresive
emoticoane propuse de prieteni, volumul Șlefuitorul de
perle de Angela Dumbravă este o carte substanțială (274
p.) și complexă. Această complexitate rezultă nu numai din
structură, ci, mai ales, datorită a trei principale caracteristici:
caracter documentar, programatic și estetic, de altfel, tot
atâtea valori esențiale ale cărții. S-ar putea vorbi, în genere,
de două aspecte: cel tranzitiv și cel reflexiv. Intenția tranzitivă rezultă din ceea ce prezintă despre ceea ce o înconjoară (oameni, fapte, comunități), iar intenția reflexivă
decurge din ceea ce spune despre sine.
Valoarea de document apare din datele precise
ale biografiei autoarei, din situațiile concrete ale textelor dedicate vieții de educatoare și din prezentarea unor aspecte
ale procesului de creație literară proprie.
Cartea cuprinde 51 de texte, din care primele 2 au
scop lămuritor, unul pentru titlu (De ce „Șlefuitorul de perle”),
celălalt, Gânduri de mulțumire, dă glas gratitudinii pentru
persoanele care au ajutat la realizarea volumului, iar ultimul,
În loc de încheiere, cuprinde un îndemn pentru alte colege
de breaslă, care să scrie și ele propriile amintiri, dând, astfel,
naștere, la, ceea ce inspirat numește autoarea, „Lada de
zestre a educatoarei”. Din celelalte 48 texte, primele 9 au
caracter explicativ și pregătitor.
În aceste prime scurte povestiri se dezvăluie, mai
ales, caracterul documentar. O pagină memorabilă, prezentând sintetic viața din anii copilăriei o găsim în O călătorie
prin timp, din care spicuiesc: „Dacă mă gândesc mai bine
și mă întorc mult în urmă, în copilăria mea și chiar la liceu,
eram simpli și fericiți cu ce aveam. Trăiam în familii numeroase, dar ne iubeam, hainele rămase mici le purtau ceilalți

după noi, la școală împărțeam o bucată de pâine frățește
ca să ne ajungă la toți. Cum terminam școala alergam ca
să ajung la bunica, pe care o iubeam. Și atunci, părinții plecau cu treburi la câmp, la vite de dimineața până seara…Și
noi, copiii, aveam treburile noastre în gospodărie: dădeam
mâncare la păsări și animale, ne puneam singuri în geantă
cărțile, caietele, o bucată de pâine, o gutuie sau altceva și
ne gândeam să mai luăm și ceva în plus pentru colegii care
nu aveau. Aveam multe nevoi și atunci, dar ne mulțumeam
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cu puțin. Cel mai mult ne păsa de cel de lângă noi, să fie
sănătos și voios. Și cu jucăriile stăteam bine, cu cât ni le făceam singuri…”
Uneori, o paralelă între prezent și trecut constituie
prilej de a face elogiul unor valori umane fundamentale:
„Acum, la vârsta pe care o am, pot să fac o paralelă între
cei de-atunci și cei de-acum. Atunci trăirile erau sincere,
acum doar mimăm sinceritatea. Atunci sentimentul de iubire
era adevărat, acum doar citești sau asculți pe facebook sau
pe altă sursă despre acest sentiment. Atunci adoram casa
micuță unde ne îngrămădeam toți și vorbeam sau doar ne
bucuram că suntem împreună, acum vrem case cât mai
mari în care fiecare se pierde cât mai departe de celălalt,
dar avem psihologi care ne sfătuiesc tot timpul să socializăm”.
Autoarea numește în mod curent locuri reale,
localități unde au avut loc evenimentele: Tulcea, Partizani
(satul natal), Caraorman, Celic, Nufăru, Ada Marinescu ș.a.
De asemenea, citează personalități cunoscute în diverse
situații. Este pomenită „Turcoaica”, adorata ei educatoare
(care i-a fost, mai târziu, model în activitate), învățătoarea
Maria Dragu, membrii comisie de repartizare la absolvirea
Liceului Pedagogic – educatoarea-metodistă Radu Maria,
Ioana Borzea, directoarea de atunci a liceului, Mihai Albotă,
inspectorul general –, sau inspectori veniți într-o inspecție
la Școala din Partizani (Vasile Simionescu și Ion Becheanu)
sau Neculai, ajutorul de om de serviciu ș.a.
Deseori, unele observații evidențiază caracterul
memorialistic al cărții: prima zi de școală ca educatoare, logodna cu profesorul de educație fizică din Caraorman, care
s-a transferat la Școala din Partizani, dragostea acestuia
pentru copii, ajutorul dat soției în rezolvarea unor probleme
școlare ori de procurare a cadourilor de la Moș Crăciun,
prima serbare școlară, dificilul început la așa-zisa „Grădiniță
a îngerilor” din Tulcea, mersul cu grupa la teatrul de păpuși,
în excursie la Celic ș. a. Uneori, mărturisiri directe, cum este
aceea din textul Parcul de joacă din pădurea fermecată, subliniază perspectiva autobiografică: „Cumva, parcă alături
de ei îmi trăiam din nou copilăria! Și mă gândesc că în plimbările noastre prin locurile din jur, învățam mai mult decât
orice i-aș fi învățat din toate cărțile pentru copii.” Putem
adăuga o altă trăsătură: caracterul autobiografic, declarat
direct deseori: „Îmi amintesc și-acum primii ani din activitatea mea în satul natal” (Toamna se numără bobocii). Impresionantă este amintirea forfotei din gospodăria lor când
toamna culegeau cu toții via, tatăl storcea la teasc stugurii
pentru vin, când adunau fructele și legumele: „Pentru mine

toamna, acum, dar și atunci, a fost un anotimp spectaculos!
Culesul viei, al porumbului, pregătirea cămării și nu mai
spun de spectaculosul pe care îl au nunțile. Îmi plăceau
foarte mult. Eram nelipsită alături de surorile, frații și prietenii
noștri…”
Cartea este în primul rând, aș zice, un îndrumar
didactico-pedagogico-psihologic de valoare pentru că
aduce în discuție și rezolvă situații concrete dificile de la
clasă, potrivit experienței și intuiției deosebite ale fostei educatoare.
Bucuria revederii dimineața cu micii elevi se manifestă mai întâi prin salut. Iată câteva observații interesante: „De fapt, momentul salutului dădea startul zilei care
urma: veselă, tonică, cu copii calzi și frumoși, cu ochii mirați
și brațele deschise…Am fost salutată în atâtea feluri de
micuții mei.” (Saluturi mari)
O educatoare, prin faptul că lucrează cu niște
copii atât de mici, este pusă deseori în situații de a rezolva
o mare diversitate de probleme din viața lor și de a juca
multe roluri: mamă, mătușă, bunică, doctor etc. Educatoarea nu de puține ori a trebuit să fie și dentistă. Instructivă
este povestirea Cioara, eroul copiilor de pe atunci. După o
întreagă înscenare, dințișorul de lapte supărător era scos
pentru a crește altul mai rezistent în loc și era aruncat
într-un copac, de unde cioara îl va lua și-l va da altui copil
mic care avea nevoie de el. Urma decernarea „Diplomei
de cel mai curajos elev al zilei”, care îi dădea copilului un
firesc sentiment de importanță și mândrie.
În Măștile fricii se aduce în discuție strategii pentru
începerea activității. „După mulți ani – mărturisește autoarea
–, am întâlnit și la copiii cu care lucram tot felul de frici:
teama de colectiv, despărțirea de casă, de buni, teama de
șobolani, de întuneric, de balaur, să iasă din clasă. Amintindu-mi de copilăria mea, am căutat altă modalitate de rezolvare a fricii la copii, cea de vindecare și de a o scoate în
afară, să fie văzută și cunoscută.”
Ca și în Măștile fricii, pentru gestionarea unor
situații dificile de la clasă, caută și găsește soluții concrete,
așa cum se dezvăluie și în textul Cu zorzoane, fără zorzoane. Pentru că multe fete doreau să stea în bancă cu unul
din cei doi băieți din clasă, căutau să impresioneze prin
rochițele cu cât mai multe și deosebite zorzoane, pe care
le purtau și le schimbau des, spre exasperarea multor
mame. Mai mult, erau făcute și multe șicane „norocoaselor”
de către celelalte. Rezolvarea a venit simplu: cei doi băieți
au fost așezați împreună în față, interzicându-se orice
schimbare a locurilor. A fost impusă regula ca fetele să
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poarte rochii simple, fără zorzoane. Aceste două reguli simple, găsite și impuse elevilor, au rezolvat multe dintre problemele de atunci ale clasei.
Pentru a nu se pierde jucăriile lăsate de copii cine
știe pe unde și a le aduce și așeza la locul lor a inventat
jocul „Unde s-a ascuns ursulețul?”, prin care se solicita spiritul de cercetare și de observație al elevilor, dar se și rezolva problema găsirii jucăriilor prin aportul colectivității.
Unele situații aduc în scenă întâmplări hazlii, dar
educative, ca în Copilul între înger și demon. Un băiat, care
se bosumfla foarte ușor, acum se supără când educatoarea
îi sugerează să deseneze și o floare în părul fete din portretul făcut, îi spune direct și agresiv „-Doamna, ești urâtă!”
În această situație trebuia căutat repede un răspuns diplomatic. Și a fost găsit:
„ – Însă tu, David, ești foarte frumos, însă cam supărăcios.
Doamna, mi-a spus el râzând cu toată fața, și tu
ești frumoasă, dar sunt supărat pe tine acum.”
Fiecare povestire se încheie cu un fel de concluzie
declarativă, subiectiv-sentimentală cu valoare morală: „Și
atunci, uitându-mă la ei, la bucuria lor, m-am felicitat că am
putut să fac copiilor cel mai frumos dar, Jucăria!” (Moș Crăciun de voie, de nevoie); „Iar eu, Educatoarea care v-am
împărtășit aceste gânduri, mă înclin în fața Familiei Responsabile!” (Povețe de aplicat pentru cei interesați); ori „Iar
eu, de-atunci, m-am simțit regină peste regatul meu: un
popor de copii blonzi, bruneți, înalți, scunzi, peltici, șugubeți,
și cu cele mai nostime nume, dar minunați…” (De la joaca
cu păpușile la joaca cu copiii)
O interesantă, dar neașteptată trăsătură a cărții o
reprezintă aspectul ei programatic, autoarea depășind, prin
aspectele aduse în discuție, problematica fundamentală
enunțată inițial. Elemente teoretice literare le găsim chiar în
textul care deschide volumul (De ce „Șlefuitorul de perle”),
unde d-na Dumbravă, dincolo de explicarea titlului metaforic
– dascălul este un artizan, șlefuitor și cizelator de destine,
iar „perlele” sunt copiii, pietre prețioase native, ce urmează
prin acțiunile de cizelare ale educatorului să parcurgă primele trepte esențiale ale formării lor ca viitoare personalități
–, face câteva interesante considerații privind stabilirea titlului unei cărți, referindu-se, pe de o parte, la dificultatea optării pentru o anume formulare dintr-un număr destul de
mare de posibilități (enunță un număr de 13 titluri posibile),
zbuciumul sufletesc în căutarea celui mai potrivit pentru
semnificația generală a cărții. Iată două pasaje: „Nehotărâtă
încă, îmi veneau în minte tot feluri de titluri ca pe bandă,

pot să spun, pe care le înșiruiam pe pagină și le scanam cu
ochii … și abia după aceea îmi făceam păreri cum ar veni
pe coperta cărții. Cu unele dintre ele am cochetat un timp
după cum credeam că se potrivesc cu tema despre care
povesteam… O parte din ele le-am folosit ca titlu pentru povestioarele pe care le scriam. Pe unele le-am șters imediat… Altele erau bune, dar parcă aveau un iz prea de
demult. Și chiar dacă scriam povești mai vechi, voiam să le
dau un aer proaspăt, de actualitate, ca să fie gustate și de
cititorii mai de dincoace (de astăzi).” Semnificativă este și
bucuria trăită în momentul în care este găsit titlul potrivit:
„Primul titlu ales a fost Din aventurile unui șlefuitor de perle.
Pot să spun că a fost agreat cam pe toată perioada cât
mi-am scris povestioarele.Totuși ceva mă sâcâia din când
în când… nu-mi suna deloc bine în urechi cuvântul „aventuri”, care mă ducea spre altă înțelegere a poveștilor cu întâmplări din grădiniță. M-am luminat când am înțeles că
activitatea mea între copii nu a fost o aventură, ci o misiune,
aceea de a educa, forma și șlefui micuții care-mi intrau în
clasă și atunci am schimbat titlul cărții în Șlefuitorul de
perle… Era cel care contura clar personajele cărții: dascălul
și perlele. Fiecare cu rolul lui în miracolul șlefuirii. … Dascălul este cel care șlefuiește copilul într-o perlă.” Aș vrea să
subliniez faptul că imaginea simbol copil-perlă, găsită de
autoare, este frumoasă, impresionantă și excelentă pentru
semnificația dorită a fi sugerată.
Aș vrea să evidențiez din această secvență viziunea modernă a autoarei, care îl situează pe scriitor în postura nu de inventator de imagini, ci de „artizan” al limbii,
cum procedează scriitorii interbelici și cum se definește, de
pildă, chiar Arghezi în celebrele Cuvinte potrivite.
Acest aspect îl regăsim și în al treilea text, Autoportret literar, unde autoarea face o pledoarie pentru alegerea cuvântului potrivit.
Există, în viziunea d-nei Dumbravă, un cult al cuvântului, care are o anume independență, chiar personalitate de manifestare: „Am în mine cuvintele…Unele sunt ale
mele, altele de altundeva, de la oameni, din aer, din noapte,
din păduri, de pe câmpuri, din priviri blânde sau rele, din
apă, din aer sau nori.… Pe unele le las să zboare liber ca
niște fluturi în mine și le invit să alerge, să se bucure. Pe
altele le țin sechestrate cu mii de lacăte… Sunt cuvinte care-și
fac loc să iasă, dar nu le iau în seamă. Le las acolo uitate…
Atentă, deschid doar câte un lacăt, apoi altul și las cuvintele
să iasă unul, câte unul…” Uneori, cu ecouri din Arghezi, exclamă: „Mie-mi plac cuvintele care mângâie, cântă, luminează, vibrează…” Mai mult, la un moment dat autoarea
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afirmă surprinzător că se identifică direct cu limbajul: „Eu
sunt cuvântul, mă simt una cu el…și las cuvintele să iasă
ușor doar când vreau eu…”
Un ultim aspect pe care îl aduc în discuție este valoarea literară, rezultată, în primul rând, din capacitatea de
narare a autoarei. Volumul este compus dintr-un destul de
mare număr de texte scurte (52), care se încadrează la specia povestire. Chiar autoarea le încadrează la această specie numindu-le „povestioare”, iar forma termenului folosit
introduce evident o notă de modestie; În interesantul Autoportret literar, autoarea se definește ca atare: „Sunt o povestitoare (nativă) simplă și care, atunci când din
cămăruța inimii vine o amintire, dau cărțile pe față…” De
altfel, d-na Angela Dumbravă este la al treilea volum de povestiri după O altfel de copilărie, dar e a mea (2017) și Prin
ochii mei (2018), ceea ce îi conferă deja o anumită
experiență narativă. Să mai observăm că în toate volumele
se folosește narațiunea de tip subiectiv, povestirea făcânduse la persoana întâi, ceea ce conferă textelor și o anume
notă de lirism. Iată o scurtă mărturisire elocventă: „Îmi amintesc de o întâmplare care mă face să zâmbesc și acum.”
Titlurile primelor două volume cuprind pronumele sau adjectivul pronominal posesiv de persoana I pentru un singur
posesor – „mea”, „mei”, fapt ce întărește ideea perspectivei
subiective.
Autoarea posedă o capacitate uimitoare de evocare. Un exemplu concludent este textul Paul la o șuetă cu
primarul. Reușita evocărilor este dată nu numai de elementele concrete bine alese și semnificative, dar și de talentul
de a prezenta o situație cu accente dramatice. Printr-o
structură specifică a textelor, cu o scurtă descriere inițială,
care creează o atmosferă obișnuită, se realizează un orizont de așteptare pentru o întâmplare neobișnuită.
În Norul binecuvântat, de pildă, autoarea precizează în partea de început: „În dimineața de care povestesc, se anunța
o zi normală și în curtea școlii forfota obișnuită, copiii împreună cu bunicile sau frățiorii se pregăteau să intre în
clasă, se auzea clopoțelul.” În recreația următoare, la un
moment dat copiii au lăsat joaca și cu ochii la cer au descoperit, printre norii albi, imaginea Maicii Domnului, care,
ziceau ei, râdea și le făcea cu mâna. Despre acest eveniment s-a vorbit mult timp.
Ilustrativă este și organizarea întâmplărilor, pe
același principiu al creării unui contrast și al unei situații tensionate, din narațiunea Haoleo, l-a furat pe Baromir!
Dese pasaje conțin descrieri, sub formă de peisaj,
dar, mai ales, sub formă de portret. Iată portretul chiar al

surorii educatoarei: „Mariana era tare fericită că era sora
educatoarei și începuse să se fălească printre colegi cu
asta. Încet, dar sigur, își câștigase prietenia lor, era veselă
și știa să se facă plăcută. Râdea mult și când se juca uita
să se mai oprească…” (Te spun lu’ mama) Accentul, cum
se vede, este pus pe comportament și trăsăturile morale.
„Aurică era vesel și își imagina că este lăutar, de fapt îl imita
pe tatăl său. Se lăsa puțin rugat de copii și începea spectacolul cântând la instrumente imaginare și ca un instrumentist
adevărat își îndrepta spatele și își mișca degetele pe piept
ca și cum apăsa pe clapele acordeonului … și nu mai spun
de clarinet!” (Aurică te încurcă, Aurică te descurcă)
Alteori, în câteva cuvinte, este schițat un portret
fizic destul de exact: „De Florin este vorba, băiețelul acela
voinic și blond, cu ochii albaștri, care spuneau totul despre
el. Era de-acolo dintre ape, de la noi.”
Portretul făcut propriei educatoare este plin de
sensibilitate și dragoste: „Și-acum mi-amintesc pe draga
mea educatoare. Turcoaica, cum îi spunea tot satul. Frumoasă și caldă, cu părul negru ca smoala, strâns într-un
coc la spate și îmbrăcată îngrijit, dar altfel decât toate femeile din sat… Doamna, frumoasă, liniștită și întotdeauna
cu zâmbetul pe față ne primea mângâindu-ne ușor pe cap
cu bucurie… ” (Turcoaica, educatoarea mea)
O mențiune specială ar merita formularea titlurilor
care, așa cum se vede, sunt precise, sugestive și atrăgătoare: De unde a pornit totul, Mai mare peste poporul de pitici, Treci la colț, doamna!, Detectivi de gădiniță, Toamna se
numără bobocii, Totu-i bine când se termină cu bine! ș.a.
De remarcat este, de asemenea. frazarea simplă
și curgătoare a enunțurilor. Cuvintele sunt obișnuite, dar,
alese cu grijă, creează o melodicitate calmă, echilibrată.
Autoarea nu rămâne prizoniera unui tipar rigid al
speciei și introduce în partea de final a cărții o altă perspectivă narativă, printr-un narator-martor prin textul Gânduri de
la Ancuța, unde o prietenă mai tânără îi face o frumoasă
caracterizare.
În concluzie, se poate spune că acest volum, în
structura simplă a povestirii, cu o subtilă formulă
compozițională, în imagini cu mare putere de evocare, cu
un dialog firesc și un limbaj comunicativ, dezvăluie, pe lângă
atașamentul față de locurile și comunitatea natală al autoarei, un înalt simț al responsabilității față de meseria aleasă
și, mai ales, o adâncă dragoste pentru copii. Toată-n tot,
Șlefuitorul de perle al doamnei Angela Dumbravă constituie
o convingătoare pledoarie literară pentru nobila profesie de
educator.
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LuCRAREA „LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI
TULCEA – STUDIU MONOGRAFIC”
A PROFESORuLuI INSPECTOR
gHEORgHE băISAN O SINTEZă gEOgRAFICă DE EXCEPȚIE
ȘI DE mARE uTILITATE PRACTICă
Prof. Gheorghe OANCEA
Ab inițio, facem precizarea că este vorba de o lucrare
monumentală cu multiple valențe științifice și extensie enciclopedică. În consecință, a necesitat un volum uriaș de
muncă atât prin documentare, cât și ca studiu efectiv/cercetare în spațiul geografic județean, cu o desfășurare în
etape, pe mai mulți ani. Vasluian de origine, dintr-un sat
așezat sub crestele Racovei, după 35 de ani de activitate
profesională și pedagogică în provincia noastră transdanubiană, devine prin adopție tulcean și ia decizia să elaboreze
o astfel de lucrare de mari proporții, angajându-se, cum
însuși spune, în această „aventură”, cu multă pasiune, tenacitate și migală. Monografii punctuale pentru unele
localități din județul nostru s-au mai scris, dar majoritatea
vizează mai mult proiecte europene de dezvoltare locală
rurală sau urbană pe un anumit interval de timp.
Aceasta, însă, are un alt mod conceptual de abordare,
fiind prima monografie completă de sinteză a tuturor
localităților tulcene în număr de 140, din ultimii o sută de
ani, ceea ce evident, îi sporește valoarea științific-enciclopedică și, în același timp, cota de atractivitate și reprezentativitate pentru cercetarea geografică recentă în geospațiul
județului nostru.
Această lucrare este atât de interesantă și de utilă în
sens public, încât o așezăm alături de cele mai importante
studii de dobrogenistică efectuate de mari geografi ca:
M.D.Ionescu, Constantin Brătescu, Simion Mehedinți, George Vâlsan, Ion Simionescu și alții. Premisele convergente
și emergente care au stat la baza elaborării lucrării sunt expuse de autor în „Cuvântul liminal”:
- 35 de ani de experiență geografică și didactică
în învățământul tulcean;
- Originalitatea peisajelor geografice și a structurilor geologice istro-pontice;
- Procesele și fenomenele geografice - naturale și
antropogene extrem de diversificate;

- Habitatele umane într-o dinamică istorică foarte
complexă;
- Structuri și evoluții etnodemografice determinate
de contextele geoistorice, politice și geostrategice ale vremurilor, impuse de mari imperii;
- Toleranța și conviețuirea armonioasă din mediul
multietnic dobrogean;
- Cunoașterea detaliată a realităților geografice din
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fiecare localitate - urmare și a managementului efectuat ca
inspector școlar;
- Potențialul remarcabil al poziției geografice a provinciei danubiano-pontice la răscruce de drumuri, fapt ce a
făcut ca Dobrogea, să reprezinte, antropogeografic, cea mai
interesantă regiune de sinteză a țării.
Printre drumurile istorice care au amprentat modul de
viață în habitatele umane de aici amintim: drumul stepelor,
drumul pontic, drumurile romane și bizantine din limesul dunărean și central dobrogean, drumul râurilor, drumul armatelor ruso-turce.
Drumul stepelor a fost cel al popoarelor migratoare care au adus cu ele pustiiri, jafuri, bejenii, distrugeri
de habitate (sciți, sarmați, goți, huni, slavi, bulgari, avari,
pecenegi, uzi, cumani, turco-tătari – adevărate roiri de neamuri). Drumul mării/pontic a fost aducător de civilizație
elenistică și înflorire comercială prin înființarea de orașecetăți care au stimulat comerțul cu traco-geții autohtoni:
Tomis, Callatis, Histria, Orgame. Drumurile imperiale romano-bizantine (acele itinerarium - de administrare imperială) au fost de asemenea aducătoare de civilizații prin
intermediul unor cetăți ca: Troesmis, Arrubium, Dinogeția,
Beroe, Noviodunum, Aegyssus, Halmyris din limesul dunărean și Adamclisi, Ulmetum, Ibida din centrul provinciei dobrogene. „Ca o rodie plină de sâmburi, așa era Dobrogea
plină de cetăți în epoca romană” (Constantin Brătescu).
S-au ridicat temple, piețe civice, therme (băi),
instituții de instrucție școlară. S-au făcut colonizări masive
cu militari, veterani, funcționari, negustori, meșteșugari,
agricultori, care au trăit alături de geți. Civilizația romană a
rezistat șase secole în Dobrogea. În evul mediu drumuri
comerciale care au adus prosperitate la Dunărea de Jos
și în Pont aveau să fie cele ale genovezilor, raguzanilor și
venețienilor. Drumul râurilor (Siret, Prut, Nistru, Ialomița,
Buzău, Bălțile Dunărene etc) a fost esențialmente un drum
al transhumanțelor pastorale și de revărsare și consolidare
a românismului în Dobrogea. În schimb, drumul armatelor
ruso-turce (al oștilor) a fost cel al vărsărilor de sânge/al
războaielor, dintre care cele din 1806-1812, 1828-1829 și
1853-1856 au fost catastrofale pentru așezările omenești.
Toate aceste drumuri de răscruce au făcut, în timp istoric,
ca Dobrogea să devină provincia cu cea mai mare încărcătură antropogeografică și istorică, o regiune de sinteză a
unor conglomerate etnice, fapt ce l-a determinat pe Ion Simionescu să afirme că aceasta este „o adevărată corabie
a lui Noe,… o babilonie în spațiu” și pe Constantin Brătescu
să spună că Dobrogea este „o Europă și o Asie în miniatură, un uriaș muzeu etnografic viu”.
Dobrogea a fost dintotdeauna o miză geostrategică, geopolitică, economică și militară în care au interferat
interese ale unor mari imperii: macedonean, persan, roman,

bizantin, otoman, țarist , austro-ungar și mai târziu și ale
altor puteri: Franța, Anglia, Prusia, Sardinia (după Congresul de la Paris din 1856, când s-a înființat C.E.D.). Ca inspector școlar, profesorul Gheorghe Băisan a cunoscut cel
mai bine oamenii locurilor, satele, orașele, potențialul de resurse naturale și umane, învățământul, cultura, realitățile
economice, culturale, turistice, căile de comunicații, modul
de administrare și dezvoltare a geospațiilor, problemele de
mediu din județul nostru. O astfel de experiență i-a ușurat
cercetarea geografică și i-a oferit prilejul să culeagă
informații pertinente de la persoane autorizate, de la oameni
de știință și cultură, de la instituții de marcă din județ, astfel
încât fișierele și stocările cantitativo-calitative au devenit tezaur enciclopedic.
O lucrare cu o astfel de anvergură a necesitat
consultarea a foarte multe surse documentare. Punctăm
câteva cu valoare mare referențială: Marele Dicționar Geografic al României (1902), elaborat de Lahovary, Brătescu
C., Tocilescu Gr., Dicționarul statistic, geografic și istoric Gr. Dănescu (1896), lucrarea lui C. Brătescu (1928) Pământul Dobrogei din volumul Dobrogea – cinci zeci de ani de
viață românească sau de același autor studiul Două probleme dobrogene – colonizare și toponomie (1921), Ion Simionescu (1928) - Dobrogea o țară de povești, Căpitan
M.D. Ionescu - Dobrogea în pragul veacolului al XX-lea
(1904) - prima monografie de proporții a Dobrogei dedicată
Regelui Carol I – Protector al Societății Române de Geografie, lucrare premiată cu medalia de aur a Academiei
Române, George Vâlsan - Românii în Dobrogea (1922),
Șandru D. - Mocanii din Dobrogea (1946), catagrafiile lui
Ion Ionescu de la Brad, Cotovu, Constantin P. (1928) - Monografia orașului Tulcea, Alexandru Arbore (1922) – O încercare de reconstrucție a trecutului românilor în Dobrogea.
Pentru perioada antică s-a apelat la izvoarele literare, istorice și geografice ale unor mari învățați ca: Strabon, Herodot, Hecateu, Claudiu Ptolemeu, Pliniu cel Bătrân,
Ovidius, Vergilius etc. S-au interpretat și informațiile unor
reputați călători de mai târziu: Evlia Celebi, Ibn Batutah,
Korsac, K. Peters, Allard, sau surse cartografice ca Harta
austriacă, Harta rusă (1828) etc. Pentru aspectele legate
de artă și etnografie s-au utilizat studiile cercetătorilor Muzeului de Etnografie al Județului Tulcea, iar pentru date arheologice îndeosebi studiile profesorului arheolog Victor
Baumann, ale lui Gavrilă Simion și altor cercetători. În timpul
stăpânirii turcești de aproximativ 450 ani și din cauza frecventelor războaie ruso-turce, viața oamenilor și fizionomia
localităților au fost atât de răvășite, încât s-au produs depopulări masive, risipiri de populație, distrugeri și dispariții
de așezări.
O atenție specială se acordă rolului jucat de mocanii ardeleni (țuțuieni/mărgineni, săceleni, moroeni – Bran-
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Rucăr) dar și de alte comunități pastorale care prin transhumanță au ajuns în Dobrogea, uneori s-au sedentarizat, trecând și la plugărit, la dezvoltarea învățământului, culturii și
credinței religioase în multe așezări pe care le-au întemeiat.
Uneori autorul apelează la surse orale pertinente
și picante, culese de lingviști, dar și în clarificarea unor aspecte legate de transhumanță, întemeiere de așezări
umane, aspecte economice, limpezirea unor evenimente
istorice sau de natură administrativă în Dobrogea. Astfel,
folosind informațiile culese de Alexandru Arbore de la țărani
dobrogeni (1912-1913) din Sarinasuf prin persoana săteanului Gheorghe Bucur în vârstă de 65 ani, acesta declara:
„Când am vinit eu paici, părțile astea erau populate. Tata
mieu era cioban la un frate…vara văra la munte, dincolo,
în România, șî iarna vineau aici pi la Sfântu Dumitru, șî treceau aici în cotu Dunavățului. Sub dealu Hagighiolului era
puțu hugii. Acolo era pădure și șaptizăci-optzăci di târle cu
patru păr la cinci mii de oi. Pi-atunci lumea era proastă, nu
ca acu. Cini știa tatăl – nostru era mari lucru. Se duceau
ciobanii noștri în Hagighiol șî zâceau tata-nostru șî vine cu
măgarii plini de colaci” Un alt sătean Gavril Visterneanu declara: „Ni robotim mult cu plugăria….sămănăm grâu și orz.
Nu era ghiuzluc, nu era sacară…. Hambarâli plini cu pâni
erau….șâ peștili cel mult era. Era morunaș. A noștri, români,
nu păscuiau, numai lipoveni. Undi-s azi rușii di la Dunavăț
erau tatari; după răzbel o venit rușii din baltă… Mocanii duceau oili-n baltă șî eșau primăvara în Dobrugia. «La cot»
așa îi ziceau locului ista. Dobrugia era de la Băba încolo.
Acu îi zic Băbădaua (Babadag s.n.). Încoaci erau tatari,
acolo erau turcii cii mulți.” Într-adevăr Babadagul a fost cel
mai mare oraș din Dobrogea în vremea ocupației otomane
și loc de pelerinaj musulman la mormântul lui Saltâk Dede.
Pe la 1650 avea 4 moschei, 8 hanuri, palate (seraiuri), 3
băi publice, cafenele, prăvălii raguzane, târg mare (inclusiv

de sclavi - lucru neplăcut), loc de pornire a poștalioanelor
spre Tulcea, Măcin, Isaccea. Localitatea Poșta din Comuna
Frecăței era locul de schimbare a cailor de la poștalioane
de unde și proveniența toponimului Poșta.
În algoritmul științific al tratării monografice găsim
următoarele elemente structurale:
1. Potențialul de poziție geografică al fiecărei
localității: așezare în funcție de elementele cadrului orografic și hidrografic, căi de acces, distanța față de localitățile
importante. În multe cazuri dezvoltarea unor localități a fost
impusă esențial de potențialul poziției geografice. Cel mai
favorabil potențial de poziție îl au localitățile din limesul dunărean, pontic și răscruce de drumuri (Niculițel, Tulcea, Babadag, Isaccea, Sulina, Baia, Cataloi, Izvoarele- Horia,
Mahmudia, Luncavița, Topolog, Măcin, Dăeni, Jurilovca etc).
2. Toponimie geografică și lingvistică. Se știe că
toponimia este limbajul teritoriului (martorul ținuturilor), ajutându-ne în comunicare, localizare și orientarea în spațiu.
Datele toponimice sunt analizate lingvistic și geografic atât
sincronic, cât și diacronic. Profesorul Băisan a reușit să decripteze toponimele, fie ele oronime - Beștepe, Malcoci,
Măcin, Babadag, Tulcea (pledăm pentru radicalul indo-european „tul”) etc, hidronime – Jijila, Murighiol, Izvoarele, Uzlina, fitonime – Valea Teilor, Valea Nucarilor, Plaurul, Sălceni,
zoonime - Garvăn, Rândunica, Pisica, Somova, antroponime
– Niculițel, Jurilovca, Mihai Bravu, Mahmudia, Mircea Vodă,
Isaccea, Sfântu Gheorghe (Kadârlez), oiconime ce definesc
unele apelative mai specifice – Sulina (sare, sărături), Nalbant (potcovar, fierar), Zebil (fântână publică) , Sfiștofca (fluierătură- probabil din cauza șuierăturii puternice a Crivățului,
iarna) Sarichioi (satul galben – cu profile de loess), Ceatalchioi (satul de la bifurcația Dunării), Sarinasuf (satul de nisip
– situat pe o mică terasă lacustră a Razimului, fostă plajă
cândva), Sabangia (sat de plugari în tc.) etc.
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Folosind metoda științei geografice, autorul propune varianta cea mai plauzibilă în explicarea toponimelor,
mergând pe ideea că forma toponimică cea mai veche este
o cheie sigură pentru explicarea etimologică. În general, tot
felul de momente din viața unei colectivități – strict istorice,
geografice, economice, sociale, politice, psihologice își găsesc ecou, uneori permanent și definitiv în toponimie. De
aceea, în județul nostru s-au putut identifica numeroase
straturi toponimice unele din ele, cum este și firesc, de origine indo-europeană. O atenție deosebită se acordă toponimiei diacronice care prezintă faptele și fenomenele în
evoluție, în proces de modificare, de trecere de la o stare
la alta, fapt determinat în principal de roirile de neamuri ce
au avut loc în vârtejurile istorice pe aceste meleaguri. Se
operează cu interpretări de selecție: adliterația,
conversia/derivația literară, alterația fonetică, principiul
realităților geoistorice – al raportărilor semantice la realitățile
geografice (contextelor evenimental-istorice, procese și fenomene naturale locale), inducția relevanței psihologice
(Rahmanu - loc cu pomeni, Baia – localitate cu băi, băieși,
Camber – îndrăgostit, Țiganca - o curtezancă frumoasă
etc.) Subliniem că pe la 1900 încă predominau toponimele
de origine turcă (62 %). Câțiva corifei ai culturii române au
propus și luptat pentru schimbarea denumirilor turcești:
Constantin Brătescu, George Vâlsan, Simion Mehedinți,
Nicolae Iorga, Constantin Moisil, iar la nivelul județului nostru o contribuție remarcabilă, spre cinstea memoriei sale, a
avut-o Prefectul Ion Nenițescu.
Prin eforturile lor s-au schimbat multe denumiri:
Acpunar-Mircea Vodă, Iaila-General Praporgescu, Ortachioi - Horia, Enichioi - Mihail Kogălniceanu, Bașchioi - Nicolae Bălcescu, Ghecet - Smârdan, Camber - Mihai Bravu,
Aiorman - Dorobanțu, Bașpunar - Fântâna Mare etc. Unele
toponime au avut o evoluție puternic diacronică și putem da
ca exemplu cazul localității Izvoarele de azi (Alibeichioi –
Regele Ferdinand – General Marcos – Filimon Sârbu – Izvoarele). Foarte interesant ni se pare modul cum este explicat toponimul Taița. În defterele turcești se pomenește
numele unui conducător/bogătaș turc Tait, care stăpânea
toate moșiile din valea acestui râu (cu mare potențial agricol) și care avea doi copii – Islam și Geafer. De la numele
său se trage denumirea râului Taița, în timp ce, de la cei doi
fii ai săi, denumirile localităților Geaferca Rusă (azi satul
Căprioara de lângă Hamcearca) și Islam Geaferca (azi
Florești, la est de Balabancea). Lângă această ultimă localitate se mai menține, încă, o denumire orografică turcească
și anume Dealul Islamului.
3. Monografia sub aspect fiziografic - cuprinde
informații principale și cu privire la hidrografie, climă,
învelișul fito-edafic al localităților - care se pot dezvolta în
funcție și de aceste premise naturale. Având o bază de date

solidă, autorul formulează diagnoze privind evoluția viitoare
a localităților. Nu lipsesc datele orografice importante (altimetrie – cotele semnificative, morfologie, morfotectonică,
structuri geologice) dat fiind faptul că în Dobrogea există
cele mai interesante și originale paleoreliefuri ale României,
dezvoltate pe structuri precambriene, cadomiano-caledonice, hercinice, triasice, jurasice, cretacice, sarmațiene, în
timp ce la suprafața scoarței s-au depus formațiuni loessoide cu grosimi variabile între 5 și 40 m (cu procese geomorfologice specifice - șiroiri, ravenări, torenți în loess,
sufoziuni, tasări). Gliptogeneza reliefului vechi se traduce
în existența unor întinse pedimente și inselberguri, integrate
în cele mai interesante suprafețe de pediplenizare (pediplena Casimcei) și peneplenizare din țară care se văd în
unitățile și subunitățile Orogenului nord-dobrogean. În
județul nostru se află și cel mai nou pământ al țării – Delta
Dunării, astfel încât în relieful localităților județului Tulcea
putem descifra o întreaga scara geocronologică a reliefului
țării noastre.
4. Evoluția habitatelor umane - atât de răvășite în
istorie, este raportată la evenimentele geopolitice, geostrategice, istorice, economice și militare prin care a trecut acest
teritoriu în funcție de interesele marilor imperii ale vremurilor.
Perioade de evoluție culturală și civilizatoare au fost în timpul colonizării elene din Pont, a stăpânirii romano-bizantine,
a dezvoltării comerciale impulsionată de genovezi, raguzani, venețieni, în perioada înființării Comisiunii Europene
a Dunării și după Războiul de Independență (unirea Dobrogei cu Țara Mamă). În așezările dobrogene există situri arheologice de o mare diversitate în care s-au stratificat
niveluri de cultură/civilizație începând din neolitic (Hamangia, Gumelnița, epoca fierului, epoca bronzului), continuând
cu cele geto-dacice, elene, romano-bizantine. Între secolele
III-XII a urmat perioada marilor migrații care au devastat
așezările omenești, fragmentând continuitatea habituală
(goții, hunii, avarii, slavii, bulgarii, pecenegii, cumanii, uzi,
tătarii Hoardei de Aur). Apoi, stăpânirea turcească vreme
de aprox. 450 ani și nesfârșitele războaie ruso-turce au înstăpânit și adâncit și mai mult negura timpurilor. Abia după
Războiul Crimeei și Războiul de Independență reapar sâmburii civilizației, stabilizării și consolidării elementului românesc în Dobrogea. Între anii 1830-1870 prin Dobrogea s-au
infiltrat grupuri de tătari, veniți din Crimeea și Bugeac, și
cerchezi (originari din Caucaz), care sub oblăduirea
administrației otomane au săvârșit jafuri și hărțuiri cumplite
în așezări omenești. Aceștia erau cunoscuți sub numele de
bașbuzuci, sau cârjali, au provocat distrugeri și risipiri de
populație dincolo de Dunăre sau în zonele umede extrem
de izolate.
După Războiul de Independență se instaurează
sub Principele Carol I ordinea și disciplina în provincia ro-
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Fizionomie etnică lipovenească - Sarichioi

Catedrala “Sf. Nicolae” Sulina – piatra de temelie
a fost pusă de regele Carol I - 1910

mânească, românii revin la vetrele lor, ducându-se o politică
de reformare administrativă și colonizare cu români veniți
din diferite provincii românești. Un rol important l-au avut
păstorii ardeleni – mocanii, veniți din rațiuni economice –
pastorale și agricole, dar și pentru a scăpa de povara
fiscalității habsburgice și serviciul militar drastic impus românilor. Ei au întemeiat așezări noi în Dobrogea, au adus
cu ei meșteșuguri, cărți, au înființat școli, biserici, într-un cuvânt au fost purtători de civilizație și putere economică.
Este perioada când în Dobrogea pătrund sau se
regrupează populații de origine slavă - cazaci zaporojeni,
ruși lipoveni, bulgari - colonizați de ruși, când prin Basarabia, când prin Dobrogea. Provincia capătă aspect cât mai
cosmopolit, în structurile demografice, artă populară și etnografie.
Profesorul Băisan apelează la surse statistice diverse privind evoluțiile numerice ale locuitorilor și așezărilor
omenești. Mai mult chiar, prezintă și o anexă cu localitățile
dispărute de-alungul vremurilor, în număr de 60 (ex. Araclar,
Bădila, Caciamac, Cimciler, Hagi Avat, Osâmbei, Zătoaca
Sarica, Siliștea, Herghelegi etc.)
5. Dobrogea mediu multietnic. Sunt interpretate
structurile etnice pe localități, locul de origine, cauzele
mobilității lor în spațiu (războaie, colonizări, calamități naturale), raportul de interese cu cele două mari puteri care
au făcut jocul până la Războiul de Independență- Imperiul
Otoman și Imperiul Țarist. Invazia germano-bulgară din
Primul Război Mondial a afectat grav multe așezări
omenești în Dobrogea, iar schimburile de populație din 1940
cu Bulgaria (Cadrilater - Dobrogea) au produs în multe

așezări modificări în structura etnică. Informații prețioase
demografice prelucrate calitativ pe baza recensămintelor
oficiale vizează perioadele de după 1900, dar, mai ales,
după Revoluția din 1989 – cauzele regresului demografic
din localitățile județului nostru din perspectiva natalității,
mortalității, sporului natural, migrațiilor pentru muncă în străinătate; Se fac referiri la posibilitățile de redresare sau relansare economică a unor localități, după cum unele se află
în pragul dispariției. Interpretări originale sunt făcute privind
morfostructurile habitatelor și textura lor (factorii naturali și
economici care au influențat evoluția lor). Atât evoluțiile cât
și involuțiile acestor habitate sunt raportate la specificul lor,
la contextele geoistorice, la potențialul resurselor naturale
și umane existente (capitalul de dezvoltare).
Există referințe și la tipurile de comunicație/transpoturi care pot contribui la dezvoltarea localităților. Autorul
acordă atenție sporită potențialului turistic pe care îl au
multe localități din județ și ar putea contribui la dezvoltarea
și prosperitatea acestora, cum sunt Murighiol, Mahmudia,
Dunavățul de Jos, Sulina, Niculițel, Jurilovca, Crișan etc.
Întâlnim de asemenea detalii prețioase privind
învățământul, bisericile, instituțiile de cultură (personalitățile
ilustre), care au contribuit în timp istoric la creșterea nivelului
de civilizație. În cazul fiecărei localități sunt prezentate elemente de etnografie și artă, în multe din ele, existând chiar
puncte muzeale de informare și documentare privind
această zestre comunitară (tradiții, meșteșuguri, obiceiuri,
datini, folclor - Sarichioi, Mahmudia, Jijila, Enisala etc.). Un
proverb latin fertilizează deplin la noi: “Concordia civium,
murus urbium” (armonia dintre cetățeni este zidul
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Bazilica
paleocreștină
Niculițel –
centrul turismului
ecumenic
nord-dobrogean

orașelor). Aceste realități geografice - expresie a evoluției
și conviețuirii multietnice, reprezintă o adevărată placă turnantă pentru dezvoltarea și consolidarea turismului nostru
județean.
Pornind de la premisa că Dobrogea este considerată “poarta creștinismului românesc”, susținută și de
numărul mare de mânăstiri și bazilici paleocreștine, anticipăm dezvoltarea unui puternic turism ecumenic, care se va
amplifica odată cu darea în folosință a podului de peste Dunăre, la Smârdan.
La acest studiu monografic impresionează profund și sustenabilitatea ilustrativă și cartografică prin inserția
atât a unor imagini de epocă dar și de actualitate, extrem
de sugestive și complementare conținuturilor.
Persoană de o calitate umană distinsă, cu valoarea echilibrului între acțional și faptic, Profesorul Băisan
Gheorghe se bucură de o înaltă prețuire și admirație în mediul nostru comunitar. Om de cultură, distins profesor și pedagog, scriitor și publicist, și-a pus amprenta în universul
spiritual dobrogean prin numeroase studii și articole
științifice, înființarea Revistei “Brătescu”, conducerea Filialei
“Brătescu” a Societății Române de Geografie, publicarea
mai multor volume de epigrame (membru U.E.R) . De asemenea, are meritul de a fi coordonat și publicat două ediții
de studii și comunicări geografice sub titlul generic „Preocupări geografice”, precum și lucrarea „Un fenomen numit
Festivalul Păstoritului” (împreună cu profesorul Dumitru Caimacan Popescu).
Ca inspector școlar, a reușit să pună bazele geografiei aplicative în județul nostru, organizând numeroase
excursii, după modelul impus în învățământul nostru universitar de marele geograf și om de știință francez Emmanuel de Martonne, la începutuil secolului al XX- lea.

Lucrarea sa recentă, „monografia localităților
județului Tulcea”, prin valoarea științific- academică și volumul mare de informații pus la dispoziția cititorilor, constituie
o carte de vizită a spiritualității nord-dobrogene și cu
siguranță un reper substanțial de documentare pentru alte
lucrări geografice sau chiar din alte domenii. Citind această
lucrare ne dăm seama că ceea ce imprimă unui teritoriu unitatea geografică finală este comunitatea umană, care îl
locuiește și îl valorifică prin munca sa ordonată. Cum asemenea cărți de valoare, apar mai rar, opinăm că se va bucura de aprecierea tuturor factorilor de conducere din
administrațiile locale, a profesorilor și elevilor, cât și a unui
public dintr-un spectru intelectual cât mai larg.
Așadar, o carte de mare relevanță cultural–spirituală, care trebuie imperativ procurată, citită și așezată în
centrul geometric al oricărei biblioteci. Prin conținuturile diversificate și acuratețea informației foarte atentă la adevăr,
lucrarea prezintă sinergic interes pentru turism, decidenții
administrațiilor locale, etnografi, geografi, istorici, instituții
de cultură, învățământ (inclusiv pentru cei interesați în dezvoltarea curriculumului la decizia școlii și organizarea unor
concursuri școlare cu ample structuri tematice). Fie ca
această carte citită, să ne lumineze profund cugetul și să
rezoneze cu înțelesul reflecției filozofului și scriitorului danez
S. Kierkegaard așezată la începutul ei: “Viața nu poate fi
înțeleasă decât dacă privim în urmă și nu poate fi trăită
decât dacă privim înainte”.
În semn de aleasă dragoste și prețuire pentru
urmașii familiei, autorul dedică această monografie
nepoțicăi Alma. Un superb dar spiritual din partea bunicului
care va dăinui peste ani într-o prețioasă și emoționantă aducere-aminte.
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O IUBIRE DINCOLO DE ÎNțELES Violeta Daniela Mîndru - „Saudade”

Valy Lorela BUȚA
Despre Violeta Daniela Mîndru se pot spune multe,
dar , în principal, se poate spune că este o scriitoare cu un
real talent. Printre scrierile sale se numără volumul „Secretele Magnoliei”, volum de proză apărut la editura Phoebus,
Galați, în 2017 și „Saudade”, roman ce a apărut sub egida
prestigioasei edituri Junimea din Iași.
Tema romanului este una universal valabilă în contexul individului contemporan prins în activități monotone,
care îl fac să-și caute fericirea în afara sferei sale de
înțelegere, fapt sugerat și de titlul acestuia, care denumește
un sentiment aparte, un dor de o altă factură decât cea conceptual acceptată în limba română.
Dorul (saudade), este un sentiment care exprimă
o dorință puternică de a revedea pe cineva sau ceva drag
sau de a reveni la o stare emoțională preferată. Cuvântul
are origine în latină populară dolus - a durea.
În general, factorii care induc sentimentul de dor
sunt: absența persoanelor iubite; decesul unor persoane
apropiate și dragi; îndepărtarea pentru perioade medii și
lungi de casă sau de locurile dragi; încheierea unor activități
intrate în obișnuință (plecarea de la un anumit loc de
muncă, terminarea unei școli, renunțarea la un anumit sport,
joc, etc); îndepărtarea de un anumit prieten, cerc de prieteni
sau colectivitate; situațiile și obiceiurile plăcute din trecut;
lucruri pe care le-am pierdut.
Romanul debutează abrupt, astfel încât expozițiunea prozei tradiționale este anihilată, locul acesteia fiind
luat de intriga în care aflăm că protagonistul este „îndrăgostit brusc” „de soția prietenului” său, „Așa a început totul și
s-a sfârșit totul.”
Personajul narator, profesor de geografie într-un
sat de lângă Constanța, nu este un personaj cu preocupări
limitate de existența sa rurală. El este „ în continuă căutare
personală” a unei stări de fericire, sau, cel puțin, de
mulțumire sufletească.
Personajul este un orfan, un personaj ce apare

încă de la început mult prea complex, cumva cu o oarecare
superioritate față de ceilalți: știa să cânte la pian, scria când
și când versuri, și...era într-o perpetuă căutare a înțelegerii
menirii sale, ceea ce-l face în aparență „un Sisif” (acest
lucru mă duce cu gândul la ideea lui Marin Sorescu „Setea
muntelui de sare”. Un personaj asemeni lui Iona, care nu-și
găsește menirea decât la final, dar în timp ce primul este
cumva cu un destin alegoric, personajul romanului Violetei
Daniela Mîndru este unul bine ancorat în realitate, „un fumător
înrăit”, prins în același tip de singurătate, care duce, în mod
sigur, la meditație asupra sensului vieții: „Cine eram? Când
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a stabilit Cel de sus că eu trebuia să vin pe lume și de ce?”
Tema comună a plictiselii alături de soție, criza bărbatului la patruzeci de ani, teama de-a nu mai stârni
admirația femeilor, chiar și o doză de narcisism îi justifică
protagonistului toate acțiunile.
Pe ici, pe colo, stilul balzacian, reliefat prin multitudinea amănuntelor, dau puțină lentoare textului. Cu toate
acestea, veridicitatea întâmplării este dată tocmai de amănuntele întâlnirii dintre cei doi, care câștigaseră un concurs,
fapt care i-a adus împreună. Specificarea numelui
Fundației, amănuntele privind discuțiile celor prezenți duc
la ideea de realitate contemporană, nelăsând loc falsității
sau amatorismului. Treptat, ideea că este o ficțiune dispare.
Mobilizarea personajului în ceea ce avea de făcut
la Veneția este subliniată, de asemenea, cu aceeași raportare la real și autentic. Nu există un singur fir narativ, deși
faptele sunt prezentate din prisma unui singur personaj.
Faptele sunt complexe, cu prezentări atemporale, întoarceri
în timp, ceea ce sugerează că autoarea stăpânește foarte
bine arta povestirii subiective. Plecarea la Veneția are rolul
de a separa cotidianul monoton de motivul căutării lăuntrice.
Ieșirea din cotidian e, de fapt, o deschidere spre noutate.
Parcă, ghidat de ideea, „iubim cu disperare tot ce
nu putem avea”, Matei se îndrăgostește iremediabil. Îndrăgostiții trec dincolo de platitudinea întâlnirii lor fizice, accesează în plan mental o lume în care se pot iubi: „Și dacă aș
muri, ai veni după mine, pe tărâmul umbrelor?”(p. 67).
Treptat, cu ajutorul introspecției și instanței narative, pătrundem în mintea personajului, unde, ca un bun psi-

holog, autoarea scoate la lumină invidia și gelozia disimulată față de prietenul său, cu care are o relație bună și pe
care-l vizitează deseori:„ Erau momente când mă gândeam
că el a avut de la viață tot ce și-a dorit: o familie, o soție minunată, un copil reușit, cu siguranță”(p. 69).
Viața, însă, e destul de crudă. Protagonistul nu are
parte de iubire fizică, deci nu e o împlinire. Femeia iubită,
devine, în urma unui accident vascular, o umbră a ceea ce
a fost, iar în final moare. Trăirile sunt dintre cele mai diverse,
refulează în partide de amor cu o altă femeie, care îi face un
copil. În final și aceasta moare, iar Matei e nevoit să se întoarcă (de fapt nu fusese plecat decât spiritual), la soția sa.
Ultima parte a romanului este de o frumusețe
aparte, autoarea conducându-ne cu mult talent în lămuriri
ale relației dintre Matei și Ștefan, prietenul său. Patruzeci
de zile și nopți magice, în care personajul trece printr-o
experiență a purificării. Este elucidată relația sa cu Ștefan,
viața, pe care și-o pierduse în copilărie, capătă contur.
Se poate spune că această ultimă parte are mai
multă forță decât prima. Întâmplările au un caracter incitant,
fiind în aceeași măsură foarte bine construite de autoare,
păstrând aceeași veridicitate a faptelor până la final, deși
redate într-o notă magică. Constatăm că mulțumirea de
sine, vine odată cu vârsta, dar dorul de ceea ce nu am putut
avea, rămâne ca o plagă nevindecată: „ ...Andrei a crescut.
Suntem o familie. Uneori o mai visez pe Diana (...) N-am
mai iubit de atunci. Dar mi-e dor de ea, dorul acela cu gust
de durere...saudade”.

CÂND PLOUĂ CU TĂCERI VERSuRI V. H. bAumANN

Mircea Marcel PETCU
Scriitorul este un om al cetății, este vocea ei. El nu
poate sta în afara acesteia. Domnul doctor Victor Baumann,
un reputat om de știință, acum un cunoscut scriitor, ne introduce prin acest volum în acea parte a vieții domniei sale
plină de neliniști, întrebări, amintiri.
Victor Baumann simte poezia așa cum puțini

reușesc. Experiența sa poetică poartă pecetea unei relații
unice creator-act poetic. Nimic trucat, nimic prefăcut în
toată această simbioză, pentru că poezia e musafir privilegiat și continuu chemat la cina de taină.
Versurile domnului Victor Baumann aduc în
consecință acel parfum misterios al trecutului , al originalului
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și al moralității. Pentru că indiferent din ce unghi ar fi privită,
poezia sa poartă cu sine fiorul religios de pe drumul crucii.
În această cheie înțelegem și noul volum ce indică
un act poetic redus la esențe, mult mai concentrat, mult mai
spiritualizat. De aici, efectul de iluminare ca o zbatere de
aripi în visul de libertate, ar părea să spună poetul:
”Mi-e sufletul ca pasărea măiastră!
Îmi pare că în zborul său celest,
Minunea vieții mele e gata să rodească!
Ii simt fiorul cald, dumnezeiesc!” (Cântec,pg.31)
În fapt, gândul zborului ca și al durerii este sugerat
din titlu. Decorul poetic prefigurat se îmbogățește însă treptat cu imaginile unei reveniri.
”În sarabanda încrâncenată de dureri,
Atemporale gânduri se cunună
Și, când răzbat telurice chemări,
Mireasma timpului în renunțări se cerne!” (Memento!, pg.30)
Victor Baumann rămâne permanent grav fiindcă
senzația de zbor exersat la nesfârșit, mereu mai înalt cu mirări și tonuri de rugă. Iar ca peisajul să fie complet se transformă în natură, acolo unde vibrația e pură, cu un acord
melodic bine definit.
” Am deschis larg fereastra
Și brațele larg le-am deschis
Dorind să cuprind larg universul
Cu gândul cel larg necuprins. (Am deschis fereastra, pg.11)
Alteori, zefirul se concretizează în petala amintirii
ce abate parfumul trecutului la fereastra poetului, iar dorul
e atât de greu:
”Pleoapele îmi cad peste ochi,
Și lumina sufletului meu

Se transformă în dor. (Dor, pg. 13)
”Mă dor uitatele povești!
Mi-e dor de voi, prieteni dragi,
Născocitori de jocuri nebunești,
Copii zglobii, cu ochi de fragi,
Părtași ai veșnicei copilării
Din neuitate și iubite locuri.” (Mă dor uitatele povești, pg. 14)
Sentimentul tipic al autorului, melancolia spațiului
natal, o anume neîmplinire și gândul trecerii se resimt în
vibrația fiecărui vers, în lacrima copilului de altădată.
”Când revin din transă
Adun petice de întuneric
Conștient că lumea mea
Nu poate exista fără ele!” (Transcedental, pg.4)
Din această poezie atât de metaforică răzbat și
falii de realitate nevindecată, de subtile și blânde ironii, pentru că vocea poetică e mereu caldă și înțelegătoare. E atâta
umanitate în poezia lui Victor Baumann dezvăluindu-se cu
putere și convingere
”Am pe perete o scoică,
O moștenire din părinți,
E-aproape ștearsă de vechime,
Dar diferită-i printre sfinți!” (Icoana, pg.56)
Experimentând diverse formule poetice domnul
Victor Baumann nu încetează să ne vorbească prin poezie.
Încă mai găsește cuvinte , uneori le inventează, alteori le
așază într-o ordine proprie, le potrivește în versuri albe sau
cu rime colorate, le pune să vibreze pe acorduri de vioară
și le conferă acel lirism elegant cu certitudine testamentar.
”Când plouă cu tăceri” este ca înfățișare un volum mic, dar
intens și delicat precum o floare.

Eugeniu Barău - Calea (Tot)
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ZBOR PRIN TIMP

Garofiția JIANU
Într-o lume, în care realitatea conturează imagini
diforme, ambigue, întâlnim și oameni care dăruiesc din
frumusețea lor sufletească, clipe pentru eternitate.
Oameni care percep frumusețea înconjurătoare ca
pe o taină sfântă, căreia îi închină picături de suflet.
Aceste suflete binecuvântate de Dumnezeu vin să
confirme încă o dată, că mai există speranță, că mai există
clipe de adevăr, în ceața, care uneori ne schimbă destinul.
Un om minunat, o poetă deja consacrată, în lumea
mirifică a poeziei, dna Mioara Baciu, ne este deja cunoscută.
In cel de-al treilea volum de versuri „Pe potecile
gândului” poeta Mioara Baciu ne etalează într-o lumină vie,
dulce, caldă, o nouă față a sufletului ei, blând și iubitor în
versuri, cu rimă, dar și în vers alb: „Mi-e inima izvor,/Ce-și
curge în albia tăcerii/ Cântecul sfâșietor/al păsării Phoenix/”
- poezia „Izvor in albia tăcerii”.
Pe parcursul lecturării poeziilor autoarei, observăm
o paletă cromatică diferită, ce excelează prin consecvența
cu care pune în undă lirică spațiul dintre real și ireal: ,,Alergăm desculți pe ulițele vieții/în povestea timpului crud “- poezia „Desculți prin gând”.
Poemele Mioarei Baciu constituie o dovadă de sinceritate, de visare, de dorințe, realizări și speranțe, lirică de
o candoare, o gingășie ce încântă! ,, Sunt suflet închis într-un
trup/ Mă caut să mă regăsesc / în secunda ce curge sălbatic/În râul de alb “- poezia „Râu de alb”.
Poeta simte nevoia să se reîntoarcă în timp, la izvoarele adolescenței, la resursele pe care le depozitează
în începuturi, la forma pură a poeticului, la lirismul silențios,
dar care aduce culoare viselor: ,,Și de-ar fi cumva să mă
mai nasc odată/În palma ta să înfloresc, din nou, aș
vrea/Să-ți mângâi, cu condeiul, inima și tâmpla /Cu flori de
tei să scriu povestea ta și-a mea “ - poezia „Și dacă”.
Există și o afinitate între patima expresiei lirice,
asumată dar și nuanțată, în care tema visării revine ca un

refren să intensifice zborul între vis și realitate .
Aplecarea spre visare, a poetei Mioara Baciu,
exercită asupra creației poetice, o stilistică dublată de sensibilitate, poezie care revendică ecouri în sufletul cititorului:
,,Mi-am rezemat clipa/ pe brațul cerului “ - poezia „Dilemă
nocturnă”.
Poezia din acest volum rezonează trup și suflet,
în timp și spațiu! Găsim aici o poezie care își revendică locul
în inimile noastre!
Versul plin de candoare, umple un gol, în sufletul
cititorului, lasă loc visării si deschide o ușă către speranță.
În fapt, frumusețea versului tine loc de hrană, un
edificiu, care paradoxal amestecă puritatea, cu puterea efemerului: ,,Uneori, Mi-e inima un aisberg al minții, /ce se topeste/Alteori, mi-e sufletul cântec nesfârsit de iubire/
ce-nmugurește în copacul vieții/”- poezia „Incertitudinii”.
Nostalgia reprezintă o sursă a creației poetei Mioara
Baciu. O undă de ,, Și dacă?” sau ,,Cum ar fi fost?” se simte
ca o aură a gândului, mereu în căutarea eu-lui personal.
Poezia Mioarei Baciu se derulează ca un zbor, prin
timp, cu mișcări imprevizibile, cu provocări dar și sfioasă,
cu o cumințenie ce izvorăște din educația femeii creștine:
,,Am simțit mereu/ prezentă divină/În zâmbetul curcubeului
“- poezia „Legămînt” Un carusel poetic, care lasă în urma
lui, gustul dulce-amarui al trăirilor umane, se învârte cu parfum de suflet!
Un vers bine conturat cu metafore stilizate pe subiect vin să ateste maturitatea poetică de netăgăduit a poetei noastre.
Cititorule, păstrează acest volum de versuri
aproape pentru nopțile de dor, în care gândul te poartă în
lumea sufletului! Atunci vei înțelege că totul devine posibil,
dacă ai vise pure și inimă de înger!
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PENTRu col. (rez.) gAVRIL bAbICIu istoria este un ,,mODuS VIVENDI”*

Vasile BELE
FELICITĂRI col. (rez.) Gavril BABICIU - pentru minunata lecție de istorie oferită, cu ocazia lansării volumului
ȘIȘEȘTI - VATRă STRăbuNă, vol. VII, Editura Marist,
Baia Mare, 2020, ISBN 978-606-9092-70-5, pag. 440...
Emoție și spiritualitate! Oameni, fapte, tradiție, istorie ...
Alocuțiuni încărcate de emoție au rostit cei cu har - prof. dr.
Ilie GHERHEȘ, col. (rez.) Ioan CETERCHI, primarul (reales) Ioan Mircea TENTIȘ, și încă mulți alții - așa precum a
fost și momentul poetic oferit de Carmena BĂINȚAN, Radu
BOTIȘ, Iacob ONIGA (membri L.S.R.) și Claudiu PINTICAN
- gazda Teatrului ARARAT, din cadrul Casei de Cultură a
Sindicatelor - unde a avut loc deosebitul eveniment.
Finalul (surpriză!), a aparținut celor de la Ansamblul folcloric Transilvania - cu un moment de muzică populară autentică, oferit cu această ocazie.
FELICITĂRI Asociația Cadrelor Militare în Rezervă
și în Retragere, filiala PINTEA VITEAZU, Maramureș, condusă de col. (rez.) Ioan CETERCHI.
FELICITĂRI Asociația ,,Renașterea Șișeșteană”!
FELICITĂRI primarului (reales!) Ioan Mircea
TENTIȘ, pentru susținerea acestui mare, valoros și autentic
proiect, al comunei Șișești, împreună cu Consiliul local și
Comisia de Cultură din cadrul acestei primării.
MULȚUMIM GAZDEI - Sala de spectacole a Teatrului ARARAT, din Baia Mare, care funcționează în clădirea
Casei de Cultură a Sindicatelor.
,,Iată-ne la al VII-lea volum de carte, ȘIȘEȘTI VATRĂ STRĂBUNĂ. Ideea a fost materializată întâia dată
în anul 2002. Am fost consecvenți scopului urmărit, adică
în fiecare volum să scriem aspecte legate de Șișești și
șișeșteni sau aspecte legate de viața și spiritualitatea
șișeștenilor”, (pag. 5), își deschide sufletul, autorul acestei

monumentale și foarte frumos elaborată, carte, intitulat CuVÂNT CăTRE CITITORI, col. (rez.) Gavril BABICIU - un
adevărat și autentic urmaș al părintelui dr. Vasile LUCACIU
- ,,Leul de la Șișești”.
Col. Gheorghe NEAG, în articolul ȘIȘEȘTI,
VATRĂ STRĂBUNĂ, continuă în același spirit patriotic, afirmând, chiar din primele fraze, că acest demers: ,,... are ca
temei și scop, de a înfățișa în fața publicului larg, nu doar

* (lat. mod de a trăi)
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al cititorilor, trecutul, parcursul istoric și prezentul acestui
minunat (nu doar prin frumusețea geografică și amplasarea
în spațiul național al acestui colț de rai, care este Șișeștiul)
și poate mai determinant argument, trecutul istoric al acestuia, desigur cuprinzând personalitatea celui supranumit
《Leul de la Șișești 》, care a fost părintele vicar dr. Vasile
LUCACIU”, pag. 7.
Un articol foarte bine documentat, pe parcursul câtorva pagini, (7 - 11), din care reies, clar, dragostea și
atașamentul pentru aceste locuri, pentru acești oameni,
pentru istoria, locului, dar și cea națională. Aș considera
acest articol o prefață la carte! Sau, poate, chiar asta se
vrea!
Încă din capitolul I, ,,Studii, articole, opinii”, care
debutează cu eseul LOCALITATEA ȘIȘEȘTI PE HĂRȚILE
ISTORIEI, ce aparține autorului Gavril BABICIU, se pune
întrebarea: ,,De când mă știu, m-am întrebat mereu: cine
au fost și în ce unitate administrativ teritorială au trăit
strămoșii mei?”, (pag. 12), cercetare ce are la bază un material bibliografic foarte documentat, de amploare, care începe în neolitic. Acest capitol ne oferă date importante
privind localitatea Șișești, pe: ,,harta Imperiului condus de
Burebista”, (pag.14), ,,harta statului centralizat Dacia pe timpul lui Decebal”, (pag. 15), ,,pe harta 《Țării costobocilor
》, în zona dacilor liberi”, (pag. 16), apoi ,,Șișeștiul pe timpul Hanatului avar”, (pag. 16), dar și această localitate ,,pe
harta voievodatului Maramureș”, (pag. 19-20), ,,pe harta
《Țării blakhilor》, ,,pe harta Principatului Mercuriu, al
Transilvaniei”, ,,pe harta Regatului ungar”, ,,pe harta regatului ungar - Comitatul Satu Mare”, ,,pe harta Imperiului Habsburgic în provincia numită Ungaria Superioară sau Ungaria
de Nord”, ,,pe harta Principatului Transilvaniei”, ,,pe harta
Transletaniei”, ,,pe harta Regatului România”. O ,,muncă
de Sisif”, adaug, pentru culegerea, adunarea și studierea
acestor date extrem de valoroase cu privire la evoluția și
parcurgerea noastră, ca neam și nație, de-a lungul
veacurilor.
Primarul Ioan Mircea TENTIȘ, în eseul ȘIȘEȘTIuL DE AZI. REALIZăRI ȘI PERSPECTIVă, (pag. 39 67, și următoarele), răspunde, concret, unor pertinente
întrebări, bine încadrate acestui volum, prezentând situația,
realizările și planurile de viitor ale comunei pentru care a
primit, din partea cetățenilor, mandatul de încredere. Multe,
frumoase, numeroase și valoroase pentru ca nivelul de trai
să fie la standarde europene. Se cuvine, în acest context,
a-i adresa un cuvânt de laudă și mulțumire pentru modul în
care știe să se gospodărească, pentru implicarea la nivel
local și național, ca acest loc binecuvântat de Dumnezeu,
să nu-și uite istoria și tradițiile strămoșești. Cuvinte de laudă

merită și Consiliul local și consilierii, o dovadă în plus, că
cei aleși, prin vot, sunt oameni de bază, de încredere, cu
responsabilitate, care știu să se implice și să fie implicați în
diverse proiecte care fac cinste acestui loc încărcat de spiritualitate și istorie.
,,Vechimea satului Șișești se pierde în negura vremurilor. 《Comuna Șișești este o comună veche ce apare
în primele documente ca proprietatea voevozilor de
Maramureș, care-și întindeau stăpânirea jurisdicțională
peste toată regiunea auriferă Baia Mare 》... Profitând de
faptul că zona satului Șișești era pe un perimetru în care
munții și pădurile acopereau aproape întreaga suprafață de
teren, la anul 1347 regele dă o Diplomă prin care schimbă
regimul juridic al proprietății nobiliare din zonă”, (pag. 69).
Eseul următor - mEJDA COmuNEI ȘIȘEȘTI vine
și ne prezintă alte date despre această localitate, inclusiv
despre DERULAREA PROCESULUI DINTRE ȘIȘEȘTENI
ȘI ADMINISTRAȚIA ORAȘULUI BAIA SPRIE, (pag. 70-79),
,,După diploma lui Ludovic cel Mare, din anul 1347, dată în
legătură cu regiunea auriferă Baia Mare - Baia Sprie, se
naște un proces de hotar și drepturi voevodale, asupra urburei minelor între voevozii Balc și Drag și coroana
maghiară, care durează până în secolul al XVI-lea, când familia voevozilor se pierde fără urmași, urmează o serie de
procese zguduitoare între Șișești și Baia Sprie”, pag. 70.
Tot despre patriotism și spirit revoluționar, privind
CONFERINȚA PĂRINTELUI DR. VASILE LUCACIU LA
TURNU SEVERIN, ne sunt dezvăluite date rămase în
Arhivele Naționale din Drobeta-Turnu Severin, cu privire la
discursurile înflăcărate ale părintelui Lucaciu, documente
istorice, unicat, despre care se face rostire tot mai puțin.
Acribia dovedită în acest volum, munca și studiul, cred că
s-a desfășurat ani în șir, iar efortul este pe măsură.
Emoționant este și ,,DRumuL SPRE ALbA IuLIA
RECONSTITuIT DE ȘIȘEȘTENI, cu ocazia Centenarului
marii uniri”, ,,a constituit un moment emoționant pentru întreaga suflare omenească din Șișești.
Eseul 《 ,,Fisculaș” - un cuvânt desuet! ,
pune în discuție acest termen, ,,fisc-fisculaș-fiscalitate”, dar
și această subzonă etnografică, aparținând Țării Chioarului,
cunoscută în popor, ca fiind ,,din FISCULAȘ”. Extrem de
interesantă abordarea: ,,Imediat după Revoluția din 1989
am asistat la o libertate a cuvântului pe care nu mulți o
sperau. Această euforie a durat cam două decenii, după
care, vorbitul în șoaptă a revenit în spațiul public. Cred că
libertatea cuvântului nu ne dă dreptul de a folosi orice cuvânt după ureche sau preluat de la formatorii de opinii doritori de a readuce în circulație cuvinte folosite de străini în
sens peiorativ sau administrativ, cuvinte ce nu au nimic
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comun cu spiritualitatea românească”, pag. 111. Un articol
asupra căruia voi reveni cu siguranță, pentru că, inclusiv
eu, după ce am studiat volumele IOBĂGIA ÎN TRANSILVANIA ÎN SECOLUL AL XVI-LEA, scrise de David PRODAN,
am făcut uz de acest cuvânt. Sunt curios! Și, sigur voi reveni
pentru aprofundarea articolului.
Dacă am fost ,,PE uRmELE mEmORANDIȘTILOR”, de ce nu am face cunoștință cu câțiva
,,ȘIȘEȘTENI DE PE FACEBOOK”?. Iată-i, într-o ordine
aleatorie, doar pe câțiva: Emil COSTIN, Daniel POP, Nicolae PIUIAN, Angela Mariana BUTICA, Rodica BONTO,
Vasile ABRIHAN, Rodica SILAGHI. Interesantă idee și abordare în acest capitol.
Capitolul II este dedicat în exclusivitate celor care
iubesc Șișeștiul și pe șișeșteni, chiar așa numit: mATERIALE SELECTATE DE LA AuTORI CARE IubESC
ȘIȘEȘTIuL ȘI PE ȘIȘEȘTENI, în care semnează:
- Maria Mirela PODUȚ - ,,Nunta din Șișești în anii
‘50”, pag. 170 - 179;
- comandor Dumitru Alexandru CÂNȚA - ,,Monumentul eroilor din Dănești”, pag. 180 - 194.
- ,,DE AZI, VA FI!”, o lecție de istorie oferită de rectorul UBB, președintele Academiei Române, prof. dr. Ioan
Aurel POP, pag. 195 - 198;
- Iftene Pop - un prieten al Șișeștiului, aparține lui
Pavel SUIAN, pag.199 - 204;
Și încă multe și frumoase articole semnate de
Gheorghe OPRIȘ, Daniel MAN, Nicolae USZKAI, Ion
COJA, Gheorghe PÂRJA, Vasile LECHINȚAN - doar câțiva,
dar, cu scuzele de rigoare, am să vă las Dumneavoastră
plăcerea de a lectura întregul volum.
Inclusiv prietenul Maramureșului și a
maramureșenilor, poetul-polițist din Cetatea Neamțului Marius Mihai COȘERARIU, apare cu un poem - CE
FERICIȚI Am FOST DAR N-Am ȘTIuT, pag. 326 - 327, din
care redau doar primele două strofe:
,,Ce fericiți eram și ce bogați
Și ne-ntâlneam cu toții-n sărbători,
Bunici, părinți, nepoți, surori și frați,
Ne bucuram de viață și de flori.
Mergeam pe stradă liberi și zâmbeam
Și alergam cu pletele în vânt,
În brațe ne luam și ne iubeam
Și soarele zâmbea peste pământ”.
Capitolul III, cuprinde APARIȚII EDITORIALE ImPORTANTE PENTRu ȘIȘEȘTENI, pag. 330 - 346, a unor
prestigioși și valoroși scriitori, profesori universitari sau
ziariști. Amintesc pe Gheorghe PÂRJA, conf. univ. dr. Ștefan
VIȘOVAN sau Camelia TOCACI.

Următorul capitol (IV), ȘIȘEȘTIuL VăZuT DE
gRAIuL mARAmuREȘuLuI, cuprinde, ,,câteva articole
înserate în acest cotidian, articole care privesc viața comunei Șișești”, pag. 347-361, printre semnatari fiind Ciprian
VANCEA, Pamfil BILȚIU, Maria STOICA.
,,Ca șișeșteni, se cuvine să fim mereu alături și
împreună cu locuitorii satului Lucăceni, comuna Berveni,
din județul Satu Mare. Temelia acestui sat s-a pus de către
familiile șișeștenilor care au fost împroprietărite în urma Reformei Agrare de după Primul Război Mondial. 《 Urmașii
lui Vasile Lucaciu》 a fost prima denumire a satului care
ulterior a devenit LUCĂCENI”, aflăm din următorul capitol
(V), LuCăCENI, SAT CREAT DE ȘIȘEȘTENI, pag. 362 370, cu articole semnate de Dumitru ȚIMERMAN sau Vasile
NECHITA.
Prof. Viorel URSU, în cap. VI, semnează eseul
OmAgIu PăRINTELuI NAȚIEI, gHEORgHE POP DE
băSEȘTI. gEORgE POP DE băSEȘTI ȘI îmPLINIREA
IDEALuLuI NAȚIONAL, pag. 371 - 377. Renumitul etnolog
Pamfil BILȚIU, în același capitol semnează UN DOCUMENT DESPRE GEORGE POP DE BĂSEȘTI, pag. 378 380.
Capitolul VII, pag. 382- , este un OmAgIu ,,LEuLuI DE LA ȘIȘEȘTI”, cu acțiuni executate de Asociația
Națională ,,Cultul Eroilor - Regina Maria”, filiala Maramureș,
reprezentată de col. (rez.) Gavril BABICIU, col. (rez.) Ioan
CORCODEL și lt. col. (rez.) Romică BREBAN. Teodor
CURPAȘ, scrie VASILE LUCACIU, SĂRBĂTORIT LA EL
ACASĂ, pag. 391 - 393.
Volumul mai cuprinde câteva ASPECTE DIN
VIAȚA SPIRITuALă, semnate de Andrei FĂRCAȘ, Cristian
TOTESTEAN, Maria STOICA, Răzvan DIACONU, A.
DANCĂ, iar cu Capitolul IX - COVID 19 - SPECTRuL VIEȚII
COTIDIENE, semnat de președintele Academiei Române
Ioan Aurel POP și poezia BOLNAVI UNANIM - Adrian
PĂUNESCU, se închide, ,,pentru o vreme”, volumul cu
numărul VII, dar sunt convins că va mai avea ,,frați”.
Doamne ajută!
,,Miroase-a carantină peste veac,
Bolnavii sunt chemați să se supună,
La încercarea ultimă, comună,
Să li se spună: nu mai aveți leac”, pag. 433.
Și, pentru că în finalul evenimentului soților, Babiciu GAVRIL și MARIA, li s-a cântat LA MULȚI ANI, pentru
cei 50 de ani de căsnicie, ar fi nedrept să nu termin, și
această apariție editorială, în același spirit, dorindu-le,
sărbătoriților MULȚI ANI, TRĂIASCĂ, sănătoși, bucuroși,
fericiți - AD muLTOS ANNIOS!, (lat. LA muLȚI ANI!).
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LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI TULCEA –
studiu monografic de gheorghe băisan

Constantin Bejenaru-BECO
Deși nu este dobrogean get-beget, dumnealui, Gheorghe Băisan, autorul studiului monografic Localitățile
județului Tulcea, care a văzut lumina tiparului la editura
PIM Iași (2020), mărturisește că “în urmă cu peste 35 de
ani, când m-am stabilit în județul Tulcea, ca profesor de geografie, de cum am călcat pe pământul dobrogean am fost
impresionat de peisajul geografic extraordinar de interesant
și inedit pe care Nordul Dobrogei îl etala la fiecare pas, de
aspectul așezărilor, de amalgamul etnic, dar mai cu seamă
de modul plăcut de conviețuire dintre diversele grupări de
populație.”
Reamintim cititorilor că Gheorghe Băisan (născut pe 14
februarie 1957 în satul Trohan, județul Vaslui) este absolvent al Universității “Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Geografie-limba engleză. A funcționat ca profesor de geografie și
limba engleză în școli din județele Iași și Tulcea, iar din 1995
este inspector școlar de geografie și limbi moderne în cadrul
Inspectoratului Școlar Județean Tulcea. Este membru fondator al Clubului Umoriștilor Tulceni “Haz”, al Asociației
Scriitorilor din Tulcea “Aegyssus” și coordonator al redacției
revistei “Brătescu” a filialei tulcene a Societății de Geografie
din România, care poartă acest nume. A colaborat cu mai
multe ziare și reviste din județul Tulcea și din țară, fiind autor
de literatură umoristică, dar nu numai, impresionând prin
preocupări geografice de excepție.
Studiul monografic despre care facem vorbire cuprinde
capitolele: “Județul Tulcea – repere geografice”, “Județul
Tulcea – repere istorice”, “Dobrogea – un mozaic etnic”,
“Modificări administrative, economice și demografice în perioada 1878-1945 în Dobrogea de Nord, reflectate în modificarea toponimiei”, “Probleme demografice actuale ale
județului Tulcea”, “Dicționarul localităților județului Tulcea”
și un “Glosar de termeni utilizați în text.”
Iată câteva eșantioane care atestă faptul că lucrarea
este de excepție, frumos scrisă și, din punct de vedere tehnico-geografic, exemplar îngrijită:
“În galeria personalităților pe care orașul Babadag le-a
dat țării, remarcăm pe Gh. Iosif, doctor în științe economice,
Liviu Movileanu, doctor în biofizică, Decebal Farini, doctor
inginer în transporturi, caricaturistul Albert Poch, filologul,
prozatorul și istoricul Oreste Tafrali, membru corespondent
al Academiei Române.”; “Despre localitatea Cerna, extrem
de interesantă ni se pare ipoteza emisă de universitarul
ieșean Ilie Dan, susținut de poetul Miron Scorobete, care

consideră că Cerna face parte din fondul preroman de denumiri, având așadar o vârstă mai veche decât orice
pretenție slavă.”; “Din lunga listă a personalităților născute
sau crescute în Măcin se detașează două: Gheorghe Munteanu Murgoci (1891-1925), geograf, geolog și pedolog,
membru corespondent al Academiei și Gheorghe Banea
(1891-1967), scriitorul cu șapte vieți, autorul cărții «Mușchetarul din Balcani». Alături de ei s-au mai remarcat rapsodul popular Grigore Kiazim, criticul de artă Lucia
Dracopol, profesorii Nicolae și Sorin Mureșanu, poetul Mircea Marcel Petcu, preotul monografist Sorin Nicolae Ion sau
istoricul Georgeta Tudoran.”; “În vatra satului Niculițel, ploile
torențiale au dezgropat în 1971 unul din cele mai vechi edificii creștine din Dobrogea, respectiv Europa, bazilica
creștină cu martirion. Aceasta conținea osemintele a patru
creștini martirizați la Noviodunum (Isaccea de azi): Attalos,
Zotikos, Kamasis și Phillippos, care erau misionari ai noii
religii care avea să cucerească Europa.”; “Satul Topolog a
dat o serie de personalități ale vieții cultural-științifice și artistice, între care prozatoarea Ana Luiza Toma, Paul Bran,
profesor doctor în științe economice, Alexandru Negrea,
profesor universitar doctor în finanțe, actorul Gabriel Fătu,
poetul și publicistul Constantin Bejenaru-BECO și Darie
Tudor, doctor inginer în construcții navale.”; “Orașul Tulcea
este amplasat într-o regiune de contact morfologic, între
Dealurile Tulcei și Delta Dunării, între Dealul Taberei și Dealul Monumentului (Colnicul Hora) existând șapte coline
ocupate de vatra orașului, care se extinde pe direcția E-V,
între lacurile Somova și Zaghen, ultimul aproape dispărut
datorită colmatării și amenajat ca o microdeltă, în scopuri
turistice. Pe Dealul Monumentului (Colnicul Hora), getodacii au construit o cetate întărită (sec. III î.Cr.) pomenită
prima oară de istoricul Diodor din Sicilia (90-20 î.Cr.), care
relata fapte anterioare timpului său, sub numele Aegyssus,
așezare cu rol strategic însemnat. Poetul latin Ovidius ne
vorbește despre inexpugnabilitatea cetății, în a doua epistolă, cea adresată guvernatorului Moesiei, Vestalis, cel care
a reușit, totuși, să o cucerească.” Edificator, nu ?
Așadar, cum să nu încheiem, la rându-ne, cu urarea auroral-sapiențială a marelui Arghezi: “Carte frumoasă, cinste
cui te-a scris !”. Și încă ceva. Nu uitați, rogu-vă, că cel ce
semnează aceste balzaciene rânduri, într-o clipă de divinissimă inspirație, am supranumit înveșnicitul Tulcea, poarta
Deltei, “Degetul lui Dumnezeu.” Dixi !
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Iachint Hristopulos –
ultimul mitropolit al Vicinei şi primul
mitropolit al Ţării Româneşti*

Pr. Felix Lucian NECULAI

Iachint, ultimul mitropolit al Vicinei şi primul al Ungrovlahiei, este de neam grec1, ca şi predecesorii săi, toţi
membri în sinodul Patriarhiei ecumenice. Pentru nevoile religioase ale noului stat român, ce luase fiinţă în sudul Carpaţilor, el, de la o dată necunoscută azi, luase obiceiul de a
veni la curtea domnească de la Argeş, unde va fi fost destul
de bine primit de voievodul valah. Cu timpul poate se va fi
stabilit de-a binelea aici, deoarece eparhia lui de la Vicina
înfrunta mari lipsuri şi primejdii din partea tătarilor2, încă de
pe vremea înaintaşilor săi.
Simţind nevoia unui întâistătător pentru Biserica
ţării sale, voievodul Nicolae Alexandru Basarab – desigur
curând după anul 1352, când a urcat treptele tronului domnesc, - „îndemnat de un gând cucernic şi arătând multă dragoste şi supunere şi ascultare către sfânta, soborniceasca
şi apostoleasca a lui Hristos biserică” a cerut „nu odată, ci
de mai multe ori, prin scrisorile sale”, patriarhului ecumenic
Calist I (1355-1363) din Constantinopol şi sinodului său să
încuviinţeze ca „preasfinţitul mitropolit de Vicina… chir Iachint” să fie strămutat în fruntea bisericii ţării sale, unde fusese deja „chemat cu câtva timp înainte” şi unde era „foarte
bine primit” de acest voievod, care-i arăta „cuvenita supunere şi evlavie”3.
După mult chibzuire şi cu unele condiţii, privitoare
la dependenţa Mitropoliei Ungrovlahiei de Patriarhia ecumenică, patriarhul Calist – în luna mai 1359 – anunţa voievodului Nicolae Alexandru Basarab că aprobă strămutarea
lui Iachint în scaunul mitropolitan de la Argeş, având întru
acesta şi încuviinţarea „puternicului şi sfântului împărat”4
.Astfel din luna mai 1359 şederea lui Iachint în capitala Ţării
Româneşti se legalizează, el fiind „de aici înainte adevărat
ierarh a toată Ungrovlahia, având îngăduinţa… să facă în
toată enoria şi eparhia lui toate câte se cuvin unui arhiereu
legiuit”. El avea să fie numit de acum înainte: „Prea Sfinţit
mitropolit a toată Ungrovlahia, prea cinstit, iubit frate în

Domnul… împărtăşindu-se şi bucurându-se” de dreptul de
a face parte „din sfântul sintron, ca un arhiereu adevărat,
fiind aşezat cu harul lui Dumnezeu”.
Pe temeiul acestei hotărâri patriarhale şi în virtutea
primită prin Taina hirotoniei întru arhiereu, el, în eparhia sa,
avea să „întărească pe citeţi să ridice în treaptă ipodiaconi,
să hirotonească diaconi şi preoţi şi să ia pe mâna sa şi toate
drepturile din orice parte ar fi”.5
Totodată articolul patriarhal privitor la strămutarea
lui Iachint la Argeş cerea „ca toţi clericii din toată ţara – Vlahia – şi ceilalţi sfinţiţi, călugări şi laici să asculte şi să i se

110

STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul III, nr. 5-6, IUNIE - DECEMBRIE 2020

supună – lui Iachint – ca unui adevărat al lor păstor şi părinte şi dascăl şi să-l primească bucuros şi să împlinească
toate câte le va spune şi cu ce-i va sfătui şi învăţa pe ei, cu
privire la folosul (lor) sufletesc”6.
În urma acestei înţelegeri între domnul Nicolae
Alexandru Basarab şi ecumenicul Calist, „Prea Sfinţitul Mitropolit Iachint a toată Ungrovlahia” se stabileşte pentru totdeauna la Curtea de Argeş7, fosta sa eparhie Vicina,
desfiinţându-se chiar în acest an, 1359.8 Vreme de un deceniu niciun document nu mai face măcar vreo scurtă referire la mitropolitul Iachint venit de la Vicina.
Tocmai în luna septembrie 1369, actele fac pomenire de ierarhul Iachint. Cam în acest timp venise în ţară ieromonahul Hariton de la Mănăstirea Cutlumuş din Sfântul
Munte, rugând pe Vladislav (Vlaicu) Vodă să desăvârşească lucrările de zidire de la acea mănăstire, începute de
tatăl său Nicolae Alexandru Basarab. Domnul primeşte propunerea, dar cere lui Hariton ca monahii ungrovlahi de acolo
să nu fie supuşi vieţii „chinovniceşti”, ce se ducea în acel
sfânt locaş, căci o „rabdă cu greu”. Hariton nu se învoieşte
la aceasta. Atunci Vlaicu Vodă „a poftit şi rugat pe Prea
Sfinţitul mitropolit a toată Ungrovlahia, prea cinstitul şi părinte al domniei mele chiar Iachint …ca să se ducă să-l
roage să împlinească cererea Domniei mele”. Intervenţia
sa, ca şi a altora, a rămas însă fără răspuns. Hariton n-a
vrut să renunţe la obiceiurile „care s-a început de mulţi ani
de către dumnezeieştii părinţi, purtători de Dumnezeu, şi
care a rămas până acum” în mănăstirea sa9.
Prins de bătrâneţe şi uneori oprit de domn, mitropolitul Iachint n-a putut să dea urmare condiţiei pusă în actul
de strămutare, de a merge la Constantinopol să ia parte la
şedinţele sinodului patriarhal de acolo. Din această pricină
unii răuvoitori, către anul 1370, l-au pârât la patriarhie, acuzându-l că este „călcător şi dispreţuitor” al Marii Biserici. Patriarhul Filotei (a doua păstorie, 1364-1376), bănuind poate
că vlădica Iachint se găseşte la o rupere de patriarhia ecumenică şi deci la o autonomie a bisericii sale, în vara anului
1370, a trimis în Ţara Românească pe dicheofilaxul10 Daniil
Critopulos să cerceteze cât sunt de adevărate învinuirile ce
se aduceau bătrânului ierarh. Venit aici, trimisul patriarhal
constată netemeinicia lor şi înţelege, întru totul, pricina pentru care Iachint nu a mers la Constantinopol.
La plecarea lui Daniil Critopulos din ţară, mitropolitul Iachint a găsit de bine să scrie, prin el şi prin vlădica Daniil al Vidinului patriarhului Filotei, dezvinovăţindu-se, şi pe
această cale de acuzaţiile aduse. Aminteşte totodată patriarhului ecumenic faptul că el a determinat pe voievodul Nicolae
Alexandru Basarab să supună biserica ţării sale patriarhiei
din Constantinopol, şi, pentru aceasta, n-ar merita ca, acum
„la bătrâneţe” să „sufere” şi să fie „batjocorit de sfânta lui
Dumnezeu biserică, ca un călător şi dispreţuitor al ei”.11
Cât priveşte lipsa sa de la sinodul patriarhal, la
care avea îndatorirea să vină, aceasta se datoreşte, pe deoparte, faptului că „de la început” voievodul Ţării l-a oprit,

Biserica Domnească din Curtea de Argeș

„punând înainte lungimea drumului şi teama de ciumă”, iar,
pe de altă parte, că de „mai încoace” a fost şi este prins de
o „covârşitoare sleire trupească”, aflându-se „slăbănogit cu
totul şi lipsit de putere”.
În acelaşi timp, mitropolitul Iachint încunoştinţează
pe patriarhul ecumenic că domnul ţării, Vladislav (Vlaicu) şi
boierii săi au trimis la Constantinopol pe dicheofilaxul Daniil
Critopulos, „ca să fie sfinţit, dăruit şi binecuvântat ca arhiereu a toată Ungrovlahia”, având întru acesta şi „voia, îngăduinţa şi iertarea sa”.
În sfârşit, cere patriarhului să-l ierte, „că în grea
boală zace” şi-l roagă să nu-i nesocotească rugăciunea, căi face „la adânca sa bătrâneţe şi în asprimea bolii”, care-l
chinuieşte cumplit12.
Patriarhul ecumenic îi împlineşte rugămintea, hirotonind pe Daniil mitropolit peste o parte din Ţara Românească iar pe el – socotindu-i dreaptă şi adevărată
dezvinovăţirea de acuzaţiile ce i se aduseseră – l-a lăsat
să păstorească mai departe la Argeş. Mult timp după
aceasta n-a mai trăit, dându-şi obştescul sfârşit la prima jumătate a anului 1372.
Probabil a fost îngropat lângă biserica mitropolitană din Argeş13 în care slujise Domnului mai mult de un deceniu. Schimbările făcute mai apoi aici au şters, probabil,
orice urmă amintitoare a locului său de veci.
În timpul păstoriei sale vine în ţară călugărul sârb
Nicodim, care cu ajutorul lui Vladislav Vodă, ridică Mănăstirea Vodiţa şi pune începutul Mănăstirii Tismana, terminată
apoi sub Radu I Basarab.
Numele mitropolitului Iachint nu se află trecut în
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pomelnicul Sfintei Mitropolii, ci numai în al mănăstirii Tismana şi ale schitului Topolniţa. Cu el începe deci lungul şir
de mitropoliţi ai Ungrovlahiei14.
* (Pr. Felix Lucian Neculai, Mitropolia de Vicina (1261 – 1359),
Editura Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galați, 2019, p. 73-79).
_________________
1
În Tomosul de canonizare al Sf. Iachint sunt înscrise spre surprinderea noastră şi următoarele: ,,...Sf. Ierarh Iachint, ultimul
mitropolit al cetăţii dobrogene a Vicinei... sprijinitor al fraţilor de
acelaşi neam...”(n.n. români)
2
Const. C Giurescu, Istoria românilor, I, ed. a cincea, f.a., p.379.
3
Pr. N. I. Şerbănescu, Mitropoliţii Ungrovlahiei, în B.O.R., LXXVII
(1959), nr. 7-10, p. 731.
4
Este vorba despre împăratul Bizanţului Ioan al V-lea Paleologul
(1354-1376).
5
Hurmuzaki, Documente, XIV, 1, 1898, p. 1-4, 4-6; C. Erbiceanu,
Material pentru Istoria Bisericească şi Naţională a românilor, în
B.O.R. XII (1888- 1889), p. 121-123.
6
Ibidem
7
Presupunem că mitropolitul Iachint şi-a avut reşedinţa la Curtea
de Argeş, bazându-ne pe Viaţa patriarhului Nifon, scrisă de Gavriil
protul Muntelui Athos, curând după moartea lui (Sf.) Neagoe
Basarab. Istorisind ridicarea ctitoriei lui (Sf.) Neagoe Basarab,

izvorul afirmă: ,,Şi sparse Mitropolia din Argeş den temelia ei şi
zidi în locul ei altă svîntă biserică cioplită şi netezită şi săpată cu
flori.” (Magazinul istoric pentru Dacia, vol.IV, p.261).
8
Gh. Brătianu, Recherches sur Vicina et Cetatea Albă, București,
1935, p. 58.
9
P. Lemerle, Actes de Kutlumus, Paris, 1945, p.103 -105.
10
Avocatul Patriarhiei Ecumenice.
11
Hurmuzaki, Documente, XIV, 1, p. 7-8.
12
Ibidem; cf. C. Marinescu, Înfiinţarea Mitropoliilor în Ţara
Românească şi în Moldova, Bucureşti, 1924, p.3.
13
Ipoteza ca ierarhul Iachint să fie înmormântat la Curtea de
Argeş este susţinută şi de P.F. Părinte Patriarh Daniel. Din cuvântarea sa la proclamarea locală a canonizării Sf. Iachint la Tulcea
în 27 septembrie 2009, reţinem următoarele: ,,...Ieri (26 sept.n.n.)
a fost dăruit acest hram (Sf. Iachint n.n.) ca al doilea hram, bisericii Sf. Nicolae din Curtea de Argeş, unde a slujit şi unde se crede
că este şi înmormântat Sf. Mitropolit Iachint al Ţării Româneşti...”
în ,,Îndrumător Pastoral”, An 2, nr.II, Tulcea, 2010, p.87.
14
Pr. Prof. Dr. I. Rămureanu, Mitropolia Vicinei și rolul ei în
păstrarea ortodoxiei în ținuturile românești, în vol. ,,De Dunăre la
Mare mărturii istorice și monumente de artă creștină”, ed. a II-a,
Galați, 1979, p. 156 - 160; Silvia Baraschi, Izvoare scrise privind
așezările dobrogene de pe malul Dunării în sec. XI-XIV, în ,,Revista de Istorie”, tom 34, nr. 2, 1981, p. 329 - 333.

Legenda bisericii
„Sfântul atanasie” din niculițel
(fragment dintr-un roman neterminat)

Victor Baumann
- Se spune că, pe vremea când turcii stăpâneau ținuturile
dobrogene, locurile acestea, ale Niculițelului nostru, erau
acoperire de păduri cu pajiști mari unde pășteau numeroase turme de oi. Cei mai mulți oieri erau vlahi, din voievodatele învecinate care treceau Dunărea la iernat, toamna
târziu. Dar se obișnuiseră să râmână, mai tot anul, în
ținuturile nord- dobrogene, pline de pajiști umede, datorită
ploilor abundente, dar și unui regim special care-i avantaja
în lumea otomană. Turcii se bucurau de prezența oierilor și
întrețineau relații bune cu ei, fiind interesați să trimită la

Stambul cât mai multă carne proaspătă de miel și de berbec, foarte apreciată și dorită de musulmani.
Aici, în ținuturile acestea, oierii se strânseseră într-o obște
condusă de staroști, câte unul din zonele de unde veniseră.
Unul dintre aceștia, pe numele său Niculai, Culai sau
Niculiță, după cum îl strigau păstorii, își ținea turmele la
pășunat în luminișurile dinspre dealurile sudice ale așezării
noastre de azi, străpunse de un firicel de apă care se învolbura după ploile mari, nelipsite la sfârșitul primăverii.
După o astfel de ploaie, Niculiță, aflat pe un bot de deal,
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de unde își controla turma, a observat că obiectul de care
își agățase traista era din metal lucrat. Nu i-a fost greu să
scoată din toiag șișul ascuțit și să înlăture pământul din jurul
obiectului metalic. Și, mare i-a fost uimirea, când s-a trezit
în fața Sfintei Cruci, apărută din pământ. A făcut strigare,
prin fecioru-su Trif, către păstorii din apropiere, iar aceștia
către întreaga obște a oierilor din cazaua Isaccei.
S-au strâns seara, la foc de tabără, pe malul Dunării,
iar Niculiță le-a făcut cunoscută minunea dumnezeiască din
pădure, A doua zi dimineața, toți erau prezenți în locul cu
pricina și, căzuți în genunchi, se închinau Domnului. Au hotărât să scoată Sfânta Cruce ca să ridice pe acel loc, un
monument creștin. Câțiva, care aveau la ei custură, brișcă
și nelipsitul șiș, au săpat pe lângă cruce, dar au văzut că
aceasta se sprijinea pe un suport acoperit cu olane.
Așa a început, dragă nepoate, o întreagă aventură!
Bătrâna se opri să-și tragă sufletul și să-și dreagă glasul, cu păhărelul de țuică din prăștină de struguri, de pe policioră, pe care-l umplu de mai multe ori.
*
Trebuie să spun cititorului că, pe vremea când făceam
cercetări arheologice în zona comunei Niculițel, am stat un
timp la țața Ileana, care era rudă de-a soției. Casa acesteia
se afla în apropierea unei bisericuțe vechi unde se făcuseră
recent lucrări de restaurare. De la câțiva din oamenii care
participaseră la aceste lucrări și care apoi lucrau cu mine,
am aflat că de bisericuța Sf.Athanasie se leagă o legendă.
Așa că, seara, în tinda casei, am ațâțat-o pe bătrână, știind
că-i place să povestească.
Țața Ileana, verișoară primară cu „Mamaia”, bunica
soției mele, descindea dintr-un neam vechi de gospodari,
cunoscut în tot Niculițelul. Bunicul său fusese primar, după
unirea Dobrogei cu Țara, iar tatăl, tâmplar de meserie, a
împodobit noua biserică a satului, cu hramul „Sf. Paraschiva”, cu strane din lemn.
Dar nu a avut noroc în căsnicie, țața Ileama, și din cauza
faptului că nu putuse să facă copii! În tinerețe, i-a murit bărbatul, Paraschiță, pe care îl iubise din copilărie, ca pe nimeni altul, și s-a apucat de băut. S-a recăsătorit cu un tânăr,
venit cu familia la Niculițel să-și trateze soția, de plămâni,
înainte de ultimul război, când localitatea încă era renumită
pentru aerul său binefăcător, datorat pădurilor și podgoriilor
din preajma localității. Țață Ileana fusese bucuroasă să-i
găzduiască, îi plăcea să aibă cu cine să vorbească, căci
avea darul povestitului. Așa se face că, după moartea soției,
bărbatul rămas singur, cu un copil mic de crescut, care se
atașase deja de femeia care îi găzdiuse, i-a propus acesteia
să ia locul mamei, și s-au căsătorit. Din păcate, țața Ileana
nu și-a găsit fericirea în acest mariaj, și paharul a continuat

să-i fie „prieten bun”.
*
- În seara aceea, la foc de tabără, reluă povestea țața
Ileana, oierii au hotărât să caute oameni dispuși să sape în
jurul crucii. Oierii, care nu erau oameni săraci, au plătit lucrători cu suficienți arginți. Într-o lună de zile, aceștia au
scos la lumină o mândreață de biserică!
Știrea despre minunea de la poalele Dealului Mare,
deal pe care se mai vedeau încă urmele unei vechi așezări,
s-a răspândit repede în tot ținutul dintre Dunăre și dealurile
împădurite și, în câteva zile, pajiștea lui Niculăță se umplu
de oameni.
Veniră și slujbași ai autorităților otomane de la Isaccea,
unde se afla sediul cazalei, căci pădurea aparținea statului.
Au văzut biserica ghiaurilor, apărută ca prin miracol din pământ, și se înfricoșară, dar n-au intervenit, nu i-au oprit pe
creștinii care veneau să vadă miracolul. S-au retras, dând
voie acestora să facă ce vor dori, căci politica conciliantă a
mărețului legiuitor, sultanul Suleiman, era cunoscută în întregul Imperiu.
Toate erau bune și toți sărbătoreau minunea dumnezeiască, dar se ivise o mare problemă! Nu se putea intra în
interiorul bisericii. Intrarea fusese zidită și tencuită, încât nici
nu se mai observa locul unde fusese cândva. Nedorind să
aducă stricăciuni zidurilor bisericii, oamenii lui Niculiță au
apelat la prelații ortodocși din întregul ținut de la Gurile Dunării. Așa se face că a sosit și mitropolitul, din raiaua Brăilei
care, în fața soborului de preoți, a declarat că în această
minune a lui Dumnezeu, numai cu ajutorul și prin voința
acestuia se va putea intra înlăuntrul său. Au început slujbele
și s-au înălțat rugăciuni, fiind prăznuiți la rând toți sfinții
cunoscuți în cărțile sfinte. Și, pe când era prăznuit Sfântul
Cuvios Athanasie, pe la începutul lunii iulie, s-a cutremurat
întreg pământul, prăbușindu-se și o porțiune din zidul lateral
al bisericii, pe unde a țâșnit în sus, cu vuiet mare, un nor
gros și negru care s-a încolăcit șerpește de turla bisericii.
Îndreptându-se apoi vijelios spre soare-răsare, a lovit cu
putere dealul pietros care-i stătea în cale și a dispărut în
măruntaiele acestuia. Încremeniți de frică, abia a doua zi,
pe la prânz, cei prezenți au îndrăznit să ajungă în locul cu
pricina. Și, mare le-a fost uimirea, când au văzut un alt miracol! Din stânca arsă de lovitură, curgea un izvor limpede
ca lacrimile sătenilor și păstorilor care nu mai încetau să
aducă mulțumiri Domnului Dumnezeu. În acel moment, oamenii s-au gândit că Domnul a creat izvorul, prin jertfa
zmeului și, ca atare, au numit locul „Izvorul Zmeului”, iar
mai târziu, fântâna de alături a căpătat numele de „Fântâna
Zmeului”. Oamenii au băut însă din apa izvorului abia după
sfințirea lui, când a fost târnosită și biserica cu hramul Sfân-
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tului Cuvios Athanasie Atonitul, de ziua căruia Casa Domnului s-a deschis oamenilor.
- Asta este povestea pe care am auzit-o de la bunica
meu, poveste pe care niculițenii o transmit prin copii, din
generațiii în generații. Dar tu, băiete, care te ocupi cu „dezgropatul morților”, ai putea să cercetezi prin cărțile tale și
să vezi cât adevăr ascunde povestea! Căci, pesemne, asta
e menirea ta!
Făcând aluzie la îndeletnicirea mea de arheolog, bătrâna îmi dovedea că a înțeles interesul pe care îl arătasem
acestei lgende. Și, ca să-mi arate că a terminat de povestit,
se ridică de pe scăunelul pe care șezuse o bună bucată de
vreme, îndreptându-și șalele, până-i trosniră oasele. Cu figura crispată de durere, se îndreptă spre bucătărie, de unde
reveni, după puțin timp, cu un clondir plin-ochi cu celebrul
său vin rubiniu, pe care-l turnă în pahare, răspândind în întreaga încăpere parfumul tămâios al licorii.
*
Au trecut de atunci ani buni, bătrâna a murit demult, și
nici eu nu mai sunt tânărul de altădată, dar vorbele țaței
Ileana mi-au rămas întipărite îm memorie, făcându-mă să
tresar, de câte ori mă aflu lângă bisericuța Sf.Athanasie din
Niculițel, singurul monument creștin medieval, din Dobrogea, ajuns până în zilele noastre.
În memoria timpurilor revolute din istoria zbuciumată a
acestui pământ care a știut să păstreze un monument unic,
am încercat să pătrund sensul istoric al legendei sale, apelând la informații științifice care, mi-au permis să aduc povestea cât mai aproape de o realitate istorică.
Și, ca să reiau povestea bătrânei, de unde a lăsat-o, voi
începe prin a spune că localitatea Niculițel este menționată
în documente abia în secolul al XVII-lea. În schimb, biserica
scoasă din pământ era un miracol și pentru străinii care călătoreau prin Imperiu, fiind menționată în sec. al XVI-lea,
de Georgi Dousae, în memoriile sale de călătorie. Acesta
numește locul, unde mai târziu va fi localizată așezarea de
la Niculițel, cu numele Monaster, adică Mănăstirea. Totodată, lucrările de restaurare, din interiorul bisericii, au scos
la iveală în 1975, sub pardoseală, mai multe morminte de
înhumație, iar cu ocazia repictării interiorului, după 1990,
fragmente de frescă din secolul al XVI-lea, pictate în stil bizantin.
Puse cap-la-cap, aceste informații m-au îndemnat să
completez legenda, cu elemente noi, plasate în primele
două momente ale prezenței sale istorice.
*
În toamna acelui an binecuvântat de Dumnezeu, starostele Niculiță își făcu drum până la mânăstirea Curtea de
Argeș, de unde s-a întors cu doi călugări zugrafi, și cu tot

calabalâcul trebuincios picturii. Aceștia s-au minunat la vederea lăcașului creștin, iar cel mai în vârstă, fratele Zenovie,
a grăit către Niculiță:
- Jupâne! Biserica aceasta se aseamănă, așa de bine,
cu cea mai veche ctitorie bisericească de la noi, de la Curtea de Argeș, încât aș putea să cred că amândouă au fost
ridicate după aceleași planuri și de aceeași echipă de constructori.
- Dar, oare când când o fost costruită biserica argeșeană?
- Păi, cam cu două sute de ani în urmă, jupâne, pe vremea lui Basarabă Vodă, când Curtea de Argeș a devenit
capitala voievodatului ungro-vlah al Țării Românești.
- No, binie! Așe, care-va-să zică! N-a mai întrebat nimic
păstorul, dar a căzut pe gânduri.
Cei doi zugrafi n-au apucat decât să curețe pereții,
căci i-au ajuns ploile și frigul. Starostele Niculiță i-a găzduit
și călugării erau mulțumiți. Făceau slujbe în fața bisericii
unde, la început oierii, apoi și localnicii, din ce în ce mai des
și mai mulți, veneau la închinăciune. În primăvară, când se
îndreptă vremea, reîncepură lucrul în biserică. Dar treaba
era încetinită de umezeala din interior. Au fost nevoiți să folosească ceaune mari cu jăratec pentru încălzit și bulgări
de var care absorbeau apa din pereții umezi. Pe 5 iulie, de
sărbătoarea Sfântului Cuvios Athanasie Atonitul, în prezența
unei mari mulțimi de credincioși, biserica era pregâtită pentru a fi târnosită.
Slujba de sfințire a bisericii a fost făcută de un sobor de
preoți în frunte cu ÎPS Theodosie, mitropolitul Brailoviei.
*
- Boierule, mai bine de douăzeci de ani m-am bucurat
de roadele și frumusețea acestui pământ, și de câtva timp
încoace, de ospitalitatea plină de înțelegere și bunăvoință
a familiei Domniei tale! Dar acum trebuie să plec și să ajung
cât mai curând la Constantinopol, să aflu în ce ape se
scaldă vărul meu, împăratul Andronic. Abia după aceea, îți
voi trimite răvaș, printr-un om de încredere!
Discuția se desfășura în pridvorul conacului boierului
Voicu Bădila, de la poalele Dealului Mare, la începutul unei
toamne însorite din anul 1301 de la nașterea Mântuitorului.
O femeie acoperită cu o mantie îmblănită se adresa amfitrionului, un bărbat ajuns la vârsta bătrâneții, dar a cărui statură și robustețe, răzbăteau prin numeroasele încrețituri ale
îmbrăcăminții sale din lână țesută în război. Straiele scumpe
și atitudinea maiestoasă a femeii, trădau statutul său aristocratic. Era Eufrosine, prințesa bizantină, ultima soție a hanului Noghai. Continuând să vorbească, figura sa, netedă
și frumoasă se umbri de tristețe.
- Asasinarea urmașilor lui Noghai, acțiune prin care
Čiaka, primul născut, urmărea să devină unic stăpânitor al
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teritoriilor adunate de tatăl său, a dus și la moartea feciorilor
mei, singurii care, prin mine, aveau o descendență imperială. Čiaka, învins în luptă și urmărit de oamenii hanului
Toktai, s-a refugiat în Bulgaria, la curtea ginerelui său, țarul
Theodor Svetislav, ajuns pe tron cu sprijinul hanului Noghai.
Acesta l-a ucis pe Čiaka, închinându-se lui Toktai, în schimbul Paristrionului, a acestui teritoriu dintre Dunăre și Mare.
Dumnezeu e mare! Nu mă bucur în fața trădării trădătorilor
și nu aprob fapta dezonorantă a țarului Theodor, făcută însă
din interese politice, căci a procedat în interesul țării sale.
Pe mine nu m-a putut găsi, dar aș fi avut aceeași soartă.
De aceea, nu găsesc suficiente cuvinte, pentru a-ți mulțumi,
boierule! Și Eufrosine făcu gestul de a se apleca, dar bătrânul întinse mâinile cu o repeziciune tinerească și o opri
la timp.
- Mărită Doamnă, m-am bucurat de sprijinul Domniei
Voastre, chiar din momentul în care ați devenit soția legitimă
a mărețului și de neuitată amintire, Noghai, hanul tătarilor
dunăreni. Am avut marea cinste de a sta în apropierea
Domniei Voastre în tot acest timp. M-am bucurat de aura
încrederii cu care m-ați acoperit în toți anii în care mărețul
han v-a încredințat problemele populațiilor ortodocse, trăitoare în aceste ținuturi, cu vechi tradiții creștine. În fața ofensivei musulmane a înțeleptului șaman selgiucid Sari
Saltuk-dede, de convertire la islam a populațiilor de pe
aceste meleaguri, ați obținut de la hanul Noghai favoarea
de a ridica la poalele acestor dealuri împădurite o minunată
biserică de schit cu hramul Sfântului Cuvios Athanasie Atonitul., cel care acum trei sute de ani a pus bazale monahismului ortodocs de la Sfântul Munte Athos.
- Ești modest, boierule! Domnia Ta te-ai ocupat de toate
cele, până când acest edificiu a devenit realitate. Eu l-am
rugat pe Majestatea Sa, împăratul Bizanțului, să ne trimită
aici, la Gurile Dunării, meșteri pricepuți în ale zidăriei monastice, dar Domnia Ta ai ales dintre localnici oameni
iscusiți care au învățat repede meșteșugul construcției și ai
urmărit zi-de-zi desfășurarea lucrărilor. Și tot Domnia Ta teai deplasat la Vicina, pentru a săruta dreapta mitropolitului
Teofan, rugându-l să ne tărnosească biserica și să aducă
cu dânsul călugări care să se stabilească în aceste locuri.
‒ Îmi pare rău, Înaltă Doamnă, că nu am mai avut vreme
să pictăm interiorul bisericii. Am înzestrat însă edificiul cu
icoane vechi, moștenire de familie, și aduse cu noi după ce
ne-am coborât de pe Dealul Mare. Desigur, sunt lucruri pe
care nu ați avut cum să la cunoașteâi!
De câteva ori, m-ați întrebat de unde suntem și cum
noi, vlahii, ne-am stabilit aci! N-am găsit niciodată timp să
Vă răspund, dar acum, când sunteți oaspetele nostru, e
musai s-o fac!

Noi, vlahii din ceste părți, suntem urmașii vechilor localnici care, pentru a se apăra de năvălitorii veniți din stepele răsăritene, s-au retras la adăpostul cetăților părăsite
și a dealurilor împădurite, pe care le-au înconjurat cu valuri
de pământ și șanțuri exterioare. Când Bizanțul a revenit la
Dunăre, în vremea marilor Comneni, vlahii s-au risipit dincolo de valul de pământ, întemeiend satele pe care le
cunoște și Domnia Ta. O parte din vlahii conduși de străbunicul și bunicul meu, au continuat să rămână pe Dealul
Mare. Au reparat fortificațiile și, cu ajutorul unor lucrători
pricepuți în ale construcției, trimiși de episcopul de la cetatea Noviduna, unde-și făcuseră ucenicia, au construit și o
mică bisericuță pentru creștinii de pe deal. Când mărețul
Noghai și-a așezat tabăra la Sakdji, și liniștea s-a așternut
definitiv peste aceste meleaguri, am coborât cu toții la poalele Dealului Mare, unde defrișaserăm deja locurile care ne
aparțineau din străbuni. Am semănat cereale și am sădit
viță-de-vie, am înmulțit vitele și am făcut comerț cu talienii,
mai ales cu genovezii. Ăștia suntem noi, vlahii, locuitorii
acestui pământ.
Bătrânul se opri din vorbit. Întinse mâna spre cana cu
mied de pe măsuță, o duse la gură, sorbind cu plăcere licoarea groasă și dulce. Eufosine își dădu seama că boierul
nu terminase de vorbit, și nu interveni.
- Numai bunul Dumnezeu va orândui vremile care vin,
pentru ca cei de după noi să poată desăvârși cele începute
și neterminate! Deocamdată, a trebuit să facem față represaliilor hanului Toktai care și-a asmuțit dulăii împotriva rudelor, slujitorilor și ostașilor credincioși mărețului Noghai. E
trist că ceea ce n-au izbutit oamenii lui Toktai a făcut Čiaka.
- Boier Bădila! Ți l-am încredințat pe mezinul nostru Dimitrie, imediat după nașterea sa, întrucât, în lipsa stăpânului, plecat cu oastea în războaiele Hoardei, exista pericolul
real de a fi ucis de fiii și nepoții celorlalte neveste, sau chiar
de acestea. Ca să-i protejez pe gemeni, a trebuit să renunț
la ultimul născut și, singurul om în care am avut și voi avea
întotdeauna încredere, ești Domnia Ta. Din motive politice,
nici acum nu-l pot lua cu mine în Imperiu! Te rog să ai grijă
să-l ții ascuns, iar când vor trece vremurile tulburi să mi-l
trimiți la Constantinopol, căci este „os domnesc”. Deocamdată, nimeni nu trebuie să știe cine este, și nici el, până
când îi va veni vremea.
Eufrosine se înfioră și-și strânse pe trup mantia,
printr-un gest rapid. Ziua era călduță, dar vântul plimba
curenții reci ai pădurii prin cerdacul în care cei doi vorbeau
mai mult în șoaptă, pentru a nu fi auziți de alte urechi.
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Fragment din amĂGITOaRELE LImanuRI
Patea întâi:

Vânturile, valurile... - viaţa...

Ștefan ZĂVOIu
…Şi urletul înfricoşător al lupului singuratic ori al
şacalilor de dincolo de grindurile îngheţate ale deltei vesti,
într-adevăr, evenimente de nimeni bănuite până atunci, dar
aşteptate ca o izbăvire şi de oamenii deltei din perifericile
ţinuturi nord-dobrogene...
Deveniţi dintr-odată revoluţionari în sensul pe care
nu-l mai simţiră pâna atunci , tulcenii mai curajoşi puseră
stăpânire pe sediile primăriei şi ale fostului comitet judeţean
de partid. Printre ei, câţiva profesori avură chiar curajul să
intre cu maşinile personale pe mozaicul din marea piaţă civică, până-n scările de acces în clădire, fapt ce nu se petrecea decât atunci când „venea vizita” conducerii
superioare de partid şi de stat... Sediul Inspectoratului de
învăţământ, în fapt ultimul etaj al clădirii primăriei municipale, fu, şi el, luat în stăpânire de câţiva bărbaţi curajoşi coborâţi de pe postamentul catedrelor din sălile de clasă
pustiite de entuziasmul şi de zăpăceala sfârşitului de an şi
ale Crăciunului ratat... Printre ei, Caranfil îi recunoscu pe
Rusalis, distins şi apreciat profesor de literatură, fin cozeur
şi rafinat intelectual şi pe George A., profesor de matematică la liceul în care funcţiona încă unul din ultimii urmaşi ai
neamului Caranfililor... ”Noi suntem adevăraţii dascăli democraţi”! spuneau cei care hălăduiau prin încăperile puse
de primărie la dispoziţia sectorului învăţământului nord-dobrogean.
De la ferestrele larg deschise ori sparte ale fostului
Comitet judetean de partid revoluţionari încrâncenaţi aruncau pe asfaltul îngheţat al marii Pieţe Civice portretele conducătorilor de la centru, lozinci şi drapele cu
ameninţătoarele seceri şi ciocane... Frunte lângă frunte,
conducătorul suprem şi tovarăşa lui de viaţă zăceau, în tablourile lor aurite, alături de lozinci stupid-mobilizatoare care
invitau la întrecerea socialistă; planuri de muncă şi registre
cu tot felul de evidenţe fură şi ele aruncate la picioarele vo-

ievodului călare, din bronz, care, indiferent la evenimentele
sfârşitului de veac, arăta cu buzduganul spre zări necuprinse de dincolo de marele fluviu...( Mai văzuse el astfel
de evenimente, trădări şi uniri de-o clipă!...)
Şi tot acolo, în marea piaţă centrală a oraşului,
cumva mai retraşi şi, cumva, mai indiferenţi sau doar curioşi
la ce se întâmplă în jur, Caranfil recunoscu câţiva miliţieni
în civil, fără tradiţionalele pistoale şi bastoane de cauciuc
care înfiorau pe orice şofer... Fură recunoscuţi de câţiva revoluţionari şi apostrofaţi cu năduf: Gata, băi, s-a terminat
cu voi! Adio şpagă şi amenzi date „după ureche”! A venit
democraţia!”
Inspectorii şcolari îşi părăsiseră şi ei, în grabă, birourile, unii chiar îşi scriseseră un fel de demisii „de onoare”,
deşi nimeni nu le-o ceruse şi, de altfel, nici n-aveau cui să
le înainteze... Dumitru St., asumându-şi, dintr-un exces de
bun simţ, vini pe care, de altfel, nimeni nu i le-a adus, fu primul care-şi ceru eliberarea din funcţie; nu fusese el organizatorul etapelor locale ale festivalului „Cântarea României”
din şcolile judeţului, nu fusese el în toate juriile care stabileau ierarhii nu doar pentru calităţile interpretative ale concurenţilor, ci şi, după rigorile şi cerinţele vremii, pentru
conţinutul politic şi educativ- revoluţionar al spectacolelor?
„ Generalul” însuşi stătu, o vreme, departe de funcţia pe
care o ocupase multe decenii în urmă... Blajin şi sfătos,
calm şi calculat, pedagog în înţelesul plenar al cuvântului,
Mihai A. fu chemat de noile autorităţi provizorii şi repus în
funcţia pentru care se vedea că era predestinat să o îndeplinească... De alfel acesta nici nu trebuia să-şi schimbe
prea mult stilul de muncă, atitudinea şi comportamentul. Înlocuirea apelativului „tovarăşe profesor” cu „domnule profesor” păru să fie singura schimbare necesară pe care
bătrânul dascăl o făcu fără un efort vizibil...
Ministerul Invăţământului păru, şi el, să fi intrat într-o

116

STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul III, nr. 5-6, IUNIE - DECEMBRIE 2020

adevărată degringoladă materializată prin tăceri suspecte,
prin ordine date „după ureche”, prin reveniri şi anulări ale
unor ordine şi dispoziţii care, nu-i aşa, trebuia să fie în consens cu aşteptările şi dorinţele încă vag definite ale societăţii
pe care revoluţia păru să o găsească nepregătită pentru
schimbări de esenţă. De altfel, în şcoli, dascălii considerau
că stilul şi metodele folosite în activităţile cu elevii nu aveau
cum să le schimbe radical munca. Regulile şi teoremele din
matematică ori normele gramaticii, anatomia omului ori regulamentul jocului de fotbal nu pot fi schimbate de răscoale
şi revoluţii, aşa că cei mai mulţi dintre ei îşi vedeau liniştiţi
de activitatea de predare-învăţare după practici înregistrate
în vechile programe şi metodici pe discipline de învăţământ.
Câţiva dintre dascălii recunoscuţi începură să aspire la funcţii pe care, dintr-un motiv sau altul, vechiul regim
nu li le acordase... Un director de şcoală dintr-un cătun îndepărtat, mai conştient de presupusele sau realele lui calităţi, îşi spuse că acum e momentul şi se instală în grabă
la intrarea în Ministerul Învăţământului cerând, cu forţa şi
persuasiunea pe care nimeni nu i le bănuiră până atunci,
schimbarea conducerii ministerului, asumându-şi chiar el
unul din posturile cheie pe care îl şi căpătă în entuziasmul
şi bâlbâielile momentului... Şi mulţi ani după aceea vestitul
dascăl dobrogean îşi asumase misia de a reforma învăţământul românesc prin ordine şi dispoziţii radicale, prin vizite
intempestive în şcoli şi judeţe, după principiile şi practicile
însuşite ale vechiului regim... Numai în judeţul de unde plecase venea mai rar, evitând – nimeni nu ştia de ce (?) –
contactul cu vechii colegi de breaslă...
De la „centru” se transmisese, în sfârşit, în judeţe,
ordinul de a se reface componenţa inspectoratelor de învăţământ, după principii şi practici, în sfârşit... democratice!
Proaspăt (re)numit inspector general, Mihai A., îşi
asumă misiunea dificilă şi delicată de a-şi constitui echipa
de inspectori după o metodologie pe care recunoştea în
sinea lui că nu o aplicase până atunci, fiind nevoit, până deunăzi, să capete aprobarea „organului” judeţean de partid
în numirea inspectorilor de specialitate...
Caranfil, asemenea celorlalţi dascăli, urmărea cu
interes evoluţia evenimentelor de refacere a încadrării Inspectoratului Şcolar, dar nu se lipsea nici de mai vechea
preocupare de a fi prezent, cu material şi comunicări ştiinţifice în simpozioanele Societăţii de Ştiinţe Filologice care
scotea, trimestrial, vestita revistă „ Limbă şi Literatură” în
două variante, în funcţie de publicul căruia i se adresau:
profesori sau elevi. Răspunse cu un entuziasm reţinut invitaţiei filologilor constănţeni de a participa la simpozionul „
Dobrogea în literatură” şi îşi alese, ca temă a comunicării
sale, un material legat de proza unui cunoscut autor constănţean, Constantin N., fost asistent universitar prin anii

’60-’70 la nou înfiinţata Facultate de Filologie şi apoi mulţi
ani director al cunoscutei publicaţii de cultură -„Tomis”. Caranfil citise cam tot ce scrisese până atunci prozatorul constănţean, fu de-a dreptul entuziasmat de una din ultimele
sale cărţi, „Vară nebună cu bărci albastre” şi comunicarea
sa, intitulată oarecum pompos, „Spirit balcanic, vocaţie marină în proza lui Constantin N.” stârni interesul participanţilor
din sala de festivităţi a cunoscutului liceu tomitan de pe
malul mării... Autorul romanului, prezent în sală, urmărea
cu stânjeneală dar şi cu evidentă plăcere demersul analitic
al tânărului profesor tulcean pe care, de altfel, îl şi publicase
în revista pe care o conducea, cu câteva recenzii de carte
şi alte materiale care îi treziră interesul. Acum, că era vorba
de propriile sale cărţi, autorul constănţean cu obrajii înroşiţi
ce încadrau părul blond într-un portret ce amintea de chipurile coborâte de pe freşce bucovinene, aştepta cu nerăbdare pauza de cafea pentru a-i mulţumi, într-un fel,
tânărului dascăl, pentru curajul de a fi scris despre un autor
în viaţă, în contextul în care cele mai multe intervenţii se referiră la autori deveniţi demult clasici... Mulţumesc, nu mă
aşteptam... ştii, ai spus nişte chestii la care nici nu m-am
gândit când am scris romanul... Vorbiră, retraşi discret lângă
postamentul ”prezidiului” eliberat de cei care conduceau lucrările simpozionului, despre relaţia dintre realitate şi ficţiune în opera literară, despre pasiunea cunoscută a
prozatorului pentru călătoriile pe mare, despre amintirile comune din seminariile de literatură... Am fost cu barca mea
cu pânze şi pe Dunărea maritimă, pâna la Tulcea; a fost
mai greu de obţinut formalităţile de navigaţie pe malul românesc al mării şi pe Dunăre decât cele ale autorităţilor bulgare şi turceşti!... spuse cu năduf Constantin care îi mai
făcu o mărturisire de-a dreptul şocantă pentru tulcean: Cele
mai multe cărţi le-am scris în timpul călătoriilor pe mare; a
fost destul de greu de obţinut permisiunea de a mă îmbarca
pe navele româneşti ce plecau de la danele constănţene. A
contat, mă gândesc, şi faptul că eram cunoscut pentru abilităţile mele de marinărie şi matelotaj, fiind, cum ştii, eu însumi proprietar al unei mici ambarcaţiuni cu pânze...
Reînceperea lucrărilor se amâna aproape stânjenitor, gazdele se prefăceau a nu observa logoreea invitaţilor indusă,
desigur, şi de paharele de tărie date peste cap în grabă şi
oarecum pe furiş... Profesorul Puiu E., preşedintele Filialei
constănţene a Societăţii Filologice îi observă pe cei doi retraşi lângă postamentul prezidiului, îl salută cu condescendenţă pe Constantin N. cu care, desigur, se vedea mai des
chiar şi pentru faptul că şeful revistei constanţene îi publicase aproape în fiecare număr al revistei câte un material.
Caranfil îl cunoştea bine pe profesor, ţinuse mulţi ani cursul
de literatură română veche, publicase o amplă monografie
despre Miron Costin şi lucra de mai multă vreme la o anto-
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logie, un veritabil dicţionar al scriitorilor dobrogeni. Caranfile,
îţi propun să organizăm împreună un simpozion dedicat lui
Miron Costin, la cea de-a treisuta aniversare a naşterii sale;
vorbeşte cu colegii tăi şi dă-mi un telefon dacă puteţi găzdui
la Tulcea lucrările... Vorbele distinsului profesor şi propunerea făcută îl bucurară pe tulcean dar nu putea să-şi asume
o obligaţie de această natură fără a se consulta cu colegii.
În mintea lui se încropea, deja, o listă cu profesorii care
s-ar putea angaja să elaboreze lucrări pe această temă:
Gheorghiaş – nelipsitul Gheorghiaş de la toate activităţile
Societăţii, Calenic, Stan, isăcceanul Dopcea, profesorul Petrescu de la Maliuc şi, desigur, Ernesto M., fostul coleg de
liceu, şeful Comitetului Judetean de Cultură care ar putea
şi să asigure, în finalul simpozionului, cu şalupa instituţiei,
nelipsita şi aşteptata plimbare pe Dunăre şi pe canalele sălbatice ale Deltei...
O întrebare îl frământa, însă, demult pe Caranfil şi
nu se sfii să-l întrebe pe şeful revistei tomitane de ce nu-l
publică mai des pe Rusalis, cunoscut pentru amplitudinea
şi forţa analitică a lucrărilor sale, pentru cugetările de mare
profunzime publicate doar în obscure reviste tulcene...Uite,
n-am spus nimănui, până acum chestia asta! (Pauza se prelungea, în continuare, Caranfil se întreba, chiar, dacă n-ar
fi bine să plece acasă, ultimul autobuz de Tulcea pleca
peste o oră, dar începutul mărturisirii directorului de la
„Tomis” îl făcu să-şi anuleze decizia pe care, de altfel, nici
n-o luase). Eu cu Rusalis am fost colegi de facultate, de an,
de grupă, chiar, la Universitatea bucureşteană. Tânjeam de
multă vreme după o tipă dintr-o altă grupă... Ne intersectam
uneori pe holurile facultăţii ori în bibliotecă, încercam să-i
surprind privirea spre a-i sugera interesul meu pentru ea...
Intr-una din zile, la sfârşitul programului, coborând scările
circulare – le ştii – dinspre bibliotecă spre holul central de
la intrare, mă trezesc că, de pe ultimele trepte de jos, fata
care mă obseda atâta îmi face semne disperate cu
mâna!...In sfârşit, mi-am zis, destinul îmi surâde! şi dau să
o îmbrăţişez. Fatalitate, însă! În spatele meu, colegul Rusalis, jovial şi sigur pe sine, îmi fură îmbrăţişarea şi-şi încolăci propriile braţe pe umerii fragili ai frumoasei filoloage:
„Iartă-mă, dragă, m-a reţinut asistentul de literatură universală, lucrăm împreună la un proiect”...şi, umăr lângă umăr,
se strecurară pe lângă Arhitectură, spre fântâni... Acum înţelegi de ce numele lui apare atât de rar în revista pe care
o conduc? Caranfil, surprins de sinceritatea mărturisirii, de
trăirile încă vii ale scenei demne de un film deopotrivă comic
şi tragic, rămase o clipă pe gânduri; de unde aderenţa pe
care o simţea faţă de simţămintele şi trăirile fostului student
la filologie, de unde similitudini şi reciprocităţi faţă de scena
povestită? Şi, mai ales, de unde înţelegerea şi compasiunea
faţă de o persoană absolut rezonabilă, deplin împlinită pro-

fesional şi familial? Poate, pe de o parte, din felul de a fi al
redactorului, din sensibilitatea exacerbată manifestată prin
schimbarea culorii obrajilor într-un roşu aprins, adolescentin
pe care doar şcolarii surprinşi copiind la teză o căpătau...
Şi poate – sau poate sigur – dramatismul scenei era doar
în mintea lui Caranfil care simţea că asemenea trăiri – nu
neapărat de eros refuzat – le-a avut şi el în avatarurile adolescentine de elev provincial într-un liceu – el însuşi provincial... Îşi amintea bine profesorul tulcean: cele mai multe
neîmpliniri le-a avut prin ieşirea lui în permanenţă din... contingent, prin înlăturarea lui cu blândeţe de la piscurile la
care avea un acces limitat din cauza statutului de a fi cel
mai mic din colectivele în care intra, începând cu anii de
gimnaziu până-n primii ani de facultate. Iniţiativa tatălui şi
învăţătorului său de a-l înscrie în clasa întâi înaintea împlinirii vârstei regulamentare datorită unor performanţe realizate înaintea celor de seama lui, s-a materializat prin ambiţii
şi performanţe dobândite în avans... Cum altfel se putea explica ambiţia de a intra în rândul pionierilor din şcoală înaintea vârstei cerute de regulamente şi cum, la fel, a intrat
în rândul tinerilor utemişti într-o vacanţă fierbinte de vară,
după finalizarea ciclului gimnazial, când i-a cerut tatălui să
intervină pe lângă Gheorghe Dragu, secretarul de partid din
sat, să-l primească în organizaţie, nemaiavând răbdare să
aştepte începerea cursurilor la liceul măcinean, asumându-şi
„sarcina trasată” de organul de partid de a scrie un articol
la gazeta de perete - de alfel inexistentă - a organizaţiei din
Titcov...
...Reluarea lucrărilor simpozionului nu mai avea
pentru Caranfil importanţa, meritată, de altfel; el îşi susţinuse,deja, materialul cu care venise şi, în plus,se trezise şi
cu propunerea de a organiza în judeţul lui manifestarea
omagială dedicată marelui cronicar moldovean. Nu era,
desigur, sarcina lui expresă de a pregăti această manifestare de interes naţional dar faptul că el era cel care trebuia
să transmită această cerinţă factorilor locali de decizie îl neliniştea şi-i creă răspunderi şi obligaţii pe care nu ştia încă
dacă le va putea împlini. De la prezidiul simpozionului, profesorul Puiu transmitea, deja, mulţumiri invitaţilor pentru comunicările susţinute, anunţând posibila manifestare
ştiinţifică dedicată marelui cronicar, în oraşul de la porţile
de apă ale Deltei... Caranfil îşi strânse bagajele în geanta
de umăr; pe telefonul mobil, un mesaj transmis de un coleg
îi vesti că a doua zi a fost convocată întâlnirea profesorilor
de română din judeţ în vederea desemnării inspectorului de
specialitate şi a directorului Casei Corpului Didactic...Era şi
timpul! îşi spuse profesorul care trăia, alături de dascălii din
judeţ, starea păguboasă a unui provizorat care nu mai putea
continua...
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TuRCOaICa, EDuCaTOaREa mEa

angela DumBRaVĂ
Și acum mi-o amintesc pe draga mea educatoare,
Turcoaica, cum îi spunea tot satul. Frumoasă și caldă, cu
părul negru ca smoala, strâns într-un coc la spate și îmbrăcată îngrijit, dar altfel decât toate femeile din sat.
Înaltă, mi se părea atunci, însă când m-am gândit
mai târziu la ea mi-am dat seama, că, de fapt, era chiar
micuță la statură.
Îmi plăcea să merg la grădiniță.
Eram prima care mă trezeam și abia așteptam să
o văd pe doamna educatoare. La grădiniță mă ducea cine
apuca, după cum erau mai liberi, câteodată tata, alteori
mama, dar de cele mai multe ori bunica Ioana.
Doamna, frumoasă, liniștită și întotdeauna cu zâmbetul pe față, ne primea mângâindu-ne ușor pe cap cu bucurie și ne învita spectaculos și comic printr-o plecăciune
exagerată să ne așezăm în băncuțe. Și, după ce schimba
câteva vorbe cu fiecare mamă sau bunică despre fiecare,
dacă suntem bine sau dacă trebuia să aibă în vedere ceva
despre care nu știa, doar atunci se apropia de noi și își începea lecțiile.
Primul lucru pe care-l făcea dimineața, și asta în
fiecare zi, era să ne controleze la unghii, batiste, păr, nas,
urechi. Cred că voia să ne obișnuiască cu deprinderile
uzuale de igienă pentru a ne păstra sănătatea.
Era un moment ușor tensionat, așa îl simțeam
atunci și aveam temeri destule: dacă mă găsea doamna cu
urechile murdare sau unghiile crescute sau dacă se uita și
la dinți... și-mi treceau prin cap fel de fel de gânduri... dacă,
dar... sau... Îmi venea inima la loc, abia după ce treceam
de control, când mă uitam liniștită la ceilalți și mă amuzam
dacă unul din colegi era mustrat ușor de doamna.
După ce termina controlul și mai ales atunci când
ieșeam bine se lumina la față și începea să se joace cu noi.
Parcă o văd și acum cum scotea din buzunar o batistă albă, imaculată, pe care o lua între degetele mâinii și
cu pași ușori că, dacă închideai ochii nici n-o simțeai, doar
parfumul fin îți amintea că este în clasă, se plimba printre

măsuțe uitându-se cu drag la noi și începea să cânte, la început încet doar așa ca să ne trezească atenția:
„Când pleacă la grădiniță, cel mai mic școlar,
Își ia și batista cu el în buzunar,
Da, da, tra, la, la.”
Noi, cu ochii radiind de bucurie, o priveam fericiți
și-i sorbeam cuvintele. În clasă nu se auzea nici musca,
doar în aer se simțeau freamătul și nerăbdarea noastră.
Doamna, cu glasul dulce și modulat așa cum
cerea textul, în mână cu batista albă, scoasă tacticos din
buzunarul taiorului elegant de culoare cărămizie pe care-l
purta întotdeauna peste rochia înflorată, care făcea un asorteu foarte plăcut cu ochii ei căprui - gălbui aproape de culoarea mierii, și privea cu drag.
De fapt, vocea și mâinile albe, tinere și catifelate
cu unghiile îngrijite făceau tot spectacolul. Și ca o o adevărată actriță, gesticula după textul cântecului în fața onoratului public, elevii săi.
„Mama o îndoaie drept pe jumătate,
Iar a doua oară în patru pătrate,
Da, da,da, tra la la.”
Apoi cu vocea mai mult în șoaptă, de parcă ne-ar
fi spus o mare taină, ne povestea mai mult: cum să folosim
batista atunci când aveam nevoie de ea și ne spunea de ce
și, imediat ce termina jocul, făcea o mimică haioasă cum
că este răcită și strănuta un „Hapciu!” tare.
Acesta era momentul să ne destindem, iar apoi
aplaudam fericiți.
Atunci când râdea educatoarea noastră, Turcoaica, ziceai că este o floare când se deschide dimineața.
Era tare frumoasă. Lumina cu zâmbetul ei totul în jurul ei.
După jocul distractiv cu batista, întotdeauna ne spunea o
poveste.
Se așeza pe un scăunel mic, lângă noi și se uita
liniștită la fiecare de parcă voia să ne înfășoare cu căldura
inimii ei ca într-un pled.
Avea o voce frumoasă cu un timbru de povestitoare
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orientală și când povestea te ducea și te purta pe nori de puf
chiar acolo în timpul și locul când se petrecea povestea, printre Feți -Frumoși, împărați, vrăjitoare, șerpi și balauri.
Când începea să povestească își mijea ochii
lunguieți și dacă te uitai în ei păreau o linie de orizont prin
care vedeai tot ce povestea: cerul, apele, soarele.
Își schimba mimica după faptele care se întâmplau
în poveste, încrunta fruntea sau își ridica sprâncenele, apoi
ne zâmbea larg, iar noi o urmăream curioși și fascinați să
nu pierdem nimic din poveste.
Ascultam aproape fără să respirăm, ne miram de
Zâna bună sau de Ileana Cosânzeana, Făt-Frumos și băteam din palme fericiți când se întâmpla ceva de bine sau
ne speriam când ne povestea despre Zmei, Balauri, Șerpi,
Balauri cu trei capete, Căpcăuni și, cu ochii măriți de spaimă,
ne băgam unul în altul ca să ne încurajăm. Atunci stăteam
la măsuțe câte doi. Ne auzeam inimile ticăind de frică, însă
întotdeauna povestea doamnei se termina cu bine. Și, așa
mici cum eram, ne miram cum personajele bune cu sensibilitatea și istețimea lor învingeau personajele rele.
Se suna de recreație și ieșeam împreună în curtea
grădiniței. Acolo, ne împingeam unul pe altul, ca să fim
lângă ea sau de mână și ca să nu ne supere inventase jocul
Schimbă locul, fiecare stăteam aproape de ea măcar o dată
în recreație.
Am iubit-o atât de mult pe educatoarea mea, încât
îmi preluasem rolul de educatoare și acasă în jocurile cu
prietenii mei.
Acasă, eu eram educatoarea.

Mă îmbrăcam într-o rochie lungă a mamei pe care
o legam la brâu cu un cordon, mă încălțam cu o pereche
de opincuțe cu model pe care le purta mama în sat,
bineînțeles că erau mari și îmi clămpăneau în picioare, dar
trebuia să semăn cu doamna. Și acolo, în balconul casei
noastre, îmi primeam prietenii.
Se așezau turcește pe rogojina din papură împletită
de mama, care ținea loc de covor, și începeam să le spun
poveștile pe care ni le spunea doamna. Îmi țuguiam buzele,
dădeam ochii peste cap și începem să le povestesc.
Eram Turcoaica. Și după ce prietenii mei, destul
de atenți câteva momente, își pierdeau interesul pentru poveste, uitam de rolul meu împrumutat și repede îmi aruncam
din picioare opincile mamei și așa cum eram cu picioarele
goale, alergam pe uliță, acolo unde aveam locul nostru de
întâlnire. Este adevărat că mă mai împiedicam în rochia
lungă a mamei, dar nu îmi păsa, o ridicam la mijloc și alergam toți până noaptea târziu, când auzeam mamele strigând
speriate după noi, ca să ne adunăm pe la casele noastre.
După masa de seară, mâncând mai mult în picioare cu ochii închiși, somnul fermecat mă lua în brațele lui
și mă purta în locurile imaginare prin poveștile copilăriei cu
Feți Frumoși, Ilene Cosânzene, Zmei și Balauri.
Și așa treceau zilele minunate din copilăria mea,
iar la cei șapte ani, când terminasem grădinița, deja îmi făcusem un legământ în inima mea, ca atunci când voi fi
mare, o să fiu educatoare în satul meu și o să semăn cu
Turcoaica, educatoarea mea, modelul meu.
Cu ajutorul Celui de Sus, m-am ținut de cuvânt.

TRECI LA COLȚ, DOAMNA!
angela DumBRaVĂ

Timpul trecea tare frumos între micii ghemotoci, consătenii mei.
Mă pregăteam pentru examenul de definitivat și strânsesem
puțin curelele cu cei mici de se întrebau și ei: „Ce-o fi cu
domnișoara?”
Aveam inspecție de definitivat și-i voiam cei mai tari.
Începusem să-mi pregătesc materialul didactic cu mult timp
înainte, altul decât cel pe care-l foloseam zi de zi, și asta după
ce îmi planificasem atent temele pentru ziua aceea: o activitate
matematică, de fapt o fixare și o memorizare despre țară,
sfătuită și îndrumată chiar de doamna învățătoare din primară.
Odată stabilite temele, am început să pregătesc materialul didactic nou și atractiv pentru ei: jetoane, coșulețe. Pentru
confecționarea materialului am început claca în familie. Eu îmi
alesesem cea mai grea sarcină, crearea tiparelor, iar ceilalți din
casă erau executanții și le stabilisem și rolurile. Mamei i-am dat
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cea mai migăloasă treabă și asta că era tare precisă. Trebuia să taie cu foarfeca după contur și apoi să festoneze
coșulețele cu lână colorată pe care o deșira de la căciulile
și fularele mai vechi, iar tata, care era migălos, avea o
treabă foarte delicată: colora imaginile jetoanelor.
Pregătirea materialului didactic pentru inspecție era prioritatea cea mai importantă din casa noastră în acea
perioadă. Soțul meu, atunci profesor la școala din sat, m-a
ajutat cu planificarea, aici el fiind cel mai tare și eram sigură
că nimeni n-ar fi găsit vreo greșeală în planificare, chiar
dacă o lua la puricat cu lupa. Mie îmi revenise rolul de regizor și singura sarcină era aceea să imaginez tot felul de
scenarii pentru desfășurarea lecțiilor din ziua aceea.
Aveam și spectatori, surorile mele, care nu aveau voie
să se atingă de nicio hârtie, jetoane sau ce lucrau cei
avizați, dar se puteau uita la ce fac și chiar puteau să-mi
dea sugestii la regizare. Ca să vă spun drept, toată casa
era dată peste cap.
Se apropia inspecția și toți implicații în această treabă:
cei din școală, colegii, familia, mamele și copiii așteptau
tensionați și nerăbdători ziua care se apropia parcă cu încetinitorul.
În sfârșit, inspectoratul a trimis adresă spre școală cu
data și ziua inspecției făcută de inspectoarea preșcolarilor,
doamna Dascălu Andronica. Soțul a plecat la Tulcea să
găsească o șalupă până la sat și după ceva timp a ajuns
cu doamna la grădiniță.
Eu, ca să vă spun drept, eram speriată și cu inima
bătându-mi mai ceva ca la puiul de prepeliță din poveste,
„călcam în străchini” de emoționată ce eram. Băieții, în
schimb, erau tare frumușei în uniformele bleu cu guler alb
și scrobite de zici că erau niște astronauți gata pregătiți să
fie trimiși în Cosmos. Erau în elementul lor. Ce să mai zic
de fete?! Cu funde și pompoane colorate la cozile împletite
sau la părul strâns moț în vârful capului se uitau în jurul lor
ca să vadă dacă sunt admirate de băieți, asta era cea mai
mare preocupare pentru ele.
Așa cum se obișnuiește la o inspecție, am dat planificarea la control și am trecut peste jocuri, iar doamna a intrat
în mijlocul copiilor, cumva ca să-i tragă de limbă și cred că
știți cam ce întrebări se pun: ce fac la grădi, dacă le place,
ce învață și, după ce și-a luat informațiile chiar de la sursă,
de pe teren cum s-ar spune, cele mai adevărate și sincere,
deja își făcuse o primă impresie despre cum merg lucrurile
pe-acolo, cum este educatoarea, ce face și cât de mult este
preocupată de copii.
În acest timp, chiar dacă mai trăgeam cu urechea la ce
făcea doamna cu copiii, eu îmi vedeam de treaba mea,
pregătindu-mi prima activitate, cea de matematică. Cum
eram aproape de vacanța mare, am făcut o evaluare la numerele de la 1 la10 pentru cei mari și de la 1 la 5 pentru cei
mici. Ca să se înțeleagă, menționez că aveam grupă
combinată, deci lucram cu vârste și materiale diferite.
Și mi-am început lecțiile. Primul impact cu materialul

nou, coșulețele și jetoanele colorate atât de frumos, le-au
atras atenția, dar după o ochire la ce au pe masă, au început
mai pe șestache, iar apoi chiar direct să se certe între ei.
Pentru siguranța disciplinei, îi așezasem la măsuțe unul
mare cu unul mic. Dar la vederea unui material nou, cu care
nu mai lucrasem până atunci, au început să se certe între
ei.
- Doamna, eu nu am atâtea pisicuțe, a zis Sorin, colegul
de bancă, mai mic, al lui Florin. Vreau și eu tot atâtea câte
are Florin.
Era normal ca să primească replica.
- Tu să taci, piticule, nu vezi că ești mic!
Și ca să-l necăjească a început: „Piticul, piticul!”, și după
el și ceilalți. Atât i-a trebuit celui mic! Supărat, a tras fața de
masă spre el, coșulețele cu jetoanele au căzut, iar ei sub
bancă adunau de pe jos, care putea să strângă mai multe
jetoane. După ei au început și ceilalți! În fața lor am rămas
ca o stană, fără să reușesc să scot măcar un sunet,
darămite o vorbă.
Doamna inspectoare m-a scos din această situație
liniștind copiii.
Cum lecția de matematică după „buchia cărții” nu mi-a
ieșit, am inventat pe loc un joc. Normal că orice dascăl are
un as în mânecă pentru situații de criză. Jocul i-a înviorat
pe toți și pe mici, dar și pe cei mari. Știți doar că regulile și
exercițiul fac totul și văzându-i curioși și ca să-i antrenez
am început să le dau comenzi precise.
- Când număr până la trei, puneți în coșuleț grupa de
ursuleți, și am continuat tot așa până am reușit să punem
tot materialul în coșuleț și am început să lucrez la zețar.
Antrenând jocul, mergeau strună așa că doamna inspectoare a văzut că toți copiii și-au însușit metoda
număratului de jos în sus prin încercuire și toate noțiunile
de la 1 la 10. Ba chiar și cei mai mici răspundeau la sarcinile
pe care le dădeam, tot la fel de bine ca cei mari. După terminarea activității, am făcut o pauză, trimițându-i cu femeia
de serviciu în curtea școlii, iar eu am rămas în clasă ca
să-mi pregătesc planșele și ilustrațiile pentru poezia „Țara
noastră” de Otilia Cazimir, a doua activitate.
După ce s-a sunat de intrare au intrat în clasă curioși și
liniștiți după turele de alergătură prin curtea mare a școlii și
mi-am început lecția recitând cu patos versurile poeziei,
repetând de câteva ori și arătându-le imaginile cu peisaje
din țară. Parcă și mie îmi sunau aiurea cuvintele în urechi
și am început să-i chem pe câte unul lângă mine ca să
repete poezia. Când mă gândesc acum, ei se băteau mai
mult ca să ajungă lângă mine decât să fie interesați de versuri. La un moment dat, l-am văzut pe Florin cu mâna pe
sus și am crezut că este înteresat ca să spună poezia.
Bucuroasă, l-am chemat la mine, dar el mi-a spus în felul
lui direct și sincer uitându-se în ochii mei:
- Doamna, mie nu-mi place poezia, eu vreau să ne
spuneți o poveste. Și uitându-se în ochii mei cât putea de
frumos m-a rugat: Hai, doamna, vă rog!, împreunâdu-și
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mâinile teatral ca să se facă credibil, spuneți-ne povestea
cu Ivasic.
Le spusesem de multe ori această poveste, dar mă
puneau s-o repet iar și iar, cred că făceau legătura între
Dunăre și mare. Pusă în această situație, căutam în minte
o ieșire salvatoare. Prin minte îmi treceau tot felul de gânduri: să merg pe pașii planificării sau să le spun povestea.
Intuiția îmi spunea da, ce mai, eram în mare încurcătură.
Chiar nu știam ce să fac, dar am afișat pe față siguranță,
ca să nu par inspectoarei că șovăi și hotărâtă le-am spus:
- Copii, mâine o să vă spun povestea dacă astăzi
repetați poezia și o învățați.
L-am văzut pe Florin că nu s-a lăsat și încă mai vocifera.
- Eu vreau acum să spuneți povestea, nu-mi place
poezia!
Tot experiența doamnei inspectoare m-a scos din
încurcătură:
- Doamna educatoare, bine zice Florin, chiar și eu vreau
să ascult această poveste.Mai bine repetați mâine poezia.
Când au auzit, imediat s-au așezat pe scăunele
așteptând nerăbdători.
Pot să spun că la povești nu mă întrecea nimeni. Le inventam pe loc, pentru momentul și situația în care eram, și
îi duceam cu imaginația prin alte tărâmuri cu zâne, FețiFrumoși și Ilene Cosânzene, balauri cu trei capete, ciclopi
cu un ochi la spate. Când începeam să povestesc se făcea
liniște de nu se auzea nici musca în tavan.
După terminarea ativităților am dat în primire copiii
mamelor, doamna inspectoare le-a spus câteva cuvinte că
au copii deștepți, că s-au descurcat foarte bine. Rămase
singure în clasă m-a felicitat cum povestesc și m-a sfătuit
cum să depășesc un moment neprevăzut. Să am mai multă
încredere în mine și să iau decizia hotărât, să nu șovăi ca
să se creadă că nu sunt sigură pe mine. Apoi m-a mustrat
ușor pentru acele lucruri la care mai trebuia să lucrez. A citit
cu voce tare procesul verbal pe care trebuia să-l semnez
după ce a citit o listă întreagă de atenționări, dar și o listă
tot atât de mare cu felicitări.
Însă eu pentru ziua aceea mi-am reproșat că nu am
făcut ce trebuia și m-am trimis la colț. După activități, așa
cum era obiceiul în satul meu, se cădea s-o invităm pe
doamna inspectoare acasă, la noi, ca pe un oaspete drag
și s-o omenim cum se cuvine.
Mama a trecut și ea prin emoția examenulului, oare ce
o să zică oaspetele deosebit de bucatele pregătite de ea și
chiar cu o zi înainte începuse pregăteala, treaba cu ospățul
nu ținea de inspecția mea.
Primisem nota față de directoarea școlii, așa că nu
putea zice nimeni nimic că doamna venea la masă acasă
la noi.
La masă, discuțiile erau altele, acum mama era cea
inspectată și dacă fac sincer o analiză, cred că mama a luat
o notă mai mare ca mine.
Bine, nu mă supăram că mai aveam timp să învăț până

ajungeam la vârsta ei. Discuțiile s-au închegat repede și
acum doamna inspectoare era cea care lua lecții de la mama:
„Cum de iese plăcinta atât de pufoasă?” sau „Ce puneți în
mujdei ca să iasă ca o pastă?”, și întrebările curgeau, de aia
și aialaltă, și mama zici că era o profesoară, dădea toate secretele talentului ei în ale bucătăriei. Și, nu-i așa? Profesorul
adevărat dă tot ce știe ca să-și învețe discipolul.
În ziua aceea, am fost eclipsată de mama. Nimeni nu
mai vorbea nimic despre lecțiile mele, noroc cu surioara
mea care își înșirase păpușile pe pat și le spunea înainte
de culcare povestea pe care a auzit-o la grădiniță.
Și cum ideile treceau prin mintea mea ca un taifun,
căutam și eu ceva tot din ale gurii, ca s-o pun pe mama la
pământ și să nu-și mai dea atâtea ifose cu rețetele ei. Și
am găsit! La dulcețuri nimeni nu mă întrecea și în perioada
aceea tocmai pregătisem o dulceață de trandafiri. Este
adevărat, mă ajutaseră și surioarele mele la strânsul
petalelor, treabă migăloasă, de altfel.
Lăsasem două borcane la bătaie pentru ai casei, iar
restul de borcane le-am tupilat într-un loc știut doar de mine
ca să am cu ce să-mi spăl obrazul în ocazii deosebite și,
bucuroasă, i-am spus doamnei inspectoare că vreau s-o
servesc cu dulceață de trandafiri făcută de mine.
Mama, când era vorba să mă laude a început și ea că
„vezi Doamne”: „Nimeni nu mai face așa dulceață bună ca
fiică-mea în tot satul”, iar eu, fericită, am plecat ca să aduc
un borcan din ascunzătoare. Dacă mă gândesc acum,
ascunzătoarea era chiar la vedere, după o noptieră din sala
pe unde treceau toți. Când am ajuns acolo, borcanele erau
toate la numărătoare, doar că erau goale. Mi-am dat seama
că de locul acela știau toți ai casei.
Supărată, am luat borcanele goale și am plecat ca o
furtună spre masă, fără să îmi mai pot ascunde starea și
am început să-i cert. Tata făcea fețe - fețe, iar cele mici
parcă se evaporaseră din casă.
Doamna inspectoare a stins incediul pe care-l pornisem
povestindu-ne cu mult haz o amintire la indigo cu a mea și
m-am gândit totuși, ce metode bune are!
Aș putea spune că mi-a dat și o lecție de viață. Până la
urmă pățania mea cu dulceața mâncată pe furiș de tata,
primul vinovat, și surioarele mele, a făcut ca ziua să fie cu
adevărat o zi de vacanță.
Și, cum trecuse de amiază, ne-am pregătit să o ducem
pe doamna inspectoare la Nufăru, unde trecea Dunărea cu
barca și de-acolo pleca cu autobuzul spre Tulcea.
Tata a pregătit caii la căruță, a invitat-o pe inspectoare
să urce pe leagănul căruții, le-am luat și pe surioarele mele
și după ce și-a luat rămas-bun de la mama am plecat prin
tot satul mândră de oaspetele pe care-l avusesem.
Am văzut că pe la toate porțile erau ochi curioși care
urmăreau, iar tata nu-și mai încăpea în pene ca un cocoș
că el era căruțașul care ducea înaltul oaspete. În urma
căruței alergau elevii mei și cel mai înverșunat dintre toți,
Florin, care nu s-a lăsat până nu a oprit căruța..
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- Ce vrei, măi Florine? a zis tata. Du-te acasă c-o să te
caute maică-ta!
- Nea Ionică, ia-mă cu mata ca să-i țiu de urât directoarei, a zis el în hazul tuturor din căruță.
Tata l-a luat cu noi și până la Nufăru am stat într-o
veselie. Treceam cu căruța pe drumul bătătorit de tractoare,
căruțe animale și nu ne mai săturam de frumusețea naturii
în plină vară pe lângă care treceam și ca în copilărie
primeam de la sălcii invitația să mă dau în leagănele făcute
din crengile lor iar florile își scuturau parfumul și corul de

păsări care ne conduceau în trilurile lor. Drumul prin pădure
a fost ca un vis!
Prima inspecție de grad a rămas în mintea multora:
părinți, copii, săteni.
Știu însă că doamna inspectoare și-a amintit mult de ea
și a povestit la tot inspectoratul.
Și, în primăvară, când ajungeam pe la inspectorat cu
treburi, doamna mă întreba:
- Ce faci, Angela, ai făcut dulceața de trandafiri?

LECȚIA DE PSIHOLOGIE

George TERZIu
Doamna Clara este o femeie decentă, care în timpul vieții a avut mai multe porecle:
Filozoafa, Freud, Matre, Poetă. În fiecare din acestea se
putea regăsi. Tinerețea a însemnat și anumite porniri
boeme, cum ar fi purtarea unei genți sau poșete fără fund,
numai așa de amorul artei, cât și a unui tricou imprimat cu
un schelet, de genul celor puse pe stâlpi.Cu textul: nu
atingeți, pericol de moarte. Le făcuse chiar ea, printr-o metodă simplă, cu un șablon prin care pulveriza vopseaua.
Aparatul era făcut chiar de ea din două mine de pix lipite,
una intra într-un borcănel cu vopsea etc, etc.
Doamna Clara are o fată, Liliana, fată simplă, frumoasă, cu un început de zâmbet sarcastic pe față. Comunică destul de sec cu mama și asta de când creștea,
creștea, creștea. Avea cam cu 4 cm mai mult decât mama,
psihologă. Doamna Clara profesa psihologia la Liceul Eminescu, Liliana era elevă în clasa IX-a la Liceul Slavici. Să
nu zică cineva că este protejată de mama.
De când divorțase, doamna Clara era un permanent izvor de învățături pentru fiica ei. Îi plăcea mai ales să
repete, de parcă asta ar fi făcut toată viața:
- Nu trebuie să faci niciodată deosebire între oameni. Acuma avem voie să spunem, pe vremea mea nu
aveam voie, că oamenii sunt egali în fața lui Dumnezeu! Înţelegi? Educația oferită de mamă în decursul timpului era
corectă și mai conținea: să nu furi, să nu minți etc.
Numai că într-o bună zi Liliana venise îmbufnată
acasă și replică mamei:

- Să știi că este foarte greu să spun numai adevărul, cum m-ai învățat! I-am spus unui coleg la școală că e
tâmpit, chiar e tâmpit, și m-a lovit cu ghiozdanul în cap!
- Da de ce naiba i-ai zis?
- Păi dacă m-ai învățat să spun adevărul!
Doamna Clara amuți. Nu se așteptase la asta. Își
aminti însă de nenumăratele momente din viața ei, atunci
când spusese ce gândește și câte probleme au urmat. Dar
atunci... cum să spună fetei că e bine să mintă? Să o învețe
să mintă? Poate că porunca aceea din Biblie este ca o lege
care nu are și normele de aplicare, cum se întâmplă frecvent la guvernul actual. Poate că Dumnezeu, în lumea Lui,
are această posibilitate, doar acolo, în cer, toți sunt sfinți.
Dar aici...
Pentru prima dată doamnă Clara nu a știut ce să
spună fetei și mai bine a tăcut.
Dar ieri s-a întâmplat ceva și doamna Clara era
obsedată. Trecând din întâmplare prin parcul central, pe
undeva pe lângă fântânile țâșnitoare, pe o bancă, fiica ei,
unica ei fiică, discuta atentă cu un băiat. Asta nu era problema, mereu își imagina că va apărea un băiat în calea
fetei ei. Dar pândindu-I de după o tufă, văzu cu surprindere
că băiatul este mai scund decât fata ei. Și arăta ca dracu,
scuze de expresie.Cu nasul cârn și fața osoasă. Tuns
cocoș, părea chiar urât. Cu pantaloni în două culori etc, etc.
De parcă din tot orașul ăsta faţă ei nu putea găsi un băiat
mai de soi. Acuma nu Brad Pitt, dar nici așa! Observă apoi
că în zilele următoare faţă venea acasă parcă tot mai în-
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gândurată și cu o paloare ciudată pe față. Și apoi...
- Mamă, tu ai fost îndrăgostită de tata?
Doamna Clara încremeni. Îndrăgostită în nici un caz. Poate
excitată. Și pentru că trebuia să lămurească lucrurile urgent,
își luă fata pe departe:
- Da ce, tu ești?
- Cine știe, poate... zâmbi Liliana misterioasă.
- Uite care e treaba, fată, o luă atunci direct
doamna Clara. Te-am văzut acum câteva zile pe o bancă
în parc. Era un băiat mai scund ca tine. Despre el e vorba?
- Da, despre el! Tonul ferm al fetei o convinse pe
doamna Clara că răul trebuie tăiat din rădăcină.
- Măi fată, dar de ce naiba în orașul ăsta mare, nu

ai putut găsi și tu pe cineva mai arătos? Că ăla arată ca o
zdreanță. E urât, ce mai!
- Aha, răspunse fata. Și își privi mama drept în
ochi. Și o privi, şi o privi...
- De ce mă privești așa, tu nu vezi că ești drăguță?
Poți fi prietenă cu orice băiat, dar nu cu ăsta!
- Înțeleg, spuse fata șoptit. Știi ceva, mamă? Tu
mereu și mereu m-ai învățat să nu fac deosebire între oameni. George e un băiat deosebit, aparte. Am ce vorbi cu
el, citește mult. Uit cum trece timpul cu el. Și uite ce cred
eu: și pe băieţii urâți trebuie să-i iubească cineva. Ce zici?
Și își luă gentuța, trântind ușile. În urma ei, doamna
Clara rămase înmărmurită. Nu mai înțelegea chiar nimic.

BUNICUL

alina FLORICa
De câte ori scotocesc prin cotloanele siderate ale amintirilor, se ivesc oameni și locuri dragi, de care m-am îndepărtat
pentru o vreme, pentru a cunoaște alți oameni și alte locuri, care
să-mi rămână în suflet pentru totdeauna.
Revăd în oglinda clară a copilăriei chipul unui om pe care l-am
iubit cu toată inima, bunicul Petru, un bărbat înalt, brunet, blând,
demn, cu un ascuțit simț al umorului, care deborda de energie în
orice împrejurare. Avea un trup altletic și la cei aproape 80 de
ani ai săi se ținea bine și se simțeau anii lungi de sport pe care ia practicat, energia pozitivă cu care te înconjura și franchețea cu
care spunea lucrurilor pe nume. Ura minciuna , ipocrizia și impostura, era un om deosebit de corect, studiase câteva cursuri
de Drept, specializându-se pentru funcția de secretar de Sfat și
cunoștea legile , pe care le respecta cu sfințenie, prezentându-le
apropiaților lui, rudelor sau vecinilor, care veneau adeseori la el,
pentru a-i cere sfaturi.
Mă aștepta în fiecare vacanță la el și făceam lungi plimbări prin parc împreună, mă ducea la film sau la circ, îmi cumpăra
păpuși și cărți, pentru a-mi cultiva pasiunea pentru lectură.
Era un om respectat, înțelept, de o ironie fină, care detesta prostia și credea în mine, fiind sigur că am să fac o strălucită
carieră ca avocat sau profesor. Era foarte atent la detalii, îi plăcea
să meargă la pescuit sau să hălăduiască prin pădurea din satul
său natal, Botești, unde își făcuse o căsuță cochetă, pentru a se
elibera de aglomerația orașului.
Țin minte că într-o zi caniculară de august, ne-am dus
la râul Moldova, traversând pădurea bătrână și misterioasă din
spatele casei sale, unde liniștea era stăpână și soarele sărbătorea
îm voie, sărutând oglinzile apei albăstrii, cu clipociri suave, în care
se zbenguiau peștișori neastâmpărați și zglobii. Știa toate cără-

ruile și explora hățișurile tainicei păduri cu multă agilitate, fluierând
asemeni unui tânăr fecior, încântându-mă cu anumite secvențe
din propria lui copilărie. Lângă el mă simțeam ocrotită și respiram
aerul proaspăt, culegând flori, pe care să i le duc bunicii la întoarcere.
-Uite, aici am învățat eu să mă scald, draga tatii, când
m-au împins în apă doi băieți de vârsta mea și a trebuit să dau
din mâini cu putere, ca să ies la mal și să nu mă fac de râs în fața
tovarășilor mei! spunea bunicul, ars de soare, cu gândul dus departe, într-un periplu al celor mai inocente amintiri.
-Mă bucur nespus, bunicule, că m-ai adus la Moldova
și că te pot vedea înotând! Era un lucru de mirare că un om la 80
de ani are atâta dexteritate și reușește să-și echilibreze mișcările
atât de frumos, într-un ritm energic, pe care nu i l-aș fi putut ghici
vreodată.
-Cam așa am înotat și în mare , măi copile, la Constanța, căci acolo mi-am efectuat eu stagiul militar timp de trei ani de
zile, îmi imaginam că mă scald în Moldova mea dragă și-mi ostoiam dorul de mama și de casă!
-Parcă ești un tânăr din basme, căruia acum îi descopăr toată puterea, bunicule, îi răspuneam, admirându-i curajul cu
care străbătea apa, conștientizând că pasiunile nu îmbătrânesc,
ci rămân în inima omului până la sfârșit.
Ne-am îndreptat spre casă cu pași apăsați, iar în prag
ne aștepta bunica cu sarmale și mămăligă caldă, muștruluindu-l
că m-a ținut prin pădurea fermecată atâtea ore.
Ne așezam la masă și ne înfruptam cu poftă din tot ceea ce
pregătise bunica în absența noastră și nu mă gândeam că acele
zile se vor risipi precum rotocoalele de fum în văzduh, iar candela
icoanei celor doi „sfinți” avea să ardă necontenit în sufletul meu.
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,,FIAT LUX!” *

Vasile BELE
,,Între mine și tine, distanța e de-o clipă
Așezată pe zâmbetul tău de lumină.
Privirea mea pierdută-n tine
Ține timpul strâns la piept,
Ca și cum n-a mai rămas nimic din zile
Doar spațiul dintre ele, umplut de amândoi”,
(DOI, pag. 17, autor Dumitru TÎLVESCU,
din volumul ALDEBARAN...)
,,La ce te gândești?”... Chiar așa! Uite că-ți spun...
oare ce o fi însemnând cuvântul ALDEBARAN? No, vorba
românului aflat în ,,încâceală- încâlcită”. Hai, că tu le știi pe
toate! Dar... ,,hop, că nu-i așe cum ai crede!”, că-i mai greu
de cât ai crezut! Îți dau un indiciu - să nu zici! ALDEBARAN
- titlu de volum de versuri! ,,No, hat!”, vorba lui ,,Diuri-baci”.
Eu... m-am sucit, am sucit-o pe stânga, am întors-o pe
dreapta... nu mi-o ieșit nimic. Stau în loc și mă gândesc ce
variante am? Una - cea mai bună, zic, să sun la Dumitru
TÎLVESCU, poet și prozator, din Cetatea Devei, să-l întreb,
să-mi spună și să mă deștepte!? Nu! Mi-i un pic rușine! Că
mă dau deștept! Ba chiar am fost acuzat, de unii cu mintea
hodinită! Nu! Încă nu sun! Incerc varianta doi: o fi ceva cuvânt anagramat? Poate da! Poate nu! ,,No, iară-i bin’e-n
România! Ce și zâc?”... Mai citesc câteva poezii! Îmi plac!
Dumitru TÎLVESCU scrie minunat, profund, folosește metafore. E de bine... dar ce o fi ALDEBARAN-ul ăsta? Încercând o mică anagramare, ,,mă bagă și mai mult în ceață”,
adică nu rezolv nimic.
Și-acum, vă mărturisesc ,,adevărul-adevărat”, cuatât mai mult, cu cât zilele trecute, am băut o cafea, cu distinsul meu prieten, Dumitru TÎLVESCU, la noi în Chiuzbaia.
Era în trecere și îi multumesc pentru că nu ne-a ocolit, dimpotrivă! Era cu frumoasa lui soție, Cristina - o dulce! Și,
ghiciți?, mai era cu cineva, despre care, evident că voi scrie.
Erau și cu Daniel MARIAN, tot din Deva, împreună participaseră la Serile de poezie NICHITA STĂNESCU de la
Desești Maramureș. O bucurie imensă! Eu chiar mă bucur

de asemenea vizite/întâlniri! Creează emoție și devin amintiri de neuitat! Am băut o cafea, am închinat un pahar de
horincă din cea mai proaspătă recoltă, am făcut schimb de
cărți și ne-am luat la revedere! Simplu! Eu am rămas cu
două volume, unul fiind ALDEBARAN, (repet, autor D. TÎLVESCU) și unul, deocamdată surpriză, al lui D. MARIAN
(cel ce va urma a fi recenzat!).
ALDEBARAN, Editura Ghepardul, 2020, ISBN
978-606-8226-47-7, pag. 56, primit cu ,,dedicație și iscălitură”, (ei, na! Acum îmi place să mă laud! Dar am cu ce,
pentru că nu sunt doar vorbe), cu o postfață SINGURĂTĂȚI
ȘÎ NELINIȘTI, aparținând lui Daniel MARIAN, membru
U.S.R., care afirmă în cuvântul său: ,,Vechile dimensiuni
fac loc altora, apărute de niciunde. Se reconfigurează orizonturi, se arată despoite de foste iluzii prea îndrăznețe.
Oarecum, se lămuresc esențele, unele chiar nebănuite din
pricina marilor aglomerări care împresoară viața. Are loc o
respirație limpede și adâncă, fără noduro și... măști de fandosită recuzită socială”, pag. 49. Ați priceput ce/cine e ALDEBARAN? Da? Eu nu! Știu, doar, că e cel mai proaspăt
volum de poeme, marca Dumitru TÎLVESCU. Dar nu mă
las! Ceva e! Aflu... și vă spun apoi.
,,Poet și prozator, Dumitru TÎLVESCU, ... scrie
mult dar publică sporadic... descoperă talente literare (n.a.
le susține, sprijină, îndrumă și le promovează!) și contribuie
la afirmarea acestora prin intermediul Cenaclului Columna,
în lumea literară națională și locală”, (din ,,fișa de prezentare - Dumitru TÎLVESCU, pag. 52).
Debutează în volum cu: ,,eseuri lirice într-o carte
interactivă”, în 2009 - ,,ANUL ȘI COPIII LUI”, cu o copertă
de Sonia SPĂTAROU, Editura Cetate Deva. Au urmat alte
volume de versuri, romanul ,,GISELLA”, (2011), reeditat în
2015. Apare în Antologie lirică bilingvă româno-engleză,
Cluj-Napoca, Editura Limes. Are poeme traduse în limba
albaneză (Baky Ymeri), engleză (Patricia CEVEI-POPESCU), iar despre opera dumnealui au scris renumiți
(lat. - să se facă lumină!)
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literați (Eugen EVU, Paulina POPA, Ioan VASIU, Gelu
BIRĂU, Gheorghe GRIGURCU și mulți alții), colaborează
în reviste precum: Gorjul literar, Serile de la Brădiceni, Caietele Columna, Oglinda literară, Ardealul literar, Destine literare, Singur... iar din 2016, conduce Cenaclul literar al
elevilor ,,Sămânța ta de vorbă”, de pe lângă Biblioteca
,,Ovid Densușianu”.
,,Eu sunt cel ce trebuia să vină
Târziul m-a ținut în loc
Realitatea cu mine s-a schimbat
Gândurile voastre au sălbăticit coborârea
Dar timpul n-a avut răbdare
Așteptând speranța, am ajuns prea târziu
Nesătul de aerul celest
M-am poticnit aici.
Ce jos sunt toate!”, AM AJUNS, pag. 47.
Observăm în lirica lui Dumitru TÎLVESCU, o
,,Toamnă nostalgică”, (pag. 4), iar ,,Vântul”, este cel care:
,,Adună secundele în poală
Le face ghem
Nehotărât, își caută nouă cale”, pag. 7. În poemul ,,Urme
de zăpadă”, pag. 9, ,,Timpul oprit din mers zâmbește
Sub geruri, fără de griji”, iar ,,Frica”, pag. 10, este o: ,,Starea
de groază a clipei
Când gânduri nedorite țipă
În clarobscurul din jur”.
Dacă ,,În vecinătatea îngerilor”, pag. 12, ,,... gândurile tac
Respirația se oprește, privirile se odihnesc
Lumina din vechime se adună-n grabă
Învăluie timpul ca pe un cocon
Sub albul cel mai alb se-ascund iluzii
Și tot de-acolo, speranțele-și iau zborul”, în ,,Popasurile
nopții”, pag. 13, ,,Nopțile limpezesc în cer speranțe
Și dimineața le răsfrânge-n stele
Iar cu priviri năuce, de soartă fără rost
Le pierd pe la răspântii naivi făr’ de noroc”, iar ,,Gândurile”,
pag. 14, ,,... s-au retras, dezgolite,
Cern lumina prin zăpadă.
Ascunse după umbre, vorbele tac”.
Știm că timpul este ireversibil, fără putere de tăgadă, vorba românului nostalgic, ,,ce-i trecut, e bun trecut!
Nu se mai întoarce”, dar poetul Dumitru TÎLVESCU are un
timp al său, și este, așa cum ni se destăinuie, un ,,Timp ascuns”, pag. 22, ,,Clepsidra-i prăbușită și cu nisipul umed
Cernea din zile, pe cele fără soț
S-aducă mai în față speranțe la negoț
În drumul spre niciunde, încet, cu pasul șubred”.
Un lucru este clar și foarte frumos ilustrat în prezentul volum: ,,Despre tristețea poetului”, pag. 26,
,,... nu se vorbește
El o poartă cu sine, ca pe-o pecete

Trecutul nu-l lasă și-l caută hoțește
Cu gânduri în versuri și plin de regrete”.
Totul, în acest volum, stârnește curiozitate, începând de la numele/titlul, în sine. Consultând surse explicative (DEX-ul!), găsesc, ALDEBARAN, ca fiind, o ,,stea de
mărime întâi, din Constelația Taurului”, (ast.)MDA 2 -2010.
DE 1993-2009 notează ALDEBARAN, ca fiind, ,,stea a roiului HYADE, de culoare galbenă-portocalie, cea mai strălucitoare din Constelația Taurului, de mărimea întâi. Nume
popular - Luceafărul porcesc”. Și, uite așa, am dezlegat misterul acestui titlu de volum. (n.a. rămâne să fie dezlegat și
PROSPERIA sau CORNUCOPIA?).
Fiind vorba despre ,,Costelația Taurului” și de o
stea a roiului HYADE, afirm și eu, asumându-mi responsabilitatea - acest volum este precum Constelația, o stea dintre stelele ce luminează bolta cerească... să fie o luminare
întru veșnicia luminii. Un volum marcant și marcat, complet
și complex, în care găsim o varietate tematică - visul, gândul, vântul, zâmbetul, speranța, dorul, dorința, izvorul, frunzele, mirarea, cerul, toamna.
Întâlnim, astfel, visul ca temă literară: ,,Spleen de
iarnă”, pag. 6,
,,Mirarea se-ascunde de frig
Cere răgaz pentru vise ce nu vor să vină”.
Zâmbetul - ,,Apoi toamna a trecut prin ea
Zâmbetul i-a devenit nesfârșit
Frunzele au început să-i vorbească”, pag. 4, ,,Toamnă nostalgică”, ,,orele se opriseră din mers, minutele zâmbeau
În lumea cernută printre doruri”, pag. 5, ,,Cum e zâmbetul
tău, iubito
Iar vântul e mai vesel acum”, (pag. 7, ,,Vântul”).
,,Un pui de vânt se joacă printre ele”, ,,un pui de
vânt presară praf alb”, (,,Urme în zăpadă”, pag. 9), ,,Vântul
mai poartă silabe”, (,,Frica, pag. 10), ,,ar coborî cu zâmbete
pe chipul tău discret”, (,,Gândurile, pag. 14), ,,poetul
zâmbește și cheamă apusul”, (,,Despre tristețea poetului”,
pag. 26), ,,e ca un zâmbet adierea, umbra lacului prelungă”,
(pag. 36), ,,nu mai are zâmbet, iar gările sunt rare”, (,,Unde
mi-s”, pag. 18).
Gândul - ca temă - ,,gânduri nedorite țipă”, (,,Frica”, pag.
10), ,,în vecinătatea îngerilor gândurile tac”, (,,În vecinătatea
îngerilor”, pag. 12), ,,pe un picior de vânt, trei gânduri
coapte”, (,,Popasurile nopții”, pag. 13), ,,gândurile s-au retras dezgolite”, ,,gândurile tac, speranțele vin mai în față”,
(,,Unde mi-s”, pag. 18), ,,iluzii prea albastre și gânduri fericite”, (,,Resemnare”, pag. 29), ,,e fără noimă totul în gânduri
și în fire”, (,,Stare de zi”, pag. 25), ,,ce stă în prag s-aprindă
câte-un gând”, (pag. 32), ,,gândurile topite în întuneric, nu
pasc deloc iluzii”, (pag. 36), ,,gândurile noastre fuzionează
electric”, (pag. 42).
Visul - visarea, (ca temă), ,,visele nu mai au putere”, sau
,,dorul visează înțelegeri”, (,,Frica”, pag. 10), ,,luna și ste-
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lele, stâlpi pentru vise”, (,,Deșertul din mine”, pag. 11), ,,pe
care visele îl taie-n zbor”, (,,În vecinătatea îngerilor”, pag.
12), ,,așa se-ntâmplă când visele-s ucise”, (,,Timp ascuns”,
pag. 23), ,,visez la vremuri bune, ce au încă de pus”, (,,Stare
de zi”, pag. 25), ,,doar visele mai poartă din rămășițe, doruri”,
(pag. 36), sau ,,chipul ei, un vis oprit”, (pag. 42), ,,în genunchi, speranțe caută alinare”, (,,Îndemn”, pag.28),
,,speranțe-ngemănate ce n-au un țel anume”, (pag. 36).
Am să vă las Dumneavoastră bucuria descoperirii
celorlalte teme, eu am amintit doar câteva, inclusiv pagina
și poezia. Nichita Stănescu, zicea despre poezie că ,,e o
stare de spirit”, care unește în cuvânt, iubire și bucurie. Du-

mitru TÎLVESCU transmite (ori ne-o dăruie?!) această stare
de spirit, stare de bine, ba chiar avem printre poeme ,,Stare
de dor”, pag. 46, cu care, dragii mei, îmi voi încheia această
apariție editorială, gândindu-mă, că îmi este dor de poezie,
dor de a ne vedea cu fam. TÎLVESCU:
,,Devenise una cu magia clipei
Cu aerul ei întrebător, plutind după răspunsuri
Ca ceață, albă, timidă, întinsă între gânduri
Unind încrengătura dintre vise și iluzii
Cu bazele solide al spera ței”.
Cu prețuire și respect profund...
Chiuzbaia, octombrie 2020, (V.B.)

O poveste… dintr-o carte

Irina Cristina ȚEnu
Azi mă preling. Sunt o picătură dintr-o călimară.
Mă așez pe-o foaie. Iubire, îți scriu ție. Vreau să-ți mărturisesc că te-ai lipit de ceasul lepădat de timpul din sufletul
meu, devenind al anotimpului răstimp, pala unui vânt în trecere prin viață, secunda vândută de un dor, la piață.
Azi sunt gând călător ce te caută prin vremuri ascunse într-un abis al tăcerii. Nu știu unde ești. Nu te văd.
Nu-ți aud cântul. Dar trăiești în grădina sufletului mângâiată
de un cer albastru zâmbitor.
Azi mă îmbăt cu parfumul unei iluzii ce-și întinde
aripile spre chipul meu, să-mi șteargă lacrima din ochii ce
nu te găsesc pe calea pustie și rece, căci e necălcată de
atâta vreme de tine.
Știi, m-aș da vântului. M-aș așeza pe aripa sa,
de-ar ști să-ți pătrundă în suflet și casă să-și facă adânc în
el. Aș sta acolo o veșnicie și m-aș hrăni cu bătăile inimii cear fi și pentru mine. Îmi ești departe, dar totuși aproape. Te
reecreez din șoapte, din reminescențele unei iubiri ce se
încăpățânează să trăiască. Mi-s atât de dragi! Aș fi vrut să
le vezi, să le simți călcând pe urma pașilor tăi.
Dar nu le vezi. Le văd doar eu. Și le simt. Simt cum
mușcă din mine, cum mă devorează, cum devin o umbră.
Da, mă transform în umbra iubirii. O fi bine, o fi rău? Sincer,

îți mărturisesc că nu știu. Nu știu ce-i mai bine să fiu. Nici
nu știu de ce-ți scriu. Sau cui îi scriu. Ce absurd! Mă așez
pe o banală bucată de hârtie care, odată, va căpăta un chip
gălbui, bolnav, chinuit de un veșnic dor. Și nu se va mai citi
nimic pe el. Poate doar resemnare, poate doar durere. Va
fi plin de riduri, nimeni nu-l va mai privi.
Oare să mă așez într-o carte? Să devin poveste,
să îmi iau alt nume? Oare mă vei găsi? Îmi vei mângâia trupul? Atingerile tale vor fi suave? Mă vei lua între palmele
tale, îmbrățișându-mă fierbinte? Mă vei descoperi la lumina
unei lumânări?
Da, m-am hotărât. Voi deveni o carte. De fapt, voi
deveni poveste. Mă voi lăsa așezată printre foile unei cărți.
Nu contează la ce pagină. Important este ca tu, într-o zi, să
mă găsești. Voi visa la acea zi.
Îți mărturisesc că mi-ar plăcea să ni se întâlnească
privirile, chiar de eu voi fi doar o poveste într-o carte.
Inima-mi spune că mă vei recunoaște. Inima găsește întotdeauna ceea ce-și dorește. Aș fi îndrăznit eu să devin poveste dacă inima mea nu simțea că în inima ta există o
dorință nespusă?
Nu mi-aș fi permis să mă sting și să mă reaprind
de atâtea ori. Să fiu întuneric, apoi lumină.
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E o vară toridă. Și multă suferință în jur. Trăiesc
într-o lume cu sentimente inefabile. Iubirea mea are un chip
imuabil și mușcă din mine cu o poftă greu de stăvilit. Uneori
am impresia că sufletul îmi e doar o fărâmă de ceva, ceva
nedefinit.
Amurgul mă poartă pe foaie într-un mod măgulitor.
Am pornit într-o călătorie fără sfârșit. Parcă plutesc. Nici nu
pot să cred că voi deveni poveste și că, în cele din urmă,
ne vom îmbrățișa într-o zi. Și nu va fi o îmbrățișare oarecare,
ci una care va reaprinde flacăra iubirii.
Mă vei iubi. Sunt sigură. Mi se pare imposibil să
nu iubești o poveste, mai ales dacă este citită cu inima.
Te cunosc. Mă vei devora. Mă vei săruta cu privirea, mă vei răsfăța cu fiecare atingere a degetelor tale
gingașe. Te voi simți și voi lăcrima. Îmi vei simți lacrima în
suflet.
Ziua se stinge în tăcere, însă în mine iubirea abia
mai poate rezista. În sfârșit va fi liberă. În sfârșit m-a învins.
Am capitulat. Îi dau voie să trăiască. Să trăiască de-a pururi
într-o carte. Cred că mi-a fost teamă de iubire. Am ținut-o
în mine fiindcă mi-a fost frică de cum voi trăi cu ea prin
preajmă. Nu am știu s-o prețuiesc. O eliberez. Declar. Ți-o
ofer. Nici nu cred că va trebui să o cauți. M-am convins:
căutarea este o chestiune inutilă. Serios!
Nu are rost să cauți nimic, destinul îți oferă pe tavă
tot ce ți se cuvine. Crezi că eu îmi închipuiam că voi deveni
poveste? Că privirile ni se vor reîntâlni când mă vei citi? Absolut deloc. Mi-aș cere iertare. Zău! Dar nu am de ce. În

fond, depărtarea noastră nu a fost decât un plan al destinului. E drept, a fost unul prost, dar asta contează mai puțin.
Acum că mă întind pe foaie precum se întinde valul pe
țărmul pustiu, aș avea o curiozitate. Iubire, ai îndrăzni să
devii poveste? Să știi că eu te-aș citi. Ba mai mult, te-aș povesti. Și, fiindcă ți-am mărturisit și acest lucru, vreau să mai
aflu ceva. Tu m-ai povesti? Ce-ar fi dacă ne-am povesti unul
pe altul? Întinși pe o plajă pustie, cu zgomotul mării pe fundal, cu noaptea drept martor atent, ne-am redescoperi, neam retrăi sub o ploaie de stele. Cred că ar fi minunat. Nu
crezi?
Of... noaptea și-a intrat complet în drepturi. Eu
încă nu am devenit poveste. Eu încă mă scriu.
Iubirea din mine respiră aer proaspăt, iar tu ești,
dar nu lângă mine să-i simți răsuflarea. Mie îmi dă fiori și
câte un ghiont când încetez să mă scriu. Uf...ce mi-aș dori
să fim din nou doi nebuni amândoi, să ne scriem povestea
în cartea vieții, ținându-ne de mână, vorbind din priviri...!
Imposibil. Așa scrie în mesajul destinului. Blestemat mesaj. Nu știu de ce l-am citit. Dacă ajungea câteva
minute mai târziu, nu ne mai găsea. Dar ne-a găsit. Și am
luat-o fiecare pe alt drum.
Nu-i nimic. Mi-a trecut. Te las acum. Trebuie să mă
termin de scris...undeva, într-un loc aparte. Pe foaia de hârtie doar atât m-am scris, dar este suficient. De îndată ce vei
citi primele rânduri din mine, îți vei da seama că nu aici este
finalul. Eu continui în inima ta.
Iubirii, cu mult drag.

SAUDADE
-Fragment de roman-

Violeta Daniela mînDRu
„Când simți că e prea multă eternitate într-o clipă de
suferință, e adevărat. Însă acolo se produce magia. Magia
stă în acceptarea suferinței ca făcând parte din viața noastră. A lupta cu suferința este inutil, a o accepta este condiția
de a te împăca cu sine și cu destinul. Gândeam din ce în
ce mai profund, urmăream senzațiile ce se perindau prin
sufletul și trupul meu și încercam să le găsesc dezlegarea
sau măcar să mă obișnuiesc cu durerea surdă ce o

simțeam în fiecare fibră a corpului.
Mă învârteam fără rost. Mă ridicam de pe canapea
pentru că îmi era foame, mergeam la frigider și nu puteam
alege nimic din ce vedeam acolo. Mă întorceam și îmi părea
că mi-e sete, dar apa nu îmi stingea setea. Aș fi făcut ceva
și nu știam ce. Auzeam fetele, dar parcă nu înțelegeam ce
vorbesc. Am încercat să citesc ceva. Prima pagină am
citit-o de patru ori fără să fi înțeles mare lucru, așa că am
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închis-o și am așezat-o pe noptieră. Doar o durere surdă în
piept mă însoțea peste tot, ca un ciuline care se prinsese
de trupul meu.
Rămâneam cu ochii privind afară sau ieșeam să mă
plimb, la fel de absent. Îmi era dor de ea; acel dor ciudat
care nu e dorință sau pasiune, ci o durere adâncă după o
ființă care a plecat și știi că nu o vei mai vedea. Învățasem
că doar în limba română există cuvântul „dor”. În italiană,
dorul este brama, malinconia; în engleză este longing; în
portugheză este saudade. Saudade... m-a fascinat acest
cuvânt de când l-am auzit întâia oară, într-o melodie. Nici
nu știam ce înseamnă, dar cântecul îmi inspira o tristețe
fără seamăn; așa ca cea pe care o simțeam eu de când o
pierdusem pe Diana.
Ioana nu spunea nimic. I-am surprins privirea cercetătoare, însă nu am spus vreun cuvânt. Nu aveam niciun
chef să vorbesc cu ea sau să dau explicații.
În prima seară după înmormântare, am rămas treaz
până la miezul nopții. Mă simțeam foarte obosit. Evenimentele ultimelor zile m-au extenuat sufletește și trupește. Eram
ciuntit, olog, cerșetorul vieții mele. Și Diana părea să fi uitat
că mă chemase la miezul nopții. Poate că mă uitase așa
cum eu o uitasem încă din timpul vieții. Și totuși ea mă chemase ca în ultimul ceas să-i fiu alături. Îmi spusese să vin
la miezul nopții. Unde? M-am concentrat înainte de a
adormi, sperând că o voi întâlni în vis.
*
Dimineață am constatat că nu venise în visul meu. Dar
poate că nu în vis trebuia să vină. Poate că altceva a vrut
să spună Diana. Cuvintele ei aveau mereu atât de multe
înțelesuri, însă nu mă străduisem întotdeauna să le pătrund
sensul. Îmi era suficient să o ascult și să știu că este acolo
pentru mine. Era ca o lumină îndepărtată și uneori, chiar
dacă nu puteam vedea acea lumină, știam că este acolo și
va răzbate din nou până la mine. Faptul că se stinsese atât
de brusc, îmi luase speranța. Eram din nou orfan de dragoste.
În ziua aceea aveam multe de făcut. Ioana îmi lăsase
o listă întreagă de cumpărături. Trebuia să merg la piață să
cumpăr legume. Era toamnă și piața era plină de legume
proaspete de la țăranii din comunele din împrejurimi. Ioana
își propusese să ne hrănească numai cu alimente sănătoase. Îmi recomandase să cumpăr de la țăranii bătrâni cu
mâinile bătătorite de muncă, chiar dacă produsele lor nu
erau cele mai frumoase de pe tarabe.
Munca mea era să privesc mâinile lor. La asta se reducea, după recomandările Ioanei, alegerea legumelor
proaspete. La asta gândeam în timp ce zdrobeam primele
frunze sacrificate de pașii mei.
Când am pătruns în piață, am simțit mirosul roșiilor
coapte, apoi al merelor și al gutuilor. Unora le amintea de
copilărie mirosul gutuilor. Mie nu. Mie îmi aminteau de

adolescență, de profesoara de limba română care își propusese să mă ajute gratuit cu câteva ore de meditație. Ea
îmi oferise într-o zi o gutuie atât de galbenă și de parfumată,
încât mi-a fost milă să mușc din ea. Am mușcat din gutuie
pe o bancă în Grădina Publică. Dacă o luam la centrul de
plasament, riscam să rămân fără ea, așa că am închis ochii
și i-am distrus perfecțiunea cojii galbene, apoi am plimbat
pulpa cărnoasă și tare prin gură, până i-am simțit gustul
dulce-acrișor cu toate papilele gustative și am repetat
operațiunea cu aceeași plăcere până la sfârșit.
- Două gutui, vă rog! – m-am auzit cerând bunicuței
care vindea fructele.
- Nu îți pun un kilogram, mamă? Că nu mai am multe.
Să plec și eu de aici.
- Atunci un kilogram să fie.
- Nu le iei pe toate?
- Câte să fie acolo?
- Vreo două kile jumătate – a răspuns bătrâna.
- Pune-ți-le pe toate, am răspuns dintr-o dată, dorind
să fac o faptă bună.
Am privit-o atent. Avea mâinile bătrâne și ridate, pătate, dar ochii vioi și zâmbetul larg al unei bunici blânde.
Cum o fi fost să ai o bunică? Deși mare, uite că ideile despre dragostea de care un copil are nevoie, încă mă mai
preocupau.
Nu m-am dus direct acasă. M-am așezat pe o bancă și
am lăsat sacoșele lângă mine. Am șters puful de pe o gutuie,
am închis ochii și am mușcat. Era proaspătă și zemoasă
exact ca atunci, cu mulți ani în urmă. Poate că celelalte nu
vor avea același gust. Și dacă da, însemna că fiecare gutuie
mă va aduce pentru câteva minute între amintiri.
Prin fața mea treceau două femei în haine cernite.
Cine le-o fi murit oare? Eu nu aveam haine negre, dar sufletul meu era întunecat de durere ca hainele lor.
Bietul lui suflet! Cum umblă el fără hodină! – a spus
femeia bătrână, cu lacrimi în voce!
Mamă, nu mai plânge! Se fac acuși patruzeci de zile
și pleacă sufletul din jurul casei noastre. Acum se zbuciumă,
ne mai vede pe noi tânguindu-ne și-i pare rău. Dar când
s-o împlini sorocul, ca un abur o să se ridice pentru totdeauna la Domnul – o consolă tânăra pe mama sa.
Am rămas tulburat. Ce era cu cele patruzeci de zile?
Trebuia să aflu numaidecât.
M-am ridicat și m-am întors acasă.
- Ce-ai mai cumpărat acolo? – m-a luat în primire
Ioana.
- Gutui. Sunt așa de bune! Să mâncați și voi!
- Gutui? Eu nu mănânc gutui.
- De când?
- Nu mănânc gutui niciodată. Nu îmi plac. Nu știai?
- Nu. Nu știam.
- Tu nu ai observat că nu am cumpărat gutui niciodată?
- Uite că nu am observat.
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Ioana m-a privit lung. Nu știu ce gândea exact, doar
am simțit tristețea din privirea ei. Simțeam că discuția despre gutui nu era o simplă discuție despre gutui, ci era mult
mai mult. Cumva, presimțeam că era doar începutul unor
discuții mai ample, care aveau să răbufnească în scurt timp.
Toată ziua a planat între noi acel dialog neterminat.
Am așezat gutuile în living, deasupra mobilei. Aveam doar
impresia sau se simțea o ușoară aromă în întreaga încăpere? Mie îmi plăcea și cum se vedeau acolo, dormitând
galbene ca niște globuri din pomul de Crăciun.
După-amiază Ioana a ieșit cu fetele să le cumpere câte
ceva pentru școală. Am rămas acasă singur și-n liniștea galbenă și parfumată, Diana a reapărut, ca o regină. Am ațipit
și am visat-o. Mă privea în ochi și îmi spunea să vin la miezul nopții.
Era serioasă și îmi tot arăta că timpul trece.
M-am trezit brusc, ușor speriat și tulburat. Încă eram
singur... doar cu Diana. Îmi părea că îi simt prezența, dar
nu-i puteam pătrunde taina. Și așa s-a scurs restul zilei,
între gânduri și trăiri inexplicabile, ca și cum răspunsul ar fi
fost atât de aproape și totuși nu îl puteam vedea.
*
File de jurnal a celor patruzeci de zile de la plecarea
Dianei
Aerul pătrunzând în fugă pe ușa larg deschisă de la
balcon nu m-a înviorat, căci m-am trezit la fel de tulbure ca
ieri. Aveam nevoie de o cafea. M-am dus la bucătărie. Ioana
stătea la masă, cu obrazul în palma stângă. Avea în fața ei
o cafea și o alta, în locul liber unde de obicei stăteam eu,
își ridica alene aroma. Ioana părea tristă, îngândurată, privind în gol ca și cum nici nu îmi simțise prezența. Parcă venisem atunci dintr-o deplasare și ne întâlneam după o
vreme de absență. Cumva, simțeam până și eu atmosfera
glacială dintre noi. Observam abia atunci ceva ce probabil
era sub ochii mei de multă vreme. Nu dormeam în același
pat. Ea dormea cu fetele.
Când s-a instalat răceala asta între mine și Ioana, nu
am băgat de seamă, prea preocupat de dragostea mea imposibilă, prea consumat de suferința unei iubiri neîmplinite.
Cu siguranță Ioana știa sau simțea mai multe decât spunea.
Dimineață părea obosită, chiar sfârșită, gata să renunțe. La
ce? La ceva ce nu avea, la mine. Eram acolo, dar nu eram
al ei și ea știa acest lucru. Ochii ei spuneau asta. Când
i-am întâlnit privirea, asta am văzut în ei.
O lăsasem singură, iar eu bântuisem prin viața ei. Cel
puțin de când o iubeam pe Diana, fusesem indiferent la
toate. Nu observasem nici oboseala, nici ridurile de pe chipul ei, care se adânciseră în anii din urmă. Era tăcută Ioana.
Doar tristețea ei părea să vorbească.
Astăzi a rămas acolo, singură în bucătărie, să-și bea
cafeaua. Știam că ceva nu este în regulă, totuși nu am dat
importanță. Probabil avea să spună când voia să deschidă

discuția.
Eu oricum... am simțit în tot timpul ăsta că trăiesc două
existențe diferite, în două lumi diametral opuse. Una se târa
încet, foarte încet, între pereții apartamentului, cu Ioana și
fetele, iar cealaltă zbura cu viteza luminii. Timpul cu Diana
se scursese nevăzut, acoperise de atâția ani fiecare eveniment din viața mea, încât ce se întâmpla aici părea
încețoșat, umbrit, ireal. Parcă viața mea nu mai era atât de
importantă ca tot ce vorbeam cu ea, ca tot ce îmi povestea
că i se întâmpla. Tot ce spuneam sau făceam se raporta la
Diana, abia apoi veneau ceilalți. Iar acum, nimic nu se
schimbase. Tot Diana era cea mai importantă chiar și după
ce plecase dintre oameni.
Ziua asta s-a scurs la fel ca și celelalte, fără să-mi dau
seama ce se întâmplă exact cu cei din jur și cu mine. Fetele
au fost gălăgioase, dar parcă nici nu le auzeam. M-am dus
să mănânc când am simțit foame. Ioana a vorbit puțin. A
fost chiar nesperat de bine.
*
M-am trezit tulbure. Cum altfel? Alcoolul încă își mai
împrăștia aburii printre neuronii mei amorțiți. Mă durea capul
foarte tare. M-am târât până la bucătărie să fac o cafea.
Ioana făcuse și pentru mine o cafea neagră și fără zahăr. A
spus că e mai potrivită pentru cum mă simt în dimineața
asta. Stătea din nou cu obrazul în palma stângă. Mă
aștepta.
Femeia asta cred că știe totul despre mine, iar eu nu
știu nici măcar că nu îi plac gutuile. De câți ani suntem
căsătoriți? Aproape cincisprezece. Adică ea de cincisprezece toamne, nu a mâncat gutui? Și eu unde am fost în
toate toamnele astea de nu am observat? Acum îmi dau
seama că așa este. Nu avem nici compot, nici dulceață de
gutui. Oare ce alte lucruri nu mai știu despre ea? Poate că
totuși mă iubește, dacă știe atâtea lucruri despre mine.
Mi-a reproșat că trăim de atâția ani împreună și puțin mi-a
păsat de ea, că nu m-am gândit decât la mine. Am negat
vehement.
De acord că nu am băgat de seamă că nu îi plac gutuile, dar de aici și până la a afirma că nu mi-a păsat deloc
de ea, e cale lungă. Asemenea amănunte nu au nici o legătură cu ceea ce înseamnă ea ca ființă umană. Ioana nu
a spus vreun cuvânt. A continuat să-și bea cafeaua cu
înghițituri mici, iar când s-a terminat, a răsturnat-o peste
ceașca de sub ea, ca pentru a o pregăti pentru ghicit.
Habar nu am dacă face mereu acest gest după ce consumă cafeaua. M-am ridicat și m-am dus în living. Am luat
toate gutuile și le-am aruncat la coș. I-am spus că nu voi
mai mânca nici eu gutui de acum încolo.
Și-a rezemat capul pe ambele mâini și a rămas așa
vreme îndelungată. Nici nu plângea, nici nu zâmbea. Am
terminat de băut cafeaua. Ce situație aiurea, de la niște
gutui! Ce naiba se întâmplă?
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Ioana a tăcut în continuare, cu capul sprijinit în
mâini. Am privit-o îndelung. Încă este o femeie atrăgătoare.
Eu de ce nu o mai observasem de mult? Când s-a stins în
mine dragostea pentru ea? Avea părul des și lucios, prins
într-un coc fără pretenții la spate. În urechi îi străluceau niște
cercei mici din argint, ca două picături de ploaie, ca două
lacrimi poate. Nu îi mai văzusem și cu siguranță erau încă
multe lucruri pe care nu le mai observam de mult la ea. Adevărat, nu mai arată atât de bine ca odinioară. Dar este
mama fiicelor mele și acest lucru îi dă un statut aparte în
viața mea.
Am cunoscut multe femei. Nu știu de ce am ales-o pe
ea. Nu-mi mai amintesc motivul exact, însă știu că nu am
simțit pentru ea dragostea pe care o simt pentru Diana și
nicicând nu voi putea să-i ofer ei partea din suflet care este
a Dianei. Nici mie nu pot să-mi promit că voi încerca pentru
că știu că este imposibil, însă pot să nu o mai fac să sufere.
Pot și sunt dator să o cunosc mai bine. Măcar atât îi datorez.
Ce tâmpenie! Am trăit cu ea atâta timp și nu știam că nu îi
plac gutuile! Și câte alte lucruri nu știu! Mă aflu parcă la
poarta unei lumi care îi aparține Ioanei, o Ioană plină de
taine ca o încăpere fără lumină. Stăteam în acea încăpere
de cincisprezece ani și nu cunoșteam decât o mică parte
din ea, ca și cum privisem doar la lumina unei lumânări care
nu reușea să lumineze întreaga încăpere.
Și dacă era așa, ce rost are să mai locuim în aceeași
casă? Ce rost are tot teatrul acesta pe care îl numim căsnicie și cine trage mai tare de această situație? Ea sau eu?
Cui îi folosește toată această minciună? Poate că în sufletul
meu, știam încă dinainte de a decide să dorm în alt pat.
Totuși mă supuneam voinței ei ori de câte ori se strecura
noaptea lângă mine.
Faptul că acum pare rănită și supărată de situație, mă
face să mă simt ciudat. Parcă îmi este milă de ea, parcă
mă simt îndreptățit să procedez în acest mod. Păreau două
ființe în una. E drept că pentru moment, Ioana cea ironică
și răutăcioasă părea să fi intrat în vacanță, lăsând-o acolo
pe Ioana cea vrednică de milă, cea care avea nevoie să fie
compătimită.
Situația mi-a lăsat un gust amar. Nu este momentul să
mă gândesc acum, dar, pe undeva... e bine că această
discuție a avut loc.
Nu am mai băut. M-am simțit rău aproape toată ziua.
Seara m-a găsit mai liniștit. Dar să o întâlnesc pe Diana, tot
nu am reușit. …
*
Un ritual au devenit zilele pentru mine. Am o ciudată
senzație că la sfârșitul călătoriilor mele voi ști mult mai
multe, că toate în lumea asta și pe cealaltă lume, aveau un
rost. Încă nu-l știu și nu înțeleg, dar îmi vin în minte informații
auzite de la bătrâni, de prin locurile prin care și eu m-am
preumblat, despre suflet și lunga călătorie la care este
supus înainte de a se împlini cele patruzeci de zile. Doar

așa îmi pot explica răspunsul Dianei.
Seara e furtunoasă. O ploaie rapidă de vară cu descărcări electrice zguduie și cerul și pământul și m-am trezit
întrebându-mă dacă tot zgomotul și urgia din ceruri mă va
împiedica să-mi urmez călătoria. Pe la ora 23.05 furtuna
s-a potolit și, ca o femeie furioasă, și-a strâns fustele și s-a
urnit tot mai departe, aruncând încă arar câte un fulger.
Cu greu am reușit să liniștesc și interiorul meu. Mi-am
privit trupul slăbit, cu cearcăne mari sub ochi, când sufletul
s-a ridicat deasupra. Diana era tot acolo, încercând să revadă împreună cu mine locuri dragi prin care viața ei se derulase. Aveam chiar impresia că noapte de noapte asist la
un film mut, filmul vieții ei. Și dacă trebuie să știu toate acele
lucruri, atunci măcar cu atâta îi eram dator.
Distanța s-a făcut clipă. Clipa a înghițit ani după ani,
oameni, situații. Cerul era ireal de albastru, adânc, iar în
jurul stelelor strălucea ca o aură de lumină. Întregul înalt fusese spălat de ploi.
Era foarte frumoasă. În rochia albă părea atât de delicată! Din părul arămiu strâns într-un coc la spate, doar câteva șuvițe răzlețe încadrau chipul emoționat. A spus „Da”...
el, a spus „Da” și ea. Erau atât de tineri!
Dacă aș fi putut plânge, cu siguranță mi-ar fi curs lacrimi pe obraz. Bărbații nu plâng decât atunci când sunt singuri. Dar eu sunt altfel decât alții. Am o anumită sensibilitate
tocmai pentru că am fost mereu singur. E doar o absurdă
părere de rău.
Diana în fața ofițerului de stare civilă; Diana în fața altarului, încununată ca o regină; Diana în fața aparatului de
fotografiat; Diana valsând, plutind de fericire. Oare când
s-o fi stins lumina aceea din ochii ei? – m-am trezit întrebându-mă.
„Fericirea... e o stare excepțională, cu totul deosebită
de liniște de mulțumire. Uneori o scăpăm printre degete,
printre gene, printre surâsuri. Nu o regăsim niciodată la fel.
În viață, repetabilă e numai durerea. Numai ea are ediții revizuite și îmbunătățite. De fiecare dată iertăm și credem că
suntem fericiți din nou că am putut ierta. Însă peste fiecare
iertare se așterne amărăciunea ca o ceață, care devine tot
mai densă. Încetul cu încetul, soarele nu mai pătrunde, nu
o mai risipește și sufletul rămâne rece. Se stinge lumina din
zâmbet și din ochi piere voioșia. Se trage cortina peste sentimente.”
Eram uluit de răspunsul Dianei. Ce ar fi fost de iertat
lui Ștefan, încât să o îndurereze atât?
„Toate la timpul lor. Vei ști totul.”
Am tresărit brusc, foarte tare. Un spasm din tot corpul
m-a făcut aproape să sar din pat. Uitasem să încui ușa.
Ioana m-a atins pe umăr. M-am trezit cu o durere de cap
puternică. Am slobozit și o înjurătură în puterea nopții, am
apucat-o brutal de mână pe Ioana și am împins-o afară.
Îmi bătea inima să-mi iasă din piept. Cum de uitasem
ușa descuiată? ”….
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STRIGOIUL

Paul SÂRBu
Pesia avea cinci copii cu Vanghelie. De la o vreme
îşi bănuia bărbatul că trăieşte cu vecina, Piroşca, bălană,
scundă şi durdulie.
Pesia, cea despre care lumea spunea că ,,are ochi de şopârlă”, mereu ficşi, alungiţi, de un albastru adânc amestecat
cu verde, înfiorători, care te înghețau, observase că din pod
dispărea părul de porc mistreţ. Peste acesta, aşezat
într-un anume fel, se punea smoală la un capăt, apoi era
rulat şi turtit- şi astfel se obţinea o bidinea bună la văruit şi
rezistentă.
Tot urmărind cum scade vraful de păr de porc sălbatic, Pesia a înţeles: bărbatul ei i-l dăruia vecinei!...
Acesta a explicat că nu cerea altceva în schimbul
părului de bidinele, decât câte o sticlă de vin, pe care o lua
cu el în barcă, la pescuit.
Totuşi, Pesia, bănuitoare, nu a fost mulţumită de
acest răspuns. L-a ameninţat pe Vanghelie că ,,va avea ea
grijă de amândoi!”, deşi gurile rele spuneau că chiar ea,
Pesia, care ,,era consilieră”, ar trăi cu primarul…
Cum în cătun venise un preot de prin Ardeal, beţiv,
prigonit de la alte parohii, a fost de acord ,,să dea un acatist”
împotriva lui Vanghelie, primind atât bani cât şi rachiu pentru
această slujbă neortodoxă, pe care puţine feţe bisericeşti
ar fi oficiat-o…Preotul, totuşi, a avertizat-o pe Pesia că,
,,dacă nu era adevărat, blestemul va cădea asupra ei şi a
întregii ei familii!...”
Dar, pe nevasta lui Vanghelie o mistuia gelozia,
precum flăcările iadului şi voia să se răzbune!...
Ea însăşi a făptuit în pivniţa casei, în mare taină, un ritual
necurat: la miezul nopţii a înfipt într-un sfeşnic dat pe ascuns de preot, patruzeci de lumânări întoarse învers, adică
înfipte în nisip cu capărul care avea fitilul şi aprinse la celălalt capăt…
Lumânările au ars toată noaptea, unele de tot, iar
din altele mai rămăseseră doar nişte mucuri. Pesia se ridica

din patul lui Vanghelie care dormea beat, ca omul care vine
trudit seara de la muncă, se ducea în pivniţă şi repeta blestemul, ,,cu ochii ei de şopârlă înghețată”, care-i licăreau de
răutate la lumina lumânărilor, până spre dimineaţă!...
Blestemul se făcea tot la miezul nopţii, când oficia
şi preotul acatistul: ,,Să iasă adevărul la suprafaţă, ca untdelemnul din apă, ca soarele dintre nori: să moară bărbatul
ei, Vanghelie, în patruzeci de zile dacă trăia cu Piroşca! Dacă
nu era adevărat, ea, Pesia, își dăruia sufletul Răului!...”
Când mai era o săptămână până să se împlinească patruzeci de zile, Pesia avea mustrări de cuget. Se
temea că va rămâne singură, cu cinci copii, şi nu va avea
cine să-i crească!
Pesia s-a dus la Iordana şi i-a spus, cu o zi înainte
de sorocul celor patruzeci de zile:
-Dacă mai vine Vanghelie să bea cu Melente, să
nu-l lase să plece în baltă!...
-De ce?
-Îţi spun, dar să nu afle nimeni!...
Pesia, frângându-şi mâinile și plângând, i-a mărturisit Iordanei păcatul blestemului şi temerile ei întunecate…
Iordana n-a putut ,,să ţină” taina şi i-a spus bărbatului ei, Melente. Acesta a răspuns:
-,,Curva dracu’ , tot pe el, care munceşte din zori
până-n noapte la pescuit, să aducă bani acasă familiei! Tot
pe el îl blestemă să moară!...Nu degeaba se spune că are
ochi de reptilă! Vanghelie trăieşte cu o şerpoaică, nu cu o
femeie!...
În ziua a patruzecea, Iordana a făcut ,,malasolcă”
(peşte sărat, fiert, cu mujdei de usturoi şi cartofi fierţi, aburinzi), plăcintă cu bostan, dar şi plăcintă cu varză călită, cu
murături şi jumeri, şi a scos o sticlă cu vin. L-au chemat şi
pe Vanghelie, cu gând să-l oprească de a mai merge la pescuit în ziua aceea!
Au pus masa sub un agud bătrân.
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Mai picurau ultimile frunze îngălbenite, legănându-se,
deși nu era nicio adiere.
Melente i-a spus lui Vanghelie:
-Nu te las să pleci, vere!...
-Ba plec, vere, aşa a vrut nevastă-mea, să mă
duc!...
Vanghelie a mai băut un pahar şi-a luat ,,babaicele” şi ghionderul pe umăr şi a plecat înspre barcă.
-Melente i-a mai strigat din urmă:
-Vere, să nu faci vreo prostie!...
Pesia l-a ajuns din urmă tocmai la barcă. Luase şi
copiii după ea şi începuse să ţipe de răsuna balta:
-Unde te duci, Vanghelie, şi mă laşi!...Ai milă
măcar de copilaaşi!...Cine o să-i crească!?...Cui îi laaşi?!...
Vanghelie a îmbrăţişat copiii, ca niciodată când
pleca, iar aceştia plângeau fără să ştie bine de ce, poate
imitând ţipetele mamei lor, şi Vanghelie a urcat, întunecat
la faţă, în luntre, aruncându-i Pesei vorbe grele:
-Tu ai vrut! Cine ar putea trăi lângă o femeie
care-i doreşte moartea bărbatului ei?!...Cum să nu ai sufletul pustiit, când ştii că zi de zi trudeşti ca un rob să aduci
agoniseala acasă, că tragi de o viaţă la rame pentru familie,
iar nevasta îţi plăteşte acatist ca să mori?...Tu ai sta cu aşa
ceva?!...
Pesia, cu părul despletit, trăgea cu o mână de
lotcă, să nu se depărteze de mal, bocind, iar în cealaltă
mână ţinea copilul cel mic, de ţâţă, în braţe, dar Vanghelie
a înfipt hotărât ghionderul în mal şi a împins cu putere lotca
pe canal, lăsând-o pe Pesia prăbuşită de durere. Aceasta
a mai ţipat încă o dată sfâşietor, de s-a auzit în tot cătunul:
-Vanghelieee!...Unde te duuuci?! Cui ne laaşi?!...
Iar ceilalţi patru copii, toţi până în şase ani, plângeau, fără
să știe de ce:
-Tată, nu plecaa! Nu ne lăsaa, tată!...
Dar luntrea se depărta printre stufărişuri şi sălcii…
Se făcuse seară şi Vanghelie nu se întorcea, la
ceasul ştiut, de la pescuit. Pesia se gândea că o fi rămas
să bea cu ceilalţi pescari, cum se mai întâmplase…S-a dus
la gârlă şi a văzut că nu era nicio barcă legată de salcia cunoscută. Stelele răsăreau printre crengile desfrunzite prin
care străbătea un vânt molcom, nu foarte rece…Pesia s-a
întrebat dacă nu cumva Vanghelie o fi rămas intenţionat la
coliba lui din baltă, anume ca s-o chinuie pe ea în această
noapte, a patruzecea…O buhă cu ochi de foc se aşeză tocmai pe crengile salciei de care-şi lega Vanghelie barca în
toţi anii care-au trecut!...Pesia a simţit un fior. Pasărea a cutremurat-o, făcând-o să alerge ţipând înspre uliţe, alertând
oamenii…În curând, tot satul ştia că Vanghelie se înecase,
deşi, încă nu se dovedise nimic, doar că nu se întorsese
seara acasă…Totuşi, aducându-şi aminte de blestemul de
care aflaseră cu toţii, s-au gândit că aceasta nu poate fi o

întâmplare oarecare…
Au trimis un flăcău, Procoşa, care luase medalie
la caiac-canoe, să vâslească cu canoia lui uşoară până la
coliba lui Vanghelie, să vadă dacă era acolo, deoarece tot
satul era tulburat.
Procoşa, tânărul campion, s-a întors ca fulgerul
aducând veşti rele: barca lui Vanghelie plutea la întâmplare,
iar pe mal găsise doar raniţa şi şapca acestuia…, iar el, nicăieri…
Alertaţi, pescarii din sat au plecat pe sub un ciot
de lună să-l caute pe cel dispărut. Atâta vreme cât nu fusese
găsit cadavrul, mai era o speranţă… Unii credeau că, poate
voia ca, în felul acesta s-o sperie pe nevasta lui, să-i dea o
lecție deşi, toţi îl cunoşteau ca pe un om dintr-o bucată, care
nu era în stare să facă astfel de glume…
Toată noaptea l-au căutat cu ghionderele, cu vologul, prin canale şi gârle, printre stufărişuri, dar degeaba.
Miliţianul şi primarul sunaseră la judeţ şi chemaseră şi doi
scafandri. Se făcuse ziuă şi nu-l găsiseră pe Vanghelie.
Pesia, plângând amarnic, s-a dus la Melente, prietenul lui cel mai bun, care cunoştea cel mai bine locurile
prin care umblau la pescuit. Melente a luat biciul de cai şi a
plesnit-o pe nevasta lui Vanghelie fără milă peste faţă,
mâini şi umeri. Pesia, femeia cu ochi răi, de reptilă, a căzut
la pământ, plângând, gemând din greu. I se părea că aceste
bice îi uşurau durerea din suflet, pedeapsa îi lua o parte din
povara pe care o ducea în inimă.
Melente rămăsese încremenit de veştile care veneau despre vărul său, de care se despărţise ieri şi cu care
băuse un pahar, nu se putuse clinti din loc să-l caute, parcă
nevenindu-i să creadă că era adevărat ce spuneau toți!
Îşi luase raniţa, se urcase în barca lui şi începuse
să tragă la rame.
Când ajunsese la ceilalţi îi întrebase care era locul
de pe mal în care-i găsiseră ,,şapca, rucsacul, ,,băbăicile”
(ramele) şi unde găsiseră şi o felie de pâine cu o singură
muşcătură şi câteva oase de peşte aruncate alături”. Desigur, barca fusese dusă de curent, dar Melente presupunea
că nu putea să-şi lepede rucsacul şi şapca într-un loc şi să
se ducă să se înece în altul…
Deşi miliţia căutase peste tot, trăgând cârlige şi
plase cu plumbi pe la fundul apei, Melente s-a aruncat sub
valuri şi a început să înoate căutând pe sub rădăcinile de
salcie, care erau pe jumătate înfipte în mal, pe jumătate
atârnând în apă. L-a pipăit pe Vanghelie înecat şi înțepenit
sub una dintre aceste rădăcini stufoase. A încercat să-l
scoată singur la suprafaț, dar n-a reuşit.
Înecatul ,,se ţinea” cu mâinile încleştate de rădăcini, ghemuit pe sub ele. Melente a ieşit din apă şi a ridicat
o mână-n sus:
-L-am găsit!...
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Scafandrii au fost nevoiţi să taie rădăcinile de salcie cu un mic fierăstrău, căci n-au putut să-i descleşteze
degetele de pe ele!
L-au cărat cu toţii pe iarba de pe mal, l-au acoperit
cu o pătură, ghemuit cum era, apoi l-au pus pe o scândură
lată şi l-au cărat în barcă. În sat, un medic legist, care venise
de la Tulcea, l-a aşezat pe o uşă, i-a desfăcut capacul capului, apoi coşul pieptului să vadă dacă era bolnav... Era
sănătos, vânjos! ,,Bătea suta de ani!” a spus doctorul. Plângea şi vecina, Piroşca: ,,Pentru o mână de păr de mistreţ,
a murit!...”
Oamenii din sat voiau să-l linşeze pe noul preot
,,venetic”, plănuiau să meargă cu furci şi topoare înspre
sfântul lăcaş!...
Dar acesta fugise deja, ,,de unde venise” şi nu
avea să se mai întoarcă niciodată în sat. Nu se ştia dacă
cineva îl anunţase dinainte de revolta pe care o plănuiau
sătenii sau fugise de frica celor ce aveau să urmeze!...
Nu-şi închipuise nici el că acatistul oficiat de el la miezul
nopții, singur în biserică, va avea un astfel de sfârşit tragic…
Primarul i-a dat Pesei ,,certificatele necesare şi
dreptul să-l îngroape”.
Dar l-au înmormântat în lipsa preotului. Voiseră să
cheme un altul, din alt sat, dar acesta refuzase, spunând
că ,,îşi dăduse sufletul Celui Întunecat, înecându-se” şi nu
avea voie să înfăptuiască slujba în acest caz…
Pesia îşi smulgea părul din cap de durere şi ţipa-n
cimitir, că a rămas singură cu cinci copii... De fapt, din
negru, peste noapte, părul ei albise…Copiii care plângeau
erau mângâiaţi de săteni...
*
Înăuntrul odăilor casei Pesei erau paturi de scândură cu picioarele din ţăruşi înfipţi în lutul spoit de pe jos.
Saltelele erau umplute cu fân. Rogojini din papură împletită
erau aşezate pe jos.
O lumânare aprinsă lângă pâinea şi apa de pe
masă, ,,pentru strigoi”, să-i îmbuneze.
Într-o covată atârnată de grindă, copilul cel mic,
de ţâţă, al Pesei, Vaniușa.
Înăuntru, bătrâne şi copii, chemaţi de Pesia ca să
doarmă alături de ea, de frica strigoiului ,,care se întorcea
din nou acasă şi o chinuia”. Împrovizase mai multe paturi,
așezând niște scânduri lungi pe scaune, ca să aibă ,,lumea”
pe ce să se odihnească. Toţi veneau ca la priveghi, numai
că acum erau înfioraţi şi curioşi să vadă cum se întorcea
Vanghelie din lumea cealaltă!...
După apusul soarelui, când amurgea bine şi seara
se făcea cenuşie, apărea Vanghelie, aşa cum era el în coşciug: cămaşă albă, vestă, capul bandajat, pantaloni negri şi
pantofi noi- întocmai cum l-au primenit când l-au îngropat!

Când se întuneca de-a binelea, se auzea scârţâitul
cheii în broască. Candela şi lumânările pâlpâiau, de parcă
bătea vântul prin fereastră…Apoi se distingeau paşii hârşâiţi, picioarele lui Vanghelie care se târau pe rogojină şi
umbra lui străvezie. Pe marginea sobei, lampa se stingea
singură totdeauna. Umbra, translucidă, se ducea mai întâi
la copilul din leagăn, Vaniuşa, pe care-l ,,ciupea”. Copilul
ţipa de răsuna cămara. În pat, Maria era îmbrăţişată cu Frusina, de frică. Paşica, Vica, Daria- copiii lui Vanghelie,
înfricoșați, băgau capul sub velinţe.
Baba Ustea, care avea părul alb de lindeni şi era
plină de păduchi, cu baba Haritina şi vecina lor, Melanca
dormeau în alt pat. Iar Pesia, singură, căci nimeni nu avusese curaj să stea lângă ea!
Copilul din leagăn ţipa ,,de te asurzea!”. Apoi,
umbra cu capul bandajat se aşeza pe patul în care sta singură Pesia. Moroiul o ,,călărea”, judecând după felul în care
se ridica velința de peste ea și se cobora... Nevasta moroiului, Pesia, se auzea gemând de frică: ,,Mîîî! Mîîî!
Mîîî!Mîîî!...
Maria şi Frusina închideau ochii şi ,,îşi făceau cruci
cu limba-n gură”. Babele, treze, încremenite, vedeau cum
umbra ,,o chinuia” pe Pesia!
Dimineaţa, nevasta lui Vanghelie era plină de muşcături, zgârieturi şi ciupituri până la sânge.
,,O forţează pe biata Pesia să trăiască cu el!” spuneau bătrânele, care se temeau să nu rămână însărcinată şi să
nască în lume o arătare jumătate nălucă necurată, jumătate
om!
-Trebuia să chemi un popă!…
Dar nici preot nou nu mai venise în sat!...
Când o căinau toţi, Pesia spunea:
-E bărbatul meu!...E dreptul lui…
-Vrei să naști un moroi în lume? Ăsta nu e bărbatul
tău! Vrei să ai un copil cu trimisul lui Satana?...Vrei să naşti
o arătare: jumătate om, jumătate făptură lunatică?!...Un pricolici?!...
A doua seară, când umbra s-a îndreptat spre leagăn, iar copilul a început să plângă, Maruşca a ţipat, de sub
învelitoare, la strigoi:
-Lasă copilul în pace!...Lasă-l pe Vaniușa în pace!
Ce ai cu el?...
Strigoiul s-a întors şi a privit-o cu ochi de foc ce au
trecut prin ea ca prin sită. Maruşca a simţit că ,,i-a luat picioarele”. A vrut să fugă, dar parcă înţepenise. Parcă paralizase! Abia spre zori, după ce a plecat stafia, Maruşca a
putut să-şi dezmorțească din nou picioarele.
Maruşca şi Frusina i-au spus Iordanei că nu mai
vor să doarmă cu Pesia, noaptea următoare, deoarece strigoiul ,,i-a luat picioarele”. Iordana i-a spus:
-Ţi s-a părut, de teamă! Duceţi-vă să-i mai ţineţi
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de urât câteva nopţi…
-Nu! Tu nu ne crezi! Moroiul are puteri!
-Nimeni din cătun nu vrea s-o primească să
doarmă la el acasă pe nevasta lui Vanghelie, din pricina
mortului!...
Melente i-a spus:
-Lasă copiii-n pace! Du-te tu, dacă vrei să-i ţii de urât!...
Frusina şi Maruşca nu s-au mai dus la Pesia.
În noaptea următoare, cei dinăuntrul odăii au auzit cheia
scrâşnind în broască iar strigoiul s-a dus ca de obicei, întâi
la leagănul celui mic. Vaniuşa a început să scâncească.
Apoi, umbra, bandajată la cap, s-a îndreptat înspre patul
nevesti-sii, lângă care s-a gheboșat. Velinţa de deasupra
se ridica şi se cobora ritmic, iar Pesea a început să geamă
de durere, căci o gherănea și o mușca până la sânge, lăsînd-o numai vînătăi, istovită şi cu mintea rătăcită.
Baba Ustea, cea cu cipici găuriţi în picioare, cu răni
de la păduchi şi cu părul alb de lindeni, nemaiputând îndura
ce vedea, a început să înjure ca un birjar, de răsuna cămara, cu gând să alunge duhul rău, că aşa auzise ea din
bătrâni că se procedează, ca să scapi de spiritele rele: trebuiau huiduite şi alungate din minte şi din inimi și din case:
-Futu-ţi Paştele mă-tii, Vanghelie!...De-ăsta-mi
eşti!?... N-ai vrut să rămâi aici, în lume, cu nevasta ta şi cu
copiii tăi, dar acum te întorci din lumea cealaltă ?!...Să piei
din lumea asta, blestematule, umbră necurată, şi chinurile
şi focurile iadului să te mistuie!...Procletule!...
Moroiul, auzind aceste blesteme, s-a întors în pat,
a scos mâna osoasă și noduroasă şi, cu repeziciune, a lovito pe baba Ustea cu dosul palmei peste gură. Avea degetele
ca de schelet, ca a celor îngropaţi de şapte ani! Baba
Ustea, neaşteptându-se la acest ,,dos de palmă”, a paralizat
pe loc, rămânând cu gura strâmbă, cu ochii holbaţi, întorşi
cu albul. Până dimineaţa a stat aşa, cu ochii sticloşi, căscaţi,
şi nimeni n-a mai avut curaj s-o ajute cu ceva, de frica moroiului care-şi făcea mendrele cu nevastă-sa-n pat. Ceilalţi
din odaie spuneau ,,Tatăl nostru” în gând. Baba Ustea a
urinat pe ea, spre dimineaţă puţea îngrozitor când a plecat
Moroiul…
Abia atunci au dus-o celelalte bătrâne la ea acasă
unde au spălat-o și au mai curățat-o de păduchi, fiind uimite
de ,,puterile” pe care le avea moroiul. Asistentul Radu a zis
că doctorii nu mai au ce să-i facă, că degeaba mai cheltuiesc banii cu ea ca s-o mai ducă pe la spital şi apoi să facă
alte cheltuieli s-o aducă decedată înapoi: i-a plesnit ceva la
cap, de frica moroiului! Şi, într-adevăr, după trei zile, baba
Ustea a murit. Lumea era şi mai înspăimântată de Vanghelie!
Acasă, în odaia ei, Pesia a dat cu DDT ca să piară
păduchii rămaşi de la baba Ustea, căci nu mai voiau oamenii să vină să doarmă cu ea!...

Pesia le cocea floricele de porumb, prăjea semințe
sărate şi făcea plăcintă de dovleac, ca să-i ademenească
pe cei care se încumetau să petreacă nopțile cu ea.
Ziua s-a dus cu căruța în alt sat şi a adus un preot
care a citit, a sfinţit casa şi ograda, care i-a dat o iconiţă şi
o cruciuliţă aduse de la Ierusalim…
Trei zile, strigoiul n-a mai venit în odaie, dar se
auzea uruind, vâjâind prin pod, dar şi bolovani trântiți în
uşă…Unii spuneau că, nu numai mortul, dar şi cei vii o chinuiau, pentru acatist şi pentru moartea lui Vanghelie: ,,Ea
a făcut, ea să tragă!” spuneau sătenii.
Totuşi, a patra zi, strigoiul a apărut din nou în casăumbra lui străvezie, translucidă, legată la cap. Pesia era
epuizată, stoarsă de puteri, năucită, cu părul încâlcit, albit
de spaimă. Se vedea că îndura o pedeapsă, ,,un canon”!
Nimeni nu mai voia să doarmă cu ea în odaie,
după ce murise şi baba Ustea.
Pesia umbla pe străzi ziua şi vorbea singură, îşi
smulgea părul din cap, gesticula. Când o întreba cineva de
ce are vânătăi, zgârieturi pe gât, pe sâni, pe mâini, spunea
că noaptea trăieşte cu moroiul care n-o lasă-n pace!
Au internat-o ,,la nebuni”. După două săptămâni,
doctorii i-au dat drumul ca să-i facă pomana de patruzeci
de zile lui Vanghelie, când se presupunea că duhul lui nu
va mai preumbla pe pământ, şi, deci, nu se va mai întoarce
la casa lui! Melente a vânat un mistreţ şi i l-a dus pentru pomană Pesei, împreună cu un sajoc de știuci, șalăi, somni.
Preotul chemat din satul vecin a oficiat o slujbă de pomenire
în cimitir. Dar în biserică nu a citit.
Totuşi, chiar şi după cele patruzeci de zile, strigoiul
începuse iar să bântuie, nopțile, semn că nu voia să părăsească acest pământ, nici casa lui, nici satul... Au internat-o
din nou pe Pesia la un sanatoriu de boli mintale din Babadag, de unde nu avea să se mai întoarcă niciodată, căci
acolo avea să și moară după trei ani, chemată de Vanghelie, care, se părea că nici acolo n-o lăsa în pace.
Copiii Pesei au fost luaţi şi crescuţi de rude.
Canalul în care s-a înecat Vanghelie a căpătat denumirea de ,,Canalul lui Vanghelie”. Pescarii erau urmăriţi
noaptea de o umbră cu cămaşă alba şi capul bandajat care
mergea pe ape… Îşi simţeau mâinile paralizate, nu mai puteau să tragă la rame. Unii au fost traşi în apă şi înecaţi!
Se înţeleseseră să nu mai vâslească pe acel
canal, pe unde bântuia duhul rătăcit, decât dacă erau cel
puţin doi.
Din cauza multor nenorociri care s-au întâmplat
acolo, primarul a luat o hotărâre nemaiauzită: a adus escavatoare, graifere, buldozere şi au astupat pentru totdeauna
,,Canalul lui Vanghelie”, azi locul fiind acoperit doar cu stufărişuri și papură…

135

STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul III, nr. 5-6, IUNIE - DECEMBRIE 2020

BUBULINA

Silvia LuCHIan
O liniște apăsătoare se lăsă dintr-odată. De afară,
se auzea vaietul vântului cu zvâcnet de crengi. Pe pereții
reci și mohorâți ai încăperii se plimbau fantomatic umbrele
triste ale copacilor.
Specialist deja în psihologia durerii, Tăsică încercă
din nou să-l încurajeze pe Gore.
-De ce ți-e teamă, omule? Ceva te chinuie...
-Mi-e greu să-ți spun, dar te-aș întreba eu pe tine
dacă ai cunoscut vreodată sentimentul fricii, care te paralizează și te ține pe loc sau dacă măcar ți-ar fi teamă de el
mai târziu.
-Nu știu...Nu mi-amintesc să-l fi trăit cumva, e cam
devreme să mă pronunț. Totuși, mi-ar fi frică de umilința pe
care mi-ar da-o la bătrânețe sărăcia, boala și neputința.
-Eu, în schimb, nici măcar nu pot privi în viitor, frate
Tăsică, pentru că trecutul mă obsedează, iar în mine crește,
crește un gol nesfârșit. Vuietul vântului, uneori, mă înfioară
și, în vârtejul lui, mă simt smuls și dus departe. Atunci tresar
și mă agăț cu disperare de realitate. Uneori, visez că locuiesc pe malul mării. Visez nopți neguroase și smolite de
negru și albastru închis. Și cerul și marea sunt în aceeași
paletă de albastruri și negru. Pe timp de furtună, valuri mari
și învolburați lovesc cu furie în pereții sinelii ai casei mele,
neîmprejmuită, situată undeva, pe un mal mai înalt. La o
oră târzie din noapte, într-o atmosferă plină de teamă, ca
și când așa ar trebui să se întâmple, în curte, mama pune
rufe la uscat pe frânghie. Eu sunt în casă și privesc speriat
pe fereastră urgia naturii, dar și îngrijorat pentru maică-mea,
care ar părea să nu-și facă griji. Un sentiment de neliniște
crește treptat în mine.
-Asta, da, suprarealism, maestre! Pe de altă parte,
în mintea mea, din imaginile, sentimentele, emoțiile, stările
tensionate descrise de tine, am compus un tablou romantic.
Tocmai mă gândeam la Pluta Meduzei a lui Théodore Géricault, o capodoperă a Romantismului în Istoria picturii universale. Deși nu sunt un hipersensibil ca tine, nu debordez

de atâta imaginație și talent, am retrăit și stările tale cu zgomotele furtunii și ale mării. Ai reușit să mă impresionezi.
Uite, emoțiile au pus stăpânire pe mine, inima îmi bate mai
tare și am lacrimi în ochi. Ești prea dramatic, prietene, și
sunt îngrijorat pentru stările tale. Când ești blazat și nu mai
exiști pentru nimeni, nici măcar pentru tine, când gândești
prea mult, te frămânți, trăiești intens și te consumi ca o lumânare. Eu am mai cunoscut artiști și scriitori, dar la tine,
granițele dintre viață și activitatea ta literară de tot s-au spulberat. Știi, ți-aș pune o întrebare. Nu te supăra...
-Poftim! – spuse Gore, făcând un gest de aprobare
și bunăvoință cu ambele mâini.
-Te-aș întreba, prietene, dacă vreodată ai consultat vreun psiholog...
-Încă nu. Dar m-am gândit și la asta.
-Și atunci...?!
-N-am găsit persoana potrivită căreia să-i
încredințez problemele cu care mă confrunt. Ar fi prea mult
pentru un psiholog, oricât de bun specialist ar fi el și, apoi,
psihologii, ei înșiși au nevoie de psihologi și de psihiatri.
-Îmi pare rău de ceea ce ți se întâmplă și, în
același timp, mi-e necaz pe tine. Vorbești singur și noaptea
în vis și ziua în amiaza mare. Chiar mă sperii. Deschideți
odată granițele cu care te-ai inconjurat, omule, și
mărturisește ce ai pe suflet. Altminteri, nu vei mai scăpa de
gândurile care te bântuie și nu-ți mai dau pace.
Dar gândurile lui Gore plecaseră deja în altă parte
și, din nou, Tăsică Păstrugă încercă să-l trezească la realitate. Nu-i cunoștea trecutul său îndepărtat, dar îl cunoștea
pe cel apropiat sau recent. Dar și prezentul care arată în
culori sumbre, cenușii și teroase.
-Cine-i domnișoara? veni cu o întrebare Tăsică
atunci când acesta rămase cu ochii ațintiți spre tabloul cu
portretul domnișoarei cochete și păreau să treacă dincolo
de el.
-Este ea, Hariti..., Haritina Margulis.
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-Cum v-ați cunoscut?
-Ne-a făcut cunoștință o colegă din școala unde
predam, tot o grecoaică și ea, Fofu Cristodulos. Cu Fofu
mă înțelegeam destul de bine.. Deși cam rebelă, era veselă
și bună ca o doctorie. Într-o seară de toamnă, am întâlnit-o
întâmplător prin centrul orașului. Nu era singură, ci însoțită
de o duduie distinsă, ce nu prea își arăta vârsta, cu trăsături
frumoase, delicată și cochetă. Veneau de la cinematograf.
„Nu vă cunoașteți?” părea ușor contrariată colega
și a făcut prezentările. De atunci, m-am apropiat mai mult
de Fofu. N-am știut de ce. La rândul ei, Hariti și-a întărit
prietenia cu ea. Lucrurile au început să se clarifice atunci
când Haritina Margulis ne-a făcut o invitație mie și lui Fofu,
la ea acasă. Am fost primiți frumos, într-un salon al unei
case boierești, construită într-o diversitate și îmbinare de
stiluri. Mobilierul din lemn scump și sculptat, pianul, o bibliotecă imensă cu cărți rare, obiectele de valoare, toate la
un loc transmiteau ideea treptei sociale a unei familii aristocrate de greci cu preocupările și pretențiile sale. Haritina
rămăsese singura descendentă directă a bunicului ei, Manolis, care venise din Salonic în Orașul de la Dunăre, pentru
a-și spori afacerile. Sora ei, Marula, trecuse la cele veșnice,
răpusă de o boală de care suferiseră tatăl și bunicul ei.
Seara a fost una minunată. De mult nu mă simțisem așa
bine. Haritina știa bine să cânte la pian și avea o voce frumoasă. Era educată, cultă, citise mult. Îi plăcea muzica clasică, în general, dar și alte de genuri de muzică bună. În
seara aceea am recitat versuri, am cântat și am dansat împreună cu cele două grecoaice. De atunci, eu și Hariti am
rămas prieteni și am început s-o vizitez ori de câte ori
simțeam nevoia, în casa ei de pe Aleea Castanilor. Purtam
discuții lungi cu ea, ascultam piese muzicale noi sau vechi.
Era o femeie distinsă, destul de plăcută și delicată.
-Poza aceasta... De când este, când s-a fotografiat? întrebă curios Tăsică.
Părea o fotografie veche, de epocă. De altfel, și
domnișoara părea cam din altă epocă istorică, în ciuda tunsorii cochete și a hainelor ei moderne.
-Poza e de acum doisprezece ani, din timpul prieteniei noastre.
-Asta așteptam să-mi spui. Aici, domnișoara Haritina e de o frumusețe și strălucire aparte. Pare îndrăgostită...Se vede asta pe chipul ei.
-Nu știu, sau...n-aș vrea să cred asta. Relația mea
cu ea nu era decât una de prietenie, fără alte apropieri sau
atingeri.
-Eu nu cred în astfel de relații sau, cel puțin, nu
durează.
-Eu credeam. Cred și acum. Atunci eram mulțumit
și fericit, mi-ajungea prietenia ei, iar eu i-o ofeream la fel.
Dar, într-o zi, am simțit cu teamă cum Hariti se agață cu disperare de mine. Nu cred că aș fi părăsit-o vreodată. Și eu

aveam nevoie de ea. Ea era doctoria mea și-mi lumina
viața, dar nu puteam încălca granițele unei prietenii adevărate. O vedeam cum îmi simțea lipsa din ce în ce mai mult
și suferea. Nu voiam asta...
-Totuși..., o schimbare a avut loc. Nu-i așa? păru
că ar ști Tăsică dinainte câte ceva, din ceea ce ar fi avut să
se întâmple mai târziu.
-Ei bine, îți voi spune, deși nu-mi va fi ușor. În ultima vreme, o vizitam mai des pe Hariti. Pe lângă faptul că
era bolnavă, motiv pentru care se și pensionase medical
dintr-o instituție unde lucrase ca economistă, avea nevoie
din ce în ce mai mult de prezența mea alături de ea. Nu
voiam s-o fac să sufere, dar nici să-i dau mai mari
speranțe...Pe atunci, plecasem de la un liceu și mi-am luat
o catedră la o școală generală, sperând în felul acesta cămi va rămâne mai mult timp pentru scris. Acum doisprezece
ani, când noi abia ne știam, s-a întâmplat ceva...
-Eu te știam mai de mult. Îți cumpărasem trei romane din librărie și aveam nevoie de autografele tale. Acum
patru ani, la „Boema”, într-o seară, ne-a făcut cunoștință
scriitorul acela, Val Isopescu. Întâmplător, l-am cunoscut la
fermă, în una din plimbările sale. Ferma asta și conacul au
atracție pentru ceilalți.
-Mi-amintesc...Atunci, mi-ai făcut o invitație la
Romanești și ți-am oferit autografe. De atunci, am rămas
prieteni. Așa aș dori să rămânem.
-Te asigur că așa va fi. Zii mai departe!
-În anul acela, cu doi ani înainte de Evenimentele
din Decembrie, s-a întâmplat ceva...Din păcate, s-a întâmplat ceva neplăcut. Într-o seară, după ore, la școală avea
să se țină o ședință de partid la care erau obligați să participe și nemembrii. Printr-un coleg, am primit înștiințare că
eu, în mod deosebit, trebuie să fiu prezent:
„Nu știu pentru ce. Probabil, ți se va da vreo sarcină sau vei fi sărbătorit cu vreo ocazie.”
Președinta Organizației de Bază, tovarășa
Breașcă Gherghina, care nu se întâlnise cu mine în ziua
aceea, l-a pus pe un coleg să mă anunțe. O știi și tu pe
tovarășa Breașcă.
-O știu de mult. O țață modernă, boită și fardată
în exces la orice oră din zi, mai mult înțolită decât elegantă,
cu un decolteu destul de generos, care vorbea infatuat și
mergea ca o șaretă, fu cât se poate de neiertător cu ea Tăsică Păstrugă.
-Și pentru că i-ai făcut portretul fără a face economie de figuri de stil, mă voi referi direct la ședința cu pricina.
După un discurs lung, lustruit, plictisitor, într-un limbaj de
lemn, dumneaiei a ținut să facă și o pledoarie despre comportamentul în societate al „omului nou”, despre moralitate
și pudoare. Nu eram atent. Mă plictiseau discuțiile acelea
penibile și așteptam, ca și ceilalți, să se termine ședința.
Dar..., la un moment dat, mi-am auzit numele și am început
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să-i acord mai multă atenție tovarășei Breașcă Gherghina,
după care am rămas șocat. Eu eram dat ca exemplu negativ, nedemn de urmat. Nu știam ce voia duduia. Nu
reținusem nimic din polologhia ei de până atunci ca să fac
vreo legătură cu persoana mea. Până la urmă, aveam să
mă lămuresc. Cică, dumneaei știa dintr-o sursă sigură că
eu și o domnișoară tomnatică de pe strada Aleea Castanilor
întrețineam relații „antisociale, netovărășești” și, ca atare,
trebuia să recunosc totul, să-mi cer scuze, să mă angajez
în fața tovarășilor mei că nu se va mai întâmpla etc, etc.
În timp ce Gore își depăna cu amărăciune amintirile sale, legate de un eveniment atât de neplăcut, Tăsică
nu se mai putu stăpâni și izbucni într-un râs zgomotos.
-Închipuiește-ți, omule, că toate astea se petreceau acolo, într-o ședință, condusă de o cucoană ce se voia
serioasă și, pe deasupra, și moralistă. În fața mea, sub ochii
mei, se petrecea o asemenea obrăznicie. Iar când am auzit
că se face referire și la Hariti și că îi pomenește și numele,
am luat foc: „Domnilor sau...tovarășilor, tovarășă președintă
a Organizației de Bază, nu se poate, ce aud eu..., asta-i obrăznicie. Dar există niște limite ale bunului simț...Protestez!”
„Tovarășe, unde te trezești, la tribunal!?” căuta să
mă înfrunte președinta B.O.B.
„Voi merge și acolo și vă voi chema și pe dumneavoastră. Într-o ședință, chipurile serioasă, am devenit dintrodată victima unei imaginații bolnave și a unor gânduri
vulgare și perverse. Și dacă dumneavoastră considerați că
funcția vă permite să vă legați de niște oameni în maniera
asta, atunci și eu îmi rezerv dreptul de a părăsi această
ședință. Să vă fie rușine! ”
Și am plecat.
-Ceilalți colegi te-au apărat după ce ai plecat?
Doar te cunoșteau, știau ce fel de om ești. Nimeni n-a mai
înfruntat-o pe cucoana aia? întrebă cu indignare Tăsică.
-Ei..., a doua zi, unii au venit la mine, și-au manifestat părerea de rău, dezaprobarea, exact ceea ce nu făcuseră în ședință. Doar Fofu Cristodulos a sărit cu gura un
pic în apărarea mea, dar n-a băgat-o nimeni în seamă. Nonconformismul ei a costat-o scump și toți au privit-o ca pe un
cal breaz. Oricum, îi mulțumesc, dar și celorlalți.
-Niște mizerabili! Mă revoltă lașitatea și ipocrizia
oamenilor. Cred că totdeauna a fost așa: să se țină cu cel
puternic, să se lingușească, să se codoșească, să se joace
la ambele capete, să se parvină. Să nu-ți mai aduci aminte
vreodată de ei! Dă-i dracului! Și, acum, iartă-mi indiscreția,
tu și Haritina ați avut relații...
-Până atunci, nu, dar după ședință, m-am dus direct la ea și i-am povestit cu indignare totul.
-Cum a reacționat?
-La început, m-a ascultat cuminte și, curând, avea
să-și coboare privirea în jos. Dintr-odată, chipul său s-a înnegurat și a izbucnit în plâns. Tristețea ei răvășitoare mi-a

răscolit întreaga ființă, mi-a înmuiat inima și atunci...
-Hai, zii mai departe..., fu cât se poate de curios și
de nerăbdător Tăsică.
-Atunci, am strâns-o în brațe și am făcut ceea ce
nu făcusem până atunci cu ea, spuse Gore cu oarecare
reținere.
-Ei, vezi?! Și ai mai avut îndrăzneala s-o înfrunți
pe tovarășa B.O.B. Dacă ar fi știut ea că în seara aia, în
casa de pe Aleea Castanilor, tu și domnișoara Haritina
aveați să întrețineți relații antisociale și netovărășești, te-ar
fi urmărit și ar fi făcut și niște poze, părea a pune paie pe
foc Tăsică.
-Îmi părea rău, se spovedi mai departe Gore, și începusem să mă simt vinovat față de ea, de Hariti. Mă gândeam că nu mă va ierta, că totul se va termina, se va sfârși
în seara aceea, că îmi va spune să nu trec pe acolo, dar ea
se afundase și mai mult în brațele mele și se agățase de
gâtul meu. De obicei, știa să se refugieze cuminte în
delicatețea sufletului ei, dar atunci, ca niciodată avea nevoie
de mine. Ochii ei mari și blânzi trădau suferințe și dorințe
în același timp.
-Și atunci, ce n-a mers, prietene, de ce n-ai rămas
cu ea?
Gore părea încurcat și întârzia cu răspunsul. Tăcerea lui părea să se prelungească.
-Te mai duci pe Aleea Castanilor, o mai vizitezi?
-Cum? N-ai aflat?
-Ce să aflu?
-Hariti a murit la scurt timp după cele întâmplate
atunci. Avea cancer.
-Sărmana! N-am cunoscut-o. Pe vremea când
eram elev de liceu, uneori, mergeam împreună cu mama la
Biserica Grecească, mai mult s-o ajut când avea câte ceva
de cărat. Mama se simțea bine între grecii ei, iar eu mă bucuram pentru ea. Acolo, am cunoscut-o pe Maruli, sora ei
mai mare. Am aflat apoi că a fost răpusă de o boală grea.
Ca și Haritina, nu a fost căsătorită și nu a avut urmași.
Pe Gore, amintirile legate de Haritina îl răscoliră
și ochii i se umplură îndată de lacrimi. Dacă ar fi cunoscut-o
de la început... Ce păcat că a durat atât de puțin!
-Biata de ea! Știi ce mi-a spus odată? „Eu nu mai
am pe nimeni. De aceea, din ce în ce, mă simt străină în
propria-mi casă. Eu sunt Bubulina, Gore. Bubulina din
Zorba Grecul. Rubedeniile mele nici nu vor mai avea răbdare să-mi dau obștescul sfârșit și îmi vor lăsa casa goală.”
Ceea ce s-a și întâmplat. După înmormântare, am
făcut o vizită la domiciliul Haritinei și...ce să vezi?
-Ograda și casa golite de conținut...
-Ai ghicit. Am intrat cu o cheie pe care ea mi-o dăduse cândva. Prin salonul în care ea își petrecuse mult timp
citind, croșetând sau cântând la pian, unde, cândva, domniseră o curățenie și o ordine desăvârșite, parcă trecuseră
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vijelii neîndurătoare. În afara unor hârtii de ambalaj mototolite, aruncate care-încotro, pe peretele principal încă mai
trona tabloul cu fotografia ei mărită și reușită. Pe un alt perete, înclinat, un alt tablou cu o scenă de epocă reprezentând câteva „fete băetane”, tunse „à la garçon”, cu ochii
mari, încercănați de farduri, cu buze în formă de inimioară
și cu zâmbete artificiale. Pe peretele dinspre Răsărit, într-o
icoană, doi sfinți, cu ochii mirați, parcă fuseseră martori la
cele întâmplate, iar din plafon atârna un cablu din care fusese smuls un candelabru din cristal de Murano. În încăpere
încă domnea un aer închis și mirosea a moarte. Simțeam
că voi fi din nou condamnat la suferință. La început, am fost
șocat, dar treptat, aveam să mă lămuresc, amintindu-mi cuvintele ei:
„Eu sunt Bubulina din Zorba Grecul. Rubedeniile
mele nici nu vor mai avea răbdare să-mi dau obștescul
sfârșit și îmi vor lăsa casa goală. Eu sunt Bubulina, Bubulina...”. Voiam să plec. Nimic nu mă mai reținea acolo. Fără
Hariti, străin mă simțeam și eu. Am luat atunci tabloul ei din
perete și, cu el sub braț, am ieșit afară. I-am dat apoi drumul
cheii în cutia poștală și am plecat fără a mă mai uita înapoi.
-Îți voi repeta întrebarea pusă mai devreme. Ce
anume te-a reținut să-ți unești destinul cu cel al Haritinei?
Cu gândul încă la atmosfera aceea încremenită
din salonul în care el și Haritina, cândva purtau discuții lungi
și erau fericiți în felul lor. Gore oftă.
-Mi-e greu să-ți spun și mi-e teamă că nu mă vei

înțelege. Nici eu nu mă înțeleg suficient. Mă simt vinovat că
Hariti și-a pus speranțele în cine n-ar fi trebuit. A crezut că
și-a găsit în sfârșit fericirea și s-a agățat cu disperare de ea.
-Să fie vorba de vreo altă femeie? Cine e, o cunosc?
-Offf!! Mi-e teamă să mă gândesc. Și acum am
încă amintirea unor frici paralizante și deja simt că mi se
scurge timpul printre cei vii. Nici nu știu dacă aș putea
să-mi adun gândurile mele răvășite pentru ca tu, apoi, să-ți
faci o imagine, să înțelegi cine este ea. Amintirea ei dureroasă mă sfâșie puțin câte puțin, în fiecare zi, și simt că numi voi găsi salvarea decât prin moarte.
-Ea unde este acum?
-Unde este!? Stăm în locuri și în timpuri diferite.
Soarta ne joacă feste și își bate joc de noi. Sunt blestemat,
prietene...Sunt blestemat să duc dorul unei femei, care mă
urmărește prin secole și milenii.
-Asta da, suprarealism în dragoste, spuse Tăsică
Păstrugă, parcă vrând să i-o plătească lui Gore, care, și el,
cu două zile înainte, îi spusese același lucru.
-Știu că nu-mi vei da crezare pentru ceea ce-ți voi
destăinui, dar eu nu am alt adevăr pentru mine, pentru tine
și pentru ceilalți.
-Nu-ți face griji prea mari. Sunt pregătit să te ascult, își încurajă prietenul, cu blândețe, Tăsică.
(Extras din romanul în curs de finalizare Iernitele primăveri)

POVESTEa IEnICERuLuI SanCHIu

nicolae aRITOn
Despre Orhan Ienicerul nu se știau prea multe
lucruri. Nici măcar dacă fusese ienicer sau nu. Singurul lucru care se știa sigur era că luptase în Războiul
Crimeii și se întorsese cam țicnit din Rusia. Ce se întâmplase prin locurile acelea uitate de Allah, iarăși nimeni nu știa să spună, cu toate că erau mai mulți
tulceni care fuseseră acolo cu armatele Sultanului.

Nu se mai știa nici măcar cum își cumpărase
bordeiul din mahalaua tătărească, cu toate că el era
turc selfid și nu vorbea o boabă tătărește. Asta nu că
ar fi fost o problemă prea mare, având în vedere că
Orhan nu vorbea cu nimeni niciodată. Își făcea
conștiincios serviciul de noapte, după care dispărea în
bordeiul lui, din care ieșea doar un fuior de fum, prin
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hornul întortocheat, fără să se știe dacă este de la sobă
sau de la ciubuc.
În noaptea aceea, cam cu un ceas înainte de
chemarea muezinului la rugăciunea din zori, trecu în
grabă prin fața prăvăliilor Bazarului, ciocănind ușor
în ușile de lemn, ferecate cu încuietori de oțel din Ingliterra și porni apoi către Biserica Bulgărească.
Scoase de sub caftan o rangă mică de oțel, bine
ascuțită, de a cărei frică știau toate haimanalele tulcene și se apropie tiptil de ușile mari ale bisericii. Le
ocoli însă, îndreptându-se spre o ușă mai mică, aflată
în spate, ce dădea drept în altar și pe care o construise
doar de ceva vreme popa bulgarilor, ce slujea. Le spusese credincioșilor că în curând avea să izbucnească
marele război cu necredincioșii și biserica trebuia să
mai aibă o ieșire pentru a-și putea salva odoarele în
cazul în care călăreții cerchezi s-ar fi abătut asupra
orașului. Și se știa prea bine de ce erau în stare cerchezii la mânie. Ultima oară furaseră cu totul
bisericuța de lemn a germanilor dintr-un sat de lângă
Tulcea.
De fapt, mica ușiță fusese făcută cu scopul de
a putea scoate mai ușor din biserică colivele și ulcioarele cu vin pe care le primea popa pentru a le sfinți și
împărți săracilor și pe care acesta le încărca în căruță
și le ducea pe șest acasă. Neam de cârciumar, popa
amesteca în beciul casei coliva cu vinul și, după ce
borhotul improvizat fermenta, făcea raki, pe care îl
vindea în cârciuma unui cumnat.
Cu toate că ușa ascunsă era groasă și din stejar,
încuietorile din fier prost țigănesc săriră ca mărgelele
sub apăsarea țepușei de oțel a lui Orhan. Turcul intră
tiptil în altar, încercând să zărească mai bine la lumina
slabă a candelei ce ardea cu flacără mică pe peretele
dinspre răsărit. Cu toate că în altar se aflau odoare de
preț din aur și argint, ochii turcului căutau altceva. Știa
foarte bine cum trebuia să arate cartea bisericească,
scrisă în slavonă, ba chiar și la ce pagină trebuia să o
deschidă.
Găsi mai repede decât se aștepta ceaslovul, care
era aproape la fel cu cel din biserica din Crimeea. Îl
deschise cu grijă, la pagina cu imaginea Sfântului
Gheorghe ce răpunea balaurul și rupse, cu un gest
scurt, foaia de hârtie groasă. O vârî la brâu și, fără
să-l ispitească nimic altceva din bogăția de aur și argint din altar, ieși pe ușa grea, cu încuietori inutile.

Ajuns afară, căută din priviri scara meșterilor
ce reparau la acoperișul de olane, care știa că era rezemată de unul dintre pereți. Fără să ezite nicio clipă,
începu să urce spre acoperișul bisericii, în timp ce
zorii dădeau să învingă întunericul. Sus, se așeză pe
țiglele de lut, care încă păstrau în ele căldura soarelui
de peste zi, îndreptat fiind cu fața către Mecca, locul
sfânt. Scoase de la brâu foaia de carte ce îl înfățișa pe
Sfântul Gheorghe și o pungă de mătase plină cu tutun
negru din Persia, pe care plătise cu 10 kuruși. Își răsuci o țigară din hârtia ceaslovului, pe care presărase
tutunul mărunțit, așa cum învățase în război. Aprinse
ciubucul de hârtie și trase adânc în piept fumul tare,
privind pierdut în zare, în timp ce muezinul îi chema
pe credincioși la prima rugăciune a dimineții.
Cu treizeci de ani în urmă, Orhan făcea parte
dintr-un regiment de artilerie comandat de un prusac
turcit. Cu toate că aveau tunuri Krupp din cele mai
bune, rușii îi învinseseră de câteva ori, făcându-l pe
frâncul turcit să-și piardă mințile de supărare. Dăduse
ordin să fie confiscate toate narghilelele și ciubucele
din regiment, urlând în fața soldaților aliniați că fumul
pe care îl înghițeau cu atâta patimă le luase vlaga și
curajul de a lupta. Pusese apoi ca acestea să fie distruse cu ciocane grele de fier, astfel încât să nu rămână
nimic din ele. Unii soldați încercaseră să mestece tutunul, alții să îl tragă pe nas, așa cum văzuseră că fac
soldații francezi. Până când, într-o zi, un tătar venise
cu câteva cărți furate dintr-o biserică rusească. Plutonul lui primise un ceaslov și tătarul îi învăță cum
să-și facă ciubuce din hârtie. Orhan fumase atunci cel
mai gustos ciubuc din viața lui, din tutun negru persan, înfășurat în chipul Sfântului Gheorghe. Acum,
când se simțea singur și nefericit, mai voia să trăiască
o dată clipele acelea minunate.
Trecuseră aproape douăzeci de ani de la Războiul Crimeii, țigările din hârtie abia apăruseră și se
vindeau prin spițeriile din Constantinopol și din alte
orașe împărătești, ca leac pentru răceală și boli de plămâni. Istoria avea să scrie că era invenție frâncă, când
adevărul era că Orhan, alături de alți soldați otomani,
fuseseră poate primii care fumaseră trabucuri din
hârtie.
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LUMINA DIN APUSUL DE SOARE

Raluca-adina mIHOn
I
Ochii ei mari priveau cu indignare, respiratia incetinită
îi dădea o senzaţie de sufocare, inima nu mai bătea decât
încet, fără speranţă. Dupa câteva minute reuşi să-şi revină
și intrând in camera ei inghesuită cu geamuri mici, cu perdele groase, cu miros inţepător de parfum de lăcrămioare,
cu toate lucrurile vraişte, se trânti pe pat cu faţa în sus fără
a simţi lacrimile ce-i curgeau pe obrajii palizi. Işi înăbusi un
suspin și numai în câteva minute adormi.
Se trezi brusc și deschizând ochii mari simţi o durere
de cap amețitoare. Se repezi să bea un pahar cu apă și
ameţi atât de tare încât scăpă paharul. Îl lăsă acolo fără
să-i pese şi îşi purtă părul lung si negru pâna la geam unde
cu privirea pierdută, cu gândul departe sesiza picaturile mari
de ploaie ce băteau viu în geamul din fata ei. Nu se auzea
nimic decat ticăitul enervant al ceasului, un freamat ușor și
stropii de ploaie ce băteau neîncetat.
Minunat! Lăsă să-i scape de pe buzele roşii şi pline,
remarcând jocul naturii unde totul părea dezmierdat de
ploaia ce se lăsase asteptată prea mult timp.
Era mai liniştită acum, ideile se jucau în mintea ei,
nu era totul clar, nici nu voia să fie, dar trebuia să ia decizii.
Durerea de cap se mai potolise, dezordinea din camera nu
mai părea enervantă, părea totul confuz, atunci când avea
o problemă toate lucrurile păreau incomode, până și lucrurile din cameră sau din dulap, era dezordine totală atât în
mintea ei cât și în ceea ce o inconjura. Dar lăsa lucrurile
așa, nu o mai deranjau, renunță să facă ordine în dulap și
coborî la cină.
Totul era normal ca și când nimic nu se întâmplase,
discuţiile ce avuseseră loc erau acum uitate. Zgomotul tacâmurilor rupea liniştea ce se lăsase peste întreaga încăpere.
Zilele treceau fără ca nimic important să perturbe liniştea în casă, totuşi dorinţa de evadare era permanenta
îngândurare. Aşa că se îmbrăcă repede şi ieşi pe uşă.

Aproape de natură, urmărea cu deosebit interes pescăruşii
ce-şi unduiau aripile albe în adierea proaspătă a vântului
de dimineaţă. Nisipul era uşor umed, valurile se spărgeau
spumegând în ţipete lungi de mal. În depărtare două vapoare umpleau peisajul, aproape de mare scoicile luceau
umede în bătaia somnoroasă a razelor de soare.
Trase aer în piept, un aer înţepător şi plăcut, o combinaţie între nisip umed, scoici, alge şi apă sărată. Intră cu
picioarele în apă şi simţi spuma răcoritoare a primelor valuri. Pietricelele ce se iveau prin limpezimea apei vesteau
o zi caldă după cinci zile de ploi. Rochia vaporoasă lăsa
să-i inunde de plăcute senzaţii adierea uşoară a dimineţii.
Soarele urca şi mai falnic pe cer, iar căldura plăcută
a zilei o purta peste orele ce se topeau în gând, momente
când laşi timpul să se joace, când pluteşti şi nimic nu mai
contează. Se mai liniștise, privea acum altfel lucrurile, era
fericită, da, putea spune asta sincer și cu bucurie. Timpul
trecea repede fără să simtă și era de ore bune plecată de
acasă. Fără să se gândească la consecințe intră în casă
foarte linistită, însă nu apucă să închidă ușa în urma ei pentru că se izbi de privirea rece, tăioasă a siluetei inalte,
slabe, încordate din fața ei. Ochii ce o priveau i se păreau
acum mai închiși la culoare decât îi văzuse vreodată .
- Ce s-a întamplat, tata?
- Poftim? Mai întrebi? Pe unde ai umblat? De ore te
aștept. Am crezut că ți-ai băgat mințile în cap și tu umbli visând pe străzi, m-am certat și cu maică-ta din cauza ta. Hai,
intră ce stai și te uiți la mine!
Ușa se închise în urma ei fără să știe cum, își lăsă pantofii
la intrare și se repezi în camera ei.
- Ce faci acum? Unde te duci? Nu vrei să vorbim?
- Nu, tata, nu! Vrei să ne certăm din nou?
- Dar cine a zis că trebuie să ne certăm, vreau doar să
vorbim.
- Văd că doar asta vrei.
- Adică? Mă provoci?
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- Uite, uite, nu pot să-ți zic nimic, lasă, vorbim după ce
te liniștești.
- Îmi spui tu mie ce să fac?
Înainte ca lucrurile să se înrăutățească, intră în cameră
o femeie de talie mijlocie, cu părul strâns, palidă, cu privirea
caldă și cu cel mai senin chip pe care fata il zărise în toată
viața ei. Privirea femeii se opri asupra fetei care o implora
să tacă, liniștea pe care o transmitea acea privire nu putea
fi mai caldă, mai drăgăstoasă, mai dulce decât a mamei.
- Ce s-a întamplat? zise calm vocea femeii.
- Păi vreau să vorbesc cu ea și mă înfruntă, uite vezi ce
privire are, se vede că nici macar nu vrea să mă vadă.
- Nu mai exagera, te rog! Hai în bucătărie să mă ajuți
să pregatim masa, lasă că vorbiți după ce mâncăm! Nu
crezi că e mai bine?
- Nu știu ce e mai bine. Da, în fine văd că nu am nicio
șansă.
Parinții fetei părăseau camera în liniște fără să mai
spună nimic. Fetei i se înnodau cuvintele în gât, încerca să
se liniștească singură și reuși. Soarele ce încalzea acum
orele de prânz îi aminteau fetei că lipsise ore bune. Înainte
să se schimbe si să coboare la masă aprinse calculatorul
să asculte muzică. In zece minute aparu la masă.
- Dacă mai stăteai mult mâncai singură! îi spuse tatăl
cu privirea în farfurie și printre dinți. Tâmplele se vedeau
zvâgnind de agitație.
- Liniștește-te, dragă, o să-ți fie rău din nou, lasă mâncarea să se liniștească în stomacul ăla plin de nervi, nu vreți
să vă liniștiți odată? Vocea acum iritată a mamei alunga
parca spiritele rele.
Masa de prânz i se păru fetei că dură o veșnicie. Nici
mâncarea nu-i plăcea și asta se vedea, ceea ce părea săl agite mai mult pe singurul bărbat de la masă. După o ora
de odihnă, avea sa inceapă o discuție ce putea lămuri lucrurile.
- Lasă, uite am vorbit cu el si recunoaște că a fost cam
dur, dar trebuie să înțelegi și tu că vestea asta l-a șocat.
Gândul ăsta al tău de a merge la mănăstire pentru o săptămână l-a speriat.
- Da, mamă, înțeleg! Dar nu va fi definitiv, pur și simplu
câteva zile, simt nevoia nu știu de ce.
- Da, vezi tu, el o ia ca pe un capriciu, se gândește că
acum tu nu știi exact ce vrei, simte că visezi, fără să iei viața
așa cum este, să faci ceva serios, să vadă că ai crescut, că
deciziile pe care le iei să fie constructive, nu să pierzi timpul.
- Atunci să mă lase să decid ceea ce vreau să fac, ce
poate fi rau în a merge la mănăstire câteva zile, ce, ii este
frică să nu rămân acolo?
- Da! s-a gândit și la asta.
- Da, normal, din punctul lui de vedere eu visez prin
orice alegere pe care o fac, nimic nu e serios, în afară de

studii, celelalte sunt prostii, o pierdere de timp. Dar hai să
mă cunoască și pe mine ca om, nu să urmarească doar
evoluția profesională și atât, îi este frică că o să ajung muritoare de foame? Sunt tânără, pot face multe lucruri de care
poate fi mândru, dar nu vrea sa le vadă.
- Eu cred ca exagerați amândoi, aveți răbdare unul cu
altul!
- Bine, mama!
- Hai ca am vorbit deja cu tatal tău și mergem duminică
la mănăstire, dar doar la slujbă, mi-a spus că daca vrei sa
rămâi să vorbești tu cu măicuțele de acolo, să te descurci
singură.
II
Era una din cele mai toride zile ale lunii iulie, mașina
ce se indrepta cu viteza spre hotel îl facea pe șofer sa admire natura din mers și să savureze peisaje de poveste.
Peisajul viu și colorat de vară iți dădea senzația că privești
imagini dintr-o carte. Ajuns în oraș șoferul respira prin geamul coborât al mașinii aerul curat de munte și simți că pătrunde într-o altă lume. I se făcuse foame așa că se opri
să-și cumpere un covrig cu miere și nucă și rămase plăcut
surprins de ospitalitate, mai ales că era străin. Fusese informat că în oraș sunt patru hoteluri și că nu este nevoie să
meargă tocmai la Blackwood.
- Multumesc, dar mă întâlnesc acolo cu un coleg de facultate!
Se apropia de hotel și-l vedea enorm, dar extraordinar
de straniu. Soarele își trimitea razele în geamurile hotelului
ce-i zâmbeau crud. La o oarecare distanta, deși nu putea
aprecia bine, zări o mănăstire urcată pe munte și înconjurată de brazi de un verde intens. Și Blackwood era înconjurat de brazi mai solizi decât văzuse el vreodată, era foarte
plăcut, o răcoare parfumată de pădurea din apropiere. Mirosul de brazi, frunze si pământ il făcuse pentru o clipă să
uite de ce se afla colo. Iși propuse încă de acasă să se
simtă cât mai bine posibil. Măreția hotelului îl făcea să se
simtă rege, puternic, o putere cu care poți cuceri lumea, se
trezea în el o forță necunoscută , zdrobitoare . Trezit din
visare de deschiderea porților maronii ale hotelului, urmări
cu privirea un loc de parcare.
Intrând în hotel se adresă prezentabilei domnișoare
de la receptie întrebând de colegul său de facultate:
- Bună ziua! mă numesc Damaschin Paul, colegul meu
a rezervat aici o cameră pentru amândoi, Pencart Daniel,
suntem colegi de facultate...
- Da, desigur domnule, camera dumneavoastră este la
etajul 2, camera 32.
- Vă mulțumesc...
- Andrei, ajută domnul cu bagajele!
Andrei avea niște trăsături foarte drăguțe, niște ochi
mari căprui, pe buze avea un zâmbet natural , obrajii viu
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colorați un ten măsliniu finisat într-o podoabă capilară de
un negru intens. Ajunși în fața camerei 32 Andrei bătu de 2
ori în ușă, tuși ușor, apoi intră la îndemnul unui glas slab
din interior.
Camera era foarte frumos aranjată, foarte spațioasă,
cu două paturi, mobilă din lemn masiv deschisă la culoare,
două vaze cu flori, două fotolii și o măsuță în mijloc. Daniel
stătea pe unul din fotolii și aranja niște cărți pe masă.
- Paul, de-abia acum? Te aștept de vreo trei ore. E două
fără zece, ziceai că vii de dimineață .
- Da, știu, i-am telefonat mamei de la facultate si am dat
cu ochii de Rebeca și știi cum este ea, nu am putut scăpa
până nu i-am spus unde? Ce? Cum?...
- Nu-mi spune că ai zis că vii aici ?
- Nu! i-am spus doar denumirea hotelului, ciudată denumire apropo...
- Of, Paul, fii sigur că ne trezim cu ea aici.
- Poate ca ochii ei verzi m-au făcut să-i spun, are un fel
ciudat de a te privi.
- Of . Voi ăștia cu privirile , cu ochii, hai ia-ți valizele de
la ușă.
- Drăguț Andrei ăsta! Spuse cu privirea spre valize Paul.
- Ți se pare?
- Da ! de ce? Ție nu?
- Of , Paul mai vorbim noi altă dată despre asta. Acum
hai să mâncăm ceva, pun pariu că n-ai mâncat nimic.
Comandaseră două porții de pește, vin și din partea
casei prăjituri cu gem de fructe de pădure. În timp ce mâncau, discutau despre originile lui Daniel și Paul își aminti că
în primul an de facultate mai auzise relatată povestea
mamei lui Daniel, englezoaica căsătorită cu un român.
- Auzi? Recepționera zici că-i franțuzoaică, nu ți se pare?
Da , puțin.
- Vai tu, și ce înfumurată pare, sigur e rudă cu patronul
sau are pile pe aici!
- Paul, iți amintesc că patronul este unchiul meu, fratele
mamei și dacă Margareta era vreo pilă sau vreo rudă, știam
asta.
- Aha! Margareta deci, asa o cheamă! vai , dar ce privire
are, zici ca stă la pândă.
- Da.
- Ia uite ce țipă acum. Ha, ha!!!
- Poți fi mai puțin zgomotos! Hai să ne plimbăm puțin!
- E patru de abia, mai stăm puțin.
Timpul se scurse atât de repede încât cei doi colegi
tresăriră uitându-se la ceas. Era șapte seara, și cei doi ieșiră
din hotel în grabă sub privirile reci ale recepționerei. În fața
hotelului îl întâlniseră și pe unchiul lui Daniel . Daniel avea
două verișoare din partea unchiului său, mătușa lui murise
bolnavă de cancer și în memoria ei unchiul ridicase acest
hotel ca mai apoi să-l lase moștenire fetelor care se aflau
momentan în Anglia, și cine și-ar dori să se stabliască aici?

se întreba Paul care fugise cu gândul la faptul că nu avea
rude așa de importante cu care se putea mândri. De fapt
peisajul era superb, natura te completează, te hrănește, îți
oferă refugiul de care ai nevoie, mai ales atunci când ai pierdut pe cineva foarte drag, acestea erau spusele unchiului
și avea dreptate, se gândea Paul.
- Mergeți în plimbare? Vă recomand înainte de toate să
vedeți lacul, este un loc superb! Haideți, vă arat drumul.
Ajunseră acolo pe înserat. Totul era superb. Era o seara
caldă, un parfum plăcut , cerul de vară iși îmbrăca rochia
de noapte. Trei drumuri duceau in acest loc minunat, cel din
oraș, de la hotel și drumul de la mănăstire. Lacul în mijlocul
pădurii era divin, iar în acea seară părea de cafea. Printre
ramurile copacilor înalți se pierdeau ușor primele raze ale
lunii. Nu după mult timp o lebadă de un alb imaculat alunecă ușor pe lac, unduindu-i suprafața. Martorii acestui peisaj iși ținuseră pentru o clipă respirația, dacă cineva putea
povesti acest moment niciun cuvânt din lume nu putea descrie ceea ce natura este în stare să dezvăluie. Să fi văzut
cum lebăda tremura sub lumina plăcuta a lunii, și cum lacul
ca un podium negru sta sobru și parcă mut în fața
frumuseții. Ai fi zis că este o lacrimă de lapte într-o mare de
cafea, atâta gingășie și frumusețe. În acea noapte, Paul
visa în patul lui cu ochii deschiși la acel peisaj și simțea
parcă nu fusese ceva real, ci o imagine din basmele copilăriei menită să-l fascineze încă o dată.
III
Zilele treceau plăcut și izvorul de viață al tinerilor curgea cu bucurie. Vorbiseră mult, se plimbaseră prin oraș, cunoscuseră oameni. Rebeca îi găsi bineînțeles și se
împrietenise cu fetele unchiului lui Daniel, patronul hotelului
Blackwood, care sosiseră din Anglia în vacanța de vară.
Paul se izbise de un lucru care-i scăpase sau poate îl uitase, că verișoarele lui Daniel erau gemene. Hope (speranta) si Joy (bucurie). Ai fi zis că Hope era mai frumoasă ,
deși erau gemene, păreau foarte diferite, lucru care se confirmă.
Era multă suferință, o durere ce nu poate fi ștersă cu
nimic, moartea mamei le marcase sufletul, precum fierul încins, lăsând cicatrici adânci. Oamenii din jur, situațiile în
care te aduce viața te schimbă. De ce privirea unui om ascunde atât de multe și exprimă atât de puțin?Paul simțea
că singurul dușman îi era timpul, care lăsa în urmă doar
amintiri. Este greu de descris în cuvinte prietenia adevarată.
Ceea ce avea să se întâmple avea să fie cea mai frumoasă
experiență a tinereții lui. Afla din ce în ce mai multe despre
familia prietenului și colegului său Daniel. Asta îl ajuta să-l
cunoască mai bine, iar acest lucru îi unea mai mult. Este
uimitor cum poți descoperi un om în timp.
După două săptămâni Rebeca iși sună cea mai bună
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prietenă care se alătură grupului, Veronica.
Deși se cunosteau destul de bine de acum, erau momente cand se simțeau stingheri, tăcuți. Erau prieteni acum,
iși puteau dezvălui cele mai ascunse sentimente, secrete.
Paul începuse să simtă o caldură puternică în piept de câte
ori o privea pe Veronica, inima o lua la fugă, simțea că
nu-și mai găsește cuvintele, era ceva frumos și palpitant ca
o adrenalină. Privind-o pe furis pe Veronica, deși o cunostea de la facultate, acum îi părea altă persoană, îl iubea pe
Dumnezeu. Doare ! ce doare! Se gândea Paul. Se spune
că timpul le vindecă pe toate, dar nu este adevarat, timpul
doar le arunca departe, dar lasă urme adânci – și spunem:
„Parcă a fost ieri!”
Mergeau la petreceri, se plimbau, petreceau nopțile
împreună la Paul și Daniel în cameră, vorbind de parcă se
vedeau pentru prima dată, se destăinuiau, plănuiau , visau
împreună. Veselia și strânsa legătură dintre ei părea că nu
avea să se rupă niciodată. Erau tachinări frecvente între
Rebeca și Daniel care amuzau copios pe toată lumea.
- Voi două sunteți mai mari cu un an ca noi, noi suntem
anul trei, voi ultimul! spuse Rebeca euforică după două pahare de șampanie.
- Vai tu, ce concluzie ai tras! o înghionti Daniel.
- Mâine plecați, nu? continuă Rebeca fără să îi pese de
ceea ce spusese Daniel.
- Da, și plecăm cu părere de rău, este prima vară când
ne simțim atât de bine aici la tata! spuse oarecum melancolică, Hope.
- Da, pentru că este prima oară când ne întâlnim aici la
hotel, spuse sec Daniel.
- Eu m-am simțit minunat printre atâtea fete! Mai că am
fost singurul bărbat de aici. Ha, ha, ! hâc, pardon!
- Ai băut cam mult, Paul, hai să spargem gașca!
- Ei, Daniel, dar este de abia unu noaptea, mâine fetele
astea pleacă,hâc, pardon, azi!
- Da, este o petrecere de despărțire, nu? Spuse Rebeca
zâmbind forțat.
- Dacă voi vreți.
- Da, vrem, Daniel, vrem nu-i așa că vrem? Și iși roti
ochii prin cameră sa îi cuprindă pe toți și ochii ei verzi se
măriră într-un mod ciudat observându-l pe Paul cum o privea pe Veronica. HEIII!!
- Da, da! strigară în cor gemenele Joy si Hope.
Pe la patru dimineața fetele plecau la ele în cameră cu
scuza că nu terminaseră de împachetat, deși dady putea
să le trimită mai târziu ceea ce lăsau la hotel. Rămași singuri
în cameră Daniel și Paul se priviră un moment și Daniel interveni:
- Așadar Veronica se afla la mănăstire când a sunat-o
Rebeca, nu? De aceea a venit așa de repede.
Paul roși și simți acest lucru, dar nu-i mai păsa că Daniel
era martor la toată scena, băuse multicel și limba lui aluneca

ușor.
- Da, da a venit repede, repede, re-pe-de!
- Ce-ai, te-ai tâmpit?
- Nu, poate m-am îndrăgostit, și credeam că ți-ai dat
seama!
- Off, ești beat.
- Ooof, sunt beat!!! Eu nu, nu nu ....
- Încetează uite ai început să cânți!
- Da!!! de fericire.
- De fericire?
- Da , pentru că pleacă pistruiatele și nu pleacă Veronica.
- Aha , păi mai stăm vreo trei zile cam așa.
- Ei prietene, în trei zile se pot întâmpla multe!
- Și? Veronica știe că o iubești?
- Păi i-am arătat prin strângerile , pardon, strângerile de
mână, prin gesturi simple știi tu, i-am cântat, i-am...
- I–ai cântat? Doamne!
- Da ,Doamne! am și sărutat-o, hâc, de două ori.
- A, da , e ceva!
Prima oară cred că din curajul dat de șampanie iar a
doua crezându-mă sub efectul ei! și Paul deveni brusc serios.
- Ei, acum ce ai?
- Păi m-am îndrăgostit măi! Și tu cu Rebeca, ai?
- Te –ai tâmpit serios, eu cu ... cu
- Cu –cu..
- Încetează e târziu hai stinge lumina. Și cred că ar trebui
să-i spui Veronicăi ceea ce simți nu să îi cânți.
- Crezi ? zise scurt pe întuneric Paul.
- Da, sigur, ce zici mâine? și-l apucă un râs greu de controlat.
- Bine măcar că-ți vine să râzi! Noapte bună!
- Hai, noapte bună!.
Se treziseră pe la nouă jumătate și Paul era hotărât să
îi spună ceea ce simte Veronicăi, tremura tot, își frecă mâinile parcă se pregătea să ridice ceva greu de jos. Ieși din
cameră în fugă și văzu niște valize, dar nu le dădu
importanță.
- Hei Paul stai!
Întoarse capul după Daniel fără să se mai uite în față,
deși alerga nebunește pe coridor. Simți o lovitură în piept și
se sperie , vru să se tragă în spate dar ameți si căzu.
- Doamne ce mă doare!
- Te rog, te rog dă-te la o parte!!!
Veronica era sub el oarecum gheumuită în urma loviturii și îl ruga să se dea la o parte. O privi atat de nedumerit
și într-un final sesiză lacrimile din ochii ei.
- Plângi? Of, Doamne, îmi pare rău. Te-ai lovit, îmi cer
mii de scuze, nu te-am văzut!
- Nici nu aveai cum, alergai cu capul întors.
- Hai gata, iarta-mă! și fără să vrea , dintr-un impuls de
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a o proteja o luă în brațe și o ridică de jos. Simți iar acel val
de căldură, inima batea să spargă pieptul, mâinile tremurau.
- Ce faci? Dă-mi drumul.
- Ohhh, scuze, scuze!
Rămăseseră așa privindu-se fără să-și vorbească
până cand Daniel își făcu apariția gâfâind.
- Ești bine? Te-a lovit? Uite plânge! Păi da , amețitule!
și uitându-se la Paul văzu că era palid , prietenul lui suferea.
- Îmi pare rău, iarta-mă! te rog.
- Stai liniștit Paul nu plâng pentru că m-ai lovit tu. Plângeam înainte, nici eu nu te-am văzut pe tine. Nu este nicio
problemă, stai linistit.
- Atunci?de ce plângi?
- Păi.... a, Rebeca, mă ajuți?
Venirea Rebecăi îi trezi pe toți , era atât de frumoasă,
ochii ei verzi străluceau puternic, părul șaten lăsat liber pe
spate o făcea să pară o actriță de cinema, rochia lungă din
voal lila plutea peste corpul ei frumos și tânăr.
- Da desigur că te ajut, unde sunt valizele?
- Valize ? ce valize ,ale englezoaicelor?
- Nu , Paul ale ei. Pleacă la mănăstire într-o oră.
- Pleci? Paul întoarse brusc privirea către Veronica care
nu mai plângea, strângea în mână șervețelul umed și privea
în jos.
- Da, plec, tata nu știa că am venit aici, și cum a aflat a
înnebunit de supărare, el mă știa acolo și, ei bine, vine să
mă ia într-o oră. Nodul pe care îl simțea în gât nu o mai lăsă
să vorbească.
Paul simți o durere de cap îngrozitoare, parcă îl durea
tot corpul, părea că nu i se întâmplă lui, oare exagera?
- Păi , eu ,... pot să te ajut cu ceva?
- Nu, nu, uite, Andrei se ocupă de bagaje, stai liniștit!
Paul îl privi cu înțeles pe Daniel care nu iși mai găsea
cuvintele și o privea furios pe Rebeca care se strâmba la
el.
- Proasto !!!
- De ce o faci proastă? pe Rebeca? Ei , Daniel.
- Că așa mi-a venit, bine? Scotea limba la mine.
- Si ce? nu are voie?
- Hai gata, zise Veronica cu un suspin, hai să mergem
jos azi pleacă și Joy și Hope.
Coborâseră toți în liniște parcă erau sedați. Jos, gemenele îmbrăcate amândouă în roz , îi zâmbeau larg lui
Margareta de la recepție care le privea rece.
- Și ? gata vacanța?
- Da, Margareta , gata zise Joy.
- Acum, Anglia, superb.
- Da , superb. Haide, Hope, ne asteaptă mașina, uite au
coborât!
- Hello darling!

Și Joy sări la gâtul Rebecăi spunându-i că este cea mai frumoasă tânără pe care o văzuse până atunci. Își luaseră la
revedere promițând că o să țină legătura chiar și pe internet
acum că tehnologia a evoluat. Ieșiseră toți afară, era insuportabil de cald sau cel puțin așa simțea Paul, mașina era
pregatită și fetele fluturară mâinile pentru ultima dată, iar
cei patru martori urmăreau mașina cu emoție și tristețe,
până când aceasta se făcu nevăzută.
- Și acum? Hai să mâncăm o inghețată până vine tatăl
tău, nu?
- Da, Paul, ai dreptate, se repezi Rebeca.
Stăteau pe o canapea lungă, roșie, așteptând
înghețata, în timp ce Paul se gândea cum să-i spună Veronicăi ceea ce simte, Daniel se chinuia să citească o
broșură, în timp ce Rebeca o înveselea pe Veronica. Atmosfera deveni apăsătoare la un moment dat, nu mai aveau
parcă ce să-și spună, și chiar atunci apăru Radley Wentworth, unchiul lui Daniel și patronul hotelului.
- Buna ziua copii! Au plecat fetele mele of, sunt un tată
chinuit.
- Sunteți un tată norocos, aveți două fete superbe!
- Multumesc, Rebeca!
- De fapt nu vroiam să vă deranjez, cu tine voiam să
vorbesc, Daniel. Știi hai în birou la mine. Mă scuzați, copii,
afaceri. Zâmbi și ieși din cameră urmat de Daniel care deveni foarte serios.
- A! și eu am uitat ceva în cameră, voiam să-ți dau acum
la plecare Vero, este o carte, imediat vin.
IV
Rămași singuri, Veronica și Paul iși fereau privirile
simțind că nu găsesc cuvintele potrivite pentru a începe o
conversație. Mâna lui Paul atinse brațul ei și simți nevoia
să-i spună ceva, un singur cuvânt, liniștea asta era criminală. Mâinile lor se strânseră timide în aceeași liniște, cu
privirile in direcții opuse parcă erau niște copii. Sosise
inghețata dar niciunul din ei nu mai avea nevoie de ea
acum, Rebeca parcă plecase intenționat nu se mai întorcea
odată, aveau nevoie de încă cineva în încăpere. Se simțeau
ca doi magneti, Paul se gândea că și ea trebuia să simtă
ceva, era imposibil, o simțea, timidă , firavă, cu gândul la
el. Întoarse privirea spre ea și o privi, simți că începe să respire mai greu, că ochii i se umezesc, văzu profilul ei frumos
cu nasul mic, buzele pline și roșii, părul negru ondulat strâns
la spate, pielea ei albă îl dezarma. Se gândea că era bărbat
și trebuia să se stăpânească, nu se știa așa de slab. Îi cuprinse fața cu o mână în timp ce cu cealaltă o ținea strâns
pe a ei. Se apropie să o sărute, dar nu avut timp, Rebeca
intră în cameră veselă cu o carte în mână și exclamă
aproape țipând:
- Uite-o, afurisita, nu o mai găseam! Ochii ei verzi care
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luceau puternic observaseră că fusese indiscretă și îi păru
rău, dar nu mai era cale de întoarcere.
- Și eu care credeam că plecaseși intenționat! zise Paul
cu tristețe în glas.
Veronica roși și îl privi pe Paul pe furiș în timp ce acesta
îi aruncă o privire plină de reproș Rebecăi care stătea
nemișcată în pragul ușii cu cartea în mână și nemaiștiind
ce să spună înaintă și lăsă cartea pe masă, văzuse
înghețata care începuse să se topească, văzuse că cei doi
nu se atinseseră de ea, dar reuși ironic sa zică:
- E, cum este înghețata?
- Nu primi răspuns, se auzeau doar pași pe coridor care
anunțau venirea lui Andrei, la fel de creol, și zâmbăreț.
- A sosit tatăl dumneavoastră, domnisoară Veronica!
- A, bun, coborâm imediat. Și Veronica se ridică, luă cartea de pe masă, o lua pe Rebeca de braț, lăsându-l pe Paul
pe canapea cu maxilarul incleștat.
- Hai, nu vii? Reuși cu greu să spună Veronica, și-l privi
în cel mai dulce mod.
- Da, da.
Paul observa obrajii Veronicăi care se înroșiseră și privirea ochilor ei negri și reusi să-și alunge orice urmă de
tristețe. Coborau toți trei și râdeau nervos, un râs care nu
era al lor la glumele făcute de Rebeca pe scări. Apăru și
Daniel care îi urmă până la masină.
Înainte să iasă din hotel dintr-un gest necontrolat Paul
o apucă de mână pe Veronica și o trase în spate .
- Ai înnebunit? Vrei să facă tata un infarct?
- Nu ne vede, uite vorbește cu domnul Radley. Vreau
doar să te rog să mă lași să te vizitez.
- Unde, la mănăstire? Nu, sub nicio formă. Doamne, nu!
- Ce ești atât de îngrozită ? vin doar să te văd.
- Uite, știi mai vedem, da? Acum lasă-mă să plec.
Ți-e teamă să rămâi cu mine?
Veronica observase acum că Rebeca și Daniel erau
cu mult înainte.
- Nu, desigur că nu. Doar că nu mi se pare bine, hai te
rog mai am câteva minute și plec, nu face scene acum, da?
Scene? nu înțelegi? Sunt disperat. Vrei sa pleci? eu credeam că mai am câteva zile cu tine aici, și...
- Înțeleg, și Veronica întoarse capul să vadă dacă tatăl
ei o privea.
- Ascultă-mă, te rog! Uite, doar te rog să mă lași să vin
acolo, da?
- Bine, voi vedea, este totuși mănăstire nu pot primi
vizite acolo, și mai ales de la un bărbat. Dar o să văd, bine
acum hai lasă-mă să plec, da?
- Bine, ne auzim da?
Își strânseră mâinile cu putere și se priviră în ochi, era
o despărțire dureroasă pentru amândoi, deși nu-și dădeau
bine seama de ceea ce se întâmpla se apropiaseră mult
unul de celalat încât Paul nu se putu controla și o luă în

brațe oprindu-și dorința de a o săruta. Era durereros,se
simțeau de parcă nu aveau să se mai vadă niciodată . După
zece minute o mașină albastră părăsea curtea hotelului și
îi fura lui Paul cea mai dragă ființă. Ura mașina aia în acel
moment, i se părea un monstru care a înghițit-o pe Vero.
Tatăl ei i se păru un om foarte calculat și prezentabil, nu
înțelegea nimic, stătea și privea cu disperare cum punctul
albastru se făcea nevăzut și nu sesiză picăturile de ploaie
care-l loveau în față. Merita pălmuirea lor că nu fusese mai
bărbat, ce Dumnezeu era așa de slab? nu se recunoștea,
se simțea prizonier, îi fugeau prin minte mii de idei, se
învinovățea, era un laș. Simți o mână fermă pe umăr și se
întoarse.
- Hai, Paul, intră, plouă!
- Da, domnule Radley.
V
Soarele era puternic și își lăsa razele lui galbene peste
clădirea cu trei nivele ale mănăstirii. Undeva în curte , pe o
bancă o fată îmbrăcată în alb iși pierdea plictisită privirea
pe o carte mare albastră. Simți nevoia unui oftat și două din
șuvițele ei blonde îi alunecară de pe umeri în față. Avea
ochii mari albaștri, un albastru închis, gene lungi și un vag
surâs pe buzele întredeschise. Rochia albă, lungă lăsa să
i se vadă gleznele albe ce păreau că dansează în jocul viu
al razelor de soare. Veronica înaintă :
- Bună ziua! Mă scuzați, știți cumva cum mă pot caza și
eu? Nu văd nicio măicuță!
- Doamne ajuta! Da, uite acolo, maica Natalia, cea cu
ochelari.
- A, mulțumesc nu o văzusem.
Veronica rămase cu privirea la acea făptura minunată,
de aproape era și mai frumoasă părea un înger.
- Hai, fugi, că o pierzi iar din vedere, îi spuse din nou îngerul blond.
- Da, da.
Iși grăbi pasul către monahia Natalia căutându-i cu privirea pe părinții ei. Îi văzu aprinzând lumânări și se liniști.
- Buna ziua maicuță!
- Doamne ajută!
- Mă puteți ajuta? vreau să mă cazez și eu.
- Da, eu mă ocup cu cazarea dar vreau să știu pentru
ce doriți să rămâneți?
- Păi ...
- La maslu? Pentru vineri? La spovedit?
- Păi eu, vroiam să stau câteva zile și..
- Aici nu se vine în concediu, fetiță!
- Nu, maică, știți, eu... doar trei-patru zile, sunt cu părinții,
vorbiți cu ei dacă vreți.
- Păi o să vorbesc, dar nu acum, am multă treabă.
- Vă rog, tatăl meu vrea să se întoarcă acasă.
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- Părinții fetei se apropiară văzând-o pe Veronica vorbind
cu maicuța.
- Buna ziua, maică!
- Doamne ajută! Sunteți mama?
- Da, fata mea ar vrea să rămână pentru câteva zile, să
stea la slujbe, să se reculeagă un pic.
- Am înțeles, veniți cu mine la maica stareță. E minoră?
- Nu este anul trei la facultate, are 21 de ani.
- Da haideți cu mine, dar tatăl nu, să rămână acolo.
Traversaseră grădina cu multe flori pe o alee pietruită,
cu băncuțe, cu miros de tămâie și ceară arsă. În mănăstire
era răcoare, foarte plăcut, foarte multe flori, curățenie și
multă lumină.
- Pe aici! spuse monahia Natalia și le arată un culoar
lung la capătul căruia se vedea o ușă întredeschisă.
Măicuța bătu la ușă și intră, cu o metanie adâncă salută o femeie solidă cu veșminte monahale negre, foarte curate, cu o privire caldă, senină, matură. Colțurile gurii erau
accentuate de riduri fine, la fel și ochii ei cenușii, tenul era
pământiu și în același timp matern.
- Domnișoara dorește să petreacă câteva zile la noi.
- Da, daca se poate, maicuță!
- Sunteți mama?
- Da.
- Semănați, luați loc. Și le făcu semn să se așeze pe
două fotolii bej aflate în fața biroului. Deci ce s-a întâmplat,
vreun eveniment nefericit?
- Nu, Doamne fereste , Veronica iși dorește de mult, noi
am fost împotrivă până acum, dar am venit azi la rugămintea ei.
- Veronica te cheamă? și își întoarse privirea către tânăra care o privea cu interes. Vedeți un lucru negativ în a
o lăsa aici? Spuneți că nu ați fost de acord.
- Nu negativ, nu mă înțelegeți greșit, este tânără și ne
gândeam că...
- Mănăstirea nu e viață pentru ea? Adică vă temeți să
nu rămână aici?
- Păi da, ne-am gândit și..
- Nu vă mai gândiți, lăsați lucrurile așa, foarte mulți tineri
vin aici, și nu rămân, stați liniștită, vom vedea ce va fi.
Așadar iți dorești să rămâi la noi două trei zile?
- Da, maicuță, dacă se poate.
- Ei, uite că se poate. Doamnă stați liniștită , priviți lucrurile altfel, să-l lăsăm pe Dumnezeu să decidă ce va fi.
Deocamdată fata vrea să stea câteva zile.
- Da, asa este .
- Păi, Doamne ajută! Mergeți și vedeți camera unde o
să stea să vă mai liniștiți.
- Mulțumim frumos, maică, la revedere!
- Doamne ajută!
Ieșiseră din biroul maicii starețe mai relaxate și mai încrezătoare, o urmau acum pe maica Natalia în altă clădire

unde cazau mirenii, separat de chiliile lor. Măicuța le arătă
clădirea care se afla de cealaltă parte a grădinii, cu două
nivele, o construcție mai veche, fostele chilii, biserica se afla
oarecum intre cele două clădiri cea nouă, actualele chilii ale
măicutelor și cea veche unde cazau mirenii. Grădina era
plină cu flori , îngrijite, păreau la expoziție, o fântână,
băncuțe, de lemn, și ici colo atârnate de o boltă de viță felinare. Camera era spatioasă, luminoasă, cu un singur pat,
o măsuță pe care ardea o candelă la icoana Maicii Domnului, un dulap și două scăunele.
- E? cum vi se pare? Este în regulă, da?
Mama Veronicăi simți un nod în gât, un val de căldură
o copleșa, parcă și capul o durea, și amețea un pic, să fie
căldura?
- Spune, Vero, este bine, da?
- Da, mamă, este bine.
Veronica coborî să iși conducă părinții. Tatăl ei părea
absent deși era afectat de această decizie a fetei nu vroia
să o arate, mama ei avea lacrimi în ochi ceea ce îl irita și
mai mult pe tata. Urcând în mașină, mama nu iși mai putu
stăpâni lacrimile și o privea ca prin ceață pe Veronica care
zâmbea mai mult ca să o încurajeze pe mama ei care nu
se putea opri din plans.
- Lasă dragă, ce plângi? Ea a vrut așa, nu? Hai să mergem și nu mai plânge. Pa, Veronica, ai grijă, da? Ne auzim
la telefon.
Veronica se mulțumi să le facă doar cu mâna schițând
un zâmbet marșinal, simțea și ea o tristețe ce o copleșea și
nu știa de ce, ea iși dorise asta, acum obrajii ei ardeau și
se concentra cu forțe aproape supranaturale să nu plângă.
Seara la cină, într-o sală mare lungă, cu mese lungi,
cu scaune de o parte și de alta, podeaua lucea, picuri de
apa spărgeau liniștea de la chiuveta din capăt. Timpul trecea greu, apăsător, nu cunoștea pe nimeni, încet-încet după
clopețelul care le anunța pe măicuțe la masă , locuri la început goale, se umpleau de tot soiul de siluete negre, cu
capul în pământ, închinându-se. Pe pereți erau icoane
vechi, și reprezentări dulci ale sfinților ce ii mângâiau sufletul
Veronicăi. Dar nici urmă de fata blondă de dimineață. Farfuriile se umpleau și măicuțele așteptau în picioare sosirea
preotului duhovnic pentru a începe cina. Se rostiră rugăciuni
și apoi rând pe rând farfuriile se goleau în zgomot de linguri
bătând farfurii. Nimeni nu vorbea în timpul mesei Veronica
ar fi vrut să zică ceva, dar se răzgândi la gândul că le putea
deranja pe măicuțe, privea prin cameră rămânând câteva
secunde cu privirea asupra fiecărei maici în parte și fără a
le deranja trecea mai departe. Erau multe, 60, poate mai
mult ? nu le număra, i se părea absurd. Totul era nou, o încercau senzații ciudate, de la miros la auz, i se părea totul
străin, dar plăcut.
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SPRIjIn CERESC
PE DRumuL PĂmÂnTESC

Pr. Felix Lucian nECuLaI
în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
Creştini binecinstitori de Dumnezeu,
Întărit fiind eu de cuvintele Sfintei Evanghelii pe
care le-aţi auzit cu puţin timp mai înainte, cuvinte care spun
,,Cel ce vă ascultă pe voi (adică pe slujitorii Bisericii) pe
Mine mă ascultă (adică pe Iisus Hristos) și cel ce se leapădă
de voi se leapădă de Mine; iar cel ce se leapădă de Mine
se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine. (adică de Dumnezeu Tatăl) (Luca 10,16) vin în fața voastră și îndrăznesc
să vorbesc astăzi din nou cu sufletele voastre, care
așteaptă permanent hrana cea nemuritoare.
Dar eu astăzi, prinzând curaj mai mult decât înainte de
la aceste cuvinte biblice, cred că Dumneavoastră toţi cei care
vă aflaţi aici în biserică, poate şi ceilalţi care din diferite motive nu au ajuns la biserică, ascultaţi de Cel care ne-a trimis
pe noi, preoții, să vestim cuvântul lui Dumnezeu în lume.
De aceea îndrăznesc să spun câteva cuvinte care pot
să ne conducă şi mai departe în viaţa creştină cea de toate
zilele și de toate nopțile, cu virtuţi, cu lumini, cu umbre, iar
uneori şi cu fapte pe care noi înşine le regretăm, dar după
fiecare părere de rău, încă mai dorim spor ca să depăşim
acele greutăţi ale vieţii pentru ca şi mai mult și cu atât mai
mult să venim mai aproape de Dumnezeu, de Sfânta Biserică și de credinţă, pentru ca întăriţi fiind în viață de lucrurile
acestea să ne-o facem mai frumoasă, mai uşoară şi bineplăcută în faţa lui Dumnezeu.
Cunoașteți cu adevărat și singuri mărturisiți că ne este
bine atunci când ne bucurăm în anumite momente ale vieţii
cu cei pe care îi iubim, cu cei care ne sunt alături, cu cei din
familia noastră, părinţi şi copii, cu rudele, cu prietenii şi cu
ceilalţi apropiaţi.
Avem destule exemple în Sfânta Scriptură care ne

arată cum trebuie să aibă loc o frumoasă petrecere. Aduceţi-vă aminte din vechimea biblică doar de pilda fiului risipitor, cât de mult s-a bucurat tatăl de întoarcerea fiului plecat
departe şi pierdut în lume, cum a dat petrecere, a tăiat viţelul
cel îngrăşat şi pus deoparte pentru ocazii, a pus să cânte
muzică şi să se joace, toate pentru bucuria reîntâlnirii, revederii şi reîntoarcerii.
Şi noi astăzi facem tot aşa! Bucuria cea mai mare o
trăim atunci când suntem împreună şi o împărtăşim cu ceilalţi dragi sufletului.
Acum spune drept, ce fel de bucurie trăieşti, tu, creştine, sau chiar necreştine, atunci când stai singur la masa
ta cea nouă şi cu privirea goală te uiți fără tragere de inimă
spre mâncarea din farfurie, neîncălzită de niciun cuvânt de
bucurie venit din partea celei care ţi-a gătit-o, dar care nu
se află atunci lângă tine, ca tu să îi spui o vorbă de apreciere
pentru străduinţa şi munca ei, iar ea, primind mulţumirea,
să se lumineze întreaga casă?
Sau cum ar fi ca dintr-un munte de daruri să îţi desfaci
cadourile pe care le-ai primit de ziua ta, şi singur, doar de
ele înconjurat, să te întrebi cum ţi se potrivesc?
Felul acesta de a-ţi trăi viaţa singur și egoist, ar fi desigur trist! Ar fi dezolant! Altfel este atunci când mâncăm împreună sau când ne bucurăm de daruri cu cei care ni le-au
adus din dragul inimii.
Cum ar fi ca eu sau noi, preoţii bisericii, să venim la biserică să predicăm cuvântul Domnului, dar în biserică să
nu fie niciun creștin, decât sfinţii de pe pereţi?
Ne-ar auzi ei şi poate de multe ori ne-ar mustra fiindcă
nu ne pregătim îndeajuns să spunem lumii despre voia și
cuvântul lui Dumnezeu. Dar altfel este atunci când preotul
rosteşte cuvântul lui Dumnezeu în faţa creştinilor care vin
la biserică.
Ne bucurăm de a fi împreună la slujbă unii cu alții, noi
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preoţii de a ne ruga Domnului pentru viața voastră și a vă
binecuvânta în numele Lui, iar Dumneavoastră de a primi
şi a ţine în suflete şi în inimi, în întreaga fiinţă, aceste sfaturi
şi învăţături creştine auzite, apoi ieşind din biserică să
mergeți mai departe în viaţă şi, sporind în credință să fiți lumânări şi făclii pentru lumea aceasta.
Să nu credeţi că dacă este soare şi lumină afară, este
şi lumină în lume! Este mult întuneric în lume, şi chiar la noi
în ţară! Dovadă este tot zbuciumul acesta social în care ne
zbatem de atâta vreme; mâine, poimâine, în luna decembrie se vor împlini 30 de ani de la Revoluţia română din
1989. Câte aşteptări nu aveam atunci? Câte dezamăgiri nu
avem astăzi?
Iată, câtă frământare! Câtă nesiguranţă! Câtă nelinişte!
Câtă ură şi duşmănie între români!
Oare toate acestea sunt semne ale unei perioade luminoase pentru România? Nicidecum!
În toată această frământare socială în care fiecare dintre
noi nutrește o speranţă, un plan de viitor, pentru sine, pentru
copii, pentru ţară, iar lucrurile nu ies tocmai cu ni le imaginăm noi, dar ni le dorim spre bine.....sunt multe schimbări...
și lumea se pare că nu se îndreaptă spre Bine.
La puterea ţării aterizează unele culori şi zboară altele,
vin unii oameni, iar alţii pleacă... şi în toată această mişcare
continuă în care trăiește românul, singurul lucru de nădejde
pentru creştin este Dumnezeul cel neschimbat care îşi ţine
întotdeauna promisiunile faţă de poporul Său.
El ne sprijină, El ne ajută, El ne întăreşte!
Prezenţa Dumneavoastră aici în biserică, duminică de
duminică şi sărbătoare de sărbătoare arată tocmai faptul că
sunteţi întăriţi şi ancoraţi în învăţătura Bisericii, în morala
cea sănătoasă, nu cea pe care lumea o înfățişează ca bună,
ci pe care însuşi Dumnezeu o descoperă în Sfânta Biserică.
Pe aceasta noi trebuie s-o trăim frumos şi bineplăcut feţei
Lui şi să o transmitem mai departe.
La începutul cuvântului meu, v-am spus că ne bucurăm
atunci când suntem împreună, iar acum adaug şi faptul –
deja știut de oricine - că omul reuşeşte în viaţa pământească atunci când este împreună cu ceilalți și se sprijină
pe oameni și pe anumite pârghii sociale…
Dar, ca şi în viaţa trupească, şi în cea sufletească sau
spirituală, omul are nevoie de sprijin şi ajutor, iar ajutătorii
de sus pentru viaţa sufletească, vă daţi singuri seama că
nu sunt alţii decât sfinţii noştri ocrotitori: al meu, al tău, şi al
tău, şi al bisericii noastre Sf. Gheorghe, şi al ţării noastre,
Sf. Ap. Andrei, şi al fiecărui neam şi al fiecărei ţări.
Aşa spune o carte din Vechiul Testament: ,,Când Cel
Preaînalt a împărțit moștenire popoarelor, când a împărțit
pe fiii lui Adam, atunci a statornicit hotarele neamurilor după

numărul îngerilor lui Dumnezeu” (Deuteronom 32,8)
Prin versetul acesta vă întăresc în credință și vă spun,
că dacă pentru viaţa pământească avem nevoie de sprijin
ca să reuşim, tot aşa şi în viaţa sufletească sau spirituală
avem nevoie de acelaşi sprijin. Acesta vine prin intermediul
sfinţilor noştri ocrotitori: Nicolae, Gheorghe, Maria, Elena,
Irina, Vasilica... şi prin intermediul sfinţilor îngeri, între care
Mihail şi Gavriil sunt cei mai cunoscuţi. Ei sunt cei care permanent ne asistă viaţa şi ne-o ghidează, chiar dacă de
multe ori ni se pare că nu îi simțim.
Vorbindu-vă acum despre prezenţa sfinţilor îngeri în
viaţa noastră, este momentul ca aici să îmi daţi voie să vă
citesc o scurtă rugăciune pe care de obicei nu o puteţi auzi,
fiindcă preotul o citeşte în taină în Sfântul Altar.
Rugăciunea pe care noi, preoţii, o citim înainte de ieşirea
cu Sfânta Evanghelie din Sfântul Altar spune chiar aşa: ,,Stăpâne Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai aşezat în ceruri
cetele şi oştile îngerilor şi ale arhanghelilor spre slujba slavei
Tale, fă ca împreună cu intrarea noastră (cu Sfânta Evanghelie în Sfântul Altar) să fie şi intrarea sfinţilor îngeri care slujesc
împreună cu noi şi împreună slăvesc bunătatea Ta.”
Din rugăciunea aceasta ne dăm clar seama care este
rostul şi rolul îngerilor în lumea cerească şi în viaţa noastră.
Dar ce se întâmplă? Vă văd chipurile nedumerite?
Oare nu aţi înţeles ce v-am citit? Vă mai citesc încă o dată:
,,...Fă ca împreună cu intrarea noastră (a preoţilor în Sfântul
Altar) să fie şi intrarea sfinţilor îngeri care slujesc împreună
cu noi şi împreună slăvesc bunătatea Ta.”
De aici înţelegem că rolul îngerilor este acela de a-L
sluji pe Dumnezeu, de a sluji împreună cu noi şi chiar de a
sluji nouă, după cum zice și Sf. Ap. Pavel evreilor: ,,Îngerii
nu sunt toți duhuri slujitoare, trimise ca să slujească pentru
cei ce vor fi moștenitorii mântuirii?” (Evr. 1,14)
Noi ne rugăm îngerilor ca ei să ducă rugăciunile noastre în faţa Tronului ceresc, dar ei sunt slujitorii noştri, fiindcă
ei ne asistă, ei ne îndrumă, ei ne veghează.
Îmi aduc aminte cu mare drag de o icoană a copilăriei
mele unde vedeam doi copilaşi jucăuşi care încercau să
treacă un pod peste o prăpastie, iar îngerul Domnului îi veghea îndeaproape că să nu cadă.
Acea icoană este una pedagogică. Oare o mai avem
în casele noastre? Oare copiii noştri astăzi sunt feriţi de pericole? De câte ori nu ne străduim şi le spunem copiilor
noştri de bine, şi-i învăţăm rugăciunea Îngeraşul, pe care o
spun când sunt mici, iar când cresc... nu mai vin deloc la
Biserică.
Tot pedagogice erau şi cuvintele bunicilor noştri care
ne spuneau că atunci când facem rău, îngerul bun se întristează, dar nu ne face rău, îşi acoperă faţa cu aripile sale
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ca să nu vadă răul, dar nu zboară de la noi.
Şi ştiu că sunteţi încrezători cuvintelor mele, din întâmplările vieţii trăite de fiecare în parte: în bucurii, în întristări,
la bine şi la rău, în dureri şi suferinţe sufleteşti sau trupeşti
când aţi cerut ajutorul pentru anumită vindecare ori pentru
o problemă grea de suflet şi aţi strigat din adâncul fiinţei
Sfinte arhanghele Mihaile...Gavriile... Rafaile... Uriile...
ajută-ne nouă!, ajutorul nu a întârziat să vină.
Ei sunt prezenţi, ei păzesc bisericile, casele şi numele
noastre, Sfânta Scriptură fiind plină dintr-o scoarţă în alta
de arătarea şi intervenţia îngerilor în favoarea oamenilor,
de unde înţelegem că şi astăzi sunt prezenţi şi activi în viaţa
noastră. Nu ne deschidem noi ochii sufletului îndeajuns ca
să simţim ajutorul lor, însă aceasta nu înseamnă că el nu
există!
Vreau să vă spun mai departe şi să insist asupra acestei idei că tot ceea ce facem în viaţă, facem cu un scop. Fiecare dintre noi după ce va pleca de la biserică va merge la
casa lui, la munca lui, la ai lui, va face până deseară ceva
anume, până săptămâna următoare îşi va duce planul la
capăt.
Fără plan viaţa noastră ar fi un haos. Spuneţi, nu este
aşa? Cum ar fi ca femeile să facă mâncarea la întâmplare,
fără să pună ingredientele cu măsură şi la timp, sarea să
nu fie pusă cu rost, ci doar aruncată la întâmplare, iar bărbaţii care construiesc, să facă lucrul acesta haotic, fără un
proiect dinainte stabilit…
Ar fi un dezastru, nu? Deci viaţa noastră pământească
urmează un plan, iar foaia de verso a planului vieţii este
continuarea ei în lumea de dincolo, în lumea cerească, a
sfinţilor, a sfinţilor îngeri, a cereştilor şi netrupeştilor puteri.
Vedem că este aşa după cum ne arată şi biserica, cu
picturile ei care o împodobesc. Sfinţii sunt pictaţi puţin mai
sus de nivelul nostru, iar tocmai sus unde este pictat pe
bolta cerească Fiul lui Dumnezeu, adică Domnul nostru
Iisus Hristos, El este înconjurat de îngeri, de unde trebuie
să înţelegem că după sfârşitul acestei vieţi pământeşti şi
ajungerea în lumina celei cereşti, sfinţii sunt cei care împreună cu noi laudă pe Dumnezeu.
Noi cu ei şi ei cu noi!
De aici înţelegem că dintre toate datoriile şi sarcinile
pe care le avem în viaţa noastră: ca lucrător la şcoală, la
spital, la penitenciar, la biserică, la piaţa, ori în ce loc am fi,
din tot ceea ce facem, un singur lucru pentru creştini este
de maximă importanţă - dar ar părea banal şi de multe ori
îl uităm – este lauda pe care trebuie să i-o aducem Creatorului nostru.
Nu-i adevărat că ne gândim de prea puţine ori la Cel
care ne-a zidit pe noi?.....

Să nu credeţi ce este vorba aici doar despre amintirea
părinţilor noştri care ne-au făcut şi ne-au născut pe noi!
Aşa este, din iubirea părinţilor am fost făcuţi şi născuţi
noi, însă doar trupeşte, fiindcă sufletul care este prezent în
oricare dintre noi, vine de la Dumnezeu – după cum zice
cartea Eccleziast: ,,Și ca pulberea să se întoarcă în pământ
cum a fost, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu, Care la dat” (12,7) ) de unde trebuie să cunoaştem corect că părinţii împreună cu Dumnezeu conlucrează pentru aducerea
noastră, în existenţa acesta.
Tot de aici deducem clar că existenţa noastră nu este
doar pur materială, ci și spirituală.
De atâtea şi atâtea ori prea puţin îi mulţumim Celui şi
celor care ne-au făcut pe noi.
În Cartea Psalmilor din Vechiul Testament se spune:
,,Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în
pântecele maicii mele” (Psalm 138,13)
Legat de misiunea noastră în lume vă voi spune o mică
istorie din viaţa sfinţilor, mai exact din viaţa unui sfânt foarte
iubit.
O să înţelegeţi imediat şi de ce era atât de iubit!
Istoria ne spune că sfântul acesta, care a trăit la întâlnirea dintre secolele XII și XIII, se plimba la un moment dat
prin cetatea sa, când s-a întâlnit cu un zidar la muncă, ce
nu lucra în zi de sărbătoare, cum este astăzi şi, intrând în
vorbă cu el, l-a întrebat:
- Ce faci aici?
- Zidesc!
- De ce zideşti?
- Ca să câştig bani!
- Şi ce să faci cu banii?
- Păi, ca să îmi cumpăr pâine!
- Şi ce să faci cu pâinea?
- Ei, ce să fac cu pâinea!? Ca să o mănânc, să trăiesc!
- Şi pentru ce trăieşti? l-a întrebat sfântul...
Zidarul, plictisit de atâtea întrebări ale sfântului nostru,
n-a mai ştiut ce să mai spună...
Atunci sfântul îl coboară de pe schelă şi îi arată adevăratul rost al trăirii creştine.
Zidarul muncea, câştiga bani, mergea acasă, într-un
cuvânt făcea toate pe care le facem şi noi, dar toate erau
doar pământeşti. Coborându-l de pe schelă, sfântul i-a arătat mult mai mult despre viață şi trăirea ei, i-a arătat sensul
trăirii creştine care este cunoaşterea, iubirea, trăirea lui
Dumnezeu şi lauda adusă Lui împreună cu sfinţii îngeri.
Iată, iubiţi credincioşi,
astăzi de ziua Sfinților Arhangheli Mihail şi Gavriil, pe
ei să îi luăm în ajutorul nostru, fiindcă ei sunt sprijin, ei sunt

150

STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul III, nr. 5-6, IUNIE - DECEMBRIE 2020

luminători, slujitori, veghetori şi îndrumători cereşti care ne
conduc paşii pe căile cele bune şi ne feresc de cele rele.
Ştiţi că sunt îngeri buni şi îngeri răi. Îngerii buni sunt cei
care au rămas în lumină lăudându-L pe Dumnezeu, iar îngerii
răi sau întunecaţi - iată-i aici reprezentaţi pe catapeteasmă
în a doua scenă de jos, închipuiţi în culori închise, sunt cei
care conduc, îndeamnă şi ne suflă în viaţa noastră, în ochii
noştri şi în lucrarea noastră ca să săvârşim fapte rele.
Noi vom alege bineînţeles partea cea bună, luminoasă
şi sfinţitoare a vieţii, pentru ca traiul nostru să fie bun, curat
şi fericit.
Iubiţii mei,
închei acum, la ziua Sfinților Arhangheli Mihail şi Gavriil
cu un cuvânt al Sf. Ap. Pavel către creştinii din Roma, care
trebuie să definească şi astăzi şi mâine adevărata viaţă
creştină.
Iată ce spune Apostolul şi pentru noi în capitolul al 12lea al Epistolei către Romani:
,,Așa și noi cei mulți, un trup suntem în Hristos și fiecare suntem mădulare unii altora; Dar avem felurite daruri,
după harul ce ni s-a dat. Dacă avem proorocie, să proorocim după măsura credinţei; Dacă avem slujbă, să stăruim
în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în învăţătură;
Dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora,
să împartă cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să
fie cu tragere de inimă; dacă miluieşte, să miluiască cu voie
bună! Dragostea să fie nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-vă de
bine. În iubire frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii
altora daţi-vă întâietate”. (Evrei 12,5-10.)
Mai departe sunt și alte sfaturi pe care vă rog să le citiți
acasă și să le trăiți în viață.
Ultimul îndemn, și al lui și al meu, este acesta: ,,Nu te
lăsa biruit de rău. Ci biruiește răul cu binele.” (Evrei 12,21)
Întotdeauna să aveți în viață înaintea ochilor cele două
categorii de îngeri: buni și răi.
Frate și soră creștină,
Astăzi ai aflat poate ceva nou, ce nu știai și poate nici
nu credeai: că răul poate fi biruit!
Mergi acum în pace la casa ta, luminos și luptător ca
un arhanghel! Biruiește în viața ta răul, cu binele!
Ia pe arhanghelii Mihail și Gavriil sprijin în viața și lucrarea ta, iar ei vor fi ocrotitorii tăi, astăzi, mâine, acum și
pururea și în vecii vecilor. Amin!
(Cuvânt rostit în data de 8 noiembrie 2019,
la ziua Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil,
în biserica Sf. Gheorghe din Tulcea)
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Note de lectură la volumul „Grădina Maicii Domnului. Elemente de ornamentică
tradițională”, autor Dan Arhire (Ed.Etnologica, 2020)

maICa DOmnuLuI ȘI maREa mamĂ
DIn PREISTORIE, în aCEEaȘI GRĂDInĂ a
RaIuLuI
Gheorghe ȘEITan
Cartea ,,Grădina Maicii Domnului. Elemente de
ornamentică tradițională” este o lucrare monumentală, atât
ca dimensiune cât și ca bogăție de informații căreia nu-i găsesc un precedent în spațiul cultural nord-dobrogeaan, în
care ne găsim, și printre puținele de acest gen din țară. Este
un volum științific greu de încadrat într-o anume specie pentru că se află în el cunoștințe din mai multe domenii : etnologie și folclor, istorie antică și arheologie, religie și
mitologie, semiotică și lingvistică.
În primul rând avem de-a face cu un studiu etnoistoric întrucât se hrănește din două discipline- etnologia și
istoria. În al doilea rând are toate caracteristicile unei lucrări
de antropolgie culturală pentru că se ocupă cu viața culturală a omului. În al treilea rând se încadrează în ceea ce
numim arheologie culturală deoarece sondează în cele mai
adânci straturi de cultură. În fine este o carte de mitologie
comparată întrucât apelează la mituri arhaice în a explica
diferitele elemente ornamentale tradiționale. Dincolo de
toate aceste posibilități de înscriere pe un anume traseu
științific, aș numi-o o carte a ,,întâlnirii admirabile” între
Maica Domnului din creștinism și Marea Mamă din preistorie, o întâlnire virtuală pe care doar spiritul elevat al autorului
o face posibilă.
Lucrarea ,,Grădina Maicii Domnului.Elemente de
ornamentică tradițională” se interferează în substanța sa cu
scrierile lui Mircea Eliade, Maria Gimbutas și Rene Guenon,
dezvoltă ideile acestor clasici și aduce în sprijinul temelor
și motivelor sale documente concrete, tot acest efort fiind
circumscris scopului propus : să evidențieze și să argumenteze vechimea și originea ornamentației tradiționale
românești și ale simbolisticii. La fel ca la Mircea Eliade
studiul de față arată că ,, de multe ori, credințe și obiceiuri
încă vii în anumite regiuni eminamente conservatoare din
Europa (printre care trebuie întotdeauna numite Balcanii și
România), revelează straturi de cultură mai arhaice decât
cele reprezentate, de exemplu, de mitologiiile clasice
greacă și romană”. Autorul merge pe urmele Mariei Gimbutas, celebrul arheolog american de origine lituaniană care

a probat existența unei divinități feminine dominatoare în
perioada culturii neolitice și a epocii bronzului din vechea
Europă. Paginile din ,,Grădina Maicii Domnului” ne aduc
aminte de simbolistica lui Rene Guenon prezentată în ,,Simboluri ale științei sacre”, dar și de faptul că el a indicat un
mod superior de a valorifca folclorul, teorie căreia prezenta
lucrare i se conformează. Această carte va fi mai bine
înțeleasă dacă vom lua în considerație ceea ce savantul
francez scria în urmă cu aproape o sută de ani despre folclor : ,,Concepția însăși despre folclor, așa cum e înțeleasă
în mod obișnuit, se bazează pe o idee total greșită, anume
aceea că ar exista ,,creații populare” produse spontan ale
masei; întrezărim de îndată strânsa legătură dintre acest
mod de a vedea lucrurile și prejudecățile ,,democratice”.
Așa cum foarte bine s-a spus, interesul profund trezit de
toate tradițiile așa-zis populare rezidă în aceea că ele nu
sunt de origine populară...Când o formă tradițională e pe
punctul de a se stinge, ultimii ei reprezentanți, pot, în mod
voluntar, să încredințeze memoriei colective ceea ce de altfel s-ar pierde ireversibil; este, în definitiv, singurul mijloc de
a se salva ce mai poate fi salvat, într-o anumită măsură”.
Rămânând în cadrele comparațiilor ce se pot face, Dan
Arhire procedează ca și Nicolae Densușianu atunci când
apelează la colindele și baladele românilor pentru a-și extrage de acolo o mitologie istorică și preistorică ; astăzi
rezolvările lui Nicolae Densușianu nu mai sunt actuale însă
metoda sa de cercetare continuă să fie valabilă.
Concluzionând,ne aflăm în fața unei lucrări valoroase, fără precedent în spațiul cultural tulcean și anticipăm
că nu va fi egalată prea curând. Câteva cuvinte despre titlu.
,,Grădina Maicii Domnului” nu este un titlul original, dar
adevărat. Dan Arhire, care este și publicist, a știut cu
siguranță acest lucru și a sacrificat în mod deliberat originalitatea în avantajul concordanței dintre titlu și conținut.
Deoarece în paginile acestei cărți Maica Domnului și
grădina sa din creștinism se unesc peste milenii cu Marea
Mamă din paleolitic și neolitic prin simboluri sacre ce
spiritualizează omul și îi dau un sens vieții.
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Mari personalități tulcene:
GEORGE GEORGESCU
(violonist, dirijor, compozitor)
„merită un bronz grandios
care să sune ca şi sufletul lui” (George Călinescu)
Viorel DIma
Acolo unde marea se întâlneşte cu cerul, într-o
casă de lângă ţărm, s-a născut George Georgescu. Atunci,
Sulina era un orăşel curat, cu o populaţie cosmopolită pusă
pe câştig şi petreceri. Mama marelui artist a fost Elena, fiica
căpitanului portului Sulina, State Haristo Stefaniţi, iar tatăl
său a fost Leonte Georgescu, şeful vămii. Mare coincidenţă!
Elena a născut după o seară de muzică şi dans la Comisia
Dunăreană, iar tatăl lui a câştigat, la loteria organizată a
doua zi, o... vioară, fără a şti că instrumentul avea să
răzbată plângerile unei inimi tinere.
Gogu, aşa cum i se mai spunea, a fost înscris la
Şcoala „Maidanul Dulapului” din Bucureşti, unde a învăţat
cursurile şcolii primare. Apoi, a fost nevoit să-şi urmeze
tatăl, la Giurgiu. Odată cu terminarea liceului, nu l-a mai
atras nimic decât muzica, spre disperarea tatălui său care
nu admitea ideea ca fiul să fie „lăutar”.
A absolvit Conservatorul din Bucureşti şi a intrat
în trupa Teatrului Naţional. Era când mandolinist, când chitarist, de era nevoie trecea la contrabas, la vioară sau violoncel. Nu-i erau străine nici instrumentele de suflat. Cu
perseverenţă, a urcat toate treptele ce i-au ieşit în cale şi a
intrat în rândul marilor artişti ai lumii, în Germania legând
prietenie cu Richard Strauss. Marii muzicieni îi remarcă talentul şi modestia lui George Georgescu, care devenea tot
mai cunoscut.
Intră în cvartetul Marteau şi merge în turnee în
Suedia, Olanda, Danemarca, Cehoslovacia, Austria, numele său fiind citat cu laude.Muzicalitatea, sonoritatea sa
sunt comparate cu ale lui Pablo Casals. După primele succese internaţionale ca violoncelist, Arthur Nikisch şi Richard
Strauss, marii muzicieni ai vremii, l-au îndrumat către cariera de dirijor. Astfel, în anul 1918 se află pentru prima dată
la pupitrul Filarmonicii din Berlin.
În anul 1921 este numit director artistic al Societăţii
Filarmonica, al cărei preşedinte de onoare era Regele Ferdinand.

Timp de patru decenii (cu o pauză de câţiva ani)
este directorul general al Filarmonicii din Bucureşti.
La debutul său ca dirijor la pupitrul vreunei orchestre, superlativele nu l-au ocolit, arta sa dirijorală fiind
considerată o prelungire a desăvârşitei măiestrii. Georgescu
a dirijat peste 600 de concerte la Sala Ateneului, Orchestra
Conservatorului de la Paris, în Spania, Turcia, pe mai toate
scenele lumii.
Este invitat şi ovaţionat peste tot ca unul dintre
marii şefi de orchestră ai momentului: Viena, Berlin, Paris,
Florenţa, Barcelona. Statul francez îi conferă cea mai înaltă
distincţie: Legiunea de Onoare.
După război devine director artistic al primelor
două ediţii ale Festivalului „George Enescu” şi colaborează
cu muzicieni importanţi ai timpului precum: Sviatoslav
Richter, David Oistrach, Yehudi Menuhin, Lola Bobescu.
Richard Strauss aprecia la Georgescu pasiunea pentru
muzică, probitatea şi căldura interpretării.
Despre artistul născut la Sulina, poate cel mai frumos a scris George Călinescu: „În faţa sau înaintea Ateneului, George Georgescu merită un bronz grandios care să
sune, când îl loveşti cu degetul, sonor ca şi sufletul lui”.
De-a lungul carierei sale a încurajat şi propulsat
tinerele talente, printre „protejaţii” săi numărându-se Claudio
Arrau, Henrik Szering, Dinu Lipatti, Ion Voicu, Valentin Gheorghiu. Se stinge din viaţă la Bucureşti, pe 1 septembrie 1964.
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note de lectură la volumul ,,arhivele transcendente”,
Constantin Giurginca :

UN PEREGRIN PRIN SUFLETUL
NEAMULUI
Gheorghe ȘEITan
,,Arhivele transcendente” se intitulează cartea lui
Constantin Giurginca, profesor de limba și literatura română
la Liceul Militar ,,Dimitrie Cantemir” din Breaza și mentor
pentru un șir lung de generații de elevi dintre care mulți
deveniți astăzi generali și ofițeri superiori ai armatei române, conducător al cenaclului literar ,,Marin Sorescu”, îndrumător de talente literare și formator de conștiințe. Cartea
apărută la Editura Universității ,,Titu Maiorescu” este un tom
impresionant ca dimensiuni, are 614 (format A4) și constituie ceea ce însuși autorul afirmă în subtitlul : ,,O peregrinare prin geografia sacră a pământului românesc”. Dar
ceea ce este mai important constituie produsul unor cercetări personale ce măsurate în timp și spațiu înseamnă o
viață de om și o întreagă țară. ,,Arhivele transcendente”
constituie o dizertație asupra naturii mitice, concept despre
care autorul aduce clarificări în chiar paginile cărții : ,,Putem
decoperi această natură mitică în semnele ivite pentru noi,
oamenii de aici și de acum, venite dinspre celelalte lumi, în
semnul lingvistic (toponimia arhaică), în centrele energetice
și informaționale răspândite în toate Kogaioanele munților
noștrii, în calendarul ritual al sărbătorilor străbune, care
reactualizează evenimentele primordiale în succesiunea
cosmică tradițională a calendarului arhaic țărănesc dacoromânesc. Acestea sunt arhivele transcendente conservate
în memoria colectivă a neamului românesc”.
Lucrarea constituie rezultatul cercetărilor făcute
de filologul Constantin Giurginca pe două planuri : un plan
fizic constând din străbaterea cu pasul a numeroaselor locuri din țară - munți, dealuri, văi, ape și șesuri- cu rezonanță
mitologică și legendară și un plan abstract prin numeroasele
trimiteri la tratate, enciclopedii, dicționare, culegeri de literatură populară, literatură ezoterică –un efort intelectual impresionant dovedind un autor înzestrat cu un spirit
enciclopedic. Compozitional, volumul este alcatuit din XIV
capitole, fiecare cu un titlu, corespunzător conținutului. Le
transcriem aici pentru că ele dau dimesiunea tematică a

cărții: I-Semnele primordialului; II-Altfel de bibliografie; IIIComorile Bucegilor; IV-Menhirii și rupestrele din Colchida
Carpaților; V-Dealul Istrița; VI-Piatra Doamnei templul rupestru Corbii de Piatră; VII-Patul Jidovului; VIII-Balada
,,Păcurarul”; IX-Urme toponimice ale Mioriței; X-XI și XIIIJidovii, uriașii, novacii, tătarii, ,,turcii” în geografia sacră a
României ; XII-Piramida Ceahlăului-Peonului, Kogaionul
sublim al Hyperboreienilor; XIV- Țara Lotrului. Citind ,,Arhivele transcendente”, gândul cititorului se duce obligatoriu
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spre cartea ezoteristului român Vasile Lovinescu, ,,Dacia
Hiperboreană” lucrare care, prin profunzimea observațiilor,
justifică și chiar încurajează într-o mare măsură peregrinările dascălului cantemirist : ,,În cetatea naturală a Carpaților,
spunea Lovinescu, s-au precipitat ca într-o imensă cupă
cosmică, popoare geto-dacice și nu au mai părăsit-o nici
până astăzi. Explicația ne este dată de geografia sacră a
acestor ținuturi”. Noțiunile cu care operează Constantin
Giurginca sunt civilizația atlantă a Titanilor și urmașii lor
pelasgo-hyperboreii, Jidovii, Uriașii, Novacii, tradiția moșistă
reprezentată de Moșul primordial și ceilalți Moși ai neamului, Zalmozis, Orfeu, Amazoanele, purtătorii de thyrs, Iorgovan, Kogaionul și alți munți, tunelurile și peșterile sacre,
Sarmisegetuza și alte cetăți dacice, legendarul Negru-Vodă,
Miorița, megaliții, piramidele și movilele sacre, miturile și
legende autohtone puse în relație cu alte zone ale lumii,

Troianul sau Brazda lui Novac, limba românilor.
Fără a-și declara o intenție polemică, lucrarea are
și un astfel de substrat, contrazicând în special falsitatea
școlii lingvistice ,,urechiste” care nu face o cercetare
semantică și istorică atunci când stabilește etimologia unui
cuvânt. Autorul are capacitatea de a vedea miraculosul
acolo unde alții nu văd, de a reține ceea ce alții au omis, de
a observa ceea ce alții nu au remarcat, el este un investigator al istoriei și preistoriei, un iscoditor neobosit aflat în
permanent contact cu valorile culturale și spirituale ale neamului său. Într-un cuvânt prin ,,Arhivele transcendente”,
Constantin Giurginca se dovedește a fi un magistru ce descoperă, aruncată în drum, piatra prețioasă din vârful unghiului, o șterge de colb, ne-o arată în toată splendoarea sa,
apoi o așază la locul cuvenit.

TRATAMENTELE BARBARE LA CARE A FOST
SUPUS IISUS CRISTOS
(Marcu 15:15-20, Biblia)

alexandru COCETOV,
Republica moldova
Relatările din Evanghelia după Marcu, anume
cele dinaintea bătăilor, batjocorii și a execuției Mântuitorului încep mai devreme. De exemplu, capitolul 15 începe cu
următoarea înțelegere dintre liderii religioși: preoții cei mai
de seamă, bătrânii, cărturarii și tot Soborul … au avut acel
complot între ei și L-au dat pe Isus în mâinile lui Pilat, ci că
ei au găsit pe un infractor și că L-au prins în flagrant când
săvârșea lucrurile rele (după opinia lor, cum se poate vedea
chiar în versetul 3-4, însă nu era vorba de lucruri rele ci de
invidia lor față de Isus (versetul 10).
Complotul liderilor religioși s-a extins mai departe,
de data aceasta pe popor, pe care l-au încurajat în momentele de a-l convinge pe Pilat să-l sloboade pe Baraba, iar
pe Cristos să-l răstignească (versetele 11, 13, 14, 20). Și
acest plan a izbutit, Cristos nu doar a fost bătut și eliberat
(bătaia), cum era mai devreme anunțat de Pilat, ci a a
fost batjocorit prin multe forme, și apoi executat prin răs-

tignire.

Iată cum arăta acest tratament cu adevărat barbar
la care a fost supus Cristos: mai întâi a fost:
Bătaia - după ce a pus să-L bată cu nuiele … (v. 15). Ioan
ne relatează că Pilat a poruncit soldaților să-L bată pe Isus
înainte de a decide dacă să-L condamne sau nu la moarte.
Această frază: a bate cu nuiele mai exact a biciui,
reprezenta acele momente când romanii foloseau un bici
din mai multe fâșii din piele, la capătul cărora se aflau bile
de fier sau plumb și bucăți de os de oaie. De obicei victima
era dezbrăcată de haine, legată de un stâlp și biciuită pe
spate, față și picioare. Bilele metalice și bucățile de os de
pe curelele biciului produceau contuzii și tăieturi atât de
adânci încât expuneau vederii mușchii și oasele și, în cele
din urmă făceau să țâșnească sângele din artere.
Din cauza durerii groaznice și pierderii de sânge,
victimele leșinau, ajungeau într-o stare de șoc și adesea
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mureau înainte de a putea fi răstignite.
Prorocul Isaia a prorocit despre acele trei judecăți
la care trebuia să fie supus Cristos, și anume: străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre
și biciuit (rănit) pentru tămăduirea sau vindecarea noastră
(Isaia 53:5).
Tratamentul barbar la care a fost supus Isus, a început cu bătaia - după ce a pus să-L bată cu nuiele, iar următoarele acțiuni care au urmat după ce Pilat a cedat în
fața strigătelor mulțimii influențate de preoții cei mai de
seamă, au fost:
Batjocura - L-au îmbrăcat într-o haină de purpură … (v.
17). S-a văzut în versetul 15, că Isus Cristos a fost bătut, a
fost extrem de rănit, extrem de slăbit, î-I curgea sângele,
bucățile de carne î-I atârnau … și în acel moment, ostașii
L-au dus pe Cristos în curte și au îmbrăcat trupul Lui (care
era plin de răni și sânge) cu o haină de purpură.
Aceasta reprezintă prima batjocură a ostașilor față
de Cristos, când aruncă asupra Lui acea îmbrăcăminte,
haina de purpură, în semn de batjocură că este Împărat. Pe
lângă acea haină care i-a fost pusă pe spate, soldații
I-au pus cununa de spini pe cap … (v. 17). Batjocura a continuat, însă, de data aceasta a fost prin altă formă
mai dură - cununa de spini pe capul lui Iisus. I-au pus
aceasta, cu aceeași idee ca și haina de purpură (descrisă
mai sus), care să imite cununa de aur a lui Cezar, însă cu
un alt scop - de a râdă de Iisus, Împăratul iudeilor.
Acea cunună de spini a fost pusă pe capul lui Cristos cu o forță zdrobitoare, sfâșiind astfel craniul Lui, și provocând sângele să curgă pe fruntea și fața Mântuitorului.
Iar după ce i-au pus cununa pe cap, au început Să-I ureze
și să-I zică: Plecăciune, Împăratul Iudeilor! (v. 18). Tratamentul barbar efectuat de ostași (16), nu era doar prin fapte
(ceea ce au făcut), ci și prin cuvintele lor de batjocură, insulte și abuzuri. Și, după insulta verbală, au continuat să-L
batjocorească fizic prin Lovirea Lui în cap de către soldați.
Pofta acestor ostași nu a fost împlinită doar cu bătaia Domnului, cu spectacolul în care L-au îmbrăcat cu haina de purpură, cu o cunună de spini pe cap, cu atacul verbal, ci a
continuat cu lovirea în cap, scuipatul în față, dezbrăcare și
răstignire. Toate acestea, arată că soldații au transformat
suferința într-o parodie publică, la care, posibil au chemat
și pe alți soldați ca să se alăture celui mai mare spectacol
barbar care a fost vreo dată în istorie.
Acest tratament continuă prin faptul că Îl scuipau … (v. 19), care este o maltratare extrem de urâtă. O
jignire la adresa Regelui regilor, Celui care Domnește asupra tuturor lucrurilor și în mâna Lui ține întreaga istorie.
Iar, ca această închinare falsă a ostașilor să aibă
un efect mai profund, soldații care participau la acel spectacol, oficiază „respectul” față de Mântuitor, prin
Îngenunchere și închinare … (v. 19). În mod normal, acest gest ar trebui să arate respect și onoare față de

persoana căreia te închini, însă, în cazul ostașilor, aceasta
arăta adaosul la gama largă de batjocură la adresa lui Cristos. Și ultimul element de pe lista batjocoriei, era
Dezbrăcarea de haina purpură, și îmbrăcare în
hainele Lui … de aici urmează calea spre execuția vieții Lui.
Versetul 20 încheie lista cu acele tratamente barbare la care
a fost supus Domnul Iisus, și anume: bătaia fizică, bătaia
verbală, lovirea, închinarea falsă, și acum decretul
final: Răstignirea!
Toate aceste elemente barbare care au avut loc în
ziua aceea, erau prevestite chiar dinainte de către Mântuitor, Marcu 10:34, care îşi vor bate joc de El, Îl vor bate cu
nuiele, Îl vor scuipa şi-L vor omorî … Iar Isaia adaugă, Isaia
50:6, Mi-am dat spatele înaintea celor ce Mă loveau, şi
obrajii, înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am ascuns faţa de ocări şi de scuipări. Aceste cuvinte au fost împlinite până la capăt, pentru că, în versetul 20 este al treilea
tratament barbar la care a fost supus Cristosul.
Execuția - L-au dus să-L răstignească … (v. 20). Dorința și
planul liderilor religioși ajungea la împlinirea completă. Tot
ce și-au dorit, poate și mai mult, s-a împlinit. Noutatea realizării acestui spectacol s-a dus la cunoștința multor oameni
(trecătorii care-și băteau joc de El (v. 29), preoții, cărturarii,
unii din cei ce stăteau acolo, ceilalți doi răstigniți și soldații
care erau în acel loc).
Aceste tratamentele barbare la care a fost
supus Iisus descriu câteva adevăruri esențiale, și anume:
a. datorită tratamentului barbar la care a fost supus Cristos,
credincioșii pot avea o viață din belșug. Această viață poate
fi obținută prin credință în jertfa Lui, iar, ca rezultat: împăcare
cu Dumnezeu Tatăl, iertarea păcatelor și viață veșnică.
De asemenea, b. moartea lui Cristos nu e moartea
unei victime, ci moartea unui Învingător. Pentru că, Cristos
nu a rămas în mormânt, ci a înviat. A câștigat în acest fel
pe diavol și pe moarte.
Și o a treia concluzie, c. Cel în care nu era nicio vină, a fost
învinuit, amenințat și omorât de soldați, însă a înviat. Iar învierea Lui din morți este o victorie triumfătoare şi glorioasă
pentru fiecare credincios.
De ce este importantă învierea lui Iisus Cristos
pentru mântuirea omenirii? Pentru că ea demonstrează că
Dumnezeu a acceptat jertfa lui Cristos pentru noi. Ea este
sigiliul aprobării lui Dumnezeu pus pe lucrarea de ispășire
realizată de Cristos. Învierea dovedeşte că Dumnezeu are
puterea de a învia din morţi. De asemenea, ne garantează
că cei care cred în Cristos nu vor rămâne morţi, ci vor fi înviaţi pentru viaţa veşnică. Aceasta este speranţa noastră
binecuvântată!
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Îl vor scuipa şi-L vor omorî; dar, după trei zile, va învia
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REVISTa SCRIITOaREI (1926-1928)

dr. Cristina SIRCuȚa
În 19 februarie 1925 se înfiinţează Societatea Scriitoarelor Române, recunoscută juridic un an mai târziu. Adela
Xenopol, în calitate de preşedintă, Mărgărita Miller-Verghi
– vicepreşedintă, şi Natalia Negru - secretară generală, au
pus bazele acestei instituţii, tipărind, totodată, şi Revista
Scriitoarei. Publicaţia a apărut în noiembrie 1926, având
subtitlul „Literatură, artă, chestiuni sociale”. Prin informaţiile
pe care le furnizează în cele şaisprezece pagini, prin conţinutul unor articole de opinie pe tema emancipării femeii,
Revista Scriitoarei 1 a promovat, pe lângă interesul pentru
literatură, discursul feminist. Care sunt cauzele înfiinţării Societăţii Scriitoarelor Române (1925) şi aderenţa de care se
bucură? Se cunoaşte faptul că exista o Societate a Scriitorilor Români încă din 1908, care avea printre membri şi
femei. De notat că la întemeierea noii societăţi au contribuit
şi unele membre ale Societăţii Scriitorilor: Hortensia Papadat-Bengescu, Natalia Negru s.a. La mai puţin de doi ani
de la constituire, în decembrie 1926, membrele Societăţii
Scriitoarelor erau în număr de 502. Contextul care a stat la
baza apariţiei revistei este dat de numărul tot mai mare de
scriitori şi scriitoare, insuficienţa ziarelor 3, revistelor de a
acoperi cererea acestora dar şi de statutul de inferioritate
al femeii-scriitoare. Totuşi, agenda pro-feministă a publicaţiei se încheie în 1928, când Revista Scriitoarei se transformă în Revista Scriitoarelor şi Scriitorilor Români.
Nu face obiectul acestui studiu ierarhizarea valorică a
scriitoarelor uitate, dar interesul deosebit, în prezent, acordat unor scriitori interbelici precum: Mihail Sebastian, Anton
Holban, M. Blecher, reclamă o atenţie similară față de autoare. „Este important să le acordăm atenţie şi scriitorilor
„marginali” pentru că aceştia nu sunt doar prezenţe pitoreşti,
ci contribuie la configurarea unui cadru: fără ei nu există
„viaţă literară” - creează emulaţie, întreţin un climat propice
creaţiei, constituie fundalul pe care se profilează individualităţile importante, dar un fundal mobil ce conţine întotdeuna

un potenţial inovativ”4.
Iniţiativa înfiinţării revistei aparţine Adelei Xenopol
(1861-1939), scriitoare şi publicistă, sora reputatului istoric
A.D. Xenopol. În această ultimă calitate a editat mai multe
publicaţii cu caracter militant: Dochia (Iaşi, 1896-1898), Românca (Iaşi, 1905-1906), Viitorul Româncelor (Bucureşti,
1912-1916). Scrierile sale literare, apărute sub titlul „Încercări literare” (Iaşi, 1888) sunt dedicate martirilor din Războiul
de Independenţă şi mamelor care şi-au pierdut fiii pe front.
Din articolul program, sugestiv intitulat „La merit egal, drept
egal”, semnat de Adela Xenopol, se observă orientarea publicaţiei spre susţinerea emancipării feminine. „Destul de
rar străbate scriitoarea, şi de multe ori reuşita ei e datorită
umilitei protecţiuni”. De aceea, scriitoarea nu mai vrea să
fie privită ca „femeie”, ci ca „intelectuală”: „În toate manifestările ei intelectuale, femeia se află de-a pururi în <stare
de asediu>, limitată, închisă într-o orbită, oricât de capabilă
ar fi. Dorim să cadă această stavilă, vroim libertatea, nu relativă, ci absolută cu toate drepturile superioare”5. Adela Xenopol face o radiografie pertinentă a condiţiei femeii
române, în special a femeii-intelectuale, sintetizând motivele
ce au dus la constituirea Societăţii Scriitoarelor şi la apariţia
unei publicaţii literare feministe: rolul insignifiant al scriitoarei
în societatea scriitorilor - „tolerată, figurantă, măgulită” că
totuşi aparţine importantei organizaţii; absenţa reprezentării
scriitoarei în comitetul teatral, casa şcoalelor, consiliul literar,
redactoare la ziare, comitetele de lectură ale caselor de editură, la Academie, în timp ce scriitorul participă la toate
aceste instituţii; absenţa avantajelor (premii, diverse facilităţi) scriitoarelor membre ale societăţii scriitorilor. O altă
acuză este adusă academicienilor care se menţionează că
fac concesii galante femeilor care poartă titluri nobiliare 6.
În linii mari, articolul este o critică la adresa societăţii patriarhale în care bărbatul are puteri suverane doar pentru
faptul că e bărbat.
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Mărgărita Miller-Verghi a pus la dispoziţia membrelor
Societăţii Scriitoarelor un salon la Casa Artei. Distinsă cu o
licență în Litere și un doctorat în Filosofie, obținut la Geneva
(1895), Mărgărita Miller-Verghi (1865-1953) a debutat editorial, în 1919, cu romanul Théano, semnat cu pseudonimul
Dionis. Tradus de scriitoare în limba franceză și editat la
Paris, volumul a beneficiat de aprecierea criticului Charles
du Bos. În colaborare cu Ecaterina Săndulescu va publica,
în 1935, antologia Evoluția scrisului feminin în România.
Remarcabil este faptul că autoarele studiului au inclus printre cele 35 de scriitoare comentate și prozatoarele de origine română din literaturi străine. Mărgărita Miller-Verghi
s-a remarcat și printr-o prolifică activitate de traducătoare.
A tradus din limba engleză (Shakespeare, Robert Browning,
Elisabeth Barret Browning, Rabindranath Tagore), dar și din
franceză, germană și rusă. De asemenea, a tradus în franceză poezii de M. Eminescu și România pitorească a lui Al.
Vlahuțăi7.
Fără a insista asupra aspectelor mai puțin relevante
petru acest articol, din viața privată a poetei, prozatoarei și
traducătoarei Natalia Negru (1882-1962), marcată de căsătoria cu Șt.O. Iosif (să menționăm, în treacăt, că la oficierea cununiei care a avut loc în 1904, au participat N. Iorga,
Mihail Sadoveanu, Victor Ion Popa și, alte personalități culturale ale începutului de secol al XX-lea) apoi, cu D. Anghel,
în 1911, Natalia Negru a fost membră fondatoare a
Societății Scriitorilor Români. A fost aleasă în 1913 și în comitetul de conducere, alături de D. Anghel. Implicarea în
planul mișcării de emancipare a femeilor dintre cele două
războaie, când Natalia Negru, devine membră fondatoare
a Societății Scriitoarelor (1925) și va colabora la o serie de
reviste cu scrieri feministe, s-a observat încă din nuvela O
taină. Scriitoarea evocă soarta nefericită a unei tinere de la
țară, rămasă cu un copil, rezultat dintr-o relație în afara căsătoriei, și al cărei iubit murise 8. Revenind la problema
feminității, într-un articol publicat în revista Familia (seria
nouă), în 1927, Natalia Negru ataca problema feminismului
și a feminității. Scriitoarea răspunde adepților curentului
conservator din societatea românească, afirmând că exercitarea drepturilor politice ale femeilor nu provoacă pierderea grației genului feminin. Singurul aspect care va fi
perturbat, în urma afirmării femeii în viața publică este cel
legat de bucătărie, mai exact de timpul petrecut de femei
pentru prepararea mâncării. Anticipativ, Natalia Negru
afirma că este probabil ca și regimul alimentar să sufere o
schimbare, care, de altfel va fi benefică pentru sănătate,
nemaifiind necesară abundența de mâncăruri gătite. În
privința feminității, scriitoarea se întreabă retoric unde se
întâlnesc sensibilitatea și gingășia în cazul femeilor care
muncesc din greu (cu sapa, de pildă), și care nu au devenit

subiecte sensibile pentru autorii bărbați. Pe bună dreptate,
va susține că: „Fericirea cea mai mare ce se va revărsa
asupra vieții, odată cu luminarea femeii va fi dispariția prostiei cu nesfârșitul ei alaiu de prejudecăți, absurdități,
contradicții și josnice răutăți!...” 9
Încă din numărul întâi al Revistei scriitoarei este publicat un fragment din proza Hortensiei Papadat-Bengescu.
Pasajul ales, „Nory femenista” din Concert de muzică de
Bach (1927) nu este întâmplător, menit să sugereze, indirect, că a venit vremea pentru drepturi egale şi pe tărâmul
aptitudinilor intelectuale, dar şi în politică: „Păcat că femeea
asta nu vrea să lucreze la opera noastră femenistă !... şi
păcat că femeile nu fac încă serios politică ! Spunea Nory
Baldovin prietenei Mini despre Ada Razu fosta lor colegă
de şcoală, actuală prinţesă Maxenţiu” 10.
Atrage atenţia, dincolo de tonul vehement al solicitărilor feministe, că publicaţia nu era exclusivistă, în paginile ei
fiind inserate recenzii despre operele unor scriitori români.
Astfel, este salutată apariţia romanului Femeia roşie de
Ionel Teodoreanu, traducerea lui F. Aderca din Marcel
Proust, Floarea lui Sânzien de Radu Gir şi N. Milcu, Ciurda
de Th. Arghezi ş.a. 11 De remarcat este şi caracterul eclectic
al revistei. Concomitent cu solicitările feministe şi literatura
feminină, sincron cu spiritul culturii europene, primul număr
al publicaţiei inserează articolul „Dispar bunele şi frumoasele obiceiuri de altădată”, semnat de Laurenţia I. Bacalbaşa. Pe lângă dispariţia tradiţiilor, datinilor şi obiceiurilor
strămoşeşti, autoarea critică schimbările survenite pe fondul
modernizării societăţii, şi anume, substituirea doinelor şi
cântecelor româneşti cu tango-uri, a costumului naţional cu
îmbrăcăminte la modă etc. Drept urmare, Revista scriitoarei
îşi propune să ofere în coloanele ei nu doar literatură feminină, ci „un organ de propagandă culturală, în vederea propăşirii neamului” 12.
În al doilea număr al Revistei Scriitoarei, apărut în decembrie 1926, pe prima pagină este postat portretul scriitoarei Carmen Sylva (regina Elisabeta), alături de un amplu
articol dedicat personalităţii reginei. Sunt enumerate operele
literare (Cuvinte sufleteşti, Cugetările unei regine, Poveştile
Peleşului), insistându-se asupra operei sociale de utilitate
publică, respectiv implicarea în societăţile de binefacere
Vatra Luminoasă şi Furnica. În esenţă, mesajul transmis relevă faptul că regina Elisabeta, prin activitatea de pe tărâm
literar, dar şi prin implicarea în viaţa publică, a deschis orizonturi femeilor din ţara noastră 13. Această strategie editorială va continua şi în numerele următoare ale revistei care
va publica pe prima pagină articole dedicate unor personalităţi feminine care s-au remarcat atât în plan literar cât şi
în acţiunile feministe, precum: Regina Maria14, Elena Văcărescu15, Sofia Nădejde16, Alexandrina Gr. Cantacuzino17,
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Cecilia Cutzescu Stork18, Hortensia Papadat-Bengescu 19,
Ana Conta-Kernbach20 ş.a. Tot în decembrie 1926, în Revista Scriitoarei, apărea Cuvântarea susţinută de Natalia
Negru, cu prilejul înfiinţării Societăţii Scriitoarelor Române.
Atrage atenţia aducerea în prim-plan a uneia dintre principalele realizări din perioada interbelică – şi, anume, schimbarea rolului femeii în societate: „Înfiinţarea societăţii
noastre, a scriitoarelor române, nu-i o rebeliune, nu-i o sfidare, ci e un simptom cultural de un adânc înţeles, o reală
demonstrare a progresului...semnul luminos al unei biruinţe”21. În opinia Nataliei Negru, care era, în acelaşi timp
una dintre primele fondatoare ale Societăţii Scriitorilor Români, emanciparea femeii, vizibilitatea ei în viaţa publică,
indică modernizarea societăţii româneşti.
După Primul Război Mondial solicitările privind acordarea dreptului de vot pentru femei s-au intensificat, unul
dintre motive fiind şi acţiunile femeilor din spatele frontului.
Intrarea Regatului României în război, în 14/27 august
1916, începută prin ofensiva din Transilvania a făcut numeroase victime şi în rândul femeilor. De aceea, pentru a legitima cererile feministe, Revista Scriitoarei publică sub titlul
„Femeia în război” memoriul Elenei Săbădeanu din Braşov22. Prin mai multe dintre reprezentantele asociaţiilor de
femei (Maria Baiulescu, Alexandrina Gr. Cantacuzino etc.),
care au activat în calitate de surori de caritate în timpul conflictului mondial, este reiterată tema contribuţiei femeilor la
efortul de război.
Se observă importanţa deosebită a revistei în răspândirea operelor de literatură feminină: Hortensia PapadatBengescu, fragmente din romanul Concert din muzică de
Bach, Aida Vrioni, Fata - sport (Roman de moravuri bucureştene), Sofia Nădejde, Irimel. Întâmplările unui tânăr
român în Moldova, Rusia şi Japonia etc. Enumerarea titlurilor de mai sus indică faptul că Revista scriitoarei a înţeles
semnificaţia circulaţiei operelor de literatură feminină. Chiar
dacă nu toate lucrările se ridică la valoarea unei proze
scrise de Hortensia Papadat-Bengescu, este elocvent faptul
că acestea reflectă o perspectivă specifică asupra lumii,
aducând în prim-plan experienţele de viaţă ale femeilor. Se
formează astfel conştiinţa feminină care permite susţinerea
drepturilor egale cu bărbaţii, aducând drept argumente talentul feminin şi un bagaj cultural demn de invidiat. Sunt inserate şi lucrări ştiinţifice de valoare, cum este de pildă
studiul istorico-etnografic comparativ Nunta, Naşterea şi Înmormântarea la Români, scris de Elena D.O. Sevastos. Autoarea a redactat şi revista Rândunica, una dintre primele
reviste în care problematica feminismului a fost pusă în discuţie la noi în ţară23. Nu în ultimul rând, Revista Scriitoarei
s-a remarcat prin publicarea unor articole închinate unor
personalităţi masculine (Henrik Ibsen 24), care prin operele

lor au legitimat egalitatea în drepturi între femei şi bărbaţi.
Revista Scriitoarei s-a mai evidenţiat prin publicarea
unor ample articole referitoare la rolul asociaţiilor de femei
în rezolvarea unor probleme acute ale societăţii. În al patrulea număr din februarie 1927, publicaţia prezenta societatea Roiul din Craiova, având ca preşedintă pe Clotilda
General Averescu. Studiul se adresa mai mult femeilor de
la ţară, societatea în cauză ocupându-se de dezvoltarea
artei naţionale a cusăturilor. În acest sens, au fost organizate expoziţii în străinătate iar în ţară, societatea Roiul a înfiinţat centre de activitate prin care femeile din mediul rural
dar şi cele din urban puteau câştiga venituri suplimentare25.
Se remarcă faptul că asociaţiile prezentate fuseseră selectate cu atenţie, insistând asupra celor mai semnificative.
Într-un alt număr din februarie 1928, aflăm date foarte interesante despre Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor
Române a cărei preşedintă era principesa Alexandrina Gr.
Cantacuzino. Realizările asociaţiei sunt impresionante: 8
licee de fete în care 3000 de eleve primesc instrucţia primară şi secundară, 40 de grădiniţe de copii ce şcolarizează
4.000 de preşcolari etc. De notat că Societatea Ortodoxă
Naţională a Femeilor Române a ridicat, prin subscripţii şi
donaţii de peste 80 milioane lei, clădirile imobilelor ce găzduiesc instituţiile de învăţământ 26. Nu este trecută cu vederea nici Asociaţia pentru Emanciparea Civilă şi Politică a
Femeilor Române 27. În acelaşi registru, revista publică ştiri
despre manifestări feministe importante, cum a fost Congresul Ligii Naţionale a Femeilor Române, desfăşurat la
Chişinău în mai 1927. Delegate din toate părţile ţării, îmbrăcate în costume naţionale, au răspuns invitaţiei. La Congres a asistat şi M.S. Regina Maria, alături de prinţesa
Ileana. Din partea Societăţii Scriitoarelor Române, au fost
prezente: Adela Xenopol şi Aida Vrioni. Pe lângă reprezentantele asociaţiilor feministe, au luat cuvântul Arhiepiscopul
Gurie al Basarabiei, care a binecuvântat lucrările congresului şi primarul oraşului, G. Theodorescu. Totuşi, evenimentul nu a fost lipsit de neajunsuri, şi anume, în opinia
redacţiei Revistei Scriitoarei, faptul că între ele, congresistele vorbeau în limba franceză deşi purtau costume naţionale era de neconceput28. Tot în sprijinul susţinerii
emancipării feminine, frecvent, pe prima pagină a revistei,
au fost publicate ample articole despre membre ale mişcării
feministe. De pildă, numărul din august-septembrie 1927,
o aduce în prim-plan pe Maria Dr. Gavrilescu, prima femeie
consilieră comunală din România Mare, numită în urma recomandării Asociaţiei Feministe în 1919. Datorită muncii
sale intense, a fost apreciată de autorităţile neîncrezătoare,
la început, în capacităţile femeii. Maria Dr. Gavrilescu a fost
membră în mai multe societăţi de femei, precum: Dispensariile cercurilor de gospodine, Pânea săracilor, Azilul de
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bătrâne, Asociaţia femenistă, Societatea Scriitoarelor etc.
Propaganda feministă a intelectualelor are impact în
rândul scriitorilor români. În 1927, Claudia Millian (Minulescu) a fost numită membră în Comitetul de lectură al Teatrului Naţional, iar scriitoarea Lucreţia Petrescu, membră în
juriul de onoare al Societăţii Autorilor Dramatici 29. De asemenea, în acelaşi an, Academia Română a acordat Otiliei
Cazimir premiul de poezie pentru volumul Fluturi de
noapte30.
Este de dorit ca o istorie a literaturii române interbelice
să nu omită faptul că Societatea Scriitoarelor Române
(1925) şi Revista scriitoarei (noiembrie 1926 - octombrie
1928) au contribuit la crearea unui climat cultural modern.
Conţinutul informaţiilor, ideile profesate, interesul pentru
problematica literaturii feminine şi pentru emanciparea femeii pe care le reflectă publicaţia în discuţie indică mult mai
mult şi anume, cele dintâi semne incontestabile ale afirmării
femeii în viaţa publică, consecinţă firească a modernizării
societăţii româneşti.
Bibliografie
1. Revista scriitoarei (noiembrie 1926 - octombrie 1928);
2. Negru, Natalia, „Feminism și feminitate”, în Familia, seria II,
martie-aprilie 1927, nr. 3-4;
3. Burţa-Cernat, Bianca, Fotografie de grup cu scriitoare uitate.
Proza feminină interbelică, Cartea Românească, Bucureşti, 2011;
4. Simion, Eugen (coordonator general), Dicționarul General al
Literaturii Române, vol. IV: L-O, Editura Univers Enciclopedic,
București, 2005.
___________________
Studiul de caz vizează articolele publicate de Revista Scriitoarei
în perioada noiembrie 1926-octombrie 1928.
2 Natalia Negru, „Cuvântare” în Revista Scriitoarei anul I, nr. 2,
decembrie 1926, p. 18.
3
Revista Scriitoarei a fost susţinută timp de doi ani de zile doar
din abonamente, nu primea subvenţii ca alte publicaţii.
4
Bianca Burţa-Cernat, Fotografie de grup cu scriitoare uitate. Proza
feminină interbelică, Cartea Românească, Bucureşti, 2011, p. 6.
5
Adela Xenopol, „La merit egal, drept egal” în Revista Scriitoarei
anul I, nr. 1, noiembrie 1926, p. 1.
6
Aluzie la acordarea titlului de membru corespondent al Academiei Române prinţesei Anna Brâncoveanu de Noailles, în iunie
1925. Nemulţumirea pornea de la faptul că oricât de cultă era o
femeie nu putea accede la Academie decât dacă era mai întâi
elogiată în străinătate.
7
Eugen Simion (coordonator general), Dicționarul General al Literaturii Române, vol. IV: L-O, Editura Univers Enciclopedic,
București, 2005, p. 369-370.
1

Ibidem, p. 590-591.
Natalia Negru, „Feminism și feminitate”, în Familia, seria II,
martie-aprilie 1927, nr. 3-4, p. 6.
10
Hortensia Papadat-Bengescu, „Nory Femenista” (Fragment de
roman) în Revista Scriitoarei anul I, nr. 1, noiembrie 1926, p. 3.
11
„Cronica revistelor” în Revista Scriitoarei anul I, nr. 1, noiembrie
1926, p. 16.
12
Laurenţia I. Bacalbaşa, „Dispar bunele şi frumoasele obiceiuri de
altădată” în Revista Scriitoarei anul I, nr. 1, noiembrie 1926, p. 6.
13
„Carmen Sylva” în Revista Scriitoarei anul I, nr. 2, decembrie
1926, p. 1.
14
Natalia Negru, „Opera literară a M.S. Regina Maria” în Revista
Scriitoarei anul I, nr. 3, ianuarie 1927, p. 1.
15
Aida Vrioni, „Elena Văcărescu” în Revista Scriitoarei anul I, nr.
5, martie 1927, p. 1.
16
Agatha Grigorescu, „Sofia Nădejde” în Revista Scriitoarei anul
I, nr. 6, aprilie 1927, p. 1.
17
G.C., „Principesa Alexandrina Gr. Cantacuzino” în Revista Scriitoarei anul II, nr. 4, februarie 1928, p. 1.
18
Agatha Grigorescu, „Cecilia Cutzescu Stork” în Revista Scriitoarei anul II, nr. 5, martie 1928, p. 1.
19
Idem, „Hortensia Papadat-Bengescu” în Revista Scriitoarei anul
II, nr. 7, mai 1928, p. 1.
20
Dr. P. Zosin, „Ana Conta-Kernbach” în Revista Scriitoarei anul
II, nr. 10-11, august-septembrie 1928, p. 1.
21
Natalia Negru, „Cuvântare” în Revista Scriitoarei, anul I, nr. 2,
1926, p. 2.
22
Memoriul Elenei Săbădeanu a fost publicat în Revista Scriitoarei anul I, nr. 2, decembrie 1926, p. 26, anul I, nr. 3, ianuarie
1927, p.40 şi anul I, nr. 4, februarie 1927, p. 56-58.
23
„Elena D.O. Sevastos” în Revista Scriitoarei anul I, nr. 10-11,
august-septembrie 1927, p. 153.
24
Seraphina Brukner, „Henrik Ibsen” în Revista Scriitoarei anul II,
nr. 6, aprilie 1928, p. 82-83.
25
Laurenţia I. Bacalbaşa, „Pentru arta naţională” în Revista Scriitoarei anul I, nr. 4, februarie 1927, p. 50.
26
G.C., „Principesa Alexandrina Gr. Cantacuzino” în Revista Scriitoarei anul II, nr. 4, februarie 1928, p. 1.
27
Aglae Pruteanu, „De la sate” în Revista Scriitoarei anul I, nr. 4,
februarie 1927, p. 60.
28
Red., „Congresul Ligei Naţionale a Femeilor Române” în Revista Scriitoarei anul I, nr. 8-9, iunie-iulie 1927, p. 135.
29
Red., „Un succes al nostru” în Revista Scriitoarei anul I, nr. 5,
martie 1927, p. 74; Revista Scriitoarei anul I, nr. 6, aprilie 1927,
p. 83.
30
Revista Scriitoarei anul I, nr. 8-9, iunie-iulie 1927, p. 135.
8
9

160

STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul III, nr. 5-6, IUNIE - DECEMBRIE 2020

TuLCEnII ȘI maRELE mISTER aL…
IauRTuLuI

nicolae C. aRITOn
Dezlegarea misterului adânc ce înconjoară… iaurtul,
pare o treabă simplă și neserioasă la prima vedere. În primul rând, turcii, grecii și bulgarii se sfâșie între ei (la figurat)
pentru drepturile paternale asupra iaurtului. Grecii susțin că
este o creație pur elenică, la care a făcut referiri însuși Herodot. Turcii nu se lasă nici ei mai prejos și susțin că iaurtul
era un aliment de bază pentru triburile nomade turcice, care
l-au adus din stepele Orientului la Constantinopol, de unde
s-a răspândit în întreg Imperiul Otoman, în mod deosebit în
Balcani. Bulgarii au avut șansa ca un tânăr om de știință
bulgar, Stamen Grigorov să descopere, la Geneva, bacteria
care produce transformările din lapte pentru a deveni iaurt,
motiv pentru a fi invitat la Paris, la Institutului Pasteur și bacteria este denumită, spre disperarea păstorilor greci și turci,
Bacillus bulgaricus.
Tulcenilor puțin le păsa de bacteria în cauză și apreciau
cel mai mult iaurtul tătăresc. Astfel, bătrâne din mahalaua
tătară de pe dealul Mahmudiei, treceau în fiecare dimineață
pe la casele gospodarilor tulceni și le vindeau cel mai bun
iaurt, despre care se mai știe că era foarte consistent și extrem de gustos. Secretul preparării era bine păstrat, motiv
pentru care s-a și pierdut, dar s-ar părea că gustul deosebit
provenea de la amestecul de lapte de oaie cu cel de bivoliță,
ultimele fiind crescute în număr mare de comunitatea turcă
și tătară din Tulcea. Îndeletnicirea de iaurgiu a dispărut după
anii 1950-1960, o dată cu industrializarea producției de
lapte, mai rezistând până prin 1970 ultimele simigerii tulcene și constănțene, care serveau covrigi calzi, cu susan
și mac, alături de câte un bol plin de iaurt de oaie, o adevărată delicatesă dobrogeană.
Nu se știe dacă iaurtul ar fi reușit să cucerească occidentul, dacă nu ar fi existat savantul Ilya Metchnikoff, un
rus stabilit la Paris, director adjunct al Institutului Pasteur
și câștigător al Premiului Nobel pentru Medicină, în anul
1908. S-ar părea că distinsul om de știință suferea de ger-

mofobie, o manie foarte răspândită printre oamenii de știință
a epocii, care susțineau că ființa umană este în permanență
atacată de germeni ucigași, ignorând că doar aproximativ
3% dintre acești microbi sunt periculoși.
Acesta a introdus în limbajul medical noțiunea de autointoxicație, în care oamenii sunt victime ale germenilor interni și externi. Prin intermediul lui Grigorov a cunoscut mai
multe zeci de păstori bulgari, care se declarau cu toții cu
vârste de peste 100 de ani și că aveau ca aliment de bază
iaurtul. Convins că acesta este un adevărat elixir al tinereții,
Metchnikoff a devenit un adevărat profet al iaurtului,
susținând că prin conținutul său distrugea toate bacteriile
nocive care populează colonul uman și salvează viața.
Acesta propovăduia că mâncând iaurt, un om poate atinge
lejer vârsta de 140 de ani.
Trecem peste faptul că păstorii bulgarii nu aveau nici un
act de identitate care să le probeze vârsta matusalemică
pe care o declarau, timpul la bulgarii începutului de secol
al XXI-lea fiind o noțiune relativă (un an greu se înmulțea
cu trei iar unul ușor cu doi, motiv suficient să fie considerat
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un popor grăbit). De asemenea, cu toate că a consumat cisterne întregi de iaurt, de-a lungul vieții, însuși Metchnikoff
s-a stins din viață la doar 70 de ani, deci undeva pe la jumătatea vârstei promise mâncătorilor de iaurt. Probitatea
sa științifică a făcut însă ca mitul iaurtului bulgăresc să se
răspândească în deceniile următoare, astfel încât însuși Hitler făcea cure cu bacilul bulgar, prelevat de medicul său personal, Dr. Morell, din excrementele de țărani bulgari.
Important este faptul că consumul de iaurt s-a răspândit în
Europa occidentală, trecând de la stadiul de elixir al tinereții
la cel de aliment, ajutat și de faptul că o mână de tinerii levantini au deschis primele iaurgerii. Dar despre toate acestea în articolul de săptămâna viitoare.
Pe la începutul secolului al XX-lea, tulcenii consumau
liniștiți iaurt, adus dis-de-dimineață de bătrânele cu ochi
oblici, ce coborau agale din mahalaua tătărască, ce se afla
pe Dealul Mahmudiei. În acest timp, în occident, iaurtul se
vindea doar la farmacii. Până la urmă, istoria se repeta,, în
urmă cu câțiva zeci de ani, primele țigarete din hârtie și
tutun se vindeau în farmacii, ca remediu împotriva răcelii și
bolilor de plămâni. Diferența dintre iaurtul tulcean și cel occidental era ca distanța de la cer la pământ, al nostru fiind
rezultatul unor savante combinații de lapte de oaie, capră
și bivoliță, a căror secret s-a pierdut, dus în mormânt o dată
cu ultimii iaurgii.
În acest timp, cel occidental era preparat pe baza germenului Bacilus bulgaricus, de către tineri levantini, care au
simțit potențialul unei afaceri cu iaurt. Astfel, la Paris, tânărul
armenian Deukmedijan Aram, sosit de la Constantinopol și
absolvent de Sorbona, deschide „Cure de yogourt”, unde
comercializa un iaurt care avea pe etichetă specificația: „singurul furnizor al Prof. Metchnikof”. Începând cu anul 1921,
Aram deschide o mică făbricuță de iaurt la Montrouge. Produsul său a obținut numeroase distincții care au sporit
faima iaurtului. Se vindea, în continuare, doar în farmacii,
în timp ce la Tulcea, bătrânele tătăroaice coborau de pe dealul Mahmudiei, strigând cu voce ascuțită: „Iaurt, caimacuuu, iaurgiuuu!…” Pe la 1919, un alt levantin, Isaac
Carasso, cetățean al Imperiului Otoman, născut în comunitatea evreiască a orașului Salonic, deschide în Barcelona
o mică iaurgerie, a căror produse erau adresate, în mod
special, copiilor cu probleme digestive. Să nu uităm să
adăugăm că acesta purta numele Danone, după diminutivul
fiului său Daniel. Micul Danone crește, urmează cursurile
Universității Sorbona și amenajează o mică iaurgerie în regiunea pariziană. Produsul era livrat farmaciilor în recipiente
de porțelan, de culoare crem la exterior și maro la partea
interioară. În anul 1941, Daniel Carasso este obligat să emigreze în Statele Unite, amenințat de regimul nazist. Aici va
înființa o nouă societate de producție a iaurtului, adică o

iaurgerie mai mare, numită Dannon.
Răbdători, tulcenii așteptau răbdători sosirea iaurgiilor
și iaurgițelor, pe la porțile caselor, rememorând expresii
vechi, precum: „Berbecul tânăr și oaia bătrână, iaurtul de
deasupra și laptele acru de la fund, spanacul tânăr și peștii
mari – acestea sunt bune de mâncat!”. În continuare, povestea iaurtului este istorie recentă. După 1950, consumul
de iaurt crește exploziv, din Europa până în Asia, situânduse însă în permanență în umbra războiului dintre fabricanții
de produse lactate și cei din produse din soia, în mod special, margarină. Acuzațiile erau, și sunt, pe măsura potenței
economice, astfel, iaurgii moderni sunt acuzați că folosesc
la prepararea iaurtului făina din fasole indiană, pentru a reduce prețul de producție, în timp de margarinagii folosesc
soia modificată genetic.
Spuneam, la un moment dat, susțineam că însuși Hitler
făcea cură de bacterii Bacilus bulgaricus, recoltate de medicul său, Dr. Morell, din excremente de păstori bulgari.
Pare anecdotic, dar există afirmații că celebra bacterie Bifidobacterium bifidium, din unele iaurturi, care îmbunătățesc
tranzitul intestinal și imunitatea, nu sunt altceva decât bacterii din flora vaginală, din rect și din tractul uro-genital.
Acestea au fost modificate genetic pentru a rezista atacului
germenilor naturali din stomacul și colonul uman. Așa că nu
vă mai înveseliți atât de copios citind despre curele ținute
de Hitler! În acest timp, tulcenii degeaba așteaptă în fața
porților și ușilor de bloc, sosirea iaurgiilor, care veneau disde-dimineață. Aceștia nu vor mai sosi niciodată, aducându-și
aminte doar de asemănarea dintre un bărbat și un iaurt, ultimul dezvoltând, în final, totuși o cultură.
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Tabăra de creație literară „Dunăre vals al iubirii” 3-5 iulie 2020 - Dunăvățul de jos, județul Tulcea

ÎN CĂUTAREA UNEI ANUME ROCHII

Ionica BanDRaBuR
În sfârșit liberi? Nu! Este doar un sentiment pe care
dorim să îl simțim din nou în ungherele sufletelor noastre,
zăvorâți fiind atât fizic cât și psihic de minți bolnave, la care
arbitri de start sunt înșiși conducătorii turmelor.
3 iulie 2020, a fost prima adulmecare a urmelor în căutarea cotloanelor cu brâuri țesute de mama natură, cotloane
lăsate în paza Domnului, anul trecut, cu ocazia evenimentului taberei de creație literară Grai Românesc la Dunăvățul
de Jos, organizată de scriitorii Olga Văduva Grigorov și
președintele Asociației Grai Românesc, Trandafir Sîmpetru.
Și totuși, ziua aceasta părea a fi în favoarea căutătorilor de comori, în favoarea bolnavilor incurabili de
frumusețea virgină a darurilor lăsate de Cel de Sus spre
descoperire și tămăduire a sufletului. Nimic nu mi-ar fi stat
în cale să nu mă pot apropia de cercul de foc ce se scălda
în limbile umede ale apelor. Eram în căutarea mătăsii, a
brâielor și cingătorilor colorate, frământate în adierea vântului de vară.
Îmi căutam rochia cu care să mă îmbrac atunci când
ar fi să dau socoteală urmașilor mei, promisiune făcută
odată cu primul lor scâncet, semn al vieții, de aceea alerga
mașina lipindu-i-se pneurile de asfaltul bine încălzit al străzii
în goana spre locul unde Dunărea sărută marea și cerul se
unește cu ea.
Tulcea h 11:45.
Întâlnirea la gara Tulcea cu primul om răspunzătorasumat pentru ceea ce urma să se întâmple, a fost cu scriitoarea Olga Văduva Grigorov, coordonatoarea și
organizatoarea taberei de creație literară ,,Dunăre, vals al
iubirii” dar și cu alți oameni de cultură cum ar fi: Leliana Mihaela Rădulescu( Vâlcea), Angelica Stanciuloiu, preot Constantin Ciubuciu ( Prahova), Gradinaru Petru ( Vaslui),
Florentina Danu ( Brasov).

Odată ajunși la locul unde avea să desfășoare activitatea, la pensiunea Pestișorul și Pelicanul, ambele sub patronatul soților Dima ne-am bucurat de reîntâlnirea cu alți
îndragostiți ai frumosului, precum scriitorii: Trandafir Sîmpetru, președintele Asociației de Cultultura Grai Românesc,
Vasilica Mitrea, președintă a Ligii Scriitorilor filiala Dobrodea, Garofița Jianu, Mioara Baciu, Cornel Ciubotaru, domnul comandor de aviație Roiu George, generalul Constantin
Zeca, comandantul Cornel Pulbere, sosiți din orașul de la
malul mării, Constanța și orașele de la Dunăre, Brăila și
Galați.
Rând pe rând și-au făcut apariția scriitorii: Limona
Rusu ( Suceava), Cornea Viorica ( Suceava), soții Liliana
și Octavian Badea( Târgoviște), Irina Cristina Țenu( Huși),
Angela Dumbravă ( Tulcea), Violeta Bobocea (Buzău), Lăcramioara Teodorescu( Odobești) Elena Spiridon, Daniela
Konovală( București) Lăcrămioara Elefteriu( Tulcea), Sandu
Dumitru ( Urziceni) și actorii Magda Băcescu și Ștefan Apostol (București).
Marea majoritate au fost însoțiți pe toată perioada
șederii, de prieteni, soți și soții.
Sub apusul miraculos al soarelui ce undea în unul din
micile canale de pe brațul Sfântul Gheorghe ne-am cunoscut între noi în compania poeziei, cântului și dansului, dar
nu înainte de a servi o saramură de pește ca la mama ei
acasă și gusta din licorile pregătite de fiecare dintre noi:
vișinată, lichior de muguri de brad, lichior de petale de trandafiri, pălincă și vinuri din zonele noastre de baștină, așa
ca să ne fie creația mai intensă!
Ziua de 4 iulie 2020 se arăta încă dis-de -dimineață
foarte călduroasă, dar asta nu ne-a făcut să ne oprim din
desfășurarea activităților propuse. După un mic dejun copios pe terasa pensiunii Pelicanul, terasa pensiunii
Peștișorul învelită cu stuf, ca arșița soarelui să nu pătrundă
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în interior, ne-a găzduit așa cum se cuvine. Bucuria ni se
citea pe chipuri. Am avut surpriza plăcută să fim onorați cu
prezența scriitorului Marcel Mircea Petcu, președintele
Asociației Scriitorilor AEGYSSUS din orașul Tulcea, director
al revistei Steaua Dobrogei, dar și de cea a preotului Gabriel
Constantin, a poetei Gina Befane și artistul plastic Ion
Șirota, născut în satul Letea județul Tulcea. Șapte prezentări
de cărți au fost moderate de minunata poetă Garofița Jianu,
scrieri ale autorilor: Vasilica Mitrea, Liliana Badea, Angela
Dumbravă, Mioara Baciu, Violeta Bobocea, Petru Grădinaru
și Lăcrămioara Elefteriu, la fel și momentele poetice ale tuturor celor prezenți, îmbinate cu muzica celor doi cantautori
Ionuț Ciubotaru și Florentina Danu și, nu în ultimul rând, cu
talentul actorilor mai susmenționați, care au făcut ca cele
patru ore să ni se pară doar cateva minute.
Aduc laude și cinstire Asociației de Cultură Grai Românesc, Asociației de Cultură ASCIOR și Revistei de Cultură Inspirescu-Bucureșți pentru oferirea de diplome de
excelență și merit, pentru recunoașterea și implicarea în ducerea mai departe pe culmile cele mai înalte a literaturii române, dar și a operelor artiștilor, indiferent de domeniul
creativ.
Spre sfârșitul evenimentului, foamea începuse a roade
din stomac. Bucuroși nevoie mare, ne-am îndreptat pașii
spre terasa unde serveam masa.
Storceagul și plachia de pește s-au lăsat puțin
așteptate. Până la urmă, totul a fost delicios și noi cu foamea potolită.
Piscina cu apa precum cristalul ne-a primit bucuroasă
în brațele ei, răcorindu-ne.
La ora 20 urma să înceapă seara festivă cu invitați
speciali, Ansamblul de Muzică Lipovenesc ,,Katiușa” din
Mahmudia, care a reușit să încingă spiritele invitându-ne la
dans în ritmul kazaciocului și al mai multor cântece specifice
etniei lor.
Bunătățurile culinare pe bază de pește au făcut ca papilele gustative și cerul gurii nu numai să saliveze, dar și să
apreciem calitatea și gustul tuturor acelor preparate de
excepție.
Vocea celor doi cântareți Ionuț Ciubotaru și Florentina
Danu au facut să ne crească adrenalina și, în dans și veselie, am uitat să mai privim limbile orologiului care arăta
ora 3 dimineața, încă un pic și ar fi cântat cocoșii.
Poetul Grădinaru Petru ne-a bucurat prin interpretarea
sa cu o melodie ,, Drumurile noastre” a celui ce a fost un
mare nume al muzicii ușoare românești, Dan Spataru.
Grea ne-a fost trezirea, dar trebuia, pentru că urma excursia pe lacul Isac, apoi pădurea Letea și penultima oprire
la Sulina.

După micul dejun, barcagii erau prezenți la pontonul
de unde se făcea îmbarcarea în cele două bărci, una spre
pădurea Letea din satul Letea și cealaltă spre mijlocul deltei
pe lacul Isac , Razelm și la vărsarea Dunării în mare.
Barcagiul, Stefan Cozorovschi, un om în jur de 55-60
de ani, înălbit probabil de greutățile vremurilor, cu ochi mici
și albaștri precum cerul și apa lacurilor locului unde s-a născut și crescut, mi s-a părut morocănos la prima vedere.
Odată pornit motorul , am avut impresia ca mă aflu la un
concurs nautic. Barca zbura deasupra apei udându-ne câteodată din cap până la picioare datorită curbelor luate în
mare viteză dar și norocului celui care a ocupat loc în spate,
lângă motor. După câteva minute de mers, omul bălților nea spus că ne aflam pe canalul Uzlina, lung de 3.65 km,
adânc de aproximativ 2m și că în trecut a fost închis de
ecologiști cu un dig de piatră, ca mai apoi să fie redeschis
turismului, de fapt acesta fiind cel mai circulat canal de către
turiști. În locul unde a fost digul se circulă foarte încet și cu
mare atenție datorită pietrelor rămase mult la suprafața
apei.
Nu mică ne-a fost mirarea când, de după o salcie imensă, poliția Deltei Dunării face semn barcagiului să
oprească. Săracul barcagiu, doar în genunchi nu s-a
așezat, rugându-i să nu-l amendeze. Nu avea numerele de
înmatriculare la barcă din nu știu ce motiv și numărul pasagerilor depășise cu doi, mai mult decât limita prevăzută în
această perioadă ( Covid). Părintele Ciprian Pleșea a spus
o rugăciune și dat fiind și ziua de naștere a domnului Ștefan,
acesta a fost iertat, dându-i-se doar un avertisment.
Priveam sălciile ce păreau a fi niște babe, niște bocitoare cocoșate de furtuni și ploi, încercănd pe alocuri să îmi
strecor privirea printre draperiile verzi-gălbui, unele cu broderii de puf ce se desprindeau și își luau zborul plutind deasupra apei, căutând parcă locul sacru pentru smerenie sau
să se ascundă de frigul ce va veni odată cu sfârșitul toamnei.
Căutam, căutam locul unde se formau vârtejuri, ochiuri
unde frunzele și mici crenguțe sfârșeau în profunzimea
apei, nu înainte de ritual, dansul în cerc ce începea din marginea vârtejului și apropiindu-se din ce în ce mai mult de
centrul acestuia, ca apoi să dispară pentru totdeauna.
Din când în când eram trezită la realitate de stropii ce
îmi loveau obrajii și brațele.
Nu știu când am traversat lacul Isăcel, dar odată intrați
pe lacul Isac am dat frâu liber sentimentelor, emoțiilor de
bucurie și în același timp priveam cu coada ochiului la poeta
și buna prietenă Cornea Viorica, cum pe furiș își stergea lacrimile ce se prelingeau pe obrajii rumeniți de razele fierbiți
ale soarelui, erau lacrimi nemuritoare, lacrimi sincere de fe-
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ricire, era pentru prima oară când putea vedea în realitate
acest loc de poveste, acest unic colț de rai, loc unde păsările cerului după ce se înmulțesc pleacă toamna împreună
cu puii lor și se reîntorc în fiecare primăvară aici, aici unde
liniștea și hrana există din belșug, unde nuferii albi fac logodnă cu cei galbeni în ciudă tuturor turiștilor, cu gingășia
lor fragilă, neputând fi rupți sau măcar atinși.
Ne-am lăsat privirile să se odihnească pe luciul apei
și ne-am îndreptat spre satul Letea. La ponton am fost
așteptați de un cetățean cu o mașină modificată în stil safari.
Șoferul acesteia, Ștefan Sevcenco încântat de grupul destul
de numeros și-a oferit și serviciile de ghid în măsura puterii
sale de cunoaștere asupra datelor în ceea ce privește povestea pădurii Letea.
Pădurea Letea este o arie protejată, de interes național
(rezervație naturală strictă) situată în județul Tulcea pe teritoriul administrativ al comunei C.A. Rosetti. Pădurea Letea
este cea mai veche rezervație naturală din România. Ea
este și cea mai nordică pădure subtropicală din Europa. Începe din nordul satului Letea și se întinde pe o suprafață
de 5246,8 ha, din care 2.825 ha intră în categoria zonelor
strict protejate și a fost în atenția oamenilor de știință încă
din anul 1930, când a fost pusă sub ocrotire.
Din anul 1938, o suprafață de aproape 500 ha a fost
declarată Rezervație naturală, în zona cunoscută sub numele de „Hasmacul Mare”.
Pădurea Letea, împreună cu Pădurea Caraorman și
Delta Dunării reprezintă al treilea loc din lume ca număr de
specii de plante și animale, după Arhipelagul Galapagos și
Marea Barieră de Corali. Peste 5500 de specii de plante și
animale există în zonă și reprezintă o mare atracție pentru
cercetători.
Păsările ce predomină în această zonă sunt: berzele
negre, foarte rare de altfel, vulturi codalbi, lopătari, țigănuși,
eretele mici și mari, stârcul mare, stârcul roșu, galben, pitic
sau pe cel de noapte, privighetori, sticleți, caprimulg, buha,
ciocănitoarea pestriță, vânturelul roșu sau cel de seară, gaia
sură, gaia neagră, șorecari, șoimul încălțat, eretele de stuf,
uliganul pescar, dumbrăvencele, prigorii, ciocănitorile și
multe, multe alte specii de păsări.
În urmă cu 6000 de ani, în locul în care se află acum
Pădurea Letea era marea. Tocmai de aceea sunt și multe
dune de nisip. Cele mai înalte dune de acolo au ajuns la un
moment dat la 22 de metri și aceasta, din cauza vântului,
care le spulberă pe timpul iernii. Dunele sunt formate din
scoică marină, iar nisipul este alb și extrem de fin. Deoarece
pe dune nu există vegetație, pe timpul verii temperatura
crește uneori până la 60 de grade. Tocmai de aceea este
indicată pentru această excursie o ținută de drumeție. Dacă

faci imprudența să porți papuci vara și îți iese piciorul din
ei, faci bășici instantaneu.
Această pădure virgină este afectată de cei aproximativ 2000 de cai abandonați de localnici conform statisticilor,
dar localnicii spun că sunt peste 4-5000. Aceștia au fost subiectul filmului documentar Caii sălbatici.
Acum, un mare număr de cai sunt castrați pentru a
păstra un oarecare echilibru, spune nea Ștefan, dar fără
succes, deoarece organizațiile care se ocupă de acest
lucru, nu pot controla în totalitate înmulțirea cailor.
Ceea ce m-a bucurat nespus este faptul că am fost
norocoși să putem vedea caii, deoarece nu vin mereu
aproape de pădure. Am rămas plăcut impresionată de
frumusețea acestora.
După ce nea Ștefan a terminat de povestit ceea ce știa
despre pădure și caii locului, ne-a dus în capătul satului la
o așa zisă pensiune, să servim prânzul. Bucuroși de
oaspeți, gazdele acesteia ne-a primit cu multă caldură sufletească, de parcă afară nu ar fi fost de ajuns 37°(glumesc), cu țuica ce avea la rândul ei cam 60°, dar înainte
de a servi borșul de pește, țuica a fost numai bună pentru
a ne deschide mai mult apetitul. Și borșul gazdei a fost excelent și carasul și știuca prăjită și usturoiul și mămăliga
caldă și plăcințelele cu brânză, dar și vinul alb cu care neam uns gâtul după o așa bunătate de mâncare.
Și cum călătorului îi stă bine cu drumul, ne-am luat la
revedere de la gazdă, bucuroși că barcagiul nostru ne-a
promis că ne va duce la Sulina să vedem marea. Așa a și
fost. De la Letea la Sulina sunt în jur de 30 km. Pentru a
ajunge la Sulina, de la Letea am trecut prin Canalul Bărbosul, care înainte ar fi fost o gârlă mică dar localnicii au săpato cu ,,escavatoare cu barbă” așa le spuneau oamenii
locului, de unde și denumirea acestui canal, apoi prin Canalul Cardon.
Odată ajunși la destinație am simțit aerul sărat purtat
de briza marii, parcă anume venit în întâmpinarea noastră.
Nu știam dacă să merg pe nisip sau sub apă, căutând sentimentele uitate anul trecut în luna iunie, în tabăra de creație
literară ,, Oameni cu suflete frumoase” de aici, de la Sulina,
organizată de poeta Gatofița Jianu și de Vasilica Mitrea,
președinta Ligii scriitorilor filiala Dobrogea.
Intrarea în mare îmi crease o plăcere nedefinită în cuvinte. Parcă dansam în brațele iscoditoare ale valurilor
simțind cum ar dori să îmi arate castelele ascunse și
neștiute din abisul umed. În castelele unde poezia o recită
doar Fata Mării, acolo unde gelozia m-ar împinge să declar
că doar eu pot înțelege lumea verdelui-albastru, doar eu pot
simți frigul și caldul, întunericul și lumina, dansul algelor și
țipătul pescărușului, doar eu pot călca nisipul chiar dacă ar
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fi să mă domine spinii ce s-ar împlânta în tălpile mele și tot
eu aș crede că vântul învârte morile numai și numai pentru
mine.
Două ore de vorbit cu marea și privit orizontul s-au
scurs cât ai clipi din ochi. Întoarcerea a fost la fel de plăcută.
Pe lacul Isac era spectacol. Pelicanii, egretele și pescarușii
stăteau pe rădăcini sau copaci pleșuvi crescuți în apă, de
parcă aveau ședintă foto. Domnul Ștefan s-a apropiat mult
cu barca de păsări, dar acestea nu s-au sinchisit deloc. Din
contră, își arătau splendoarea desfăcându-și aripile mari.
Categoric, sunt obișnuite cu turiștii.
Întoarcerea de la Sulina la Dunăvăț a durat cam doua
ore și jumătate, timp în care ne-am delectat cu frumusețea
apusului de soare, cu razele ce se oglindeau în luciul apei,
creând tablouri pictate de pictori celebri, pe pânza de Canvas. La coborâre i-am cântat barcagiului, urarea de mulți
ani traiască. S-a bucurat nespus. Ne-a invitat să pășim pragurile acestor meleaguri ori de câte ori dorim, ne-a trasmis
că el ne așteptă acolo cu mare bucurie. Am mai schimbat
câteva cuvinte de mulțumire și ne-am luat rămas bun.
Obosiți dar mulțumiți sufletește, am participat la ultima
seară de tabară, unde surprizele nu s-au lăsat așteptate.
Tombola organizată a adus zâmbete pe chipurile tuturor
participanților.
Costumele de carnaval ale unora dintre colegii noștri
au însuflețit și colorat mai mult atmosfera. Doar după miezul
nopții, în ultimul concert al broaștelor, ne-am retras în camere la odihnă. A doua zi ne aștepta un drum lung, întoarcerea spre casele noastre.
Tabăra de creație literară fost o experiență nouă, ocazie de a ne revedea vechii prieteni, a face cunoștință cu alții
noi, a împărtăși impresii despre lumea scrisului și nu numai.
Mulțumiri infinite tuturor celor care ne-au însoțit și participat la sărbătoarea sufletului: dl. Ionel Dumitru, dl. Narcis
Rusu, dl. Constantin Bandrabur - soțul meu, preot Ciprian
Pleșea împreună cu frumoasa lui soție Catalina, d-na Blagovici Borșan Virginia, dl. Marian Bobocea, dl. Dumbravă,
dl.Viorel Jercan, dl. Costel Jianu, fiica părintelui Ciubuciu,
dl.Stănciuloiu, Radu Valentin Popescu - fiul scriitoarei Leliana Mihaela Rădulescu și alții.
Aaaa! Uitasem! Mi-am găsit rochia cu care să mă îmbrac la întâlnirea când voi da socoteală urmașilor mei pentru
cât de mult am iubit și cântat natura. Pentru atunci, dacă aș
avea un colier dintr-un nufăr alb și cercei din doi nuferi galbeni ar fi perfect, dar mă voi mulțumi cu un colier de ghinde
și cercei din fructe de păducel adunate din spatele casei
mele.
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Numai de o vrea!
Ocol dau lacului cu stuf și sălcii
Să-mi creadă ochiul că nu e minciună
Când soarele în el o să apună
C-aici e Dumnezeu, susur al vocii...
Apoi, s-adom în clipocitul apei
Visând la infinitul câmp de nuferi
La lună și la pețitori luceferi
Zăriți prin geana-ntredeschis-a pleoapei.
Pe unu’ l-aș lăsa să mă-nvelească
În așternutul nopții, mai aparte,
Iar trupu-mi nud, pe valuri să mi-l poarte
Și de o vrea, îl las să mă iubească...

În nopțile de vară
Se nasc în nopțile de vară, vise
Și fructele par coapse de femeie
Cu sânii parfumați cu flori de teie
Când ochiul pe mici stele zăbovise.
Și fructele par coapse de femeie
Ce-și lasă straiele subțiri să-i cadă
Lăsându-se-ntunericului pradă
Cu sânii parfumați cu flori de teie.
Ce-și lasă straiele subțiri să-i cadă
Și sucul scurs pe buzele flămânde
De ea, de Eva cu mâini tremurânde
Lăsându-se-ntunericului pradă.
Și sucul scurs pe buzele flămânde
E adunat în tainice săruturi
Și semănat în brazdă prin ținuturi
De ea, de Eva cu mâini tremurânde.

Sub ploaia ce mă spală de păcat
Îmi scutur trandafirii pe ochi, flori
Și vrejurile de hamei mă leagă
De parcă oarbă mă vor și oloagă,
Să mă acopere-n petale și culori.
Sub ploaia ce mă spală de păcat
Surpând pământul sub calcâie goale,
Cu brațele adun pădurea-n poale
S-adorm în verdele-i viu, îmbrăcat...
Mă las ispită viselor de jar
Și pierd precum duhovnicu-n ceasloave,
Trasuri cu cai de lemn fără potcoave
Ducându-mă spre altfel de altar.
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MIHAI EMINESCU ŞI ŞTIINŢELE EXACTE

angelica STĂnCIuLOIu
În întreaga sa activitate de creaţie, Mihai Eminescu
s-a evidenţiat drept un gânditor profund, modern, cu un orizont cultural deosebit de impresionant care a introdus şi
promovat multe puncte de vedere originale. Eminescu a
găsit în gândire puterea de a învinge timpul, detaşându-se
de prezent, cu gândul la veacurile care vor veni.
În perioada în care Mihai Eminescu a fost elev ştiinţele
exacte nu l-au atras. În acest sens, există mărturia edificatoare a poetului în care precizează: “Eu ştiu chinul care
l-am avut însumi cu matematicile în copilărie, din cauza modului rău în care mi se propunea, deşi în de altfel eram unul
din capetele cele mai deştepte. N-ajunsesem nici la vârsta
de douăzeci de ani să ştiu tabla pitagoreică, tocmai pentru
că nu se pusese în joc judecata, ci memoria. Şi, deşi aveam
o memorie fenomenală, numere nu putea învăţa de loc pe
de rost, încît îmi intrase în cap ideea că matematicile sunt
ştiinţele cele mai grele de pe faţa pămîntului ... În urmă am
văzut că-s cele mai uşoare ...”1.
Ulterior, preocupările sale în domeniul matematicii, fizicii şi astronomiei, precum şi cele referitoare la sociologie,
spiritualitate, religie etc. s-au ridicat la nivelul marilor oameni
ai secolului al XIX-lea. Aceste elemente din creaţia eminesciană vin în sprijinul evidenţierii polivalenţei omului de cultură Mihai Eminescu întregind personalitatea acestuia.
Poetul și-a format o cultură vastă preponderent printr-o cercetare personală a literaturii de specialitate în domeniile aferente pasiunilor sale și prin audierea unor cursuri ținute de
personalități de renume, în ţară şi străinătate.
Ca orice mare creator, Eminescu şi-a elaborat propriul
său sistem de simboluri. În acest context, creaţia eminesciană evidenţiază o puternică conexiune cu variate domenii
ale ştiinţei demonstrând familiarizarea poetului cu lumea ştiinţelor exacte, a ideilor şi sistemelor filozofice.
Se poate afirma că Eminescu este unul dintre creatorii
din literatura română care a reuşit să-şi fundamenteze şi pe

baze ştiinţifice propria operă. El poate fi considerat un precursor al fixării limbajului ştiinţific în limba română.
Eminescu a fost numit de către Constantin Noica drept
„omul deplin al culturii româneşti”2.
Eminescu şi matematica
Încă din antichitate cifrele aveau o semnificaţie aparte.
Conform concepției pitagoreice, numerele reprezentau
esența tuturor lucrurilor şi întregul univers constituie o armonie de numere. Deci matematica este o ştiinţă exactă
prin care se poate aborda lumea înconjurătoare.
Influenţa matematicii în gândirea eminesciană este
ilustrată în următoarele versuri:
“Iar colo batrînul dascăl, cu-a lui haină roasă-n coate,
Într-un calcul fără capăt tot socoate şi socoate;”3
Scrisoarea I – de Mihai Eminescu
În concepţia eminesciană, fenomenele sau procesele pot fi explicate cu ajutorul cifrelor, respectiv orice cifră
ascunde în sine o taină a naturii.
“Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr.
Aşa el sprijină lumea şi vecia într-un număr.”4
Scrisoarea I – de Mihai Eminescu
Dintre toate cifrele, Eminescu acordă cifrei 1 o atenţie
deosebită (rolul lui 1 în şirul numerelor naturale; reprezentarea lui 1 cu ajutorul fracţiilor; 1 abstract şi concret) considerând că cine a zis 1, a zis toată seria infinită a numerelor.
“Unul e în toţi; tot astfel precum una e în toate;
De asupra tuturora se ridică cine poate.”5
Scrisoarea I – de Mihai Eminescu
Printre alte opere eminesciene în care pot fi identificate
elemente matematice se pot menţiona:
“Capul greu cădea pe bancă, păreau toate-n infinit”6
Scrisoarea II – de Mihai Eminescu
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Ridicarea unui număr la putere14
Fie numărul 324

“Viitorul şi trecutul
Sunt a filei două fete,
Vede-n capăt începutul,
Cine ştie să le-nveţe;
Tot ce-a fost ori o să fie,
În prezent le-avem pe toate,
Dar de-a lor zădărnicie
Tu te-ntreabă şi socoate…”7
Glossă – de Mihai Eminescu
Poetul creează o veritabilă problemă matematică pentru a cărei rezolvare utilizează ipoteza = Trecutul, demonstraţia = Zădărnicia şi concluzia = Viitorul.
În manuscrisele eminesciene au fost identificate însemnări ale poetului referitoare la matematică care, prin
maniera de redactare a informaţiilor ştiinţifice,prezintă intensa preocupare a acestuia pentru studiul, înţelegerea şi
interpretarea unor concepte importante ale matematicii. Astfel, sunt însemnări referitoare la operaţiile aritmetice, respectiv operaţii de adițiune (adunare), substracțiune
(scădere), multiplicațiune (înmulţire) şi diviziune (împărţire),
precum și la modul de efectuare a acestora după modelul
timpului respectiv.

va să zică în timpul operației înmultirii am căpătat:
pătratul unimilor;
de două ori productul dintre unimi și zecimi;
de două ori productul dintre unimi și sutimi;
pătratul zecimilor;
de două ori productul dintre zecimi și sutimi;
pătratul sutimilor.

De exemplu:

repetăm operația mai pe larg .......pentru aceasta descompunem numărul ce ni se dă a-l ridica la pătrat, astfel că
în loc de 324 să zicem (300 + 20 +4)

De asemenea, poetului nu-i sunt străine nici operaţiile
cu “fracţiuni” (fracţii), ridicarea unui număr la putere și extragerea unei rădăcini pătrate sau cubice. El este preocupat
de înţelegerea fenomenului matematic.
De exemplu:
Fracțiune12

va să zică avem:
de două ori partea întîia multiplicată cu a treia;
de două ori partea “ multiplicată cu a doua;
o dată partea
“ multiplicată cu ea însăși;
de două ori partea a doua multiplicată cu a treia;
o dată partea
“ multiplicată cu ea însăși;
o dată partea a treia multiplicată cu a treia.
în litere s-ar scrie astfel: (a + b + c)2 = 2ac +2ab +2bc
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+ a2 + b2 + c 2
Pătratul unui număr de trei cifre e compus din pătratele
sutimilor, zecimilor și unimilor sale, plus de două ori productul sutimilor prin zecimi și unimi, plus de două ori productul
zecimilor prin unimi.
Deci după cum vedeți afară de aceea că fiecare parte
se ridică la pătrat, ea se mai multiplică îndeosebi de cîte
două ori cu fiecare din părțile următoare, rezultatul e pătratul
cerut.”
Înțelegerea aprofundată a detaliilor studiate i-a permis
poetului să introducă în lucrările sale literare, cu o eleganță
și un rafinament deosebite, mesaje prin care să puncteze
diferite momente de referință ale cunoașterii dobândite din
aceste domenii. Despre algebră Eminescu afirmă că
aceasta “n-a putut să se ivească decât după ce literele au
fost descărcate de rolul de-a însemna numere concrete.”15
În însemnările sale Eminescu specifica că “toate sunt
o ecuațiune”16 evidențiind, caracteristic profunzimii gândirii
sale, faptul că:
“orice moment din viaţa universului e ecuaţiunea momentului următor”.
“orice moment din prezent e ecuaţiunea momentului
trecut”17.
Eminescu a utilizat ecuațiile matematice pentru o mai
bună exemplificare și înțelegere a principalelor tipuri de
relații/fenomene existente în cadrul societății umane. În
acest context, el a formulat:
ecuaţiunea fizică: frumuseţea;
ecuaţiunea socială: echitatea;
ecuaţiunea psihologică: lupta şi economia;
ecuaţiunea intelectuală: omnilateritatea, cultura;
ecuaţiunea comercială: preţul fix;
ecuaţiunea comercială: dobânda legală.
De asemenea, Eminescu a mai avut în atenţie şiruri
de numere, implicit şirul lui Fibonacci cu “raportul de aur”
sau “proporţia divină” (cunoscută încă din antichitate), notată cu φ (phi) = 1,61803, datorită întâlnirii frecvente a acestui raport în lumea care ne înconjoară. Se apreciază că
numărul φ (phi) poate veni în sprijinul înțelegerii limbajului
de programare prin care a fost “realizată” întreaga creație.
Admirator al frumosului, Mihai Eminescu a tins în
scrierile sale, voit sau instinctiv, către armonia “raportului
de aur”/ “proporției divine”.
Un exemplu sugestiv pentru o demonstraţie
matematică a utilizării “proporției divine” se regăseşte în
versurile:
“Cu mâne zilele-ţi adaogi,
Cu ieri viaţa ta o scazi
Şi ai cu toate astea-n faţă
De-a pururi ziua cea de azi.”18
Cu mâne zilele-ţi adaogi – de Mihai Eminescu

Pentru exemplificare se consideră “ieri”, “azi” şi “mâne”
termeni (consideraţi cronologic consecutivi) menţionaţi în
versurile de mai sus a căror ordonare în cadrul strofei conduc la ideia apartenenţei lor la Şirul lui Fibonacci. Valorile
alocate aleator acestor trei termeni sunt “ieri=233”,
“azi=377” şi “mâne=610”.
Dacă notăm:
“mâne” = t(n+1)
“adaogi” = (+)
“ieri”
= t(n-1)
“scazi” = (-)
“azi”
= t(n)
“ai în faţă” =
Se realizează ecuaţia:
+ t(n+1) - t(n-1) = t(n)
care se rescriere:
t(n+1) = t(n) + t(n-1)
şi se obţine, exact, relaţia de recurenţă care defineşte
şirul lui Fibonacci.
Se observă că primele două versuri simbolizează
diferenţa dintre mâine şi ieri, iar cel de al treilea vers face
legătura (pune egal) cu prezentul/azi, respectiv cu versul al
patrulea.
Relaţia dintre cei trei termeni este:
“mâine” – “ieri” = “azi” (610 – 377 = 233).
Se obţine raportul:
“mâine”/ “azi” = “azi”/ “ieri” = φ
610/377 = 377/ 233 = 1,61803.
În cazul literaturii, “raportul de aur”/ “proporția divină”
trebuie perceput(ă) ca o sporire a valorii de ansamblu a întregii lucrări prin intermediul reprezentărilor / imaginilor
vizuale generate de poziţionarea unor anumite cuvinte
înşiruite după modelul matematic al şirului lui Fibonacci.
Eminescu şi fizica
Curiozitatea i-a menținut mereu lui Eminescu dorinţa
de înţelege teoriile ştiinţifice deja cunoscute şi în mod special noile noţiuni și concepte ale momentului apărute în domeniul fizicii. Majoritatea însemnărilor referitoare la aspecte
din domeniul fizicii se găsesc cuprinse în două caiete, numite de Eminescu “FIZIOGRAFIE I” şi “ FIZIOGRAFIE II”,
în care sunt menţionate formulări ale unor reprezentativi oameni de știință ai vremii printre care James Prescott Joule,
Hirm, Hermann Helmholtz, Julius Mayer, Rudolf Clausius
etc.
Aceste manuscrise eminesciene impresionează atât
prin varietatea domeniilor abordate, cât şi prin gradul de
aprofundare a informaţiei ştiintifice. Noţiunile, conceptele şi
teoriile ştiinţifice din domeniul fizicii cu care Eminescu a intrat în contact se regăsesc enunţate în poezia şi proza sa.
Fizica, care în limba greacă înseamnă natură, este
știința care se ocupă cu studierea legilor naturii. Simetria
este una din noțiunile fundamentale fizice şi ea presupune
invariația (neschimbarea) obiectului, procesului în raport cu
anumite schimbări.
Deoarece sfera este cea mai simetrică figură
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geometrică, Pitagora (580-495 î.e.n.) a considerat corpurile
cerești de formă sferică, amplasate concentric în jurul focului central. El a stabilit o legătură între tonurile pe care le
reproduc coardele instrumentelor muzicale și lungimile propriu-zise ale coardelor respective.
“Și tu liră, care-în cald avânt din șapte
Coarde suna-vei”19
Către Mercur – de Mihai Eminescu
Totodată, Pitagora a mai stabilit şi frecvența oscilațiilor,
respectiv faptul că numărul de vibrații pe secundă a unei
coarde este invers proporțională cu lungimea ei. Deci,
distanțele dintre sferele cerești și focul central formează raporturi numerice simple: 2/1 (octavă), 3/2 (cvintă), 4/3
(cvartă) și așa mai departe. Din această teorie reiese că în
mișcarea lor de rotație sferele cerești produc sunete muzicale imperceptibile pentru simţurile umane – “dulcea muzică
a sferelor”.
“Muzica sferelor: Serafi adoară
Inima lumilor ce-o încongioară,
Dictând în cântece de fericire
Stelelor tactul lor să le inspire.”20
Ondina – de Mihai Eminescu
Spațiul - este o noțiune fundamentală, iar sensul ei a
evoluat de la perioadă la perioadă.
“Mii de ani cugetă-n mite la enigma încâlcită
Care spațiul i-o prezintă cu-a lui lumi și cu-a lui legi.”21
Memento mori – de Mihai Eminescu
La început, spațiul era conceput ca un sistem de
repere după care se orienta omul.
“Iar steaua cea polară i-arată a lui cale”22
Strigoii – de Mihai Eminescu
Ulterior spațiul a fost perceput ca elementul care îl înconjura pe om, precum și locul în care se aflau corpurile
cerești. Hesiod (aprox. sec. VIII î.e.n.) aprecia că mai întâi
în Univers s-a născut haosul (spațiul) deoarece fără acest
loc nu s-ar fi putu forma nici pământul, nici apa şi nici alte
elemente (stihii).
“Parcă-l văd pe astronomul cu al negurii repaur
Cum ușor, ca din cutie, scoate lumile din chaos”23
Scrisoarea II-a – de Mihai Eminescu
Euclid (323-285 î.e.n.) a îmbrăcat concepția de spațiu
în haina matematică, considerând că spațiul este scena în
care se petrec toate evenimentele din natură. Spațiul este gol
lipsit de materie, infinit, izotrop și are 3 dimensiuni (x, y, z).
Timpul – este o noțiune fundamentală aflată în conexiune cu mișcarea. Dacă mișcarea dispare/”se oprește”
atunci și timpul se oprește/”muțește”.
Ca să oprească scurgerea timpului, Dumnezeu a oprit

mișcarea soarelui.
“Jur-împrejur se auziră glasuri
Şi s-au oprit Neptun din drumu-i sferic,
Muţit-au limba de l-a vremii ceasuri.”1
Mușat și ursitoarele – de Mihai Eminescu
Prima unitate de măsură a timpului a fost succesiunea “zi – noapte”, iar a doua “luna” (revenirea periodică
a lunii în aceeași poziție a lumii).
“Să-ți numeri anii după mersul lunei”24
Fata-n grădina de aur – de Mihai Eminescu
Ulterior, pe baza observațiilor sistemice asupra cerului,
au apărut noi unităţi de măsură a timpului: săptămâna, anul,
ora, minutul şi secunda. Pentru măsurarea timpului au fost
folosite ceasurile solare, vasele cu apă, clepsidrele cu nisip.
“Orologiul în uitare de mult și-a scurs nisipul”25
Gemenii – de Mihai Eminescu
Referitor la cele două noțiuni fundamentale, Eminescu
aprecia că “timpul și spațiu sunt deci două isvoare de cunoștințe
din care se pot scoate a priori diferite cunoștințe sintetice”26.
Mişcarea – nu poate exista decât în spațiu și timp. Materia în mișcare există într-o infinitate de forme. Structura
Universului este dictată de existența materiei în mișcare.
Referitor la mișcare, Eminescu menționa faptul că
“mișcarea nu poate să dispară fără de urmă din lume fără
să lase un efect”27.
Spațiul, timpul și mișcarea la Aristotel au un caracter
continuu. Orice interval de spațiu, respectiv de timp poate
fi divizat până la infinit.
“Un punct matematic se pierde-n nemărginirea
dispozițiunii lui, o clipă de timp în împărțibilitatea sa
infinitezimală, care nu încetează în veci. În aceste atome
de spațiu și timp, cât infinit! “28.
Sărmanul Dionis – de Mihai Eminescu
Conform lui Aristotel (384-322 î.e.n.), mișcarea sferei
cerești determină timpul și celelalte tipuri de mișcări. Aristotel considera că există mișcări naturale (care se produc
fără acțiunea unei forțe) și mișcări forțate/”nenaturale” (care
se produc sub acțiunea unei forțe).
Fiecare corp își are locul său în Univers. Corpurile
grele tind spre centrul Universului în timp ce corpurile
ușoare tind în direcție opusă. Astfel, a fost întrunită existența
forțelor de gravitație. Un corp este pus în mișcare de ceva,
acel ceva de altceva, deci este necesar să se admită
existența unui “prim motor”, “veșnic și unic” care imprimă
“un prim impuls” tuturor mișcărilor.
“Blestem mișcării prime, al vieții primul colț
Deasupră-i se-ndoiră a cerurilor bolți,
Iar de atunci prin haos o muzică de sfere,
A cărei haină-i farmec, cuprinsul e durere”29
Ca o făclie – de Mihai Eminescu
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Acest “prim motor “ este Duhul Sfânt care plutește dincolo de sfera stelelor pe care o pune în mișcare, sfera
stelelor la rândul ei pune în mișcare sferele interioare ale
planetelor și, ulterior, mişcarea se transmite la corpurile de
pe Pământ. Mișcarea cea mai perfectă este cea a sferei
stelelor, iar cu apropierea de Pământ mișcarea corpurilor
devine mai puțin desăvârșită.
Aristotel lega mișcarea corpului de forță – dacă nu-i
aplicată o forță asupra corpului nu există nici mișcarea lui.
Arhimede (287-212 î.e.n.) elaborează regulile compunerii
forțelor, stabilește legile pârghiei și introduce noțiunile de
masă și cea de centru de greutate. Legile lui Arhimede erau
legi cantitative și operau cu mărimi cantitative ale materiei.
Se impune să fie cercetate mai întâi forţele naturii urmând ca apoi din aceste forțe să fie deduse celelalte
fenomene.
Cercetările lui Galileo Galilei (1564- 1642) încep cu o
propietate fundamentală a materiei – mişcarea. Galilei a
măsurat timpul oscilaţiilor candelabrului dintr-o catedrală cu
ajutorul bătăilor inimii şi a descoperit legea izocronismului
oscilaţiilor mici, lege care a indicat o nouă metodă de determinare a timpului.
“Şi-s fericit …pulsează lunga vreme,
În orologii cu paşii uniform ….”30
Dormi – de Mihai Eminescu
Comparând planeta noastră cu o corabie, Galilei
ajunge la concluzia că nicio experienţă mecanică efectuată
pe Pământ nu poate dovedi că el este imobil sau “aleargă”
în spaţiu cu o viteză constantă. Toate procesele pe Pământ
vor decurge la fel în ambele cazuri şi principiul relativităţii
neagă argumentele sistemului propus de Aristotel că
Pământul se află în repaus.
“Atunci lumea-n căpăţână se-nvârtea ca o morişcă,
De simţeam, ca Galilei, că comedia se mişcă”31
Scrisoarea II a – de Mihai Eminescu
Cu ajutorul matematicii, Isaac Newton (1643-1727) a
cercetat lumea materială şi a arătat că natura este unică.
“Că aceloraşi mijloace,
Se supun câte există”32
Glossă – de Mihai Eminescu
În cele trei legi ale mecanicii clasice și în Legea
atracţiei universale formulate de către Newton se surprind
o mare parte din fenomenele naturii. Newton şi-a dat seama
de complexitatea noţiunilor fizice “spaţiu”, “timp”, “masă” şi
“cauzalitate”.
“Aicea sunt legile ciudate cărora natura trebuie să li se
supuie. Aicea-i timpul cu regulile lui matematice, aicea-i
spaţiul cu legile geometrice, aicea-i cauzalitatea cu necesitatea ei absolută”33.
Archaeus – de Mihai Eminescu
Spaţiul newtonian este tridimensional şi euclidian, iar
timpul “se scurge” în el pretutindeni la fel, dar într-o singură

direcţie – din trecut spre viitor. Universul în concepţia lui
Newton se întinde în toate direcţiile la infinit, iar timpul în el
curge ca un râu fără început şi fără sfârşit, independent de
evenimente şi procese concrete.
“Şi noaptea-înşiră ceasuri pe firu-i incolor,
Ca râul care-şi mână trecutu-n viitor. “34
Povestea magului călător în stele – de Mihai Eminescu
Cu ajutorul sistemului matematic de ecuaţii formulat
de Newton se poate descrie evoluţia în timp a oricărui sistem mecanic. La Newton noţiunile de spaţiu şi timp sunt absolute, rigide, separate între ele şi rupte de materie,
diametral opuse noţiunilor einsteiniene. În această constă
deosebirea principală între mecanica clasică a lui Newton
şi teoria relativităţii.
Antoine Lavoisier (1743–1794) şi Mihail Lomonosov
(1711–1765) pe baza studiilor efectuate au formulat Legea
conservării masei, potrivit căreia masa substanţelor intrate
în reacţie este egală cu masa substanţelor rezultate din
reacţie.
Această lege este extinsă şi asupra mişcării (energiei):
un corp care mişcă cu puterea sa un alt corp, pierde de la
sine tot atâta energie cât transmite celuilalt corp ce capătă
mişcarea de la el. Legile conservării masei şi energiei erau
considerate drept cazuri generale ale veşniciei materiei.
“Când unul trece, altul vine
În această lume a-l urma,
Precum când soarele apune
El şi răsare undeva”35
Cu mâine zilele-ţi adaogi – de Mihai Eminescu
Mihail Vasilevici Lomonosov (1711-1765) introduce
noţiunile de element şi moleculă şi anticipează într-un fel
teoria cinetico-moleculară a materiei. Folosind ideile de conservare a “materiei” şi “energiei” dovedeşte că focul şi
căldura se datorează mişcării particulelor din care sunt
alcătuite corpurile care ard.
Corpul este cu atât mai cald cu cât particulele lui proprii
(atomii) se mişcă mai rapid, fără a se înregistra o modificare
a masei corpului.
James Prescott Joule (1818-1889) a determinat
echivalentul dintre energia mecanică și căldură. Joule și-a
consacrat întrega viață stabilirii legăturii dintre cantitatea de
căldură și diferitele forme de energie (mecanică, electrică
etc).
Hermann Helmholtz (1821-1894) și Julius Mayer
(1814-1878) dovedesc teoretic că orice fenomen din natură
(nu numai mecanic) este dirijat de o lege universală – Legea
conservării energiei. Toate formele de energie descoperite
ulterior se supun acestei legi. Se poate transforma o formă
de energie în alta, se poate transporta energia dintr-un loc
în altul, dar nu se poate obține un surplus de energie (mai
mult decât a fost inițial) sau ca o parte a energiei să lipsescă
fără urme.
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Nicolas Carnot (1796-1832) demonstrează că este
posibilă transformarea căldurii în lucru mecanic, dar procesul nu este complet și transferul de căldură are loc întotdeauna de la corpul cu temperatura cea mai mare la cel cu
temperatura cea mai scăzută.
În acest sens, Eminescu menționa despre căldură că
“este o specie deosebită a mișcării”36.
Rudolf Clausius (1822-1888), fondatorul termodinamicii, a introdus conceptul de entropie pentru studiul proceselor termice. Entropia caracterizează degradarea energiei
– transformarea tuturor fenomenelor de energie a unui sistem în căldură până la egalizarea temperaturilor absolute
ale tuturor corpurilor din sistem. Analiza proceselor termice
care au loc în natură a arătat că entropia Universului nu
poate să se micșoreze. Procesele decurg în lumea noastră
într-o singură direcție: de la ordine spre dezordine – haos.
Acestă direcție a proceselor din Univers determină “săgeata
timpului”:
“Ceea ce-nainte de doi ani se numea regele Tla este
atom cu atom altceva decât ceea ce azi se numește tot cu
același nume ...”37
Avatarii faraonului Tla – de Mihai Eminescu
Optică – În natură nu există nimic mai miraculos decât
lumina deoarece datorită ei există viață pe Pământ și lumea
înconjurătoare poate fi observată în toată frumusețea ei.
Mult timp oamenii au crezut că lumina provine de la individul
care priveşte şi nu de la corpurile incandescente.
“Iar ochiu-i plin de raze străluce în afară”38
Urât şi sărăcie – de Mihai Eminescu
Euclid (323-285 î.e.n.) a formulat, pentru prima dată,
legea propagării rectilinii a luminii. El a sesizat procesele
de reflexie şi refracţie a luminii.
“Din valuri iese câte-o rază frântă”39
Povestea magului călător în stele – de Mihai Eminescu
Alhazen (965-1039) a demonstrat că ochiul este un
aparat receptiv asemenea unei lentile. Leonardo da
Vinci (1452 - 1519) a afirmat că lumina ar putea fi un
fenomen ondulatoriu, comparând răsfrângerea luminii cu
reflectarea undelor sonore.
Isaac Newton (1643 - 1727) a descoperit în 1666 dispersia luminii prin prismă, reușind să descompună lumina
în culorile componente demonstrând că lumina albă este
formată din radiații colorate monocromatice (roşu, oranj,
galben, verde, albastru, ondigo şi violet) care sunt așezate
într-o ordine strictă. Experimental el a adunat toate aceste
raze monocromatice și a obținut din nou lumină albă.
“Şi cum colorile ce se îmbină
Naşte a soarelui albă lumină,”40
Ondină – de Mihai Eminescu
Studiind influența razelor solare din diferite părți ale
spectrului asupra termometrului, Frederick William Herschel
(1738-1822) a observat că dincolo de raza roșie a spectrului

mai există raze infraroșii, numite și invizibile. Johann Wilhelm Ritter (1776-1810) a descoperit că dincolo de raza
violetă a spectrului vizibil mai există și raze ultraviolete. Deci
spectrul solar se arată mult mai larg decât se prezintă
ochilor noștrii.
Joseph von Fraunhofer (1787-1826) a observat şi descris, în 1814, liniile de absorbţie din spectrul solar, linii carei poartă numele.
Eminescu cunoștea faptul că componența razei soarelui este mult mai complexă și nu se limitează la cele şapte
culori ale lui Fraunhofer, pe care le sesizăm cu ajutorul
ochiului – organul de simț a cărui principală funcție este cea
de a detecta lumina. În acest sens, el menționa că “specificul solar complet constă din următoarele trei părți:
- partea invizibilă ultraroșie (vezi producerea de
căldură);
- partea vizibilă între liniile lui Fraunhofer (raze
producătoare de lumină și căldură);
- partea invizibilă ultravioletă.”41
Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) descoperă în
1895 razele X şi realizează prima radiografie.
Electricitate – Fenomenul electricităţii a fost descoperit de Thales din Milet (640 – 550 î.e.n.) care a studiat
propietăţile chihlimbarului (de la care provine şi denumirea
de electricitate) de a atrage firişoare şi de a produce.
Wiliam Gilbert (1544-1603) evidenţiază că propietatea
de a atrage corpuri ușoare atunci când sunt frecate (electricitate statică) o mai au și diamantul, smaraldul, sticla,
rășina, sarea etc. El introduce termenul de electricitate care
este preluat şi utilizat Thomas Browne (1605-1682) în
lucrările sale.
Otto von Guericke (1602-1686) sesizează că între corpurile încărcate electrostatic pot apărea și forțe de respingere. Stephen Gray (1666-1736) stabileşte că prin
fire metalice electricitatea poate fi transportată dintr-un loc
într-altul, context în care face diferenţierea dintre conductori și izolatori.
În notițele sale, Eminescu a menționat faptul că “cei
mai buni conducători de electricitate sunt metalele”42.
Referitor la viteza de propagare a electricităţii Eminescu sublinia faptul că “repejunea propagării electricităţii
e, în orice caz, tot atât de mare ca a luminei (300.000 km
într-o secundă)”43. De remarcat faptul că ordinul de mărime
menţionat de poet este corect.
William Watson (1715-1787) și Benjamin Franklin
(1706-1790) au propus conceptul referitor la conservarea
sarcinilor, dar prima dovadă convingătoare în acest sens a
fost prezentată de Michael Faraday (1791-1867) în 1843.
Conservarea sarcinilor este principiul conform căruia
sarcina electrică nu poate fi nici creată, nici distrusă. Cantitatea netă de sarcină electrică, respectiv cantitatea de
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sarcină pozitivă minus cantitatea de sarcină negativă din
univers, este întotdeauna conservată. Despre conservarea
sarcinii electrice, Mihai Eminescu preciza că: “Există un negustor în natură, electricitatea, dar el nu ia nimic pentru sine.
Ceea ce produce într-un loc, el restituie în alt loc, integral.”44
Charles Coulomb (1736 -1806) formulează legile cantitative ale electrostaticii şi stabilește expresia forței electrostatice dintre două corpuri încărcate, denumită
ulterior Legea lui Coulomb.
James Prescott Joule (1818-1889) formulează, în
1841, o lege de conservare a energiei, arătând că și în cazul
circuitelor electrice, energia mecanică, termică și electrică,
trec dintr-una în cealaltă, având suma constantă.
Textele ştiinţifice rămase de la Mihai Eminescu ne
indică că acesta a fost un vizionar. Astfel, Eminescu este
cel care:
formulează primul noţiunea de “cuant”, înaintea lui Max
Plank care, în 1900, a formulat Teoria cuantelor. Eminescu
preciza următoarele: “Electricitatea. Este acelaşi cuant de
putere, care cu o repejune incalculabilă se preface într-un
alt cuant egal în cellallt loc, fără a avea necesitate de-un
substrat material suficient şi proporţional pentru a comunica.
Curios lucru! “45
Vorbeşte despre distanță imensă pe care o rază de
lumină o străbate călătorind prin univers și desincronizarea
fenomenelor din această cauză.
“La steaua care-a răsărit
E-o cale –atât de lungă
Că mii de ani i-au trebuit
Luminii să ne-ajungă.
Poate de mult s-a stins în drum
În depărtări albastre,
Iar raza ei abia acum
Luci vederii noastre,
Icoana stelei ce-a murit
Încet pe cer se suie:
Era pe când nu s-a zărit,
Azi o vedem, şi nu e.”46
La steaua – de Mihai Eminescu
În contextul existenței unui univers infinit, exprimarea
metaforică evidențiază ideia de distanță imensă pe care
raza stelei o are de străbătut. Distanța de mii de ani-lumină
desincronizează fenomenele fapt pentru care răsăritul stelei
devine perceptibil pentru pământeni la multă vreme după
ce acesta are loc fiind posibil ca la momentul respectiv ea
să fi dispărut (murit) deja.
- va urma __________________
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FUNDAȚIA SPIRITUALĂ MIHAI EMINESCU
angelica STĂnCIuLOIu
Fundaţia Spirituală Mihai Eminescu a fost înființată
în anul 2007 și este reprezentată de către ec. dr. Angelica
STĂNCIULOIU, membru fondator, în calitate de președinte.
Obiectul activității Fundației Spirituale Mihai Eminescu
este promovarea și susținerea de activități educative, culturale, spirituale și civice în rândul comunității, în mod special al tinerilor, iar domeniul de activitate al fundației este
socio-cultural.
Pentru realizarea obiectivelor propuse, fundația poate
să organizeze, conform prevederilor statutare, orice tip de
activitate considerată necesară sau oportună.
În activitatea desfășurată, președintele fundației este
susținut de către vicepreședinte – prof. dr. Mihail-Constantin POPESCU și acad. prof. univ. dr. ing. Ioan CHIUȚĂ.
Fundaţia este o organizație neguvernamentală, apolitică și non-profit, al cărei scop este promovarea valorilor
spiritualității, ale culturii, științei și artei.
Scopul propus este realizat printr-o paletă largă de
activități între care se numără și cele de promovare la nivel
național și internaţional a operei și personalităţii omului de
cultură Mihai Eminescu, a valorilor culturii româneşti si tradiţiilor populare prin organizarea de evenimente si manifestări culturale, ştiinţifice și comemorative destinate publicului
larg.
În acest context, Fundaţia Spirituală Mihai Eminescu
omagiază anual în luna ianuarie pe omul de cultură Mihai
Eminescu, pe care savantul Nicolae Iorga îl consideră ca
fiind “expresia integrală a spiritualității românești”, iar filozoful Constantin Noica îl definește drept “omul deplin al cul-

turii române”.
În perioada 2007 – 2020 Fundaţia Spirituală Mihai
Eminescu a organizat o serie de simpozioane, mese rotunde, momente poetice și recitaluri muzicale pe versuri
eminesciene. La activității au participat iubitori ai valorilor
spirituale naționale. Printre principale proiecte culturale
desfășurate de Fundația Spirituală Mihai Eminescu se numără:
La 15.01.2015, fundația a organizat Simpozionul
“Mihai Eminescu” care s-a desfășurat la Casa Capșa.
Scopul activității a fost promovarea operei și activității poetului Mihai Eminescu, în dimensionalitatea sa națională și
universală, iar obiectivul a vizat asigurarea oportunității și
posibilității publicului de a intra în contact cu o gamă largă
de elemente din creația eminesciană;
La 15.01.2016, fundația a organizat Simpozionul “Nemuritorul Eminescu” care s-a desfășurat în Sala Constantin Brâncuși din Palatul Parlamentului. Scopul activității
a fost promovarea valorilor naţionale în poezia şi proza lui
Mihai Eminescu, iar obiectivul a vizat oferirea unui reper
cultural tinerei generații.
La 15.01.2017, fundaţia a organizat Simpozionul Cultural “Spiritualitatea creștină în creația eminesciană”
care s-a desfășurat la Biserica Spitalului Universitar de
Urgență București, cu hramul Adormirea Maicii Domnului.
Scopul activității a fost promovarea viziunii eminesciene
asupra problematicii religioase și rolul în plan național al bisericii ortodoxe române considerată de Eminescu drept
“mama spirituală a neamului românesc”. Obiectivul simpo-
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zionului a constat în evidențierea spiritualității poeziei eminesciene și a revelației divine în viața și opera lui Eminescu.
La 12.01.2018, fundaţia a organizat Simpozionul Cultural “Eminescu precursor identitar al Marii Uniri” care
s-a desfășurat în Aula Academiei Oamenilor de Știință din
România. Scopul activității a fost prezentarea identității naţionale în viziunea lui Eminescu, iar obiectivul a urmărit
evidențierea faptului că Eminescu a fost un mare patriot,
luptător pe frontul culturii, al limbii, spiritualităţii şi identităţii
româneşti pentru drepturile conaţionalilor din Ardeal şi din
toate provinciile româneşti aflate în afara graniţelor, pentru
idealul unirii tuturor românilor şi al unităţii naţionale.
La 10.01.2019 fundaţia a organizat Simpozionul Cultural “Mihai Eminescu – iubirea de neam și țară” care
s-a desfășurat în Aula Academiei Oamenilor de Știință din
România. Scopul activității a fost prezentarea iubirii de
neam și țară în viziunea lui Eminescu, iar obiectivul a urmărit ile europenizări noastre şi al fenomenului de globalizare, concomitent cu menținerea trează a vibraţiei
specifice şi singulare pe care o simţim faţă de limba şi ţara
în care ne-am născut.
La 08.01.2020 fundaţia a organizat Simpozionul Cultural “Eminescu și ADN–ul/Ființa Neamului Românesc”
care s-a desfășurat în sediul Primăriei Sector 2 București.
Scopul activității a fost evidențierea faptului că întreaga
creaţie eminesciană “este miezul ADN-ului nostru de români, dar şi de cetăţeni ai universalităţii care-şi măsoară
veşnicia şi prin venele culturii româneşti” așa cum spunea
Zoe Dumitrescu Bușulenga. Obiectivul simpozionului a urmărit să fie redescoperit în Eminescu “etalonul poeziei româneşti … expresia integrală a sufletului românesc”, așa
cum a fost definit de Constantin Noica.
Simpozioanele au reunit, în spiritul eminescian,
atât oameni de cultură, știință și artă, studenți și elevi, precum și alte categorii ale societății civile din România, cât și
personalități la nivel internațional (2019 R. Moldova).
În fiecare an, la data de 15 ianuarie și Fundaţia Spirituală Mihai Eminescu a participat la tedeumul organizat la
Cimitirul Bellu la mormântul poetului Mihai Eminescu.
Președintele Fundaţiei Spirituale Mihai Eminescu a
prezentat la Sesiunea Științifică de Primăvară a Academiei
Oamenilor de Știință din România / Mioveni 27-28.05.2016,
comunicarea cu tema “Materie, energie, informație. Eminescu Universalul”, iar la Sesiunea Științifică de Toamnă a
Academiei Oamenilor de Știință din România /Târgoviște
21-22.09.2018 comunicarea cu tema “Eminescu şi ştiinţele
exacte”.

Fundația Spirituală Mihai Eminescu are încheiate un
număr de 7 acorduri de parteneriat în domeniu. În acest
context, cu sprijinul Fundației Naționale pentru Civilizația
Rurală “Niște Țărani” și Fundației Scientica /Academia Oamenilor de Știință din România au fost organizate ultimele
trei, respectiv două simpozioane culturale Mihai Eminescu.
Tot în acest context al parteneriatului, simpozioanele culturale organizate au primit susținere în desfășurare și din
partea Fundației Origini Carpatice, Asociației pentru
Civilizația Ortodoxă – ASCIOR, Asociației – Societatea Cultural - Patriotică „Avram Iancu” din Romania/ Filiala
București și Asociației „Reîntregirea Patriei”.
Fundația Spirituală Mihai Eminescu mai colaborează
în domeniul cultural cu Societatea Culturală Appolon –
România și Asociația Arta Zalmoxă.
Președintele, vicepreședintele și alți membrii au reprezentat Fundația Spirituală Mihai Eminescu participând
la diferite activități culturale (conferințe, simpozioane, vernisaje de expoziții de pictură, de grafică, de artă decorativă,
lansări de carte etc.) la care au fost primite invitații de participare.
În plan internațional președintele Fundaţiei Spirituale
Mihai Eminescu a participat în perioada 14-15.06.2018 la
manifestări culturale dedicate comemorării poetului Mihai
Eminescu, compozitorului Ciprian Porumbescu și la inaugurarea noului sediu al Școlii Populare de Artă și Civilizație
Românească “Ciprian Porumbescu” din Cernăuți. Activitatea a fost organizată de Centrul Bucovinean de Artă pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Românești
cu sediul în Cernăuți/Ucraina. În perioada 11-17.09.2018,
președintele și vicepreședintele Fundaţiei Spirituale Mihai
Eminescu au participat împreună cu o delegație ASCIOR
în cadrul unui schimb de experiență la lansări de cărți ale
poeților moldoveni și manifestări culturale dedicate poetului
Mihai Eminescu. Activitatea s-a desfășurat în orașele
Chișinău și Soroca fiind organizată de ASOCIATIA
OBȘTEASCĂ “Uniunea Scriitorilor Europeni din Moldova”
cu sediul în Chișinău/R. Moldova.
Totodată, președintele Fundaţiei Spirituale Mihai Eminescu a inițiat demersurile necesare și a sprijinit deplasarea
în România, la București, la sfârșitul anului 2018 a unui grup
de elevi (copii) ai Școlii Populare de Artă și Civilizație Românească “Ciprian Porumbescu” din Cernăuți, coordonați
de prof. Gheorghiță STRATULAT, care au susținut un recital
muzical de cântece populare bucovinene în limba română.
Pe viitor Fundația Spirituală Mihai Eminescu dorește
să-și continue activitatea în aceeași direcție.
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CASA MEMORIALĂ
„PICTOR CONSTANTIN GĂVENEA”
TULCEA
Dr. Lăcrămioara manEa
În urmă cu opt ani, la 12 octombrie 2012, a avut
loc un eveniment cultural deosebit pentru orașul Tulcea și
anume inaugurarea Casei Memoriale „Constantin Găvenea”, primul muzeu de acest gen și singurul până în prezent
din urbea noastră, care funcționează în cadrul Direcției
Întreținere și Administrare Patrimoniu (DIAP) prin Hotărârea
nr. 45 din 30 august 2012 a Consiliului Local al municipiului
Tulcea.
Vizitatorii iubitori de artă, de istorie locală, de culoare și de frumos pot păși acum pragul Casei Memoriale
„Constantin Găvenea” din Strada 24 Ianuarie nr. 23 (Foto
1-1a), în fapt un imobil construit în primele decenii ale secolului al XX-lea în care maestrul a locuit și s-a exprimat artistic din toamna anului 1942, după ce a fost detașat din
localitatea Sarichioi și s-a stabilit la Tulcea cu familia. Clădirea, restaurată și transformată în muzeu, cuprinde cinci
săli de expoziție, iar în curtea casei se află și atelierul maestrului, cu șevaletul, presa litografică și cu masa de lucru.
Sunt expuse obiecte personale, manuscrise, cărți și albume
cu dedicații, fotografii, documente originale și fotocopii, toate
în strânsă legătură cu viața și activitatea lui Constantin Găvenea. De asemenea, pe simeze sunt expuse numeroase
litografii din ciclul Tulcea veche, picturi și acuarele executate
de artist în toate etapele sale de creație.
Evenimentul inaugural, de care ne amintim cu
emoție, a strâns laolaltă un public numeros: oficialități ale
orașului, fiii maestrului, domnii Gheorghe și Ștefan Găvenea, alături de alți membri ai familiei, artiști plastici tulceni,
reprezentanți ai Episcopiei Tulcii, reprezentanți ai Institutului
de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, profesori, persoane care au avut bucuria de a-l cunoaște pe
omul, pe dascălul și pe marele artist Constantin Găvenea,
iar nu în ultimul rând elevi ai Școlii Gimnaziale „Constantin
Găvenea” din Tulcea. După tăierea panglicii, prima
alocuțiune în cadrul ceremoniei a fost rostită de primarul
municipiului, domnul Constantin Hogea. În spațiul cald și

primitor din interior au urmat discursuri emoționante ale
celor prezenți, care l-au evocat și l-au omagiat pe maestru,
subliniindu-se valoarea creației pictorului tulcean (Foto 2).

1

1a

Înainte de a aduce mai multe lămuriri asupra
expoziției, se cuvine să amintim câteva date și aspecte din
biografia artistului și memorialistului Constantin Găvenea,
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cunoscute din materialul foto-documentar și din autobiografia sa, intitulată sugestiv Zile trăite cu momente de tristețe
și bucurii, așternută pe hârtie în anul 1988. S-a născut la
28 mai 1911 în satul Sfântul Vasile din comuna Chioara,
județul Ialomița. Primele trei clase primare le-a urmat în comuna natală, după care, orfan de tată, și-a însoțit mama și
frații la București, locuind pentru o scurtă vreme în casa unchiului său Neculai Șerbănescu. Împovărată de lipsuri, Elisabeta Găvenea l-a ținut aproape numai pe Constantin și
ulterior a intrat în serviciu în casa inginerului Nestor Urechia
(1866-1931), profesor la Școala de poduri și șosele din
București, fiul istoricului, scriitorului și omului politic Vasile
Alexandrescu Urechia (1834-1901). Nestor Urechia, om de
aleasă cultură, de o mare modestie și bunătate, l-a îndrăgit
pe copil și l-a sfătuit ce drum să urmeze în viață.
Astfel, după absolvirea claselor primare în
București, Constantin Găvenea a devenit bursier la Școala
normală de învățători din Ploiești în anii 1923-1929, perioadă în care talentul său a fost remarcat la orele de desen.
În acei ani a avut propria-i trusă de pictură și a primit un
timp lecții de inițiere de la pictorul Petre Bulgăraș, în casa
căruia l-a zărit pentru prima oară pe Nicolae Tonitza. A fost
încurajat să urmeze Școala de Belle Arte din București, însă
din pricina dificultăților materiale a urmat cariera de
învățător, după absolvirea școlii. La început a fost repartizat
în mai multe sate din județele Prahova și Suceava, vreme
în care a continuat să picteze și să vândă tablouri. Din 1932
și-a satisfăcut serviciul militar la București, în cadrul Regimentului Vânători de gardă nr. 2 „Regina Elisabeta”, conferindu-i-se „Medalia Peleș” la finalul stagiului.
În toamna anului 1933 tânărul Constantin Găvenea a fost repartizat ca învățător în comuna Sarichioi din
județul Tulcea, localitate în care a rămas aproape zece ani.

În 1934 s-a căsătorit cu educatoarea Angela Gălățeanu
(Foto 3) și au avut împreună doi fii, despre care am amintit
anterior. Ștefan Găvenea este cunoscut ca pictor și grafician, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. La
Sarichioi, în afara muncii de la catedră, Constantin Găvenea
a desfășurat o bogată activitate, menită să aducă oamenilor
locului mai multă destindere și încredere. A inițiat înființarea
și ridicarea unui local pentru căminul cultural al comunei,
și-a adus aportul la construirea unui monument al eroilor
satului și mai târziu, după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, la înălțarea unei troițe ridicată în cinstea
ofițerilor aviatori căzuți în Lacul Razelm, troiță care nu s-a
păstrat până în prezent. În 1935 a susținut comitetul de
inițiativă pentru zidirea bisericii „Sfântul Nicolae” din Sarichioi, atât de necesară românilor nevoiți să meargă la slujbele de sărbători prin satele vecine. În 1936 a pictat gratuit
catapeteasma și zidurile interioare ale acestei biserici (Foto
4), care dăinuie și azi, cu numele pictorului Constantin Găvenea inscripționat în pisania de la intrare. Peste ani, maestrul avea să noteze: „Pictura acestei biserici românești, la
vârsta de 25 de ani, constituie pentru mine cea mai mare
satisfacție din viața mea de cetățean creștin și român, lucrare care în viață m-a ajutat atât pe mine cât și pe cei din
familia mea să ieșim cu bine din multe necazuri și pericole,
mai ales în timpul războiului când am fost pe front în primele
linii de luptă.”
Apoi a organizat în cadrul Căminului cultural Sarichioi primele echipe corale și de teatru, formate din colegi
entuziaști din județ. Piesa „Zorile” de Șt. O. Iosif a fost prezentată în mai multe localități din Delta Dunării și din județul
Tulcea, protagoniștii parcurgând distanțele în căruțe, pe jos,
cu vaporul sau cu bărcile. Pentru serviciile aduse
învățământului și culturii, la 14 aprilie 1937 învățătorului
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Constantin Găvenea i s-a acordat Meritul cultural clasa a
II-a (Foto 5), iar în 1939 a primit o adresă de mulțumire
semnată de Constantin C. Giurescu (1901-1977), care
ocupa pe atunci funcția de rezident regal al Ținutului Dunărea de Jos.
Din anul 1942 Constantin Găvenea s-a stabilit în
orașul Tulcea, după numirea sa ca inspector al Căminului
cultural județean, cu misiunea din partea Fundației „Regele
Mihai I” de a se ocupa de activitățile culturale. Ulterior a fost
trimis pe frontul din Moldova, fiind lăsat la vatră în toamna
anului 1944. În arhiva familiei, precum și expuse în muzeu,
se păstrează mai multe cărți poștale din acest an, cu
ștampila cenzurii militare, expediate de Constantin Găvenea
de pe front atât mamei sale la București, cât și familiei la
Tulcea. A deținut funcția de inspector cultural până în 1948,
timp în care a vizitat și a însuflețit aproape toate căminele
din satele județului. În zilele de 25-26 mai 1947 a organizat
la Tulcea primul congres județean al căminelor culturale, în
cadrul căruia s-au desfășurat festivități și concursuri apreciate de sociologul Octavian Neamțu, directorul general al
Fundației Regale. În urma acestui congres, Constantin Găvenea a fost invitat la București pentru a prezenta o dare
de seamă cu privire la organizarea activității culturale din
județul Tulcea, material publicat sub titlul: Un cămin cultural
județean. Activitatea căminelor culturale din județul Tulcea,
București, «Tiparul Românesc» S. A., Fundația „Regele
Mihai I”, 1947. Broșura a fost distribuită în întreaga țară
drept exemplu.
Pe lângă acestea, încă din 1934 avusese loc debutul expozițional al maestrului Constantin Găvenea, expunând o serie de tablouri în vitrina librarului George Hangiu
din centrul orașului Tulcea. A continuat să picteze și să-și
perfecționeze talentul, iar din anul 1954 a expus constant

5
în saloanele de artă și a deschis numeroase expoziții personale în țară și străinătate.
De la 1 septembrie 1948 a revenit și la catedră.
Vreme de nouăsprezece ani, fără întrerupere, a funcționat
ca profesor de desen în cadrul a trei școli tulcene de seamă:
Liceul Pedagogic, Liceul „Spiru Haret” (1956-1959) și la
Școala de Muzică - secția de arte plastice (1959-1967). A
pregătit tineri ai acestor școli, adesea însoțindu-i la examenele de admitere din București. Dintre aceștia, unii s-au afirmat ulterior ca pictori, precum: Eugen Bratfanov, Lidia
Stareș, Eugen Barău, Liviu Hamza, Clara Cantemir ș.a.
Mai puțin cunoscut este faptul că teatrul a reprezentat o altă pasiune a maestrului Constantin Găvenea, jucând pe scenă încă din tinerețe. În 1956, cu Echipa
Raională de Teatru, alături de alți actori din sindicatul de
învățământ, a adus în scenă piesa „Titanic vals” de Tudor
Mușatescu, în care a interpretat îndrăgitul rol al lui Spirache
Necșulescu și a obținut locul I pe țară. În cadrul Casei
județene de cultură și-a continuat activitatea teatrală și a
obținut premii importante. La Festivalul Teatrelor de amatori
din țară, în anul 1962, formația tulceană a fost laureată pentru interpretarea piesei „Zări necuprinse” a scriitorului rus
Nikolai Evghenievici Virta, în care a interpretat unul din rolurile principale. În urma acestui succes s-a înființat Teatrul
Popular al Casei de cultură a sindicatelor din Tulcea, Constantin Găvenea activând ca membru fondator, scenograf
și actor amator al acestui teatru. Într-un interviu publicat în
ziarul Delta, la 15 aprilie 1973, maestrul a fost întrebat dacă
pe vremuri a cochetat cu teatrul. Și maestrul a răspuns:
„Greșit spus cochetat. De, e greu să te hotărăști când
iubești două fete frumoase. Și acum mă mai încearcă uneori
dorul de scenă. Dacă s-ar pune în scenă «Titanic vals»,
deși am 62 de ani, l-aș juca din nou pe Spirache

178

STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul III, nr. 5-6, IUNIE - DECEMBRIE 2020

Necșulescu.”
Anul 1967, cel al pensionării sale din învățământ,
a reprezentat începutul unei noi preocupări, pe care Constantin Găvenea o va continua paralel cu acuarela, și
anume realizarea unui ciclu de litografii intitulat „Tulcea
veche”. A executat astfel, în creion sau în tuș, zeci de lucrări
care înfățișează mahalale, sacagii, piețe, străzi, clădiri și
ansambluri arhitectonice vechi ale orașului de altădată,
unele surprinse chiar înainte de demolarea lor comandată
și dirijată prin proiectul de sistematizare a noului oraș. Totodată ni s-a dezvăluit și latura de memorialist a lui Constantin Găvenea, care a lăsat în manuscris caiete și
nenumărate file și cartonașe cu notițe, cuprinzând evocări
și informații valoroase despre trecutul mai mult sau mai
puțin îndepărtat al orașului, rememorând imagini și locuri
ce astăzi nu mai sunt. O parte dintre aceste scrieri au fost
publicate într-un volum intitulat Amintiri și imagini din Tulcea
de odinioară, care a apărut în anul 2004 la Editura „Școala
XXI” a Casei Corpului Didactic Tulcea, fiind editat de prof.
Ernesto Mihăilescu.
Vreme de patru decenii pictorul Constantin Găvenea a avut o prodigioasă prezență expozițională, participând
la peste 100 de expoziții personale și colective în țară și
străinătate. În 1971 Sala Amfora din București a găzduit
prima expoziție personală a artistului, dintre cele organizate
în capitală. În același an s-a înființat Cenaclul Uniunii
Artiștilor Plastici din Tulcea, lui Constantin Găvenea
încredințându-i-se funcția de secretar. În localul cinematografului de vară „Dacia”, cu aprobarea conducerii județene,
a fost amenajată „Galeria de Artă Dacia”. La inaugurarea
sălii, în 18 noiembrie 1972, s-a organizat expoziția „17 Artiști
plastici tulceni”, la care au participat cu lucrări nume mari,
precum Alexandru Ciucurencu și sculptorul Ion Jalea. După
marea sa retrospectivă deschisă la Sala Dalles din
București, în anul 1987 i s-a decernat premiul special al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Dintre expozițiile organizate în străinătate, amintim câteva: 1973 - Stuttgart (R.F.G.),
Galeria Comerzbank; 1979 - Aalborg (Danemarca), Sala
Det Hordiyske Landsbibliotek; 1983 - Mannheim și Heidelberg (R.F.G.); 1986 - Aalborg (Danemarca), Galeria Huset,
împreună cu Ștefan Găvenea; 1988 - Ismail (U.R.S.S.).
Lucrări semnate de artist au fost prezente în peste
douăzeci de ansambluri expoziționale de artă românească,
deschise în marile centre ale lumii: 1971 - Baku (U.R.S.S.);
1972 - München; 1973 - Roma, Sulmona, Orvietto, Genova,
Terni, Mantova și Ascoli; 1974 - Urbino; 1974 - Palermo;
1975 - Perth (Australia); 1983 - Cairo; 1984 - Beijing; 1985
- S.U.A.; 1986 - Beijing și Bruxelles. Constantin Găvenea a
fost invitat să participe cu lucrări și la expoziția inaugurală
a Societății Internaționale de Artă de la Tokio, în anul 1981.
Colecții particulare de artă sau muzee din Franța, Germania, Elveția, Iugoslavia, Japonia, Norvegia, Danemarca

dețin în patrimoniul lor acuarele semnate de artist.
Maestrul s-a stins din viață la 17 ianuarie 1994, în
casa devenită azi muzeu, lăsând în urmă lucruri pe care cu
siguranță și-ar fi dorit să le sfârșească. În semn de prețuire
și omagiu, la 1 decembrie 2004 a fost dezvelit bustul pictorului Constantin Găvenea, o lucrare din bronz executată de
sculptorul Mihai Buculei și amplasată în parcul „Sfântul
Gheorghe”. În anul 2007, post-mortem i s-a acordat maestrului titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Tulcea”.
Toate aceste aspecte și multe alte crâmpeie de
viață, precum și opera artistică a maestrului se regăsesc în
cadrul expoziției Casei Memoriale ce îi poartă numele, pe
care vă îndemnăm să o vizitați! Pășind dincolo de pragul
casei, în holul de la intrare ne întâmpină cu zâmbetul discret, afișat pe chipul blând și luminos, portretul lui Constantin Găvenea, imortalizat pe un panou de mari dimensiuni.
În partea inferioară a panoului este transcris următorul fragment din autobiografia maestrului, interpretat ca un crez testamentar care compune, în puține cuvinte, însăși esența
existenței sale, oglindită prin exponatele și tablourile Casei
Memoriale: „Sunt fericit că pot lăsa în urma mea amintiri legate de munca de dascăl, de sprijinitor al vieții culturale tulcene și mai ales de cea de creație. Desenele, litografiile și
acuarelele mele, rezultate dintr-o muncă de mai bine de
cinci decenii, constituie darul pe care-l las, din dragoste,
respect și recunoștință, locurilor și oamenilor tulceni, în mijlocul cărora am trăit alături de cei dragi din familia mea.”
Aceeași sală prezintă alte trei panouri, care surprind în texte explicative și în imagini familia, anii copilăriei,
ai adolescenței, activitatea didactică și publică conturată
mai ales în comuna Sarichioi, activitățile culturală și pe cea
teatrală desfășurate de Constantin Găvenea la Tulcea,
după numirea sa ca inspector al Căminului Cultural
Județean în anul 1942. Atrag privirea fotografiile cu scene
din piesele de teatru jucate de maestru sau precizia
execuției și coloritul unei hărți a județului Tulcea, din 1947,
cu desene realizate de Constantin Găvenea. Vitrinele cu
manuscrise, cărți, fotografii și documente originale din acei
ani, păstrate cu grijă de familia artistului, ne aruncă în timpul
din urmă, dezvăluind parcă trăirile și truda omului Constantin Găvenea. Menționăm aici câteva exponate originale: caietul cu însemnări zilnice al elevului din clasa a II-a
secundară (anii 1924-1925), aflat la școala de învățători din
Ploiești; cărți semnate de Nestor Urechia, primul său model
și îndrumător în viață (În Bucegi, București, 1928; Zânele
din Valea Cerbului, București, 1959); elev în clasele primare
în comuna Chioara (fotografie); cu mama și fratele cel mic
în București (fotografie); Constantin Găvenea în tinerețe (fotografie); cu soția în curtea casei (fotografie); în timpul construirii căminului cultural din Sarichioi (fotografie, 1934);
brevetul și medalia „Răsplata muncii pentru construcțiuni
școlare”, conferite la 14 aprilie 1937; studiul său Un cămin
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cultural județean. Activitatea căminelor culturale din județul
Tulcea, București, 1947; carnet de membru în sindicatul
învățământului (1954-1958); cărți poștale către mamă, trimise de pe front etc. De altfel, ființa căreia i-a datorat totul,
mama, a reprezentat primul său public și critic, iar portretul
în tuș al acesteia a deschis mereu expozițiile maestrului, tabloul fiind prezent și acum în prima sală a muzeului. Alte
câteva lucrări din anii de început (Fosta mea elevă, 1930,
satul Colțul din Vale, jud. Prahova; Casă din Enisala, 1934,
Tulcea) completează prima sală a Casei Memoriale (Foto
6), invitându-ne parcă să descoperim următoarele etape de
viață și de creație ale maestrului.
Am amintit mai sus despre litografiile lui Constantin Găvenea din ciclul „Tulcea veche” și despre talentul său
scriitoricesc de memorialist, acestora fiindu-le dedicată cea
de-a doua sală intitulată „Constantin Găvenea și Tulcea
veche”. Iată ce scria la 1988: „Venisem la Tulcea cu vaporul
de la Galați când, coborând de pe vas, am rămas plăcut și
puternic impresionat de aspectul portului, cu mulțimea lui
de ambarcațiuni de diferite forme, mărimi și culori, trase la
mal și legănate de apa Dunării, de forfota muncitorilor portuari care zoreau la încărcarea și descărcarea vaselor trase
la cheu, de pitorescul centru al orașului cu modestele lui
prăvălii lipite unele de altele, de străzile înguste pe care circulau birje și căruțe trase de cai sau de măgăruși, de turcoaicele cu șalvari puternic colorați și de varietatea stilurilor
arhitectonice ale caselor, majoritatea lor cu aspect balcanic.”
În această sală, pe lângă o serie de litografii atent
selectate și de mare valoare artistică, sunt expuse manuscrise pe această temă (caiete și notițe volante), precum și
cartea semnată Constantin Găvenea, Amintiri și imagini din
Tulcea de odinioară, publicată postum, în anul 2004. De
asemenea, poate fi admirat aparatul foto rusesc al artistului,
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care l-a ajutat să imortalizeze nenumărate aspecte ale
orașului Tulcea, la granița dintre demolare a vechiului și
construcția noului în socialism (Foto 7). Ulterior, fotografiile
surprinse, astăzi cu valoare documentară, erau transpuse în
opere de artă plastică de creionul sau de penelul maestrului.
Spațioasă și luminoasă, următoarea sală în circuitul expozițional este destinată pictorului și graficianului Constantin Găvenea, muncii asidue de creație și activității sale
expoziționale. Pe un panou vast sunt menționate toate
expozițiile colective și personale la care a participat între
anii 1954-1993, grupate astfel: Expoziții colective, concursuri și premii; Expoziții personale în țară și străinătate;
Expoziții de artă românească peste hotare; Expoziții
internaționale de artă plastică. Pe lângă aceste informații,
panoul prezintă reproduceri după fotografii realizate cu prilejul acestor manifestări culturale, în care maestrul apare
alături de renumiți pictori și critici de artă: pictorii Eugen Mărgărit, Constantin Găvenea și Mircea Vărzaru la expoziția de
grup (Tulcea, 1969); alături de graficianul A. Papadopol, dr.
V. Boțocan, pictorul Al. Ciucurencu, graficianul Șt. Găvenea,
primar Ivancencu, pictorul Eugen Bratfanov și de pictorul
C. Calafeteanu la vernisajul expoziției „17 Artiști plastici tulceni” (Tulcea, 1972); Constantin Găvenea și Alexandru Ciucurencu (Tulcea, 1975); în expoziția de la Aalborg
(Danemarca, 1979); la expoziția retrospectivă de acuarele
și litografii, cuvântă criticul de artă Mircea Deac (București,
1982); profesorul și criticul de artă Ion Frunzetti felicitândul pe artist (București, 1982); cu maestrul Corneliu Baba în
expoziția retrospectivă (București, 1987) (Foto 8). După
cum mărturisesc astăzi fotografiile și unele însemnări, Constantin Găvenea a legat o prietenie trainică cu pictorul Corneliu Baba (1906-1997), care a primit titlurile de „Maestru
emerit al Artelor”, în 1958 și „Artist al poporului”, în 1962.
De asemenea, în sală sunt expuse
documente și fotografii originale relevante pentru această etapă a vieții artistului, precum: un
carnet cu activitatea din cadrul Cenaclului
U.A.P. Tulcea (1974), corespondență și numeroase cărți de vizită, invitații la vernisaje ale
expozițiilor organizate în țară și în străinătate,
schițe panouri pentru popularizare, care au
fost gândite și realizate de Constantin Găvenea, fotografie din 1971 – în expoziția personală organizată la București, Sala Amfora,
fotografie din 1981 – la lucru în timpul iernii,
fotografie din 1986 – în expoziția retrospectivă,
la Muzeul de Artă Tulcea, fotografie din 1986
– în expoziție la Aalborg (Danemarca), Galeria
Huset, împreună cu Ștefan Găvenea, fotografie din 1987 – cu soția în expoziția retrospectivă, Sala Dalles, fotografie din 1988 – sosirea
în portul Ismail.
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7
Constantin Găvenea a fost îndrăgit și respectat de
cei care l-au cunoscut. Dintre filele manuscrise din vitrină,
ne-a atras atenția o poezie aniversară închinată maestrului
la împlinirea vârstei de 65 de ani, scrisă citeț de George
Anastasiu, se pare un fost elev și un admirator al creațiilor
artistului. Publicăm această poezie fragmentar în revista
„Steaua Dobrogei”, pentru mesajul și încărcătura
emoțională a versurilor:
Maestre,
În seara asta n-am venit să-ți spun
Că ce-ai creat e bun, sau foarte bun –
Aceasta-au spus-o și-încă-o vor mai spune
Tălmacii de aici și de prin lume:
Toți cei ce vor intra și iar și iar
În ‘naltul artei tale sanctuar.
Maestre-n seara asta am venit...
Mă iartă de mi-e gândul răscolit.
Acuarela și litografia
Stârnesc în mine iar copilăria.
Acolo, vezi? cum stă să prindă viață
Icoana mamei mele-n drum spre piață;
Se uită la biserica cu ceas,
Rugându-se ca anii ce-au rămas
Să vină doar cu-o clipă luminoasă...
Pe strada Isaccei, undeva, o casă
În care m-am născut. A fost; o știu –
Trecea pe-acolo câte-un sacagiu.
.......................................
Și-n pagină cu pagină de-album
Alte clădiri și prăvălii și-un drum
Pe care mama îl trecea cu mine,
Uitându-se amar pe la vitrine...

8

8a

Cum au putut să treacă toate-aceste?!
Albumul prinde vrajă de poveste...
Îl răsfoiesc mereu înfiorat
De pana celui care l-a creat.
(Tulcea, mai 1976)
Pe simeze sunt prezente tablouri în acuarelă ale
maestrului, care redau aspecte de altădată ale orașului Tulcea. Nu lipsesc din această sală cataloagele de expoziție
realizate de-a lungul anilor și invitațiile oficiale la vernisajul
acestor expoziții semnate Constantin Găvenea.
Tot aici au fost expuse ceasul de mână și vioara,
două obiecte personale atât de dragi maestrului (Foto 8a).
Vioara reprezintă o copie după Stradivarius produsă în Germania, conform mărcii din interiorul instrumentului muzical.
Pășim apoi într-o altă sală a muzeului, unde pot fi admirate
acuarele cu peisaje de iarnă, iar în mijloc o măsuță autentică din lemn (Foto 9).
Cea de-a cincea sală a Casei Memoriale „Con-
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stantin Găvenea” este destinată cunoașterii valorii creației
sale, care s-a bucurat de-a lungul timpului de nenumărate
aprecieri din partea unor renumiți critici de artă: Florica Cruceru, Ion Frunzetti, Dan Grigorescu, Andrei Pleșu, Mircea
Deac, Radu Ionescu, Cornel Radu Constantinescu ș.a. Iau comentat elogios aparițiile pe simeze în nenumărate articole din ziare și reviste ori au analizat opera de artă a
maestrului, până la cele mai fine linii și nuanțe, în prefețele
albumelor de artă individuale sau colective. Pe un panou,
sub titlul „Ecouri în presa vremii”, poate fi văzut un colaj de
publicații, care conțin cronici cu privire la pictura și litografia
lui Constantin Găvenea: Dobrogea nouă, 30 noiembrie
1957; revista Tomis, 5 noiembrie 1966; Delta, 16 mai 1971;
revista Contemporanul, nr. 49, 1971; Cronica, nr. 43, 1978;
revista Arta, nr. 2-3, 1979; Litoral, 23 septembrie 1983. Tematica abordată în această încăpere este susținută și de
alte exponate: albume de artă, scrisori adresate maestrului
și cărți cu dedicații-autograf semnate de generalul Nicolae
Mateescu (comandantul plutonului de mitraliere al Regimentului 33 Infanterie Tulcea), Alexandru Ciucurencu, Mircea Deac, Ion Jalea, Corneliu Baba și de Ernesto
Mihăilescu (Foto 10).

11

10

În această sală pot fi contemplate, dintre lucrările
lui Constantin Găvenea, peisaje dunărene și pictură cu flori,
două teme predilecte ale maestrului. Aflat la maturitate, pictorul Constantin Găvenea lucrează în atelierul său din curtea casei, la masa de lucru; așa este surprins în fotografiile
expuse la finalul expoziției (Foto 11). Nu lipsesc instrumentele, paleta de amestecat culori, pensule, acuarele, creioane, cretă colorată, toate acestea făcând legătura cu
atelierul de lucru al maestrului, despre care se poate spune
în prezent că a rămas la fel: primitor, natural și simplu.
Constantin Găvenea a iubit Tulcea și pe locuitorii
acestui oraș. Considerăm că acest demers, acest muzeu
închinat pictorului Constantin Găvenea ne onorează pe noi
ca cetățeni ai orașului și îl înnobilează pe MAESTRU.

Lista ilustrațiilor:
1-1a. Casa Memorială „Pictor Constantin Găvenea” Tulcea;
2. Inaugurarea Casei Memoriale „Pictor Constantin Găvenea” la 12 octombrie 2012;
3. 1934. Cu soția Angela Găvenea;
4. Biserica „Sf. Nicolae” din Sarichioi pictată de Constantin
Găvenea în 1936 (foto 2012);
5. Brevetul acordat învățătorului Constantin Găvenea la 14
aprilie 1937;
6. Sala 1. Aspect din expoziție;
7. Sala 2. Secvență vitrină cu manuscrise, fotografii și aparatul foto personal;
8-8a. Sala 3. Aspecte din expoziție;
9. Sala 4. Aspect din expoziție;
10. Sala 5. Aspect din expoziție;
11. În atelier, la masa de lucru.
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ALBERT POCH
(Babadag, 23 decembrie 1919 - București, 2 martie 2013)

adrian PaL
– artist vizual

În iarna anului1944 în numai 24 de ore
familia este izgonită din casă și din Babadag,
dusă la Tulcea în vederea expulzării în Transnistria. Era pentru a doua oară când familia era deposedată de acoperișul de deasupra capului
după ce legionarii în iarna anului 1941, îndreptaseră pistolul spre pieptul tatălui acestuia.
După al Doilea Război Mondial familia se
stabilește la București. Se va înscrie la Institutul
de Arte Plastice ”NICOLAE GRIGORESCU” pe
care-l va absolvi în anul 1958. Unul dintre profesorii îndrăgiți de acesta a fost pictorul și graficianul JULES PERAHIM. A fost membru al
Uniunii Artiștilor Plastici din România. Încă din
1953 participă la anuale de grafică, saloane ale
umoriștilor , expoziții de artă românească la
SOFIA ( 1953), BORDIGHERA (1967), MOSCOVA, SKOPLJE, VARȘOVIA, HEIST-DRINBERGEN,
CRACOVIA,
PISEK
(1969),
SKOPLJE, HEIST-DRINBERGEN (1971), ZURICH (1972), MONTREAL (1973), în ITALIA,
FRANȚA, CANADA, POLONIA, TURCIA,
CEHIA, BULGARIA, GRECIA, JAPONIA,
OLANDA, BELGIA, GERMANIA… Are expoziții
personale în 1968 (BUCUREȘTI), 1970 (CRACOVIA) etc.
După debutul în revista de satiră și umor
”URZICA”, din 1953, unde era redactor șef adjunct caricaturistul NEL L COBAR, apare constant în paginile unor reviste ca: ”HUNGAR”
(Elveția),
EULENSPIEGEL”
(Germania),
”SZPILK” ( Polonia), ”STRĂSEL” (Bulgaria),”MILLET” (Turcia), ”JEZ” (Iugoslavia), ”MINIMUM” (Is-

rael), ”EUROJEUX et gags” ( Franța) etc.
Autorul a fost un foarte bun grafician, ilustrator de carte, de afiș și de grafică publicitară. A
fost șef al Secției de caricatură de la revista ”URZICA”, Președinte al Uniunii Caricaturiștilor din
România, Președinte onorific al revistei de cultură și informare ”Nord-Dobrogea Cultural” din
Tulcea. A intrat în 1968 la Salonul Umoriștilor,
apoi la Saloanele de Caricatură din țară și cele
tematice din străinătate.
A fost numit seniorul caricaturii românești, promovând o serie de tineri caricaturiști
români care vor deveni nume de marcă în grafica
satirică românească și internațională (printre alții
de amintit sunt Ștefan Popa , Popa” S și Cristian
Topan).
A fost membru în juriile unor concursuri
naționale și internaționale. Este laureat al Premiului Uniunii Ziariștilor ( București 1965), al celei
mai bune caricaturi de presă (1969), al Marelui
Premiu al Salonului de caricatură din Ploiești, la
Salonul Mondial de la Moscova (1969), Grand
Prix și Diploma de onoare a juriului din Polonia
(Krakovia), din 1970, Premiul Milenium și premiul
”Przekroj din 1972 (Polonia).
Este premiat la SKOPLJE în 1984, Belgia, 1969, 1983, la Cracovia (1970), în Turcia
(1977) etc.
În 2002 organizează cea mai mare
expoziție de caricatură postdecembristă. Dorea
să înființeze o pinacotecă a graficii satirice
românești, dar suferințele și vârsta nu i-au permis să-și realizeze un ultim vis.
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Graficianul născut la Babadag nu a
expus la Tulcea decât de două ori și atunci fără
să fie prezent fizic. Prima dată este invitat la inaugurarea primei săli de exopoziții la Tulcea, la
Galeriile de Artă ale Cenaclului UAP Tulcea 1972
(octombrie). A expus atunci alături de nume reprezentative ale artelor plastice naționale, tulceni
la origine precum : Ion Jalea, Alexandru Ciucurencu, Victor Ciobanu Rusu, Gabriela Patulea
Drăguț, Anton Lazăr, Clelia Ottone-Obreja, Constantin Calafeteanu, Ecaterina Delighioz-Cristescu. Toți acești tulceni nu vor mai expune
niciodată la Tulcea din acest moment. După 36
de ani în anul 2008 foaierul Teatrului ”Jean Bart”
va găzdui o Expoziție de caricaturi cu lucrările
aristului. Manifestarea expozițională a fost cuprinsă în Gala Premiilor Radio Constanța- pentru
dialog intercultural și afirmarea spațiului românesc în lume.
Cele 23 de lucrări prezente pe simezele
tulcene sunt realizate în anii 2001-2004 și denotă
aceeași preocupare a artistului de a atenționa
publicul cu umor asupra problemelor de zi cu zisociale, economice și politice printr-un desen
sigur și tăios.
La 75 de ani în 2005 artistul și familia sa
trăiesc un moment trist al existenței, ultima înainte de a se despărți de această lume. În 2013.
În calitate de supraviețuitor al Holocaustului evreilor din România este nevoit să recunoască faptul că urmările acestor ani blstemați
și-au făcut din nou apariția, punându-mă în
situația de a constata că ”PENTRU MINE HOLOCAUSTUL NU S-A SFÂRȘIT”.
După 5 decenii de locuit la aceeași
adresă în București ( strada Știrbei Vodă nr. 63),
familia este somată să părăsească apartamentul
cumpărat după revoluție, în mod legal, cinstit și
cu bună-credință de la stat. Motivul - retrocedarea către pretinși succesori ai criminalului de război Constantin C. Stoicescu, ministru al justiției
în Guvernul Antonescu, autor al legilor
antievreiești din perioada cea mai cruntă a
persecuțiilor, cel ce a fundamentat din punct de
vedere juridic Holocaustul din România. Constantin C. Stoicescu este recunoscut în istorie
pentru legile care au adus cumplite suferințe,
umiliri și moartea evreilor din România, dar și
prin definiția dată acestora (consemnată în fon-

dul de documente A.S.B.al cabinetului Antonescu, dosar 480/1941, filele 222-224). ” Pentru
a nu mi se reproșa că sunt mai catolic decât
Papa, am să adopt definiția germană-hitleristă…
în felul acesta nu ne va scăpa nici unul, îi terminăm pe toți.”
Desi nu a apucat să dea socoteală pentru
fărădelegile sale, fentând justiția în mod laș (decedat între timp), asasinul Constantin C. Stoicescu continua să-l urmăreasă pe POCH în anii
de democratie. După spusele acestuia și alți vecini de bloc au fost puși în aceeași situație de a
evacua locuința (Niculescu, Constantinescu;
Vieru-Conta, Smarandache).
Se amintește că altui criminal i se face
dreptate, fostului ministru Constantin Bușilă, responsabil cu transportul evreilor în Transnistria
prin retrocedarea unei reședințe de unde va trebui să fie evacuată cunoscuta interpretă de muzică populară Stefania Rareș. În felul acesta
familia artistului reușește un adevărat trist record: deposedarea de 4 ori de acoperișul de deasupra capului într-o viață de om. Prin acest act
de drept comun este uitat autorul legislației criminale care a pus în mișcare Holocaustul evreilor din România , repus în drepturile cetățenești,
reabilitat.
POCH a fost nevoit să se mute la
aproape 80 de ani, în pripă din apartamentul în
care trăise peste 5 decenii. În acestă ultimă mutare a pierdut o mare parte din bibliotecă, manuscrise, tablouri și obiecte de valoare.
Ultimii 20 de ani de viață ALBERT POCH
și i-a petrecut la căpătâiul unor bolnavi incurabili:
soția bolnavă de Parkinson în formă avansată și
cumatul la pat. Evacuarea forțată și suferințele
de ordin cardiac i-au grăbit sfârșitul.
Doamna Teodora Crețu, comentând
amar biografia artistului nota că ”ALBERT POCH
a închis ușa după el, iar URZICA s-a ofilit complet…”).
În anul 2019, din inițiativa publicistului tulcean Aurel Ifrim vede lumina tiparului volumul
”ALBERT POCH-un maiestru al caricaturii
românești”, conținând caricaturi obținute de la
autor încă din 2012 (206 lucrări), O palidă, dar
apreciată inițiativă în încercarea de a prețui chiar
și după un geniu local și national.
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Gânduri istorice:
Mihai Eminescu și Martin Luther King Jr.

George TERZIu
Cuvântul, fie că este tipărit în mii de exemplare, fie că este predicat în faţa unei adunări
restrânse de oameni, are puterea de a pătrunde
în minţile oamenilor şi de a transmite mai mult
decât o idee şi anume o viziune.
Anul acesta am sărbătorit naşterea, în
aceeaşi zi, a două personalităţi marcante ale istoriei, care au militat pentru drepturile şi emanciparea propriului popor, folosindu-se de puterea
cuvântului.
Este vorba despre Mihai Eminescu
(1850) şi Martin Luther King Jr. (1929), ambii
născuţi în aceeaşi zi de 15 ianuarie, dar la o diferenţă de aproape 80 de ani.
Atât în Romania, cât şi în America, data 15
ianuarie reprezintă o zi de sărbătoare națională.
Astfel, în România, 15 ianuarie a fost desemnată Ziua Culturii Naţionale, printr-o lege adoptată în 2010, iar în America, 15 ianuarie a fost
declarată Zi Federală în Statele Unite, în anul
1986.

Mihai Eminescu – un ziarist politic umbrit de un poet de geniu
Ca în fiecare an, toată lumea vorbeşte despre geniul literar al lui Mihai Eminescu, despre
perfecţiunea poeziilor sale, despre profunzimea
trăirilor care se desprind din versurile sale. În

acest fel, este lăsată în umbră, poate în mod voit,
activitatea jurnalistică a lui Eminescu.
Dincolo de poetul de geniu, Eminescu a lucrat ca si ziarist politic pentru a-şi putea câştiga
existenţa, un ziarist pe care îl epuiza fluxul nesfârşit al actualităţii, astfel încât nu îi mai rămânea
atât de mult timp pe cât şi-ar fi dorit pentru a se
dedica creaţiei literare.
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Eminescu a scris în perioada 1877-1883 la
cotidianul “Timpul”, unde a ocupat şi poziţia de
redactor şef. De asemenea, a mai publicat articole în “Albina”, “Convorbiri literare”, “Curierul de
Iaşi”. El a fost un ziarist politic incomod, care a
redactat articole critice la adresa puterii politice
şi a măsurilor implementate de aceasta, articole
din cauza cărora se pare că ar fi fost asasinat,
după cum susţin unele surse neoficiale, ale căror
informaţii nu au fost confirmate niciodată.
Un exemplu de articol prin care Eminescu
a taxat regimul promovat de puterea politică este
“Program de reforme”, apărut în 1881 în “Timpul”: Nu e vorba, legi de organizare interioară
avem destule, ba încă avem prea multe; dar bărbaţii noştri de stat, preocupaţi cum au fost până
acum de ideea cea mare a emancipării naţionale, n-au avut nici timpul, nici liniştea de spirit
necesare ca să creeze un sistem de organizare
care să izvorască din studiul profund şi conştiincios al trebuinţelor noastre locale şi care să fie
potrivit cu puterile intelectuale şi cu mijloacele de
avuţie ale populaţiunilor noastre. Şi de aceea
până acum mai mult am copiat legi de organizare străină, căutând a le localiza pre alocurea. Şi două neajunsuri însemnate au izvorât
din această organizaţiune prea complicată: de o
parte multe legi nu se pot aplica decât foarte
rău; iar, de altă parte, această organizaţiune
este prea costisitoare”. Mai departe, dacă ar fi
să comparăm realitatea din societatea românească din perioada în care a trăit Eminescu cu
cea actuală, citind articolele semnate de acesta,
am observa că diferenţele sunt puţine.
În acest sens, iată mai jos, un fragment din
articolul “Paralele economice”, care face parte
dintr-un ciclu de şase articole apărute sub titlul
“Icoane vechi şi icoane nouă”, în cotidianul “Timpul” în 1877: Să facem deci isvodul averilor
noastre. Am în avere: camere, consilii comunale
şi judeţiene, primari, notari, advocaţi, profesori
de universitate, academii, etc, etc, toate plătite
cu bani în numărătoare. Avem la datorii: o jumă-

tate de miliard de franci datorie publică, o
scădere regulată atât a muncitorilor agricoli cât
şi a breslaşilor, o despoiere mai neîndurată a
țăranului, ba sărăcirea claselor de sus, produsă
prin sărăcirea generală, iar negoţ şi meserii în
mâni străine.(...) Căci azi avem cele mai înaintate instituţii liberale.
Control, suveranitatea poporului, codice
franţuzeşti, consilii judeţene şi comunale. Stăm
mai bine pentru aceasta? Nu, de zece ori mai
rău, căci instituţiile nouă nu se potriveau cu
starea noastră de cultură, cu suma puterilor
muncitoare de care dispunem, cu calitatea
muncii noastre, încât trebue să le sleim pe
acestea, pentru a întreţine aparatul costisitor
și netrebnical statului modern.(...) Cu munca
Românului nu pot face stat constituţional cu libertate, egalitate, fraternitate şi suveranitate?
Franţujii sunt farmazoni de au putut-o face, şi noi
să nu putem? Nu suntem noi oameni şi nu putem
să ne luam după dânşii?
Adecă ei să fie mai cu cap decât noi? Adevărat. Franţuzul nu-i mai cu cap decât noi... dar
mai este un cusur la mijloc, care ne’mpiedică sau
ar fi trebuit să ne’mpiedice. Franţuzul ia o bucată
de metal în preţ de 50 de parale şi-ţi face din ea
un ceasornic, pe care ţi-l vinde cu doi napoleoni;
d-ta îi vinzi ocaua de lână cu un franc şi el ţi-o
trimete înapoi sub formă de postav şi-ţi ia pe aceiaşi oca 20 de franci; franţuzul ia paie de orez,
care nu-l ţin nimica şi-ţi împleteşte din ele o pălărie, pe care nevasta dtale dă trei sau patru napoleoni.Nu-i mai cu cap, pentru că mintea nu se
mănâncă cu lingura, ci o moşteneşte omul de la
tată şi de la mumă, încât un mocan poate fi tot
atât de isteţ şi deschis la cap ca şi un ceasornicar
din Paris, numai vorba e că mocanul n’a deprins
meșteșugul, şi de aceea câștigă într’un an cât
câştigă meşterul din străinătate într’o zi. Dar noi,
popor de ţărani, nu le putem toate acestea decât
cu încetul, şi unde Franţuzul e cu dare de mână
noi trebue să legăm paraua cu trei noduri, pentru
ca ceea ce un popor agricol nu are nici odată,
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sunt banii.(...)
Neapărat că nu trebue să rămânem
popor agricol, ci trebue să devenim şi noi
naţie industrială măcar pentru trebuinţele
noastre; dar vezi că trebue omul să ‘nveţe mai
întâi carte şi apoi să calce a popă, trebue mai
întâi să fii naţiune industriala şi dupa aceia
abia să ai legile şi instituţiile naţiilor industriale”.

Martin Luther King Jr. – pastor,
activist politic, luptător pentru
drepturile civile ale persoanelor de
culoare
La capătul celălalt al lumii, un alt om a folosit puterea cuvântului pentru a demonstra că
un cuvânt nu are culoare şi că toate cuvintele, indiferent de limbă exprimă acelaşi lucru. La fel şi
oamenii, indiferent de culoarea pielii lor, ar trebui
să aibă aceleaşi drepturi.
Martin Luther King Jr. a luptat împotriva
discriminării rasiale şi a militat pentru libertatea
oamenilor de culoare şi pentru egalitatea în drepturi. El a ţinut un discurs public (“I have a dream”
– “Am un vis”) pe 28 august 1963 pe treptele
Monumentului Lincoln, în timpul Marșului asupra
Washingtonului pentru libertate şi locuri de
muncă, în faţa a 200.000 de susţinători, acesta reprezentând un moment definitoriu al Mişcării pentru
Drepturile Civile ale Afroamericanilor.
Iată mai jos, un fragment din
discursul “I have a dream”, considerat a fi o capodoperă de oratorie:
Dar o sută de ani mai târziu,
negrul nu este încă liber. O sută de
ani mai târziu, viaţa negrilor este
încă trist schilodită de cătuşele segregării şi de lanţurile discriminării.
O sută de ani mai târziu, negrul
trăieşte pe o insulă pustie de să-

răcie în mijlocul unui ocean vast de prosperitate materială. O sută de ani mai târziu, negrul
este încă chinuit în colţurile societăţii americane
şi se regăseşte exilat în ţara sa. (...) Dar refuzăm
să credem că banca justiţiei este în stare de faliment. Refuzăm să credem că există fonduri insuficiente în marile seifuri de oportunitate ale
acestei naţiuni.(...) În procesul de a obţine locul
nostru de drept,
nu trebuie să fim vinovaţi de fapte ilicite. Să
nu căutam să ne satisfacem setea de libertate
prin a bea din paharul de amărăciune şi ură. Noi
trebuie să conducem lupta cu mare demnitate şi
disciplină. Nu trebuie să permitem protestului
nostru creativ să degenereze în violenţă fizică.(...) Am un vis că într-o zi această naţiune
se va ridica şi va trăi în adevăratul sens al crezului său: „Am păstrat aceste adevăruri ca să fie
de la sine înţeles că toţi oamenii sunt creaţi
egali“. Am un vis că într-o zi pe dealurile roşii
din Georgia, fiii foştilor sclavi şi fiii foştilor
proprietari de sclavi vor putea să se aşeze împreună la masa fraternităţii.(...)Am un vis că
cei patru copii ai mei vor trăi într-o zi într-o
naţiune în care nu vor fi judecaţi după culoarea pielii lor, ci după caracterul lor. Am un vis
azi!”.
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Cu privire la cultura viței-de-vie în nordul
Dobrogei, în antichitatea romană

DR. V.H.Baumann
0.0 Cadrul natural al spațiului istro-pontic a permis întotdeauna locuitorilor săi desfășurarea unor activități economice prospere. Prezența litosolurilor, a solurilor silvestre,
brune sau cenușii, caracteristice reliefului nord-dobrogean,
coroborate informațiilor istorico-arheologice de care dispunem, relevă suprafețe arabile restrânse, în condițiile acoperirii cu păduri și pășuni a celei mai mari părți din teritoriul
Dobrogei1. Fiind în general, o zonă de dealuri, locuitorii
acestor ținuturi au îmbinat cultivarea plantelor cu creșterea
animalelor, cu albinăritul, cu pescuitul și cu diverse
meșteșuguri, legate în special, de prelucrarea metalelor și
a materialelor de construcții2.
În această ambianță geo-climatică, cultura viței-de-vie,
apărută, foarte probabil sub impulsul raporturilor cu grecii
din coloniile vest și nord-pontice , cu câteva secole înaintea
erei noastre3, s-a impus cu autoritate din epoca romanității
timpurii în câteva zone din Dobrogea unde s-a perpetuat
până în zilele noastre, contribuind la conturarea ariilor viticole din sud-vestul, centrul și nord-vestul acestui teritoriu.
Un rol aparte în extinderea culturilor de viță-de-vie l-a
avut repartiția terenurilor rurale, efectuată decătre
autoritățile romane. Acest proces avea în vedere practicarea
unor activități economice pe proprietăți de mărime mijlocie
în zone colnare împădurite, cu suprafețe arabile insuficiente4. Răspândirea fermelor rurale de tip villa rustica, cu
economie mixtă bazată pe o producție destinată pieții, a
contribuit în mare măsură la organizarea acestor suprafețe
printr-o extindere rațională a unor culturi în funcție de
cerințele pieții și bineînțeles, a plantațiilor de arbori fructiferi
și de viță-de-vie.
1.0 Cercetarea arheologică continuă să furnizeze dovezi materiale în sprijinul practicării viticulturii în Dobrogea
romană. Fără să ignorăm numeroasele materiale arheologice provenite din centrul și sudul provinciei romane, multe
aflate în muzeele din Constanța și Mangalia5, vom insista

în continuare asupra unor descoperiri din zona nordică a
provinciei, zonă deosebit de favorabilă culturilor viticole.
Am inclus aceste descoperiri în trei categorii: A. unelte
= genus mutum ; B. piese figurative cu caracter cultual, de
factură locală (ex voto și monumenta - lespezi funerare);
C. bonzuri figurate provenite din alte provincii romane,
ajunse aici prin intermediul coloniștilor și veteranilor.
A. uneltele întrebuințate în cultura de viță-de-vie pe
care le prezentăm provin din cercetările arheologice de la
Horia, Niculițel și Telița, din perioada secolelor II-IV p.Chr.
Piesele, al cărui scop funcțional ni se pare neîndoielnic, în-
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trucât surprindem analogii perfecte în iconografoa romană,
sunt cosorul mare și cosorul mic. Cel mare este prevăzut
cu manșon pentru fixarea cozii și are lama mare curbată
în formă de seceră în partea superioară. Este întâlnit la romani sub denumirea de falcula vineatica, datorită formei și
dimensiunilor sale apropiate de cele ale secerii (= falcula)6.
Un astfel de exemplar a fost descoperit în pavilionul central
al fermei de la Telița, punctul „La Pod”, din sec.IV p.Chr.7,
și se află în patrimoniul Muzeului de Istorie și Arheologie
din Tulcea (inv.12.312/ MIA Tl). Partea încovoiată a lamei
este mărginită de o proeminență oeganică și se termină întrun vârf ascuțit și tăios numit sinus (fig.2 ). Acestă unealtă
care este cunoscută și în zilele noastre sub numele de „tărpan”, era folosită în antichitate la curățatul aracilor de vițăde-vie. La recoltatul strugurilor era întrebiunțat cosorul mic
numit falx vineatica, cu lama scurtă, lată și curbată, cu sinus
ascuțit la capăt, prevăzut cu tijă sau cu spin ascuțit pentru
fixarea mânerului.În muzeul tulcean se întâlnesc mai multe
exemplare. Dintre acestea, unul au fost descoperit în ferma
de la Niculițel-nord (inv.782) din sec.II-III p.Chr.8, și două
(inv.12.316; 39471/ MIA Tl) în ferma de la Telița/ La Pod,
din sec.al IV-lea p.Chr. (în pavilionul central al fermei și
lângă cuptorul 2, de ars material tegular, cercetat mai târziu)9 , (fig.3 ). Cel din pavilionul central al fermei păstrat în
întregime este prevăzut cu o tijă lungă cu secțiune rectangulară, torsonată pentru a fi introdusă într-un mâner de lemn
și indoită circular la capăt pentru a nu permite mișcarea mânerului. Cel de-al doilea exemplar de la Telița/ La Pod are
tija triunghiulară căreia îi lipsește vârful ascuțit, și o lamă
lată curbată scurt, cu sinus-ul tăios și ascuțit, fiind asemănător exemplarului decoperit în ferma de la Niculițel care a
păstrat doar lama lată și scurt încovoiată. Forma acestor
exemplare amintește de cosoarele geto-dacice descoperite
la Sarmizegetusa și Buridava1

1.1 La întreținerea butucilor de viță-de-vie erau
întrebuințate cuțitașe (cultri) cu lama curbată. Printre exemplarele descoperite în siturile romane de la Niculițel și de
pe Valea Teliței (fig.4 )se pot distinge trei tipuri: a) cu lama
îngustă, încovoiată, cu spin pentru înmănușare; b) cu lama
lată, ușor concavă, cu vârful ascuțit, cu tijă de fixare în

mâner; c) cu lama lată, curbată în partea dorsală, cu muchea tăioasă dreaptă, și cu tijă de fixare în mâner.
O interesantă piesă arheologică a fost descoperită în
anul 1971 în villa rustica cercetată la Horia, în interiorul
spațiului ( ferramenta) destinat adăpostirii uneltelor și atelajelor metalice1. Obiectul aflat în colecția muzeului tulcean
(inv.829/ MIA Tl) are forma unei cizmulițe, cu partea superioară mai lată și mai groasă, ușor strangulată longitudinal,
și cu partea inferioară mai subțire, care prelungește organic
curbura părții superioare, devenind ascuțită la un capăt, rotunjită la celălalt, și cu muchea de jos tăioasă.(fig.5) Piesa
prezintă în zona centrală un orificiu rotund. Forma și dimensiunile sale reduse (o,11/0,10 m) ne îndeamnă să credem
că a folosit ca brăzdar unui tip de aratrum înzestrat cu tălpigă, întrebuințat la săpatul în vie (fig. ). Acesta este deosebit însă de cel figurat pe altarul lui C.Iulius Quadratus de
lângă Ulmetum unde brăzdarul este fixat direct în grindei
(buris)1. Orificiul circular al exemplarului de la Horia servea
probabil, pentru prinderea sa de grindei cu ajutorul unei
proptele, în vederea amortizării forței de rezistență a pământului, în timp ce gâtuirea capătului superior îl ținea bine
fixat în lemnul tălpigii. Acest „aratrum” putea fi deservit de
doi oameni: unul trăgea de grindei, în care timp celălalt, sprijinit cu mâinile pe mâner (stiva), apăsa din spate brăzdarul.

B. Piese figurative cu caracter cultual, de factură locală
2.0 Ex voto – categorie în care am inclus statuete, grupuri
statuare și tăblițe votive cu conținut. dionysiac. Trei piese
arheologice prezentate în continuare provin din puncte diferite, din zona cuprinsă între Aegyssus (Tulcea) și Noviodunum (Isaccea)1.
- Un fragment de tâbliță din marmură cu o scenă dionysiacă
provine din marginea nord-estică a municipiului Tulcea
(inv.4886/MIA Tl). Fragmentul prezintă în prim-plan imaginea în picioare a lui Dionysos – Liber, acoperit numai cu
pielea de panteră (nebris).
Figura tânără, imberbă a zeului este încadrată de
bucle bogate. Pe creștet poartă o cunună din ciorchini de
struguri, iar în dreapta sa, un satyr, așezat pe un stâlp înalt,
probabil o tulpină de viță-de-vie, încearcă să ajungă la ciorchini. În mâna dreaptă acolitul ține strâns un cosor de tipul
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6
falx vineatica, asemănător celor de la Telița și Niculițel
amintite mai sus (fig.6).
- Un fragment dintr-un grup statuar, produs probabil al
atelierelor din Noviodunum pe la sfârșitul secolului II- începutul secolului III p.Chr., a fost descoperit în vatra localității
Niculițel (inv.899).1
Din grupul statuar de mici dimensiuni, alcătuit inițial din două
personaje, s-a păstrat laba piciorului stâng al personajului
principal, Dionysos sau Silvanus și, în întregime, un Eros
copil sculptat în altorelief (fig.6). Copilul Eros este prezentat
nud, cu aripă în stânga spate, cu figura bucălată încadrată
de păr buclat cu cărare pe dreapta, sprijinind cu mâna
stângă adusă pe abdomen pumnul drept în care ține un
cosor de tip falx vineatica cu sinusul îndoit unghiular spre
stânga, foarte asemănător celor întâlnite la Grădiștea Muncelului.
Cele două reprezentări sculpturale evidențiază întrebuin-țarea în timp a unor tipuri de unelte viticole, confirmate
de cercetările arheologice din zonă. De-a
dreptul senzațional,
prin conținutul său încărcat de simboluri și
prin caracterul său
sincretist, este altarul
priapic descoperit la
mânăstirea Cilic-deré,
semnalat în 1911 de
Constantin Moisil și
ajuns mai târziu în
colecția Maria-Istrati
Capșa de unde, în
7
1935 Dumitru Tudor îl
publică în Analele Do-

brogei1 (fig.8). Priapus de la mânăstirea Cilic-deré,
așezământ monahal aflat pe Valea Teliței, este reprezentat,
în afara atributelor sale specifice, cu ciorchini de struguri
care îi ies din creștet și-i împodobesc capul. Imaginea sincretistă este a unei divinități aidoma lui Dionysos și Silvanus, ceea ce presupune în zonă livezi și vechi plantații de
viță-de-vie și un sanctuar închinat unei și mai vechi divinități
agreste1
Și ca să completăm cele
afirmate, adăugăm celor trei
piese amintite mai sus, celebrul ex voto închinat lui Dionysos, descoperit cu mai multe
decenii în urmă în localitatea
Făgărașu Nou, com.Topolog
din Județul Tulcea, un veritabil document etnologic din
epoca romanității timpurii.
Piesa prezintă un tablou dionysiac, patronat de divinitate
în imagini concentrate, cu basoreliefuri privitoare la prepararea vinului: culesul şi storsul
strugurilor, încărcatul şi transportul butoaielor într-un car
tras de doi boi, superbă ilustrare a sărbătorii romane Bacchanalia la sfârşitul sec. II și
8
începutul sec. III p.Chr.)1
(fig.1).
2.1. Lespezi funerare (monumenta) ‒ Evident, împodobirea monumentelor funerare cu decoruri vegetale nu semnifică neapărat existența în zonă a plantelor figurate
sculptural. Faptul devine cu atât mai interesant în cazul lespezilor funerare decorate cu motivul viței-de-vie, deoarece
avem de-a face cu un simbol bacchic = dionysiac al biruinței
vieții asupra morții1. Dar dincolo de stereotipia decorului în
sine, care ține de un anumit șablon folosit de pietrari, reprezentarea aceluiași soi de struguri cu ciorchinele oval, uneori
ascuțit, însă îndesat și cu boaba rotundă, însoțit de frunze
mici triunghiulare, reflectă existența reală a acestuia în nordul Dobrogei, folosit ca atare ca model de către artizanii locali.
În cazul lespezilor funerare din lapidariul muzeului tulcean, provenite de la Aegyssus, Noviodunum, Halmyris sau
de pe Valea Taiței, de la Turda1, ca să dăm numai câteva
exemple, cu câmpul inscripției mărginit de chenare dubluprofilate, împodobite cu motivul viței-de-vie, cu mici
diferențe stilistice (incizie sau bassorelief) suntem în fața
aceleiași reprezentări (fig.9).
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9
C. Bronzuri figurate - importuri
3.0 Printre bronzurile figurate romane cu caracter bacchic, descoperite în Dobrogea, cele de la Gurile Dunării
atrag atenția, deoarece au aparținut aproape în exclusivitate
coloniștilor și veteranilor stabiliți în așezările și fermele rurale din această zonă. Veniți din alte provincii ale Imperiului,
au adus cu ei și elemente ale cultelor practicate în locul de
origine. Și, dacă sunt aproape de neconceput practicile cultuale în afara realităților cotidiene, semnificația acestor bronzuri constă în existența sursei de celebrare a sărbătorilor
viticole din primăvară (vinalia urbana) și de la începutul
toamnei (vinalia rustica)2, ale cultivatorilor de viță-de-vie. În
această idee, bronzurile bacchice din nordul Dobrogei, sigur
importuri mediteraneene2, evidențiază viticultura ca pe una
din ocupațiile locuitorilor de pe aceste meleaguri.
Una din aceste figurine (inv.903/MIA Tl), descoperite
cu trei decenii în urmă la Valea Teilor, în punctul Lozova de
pe versantul sudic al dealurilor Niculițelului, îl reprezintă pe
Eros copil, drapat în diagonală cu o coardă de viță-de-vie

pe care alternează frunze cu ciorchini de strugure. Realizată
în maniera tradiției elenistice, piesa este produsul unui atelier mediteraneean de la sfârșitul secolului I sau începutul
sec.II p.Chr.(fig.12).
De pe linia Dunării, de la Rachelu, localitate situată la
cca.14 km vest de orașul Isaccea, provin două piese din
bronz aurit (inv. 1999 și 2000/ MIA Tl). Deoarece au fost găsite în același loc, presupunem că făceau parte dintr-o
compoziție mai mare care, din păcate, nu s-a mai păstrat.
Una din piese îl redă miniatural pe legendarul cal al muzelor,
Pegasos, în galop, cu capul și gâtul elegant curbate sub
acțiunea frâului (fig.10).. Șaua a fost înlocuită cu o frunză
de viță-de-vie, pe care probabil stătea un amoraș din cortegiul bacchic. Coama calului, alcătuită din șuvițe groase,
lăsate pe partea stângă a gâtului și părul fin de pe corp sunt
redate prin incizii care urmăresc contururile musculaturii animalului, amplificând impresia de mișcare a acestuia.
Execuția realizată în tehnica à cire perdu evidențiază un
produs de import echilibrat și armonios din epoca
împăraților Antonini.
Cea de-a doua piesă, executată prin trefilare din sârmă
de bronz aurită, redă o coardă de viță-de-vie pe care se
înfîșoară vrejul unui ciorchine de strugure (fig.11). Prezentarea extraordinar de realistă a formelor ne amintește de coarda
de viță-de-vie din mâinile lui Dionysos de la Pompei2.
încheiere
4.0 În anul 1975, cu ocazia cercetărilor arheologice
efectuate în zona criptei martirice de la Niculițel, am descoperit mici fragmente de racem de struguri care, din păcate, n-au putut fi conservate.
Cercetările arheologice din zona istro-pontică au scos
la lumină un număr impresionant de amfore întregi și în stare fragmentară, iar specialiștii au
stabilit existența unor tipuri locale, specifice
acestui spațiu2. Cercetarea officina-ei de la
Telița/Valea Morilor, specializată în prelucrarea
ceramicii utilitare romane, din secolul al IV-lea
p.Chr., unde au fost recoltate fragmentele unor
amfore rebutate în procesul de ardere, unele
specifice zonei, relevă nevoile populației locale
de păstrare a unor cantități sporite de vinuri, în
această parte a Dobrogei cu puternice tradiții
viticole (fig.13)
Departe de a epuiza subiectul luat în
discuție, materialul arheologic prezentat mai
sus ca argument în favoarea vechimii culturilor
de viță-de-vie în nordul Dobrogei, oferă posibilitatea unei discuții mai largi asupra viticulturii
în întregul spațiu dintre Dunăre și Mare.
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13
(Tip
III/VM)

Note
Apud Geografia agriculturii României, București, 1968, 53-93;
169-215. Vezi și Baumann, V.H. 1983, Ferma romană din Dobrogea, Tulcea, cap.IV, A, 47-49.
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Pârvan, V. 1926, Getica. O protoistorie a Daciei, București,
132 și 139, cu toată bibliografia anrică; Suceveanu, Al. 1977, Viața
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În acest sens, vezi Baumann, V.H. 1975, Consideratii asupra
importului de amfore grecesti în nordul Dobrogei, Peuce 4, 4244. Despre cultivarea viței-de-vie, izvoarele literare nu sunt foarte
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4
Acestă problemă am dezvoltat-o cu ocazia celui de-Al VIII-lea
Simpozion național de istorie și retrologie agrară a României, ținut
la Craiova între 14-16 iunie 1984, în comunicarea întitulată
Repartiția terenurilor rurale din nordul Dobrogei romane.
5
Vezi: Pippidi, D.M. 1969, Studii de istorie a religiilor antice,
București, 234-266; Bordenache, G.1969, Sculture greche e romane, I București, nr. 106, 115, 118; Scorpan, C. 1966, Reprezentări bachice, Constanța. În același sens, Slobozeanu, H.
1959, în SCIV 10,2; Preda, C. 1961, în Dacia NS, 5, 284, nr. 17;
Covaceff, Z. 1973, în Pontica 6 și 1976 în Pontica 9.
6
Lascu, N. 1965, Cum trăiau romanii, București, 39.
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Baumann 1983, pl.40,3.
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Baumann, V.H. 1979, La villa rustica de Niculitel (dép. de Tulcea), în Dacia, N.S. 23, 139, fig.7,4.
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de la Telita (raport preliminar), Materiale și Cercetări Arheologice, Tulcea,
304-313 ; Baumann 1983, pl.40,4 ;
Idem 1984, Raport asupra cercetarilor
arheologice efectuate în ferma romana
de la Telita, punctul „La Pod” (jud. Tulcea) în anul 1980, Peuce 9, 466,
pl.9,2 ; Idem 1991, Un nou cuptor de
ars material tegular descoperit în ferma
romana târzie de la Telita,punctul „La
Pod” (jud. Tulcea), Peuce 10, 106.
1
0 Berciu, D. 1981, Buridava dacică,
București, 44, fig.35,14 (depozit de la
sfârșitul sec.I p.Chr); Glodariu, I. și Iaroslavschi, E. 1979, Civilizația fierului
la daci, Cluj-Napoca, fig. 62,19.
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1Varro, De re rustica, I, 13,2; Columella, De re reustica, I, 6.
1
2 Corpus Inscriptionum Latinarum ,III, 12.491 Florescu, Gr., Florescu, R., Diaconu, P. 1958, Capidava. Monografie arheologică,
București, 19.
1
3 Primele două au fost publicate în 1984 în Peuce 9, în catalogul
„Piese sculpturale și epigrafice în colecția Muzeului de Istorie și
Arheologie din Tulcea”(V.H.Baumann), 599, fig.4 și 601, fig.8.
1
4 Baumann, V.H. 1984, Piese epigrafice și sculpurale în colecția
Muzeului de istorie și arheologie din Tulcea, în Peuce 9, 209-210,
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5 Tudor, D.1935, Antichități din Scythia Minor. Colecția M.IstratiCapșa, în Analele Dobrogei 16, 28-29, nr.18 și foto 6.
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2013, întitulată Aspecte din viața spirituală a populației rurale din
zona Gurilor Dunării în pragul noului ev creștin, Peuce S.N. 11,
67-100.
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7 Dragomir, I.T. 1962, Două basoreliefuri dionisiace descoperite
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PORTuL POPuLaR
în REPuBLICa mOLDOVa

natalia DEDIu,
Chișinău
Costumul traditional moldovenesc este un certificat de
înaltă iscusință și pricepere, este un etalon de frumusețe,
care posedă un limbaj de comunicare a unor tradiții străvechi, o mărturie vie a unui proces de creație în masa.
Arta costumului popular moldovenesc a trecut diferite
etape de dezvoltare: de formare a tradiţiilor etnice particulare; de înflorire; de decădere şi de dispariţie din utilizarea
zilnică în masă, trecând în sfera scenică şi ca marcă a etnicităţii la ocazii festive şi de prezentare a imaginii tradiţiilor
în instituţiile publice alimentare, la întâlnirea unor oficiali de
peste hotare.
Fiecare perioadă din istoria costumului moldovenesc
suportă unele modificări determinate de schimbările de materie primă, croială, tehnica de ţesut a pânzelor, decorul pieselor, apariţia noilor elemente de port.
Perioada de formare a trăsăturilor specifice a costumului
tradiţional moldovenesc coincide cu secolele XIII-XIV. Din
această perioadă se poate de amintit stabilirea costumului
naţional moldovenesc, care de fapt include componentele
lui tradiţionale, făcându-l deosebit de costumele etniilor vecine.
Despre unele trăsături ale costumului moldovenesc ne
mărturisesc gramotele şi documentele domnitorilor din secolele XV-XVII, picturile murale, colecţiile de îmbrăcăminte
din diferite muzee, materialele arheologice, miniatura de
carte ş.a. Totodată în terminologia pieselor costumului popular moldovenesc pe parcurs s-au depistat unele denumiri
de origine locală, slavă, turcică, bulgară, care vorbesc de
unele elemente, care au fost asimilate de cultura moldovenilor, primind noi conotaţii populare.
Trăsătura specifică costumului moldovenesc o dă culoa-

rea albă a pînzelor nevopsite de bumbac, cînepă, care se
purtau la corp şi ca piese ale portului de vară, avînd un caracter ecologic. Portul tradiţional moldovenesc are o bogată
terminologie, care coincide unui sortiment variat de piese
ale portului femeiesc şi cel bărbătesc, unele din ele având
şi deosebiri zonale.
Costumul tradiţional prezintă anumite semnificaţii (de ceremonii, ritualic, de trecere în statut social, teatralizat, legat
de vârstă, profesie şi m.a.)
Decorul costumului moldovenesc se bazează pe armonia culorilor naturale (alb, bej, albastru, roșu, negru, cafeniu,
gălbui), pe motive ornamentale geometrice şi vegetale stilizate. Tehnica de împodobire este broderia cu una, două,
trei culori cu punct de: cruciuliţă simplă, broderie „plină” sau „butuc” pe fire numărate - segmentată şi
liberă – naturalistă. În executarea costumului popular manual fiecare fată îşi pregătea de sine stătător costumul, stră-
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duindu-se să-i dea originalitate şi irepetabilitate, respectând
o tradiţie veche, care spunea: desenul nu se copie, dar se
“fură cu ochii”. Datorită acestei legi nescrise în arta populară moldovenească nu vom înâlni două ii, două costume
la fel, asemenea şi covoarelor. Se socotea fapt ruşinos copierea modelului, se practica perfectarea, crearea noilor
desene prin asemănare, prin memorizare, care aducea la
crearea noilor motive şi compoziţii decorative.
Costumul popular moldovenesc destinat pentru femei
include în structura sa aşa componente ca: învelitoarea de
cap, de corp, încălţămintea, bijuterii şi accesorii, care reieşind din diferite situaţii concrete sau condiţii de funcţionare,
importanţa zilei şi sărbătorii, la rândul său se modifică, se
schimbă. Toate acestea mai ţin şi de vârsta şi statutul social
al femeii, caracterul sezonier şi felul ocupaţiei, simbolistică
şi preferinţe, zonă de circulaţie.
Ca rezultat al acestor ajustări la situaţii concrete îmbrăcămintea tradiţională a ajuns la un şir de variante, care diferă după material, croială, ornamentică, culoare. Femeile
căsătorite şi cele în vârstă respectă anumite principii în realizarea costumului, preferând culori mai reţinute, modele de
croi mai arhaice şi modeste, utilizând anumite detalii de protejare a costumului, folosind un material ţesut mai simplu.
Fetele tinere purtau costume naţionale de culori mai deschise şi aprinse, nu purtau pe cap unele detalii ca prosopul
– ştergarul de îmbrobodit sau şorţul de protecţie până nu
obţineau statutul social de tânără nevastă – femeie căsătorită.

Ansamblul costumului bărbătesc comparativ cu cel femeiesc conţine mai puţine variante tipologice şi este decorat
mai redus. Piesele, care definesc aspectul vizual – decorativ ale costumului bărbătesc sînt: cămaşa, iţarii şi brîul, căciula sau pălăria, sumanul, cojocul şi mantaua.
Pe timpuri reci, ploioase, pentru iarnă şi la drum îndelungat bărbaţii purtau „manta cu glugă”, „burca”, cusute
din postav gros de casă „pănură, şiac” bătut la chiuă ca să
fie ţesătură îndesită pentru a proteja corpul de frig. Ţăranii
mai înstăriţi pentru iarnă aveau „cojoc” din blănuri de oaie
de culoare albă, cafenie, neagră. Lungimea cojoacelor era
diferită pînă la genunchi şi mai jos. Însă în părţile de nord
ale Moldovei şi Bucovinei se întîlneşte un fel de îmbrăcăminte de iarnă cusută dintr-o ţesătură groasă realizată cu
miţe lungi înafară. Acest tip de îmbrăcăminte miţoasă se
numea „gubă”, „sarică” şi era îmbrăcată de păstori.
Astăzi tradiţiile costumului popular moldovenesc sunt
valorificate de unii meşteri la cererea ansamblurilor etnofolclorice, dar și a consumatorului simplu, ca vestimentație
de sărbătoare, la diverse ceremonii în familie.
Datorită originalităţii şi frumuseţii sale, tradiţiile legate
de costumul popular moldovenesc merită să devină o bază
pentru inspiraţie, idei inovatoare în crearea noilor modele
de haine: moderne, de gală, de ceremonii, de port pentru
fiece zi, de sărbătoare. Este important să nu neglijăm acest
mare potenţial de valori autentice, să le valorificăm cu înţelepciune.
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EUGENIU BARĂU
(15 mai 1946, Frecăței, jud. Tulcea – 26 aprilie 2020, Tulcea, jud. Tulcea)

Eugeniu Barău a fost
un reprezentant de seamă al
Dobrogei și al artei
românești.
Pictorul a studiat la
Facultatea de Arte Plastice
din Timișoara (1969) și a devenit membru al Uniunii
Artiștilor Plastici din România după zece ani (1980).

Iconarul II

Îngerul căzut

Spitalul de Urgență
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Cipriana Tanu
LanuL Cu STELE

LANUL CU STELE
Veneai să pui o floare în cuvânt,
Pe boltă-mi neplouare,
Și cel mai dulce fraged vânt
Acel de alintare.
De potolire-n atrii, cântul,
Când de înseninare nu-s,
Să iei în tine dor, avântul
Când mă preumblă vreun apus,
Acel cu buze însetate
De preamult scrum de zbor
De aripi nesăltate
Stropşind păreri, de-ogor.
Veneai să faci icoană din cuvânt
Prin macul pielii mele
Să-mbraci candelele-i în sfânt
Tocmai lanul de stele.

Se lasă-a făr’de lege, mamă,
Prin rodul stâng înșeuat
Cu neiubirea-n spic de iamă,
Grindenă ce abia mi-a dat.

NĂSCUȚI TOAMNA
Se născuse Toamna din răniri de atrii?
Din ruginiul splinei, aducător de moarte?
Bobul de ploaie-i lacrima,
Se născuse Toamna din paseri tot plecate.
Și tu știi, se născuse Toamna boare sălcie
Legată cu fulger de merii din noi,
Și tunetele vibrânde a uitare de sori
Și răcorile grele înveninându-ne porii.
Se născuse Toamna vânt palid prin coaste,
Și tu știi, zăpezi năvăli-vor
La fără de-aprinderea verii din oase
Răspândindu-ne oaste, fir scămoşat de mătase.

NEzORII
Se lasă-a neizbândă, mamă,
Prin rodul stâng înrourat,
La iarba raiului stă teamă
Că va să-i crivăț cu păcat.
Că va să rupă digu-n două
De atrii, spânzurata ceață,
Din duhul toamnei, ca și nouă,
Răsar noduli umblet pe Viață.

A DORUL DE TINE
Încă mai stau alipite de humă
Umbre de fum, veninuri în splină,
La dorul de tine nori se vor scurge
În partea cu inima smulsă.
La dorul de tine altare de ploi
Cerșinde-n suspine
Golesc sulcine din trup de trifoi
Și mă lasă fără stele pe mine.
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Pe ninsul, ce mai sculptează rane
Atârnă în franjuri cerul durut
Frigul îngândură linia vieții din vrăbii
Miroase-a oftare de zbor plumbuit.
Și duhul visării mai cere un rând
Din mustul albeței de păpădie
La drumul bătut cu cenușe
Pietrele-ți muşcă din umblet.

ȚI-E CARNEA ÎNFĂȘURATĂ ÎN
CUIBURI DE TRIFOI
Iau drumul pur veciei ce-mi puse hrană-n piept
Zbătaia ta de suflet, nemoarte-n yesterday,
Și vântul dă să intre cu caii lui de-asalturi
În măduva iubirei, partea rouând amieze.
Trec ramurile tale uscate-n făr’ de mine
Prin pardoseala vremii, plecata-n yesterday,
Se-nviu în flori cu graiuri, înmuguriri de soi,
Ți-e carnea-înfășurată în cuiburi de lumine.

Și mă du când n-am unde
Rugilor mele, pre-odihne.

VENI-VOR CALDE NINSORI
La sfântul inimei tale
Vin măinile mele flămânde
Gonind să-ți pătrundă pe cale
Cum gloria în izbânde
Gonind să apuce gândul
Străfundului de iubire
Să-ți lase gol plăpândul
Trăindul, de Murire
La sfântul inimei tale
Vin măinile mele flămânde
Fluvii să-ți curgă la vale
Potoape cetății arzânde
Veni-vor calde ninsori
La sfântul inimei tale
Buznă abundând de petale
Cărând iama în spate cu sori.

Altoi de iroseală înjugi la miez de seară
De brațul nemurirei, în care iarnă-i vară,
Și inima-ți se face despuietor poverii
Cu apele-împrejur spălându-i lâncezirea.
Iau drumul iz de pâine ce-mi dase-îndestularea,
Din haruri de grâu copt trag lanurile-n cord,
În umbra sângerie uitată-n yesterday
Mai șade doar nimicul cu trup de ploi în vrie.

CA DE NIMICURI SLOI SĂ DEVIN
Îngereşte-mă, Doamne, de-a pomilor tăi,
Sâmbure-n măr, uitare în verde,
Începe-mă-a ninge în stoluri de foi
Pasăre cu duhul nemoarte.
Sub tâmplă-mi pune o iarbă,
Spatelui, rouă-n suspin,
Întunerec de-o fi să mă scutur
Ca de nimicuri sloi să devin.
Îngereşte-mă, Doamne, de-a ochilor tăi,
Suflet de pâine îmi gustă,

TU AI UN HAR MUSTIND A
VERDE
Tu-aveai un har de verde-n sine
Cu pântecu’ -înfloriri de eu
Pe iadurile lumii iz de pâine
Ploaie cu respirări de zeu.
Tu-aveai un har mustind a verde
Și-a-mi strânge pajiştile-n vine
Gonind cu grâul să desmierde
Făr’ de cenușă-mi, strălumine
Tu-aveai un har de verde-n lin
Velur zvâcnind a soi fiirei
În destrămări cu zbor pelin
De ger în pielea neiubirei.
Tu-aveai un har a rai cu lună
Prin negure, de înălbire,
Freamăt de liniști împreună
Cu geniul dinspre înfrunzire.
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Valeriu VaLEGVI
RaZĂ DE LunĂ

PRIN URzEALA LUMII
Ți-a fost ursit
suflete
să dialoghezi cu marea
ți-ai dat silința
să zburzi pe carapacea luminii
tiptil-tiptil
suflete
prin urzeala lumii
scotocit-ai fremătând
fost-ai curteanul de nădejde
suflete

RAzĂ DE LUNĂ
Ehei ce rază de lună-mi ești
de la mugur până la floare
gonești cu viteza luminii și
dincolo de ea. visului
gândului provoci starea
de alertă continuă. acoperi
limbuția stâncilor cu umbra
umerilor tăi. mersul tău
atât de șovăielnic dintr-o
vară fără dus-întors nu
se mai termină –tot înfulecă
distanțe neputincioasece rază de lună-mi ești

GREUTATEA PIERSICILOR
Din creștet
până-n vârful picioarelor
într-o plasă de ispite
cu greu faci față.
altfel se decodifică
zâmbetele enervările mirările.
până la toamna viitoare
dă în clocot restul de inocențe
se-aplică principiul
dă primul și fugi.
oprești intempestiv circulația sentimentelor
scoți în stradă
și bruma de pudoare cu
care te lăudai altădată.
nu se știe dragul meu
dacă vorbele
mai au greutatea piersicilor
de aceea ia seama
la ce mi-ai spus ultima dată
vorbe de paie

SPLEEN
Doar din când în când
îți petreci timpul
interogând umbra-călătoare
clandestină-dai câțiva bani
din cei strânși cu sârg
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primului ieșit în cale
uiți cum te mai cheamă
de zăpăcit ce ești
dup-o scriere de pomină
alunecare în diurnul reavăn

să nu uiți să nu uiți
teama că nu vei cunoaște amănunte pe săturate

ce ți-e și cu spleenul acesta!

Întrebări cu toptanul
puse de mic copil
pe un ton grav
gesticulând
în dreapta și în stânga
acum la debut de înțelepciune
biet guraliv
mânat de îndoială constați
că vorbele nu sunt suficiente
cum nici faptele scoase la lumină
ca pe un râvnit trofeu nu-s de folos

IPOSTAzĂ
Să zicem
că umbra trupului tău
e în primăvară
că anvergura sufletului meu
e în toiul verii
că mușcătura ochilor tăi
(mai dureroasă decât
pișcătura poamei)
e deja în toamnă
că originea respirației mele
e în vuietul iernii
iar sprintul idealurilor noastre
printre norii rozalii
printre nucii impari
e corolarul unei vieți asumate
împreună/ nedespărțiți de moarte (sărmana
marotă luată în râs în clipele
noastre de grație).
e chiar posibilă
o astfel de ipostază?
să zicem
fie ce o fi

COLECȚIONARI DE ÎNTREBĂRI

în fața celui ales să judece
mai imparțial decât umbra
deconspirată pe un perete
plin cu cuiburi de păianjen
și ce-i mână
pe acei colecționari de întrebări
porniți să schimbe lumea
când e de ajuns să susții
uimirea în surdină?

NU AI SĂ ȘTII
Nu ai să știi toate amănuntele
nu ai să știi
deși se spune că cineva
le mai și încurcă (evident
în interesul său)
iar dacă e să nu susții
până la capăt
turnirul cu amănuntele poznașe
plin de neastâmpăr

Eugeniu Barău Sacrificiul
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Corina HERGHELEGIu
DIn DEPĂRTĂRI

Iubitul meu, nepământean!
Iubitul meu, nepământean,
munți de lacrimi și suspine
așterni pe-al vieții mele ram
când vara pleacă, toamna vine!
Iubitul meu, nepământean,
ce-mi răvășești ființa toată,
te-aș arunca într-un ocean
de dragoste nestrămutată!

Și câte ploi, iubite, vor cădea
Peste singurătăți uitate în abisuri?
Și care clipă, cât eternitatea,
A spulberat, în noi, atâtea visuri!?
Și oare cum, ce gând rebel,
Care instanță, din ce vină,
A dat verdictul fără dreptul la apel,
De azi să-ți fiu departe și străină!?
Să-mi spui, iubite, care toamnă,
Să nu fii lângă mine, te condamnă?

Iubitul meu, nepământean,
la tine-n brațe înfloresc
cum macii înfloresc în lan
și ard mocnit, nepământesc!
Iubitul meu, nepământean,
îmi cade toamna peste visuri,
dar cât în inimă te am,
mai pot escalada abisuri!

Care toamnă?...
Să-mi spui, iubite, care toamnă
Va regăsi, cândva, drumul spre noi?
Și câte frunze cad și ne condamnă
Că ieri am fost doar unul, astăzi, doi?
Să-mi spui, iubite, care umbră
A pus în noi cuvânt de neiertare?
De ce ți-e toamna și privirea sumbră
Când șiruri de cocori se pierd în zare?

Ca și cum
Grăbită pleacă toamna,
frunze-i cad pe drum,
rămân copacii goi,
eu te iubesc ca și cum…
Vine iarna rece
și n-am să pot să-ți spun
că-n suflet viscolește,
dar te iubesc ca și cum…
Prin anotimpuri trec,
iar Viața-i ca un fum,
nimic nu se întoarce,
eu te iubesc ca și cum…
Ca și cum pe Pământ
e iubire-n cuvânt,
în gând și în floare,
într-o stea căzătoare.
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În cânt și în vers,
în al meu Univers;
e iubire în toate,
în Viață și-n Moarte !
E clipa hoinară,
iar dorul nebun,
dar, ca prima oară,
te iubesc, ca și cum !…

Din depărtări

La ce mai visez?
vezi tu, dacă aș putea,
sufletul să-ți pictez
în culorile toamnei
aș vrea.
Dacă mai sper?
ce ironie!
îți amintești când
contemplam stelele
și credeam că iubirea
durează o veșnicie?...

Din depărtări corăbii iar se-ntorc,
Mai pleacă o vară în țipăt de cocori.
Și-atâtea doruri în suflet își fac loc,
Tu, precum o rană veche, începi să dori.
Îți caut pașii prin nisipul moale, auriu,
Aștept să-apari de undeva, pe înserat,
Dar s-a făcut în suflet prea târziu,
Tu n-ai venit, vapoarele-au plecat.
Poate prea sus cu tine am zburat,
Poate că două aripi n-au fost de ajuns,
În căderea dureroasă, iubind, am iertat
Și în mine, tăcută, adânc te-am ascuns.
Corăbiile iar se-ntorc din depărtări
Și încă-o toamnă-mi bate azi la geam,
Pierdut mi-e gândul în cele patru zări
Și frunze se desprind încet din ram…

Ce ironie...
Ce mai fac?
nu știu, de când ai plecat,
la celălalt capăt de lume,
m-am așezat la margine de timp
și tac.
Pe cine iubesc?...
ah, nu vezi, e clar de lună,
nici nu mai știu
pentru cine bate
inima asta nebună!

m-am risipit
M-am risipit
în fărâma aceea de viață
și nu știam
cât foc în suflet mocnea,
și am ars,
fără așteptări,
fără speranță,
iar peste gândurile-mi răvășite
tot cerul cu stele cădea!
M-am risipit
în fărâma aceea de vis,
prin clipele în care,
„Iubire”, îmi spuneai,
și m-am făcut scrum
când brațele mi-ai deschis,
și m-am făcut toamnă
peste care frunze-ngălbenite
așterneai!
M-am risipit,
în zborul acela absurd,
cu aripi de ceară,
Tu călcai absent
peste frunzele toamnei
și mă priveai tăcut,
Eu, mă topeam
și renășteam
în fiecare primăvară…
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mircea marcel PETCu
OCHII InImII

Mă simt al tău...
Tu-mi dai vibrația zilei
cântecul dragostei
lumina ce mă călăuzește
îmbrățișarea ce mă împlinește...
hai zâmbește !
După o altă zi neîncăpătoare
închid ochii
am nevoie de ceva(de cineva)
de tine
și știi asta.
Iată în vis ești cu mine,
te simt deasupra
capului meu
cum
mă privești, mă alinți,
îmi dai lumină.
Trupul meu tresare
în așteptare
încercând
să asimileze
energia- luminii
tale .
Macii buzelor tale parfumate
formează conturul
inimii ce-mi bate- n piept
după melodia
inimii tale...
Vino,vino
dă-mi putere,
dă-mi iubire,
dă-mi speranță,
implinire
să rezist
sub soare—ziua,
sub lună— noaptea,
sub tine— mereu...

Te iubesc
mă simt al tău !
Tu-mi dai vibrația zilei
cântecul dragostei
lumina ce mă călăuzește
îmbrățișarea ce mă împlinește...
Hai zâmbește !

Spiridușii...
Toiagul de ceară
al scrisului meu
Trăiește prin
dragostea ta !
Seară de vineri
a-Vl -a zi a săptămânii
Te iubesc... șoptesc privind
tavanul dormitorului...
Ochii tăi frumoși
mă privesc
din geamul camerei
chemându- mă în
brațele tale
mângâietoare
liniște, speranță, sunet...
doar
inima mea bolnavă de tine
zboară-fluture
să se contopească
cu tine
să simtă iubirea,
abandonul dulce
pe care-l aduc
în taină
spiridușii .
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Toiagul de ceară
al scrisului meu,
trăiește prin
dragostea ta !

Materializare Timpul nostru
Cum as putea să nu
te iubesc
când m-ai înconjurat de la început
cu atâta dragoste ...
Iubirea merită orice sacrificiu !
Fiecare clipă e o
lume ascunsă
intr-o clepsidră care
în funcție de trăirile oamenilor
poate exploda...
M- aș ascunde în ce
iubesc mai mult
în tine — uneori
dar ești departe
și doar cu gândul
mă pot strecura...
Aștept ziua-n care
timpul tău și al meu
se vor contopi
alcătuind
viața noastră
în
timpul nostru...
iar zilele
să devină albumul
trecerii noastre
prin viață
ca printr-o toamnă
bogată
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sau o primăvară
târzie
care să se materializeze
intr-o nouă
poezie
dragă și
mie și ție .
Cum aș putea să nu
te iubesc
când m-ai înconjurat de la început
cu atâta dragoste ....
Iubirea merită orice sacrificiu !

Iubită și... admirată !
Iată că luceferii tăi
au reușit să alunge amăgirea ceții
transformând cerul într-un
zâmbet al tău...
Duc gândurile toate către tine...
Ești lângă mine ?
Îmi pare că visez...
Fruntea ta brăzdată
de gânduri și griji
pare o terasă întinsă
pe care dorurile se așază
până hăt departe...
Cele două boabe de rouă
scânteiază în lumina dragostei
împrăștiind bunătate, bucurie ,iubire...
nasul drept ca un far străjuiește
câmpia liniștită a feței
care-i un zâmbet toată,
gura acest loc mirific
străjuit de macii buzelor
și de șiragul de perle
te îmbie la sărutul florilor
ce te amețește cu parfumul unic,
gâtul acest lujer antic
se mișcă în ritmul mersului elegant
și al inimii, făcând capul să se încline
când într-o parte când în alta...
iar trupul ce pare sculptat de un
meșter necunoscut, alunecă în acest
ritm încântător, neștiut...
Tot întregul o minunăție
de fată...
iubită și admirată !

Iată că luceferii tăi au reușit
să alunge amăgirea ceții
transformând cerul într-un
zâmbet al tău.
Duc gândurile toate către tine .

Singura floare a inimii mele...
Te iubesc pentru că
visele mele te compun
ca pe singura floare
a inimii mele...
Pe mantia argintie
a cerului
se scurg iubirile
știute și neștiute
ale oamenilor...
poți zări
bărbați ce privesc
florile— femei
încercând să ajungă
la inimile lor,
dar
și mândre flori
tânjind după
bărbații— fluturi...
ochii lor strălucesc
de dorință.
Te iubesc pentru că
visele mele te compun
ca pe singura floare
a inimii mele...
În așteptare
pictează
pe pânza cerului
portretul iubit , dorit...
undeva
Cel care îndeplinește
dorințele
le stabilește soarta...
vezi după un timp
perechile formate
cum defilează
radiind
de frumusețe și bucurie,
darurile Domnului
sunt unice,
inimile se contopesc
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dăruind și primind
iubire .
Te iubesc pentru că
visele mele te compun
ca pe singura floare
a inimii mele...

Ochii inimii ...
Viața e un dar prețios
dar nu-i suficient
doar s-o trăiești....
N-am mâini
ce simt căldura,
n-am viața s-o trăiesc
și totuși sufăr,
plâng și văd lumina la fel
cum zi de zi
te văd pe tine
cu ochii inimii .
Viața e un dar prețios
dar nu-i suficient
doar s-o trăiești....
Închid ochii și
retrăiesc
prima noastră zi
de iubire adevărată...,
când ne-am apropiat
sufletele atât de mult
încât nu era nimic
mai firesc ca
trupurile noastre
să se contopească,
să ardă într-o
singură flăcăra,
cea a iubirii adevărate .
Cum aș putea
să nu te iubesc
când m-ai înconjurat
de la început
cu atâta dragoste ?
Viața e un dar prețios
dar nu-i suficient
doar s-o trăiești !
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Felicia ana-maria STan
PRaF DE STELE

Pierduți în munți
... sub frunze aurii..
Ți-am împletit cu dor de tine
Cununa din flori de munte...
În urma ta au rămas suspine,
Și clipa unor vremi trecute...
Merg pe urmele pașilor tăi,
Pe cărări de mult uitate,
Flori de colț culeg din văi,
Sperând să te găsesc aproape...
Aud ecoul râsetelor noastre,
Doar muntele îl mai păstrează,
Să ne rămână printre astre,
Amintiri ce al meu suflet veghează...

Țin în palmă praf de stele
Pentru o ultimă dorință...
Cuibărită în pieptul inimii mele,
Visul meu și a mea credință.
Chiar de visul e departe
Am să-l îngrijesc mereu...
Sub vraja inimii împarte
Tot ce am clădit cu greu.
De-mi vei șopti în taină
Că al meu vis mă părăsește,
O să-ți zâmbesc în tihnă...
Dragul meu... VISUL, mă iubește!

Îți voi zâmbi mereu din umbră,
Și voi colora toate speranțele,
În culori aprinse ce picură,
Prin amintiri în toate nuanțele...
Pierduți în munții sub frunze aurii,
Zâmbește-i toamnei și dragostei târzii
Ce azi se închină și-n brațe suspină
A dor și iubire, și dragoste deplină ...

Praf de stele
În inimă s-a cuibărit un vis,
Din el cresc flori de toamnă.
Le ud așa cum am promis
Și fac tot ce mă îndeamnă.

Eugeniu Barău - Sirenă
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mioara RîȘnOVEanu
DILEmĂ

Delir
Cântecul ruginii
mi-a devenit prieten,
fierul sapă subțire în coaste,
iată patul
unde cântau greierii
când zburătorii mă purtau pe brațe.
Corbi se ridică spre fereastra
prin care niciun anotimp nu mai
pătrunde de aici se vede răsăritul.
Trec zilele printr-un ciob murdar,
limba mă doare de atâta tăcere.
Am încercat să recit un psalm
din aduceri aminte,
dar am mormăit ceva despre un
blestem.
Între pereții negri, speranța în mâine
se va micșora
precum flacăra din opaițul ochilor.

Dilemă
E noaptea sacrificiului,
nu vreau să-ți văd ruga ochilor
întunecați,
refuz să mușc inima încă vie.
Mă acopăr umilă
cu albul colbului
până când
țipătul dintre coaste
se va domoli.
Mă voi boteza

în apa păcatului:
știi că pot iubi și în iad?

Taci!
În liniștea dureroasă
bocancii tăi sună cu ecou.
Te-ai gândit vreodată
să calci desculț
pe verdele tăcerii
din noi?

La schimb
Piciorul e strâmb,
mâna întinsă,
cuvintele aceleași...
Aud plânsul anemic,
măsor metalul în buzunar,
adun și scad,
găsesc doar nevoile mele.
O monedă
crește în palma întinsă...

Pensiune completă
În definitiv,
nu mai admit
plata în promisiuni,
aici se închiriază inima
pensiune completă
minților agere.
Plătești cu poeme
șoptite aproape de curba
pleoapelor umede.
Între nuduri închipuite
și îmbrățișări
sfârșesc dimineți sumbre,
cești de cafea neatinse
și chei lăsate în grabă
la recepție.
Nu am dat faliment, domnule:
m-am vindecat.
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maria POP
aLESuL

Tu viață
Atunci demult de mi-ai fi fost
Tu, viață, o picătură moale de răsfăț,
Priveam viitorul fără vreo vină
Și te vedeam ca pe-o sfântă lumină.
Atunci, demult, când gândul te striga
Tu, viață, de-mi veneai mai aproape,
Îți număram în priviri iubirile toate
Și auzeai cum pâlpâie lumina-n mine.
Atunci, demult, când dorul mă frigea,
Tu, viață, de veneai mai cu viață,
Să te strâng și eu puțin în brațe
În clipa în care cerul se spăla pe față.

Să nu uiți, iubite, să nu uiți,
Cum pe la amiaza mare ne iubeam pe furiș,
Cu șoapte picurate din miratul soare,
Și pleoapele înfloreau în necuprinsa zare,
Plăcerea și dorul se înălțau pe altare.
Mai știi cum lăsam seara neînsemnată
Încet și cu ciudă că nu mai pleacă odată,
Să vină miezul nopții noastre însemnat,
Cu șoapte picurate din cerul îmbujorat.
Mai știi, iubite, cum se adunau zilele într-o clipă,
Și ne servea ca pe doi miri în iarba proaspăt cosită,
Miros de indecență și lacrimi fericite,
Lăsam pe paturile tinere ,de noi înfrunzite.

Frumoasa mea
Atunci, demult, când sufletu-mi pierea,
Odată, cu tine,viață, miru-mi curgea pe față
Șoaptele de iubire în mine se-ntorceau
Și-n inimă loc de odihnă-și săpau

Să nu uiți, iubite
Să nu uiți ,iubite, să nu uiți,
Cum ne iubeam într-atâta primăvară.
Timpul plesnea din muguri pe-afară,
Diminețile de vise erau adormite,
Pe paturile tinere, de noi înfrunzite.

Frumoasa mea din lună plină
cu pletele-ți negre de nor,
cu ochii sloboziți în marea de culori,
cu buzele de zmeură necoaptă,
de ce îmi vii, în ale mele gânduri goale,
și le îmbraci cu doruri grele ,
aruncate-n fiecare chemare?
de ce îmi vii, la margine de viață?
îmi săruți mâna lipsită de dulceață,
îmi ștergi ochii răstigniți în ploi,
și pe suflet îmi aprinzi un nou sor.
de ce îmi vii, de ce îmi vii?
știind că ți-e timpul târziu
și alt soare peste tine nu va răsări.
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frumoasa mea cu pletele de fum,
cu margarete crescute-n sâni
de ce-mi învii dorința de amor?
știind că timpul ți-e târziu de noi.

în doamna liniștii înfrigurate,
într-un spectacol impresionant și sublim
zidurile din stânga părăsite prind a se însufleți
cu bătaia inimii abandonate.

Rodul lutului însângerat
Adună-mi pașii răniți de sufletul plecat
în căldura palmelor tale sfinte
Și croieștele un loc de popas
din petalele grădinilor tale
scăldate-n virgina rază de soare.
Picură pe fiecare petală ofilită de durere
o lacrimă de tine crescută
Și dă-le o scurtă sărutare întru tămăduire.
Adună cu răbdare lutul din rana sângerândă
Și pune-l la rădăcina inimii tale,
să rodească noi sentimente de iubire,
îngrijite de blândețea mâinilor tale.

Alesul

Dorințe de sfinți
Azi noapte nu mi-ai coborât în vis,
Îmi dansau pe pleoape mai mulți sfinți,
Îmi scriau pe trup poeme de iubire
Și se uitau pe furiș prin cămașa de ie.
Azi noapte nu mi-ai mai fost vis,
Ai fost o carte scrisă cu doruri de sfinți,
Ce și-au întors clipa și crucea pe-o parte,
Și s-au îndrăgostit de femeia din carte.
Azi noapte am văzut cum plâng sfinții,
De doruri de buze și coapse moi,
De sâni pe care să-i cuprindă-n palme,
Și am simțit cum vina vie îi cuprinde,
Când crucea strălucea-n a mea privire.

Azi, pași-mi aleargă pe apele cerului,
ghirlande de maci străbat răsăritul derutat,
cerul violet poartă cununa plânselor violete,
gătit în freamătul unui glas divin,
înălțat de pe singura plajă pustie
în tăcerea profundă, plutind peste marea adormită,
urechile surzilor sunt umplute
cu teamă și groază de un nou început.
Glasul plin de voci prinde a plânge și a jeli nestingherit,
pe pleoapa soarelui aprinsă de flacăra macilor vii,
umbra nopților din zi se topește uniform în fața
luminii purpurii.
Doar el, alesul fascinat de profunda tăcere,
stă rezemat de marginea cerului împletită-n curcubee
și se înalță tot mai sus spre al doilea cer,
de un albastru intens,
alături de un ușor abur alb desprins din lutul moale,
în care bârnele timpului se evidențiază ,

Eugeniu Barău - Kilometrul Zero
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Violeta CRaIu
nESIGuRĂ aȘTEPTaRE

O lună

Un An
Moleșeală
pe un alt continent,
un ritual născut din legende,
glasul profetului
topește
încet
iubirea noastră.
Împiedicat, cu picioarele prin viață
drumul nu-l mai vezi,
te-ai rătăcit,
călcând peste uitare:
pe buze, murmur de silabe
durere șoptită cu patimă purifică piatra dură
*
Înlănțuit de uimire privești
zările albastre răsărite din adâncuri.
Marea se zbate și spumegă,
lovind versurile unui poem de-amor...
Un gând îți sărută obrazul.
Prind aripi pe țărmul nostalgiei,
cine se înalță precum o dronă?
Dintr-odată,
cuprinse de mișcare seismică,
zidurile dintre noi se prăbușesc
peste o adâncă neputință...
Unde ești?

Ah!
Se schimbă lumea!
Erele își pun potcoave de cai...
O lucire de glorie și revoltă,
flăcări în inimă, țărână măcinată,
clopote bat pentru
Măritul Rege!
Cu armuri de fier și sulițe tocite
se întorc din luptă Cavalerii medievali!!!
Puterea din spatele cuvintelor,
copleșită de întunecime,
nu mai naște, nu mai evoluează!
Cupa cu vin, licoarea speranței
stă azvârlită pe piatra lunii Nici măcar un strop către miazăzi.
Corăbii pe fâșia albastră,
cu pânze albe întinse pe catarge Cine să le vadă, cine să le tragă la mal
Din Triunghiul ucigaș?
O, Fecioară a Norocului!
Te odihnești sub baldachinul Maurului
și cânți în Turnul Belem:
pletele aurii îți acoperă sânii, iar picioarele
ating pernele de mătase colorate,
miresme florale te-mbată sub privirile bărbaților
abia întorși în portul fermecat.
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Mulți te-au râvnit, Lisabona,
cu bogății, sau mai săracă,
chiar dacă veșnicia te-a schimbat!

noaptea e în flăcări
Tinerețe, tinerețe
picurată pe o scoică striată!!!

Se pierd în secole
tunurile ruginite,
răsună pe străzi muzica fado
iubirea renaște, renaște…

O săptămână
Unde se termină pământul
începe oceanul
Trubadurii urcă colțul de piatră
viața îi cuprinde în valurile ei
Creștinii și maurii dau buluc
într-o grădină nemaiîntâlnită gesturile de-nțeles răcoresc
rănile prea adânci, lacrimi tăinuite...
Caii masivi cu blazoane agățate de piepturi
mirosind, floare uscată de câmp
se preling pe ziduri...
Siluete zvelte adulmecă întoarcerea bărbaților,
scuturile tremură pe trupurile tinere
dornice de sărutări Vinul le va îndulci iubirea crudă!
Trupurile arse de soare,
cu umerii ciocolatii se apleacă duios
peste fustele multicolore
Dragostea rostită-n versuri
în săptămâni fără sfârșit, crește
și crește în acorduri de lăută sânii goi saltă șiraguri de coral alb
înșirat pe ață roșie, de mătase...
Palmele încing mijlocul subțire,
buzele mimează un sărut pasional,
limbajul trupului se reflectă
pe nisipul încins

Nesigură așteptare
Cetatea pierdută în glorie, un exil,
o carapace unde mi-am așezat inima...
Alerg cu trupul obosit
în această amorțeală nedeslușită,
dulce toropeală...
Tu rămâi un prinț străin
pe care continui să-l visez
și știai, chiar ştiai şi știai…
Neliniștea pe buzele crăpate
sapă adânc, adânc până la sânge.
Gândurile răsar nesigure,
de sub marmură albă.
Departe, într-un amurg trist,
cuvintele nerostite se rostogolesc
pe coala de hârtie îngălbenită.
Mâna ta… mereu depărtată
căută în zadar trupul meu
încins în voaluri.
Dintr-un suspin izvorăște
o rugăciune maură, de seară,
murmur nemaiauzit
înecat de triunghiurile cu migdale.
Îndoieli, întrebări fără răspuns,
tăceri peste castelul acoperit de umbre
și peste castaniete.
Unde ești?
Fierbinți sunt sărutările văzduhului,
un miracol sau un vârtej de mare
se-ncurcă-n părul tuciuriu.
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Pr. Gabriel Constantin

DaCĂ
TOTuşI SEnTImEnTuL

Nu mai pot citi prea bine
Din Novalis sau din Kant.
Căci în faţa mea zâmbeşte
O filozofie-ntreagă
Şi-a mea minte jinduieşte
Tainele să-i înţeleagă.

Dacă totuşi sentimentul
De iubire ţi-e profund,
Am găsit acum momentul,
Genei tale să-i răspund:

Însă la acest capitol
Deşi sunt mereu prudent,
Când privesc dulcele idol,
Rămân iarăşi repetent…

Nu ştiu dacă adorarea
Mea îţi este îndeajuns,
Când din toată cugetarea
Abia aflu un răspuns.
Că-n orice se naşte-n lume
Şi-are numele fiinţă,
E-un prilej de-amărăciune
Şi de neagră suferinţă.

La SFÂnTuL maRE muCEnIC
GHEORGHE

Căci oriunde vezi obscura
Lege care lumea-mparte
Şi înnoadă legătura
Între viaţă şi-ntre moarte.

Să-l țină minte pământul,
Pe măritul Gheorghe Sfântul;
Că a fost ostaș vestit,
Cel care-a mărturisit.

Crapă vasul, alba floare
A pălit cu cei ce-s duşi,
Sub un giulgiu de uitare,
Pradă vinetei cenuşi.

Era Dioclițian,
Împărat de neam roman,
Când a dat poruncă-n țară
Și la zei se închinară.

Şi cum poţi păzi iubirea,
Când iubirea n-are pază?
Crezi c-ai prins nemărginirea
Şi-ai rămas numai c-o rază…

Iară Sfântul, într-o zi,
Neputînd a-i suferi,
S-a dus înaintea lor
Și-a grăit către popor:

Dar când aflu lângă mine
Trupul tău de diamant,

-Nu mi-e frică nici de tron
Nici de idolu-Apolon;
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Frica care-o cunosc eu,
Este doar de Dumnezeu.

Dar turbarea îl cuprinse
Pe cumplitul împărat,
Când soția sa îi zise:
-Io, de zei m-am lepădat.

Nu mai credeți în povești
Și în capiști idolești,
Credeți Cui v-a mântuit,
Lui Hristos Cel răstignit.

Și smulgându-și a sa barbă,
A scrâșnit din dinți casapul
Și în furia sa oarbă,
Porunci să-i taie capul.

Auzindu-l împăratul,
S-a făcut roșu ca racul
Și l-a scos în fața sa
Și cu mâna îl certa:

Dar muri biata femeie
Și-l tăiară doar pe Sfânt,
Când începe ca să steie,
Primăvara pe pământ.

-Ești nebun?Te dau la munci!
Să vedem ce faci atunci;
Să vedem ce faci, băiete,
Când ți-oi bate cuie-n ghete.

LIRICĂ mODERnĂ

Dar pentru aceste straie
Și virtuțile-n războaie,
Mă fac că n-am auzit
Glasul care m-a hulit.

Ce frumos scriam...
prea frumos, ca să nu
ajung
așa cum vrei tu,
lirică modernă,
un Bruce Lee al versului;
din antic,
un întemeietor de Thinking Kune Do
neoromantic,
cu tente eterne,
obscure fascinații
smulse din
incantații
ale
unui libertin Gabriel
eliberat din
vechiul tartar – și el,
acum,
liber, cum e,
poate face orice.
ehe!
Rimbaud și Mallarme,
ați eliberat
și înger și fiară
căci eu pot face,
ce-ați scris,
să dispară.

Ia, de-aici, niște tămâie
Și o pune în cățuie,
Recunoaște-ți a ta vină
Și la idoli te închină.
-N-ai să vezi – îi spune Sfântul;
Fă cu mine ce oi vrea.
[-Te fac una cu pământul!
Bagă-l, sub o piatră grea.]
-Cum e? – zice împăratul,
Te-a turtit pietroiul bine?
[-Parcă zici că stă pe altul,
Că Hristos este cu mine.]
L-au bătut la tălpi cu vine
Și văzând că-i neînvins,
Au zis ei că e mai bine
Să-l bage în var nestins.
Și muncindu-l în tot felul,
Cu torturi care de care,
În zadar le era zelul –
Sfântul, iarăși în picioare.
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Sibiana mirela anTOCHE
FaTaLITaTE

Cearcănele ploii...
mi-e sufletul exilat în canionul gândurilor
secondate de neuronii fumigeni
adormiți în condurul cu stele al nopții
e liniște pe lama ascuțită a orizontului
nu dansează nici felia albotină a lunii
nici coconul rubiniu al răsăritului
numai visele sparg banchiza de gheață
în așchii de lumină hialină
curg țurțuri de fluturi pe pleoape
descălțându-mi irișii hăituți de tăcere...
mi-am urcat sentimentele
în turnul de fildeș al izbăvirii
pierzând nasturii cămășii timpului
între zdrențele lumânărilor topite...
mi-am cusut teama cu firul de mătase al ierbii
opintindu-mi lacrimile în cearcănele ploii...

Clocotul cerului
încrucișezi, poetule, cuvinte
născute din fotosinteza azurului
îți înmoi degetele în călimara sufletului
și-mparți cu noi clocotul cerului
cântând simfonia primăverii
la pianul crângului înverzit
îți ninge cu flori de tei peste umeri
amețindu-ți simțurile
te-arunci în vâltoarea scrisului
și nu te-oprești până ce
nu s-a scuturat și ultima petală

ce dulce ți-e versul
ce rotundă ți-e strofa
ce leac dumnezeiesc plămădești
pentru rănile dureros înmugurite…
îți legi ochii de felia de-argint a lunii
și-i deschizi când curcubeul ți-a tăiat respirația
plouă cu soare în inima ta…
condeiul ți-e șuvoi de lumină
ce pâlpâie în mucul undelemnului încins…

Colivia de iluzii
îți asemăn genunchii
cu trovanții rotilați și-n crustă văcsuiți
de șmirghelul nevăzut al vântului
umerii, cu stâncile pleșuve ale lunii
tălpile, cu brazda învârtoșată a cerului
brațele, cu razele fervente ale soarelui
ochii, cu afinele zețuite-n altarul luminii
părul, cu spicele grâului pârguit
compus din materia dumnezeiască a universului
îți mai rămâne vreme
să picuri agheazmă din lacrima ploii
în Călcâiul lui Ahile
te-am descris ca pe Ulise în Cetatea Troiei
numai să pornești cu zâmbetu-ți calin
inegalabila cruciadă a iubirii
i-am pus speranței gaj
colivia de iluzii
atârnată pe terasa de sticlă a rațiunii...
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Herghelie de fluturi...

cu ochii-ți ca șaua murgilor sălbatici
cuprinde-mi privirea și fă-o să-ți fie mireasă...

mi-ai furat un ciob din suflet
și l-ai prins butonieră la sacoul de duminică
să-ți fiu aproape când departele doare
nu-ți fie teamă că ploile mor
atunci când sărută pământul
acoperă-ți trupul cu umbra-ți șireată
și-ascultă văpaia pietrelor încinse
dezleagă din hățuri iubirea
și-nhamă herghelia de fluturi
la trăsura bălaie din poiana narciselor
e nuntă-n seraiul cu flori
în diminețile ninse cu rouă
îmbie-mă-n pletele crude-ale ierbii
și n-o să-ți înșel așteptarea

Fatalitate
armele ce-aruncă în aer liniștea
nu-s mașini de război
ci cuvinte
ce mușcă cu viteza luminii
aerul din plămâni
expirându-l pe unicul horn
obosit de rafale de muniții
îngurgitând
glonț după glonț
activând scutul neputinței
violat mișelește
de rânjetul strecurat
printre caninii ghiftuiți
de roiuri de suflete…

Elena nETCu
STaTORnIC InFInIT

SUFLET FĂRĂ DE HOTAR
Tu, suflet fără de hotar
Rătăcind pe la răscruce
Pregătește biciul să mă urc pe cruce
Să mă faci prescură numai pentru cină
Răsucind secunda, vicleană, bolnavă,
Când se umple cupa cu multă otravă
Să ajung doar umbră fără de hotar
Prăbușită stingher lângă alt altar
cu lumină vie, prelungă uimire
Regală minune într-o rugăciune...
Cine mă veghează prin lucruri mărunte?
Cine mă așteaptă până nu știu unde?
Suflete, hoinărind pe munte,
Nu e încă timpul pentru acel urcuș
Să cioplești secunda și s-o urci pe rug
Trudește-mă dar, smerită lumină
Zadarnică humă cu prea multă vină
Să râvnești-n taină dorul de odihnă

Și s-aștepți în tihnă
Să ajungi ofrandă unui biet olar
Mestecând lumina lângă alt altar

TRECâND PRIN VĂMI
Eu trec prin vămi să urc spre tine
Drumu-mi este tot mai greu
În vaduri clipele feline
Îmi par că rostuiesc un hău
Cărare-mi ești spre mine vremuind
Tot urc să te ajung din urmă
Suflet stingher hălăduind
Într-un nisip cuvântu-mi scurmă
Scriindu-ți numele într-un nimb
Cutremurat de dăruire
O să ajung să-ți fiu Olimp

213

STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul III, nr. 5-6, IUNIE - DECEMBRIE 2020

RĂSFĂȚUL DEOCAMDATĂ
Ce răsfăț ești tu și ce depărtare de doruri amare
în oasele mele!
Vorbitoare piatră, te rupi deodată
în coasta-mi aprinsă de aripa ninsă
bătută de gânduri!
Ce fântână plânsă de așteptări firave sunt eu!
Stă ciutura arsă de apa sărată
Cu brațe de-argint
sclipind în zenit...
Ce pasăre sclavă plânge-n luna albă
cu aripi răpuse?
Tu ajungi la mine vânător de vise
pe mările întinse
cu iubiri învinse...
Împietrit ți-e ochiul, te sculptezi înalt în acest urcuș
Ce răsfăț ești tu într-o depărtare fără de culcuș!
Cum plânge Ulisse și cum Penelopa caută alinare
în brațele tale!
Cum arunci în mare pânza ei
neîncrezătoare?
Iubire felină, te aștept regină
în oasele tale!
Eu, fântână plânsă de lacrimi sărate, albe și curate!
Sunt răsfăț de clipe, zăngănind pe zare.
Le-așez în palma-ți: iată darul de ieșire
din cerul bezmetic mai presus de fire...
Ce răsfăț ești tu?
Vino-n înserare cu doruri amare!...

CĂLCâIUL LUI AHILE
Vinovat e pomul cu rădăcinile-n mister
Hulpav e gândul meu de a mă înfrupta din el
Dar șarpele viclean îmi mușcă din călcâi
Mă las supusă ca-n ziua cea dintâi
Eu văd cum sufletul mi-i rană
Mă las zidită în iubire ca o Ană
Tu îmi asculți oftatul în carne și în sânge
Trudindu-mă în dorurile mele prea nătânge
Tu vezi cum ninge secunda pân’la os
Cum se desface-n floare ochiul meu sfios!
Cuvintele îmi plâng cu răsuflare grea
Zidirea este înaltă, cuprinsă e de-o stea

Supusă sunt și mută când arde-ncet lumina
Din zid aud că prețul de-a te vinde
Sunt eu, ești tu, păcatul din fașă ne cuprinde
Și tu și eu ne rostuim cărări chiar dincolo de fire
Vinovați suntem de-aceeași înflorire…
O să-ți ajungă oare o viață să veghezi
Călcâiul lui Ahile în van să-l scrijelezi?

STATORNIC INFINIT
Se face iar văzduhul vârtej, rotindu-se-n spirală,
Fulgeră cerul și scapără în devenire astrală
Tu întrupezi iubire din cer, pământ și apă,
A rămas doar focul ca-n inimă să-ncapă
Tu te ivești pe zare, sfântă dumnezeire
Ca să primești pe umeri fireasca înmugurire
Când drumu-ți șovăiește, abia pricepi ce-i zborul
Ofranda-i sângerândă când ți se coace dorul
Pământul o să răsară când tu trimiți poruncă
Vai, unduiește valea! vai, scânteiază o stâncă!
Urcușul meu spre tine e prea abrupt și doare
Cu spini desțeleniți de sclave ursitoare
Ca să ajung pe culme băut-am mult pelin
Venit-a ca să-mi cânte suav Pasărea Spin
Sihastră ca și mine, în dor zburătăcind
Îmi priponi pe umeri doar cuie de argint
Aflat-am că le-a smuls din trupul lui Issus
Eu am tăcut, o Doamne, înainte de a mă naște
Purtând în pântec pacatul de-a cunoaște
Și rănile veneau din alte vieți trecute
Purtate chiar de mine în pântec zovărâte
Secundele pornit-au haotic înapoi
Ca să ne întrupeze sfielnici pe-amândoi
Oftatul meu s-ajungă litanie-n prelung
Stăpân ești pe altarul la care eu n-ajung
Într-o zi o să mă ascund în inima-ți flămândă
Abia atunci o să primești iubirea mea rotundă
Văzduhul va respira, șoptindu-ți că sunt vie
Dar, Vai! Prelații îmi cer să dau simbrie
Să-mi ispășesc râvnirea de a te fi ales
Statornic infinit plătind același preț!
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Constantin OanCĂ
Poemul Punct (sau starea covid 19)

Poemul punct
Înserarea toată s-a adunat lângă mine cum un înger
din aripile lui se adună, cum din foșnet de frunze un poem
se face sau un șarpe, de mi se oprește ochiul din vedere.
Am început să visez, vedeam câmpia ca pe un deal ce se
înălța peste mine, înghițindu-mă. A doua zi am simțit mâna
Tatălui cum îmi aducea ca pe un dar trezirea pierdută. A trecut un secol, a trecut o carte, cine tresaltă? Spinii din coroana de aur a împăraților lumii. Steaua ce bubuie la
începutul răsăritului. Cum se văd acoperișurile în lună. Cine
stă pe loc se îndepărtează de cel care merge. A trecut un
secol. Cine are urechi de auzit să audă cum se apropie viitorul.

Dealurile din lună
Bunul gust e să optez pentru dealurile din lună, să
stau culcat în mijlocul meu și să miros roua pământului. Vine
vremea când gândurile noastre nu mai au trup, când toate
amintirile s-au dus pe dealurile din lună și noaptea se răstoarnă în ochiul de văzut. Dumnezeu mă privește cu toate
stelele. Lumea se va restrânge într-o senzație când soarele
se va face ca un sac de păr, căci gânduri nu vor mai fi, nici
măcar amintiri, de reliefuri ce să mai vorbim? Doar dealurile
din lună ce se mai deplasează înspre roșu. În rest e numai
Cel ce este.

doar prin contrast, o pasăre trece prin zăpada altei păsări.
Cine bate-ntr-o aripă și-n numele cui gura-n reflux a fântânii?

Schimbare de nevoie
Cocorii îmi ară privirea și copilul îi numără până le
pierde urma. Timpul se înnegrește pe margini, semn că se
schimbă lumea. Cât de departe ești, aproapele meu!

Nevoia de uitare
Realitatea din jur este făcută din zgomote. Iată că
ziua se-ntoarce-n pământ, punctele cardinale se restrâng
la patru scânduri cu un oftat. Am rămas cu gândul la marginea mării - țărmul meu din cer - și spun: câtă uitare ne trebuie pentru a ne ierta toate acestea!

Coronavirus
Când plutești în adevăr, deși vorbești pe înțeles,
ceilalți nu te pot pricepe. Trăim vremuri eminesciene.
Aceeași dispută între Hyperion și Cătălina. Și așa ajungem
la: dacă tot se moare, care e logica folosirii virușilor? Devin
ei nemuritori cei ce-l folosesc?

Laleaua galbenă

Sabia lui Damocles

A înflorit laleaua galbenă, copilul îi vorbește ca la facerea lumii. O săgeată a pus la-ndoială toate lucrurile,
pereții și fereastra își pierd conturul, masa și scaunele există

Stelele sunt oamenii văzuți din cer, așa se vede de
pe pământ lumea cealaltă. Așa se ajunge la poemul care
crește în noi, la mărul ce nu de ramuri atârnă, ci de bolta
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cerului, la pâinea de bun gust de dincolo de cea de gust
bun, că una e să știi și altceva să faci ceea ce știi. Aproapele
meu, la intrare stă sabia lui Damocles, de aceea vorbesc
așa.

Facerea mea
Dumnezeu mi-a făcut inima să pot înțelege singurătatea. Mi-a făcut ochiul și mi l-a pus în lumină, urechea mia făcut-o și a pus-o în calea muzicii, mâinii drepte i-a făcut
dreptate dându-i de lucru mâna stângă, mi-a întins înaintea
picioarelor valurile vieții și mintea mi-a făcut-o ca să înțeleg
și să nu uit toate acestea.

Viitorul se aude
Deșertul călătorește pe câmp. Cântecul de ducă e pe
sfârșite. Ce-ai de spus dacă cineva te-ntreabă unde te duci?
Îi vei spune că nu știi? Nu, știu, mă duc la prietenul din copilărie. Știi ce-i copilăria, atunci am mâncat pâinea lui Dumnezeu. Mâinile mamei mele mâinile lui Dumnezeu, care
turnau peste mine, ca-ntr-un alint, durerea vieții ce urma să
vină.

Înțelesuri

Un mort de corona
Spălatul pe față dă mai multă lumină dimineții. Mă uit
pe drum, nimeni, soarele animă neputincios gardurile,
podețele. Un clopot anunță rar plecarea de lux a cuiva. Întrun târziu apare un mort cu trei-patru inși mascați care-l
însoțesc. Nimeni nu iese pe la porți să-l vadă. Pământul se
așează până la noi.

Înzestrare
Doamne, mi-ai dat trup să nu mă apropii prea mult de
Tine și să mă arzi și mi-ai dat și suflet să nu mă îndepărtez
prea mult de Tine și să îngheț. Frica - și mă gândesc acum
la cea de iad - ține lumea pe loc. Numai dragopstea, ca soarele de primăvară, topește ghețarii stării pe loc.

Binele și răul
Inteligența și sensibilitatea sunt primele însușiri ale
omului. Cunoașterea și dragostea sunt motorul vieții, iar
înțelepciunea și bunul gust sunt chiar lumea cealaltă, care...
începe de pe pământ. Însă, atenție, la rău! Acesta urăște
mâna noastră dreaptă pentru că el o are numai pe stânga
și ne urăște și fruntea pentru că trăiește în întuneric.

Trupul și sângele Domnului sunt înțelesuri ale Cuvântului, ce a locuit printre noi o vreme.

Vremea la Corod
Și la Corod vreme trece, vreme vine. O dimineață
reală, o înserare fină și apoi o tresărire înstelată. Plouă ori
e Dumnezeul desfrunzirii mele?

Argumentul evidenței
Faptul că iarba-i verde este un gând ce se repetă
clipă de clipă, un gând de poet. Ce-ar fi dacă ți s-ar spune
că tu chiar ești un poet? Și s-o spui și cu voce tare nu-i de
râs, e de bucurie că verdele într-adevăr este.
Eugeniu Barău - Tăblița
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TaVITa
IuBIREa DE DumnEZEu

Inspirată din Sfânta Scriptură
şi din volumul „Ne vorbeşte părintele Arsenie Papacioc”
Citeşte Cartea cu ardoare
Şi iute un control îţi fă:
Te-ntreabă ce anume te doare
- Cu mâna pe inimă În taină, într-un cotlon al minţii,
Virtuţile au să-ţi vorbească
Şi ca-n oglindă, în centrul frunţii,
Apar să te-nvăluiască:
CREDINŢA ÎN PUTEREA DIVINĂ:
- Sunt Steaua călăuzitoare,
Ce-n suflet îţi revărs lumină
Şi-ți fac viaţa înfloritoare,
Poruncile de te alină.
NĂDEJDEA-N DUMNEzEU:
Eu sunt a ta tărie,
Cărare luminoasă-n orice clipă,
Leagăn din pruncie şi ţie:
Speră, dară, cu rugă şi frică!
IUBIREA DE DUMNEzEU:
- Sunt a Împăratului vostru primă poruncă
Și vreau ca-n toţi să locuiesc,
Luptând să vă desăvârșesc;
Pe gârlă vrajba să se ducă!
Iubește-l și pe aproapele tău,
E tot chipul Lui Dumnezeu!
Fă-i lui ce ți-ar plăcea ție să-ți facă
Și mereu o să te placă!
E-o UNICĂ DUMNEZEIRE
Cu-ale ei trei străluciri:
Tatăl, Fiul, Sfântul Duh în mărire...
Crezând, te umpli de sfinţire!

Teme-te de PUTEREA CEREASCĂ!
Temerea e rădăcina ce surpă
Orice lucrare diavolească,
Pe Lucifer şi-a lui spurcată trupă!
ÎNŢELEPCIUNEA:
- Mănunchi de-nvăţături sunt pentru tine,
Te-ntâmpin întru bine, în ajutor;
Adăpându-te din mine,
Destinul îți va fi dor și spor!
DREPTATEA:
- Nu te veseli c-ai strâns averi
Năpăstuindu-ţi sluga ori vreun frate!
Cu ele poţi îndată să pieri,
Iadul – este-a ta dreptate!
BĂRBĂŢIA:
- Eroi ne vrea Cerescul Tată!
Învinge răul, acum, îndată!
Taie-ţi voia hedonistă
Și cercetează creștina revistă.
CUMPĂTAREA:
- Te sfătuiesc să pui măsură în toate,
Împlinind Decalogul - se poate!
Nu fi mândru, lacom ori zgârcit,
Nici desfrânat, nici împietrit!
SMERENIA:
- De-ar fi ca eu sălaș să vă fiu,
Păcatul ar zbura-n pustiu
Și-n haina mea de veți umbla,
Cu Hristos la masă veți sta!
MILOSTENIA:
- Bunătăți dăruiesc și bani
Celor sărăciți prin ani;
De vezi un sărman, îl ajută...
Vei fi inel cu Pecete Sfântă!
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EVLAVIA:
- Am o vechime mare
Pe-ale voastre meleaguri;
Sufletul vi-l fac o floare,
Vorbele, miere din faguri!
Căci SFÂNTUL ANDREI, cel întâi chemat
Să ducă cuvântul Cerescului Împărat,
Pe aceste meleaguri a-nţelenit
Credința primară, de netăgăduit!
MâNDRIA:
- Sunt păcatul cel mai mare,
Din mărire, te duc la pierzare!
În mândrie de-ai căzut,
Raiul sigur l-ai pierdut!
Lucifer, cel înţepat,
Din două vorbe a căzut:
„Eu sunt” – gândi: „mai însemnat”
Şi-ndată iadul a văzut!
DESFRâUL:
- Eu sunt păcatul care
Te-ndepărtează de ce-i divin!
Viaţa în desfrâu e-o mare
Ce te-neacă, suflet jivin!
UCIDEREA:
- Sunt crimă ce te trage-n tină!
- Oameni, nu ucideți, chiar de-i pricină!
Nici pruncii cei fără de vină,
Că-s de la Domnul cunună!

Şi cu comori îţi iese-n cale,
Dar tu, mândru şi naiv,
Risipeşti nestematele rare!
Ştii acuma, dragul meu,
Care-i a bolii tale pricină?
Simţi că numai DUMNEZEU
Ţi-aduce vindecarea deplină?
Smeriţi şi cu iubire de fraţi,
Evlavioşi şi-n dreptate-mbrăcaţi,
Milostivi, dar fără mândrie,
Înţelepţi, făr’ viclenie,
Să credem fără prihană,
Nădăjduind, dară cu teamă,
Ferindu-ne de ce-i drăcesc,
C-acestea ne prăpădesc!
Să ne rugăm în cuget curat
La al lumii Împărat,
La Dumnezeu, a noastră hrană,
Ferindu-ne de-a Lui dojană,
Şi la Iisus, Fiul sortit
De Tatăl Ceresc să fie jertfit!
A Lui patimă măreaţă,
Pildă nouă – aleasă povaţă!
Ca să ne fie mai uşor,
Să chemăm în ajutor
Pe Maria, Maica-fecioară
Sfântă, plămădeală rară,

- Nu cădea, creştine, în păcat!
Păcatul la om e rugină;
Vai de cel ce-i vinovat,
Suferind, cade-n ruină!

De Dumnezeu Născătoare
Şi-a noastră mijlocitoare;
Această zidire-naltă,
Cu rugă, spre rai ne îndreaptă!

SUFERINŢA:
- Răsplată sunt și armă de-ndreptare
Pentru faptele voastre murdare;
Suferinţa şi căinţa, ele v-ajută
Să găsiți calea bună, pierdută!

Pe Îngerii noştri păzitori,
Pe Apostoli, măriţi îndreptători,
Pe Sfinţii toţi, ocrotitori,
- Că-s buni călăuzitori -

Punând păcatelor înfrânare,
Obţinem de la Domnul iertare;
Atunci îşi va găsi sălaş
Duhul Sfânt în cel pătimaş!
Şi de-ai călcat pe-alăturea,
Spre-al tău duhovnic tu te-ndreaptă,
Spovadă fă-ţi fără perdea!
Aceasta-i baia-adevărată!
Domnul este milostiv

Pe muceniţe, mucenici,
Pe cuvioşii noştri părinţi.
Vor avea ceva de spus
La judecata Celui de Sus.
Şi când pe taler ei vor pune
Ale noastre fapte bune,
Raiul vom avea drept casă,
Vom sta cu toţi la masă-aleasă!
Doamne, voia Ta ne fie far,
Împlinirea ei, al nostru dar!
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mihaela GuDanĂ
TRuP DE POEZIE

Copaci însângerați
Cât sânge curge din copaci,
Stau mii de răni pe ramuri.
În toamnă, singuri și săraci,
Stau dezbrăcați de flamuri.
Și roșu trece-n vene lungi,
Frunzișu-l colorează,
Pădurea arde vorbe-n rugi
Și-un ochi se minunează.
Cât vânt se-abate de pe sus,
Să-mprăștie culoare!
În sânge nu-i nimic de spus,
Pădurea-n toamnă moare.

În departe
Doar tu știi să-ntinzi toamnă pe lume,
să aprinzi foc în munți și pe culme,
să le pui albul rece drept frunte
pentru ochiul ce vrea să se-nfrupte
dintr-o iarnă târzie... pierdută...
numai tu știi să ai gura mută,
numai tu sari în zilele-n flăcări,
ruginind zborul luat de la păsări,
numai tu ai în ochi moliciune
când așezi într-un gând rugăciune,
doar tu știi să debraci un copac
să-l lași gol, când în timp se desfac
mâini și crengi îndesate cu moarte...
numai tu știi să fii în departe.

Să nu uiți trandafirii
Să nu uiți trandafirii în grădină,
Nu-i părăsi, sunt singuri și străini
Și poartă-n ei tăcerea ca o vină,

Dar de-i aduni durerea le-o alini.
Să-i strângi la piept, să le săruți parfumul
Ce-ți amintește de grădina mea,
C-au curs prin frunze zile cu duiumul
Și mai târziu se-ntoarce iarna grea.
Să nu uiți trandafirii niciodată!
Au rădăcini adânci într-un cuvânt
Și-au îmbrăcat fereastra ta odată
Și neuitarea într-un drag pământ.

Cafeaua de azi
A-mbătrânit cafeaua
cu înc-o dimineață
pe masa dintre gânduri
aburul dansează singur.
Tăcerea cântă peste tot
și se aude
un ropot de timp
în spatele meu.
Îmi leg mâinile una de alta,
falangele se unesc
în gânguritul buzelor.
A îmbătrânit cafeaua
cu încă o așteptare.

Peste lume
E toamnă peste lume și e bine,
de astă noapte ploaia a-ncercat
să ducă somnul peste căi străine,
dar la fereastră udă s-a-ncurcat
în sticla rece, dintre ea și mine,
în lacătul din suflet ce l-am pus
să nu se piardă zilele puține
cu care ai venit și-apoi te-ai dus,
că-n cer fierbinte, rouă peste ierburi
te-am căutat cu vara prinsă-n păr,
dar toamna a venit cu alte treburi
și ne-a ascuns căldura-n adevăr,
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în ploi și ceață, frunze-n căutare
pe caldarâmul pașilor plecați,
am toamna mea în lumea asta mare
și-n câte anotimpuri stăm uitați.

Adună-ne toamnă
Adună-ne toamnă, se-apropie ploi
fă focu-n odaie și-apoi,
aprinde-o gutuie în geamul închis,
că semnul de toamnă e visul permis.
Adună-ne toamnă și pune pe noi
șirag de lumină și-apoi,
să numeri pe sticlă toți stropii căzuți
că ploaia de toamnă ne crede pierduți.
Adună-ne toamnă, pe noi de pe drum
ne strânge în palme și-apoi,
pe sticla-n dantele, cu doru-n război
cu trupul de noapte și luna de sus
adună-ne toamnă, că multe-s de spus.

Trup de poezie
Să-i spunem toamnei o poveste,
povestea ploii prinsă-n miez,
că-ngălbenirea frunzei este
o îndulcire într-un crez.
Să-i amintim de-o lege scrisă
pe sufletul bătut de vânt,
că pagina a fost convinsă
de semnul ud scris de cuvânt.
Și să-i mai spunem că din toate,
povestea ploii se rescrie
pe trupul nopții de departe,
pe trupul ud de poezie.

Adevărul copacilor
Copacii mei nu mint, s-a întâmplat!
Și vine toamna-n aur și aramă
Pe drum în mare dans e-o altă dramă
La balul toamnei ne-am cutremurat
De frigul clipei și de dor de toate
Copacii n-au mințit, au respirat
Și-atâta roșu i-a incendiat
C-au luat durerea soarelui în spate.
Străini în noi, copacii fără număr
La dansul toamnei fără de pereche
Și-au spus rugina, cântec la ureche

Din insomniile culorilor pe umăr.

Adăugare
M-adaugă umbra la toate ce sunt
de-atâta culoare dispusă
în fața culorii am gândul cărunt
și-n linia zării sunt pusă.
Mă strâng pe la umeri și cad desuet
atâtea cuvinte-n concerte
m-adaugă toamna în visul concret
și strig unui chip să mă ierte.
Că-n fața culorii o umbră am fost
mereu cu dispunerea-n urmă
m-adaugă lumea la toate cu rost
când vraja în soare se curmă.

Neputință
Nu poți să zbori cu o singură aripă.
Cerul nu e făcut pentru păsări betege.
Nu poți să zbori la fel în toate anotimpurile,
mai lăsăm câte un gând pe o aripă de-o zi,
gaj în copacul de ieri pentru cel de mâine.
Veneai să respirăm albul din văzduhul
ce ne acoperise deodată cald.
Am împletit în timp aripi
într-un cântec pentru viață.
Zburăm singuri, unul în celălalt
mai mult sau mai puțin cu câte o zi.

Cuprindere
Peste toate-avute toamna iar scrie,
și pe trupul verii colorăm plecări
un mesteacăn plânge într-o poezie
crengile-n tăcere leapădă-ntomnări.
Vine din departe strigătul pe drumuri,
la fereastră noaptea va turna timid
toată ploaia noastră peste-atâtea nuduri,
apoi amintirea zilelor o-nchid.
Se aud în zare, în livadă merii
cum își scriu păcatul ce îl poartă-n gând,
vine de departe, toamna-n trupul verii
cu un coș de doruri rupte dintr-un crâng.
Peste toate-avute, sufletul așteaptă
coaja de mesteacăn sângerează lung
peste alb e toamnă, leacul ei se-ndreaptă
într-un cântec simplu să te mai conjug.
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Constantin BEjEnaRu
BaLaDa FIuLuI LumInII

Balada Deltei

In memoriam Tănase CARAȘCA
Triunghi de Țară Nouă cu grinduri ca de aur,
Cu șerpuiri de vițe de ape lâncezânde,
Măiastră așezare de dunărean tezar,
Privirile-mi vrăjite abia te pot cuprinde.
Copil al ostenelii și lenevos culcuș
Spre limpezimi de stele întinzi țepoase scuturi
Din care prind să bată aripi de pescăruși
Sorbind învolburarea săratelor săruturi.

Paroxism auctorial
Mai dulce ca mierea,
Ar fi să ajung să fiu
În stare să spun
Undeva, cândva,
CEVA mai bun
Decât TĂCEREA.

Descălecăm de-acuma în umedul ținut
Pe care doar Pescarul de Oameni evlavios călcase,
S-așternem peste Țară covorul neștiut
De-volburate holde cu fibre de mătase.
Băltoasele recolte culese de mașini
Și-apoi cărate leneș pe apa sinilie,
În pântecul Cetății de-oțeluri și lumini
Și-or preschimbă urzeala-n omături de hârtie.

Balada
Celei mai frumoase cărți

Mie însumi la 73 de ani

Și când ne-om pune fruntea cu Cărțile deschise,
S-or auzi aievea foșniri de lanuri zvelte
Și-n taină pe Caietul ce-l încrustrăm cu vise
S-o revărsa Balada Fermecătoarei Delte!

Muza LuiAlfabet ce are tâlcuri
Mult mai aparte
Decât poate-nțelege
Versificatorul obișnuit;
Muza LuiSpirală sapiențială surprinsă

Balada Fiului Luminii
În zboru-mi falnic-temerar
De la teluric la stelar
Și chiar Dincolo de stele,
Coloana versurilor mele-i
Fiul Luminii de cleștar
Din tahioni de bejenar .

Nu-ți tulburase nimeni nemărginitul lan,
Nimbat în zori de toamnă de-o pâclă cenușie
Și sterp rămase veacuri lacustrul Bărăgan
Ce putrezea sporindu-ți mustoasa temelie.

Muza Poetului Sapiențial

În trei ipostaze cuantic-galactice:
De generatoare a Lumii,
De echilibru yin-yang
Și exprimare a
Desăvârșirii.

Lui MIHAI EMINESCU

Sunt poate mort
Și nu-mi dau seama
Ca Marinarul care-ntors în Port
Și-a regăsit după un secol Mama;
Sunt poate viu
Și nu-mi dau seama
Ca Inorogul bidiviu
Al cărui corn demitizează karma.
Însă când crezi că ai murit
Trăiești totuși mai departe
În Cea mai frumoasă Carte
Pe care-o scrii necontenit
Simțind profund că nu ai parte
S-o duci total la bun sfârșit...
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Iuliana DInTE
TE-aȘ SĂRuTa

ÎMI PLACE
Îmi place când îmi spui că miros a viață
În timp ce mă cuprinzi cu brațele de zeu,
Mă furi și mă obligi să cred că eu sunt hoață,
Căci l-am furat din tine pe însuși Dumnezeu.
Îmi place când m-atingi și-mi spui că nemurirea
E-n ochii mei mirați si-așteaptă ca și mine,
Un veac ascuns în clipa în care fericirea,
Va curge fără teamă, pe ambele destine!
Îmi place să visez în timp ce mă privești
Și-mi iei din neputința ascunsă-n palma stângă,
Să pot pune cu dreapta iubire când clipești,
În ochii-ți gri și-albaștri, unde e nor și umbră.
Îmi place să privesc cum se ascunde noaptea,
În sufletu-ți curat și plin de iasomie,
Unde mi-ai făcut loc, să fac pace cu moartea,
Și să ascund iubirea, ce ți-am furat-o ție.

VISEz DUMNEzEI PRINȘI ÎN
GLASUL TĂU
Clipele-mi sunt veacuri pe miezul nopții,
Când din nebunie mă trezesc putin,
Să îi pun pe cap, coroniță morții,
Ca să beau cu ea, o sticlă de vin.
Să strâng în palme doruri ca să le pictez,
Cu mirosul tău și puțin albastru,
Să deschid o poartă, atunci când visez,
Ca-i să mă salvezi, din infernul nostru.
Visez dumnezei prinși în glasul tău,
Când îmi cânți lila și privești la lună,
Ca un lup flămând după trupul meu,
Și după iubirea ce mă vrea nebună.

Uneori mi-e frică și de răsărit,
Căci prin el văd lumea rece și pustie,
Mie-mi place noaptea, că-n ea am venit,
Să pictez în lume, dor și nebunie!

TE-AȘ SĂRUTA, DAR MI-E RUȘINE
Te-aș săruta, dar mi-e rușine,
Îmi tot repet că-i rău, dar simt că este bine,
Și-aș vrea, iubite, să mă privești în rime,
Să curgă poezia, pe ambele destine.
Te-aș alinta în fiecare noapte,
Și-n zori ți-aș face mere coapte,
Ți-aș fi, iubite, viață, rai..și moarte,
Un jurământ ți-aș fi, și versul dintr-o carte.
Un cântec lin, și viața toată
Aș vrea să-ți fiu, când soarta-ți este înorată,
Când cupa de iubire ți-e-nclinată,
Și-atunci când poezia-n tine-i moartă!

PUNE-ȚI BĂRBĂȚIA TOATĂ PESTE
PIELEA-MI DE COPILĂ
Lasă-mă ușor pe spate și admiră-mi înc-o dată,
Sânii goi pe jumătate, și purtarea-mi desfrânată.
Prinde-mi drama-n palme bine și mă lasă suspinând,
Lasă-ți pieptul peste mine, să-ți simt clipele pe rând.
Rabdă-mi încă-o dată plânsul dar cu gura mă alină,
Fă-mi defectele cât cerul, și în noapte-mi fi lumină,
Lasă-ți mâinile să-ți cadă, între coapsele-mi pictate,
Numai zeii să ne vadă, între vis și realitate.
Mori și-nvie peste mine, respiră-mi și nebunia,
Leagă-mi visele de tine, să fiu toată-n grija ta,
Să-ți simt brațele pe mijloc și pe tine tremurând,
Viața să ți-o pui în joc, numai să mă simți iubind.
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Pune-ți bărbăția toată peste pielea-mi de copilă,
Si mă fă femeie-odată, în beznă să-ți fiu lumină,
Lasă-mi părul să-mi plutească peste grijile de ieri,
Si mă mângâie pe coapsă, du-mă-n rai dintre dureri.
Respiră-mi gândirea-amară când voi fi la judecată,
Caci ți-am fost așa vulgară și inocentă totodată.
Dă-mi secunde ca să mor și secunde să respir,
Dă-mi o noapte de amor și spune-mi c-a fost puțin.

DEMONI ȘI FLUTURI

AI UITAT CĂ SUNT MOARTĂ
Nu-mi pune durerea pe masă,
Nici mâna pe pieptu-adormit,
Tu du-te, du-te din iad, și mă lasă,
Nu vezi că de-o vreme-am murit?
Gânduri mucegăite și ude,
Imi curg de pe tâmple pe sâni,
Iar tu, cu rime murdare și surde,
Crezi ca-i putea, din iad să mă aduni?

Vreau să pictez trei fluturi scăpați de la nebuni,
Să pun culori rebele în ochii lor ciudați,
Să curgă din ei flori, să poți să le aduni,
Ca să-nțelegi că noi, suntem din iad scăpați.

Lacrima-mi este picătură din viață
Trofeul c-am fost, și-am iubit pe pământ,
Nu-mi scrie, nu-mi pune versuri pe față
Nu aștepta să mă-ntorc, la tine plângând.

Avem durerea-n oase și spini puși în cuvânt,
Suntem ca doi soldați lăsați în agonie,
Uitați de lumea toată, de propriul jurământ,
Siliți să moară singuri, în versuri...pe hârtie.

Aș plânge, dar nu acum,
Acum nu am timp, acum am murit,
Păcatele-mi sunt uitate în drum,
Pe drumul de unde cândva am venit.

Îmi pare nebunia, cea mai frumoasă artă,
Căci au fugit din mine atâtea mii de gânduri,
De-mi vine să rup cerul, să fac din el o hartă,
Să urc la mine demoni, să îi transform în fluturi.

Mi-e sete puțin, dar n-o să mai doară,
Mi-e frig de-o secundă și cred ca-m pierdut,
O iubire de-o singură vară,
Și ochii, și glasul, și zâmbetu-ți mut.

Nu stiu dacă-nțelegi, ce-avem noi scris pe cruce,
Si dacă tu vezi moartea în ochii verzi și gri,
Nici drumul nu-l mai știi, căci gândul tău te duce,
În basmele cu fluturi, unde eram copii.

Nu-mi lua de pe deget verigheta,
Nu-ncerca în rai să mă duci cu o șoaptă.
Este târziu, nu te voi aștepta
Întoarce-ți privirea, ai uitat că sunt moartă?

RUJUL MI-E TRIST ȘI MURDAR

ELENA
Să ai răsărit pe pleoape și să-ți curgă cer prin vene,
Curcubeu să ai sub tălpi, să îți coloreze scena.
Să râzi verde ca și iarba, perle să faci din suspine,
Să te bucuri de lumină, și să ne trăiești, Elena!

O umbră îmi stă ghemuită,
Pe șoapta căzută-n pahar.
Nici vinul pe buze nu-mi stă,
Iar rujul mi-e trist și murdar.

Ti-aș mai spune să fii blândă și să mângâi cu privirea,
Să fii soare peste zi, căci în noapte vei fi luna.
Să aduni în saci cuvinte, să le alini cu tăcerea,
Flori să-ți curgă de pe tâmple, și să ne trăiești, Elena!

Țigara e scrum, și fumul e-n noi,
Parfumu-i pe jos, pe lângă o pată.
Mi-e rece cerneala și inima sloi,
Mi-e scrisul târziu, ca ultima dată.

În adâncul inimii, mereu să ai porți deschise,
Să scrii basme colorate chiar și-atunci când doare rana.
Mereu vreau să crești în tine și să crezi mereu în vise,
Aripile să îți crească, și să ne trăiești, Elena!

Pantofii refuză să-mi stea în picioare,
Sunt goală de parcă de tine-aș fi beată.
Te cânt fără glas, în rochii murdare,
Te strig și țin cerul grămadă la poartă.

Vreau să ai mereu iubire și să porți brățări la glezne,
Să fii vară chiar și-atunci când în suflet vine toamna.
Nu te teme să iubești și crede mereu în tine.
Mereu să fii bucurie, și să ne trăiești, Elena!

Părul refuză să-mi stea împletit,
Nu știu de sunt demon sau zână.
Mai beau un pahar, și cred ca-m dormit,
Și m-am trezit, cu tine de mână....
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Lăcrămioara ELEFTERIu
STELE PEnTRu CITITORI

DESTINUL, CARTE SCRISĂ
Cu arcuiri delicate,
Stelele sosesc în noapte.
Visele apar și ele
Zici că-s boabe de mărgele.
Un vis îmi spune: te doresc,
Un altul strigă: te iubesc!
Dar mă trezesc și mă-nspăimânt!
Care e rostul pe pământ?
Alergi cu zilele-n goană,
Te trezești în prag de toamnă!
Tâmplele îți sunt albite,
Vremea trece iute, iute.
Și te-ntrebi în astă viață,
Cum de te-ai pierdut prin ceață?
Vălul îl dai deoparte,
Așezi viața într-o carte.
Destinul, o carte scrisă,
Cu prefața ușor ninsă.
Și cu file numărate,
Te trezești târziu și-i noapte!
VIAȚA CU VERSURI AMESTECATE
În viață, cazi dar te ridici!
Plângi și suferi, nimic nu zici.
Ești pus la grea încercare.
Viața, uneori chiar doare!
Cu versuri amestecate,
Ea aleargă zi și noapte.
Uită tot ce-i rău în viață,
Ea-i ca și un fir de ață!
Nu întinde prea mult firul
Căci, așa este destinul!
De vei pierde, nu te plânge.
De ești trist, în tine strânge!

Viața nu va fi mai bună
Dacă-i faci din nori cunună.
Iubește cu adevărat,
Păstrează-ți sufletul curat!
Tu, te ridică și mergi drept,
Încearcă să fii înțelept.
Uneori e-o melodie,
O frumoasă rapsodie.
Strânge-n brațe multe stele,
Poate vei vorbi cu ele!
Păstrează în cartea vieții
Doar razele dimineții.
Iar într-un colț senin de cer,
Zilele pline de mister.
Atunci când te lovește crunt
Îți spui: destinul îl înfrunt!
Trăiește-n viață ce-i frumos
Și fii puternic, curajos!
Dar nu spune niciodată
De-ai avut o tristă soartă!
MAGIA DE LA MALUL MĂRII
O stea mi-a făcut cu ochiul
Când s-a arătat în zare!
Eu îmi dădeam cu ghiocul
La un țărm frumos de mare.
Un căluț stă, mă privește,
Alții se joacă în mare.
Iar scoicile în poveste
Stau și privesc lung în zare.
Sunt puțin cam amețite,
Valul le-a purtat pe undă.
Unele-s cam ascuțite,
Câte una-i mai rotundă.
Au rochițe minunate!
Etajate și lucioase,
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Spiralate chiar și mate,
Elegante, vaporoase.
Luna se privește-n apă,
E puțin cam alintată!
Stând pe scară cocoțată,
O privește zarea toată.
Lângă mine se așază
Cu bănuții prinși în plete,
Două fete de la șatră
Cu ochii de violete.
Vin căruțe colorate,
Tineret încinge focul.
Stăm până târziu în noapte,
Până se termină jocul.
ÎNTâLNIRE CU TIMPUL
Timpul mi-a ieșit în cale,
Într-o zi de sărbătoare.
Era prima zi de viață,
Dar, părea cam șugubeață...
Ce aș putea să fac acum,
Când timpul mi-a ieșit în drum?
Să-l las să treacă, asta vrea!
Așa îmi zice viața mea.
Mă dau din calea lui pe dat’,
Îl las că este-ngândurat
Este înscris la maraton,
Aleargă cu secunde-n ton.
Chiar minutele-s prezente,
Sunt sportive excelente!
Se iau la-ntrecere vioi,
Și se întreabă: câți ca noi?
A mea ursitoare mi-a spus
Că într-o zi, pe ascuns,
Fila mea din cartea sorții
Va zbura pe voalul ceții.
Ce aș fi putut să îi spun,
Că o voi căuta pe drum?
Am aflat că, întotdeauna
Soarta este numai una!
STELE PENTRU CITITORI
Astă seară, vom dansa,
Pe platou cu muza mea.
Stele vom culege iar,
Să le oferim în dar.
Cititorilor fideli,
Care au citit chiar ieri,

Poezia cu mister
Dintr-un colț frumos de cer.
Carul mare, carul mic,
Vor dansa și ei un pic.
Vom valsa și vom cânta,
Luna va aplauda.
Greierii vor fi soliști
Căci sunt minunați artiști!
Până dimineața-n zori
Vom dansa pe câmp cu flori.
MAGIA DIN GâNDURI
Aș putea să fiu o floare,
O mică rază de soare,
O picătură de rouă
Dimineața pe la nouă.
Un vis pribeag în calea ta,
Să-ți încălzească lacrima.
Să nu mai plângi atât de des
Atunci când eu dispar din vers.
O clipă de așteptare- aș fi...
Vocea caldă a inimii!
O mică stea, să strălucesc
Atunci când ochii tăi iubesc.
Surâsul tău aș fi în zori
Când te-ai plimba pe-un câmp cu flori.
Izvorul cu apă vie,
Sau un tril de ciocârlie.
VIAȚA ESTE SCURTĂ ȘI IMPREVIzIBILĂ
Cât nu e prea târziu, fă-ți timp să te gândești și la tine!
Bucură-te de zâmbetul soarelui când te alintă delicat cu
suita lui de raze. Plimbă-te prin roua dimineții, simte mirosul
ierbii crude, stai sub ramura verde și reflectă la viața cu versuri amestecate. Ascultă cântecul minunat al păsărilor.
Bucură-te de mireasma tuturor florilor și de șoaptele acestora, admiră fluturașii cu straiele lor minunate...
Nu doar visa!
Fă-ți timp pentru împlinirea viselor.
Privește cu ochii sufletului frumusețile care te înconjoară și
nu le-ai observat până acum.
Oprește clipa în loc și fă-ți timp pentru iubire.
Timpul ne poartă în vâltoarea lui parcă am fi niște roboți, ne
supărăm de multe ori...
Eu într-o zi l-am iertat, dar nu am putut ierta pagina din cartea destinului meu care nu a fost atentă la o rafală de vânt.
Atunci, drumul mi-a fost întrerupt! Tot atunci, am realizat că
viața are un preț!
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Cătălina Mihaela CHICIUC
nEmuRITOR

Fire de timp

1984...
Din spasmele durerii, de-al lumii paradox,
Mușcând din adevăruri, fără a avea vreun rost
În gânduri înnegrite de „ce e” și „ce-a fost”
Iubind urând iubirea, scrijelind din ce în ce mai prost
În mațe-ncolăcite, cu sentimente-n post...
De piepturi preamărite și epoleți soioși,
Cu cizme tropăite și-n palme electrozi,
Cu urlete sinistre și zbiarăte de plozi,
Barbare idealuri pe umeri lați de lorzi...
Trădare-n durere, cu patimă-n plăcere,
Nutrind spre ceruri negre, o urmă de dreptate Cu trupuri scrijelite, lăsând durerea-n spate,
În dulcea nebunie a geamătelor aclamate...
Și totuși nu putură: în haos și-n tortură,
Printre dureri fierbinți și albe grămezi de dinți –
Să șteargă erezia...
Și-n pas cu nebunia, ce etala trufia De-o umilință surdă, în gânduri parcă mută

Și stearpă și naivă, când frântă, când lucidă –
Tăcerea cea morbidă...
Dar pașii uzi de sânge, pe drum se întâlniră
Și-ntr-un final de Marte` ei tot nu se mințiră...
Când moartea ajunsese, prin secul glonț de plumb –
Uitând nefericirea – de-a fi iubit nebun
Murind... văzu iubirea lovind cu-n ochi de tun...

Domnului meu...
Aroma buzei mele,
De vrei, tu, să o simți Înalță-ți doar privirea,
Spre teii cei cuminți..
Dar nu uita de plopi..
De susurul de dor
Nepotoliți se-nalță Cântând al meu amor..
Iar brazii… o brazii - îți vor șopti pe veci,
Când tu, ca vântul, pe lângă ei petreci În albul de sub talpă Îți vor trasa o hartă..
Ooo... veșnicia n-are timp În legile-omenești;
N-are nici reguli,
Din acelea firești E doar atât de simplu:
Iubești.. pentru că IUBEȘTI !~

Odă lor – Odă Fostului Viitor
Într-un sistem mult prea corupt,
Piloni ai muzicii din trecut...
Suburban – văzuți doar „paria”
Ironic – prin propria moarte au strigat: „Victoria!!”
„Salve de tun” către sistem: cicatrici de carne arse-n
etern,
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De fire de lumină nu s-au prins nici ieri, nici azi Mai Marii Birocrați...
În camere obscure, pe paturi reci și ude agonizează cei
uitați,
Dar cazna aceasta mare, nu fuse întru-Eliberare
Căzu pe trupuri mici, candide, de vise parcă încă pline
Ce-i de folos acum tehnologia?!!!
Apelurile „Mama, Tata” au Preaslăvit simțirea..
De orori glasu-mi rămas-a mut;
Nu, nu am dreptul să-mi imaginez prin ce-au trecut..
Doar să afirm.. în acea zi: Comori ale Țării s-au pierdut..
Voi, javre, ce-ați făcut?!!
Plimbară-ți hârtii, când ei se stingeau în paturi.. de vii!!
Cu ce-ați oblojit durerea, când le ardea pielea?!!!
Cu ce-ați mângâiat un suflet tânăr în tortură,
Cu lovituri de bici și ură?!!
Sau stați așa.. „nu am vină, e lipsa locului..”
Minciună Cretină!!!
Când într-un suflu Țările s-au adunat:
Nu le-ați oferit zborul, mult așteptat
Când Medicii în jurământ au strigat
Băgară-ți hârtia, ce i-a condamnat!!!
De fii ai voștri ar fi fost, Pământul pe dos l-ați fi întors!!
„Dar la putere, mai este încă-un os de ros..”
De mă spurcați, nu ați fi primii
Eu vă privesc în ochi: canalii cretine!!
Și strig pân`ce plămânu-mi va pocni:
Nu aveți inimă, dar stați îmi trebuie un Dex pentru
a vă instrui:
Inimă – e ceea ce în piept se zbate
Și baza faptelor curate;
Mușchiul acela – ce.. de durere cade,
Tot ce, voi, lăsară-ți în spate..
Ea zace-n piept – jigodii zâmbărețe!!!
Vă dau și hartă, dar s-o citiți vă trebuie puțină artă...
Cuvintele, de vor lovi pumnale
Vor fi doar atingeri de scame –
Oroarea, însă nu se schimbă
Cei ce-au rămas.. își plâng soarta încă..
După atâta timp se cere o schimbare:
Ce așteptați?!!! Țara noastră moare...

Iar lacrima în ochii voștri nu apare
Scutiți-mă de vorbe cu cătare
Fapta nu are asemănare!!!
Părinții urlă în turbare:
Frați ce-au rămas.. într-o continuă devastare..
Ați învins prin trădare
De sânge, de carne, de fiu, de popor
La birouri calde săvârșiți omor după omor..
Justiția-i oarbă, dar cum rămâne cu sufletele lor?!!!
Rămașii se sting.. de turbatul dor –
Erau părinți și copii, frați, prieteni – oameni vii!!
Turbaților, fotografiile-s vii?!
Trupurile s-au așezat
Ca pe frontul cel mai însângerat,
Sirene au urlat,
Oamenii din case-au ajutat
Iar voi... uitasem.. în spatele unor hârtii v-ați îmbrăcat;
Rușine, rușine, rușine vă strig!!!!!
Propriile mâini de sânge se aprind
Nu-i vina cernelii – nu vă mințiți!
În urlet să vă înfășoare viermii –
În propriul zâmbet „fără vină” Pieriți!!!
Visul – coșmar perpetuu să vă fie
Ați ucis copii, frați și nepoți în hârtie
Iar sabia – doar un onor pentru a voastră beregată
Tortura în chinuri să vă fie dată!!
Sunt un om al Păcii și-al Iubirii – nu vă lăsați păcăliți
Dar totul va sta-n legea Firii – nu aveți cum să ocoliți!
Iar până la Dumnezeu.. – dar vă este cunoscută această
frază: cu pixul ați promulgat-o, nu vă pasă!!
Pe acest Pământ va fi și cazna:
Când trupul simțiți că vă lasă,
Când gândurile și vocile vor roi prin casă,
Când ochii de culoare vor fi seci –
Atunci să vă apară imaginea celor drepți și fără vină
Iar de vă vine din neant întrebarea –
Opriți-o! Nu ați știut sa fiți salvarea, nu mai urlați „Salvarea”!!
Iar de vă arde trupul, mintea, sufletul de-odat`
Sânge de om ați vărsat !!
Onoare,
Dreptate,
Patrie –
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în vocabularul vostru
nu s-a instalat!!
Clocotiți în cazane cu sângele vărsat!!
Ce?! Nu-s urale, nu e ce v-ați fi așteptat?
Prea mici sunt cuvintele pentru ce s-a-ntâmplat
Stați liniștiți –încă nu v-am atacat:
Coșmar să vă fie oglinda și perna
Cucuta să vă fie sirop – strop cu strop
Din pocalul verde-al Dreptății sorbiți
Voi, oameni smintiți!!
Dar Hei.. cuvântul „Om” – e lucru mare
Nu-i pentru voi – Pramatii în turbare!!
Las însă-n scris a mea REVOLTĂ
Și vă promit solemn: în timp vă va fi Urna
Și nu aceea pentru vii – ce-o tot slăviți, fără să pese de
copii
Ci aceea pentru Morți din GROPI COMUNE:
„Cu multă bucurie,
Să ne vedem la urne –
Voi – sclavi de sângerândă hârtie,
Să curgă mie după mie,
Pe frunțile voastre
Crucea să se scrie:
Votăm într-un glas:
DREPTATE,
ONOARE,
RESPECT DE POPOR
Să curgă sângele Trădătorilor!!”

Voi ține strâns ce simt
E tot ce îmi rămâne,
Te voi purta în gând Oriunde aș fi în această lume!
Și rămas bun?! Nu-ți spun
Nici tu nu ai făcut-o.
Nu-mi cere, n-am să pot
În loc, ia-mi inima și frânge-o!!
Nu mă dezleg de tine
Nicicând nu am făcut-o!!
Am încercat să fug..
Zadarnic.. însă..
Voi crește ziduri
Cât pot, cât mai înalte
Vor urla stihuri:
Te voi cânta în toate!
Nemuritor? Pesemne..
Atât cât viața mă va lăsa Rămâne-va în urma mea:
Tribut pentru iubirea ta..

Nemuritor
Eu voi sfărma în bucățele
Și voi închide cât mai adânc
Cu lacăte de fier, voi fereca a mea durere Când voi turna cu foc pământ..
Iubirea ce ți-o port Nu mi-o va lua nimeni
În smoală de mor înfige
Eu, în mine te voi strânge!!
Eugeniu Barău
„DE CE V-AȚI OMORÂT TOȚI PROFEȚII?”

Mă vor huli, mă vor străpunge
Dar la tine, de mine nu vor ajunge!!

228

STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul III, nr. 5-6, IUNIE - DECEMBRIE 2020

„Adevărul se revelează celui cu minte
și inimă deschise” ultimul interviu oferit de
Ioan Gyuri Pascu
George TERZIU
G.T. - Ați fost profesor de română, chitarist, actor, strungar, baterist, pamfletar, descoperitor de talente, poet,
eseist... Am uitat ceva?
I.G.P. - Nu știu. Oricum, nu e esențial. Pentru mine e important faptul că am încercat sa nu îmi îngrop talanții și să fac
cu bucurie și cu osârdie lucruri pentru care am har.
Experiențele acestea, cu reușite, eșecuri, bucurii și tristeți,
sunt, până la urmă, izvoare ce alimentează înțelepciunea.
G.T. - Am înțeles că din 2010 (când ați suferit un atac
cerebral) v-ați cufundat în muncă. E vorba și despre
criza vieții, s-a schimbat ceva în ceea ce privește
concepția despre lume și viață?
I.G.P. - Puțin eronat! Mai degrabă m-am cufundat în muncă,
poate că am exagerat, între 2008 și 2014, fapt care, probabil m-a obosit la vremea aceea. Acum sunt lejer. Nu muncesc nici mult, nici puțin, fac ceea ce mă bucură. Scriu
cântece, poezii, mă uit la sport și la filme, nu mă uit de mulți
ani la știri, la talk-show-ri politice, nu citesc ziare. Scriu, când
timpul îmi permite, pe blog și urc cântece pe youtube, dacă
tot nu le difuzează radiourile comerciale. Nu am cont personal de facebook. Cât despre concepția mea despre lume
și viață, cred că avem nevoie de un interviu separat. Până
atunci, dacă vrea cineva să mă cunoască din acest punct
de vedere, de ajutor pot fi cărțile mele, cântecele și poeziile
mele, ba chiar și articolașele de pe blog.
G.T. - Ați fost la târgul de carte cu literatură pentru copii.
Vă preocupă de ceva timp acest gen literar, inclusiv muzica. Ana Blandiana scria într-un poem că: „ar trebui să
ne/naștem bătrâni / Să venim înțelepți” și, la final: „și să
redevenim copii la nașterea copiilor noștri”. Așa o fi?
I.G.P. - O apreciez pe doamna Blandiana, dar mă văd nevoit
s-o contrazic. Noi ne naștem înțelepți. După vârsta de 3-4
ani, începem să o pierdem din cauza normelor în care mediul în care trăim ne încorsetează. Cu cât mai repede ne
eliberăm de această dependență de normă, cu atât mai re-

pede ne recăpătăm înțelepciunea și vom fi în legătură mai
strânsă cu copilul interior. Altfel îmbătrânim, ca majoritatea
oamenilor, mândri, egoiști și neîmpliniți.
G.T. - Aveți un citat interesant, undeva: „Nu nega ceea
ce nu înțelegi, căci s-ar putea să te negi pe tine însuți”.
Aveți întrebări fără răspuns, ceva ce nu înțelegeți după
o viață de om?
I.G.P. - Nu există întrebări fără răspuns, doar răspunsuri nesatisfăcătoare. Ca să știi, nu e nevoie să înțelegi cu mintea,
ci cu toată ființa ta. Adevărul nu încape în comparații și analize, nici în erudiția ce rumegă sute de tomuri. Adevărul se
revelează celui cu minte și inimă deschise, fie cioban, fie
doctor docent. Aș zice că mai degrabă primului, că nu-i orbit
de trufia erudiției.
G.T. - Vorbiți puțin despre preocupările dvs. literare (trecute, prezente și viitoare).
I.G.P. - Cea mai recentă carte este volumul de versuri „Purtătorul de cuvinte”, apărut în 2013. Eu vorbesc de proiecte
doar la prezent. Habar n-am dacă și când voi mai scrie o
carte. Când vine inspirația, o las să mă cuprindă. Nu îmi fac
planuri de viitor.
G.T. - Dacă ați primi o moștenire de 300.000 de euro, ce
ați face cu ei?
I.G.P. - Mi-aș lua o căsuță, că acum locuiesc cu chirie la
bloc, iar din ce rămâne i-aș da fiicei mele bani de facultate
și aș face o mică clinică holistică și o librărie mică. Una la
mână că am depășit bugetul de 300.000 și doi că, n-am de
la cine primi moștenire, așa că vorbim ca să ne aflăm în
treabă!
G.T. - Dacă v-ați pune singur o întrebare, care ar fi?
I.G.P. - Bei o cafea? Răspunsul este: „da, chiar acum, că
am terminat interviul”!
[Acest interviu a fost realizat pe data de 17 ianuarie 2016.
Nu am cunoștință de alt interviu realizat ulterior.]
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DaVID
-fragment -

Pr. Gabriel -Sandu CONSTANTIN
ACTUL III
Scena 1
După trei zeci de ani. În Ierusalim, noua capitală a lui
David.
Seara, în sala regelui. Intră David, cu Cartea Psalmilor în
mână și Natan.
David se așează pe tronul pe care se află o harpă.
La câțiva metri de el, Profetul Natan, stă în picioare.
David:
Trec stoluri de ani repezi și-n veci aceleași patimi,
Te-mpiedici de o piatră, te mai ridici, te clatini,
Observi că bătrânețea, cu cerc de fier te strânge,
Te-apasă greu povara vărsărilor de sânge,
Nu, sânge de jivină din haite filistene,
Ci, sângele de prieten din sincerele vene.
Mă tot frământ, Natane, – și asta-ți spun doar ție,
Că tot nu îmi dă pace, hidoasa grozăvie,
De care-am fost în stare în vremea tinereții,
Când sânii cei sălbatici i-am luat cu prețul vieții;
Când am trimis la moarte, uitând de Dumnezeu,
Pe cine? Zii, Natane!
natan:
Pe slujitorul tău.
David:
O, blestemată fie, ziua aceea, când,
Ispitele Batșebei mi le-am înfipt în gând...
Și-am dat poruncă crimei, asupra lui Urie
Și i-am sedus femeia, făcându-mi-o soție;
Precum un lup sălbatic, ce în ogradă sare,
Luând oaia văduvită și fără apărare.
Îl văd în vis cum vine, se-apropie de mine
Și-mi zice la ureche: De ce? De ce, stăpâne?

Și mă trezesc, Natane, în râuri de sudori,
Și somnul meu se duce ca vânturații nori;
Îmi iau regeasca haină, m-așez pe-un colț de pat,
Și Îl întreb: O, Doamne, păcatul mi-ai iertat?
De nu veneai, Natane, să-mi spui ce am făcut,
Stăteam eu, mult și bine cu sufletul cusut;
Poate sfârșeam ca Saul, însângerând pustia,
Dar mi-ai tăiat buboiul, să iasă murdăria.
natan:
Căința ți-a fost mare și am văzut-o toți;
Lasă-l, pe mort în pace, să steie cu cei morți.
Iertat ai fost de Domnul, dar rana otrăvită,
Mai doare câteodată, chiar de-i tămăduită.
David:
M-am dus atunci, în grota în care eu am stat
Cu Urie Heteul, preavrednicul soldat,
În vălul de-ntuneric am plâns atât de tare,
C-aveam cămașa udă de lacrime amare;
Făcutu-m-am ca morții ce locuiesc în groapă,
Ca trestia înfrântă, care-a căzut în apă
Și am strigat la Domnul, de nu mai aveam glas,
Să ierte-acestei umbre, păcatul ei cel gras.
Mă uit la a mea soață, în ochii ei senini
Și-mi văd întreaga viață pătată de cruzimi
Iar ea, când mă privește, îmi sună în tot capul:
Tu, ești acela care mi-ai omorât bărbatul!
natan:
Aceasta-i deznădejde. Batșeba te-ndrăgește,
De tine poartă grijă, copiii și-i iubește,
Cum i-a fos credincioasă viteazului Urie,
Fără de vreo tăgadă, la fel ți-a fost și ție;
E liniștită, tace, nu e petrecăreață,
Ce, vrei, mai mult, stăpâne, de la un pumn de viață?
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David:
Vreau liniște în suflet. Vreau să îmi curgă anii,
Așa, cum ies din harpă, cântările cu psalmii.

David:
Lăsați-i, să vorbească ce-or vrea ei despre rege;
Duceți-le, din partea-mi, daruri pentru neveste,
Vorbiți-le, pe față și dați-le de veste,
Că regele îi iartă – nu este un satrap,
Să ceară de pe umeri, neînțeleptul cap.

natan:
Ehe, tihna aceea, ce ți-o dorești în gând,
Mă tem că nu o are vreun rege pe pământ;
Zdrobit-am filisteanul și-amalecitul – iacă,
Se nasc alte năzbâtii ce scot fierul din teacă.

Hușai:
Cum, rege, să dai daruri? Când paloșul dorește,
Să taie gâtul celui ce regele-și hulește.

David:
Dacă va sta credința pe vrednice picioare,
Stăpânul Cel din ceruri, ne va lăsa El, oare?
Intră Hușai și Ahimelec și Eliab, care acum este căpetenie
peste sute, în oastea lui David, fratele său.
Hușai:
E domnul nostru, liber? Putem ca să intrăm?
David:
Intrați, oșteni, de-i musai și vreți să dicutăm.
Hușai:
Cum vorbele-s ca păsări și trec din gură-n gură,
Deunăzi ne-ajunse la a urechii șură,
Că-s unii ce regretă și plâng fosta domnie
Și-au zis cuvinte grele, de-a ta împărăție.
David:
Și cine sunt aceștia? Sunt oameni din oștire?
Hușai:
Sunt târgoveți. Dar totuși am o nedumerire:
De ce, așa, deodată, să iște acest iureș?
David:
Așa-i mereu poporul – nemulțumit și gureș;
Oricâte le-ar da Domnul, de le-ar ploua cu aur,
Viciul pe toți îi schimbă într-un grozav balaur.
Eliab:
Și-n Betleem, e râcă – îmi zise unu-așa:
David ne dă c-o mână și cu cealaltă ia.
Nemulțumiri sunt multe, în glasul prefăcut,
Căci omul uită-ndată, tot binele făcut.
În Rama, spuneau unii, că a crescut iar prețul;
E-un ins, pe nume Șeba, ce-o face pe istețul.
Nu e prilej de ceartă la cântăreți, leviți,
Sunt răbufniri de-o clipă, în rest sunt liniștiți.
Veniamin:
Voiești, ca să dăm ordin, pe hulitori să-i lege?

David:
Da, da! Da, comandante. Te duci, le dai de știre,
Că regele plătește hulirea cu iubire.
Hușai:
Am înțeles, stăpâne. Vom face cum ai zis;
Porunca e poruncă și o păzim și-n vis.
David:
Te rog, iubite frate, să mergi în Betleem
Și să le duci la oameni, daruri de untdelemn.
Să nu uiți, Eliabe, în drumul tău să treci,
Unde părinții noștri își dorm somnul de veci;
Să lași și pentru mine o lacrimă de fiu
Și-o floare din finicul cu ramul coliliu;
Căci eu cu-atâtea treburi, deși inima vrea,
N-ajung să pun o floare la cap, la mama mea.
Eliab:
Așa, voi face, rege. Nu te căi, acu’
Dacă sunt eu acolo, acolo ești și tu.
Ies Hușai și Veniamin și Eliab.
David:
Sunt toți porniți pe crime și asta nu e bine,
Au învățat vărsarea de sânge de la mine;
Năvalnic, iute, mândru, nesăbuit în toate,
Așa am fost, Natane.
natan:
Nu-i om fără păcate.
David:
Așa e. În om este o ne-mblânzită fiară,
Cum o dezlegi din lanțuri, rănește și omoară
Și-atât e de turbată, că mușcă pe oricine,
Chiar și pe-acela care, cândva i-a făcut bine;
Și mintea astei fiare, anapoda decide:
Pe un dușman îl cruță, pe prieten îl ucide.
Eu sunt această fiară, un lup scăpat în staul,
Căci mi-am ucis un prieten și l-am cruțat pe Saul.
...............................................................................
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Gheorghe BĂISan
ZICaLĂ DE aCTuaLITaTE

Instantaneu de toamnă
Apare toamna blândă pe coclauri
Și din livezi se-adună mii de poame.
Viticultorii stau culcați pe lauri,
Iar bețivanii, pe sub mese,-n crame.

Fusta, între tendinţă şi dorinţă
Întrucât restricţii nu-s,
Fusta urcă tot mai sus.
Eu, cum sunt mai scrupulos,
Vreau s-o dau îndată jos !

Experienţă managerială
Gustând din plin concediul estival,
Directorul ajuns pe litoral,
S-a lămurit că iarna nu-i ca vara
Şi nici nevasta nu-i ca secretara.

De-ale sănătății
Cumplitul virus depistat,
De toată presa comentat,
A alungat, în mod brutal,
Toți șobolanii din spital.

Stripteuza
Având bikinii laţi cât sfoara,
Se mişcă-n ritm oriental,
Că imediat se-ncinge bara…
La toţi bărbaţii din local !

Unei tinere rebele
Fata mamei alintată,
Cu porniri mai libertine,
Are-o bluză decoltată
Care-”arată” foarte bine.

Fiți rezonabili !
Tânjesc românii, goi și triști,
Să aibă pensii, lefuri mari...
Dar hai să fim și realiști,
Nu pot fi toți parlamentari !

Metehne transfrontaliere
(românii de pretutindeni)
În zeci de veacuri făurite,
Sunt lucruri care nu se schimbă.
Trăiesc în state diferite,
Dar fură în aceeaşi limbă !

zicală de actualitate
Rezistă de pe vremea babei Dochii
Zicala “corb la corb nu scoate ochii”,
Că-i mai rentabil, chiar de nu-i moral,
Să se înfrupte toţi din caşcaval.

Mărturisirea medicului ORL-ist
Deși-am depus destulă trudă
Să-aplic metode noi sau vechi,
N-am reușit să-l fac să-audă,
Ci doar să miște din urechi.
Festivalul “Peştişorul de aur”
Când tot mai aprigă-i văpaia
Şi totul frige ca-n cuptor,
La Tulcea vine-un “peştişor”,
Că “peştii” mari sunt la Mamaia.
Soţia unui arbitru
Urmându-şi clasicele scheme,
Crezând că poate-l stimulează,
Se tot frământă-n pat şi geme;
El e convins că…simulează.

Unde nu-i cap…
Plângându-şi veşnic handicapul
Şi viaţa grea pe care-o are,
Se ia cu mâinile de capul
Uitat acasă la votare.
Similitudini
Când pe ramuri dormitează
Cu lăstunii şi sitarii,
Vrabia mălai visează,
Cam la fel ca demnitarii.
Cauză şi efect
Eu nu mă pierd uşor cu firea,
Dar mi se-ntâmplă câte-odată:
Când văd o bluză decoltată,
Mi se “dilată” mult privirea.
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Unei soliste sumar îmbrăcată
Văzând ce scurtă-i minijupa,
Gândesc, tânjind flămând ca lupul:
De nu câştigă mult cu trupa,
Ar face-o însutit cu trupul !
Mirifica deltă
În amurgul ce pluteşte,
Trece, legănat, o lotcă,
Ce în juru-i răspândeşte
Un puternic iz…de vodcă.
Lecţiile conului Iancu
Ironic şi subtil ne-a invitat
Să ţinem cont de sfaturile sale:
La vot, când cetăţeanu-i turmentat,
Ajung în Parlament doar mangafale !
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Campania electorală (definiţie)
Moment la care mulţi visează,
E perioada-aceea-n care
Se-mpart sacoşe cu mâncare
Şi străzile se asfaltează.

Caniculă
E zăpușeală în natură,
Că moleșeala-ți intră-n oase
Și mulți se-mbată de căldură,
Dar și mai mulți pe la terase.

Marcă înregistrată
Am cumpărat de la străini
Diverse tipuri de maşini
Şi-am perfecţionat în ani
Maşina care spală bani.

Constatare la serviciu
Constat, a nu știu câta oară,
Că am un șef ca o vioară;
De vrei să ai o viață bună,
Ești obligat să-i cânți în strună.

Elevii de astăzi
Trăim în școli un timp sinistru,
Când mulți elevi săraci la minte,
Vorbesc precum un prim ministru,
Sau tac precum un președinte.

Guvern de tranziție
Fiind “de tranzit”, soarta-i rea,
De-aceea-ncep cu toți să-njure,
Nu doar că moștenirea-i grea,
Dar n-au nici timp destul s-o fure.

De dragul femeii
Cuprinși de vraja unei rochii,
În stare sunt să-și scoată ochii
Și-mpinși de patimă, feciorii,
Se luptă pentru ea...ca chiorii !

Toate s-au scumpit
Când prin piață dau târcoale,
Cumpărând doar “cu bucata”,
Ochii-mi fug la “trufandale”,
Scumpe foc, ca și salata.

La un miting de protest
S-a dus la miting, temerarul,
Să-și strige-obida și mânia
Și-atât l-au altoit cu parul
Că nu mai simte nici hernia !

Guvernul Ponta la inundații
Se comportă parcă
Spre-a stârni deruta:
Unul merge-n barcă,
Restu-s duși cu pluta.

La început de guvernare
(dilemă în stil eminescian)
Dintre sute de reforme
Ce inundă largul zării,
Câte, oare, prinde-or forme
C-un ministru acătării ?!

Iohannis a pierdut o casă
Sunt cârcotași ce clevetesc:
Ca președinte, om cu rost,
Afacerile-i merg cam prost...
De țară, ce să mai vorbesc ?!

Primăvara în pădurile noastre
Nu mai e un handicap,
Frigul, parcă, se înmoaie;
Scot și ghioceii cap
Din mormanul de gunoaie.
Însurătoarea și zodiacul
Când ești în “săptămâna chioară”,
Ai parte și de ghinion:
Am insistat să-mi iau fecioară,
Și-am nimerit un scorpion !

Abnegație în justiție
Lucrând la stive de dosare
Ce-ascund în ele mari lichele,
Le-au cercetat atât de tare,
Că praful s-a ales din ele.
Vila primarului
Imobilul cu trei nivele,
Luxos, extravagant, cochet,
I-aduse faimă-ntre lichele
Și trei dosare la Parchet.
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“Prăjitura” politică parlamentară
Așa se face prăjitura
Pe care-o-nghite natul:
Mai micii sunt cu umplutura,
Iar șefii lor fac…blatul.
Cine ne deszăpezește ?!
Vin troienele stihiei
(Pentru urbe – o povară);
Fondurile primăriei
S-au topit de astă vară.
Vine bac-ul (à la Moleşag)
Absolvenţii vin în trap
Note mari să capete;
Cei ce sunt bătuţi în cap,
Vor pica pe capete.
Politicienii români
Lăcomoşi precum şacalii,
Fără să-i cuprindă jena,
Dau din plisc ca papagalii,
Dar înhaţă ca hiena.
Șah politic românesc
În viață dacă-ar fi minuni
Și dacă am putea alege,
Decât așa de mulți nebuni,
Mai de folos ne-ar fi un rege.
De toamnă
Mustesc de sevă şi savoare
Ciorchinii ce-ţi încântă gustul;
Mustesc şi eu de nerăbdare
Să mi se limpezească mustul.
Lansare la apă
(cu spargerea şampaniei)
Se-ncheie încă o etapă
Şi steaguri fâlfâie-n catarge;
Lansăm un nou vapor la apă…
Păcat de sticla ce se sparge.
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mihai mOLEȘaG
FanTEZIE

Haina cu care ieșim
în lume

alianţa pescărească
- fantezie electorală fără cap şi fără coadă -

La protocolul lansării unui volum de epigrame (al
meu), o cunoştinţă mă întrebă: – Cât îţi iese la afacerea
asta? - Ce afacere? zic. – Asta cu cartea, zice. – Ce? …
bani? Nu-mi iese nimic. Cunoştinţa mă privi dezamăgită şimi dădui seama că, după părerea ei, nu mai valoram nimic
în lumea asta mare. Am continuat, apoi, să discutăm despre
preocuparea mea literară, despre pasiunea pentru epigramă, începutul, cum fac, editura, satisfacţia, munca, inspiraţia, chinul, manuscrisul, drumurile, cartea, sponsorul.
Mă înflăcărasem şi o parte din trăirea mea interioară se
oglindi sub forma unei revelaţii în ochii cunoştinţei mele. Se
bucura împreună cu mine. Poate mă invidia. – Cred că eşti
foarte satisfăcut, zice. – Frumoasă, zic, cu ochii la preţioasa
ei haină de blană, a costat ceva. – A, nu mă-ntreba! – De
ce-o porţi ? zic (întrebare hodoronc-tronc). – Mi-am luat şi
eu un lucru bun, o haină cu care să pot ieşi în lume.
– Şi cât îţi iese la afacerea asta ? (întrebare hodoronc tronc - trosc - pleosc). Stupoare, nedumerire curiozitate şi
mai ales suspiciune: eram sărit de pe fix sau îmi băteam
joc ? De noi se apropiară doi tineri. Un băiat şi o fată. El cu
un reportofon, ea cu un notes. – Suntem de la ziarul Cutare,
spuneţi-ne, vă rugăm, ce reprezintă epigrama pentru dumneavoastră ? – Este, mă trezii eu vorbind, un mijloc de comunicare cu cei din jurul meu, este limbajul meu
caracteristic şi preponderent. Apoi, brusc, dădui drumul unei
propoziţii intergalactice şi atemporale : - Este haina cu care
ies eu în lume. Tinerii păreau mulţumiţi de răspuns. Protocolul era în desfăşurare. Cunoştinţa mea dispăruse. O făcusem de oaie ? În definitiv, ce-am spus ? Fiecare om iese
în lume cu haina pe care o are. Haina-om onest, haina -jigodie, haina - aroganţă, haina - umilinţă, haina - demnitate,
haina - discurs politic. Nu haina îl face pe om?

Numele nu vine de la pescar, ci de la peşte, dar
nu puteam să-i zic peştească că (scuzaţi cacofonia) nu suna
frumos. Aşadar, „Asociaţia peştilor de apă dulce de pretutindeni din ţară şi mai ales de la munte dar şi de prin iazuri
şi heleştee, sau din alte locuri” (prescurtat APDABKKDHJETC) se hotărî să se prezinte în alegeri sub forma
unei alianţe între reprezentanţii a două specii absolut asemănătoare, dar din care, prin intervenţii de ordin trans-morfologico-fiziologico ( de fapt, transformologico-geolo-fizico)
patologico-chirurgical cu laser, să se obţină un cu totul şi
de altă natură subiect, priceput la predicat. Prin urmare, au
fost desemnaţi, ca reprezentanţi, Păstrăvul şi Zvârluga, recrutaţi din păstrăvărie, respectiv din zvârlugărie, că altfel nu
pot să-i zic. Ideea era cam aşa : prin disectomie (un termen
intrat în practica medicală cherhanală cu ocazia acestei intervenţii), să se separe Păstrăvul în două, să se păstreze
doar capul, adică PĂSTR, fiind nume predestinat pentru un
cap, iar ĂV-ul să se zvârle, iar de la zvârlugă să se zvârle
ZVÂRL-ul şi să se păstreze UGA, realizându-se, în paralel,
îndepărtarea consecinţelor prejudecăţii că peştele de la
cap
se-mpute. Următoarea fază a operaţiei ar fi asamblarea, prin procedeul aglutino-fuzio-joncţio-îngemăno-potrivelii a celor două segmente, rezultând PĂSTRUGA, un
produs al democraţiei moderne, care va reprezenta platoul
continental al ţării noastre în relaţiile cu Marea Neagră, în
vederea aderării la Uniunea Europeană. Dacă nu, în cadrul
unui program naţional implementat de guvern, el va rămâne, definitiv, pe platou.
Avertisment : Aceasta este o fantezie; nici un animal nu a fost agresat şi nu a suferit traume fizice şi psihice.
Consumul exagerat de alcool dăunează grav sănătăţii. Nu
vă aplecaţi în afară ! Dacă apar manifestări neplăcute, acestea cu siguranţă nu au fost organizate de vreun partid politic. Trăiască lupta pentru pace! („Acum”, 25 mai 2004)
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REMEMBER
Ion Tutunea-Hercinicul
(n. 1948- d. 2019)

Cu spiritul împrumutat din Tine
Cu spiritul împrumutat de Tine îmi plânge trupul –
Sfeşnic spart răsfrânt în ochii orbiţi de scrijelirea luminii
Stau priponit de-o stea din Ursa Mare şi trâmbiţez bubuitor
din creieri Vă încrestez ideile-mi turbate rebel fiind jelit
de aste moarte Visat de sălcii înspăimântat de tremurul
egretei prin trestii înserate Călcat de armăsari sălbatici
pe ochi şi pedepsit de cer la nefiinţă De doruri zdrenţuit
crăpat de vise- umbră lătrată straniu din culise
Stropit cu amintiri dar nezdrobit – plâns de
rănit – m-a ostenit lumina Preamărite trosneşte-mi
cerul însângerându-mi vulturii pustii tăiaţi de ciudăţenii
rânduri rânduri şi nu mai ştiu pe unde mă duc –
Călăii de întuneric ostili Ţie vin să îmi pună privirea pe
butuc...
(din vol. Elegii Tulcene, 2006)

Scânteiesc aprins în jar
Sufletul meu-astru pâlpâitor mocneşte în fortăreaţa
trupului damnat sclipiri multicolore dinafară îl
răsfaţă şi-l şlefuiesc chemări extraterestre
El este izvorul dincolo de Este prin zori de dimineţi
nepământene când pe estacada gândului cu şoapte îmi
frunzăreşti tăcerea adumbrită cu perfide războinice
priviri încerci viclean să mă îngrop în Tine precum o
scânteiere aprinsă în jar pe coame înspumate
din care noaptea se dezgroapă ritm întunecat....

Olimpiu Vladimirov
( n.1942- d.2017 )

Se ascut lăncile
Înrădăcinat într-o colibă pescărească la răscruci de
întretăiate părtii înspre sentimentale răni jerfindu-mi
peste prăpăstii adolescentinele gânduri strecurate prin
spectrul deznădăjduirii care îmi cară în suflet
caravane de iubiri din câte vieţi tainic păstrate şi
scrumite pe scandaloase ruguri omenite cu roua
ţâşnită din atâtea străbune înjunghieri suite în
braşe de cruci unde stau tolănite nălucile morţii
hrănite de sub pleoapele cerului înfrânte odoare de
credinţa fremătătoare izvorâtă din capătul născător
şi privirii unde prin golfuri adâncite de neliniştitoare
tăceri se ascut lăncile de strigăte aburite care
dezlăcătuiesc naşterea abisului luminii...

Nimic mai mult
Într-o singură lacrimă
port Dunărea
şi mormintele celor dragi ;
Nimic mai mult ...
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Tănase Caraşca

Atmosferă

(n.1950- d.2019 )

Câtă piatră şi cât vânt
zac zidite-ntr-un cuvânt !
întuneric din miez crud,
doar nisipul este ud
Neagră funie de fum,
noaptea-i îngropată-n scrum
Clipa ce respiră lut
mă întoarce-n început.
Tensiuni
Abandonate gesturi. Mărunţiş de semne.
Se joacă norocul în flux şi reflux ;
Cine rămâne să mă roage, să-ndemne
valeţii şi regii şi damele de lux ?

Respect
Carevasăzică, pe la noi prin ţară
Circulă zicala, cum că bunăoară
La sfârşit de nuntă, când se cântă marşul,
Prima dată fina s-ar culca cu naşul !

Culorile-s triste. Ciudaţi jucătorii.
Spre hulpave hăuri e drumul căderii ;
Spaima din ochi zăvorăşte şi zorii...
în ţipătul crud, nemilos al durerii.

Asta-i o prostie, o spun şi nu-s laş,
Că în viaţă-am fost de patru ori naş.
Credeţi că zicala a fost aplicată
La vreuna din patru ? Nici măcar o dată!

Madrigal
scriitorului Carol Feldman
la 75 de primăveri

Chiar de-aud pe unii, eu nu protestez,
Îi las să vorbească, îi încurajez,
Că pe lumea asta toate au un rost
Şi în gând mă-ntreb: „Oare am fost prost ?”
De ce zic acestea? Că un oarecare
Mi-a istorisit ieri o întâmplare
Despre-un naş cu fina, ca-n vorba ceea,
Au continuat mult după aceea.

Revii în urbea-n care te-ai născut
când soarele sărută vechi catarge
şi poezia unui drag trecut
rimează valuri fără a le sparge.

Aici paranteza, trebuie s-o fac
Să-nţeleagă lumea ce nu-mi e pe plac,
La zicala asta ce-aş dori-o ciuntă
Aici a fost după, n-a fost chiar la nuntă.

Treci cu privirea casă după casă
şi-ai vrea s-o ştii la geam, încă, acolo;
Răspuns îţi dă perdeaua vaporoasă
făcând un semn spre fluviu : joacă, polo !

Un ţigan, ca omul şi el însurat,
Cu treburi de-acasă în târg a plecat,
Iar piranda lui, ţigancă focoasă
A rămas sărmana singură acasă.

Surâzi ironic, poate fi o glumă,
dar paşii ţi se pierd, ecou, în zare
pe străzile ce vor mereu să spună
că au un capăt care creşte mare.
(din vol. Nimic mai mult, 2013 )

Harnic, omul nostru şi-a văzut de treabă
Şi şi-a terminat lucrul mai degrabă,
Aşa că se-ntoarse mai devreme acasă
Gândind la piranda, soaţa lui frumoasă...
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Dar surpriză mare, treaba dracului
În pat era naşul cu piranda lui.
-Săru’ mâna, naşu’, acu-i faci saftea
Lu’ fina matale, lu’ piranda mea ?
Naşul speriat, în flagrant surprins,
În genunchi şi coate sta cu botul prins.
De sub el piranda, la ţigan chiorâş
Se răsti : - Ce stai, ce te uiţi holbat ?
Iaca, a venit naşul! Să-mi fac fala
Am vrut să-l servesc, cum e rânduiala
Cu ceva anume, mai deosebit,
Să-i arăt respectul ce-i e cuvenit !

Bat clopote-n dunga de bronz
a speranţei, când
fiice şi fii vin la-ntâia scăldare,
părinţii şi preoţii dănţuiesc pe-ndelete
sfinţind cu iubire o altă născare

Vii de la oraş, spuse cu venin,
Ai adus pişcoturi, o sticlă cu vin,
O cafea cu zahăr, ca să-i fac pe plită
Să-i arăt respectul aşa cum merită ?
-N-am adus, răspunse ţiganul prostit.
-Vezi, că pân’ la urmă tot eu am gândit ?
Ştiam că pe tine nu te duce capul...
Eşti sărac şi gata, fă-o pe săracul!

Bat clopote-n dunga de bronz
a durerii
când drumul se-ncheie
şi timpul se frânge;
nu-i loc pentru dansuri
ci doar de-ntuneric, când
clopote bat în dunga de sânge,

A venit năşicul, la noi a venit
Şi am căutat ceva de servit.
Am deschis cămara, raftul de pe hol,
Nu-i nimic prin ele, frigiderul gol!
Nu-i nici o dulceaţă, sau magiun, ceva,
Cu ce-mi spăl obrazul, cu ce altceva?
N-am avut nimică, greu de priceput ?...
L-am servit pe naşul cu ce am avut!
( din vol. Haz...fără necaz, 2017 )

Ştefan Romeo Ghioc
(n. 1944- d. 2011)
Sfânta Treime
Bat clopote la Sfânta Treime
a cununii, a botezuri, a moarte
sfinţind necurmata Treime a vieţii
ca viaţa să curgă, necurmat,
mai departe...
Bat clopote-n dunga de bronz a iubirii
cu bronzuri slăvind şi cântând cununia
nuntaşii şi preoţii dănţuiesc
iar cu mirii
slăvind începutul, zidind temelia

Bat clopote sfinţind liturghii matinale,
bat clopote-n vecernia serii
cu veacuri trăite-ntre-aceleaşi hotare
din bronzul iubirii în dunga durerii,
Bat clopote la Sfânta Treime
sfinţind cununii, şi botezuri şi moarte
cu bronzul slăvind Treimile Vieţii
ca viaţa să curgă, necurmat, mai departe...
Într-un anume fel...
Într-un anume fel
se poate spune că sunt bolnav.
Da, sunt bolnav făr’ de scăpare
pentru că nu pot să mă
satur de tine,
să te inspir toată
în sufletul meu
aşa cum tu mă inspiri
în tot şi în toate ;
să te sorb cu privirile
nemailăsându-te privită
de nimeni, să-ţi sorb
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zâmbetul tot, să nu-l
mai vadă şi alţii.
Da, într-un anume fel
sunt bolnav fără leac
de cea mai dulce-amară
suferinţă a lumii...

ne-au fost anii o cometă
prin terestrul univers
şi-am strâns zori de fericire
în al vieţii magic vers
(din vol. Clipa, 2012 )

(din vol. Inima timpului, 2012)

Cici Maria Drăgan

Stanislav Popescu

( n.1943- d. 2013)

( n.1934- d. 2015 )

Dimineaţă banală
Coşmar
ne trec săptămânile-n stoluri grăbite
şi nopţile curg lunecos peste noi
deasupra ne-atârnă prelungi stalactite
şi vânturi ne mână-n năprasnic şuvoi
cad roi meteorii din ceruri obscure
lavine ne-ameninţă negrul exod
şi haite de lupi ne pândesc din pădure
iar clici de neoameni ne fac eşafod
sfârşitul se-apropie apusul răsare
şi bezne se-ntind pe întregul pământ
căci omul de propria mână dispare
şi nu-l mai salvează decât Domnul Sfânt
La aniversarea căsătoriei
patruzecişitrei de ani
sunt aproape cât o viaţă
şi-n acest prelung răstimp
am strâns soarele în braţe
Doamne-ţi mulţumesc aprins
că ne-ai înstelat cu dor
spre –a spori lumina lumii
cu făclia inimilor

Strada se înfioară uşor sub adierea molatică a
vântului. Îşi aţinteşte privirile miilor de paşi departe, spre
capăt, dincolo de coroanele înalte ale copacilor.Încearcă să
cuprindă, să soarbă prima geană de lumină. Începe o nouă
zi, murmură încet către salcâmul care-şi clincheţeşte frunzele prelung. S-a trezit înainte. Mă simt ca un râu învolburat
în dimineaţa asta, zice strada plină de avânt. Dar nici măcar
nu ştii ce-i ăla un râu, zice salcâmul mustrător. Cum să înţelegi ce simte râul? Simt. Simt sângele pulsând în orice
casă, suspină prelung strada. Iată, la numărul trei se deschide fereastra de la mansardă. Îl cunosc foarte bine pe
proprietar, zice salcâmul. În fiecare dimineaţă îşi propteşte
bicicleta pe trunchiul meu. Vezi rosăturile de la ghidon, întreabă copacul, deşi nu crede că strada şi-ar pierde timpul
să-i vadă lui scoarţa scorojită. La geam, cu perdeaua atârnând şui într-o parte, un cap buhos, cu ochi mijiţi şi calzi de
somnul abia stins, pare că visează încă. Moţăie dulce. Aş
mai dormi vreo trei ore, zice bărbatul murmurând. Sau vreo
zece vieţi, adaugă prea puţin convins. Apoi cască prelung
aţintind interiorul camerei din care răzbate spre el răsuflarea
caldă şi molcomă a nevestei. Ea mai are timp de somn, cei pasă, zice uşor înciudat. La numărul cinci nu se simte nicio
mişcare, spune strada, cred că gemenii n-au şcoală azi sau
poate au, dar... Salcâmul îşi clatină frunza mângâiat de
vânt. Aşa încuviinţează el uneori...”
(din vol.Tăria firului de iarbă, 2012 )

238

STEAUA DOBROGEI, serie nouă II, anul III, nr. 5-6, IUNIE - DECEMBRIE 2020

Cititorilor noștri
Citiți-mă când sufletul vă plânge,
Citiți-mă când sufletul vă râde,
Citiți-mă în nopțile cu lună,
Citiți-mă gândind la clipa de pe urmă.
Citiți-mă și ziua dar și noaptea,
Trăiți cu mine-n gând mereu,
Să nu lăsați iubirea să vă scape,
Căci veți trăi cea mai cumplită noapte…
Scriu pentru tine, cititorule, pentru a putea ajunge în acel loc de unde privesc spre lume toate
dorurile tale.
Citește și nu uita, sunt lângă tine încercând să-ți deschid porțile unei lumi aproape perfecte.
Privește în jurul tău, dragul meu cititor, poate te întrebi cine sunt.
Iată răspunsul: sunt o picătură de ploaie strivită între genele tale grele de visuri, sunt un gând
hoinar rătăcit în părul tău, roua dimineții târzii incendiată de soare, secunda - boabă de nisip căzând
în clepsidra fără sfârșit. Sunt firul de iarbă peste care treci acum grăbit, sunt frunza pe care o ții acum
îngândurat între degete. Sunt raza de soare care îți mângâie privirea. Sunt ultima silabă pe care aș dori
să o rostești înainte de a visa și sunt primul tău gând.
Citește-mă! Ochii tăi deschid spre mine universuri, zâmbetul tău mă îmbată de o beție cerească.
Atingerea ta e pentru mine curcubeul. Dacă viața mea ar fi clipa petrecută acum cu tine, nu mi-aș dori
o alta. O clipă să mă privești, să îmi zâmbești, să mă atingi, să mă înțelegi, să nu mă lași din mână.
Aș vrea să-ți dăruiesc luna de pe cer, dar … e prea sus. Aș vrea să-ți aduc o stea, însă e prea
departe. Și ce altceva aș mai putea să-ți ofer decât aceste rânduri ce alcătuiesc revista Steaua Dobrogei,
ca doi ochi frumoși și un zâmbet cald care să-ți călăuzească pașii.
Și toate acestea, cititorule, pentru că doresc din tot sufletul să mă cunoști, să mă prețuiești și
să mă păstrezi într-un colț al ființei tale. De ce? Pentru că fiecare dintre noi trece pe lângă cineva fără
să-l vadă, uitând să-și ia rămas bun.
Își îndeasă în desagi tot ce ți-a lăsat: și bani, și gânduri, și iubire - dacă a avut timp de ea - și
pleacă, eliberat de toate. Așa e omul, cititorule … acum e lângă și apoi o zbughește afară, fără scrupule.
Și pe stradă de fapt, când vrei să traversezi, cineva îți dirijează trecerea liberă. De multe ori e un
polițist, dar nu tot timpul.
Vă rog, treceți, prieteni … Dincolo, veți dori să vă întoarceți!
Cititorule, trebuie să fii „trecut, prezent și viitor”!
Eu, o noapte albă, o nălucă poate? O pădure de mâini zgâriate și sângerânde ce se întind spre
cer, spre vindecare. Sunt, de asemenea, o piatră vorbitoare, sunt o floare ce-ți crește la picioare în
așteptarea gândurilor, dorințelor, propunerilor tale.
Le așteptăm așa cum te așteptăm pe tine să ne fii aproape în acest demers, să ne bucurăm, să
trăim împreună farmecul redescoperirii vieții în doi: oameni - Cititori și noi, redacție - Revistă.

Te așteptăm!
Redacția
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Ing. Ion Dumitru RIȚCO
-S.C. VERITAS S.A. Telița SPONSOR AL REVISTEI DE CULTURĂ
”STEAUA DOBROGEI”
• Dl. Ing. Ion Dumitru RIȚCO s-a născut în Ciucurova, la 20 mai 1949.
• Școala Generală: comuna Ciucurova, Tulcea
• 1963 – 1967: Școala Tehnică Agricolă Poarta Albă
• 1967 – 1970: Liceul din orașul Babadag
• 1970 – 1975: Facultatea de Agronomie a Institutului Agronomic ”Ion Ionescu de la Brad” – Iași
• 1975 – 1977: inginer agronom Slava Cercheză
• 1977 – 1982: inginer - șef de fermă și inginer șef în Sarichioi
• 1982 – 1 martie 1990: inginer pedolog la Oficiul de studii pedologice Tulcea
• 1 martie – 1990 – 13 septembrie 1992: inginer agronom în satul Telița, comuna Frecăței
• 13 septembrie 1992 – 2019: manager general și fondator al S.C. VERITAS S.A. Telița
• Muzica preferată: Simfonia a IX-a cu finalul Odă bucuriei de Ludwig van Beethoven pe versuri de
Schiller, adoptată ca imn oficial al Uniunii Europene.
• Porecle: ”Neamțu”, ”J.R.” și ”Iepurașu‘ ”
• Familist convins, face donații către mănăstiri și biserici, în viața de zi cu zi se conduce după devizele:
- ”În fiecare plantă înflorită, nestinsă sete de frumos palpită...”
- Schimbarea altora începe cu schimbarea noastră.”
***
¬ Societatea Comercială VERITAS S.A. Telița de la înființare până în prezent s-a închis numai pe
profit!
¬ În ultimii ani Societatea Comercială VERITAS S.A practică și agricultură ecologică, ținând seama
de cerințele europene.
¬ Societatea are certificat ecologic la suprafața exploatată.
¬ Principalele culturi ecologice, cu rezultate bune în ultimii cinci ani, sunt grâul, rapița și floarea
soarelui.
¬ Producția rezultată de la culturile menționate este livrată numai la export.
Cu excepția unor scurte citate din presă, reproducerea textelor, fără acordul scris al editorului, este interzisă și se
pedepsește conform legislației în vigoare. Autorii își asumă integral răspunderea morală și juridică pentru toate informațiile
cuprinse în texte, pentru opiniile și atitudinile exprimate, precum și pentru orice acuzație de insultă, calomnie, plagiat sau
piraterie intelectuală.
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Cu ocazia Sărbătorilor de iarnă și a
Anului Nou,
urăm tuturor iubitorilor de artă, literatură și frumos
tot binele din lume!
Redacția

REGINA MARIA A ROMÂNIEI,
PRINCIPESĂ DE EDINBURGH (1875 - 1938)

145 DE ANI DE LA NAȘTERE (1875 - 2020)
„Am venit în România ca un viteaz tânăr și vesel,
gata să intru în rândurile voastre, să mă închin la steagul vostru,
să pășesc neînfrântă alături de voi, cu un cântec pe buze,
bucuroasă de orice greutate, de orice străduință,
poate prea îndrăzneață și neascultătoare,
dar a voastră cu inima și cu sufletul.”
Maria, Regina României, Povestea vieții mele,
vol. II, Iași, 1991.

