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„O cultură nu e făcută de cinci sau
zece oameni, ci de sute şi mii de

scriitori, cărturari, oameni de ştiinţă,
gânditori critici, artişti, gazetari“.
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LITERATURA ÎN FOLOSUL DEMOCRAŢIEI
ŞI DEMOCRAŢIA ÎN

SLUJBA CULTURII LA ROMÂNI, DAR ŞI ÎN FOLOSUL
DICTATURII COMUNISTE

Al. Florin ŢENE
PREŞEDINTELE

„LIGII SCRIITORILOR“  DIN ROMÂNIA

I. FIRAVE IDEI DE DEMOCRAŢIE LA ÎNCEPUTURILE LITERATURII ROMÂNE.

În istoria Ţărilor Române democraţia
prin cultură a apărut mult mai înainte decât
democraţia promovată de politic. Însăşi cuvântul
grec demoskratos înseamnând: demos “popor“
şi kratos ” putere“, ne duce cu gândul la faptul
că această formă de guvernare este menită să
asigure egalitatea cetăţenilor în faţa legii,
libertatea cuvântului, a presei, a întrunirilor,
participarea la guvernare prin instituţiile
democratice, ca parlamentul, votul universal,
etc.

Aspiraţiile poporului român spre
democraţie au existat aproape dintotdeauna.
“Psaltira în versuri” (1673) a lui Dosoftei,
tipărită în Polonia la Uniev, este printre primele
lucrări literare în care sunt abordate unele
elemente democratice, într-o perioadă când
“dreptatea umbla cu capul spart “ şi dorinţa de
libertate faţă de turci răbufnea în versurile : “Ne-
au suit păgânii în ceafă/ Cu rău ce ne fac şi ne
cer leafă ”. Însăşi faptul că Grigore Ureche
aducând o serie de date în favoarea tezei sale
despre originea comună a Valahilor şi
Moldavilor, inclusiv atitudinea ostilă faţă de
cotropitorii turci în cronica sa “Domnii ţării
Moldovei şi viaţa lor“, este o formă de luptă în

implementarea unor firave elemente democratice
în rândul populaţiei din spaţiul Danubiano-
Carpato-Pontic. Acelaşi lucru se află şi în
“Letopiseţul Ţării Moldovei “ a lui Miron Costin
(1633-1691), în care prin faptul că arată cum a
venit la domnie Alexandru Vodă Ilieş,
cronicarul subliniază starea de mizerie a
ţărănimii ca o fierbere ”în greutăţi şi netocmele“
din care pricină uşor au putut fi răsculaţi
împotriva stăpânirii.

În toată literatura începutului
istoriografiei în limba română, inclusiv în
“Cronica Ţării Româneşti“ a lui Radu Popescu
şi în “cronica anonimă” pe care N. Bălcescu a
publicat-o sub titlul “Istoria Ţării Româneşti
dela 1689 încoace, continuată de un anonim“
unde este zugrăvită epoca lui Brâncoveanu.
Descoperim aspiraţiile ţărănimii spre o viaţă mai
bună şi sperând la firave elemente democratice
şi sociale.

În acea perioadă Isaac Newton publica
“Principiile matematice ale filozofiei naturale“
(1687), iar francezul Nicolas Malebranche căuta
să înlăture de pe poziţii idealist-teologice
dualismul lui Descartes, scriind “Despre
căutarea adevărului “(1674-1675).

II. IDEI DEMOCRATICE PROMOVATE DE LITERATURA SECOLULUI XIX

În literatura română de la sfârşitul
secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al
XIX-lea, prin reprezentanţii Şcoali Ardelene, se
ducea lupta împotriva instituţiilor pe care se
sprijinea orânduirea feudală, împotriva
obscurantismului şi pentru luminarea poporului.
Lucrările ce au făcut obiectul acestor idealuri au
fost: ”Istoria lucrurile şi întâmplările
Românilor“ de Samuiel Micu, “Hronica
Românilor şi a mai multor neamuri“ de

Gheorghe Şincai şi “Istoria pentru începutul
Românilor în Dachia“ a lui Petru Maior. Prin
scrierile lor aceştia au militat pentru ideea
unităţii Românilor. Atitudinea lor era văzută ca
progresistă cu tendinţe democratice, de
neacceptat de ocârmuitori. Însă, ideile
democratice în Principatele Române în secolul
XIX au venit prin filiera literaturii şi artei
promovate de boierii cu dragoste de cultură ca
Iancu Văcărescu şi Iordache Golescu, fratele lui
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Dinicu. Gheorghe Lazăr deschide în 1818, la
Sf.Sava, prima şcoală superioară în limba
română din Ţara Românească. Publică în 1820
un abecedar “Povăţuitorul tinerimii“, iar
Constantin Dinicu Golescu scrie ”Însemnare a
călătoriei mele făcută în anii 1824, 1825, 1826“,
în paginile căreia găsim imaginea vieţii ţărănimii
exploatate, metodele cu care se storceau birurile
de la ţărani. Un om cu idei înaintate a fost Ionică
Tăutu, un boiernaş moldovean, autor a unor
pamflete politice. Ca şi Dinicu Golescu, el a
luptat cu arma scrisului pentru smulgerea
poporului din întunericul inculturii şi pentru
dreptatea socială într-un context democratic.

În slujba ideilor progresiste, în preajma
revoluţiei de la 1848, un rol important l-au avut
publicaţiile periodice. Ion Eliade Rădulescu, cu
sprijinul lui Kisseleff, editează “Curierul
Românesc“, primul ziar din Muntenia. În acelaşi
an apare, din iniţiativa lui Gh.Asachi, la Iaşi,
“Albina Românească“, iar în 1836, Eliade
adaugă gazetei sale un supliment literar:
”Curierul de ambe sexe”, urmat fiind de Asachi,
care editează şi el ”Alăuta Românească“ (1837).
În Transilvania, Gheorghe Bariţ scoate în 1838,
la Braşov,”Gazeta de Transilvania“, căruia îi
adaugă un supliment “Foaie pentru minte, inimă
şi literatură“. În acelaşi ritm cu transformările
economico-sociale din principate, presa
românească promovează idei democratice,
pătruzând în mase. În 1844, în urma înţelegerii
cu Ion Ghica şi cu N. Bălcescu, Mihai
Kogălniceanu scoate o altă revistă -
“Propăşirea“. Numele revistei fiind socotit de
cenzură prea revoluţionar şi democratic a făcut
ca să apară doar cu subtitlul “Foaie ştiinţifică şi
literară“. După câteva luni de la apariţie, revista
a fost suprimată din ordinal lui Mihai Sturza.

O parte activă la mişcarea revoluţionară
de la 1848, o au gazetele ”Poporul Suveran“ şi
“Pruncul Român“, care apar în timpul revoluţiei,
promovând idei revoluţionar-democratice. În
ultima publicaţie amintită din 8 iulie 1848 C.
Aricescu publică “Odă la eroina română, Ana
Ipătescu“. Trebuie să spunem despre “Marşul
Revoluţionar“ al tânărului poet Ioan Catina.
Ideile înflăcărate ale acestui marş urmăreau să
dinamizeze mulţimea în luptă pentru democraţie
şi libertate.

“Finul Pepelei, cel isteţ ca un proverb “-
cum îl caracterizează în poezia “Epigonii“
poetul Eminescu - Anton Pann (1794-1854) nu a
fost un simplu tipăritor de literatură populară.
De remarcat în privinţa ideilor ce le propagă este
“Povestea vorbei“ care reflectă şi critică
moravurile vremii, inclusive instituţiile de stat.

Mişcarea literară din Ţara Românească
în secolul XIX, în care sunt evidenţiate idei
democratice, cunoaşte un avânt deosebit prin
creaţia lui Vasile Cârlova, Gr.Alexandrescu,
M.Kogălniceanu, Ion Eliade Rădulescu, Ion
Ghica, N. Bălcescu, D. Bolintineanu, Cezar
Bolliac, Alecu Russo, Vasile Alecsandri,
Costache Negruzzi, M. Eminescu, etc.

Era perioada când în Europa, mai ales în
Franţa, Honore de Balzac (1799-1855) prin
romanele sale dezvolta ideile unui romantism
revoluţionar pus în slujba viziunilor democratice
ale vremii: ”Iluzii pierdute “, “Istoria măririi şi
decăderii lui Cesar Birotteau“, în Germania
Berthold Auerbach (1812-1882) publică
povestiri de inspiraţie rurală şi romane din care
transpiră idei democratice, la fel în Ungaria
Gergely Csiky (1842-1891) dramaturg care prin
piesele “Proletarii“ şi “Mizerie cu zorzoane“
evocă lumea maghiară care aspira spre o
societate democratică.

III.DEMOCRAŢIA PROMOVATĂ ÎN LITERATURA ROMÂNĂ
DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XX.

În secolul XX, până la cel de al doilea
război mondial, majoritatea literaturii scrisă şi
publicată de autori români promova ideile
democratice ale vremii. România era integrată în
sistemul de valori europene. Revistele literare, o
parte din ele, susţinute de Fundaţiile Regale
publicau o literatură ce promova idei
democratice, oglindind realitatea socială a ţării.
Era perioada când apăreau romanele lui

Rebreanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Camil
Petrescu, Gib Mihăescu, Ionel Teodoreanu, alţi
romancieri şi nuvelişti, care prin operele lor,
scrise în deplină libertate de exprimare,
oglindeau realităţile sociale, inclusiv ideile
democratice şi contradicţiile diferitelor ideologii
ce străbăteau Europa. Poeziile şi pamfletele lui
Tudor Arghezi erau o armă în folosul
democraţiei, poemele lui Adrian Maniu,
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Demostene Botez, G. Topârceanu, Al. Philipide,
Camil Baltazar, Aron Cotruş, Otilia Cazimir,
Pillat, Fundoianu, Voronca, Stancu, Crainic,
Voiculescu, Blaga, făceau poezia paternităţii şi
proză etnografică, alţii autohtonizau
simbolismul şi se dedicau poeziei roadelor,
ortodoxiştii împărtăşeau doctrina miracolului,
iar Lucian Blaga având propria doctrină, a
misterului. Tzara, Urmuz, Ion Barbu, Vinea,
Matei Caragiale abordaseră dadaismul,
suprarealismul şi ermetismul. După cum se
observă era un evantai policrom de modalităţi de
exprimare a multitudinilor de idei, mulţumind
din toate punctele de vedere cititorii. Critica lui
Zarifopol, Ralea, Vianu, Pompiliu
Costantinescu, Şerban Cioculescu, G.Călinescu,
promova ideile democratice şi etice din operele
comentate, diversitatea stilurilor şi estetica
acestora.

În această perioadă este promovată proza
memorialistică, noul roman citadin, literatura
feminină, poezia profesiunilor, poeţii provinciali
şi noua generaţie cu filozofia neliniştii, aventurii
şi experienţelor (sunt promovate filozofiile
miturilor lui Pârvan, Nae Ionescu, Blaga), şi
noua generaţie de romancieri gidieni, cum ar fi
Mircea Eliade, Celarianu, Anton Holban, etc.
Însă, nu trebuie uitat că Ralea ducându-se la
Institutul de Istorie Universală, unde era Iorga
director, ca emisar din partea prim-ministrului
Armand Călinescu, să-l anunţe că regale Carol al
II a hotărât să-l asasineze pe Corneliu Zelea
Codreanu, Nicolae Iorga a replicat: ”Mai bine l-
ar asasina pe Arghezi“. Motivul era epigrama pe
care o scrisese poetul la adresa lui Nicolae Iorga:
”E înalt ca un proţap/, are barbă şi nu-i ţap A
supt ţara sub trei regi,/ Şi- are toţi copiii blegi. “

Revistele (Contimporanul, Viaţa
românească, Convorbiri literare, Unu,
Semănătorul, etc.), cotidienele ce aveau pagini
săptămânale de cultură şi editurile publicau o
gamă diversă de literatură, fapt ce putem spune
că exista o adevărată orientare democratică în
programul lor editorial. “Contimporanul“ (1922-
1932) lui Ion Vinea promova modernismul de
avangardă, în această publicaţie găsim
semnăturile lui Gherasim Luca, Tristan Tzara,
Ilarie Voronca, Geo Bogza, Brunea-Fox, “Viaţa
Românească“ în care descoperim semnăturile lui
Sadoveanu, Garabet Ibrăileanu, George

Topârceanu, Ionel Teodoreanu şi mulţi alţii. Tot
în aceast timp scriitorii cu gândire socialistă se
încadrau în contextual democratic existent în
ţară. Ei (Al.Sahia, Panait Istrati, Bogza, Brunea-
Fox, Pană, etc) promovau ideile unui socialism
european democratic. Chiar Panait Istrati după
vizita făcută la Moscova s-a lămurit de
“socialismul“ promovat de sovietici, publicând
în acest sens articole în care dezvăluia adevărata
faţă a ideologiei bolşevice impusă de Stalin şi
acoliţii lui.

În această perioadă francezul Jean-Paul
Sartre (1905-1980 ), filozof, prozator, dramaturg
şi eseist, având idei de stânga, fondatorul
existenţialismului ateu prin lucrarea “L`etre et le
neant“ (Fiinţa şi neantul) publicată în 1943
dezvăluia teza libertăţii individului, a necesităţii
obţiunii, a libertăţii determinată de
intenţionalitatea continuă a conştiinţei. A avut
legături strânse cu URSS. Tot în acestă perioadă
Louis Aragon, poet şi prozator francez, soţul
Elisei Triolet aderă în 1927 la comunism,
publicând în 1949-1951 romanele de angajare
politică “Comuniştii“ şi “Săptămâna patimilor
“(1958 ). În 1946 publică “Omul comunist“. Tot
în Franţa, Henri Barbusse (1873-1935), militant
comunist, iniţiatorul mişcării pentru pace,
publică proză realistă în genul lui Zola.
Principala lui lucrare este romanul ”Focul“.
Aceşti trei scriitori francezi sunt suspectaţi că au
colaborat cu serviciile secrete sovietice, cu
temutul KGB. Spre deosebire de aceşti scriitori
francezi, (şi ca ei mulţi alţii din diferite ţări
europene, care au colaborat cu serviciile secrete
moscovite, în folosul unei ideologii criminale,
numită comunism) se pare că în România,
scriitorii nu au aderat şi nu au făcut “jocul“
Moscovei. Nici măcar Constantin Dobrogeanu-
Gherea sau Al. Sahia, care au avut această
tendinţă de a “juca” cum cânta aparatul de
propagandă sovietic, nu s-au înscris pe
traiectoria moscovită. În ţara noastră democraţia
se instalase definitiv, se modernizase economia,
indicele de creştere al ei era în ascensiune şi
datorită Casei Regale. Iar scriitorii, crescuţi în
democraţie şi educaţi, scriau în spiritul acesteia.
Cititorii provenind din rândul maselor nu gustau
ideologia marxist-comunistă străină spiritului şi
fiinţei românului.
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IV. LITERATURA ROMÂNĂ ÎN DEFAVOAREA DEMOCRAŢIEI, SLUJNICA UNUI
REGIM CRIMINAL - COMUNISMUL. (REALISMUL - SOCIALIST).

Odată cu intrarea tancurilor ruseşti în
ţară în august 1944 şi eliminarea persoanelor
competente din aparatul de stat şi din
întreprinderile economice, înlocuirea lor cu
membrii P.C.R. sau simpatizanţi (septembrie-
octombrie 1944), formarea guvernului condus
de dr. Petru Groza (6 martie 1945), votarea la 3
august 1948 de către Marea Adunare Naţională a
legii prin care întreg învăţământul este unificat
şi laicizat, şi transformarea Societăţii Scriitorilor
Români în Uniunea Scriitorilor, literatura
română devine o unealtă în propaganda de
partid. Aceasta promovând realismul socialist al
unui regim totalitar impus de sovietici. Sunt
excluşi din noua organizaţie scriitoricească
scriitori a căror operă nu se încadra în ideologia
marxist-leninistă, cum ar fi: Radu Gyr, N.
Crevedia, Lucian Blaga,Vasile Voiculescu şi
mulţi alţii. Sunt interzise operele lui Gib
Mihăescu, Pillat, Arghezi, Nichifor Crainic,
Octavian Goga, Mircea Vulcănescu, etc. Din
1944 până în 1950 Mihai Eminescu a fost
interzis datorită poeziei “Doina“. Din literatura
universală sunt interzişi: Platon, Spinoza,
Nietzsch, Bergson, Edgar Poe, Gide. În total au
fost interzise 8000 de cărţi. În această perioadă
sunt impuse opere ce promovau realismul–
socialist din URSS, cum ar fi Maiakovski,
Şolohov, Esenin, Konstantin Fedin, Leonid
Leonov, Andrei Jidanov, Ilia Ehrenburg,
Aleksandr Fadeev cu “Tânăra gardă“,
N.Ostrovski cu “Aşa s-a călit oţelul“, Maxim
Gorki care publicase în “Literaturnia Gazeta”
articolul ”Despre realismul socialist“, etc. Se
înfiinţează în Bucureşti Editura Cartea Rusă, o
facultate unde se învăţa numai limba rusă, iar în
marile oraşe se deschid Librăriile “Cartea Rusă”

Dar ce era acest non-curent literar? El
reprezenta o realitate distorsionată a realităţii, o
adaptare a ei la cerinţele şi interesele partidului
comunist care dorea să deţină monopolul
adevărului şi înţelegerii realităţii. Real era doar
ce era conform cu viziunea partidului unic.
Având ca principiu ”tipul omului nou“ mereu
învingător în luptă cu tarele trecutului.

La noi, mulţi scriitori pactizează cu
puterea comunistă şi încep să publice cărţi scrise
în spiritul realismului-socialist, doctrină
comunistă oficială proclamată în 1932 de

Comitetul Central al Partidului Comunist al
URSS, impusă tuturor ţărilor care au fost
ocupate de Armata Roşie. Debutul realismului
socialist din România are loc în ianuarie 1948
când Sorin Toma, fiul poetului mediocru
A.Toma, publică trei articole în Scânteia,
intitulate “Poezia putrefacţiei sau putrefacţia
poeziei“ despre opera poetică a lui Tudor
Arghezi, în care se dă semnalul ruperii totale
faţă de valorile naţionale ale trecutului. Întrun
articol publicat în “Viaţa Românească“, nr.3, din
1951, Mihai Beniuc, în calitate de preşedinte al
Uniunii Scriitorilor, oferă definiţia poetului
realismului-socialist. Imediat criticii literari ca:
Leonte Răutu, Ovid S. Crohmălniceanu, Mihai
Gafiţa, Mihai Novicov, Traian Şelmaru, Ion
Vitner publică articole în spiritul cerut de noua
ideologie culturalpolitică.

Primul care a dat semnalul introducerii
realismului-socialist la noi a fost Mihai
Sadoveanu (cel care fiind preşedintele Marei
Adunări Naţionale nu a vrut să graţieze
condamnarea la moarte a unui ţăran care nu a
dorit să se înscrie în CAP), cu prozele: ”Fantezii
răsăritene “(1946), ”Păuna Mică“ (1948 ) şi
”Mitrea Cocor“ (1950). A urmat Zaharia Stancu
cu “Desculţ“, Alexandru Jar cu “Sfârşitul
jalbelor“ (1950), Petru Dumitriu cu “Drum fără
pulbere“ şi “Pasărea furtunii“, Eusebiu Camilar
cu romanul “Negura“ (1949), Eugen Barbu cu
”Groapa“ şi “Şoseaua Nordului“, Aurel
Baranga, Mihai Davidoglu, Lucia Demetrius,
Alexandru Mirodan, etc.

Mai târziu, după 1960, au apărut romane
care au mai “îndulcit“ realismul socialist, dar
slujind şi în acest fel regimul de dictatură
comunistă, prin faptul că se arăta lumii
“deschiderea“ literaturii noastre spre noi
orizonturi. Era un fel de “dizidenţă“ cu
aprobarea cenzurii şi a securităţii.Vezi: Ţoiu,
Buzura, D.R.Popescu, Breban, etc. Se continua
publicarea de cărţi a celor care făceau parte din
sistem (redactori la edituri, reviste, ziare, radio,
televiziune, instituţii cultural-artistice, activişti
culturali şi politruci) şi care erau verificaţi. De
fapt toţi scriitorii din sistemul amintit nu erau
altceva decât activişti politici în slujba
propagandei PCR, iar o parte din ei vizitau
occidentul cu sarcini precise de culegere de
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informaţii din rândul diasporei româneşti, după
care veneau în ţară şi raportau securităţii. Astfel
se explică de ce scriitori ca Ion Acsan, Ion
Cocora, Al. Căpraru, A. Buzura, Eugen Barbu,
D.R. Popescu, Nicolae Dragoş, V. Tudor, Marin
Sorescu, Dumitru Popescu, Adrian Păunescu, E.
Jebeleanu, A. Jebeleanu, Marin Preda şi mulţi
alţii, erau mereu prin occident.

În spiritual realismului-socialist au
apărut: ”Calea Griviţei“ (poem) de Cicerone
Teodorescu, “Griviţa Roşie“ de Marcel
Breslaşu, ambele în 1950, “Steaguri“ de
M.Beniuc,”Minerii din Maramureş“ de Dan
Deşliu, apărute în 1951, “În satul lui Sahia“ de
Eugen Jebeleanu, “La cea mai înaltă tensiune“
de Nagy Istvan, “Oţel şi pâine“ de Ion Călugăru,
“Dulăii“ de Zaharia Stancu, ”Desfăşurarea“ de
Marin Preda, cărţi apărute în 1952, ”Un om între
oameni“ (1953, 1955, 1957), de Camil Petrescu,
”Cântecele pădurii tinere“ de Eugen Jebeleanu,
“Un cântec din uliţa noastră“ de Cicerone
Teodorescu, ”Laude“ de Miron Radu
Paraschivescu, toate apărute în 1953. În anul
1954 apar cărţile: Mihai Beniuc ”Mărul de
lângă drum“ şi ”Partidul m-a-nvăţat“, Cicerone
Teodorescu ”Făurari de frumuseţe“, Mihu
Dragomir ”Războiul“, în 1955; Marin Preda
“Moromeţii“, T.Arghezi ”1907“, Titus Popovici
”Străinul“, Maria Banuş ”Ţie-ţi vorbesc,
America“, Veronica Porumbacu ”Generaţia
mea“, în 1956; Tudor Arghezi ”Cântare
omului“, N. Labiş ”Primele iubiri“, în 1957;
Eugen Barbu ”Groapa“, A.E. Baconski
”Dincolo de iarnă“, Gheorghe Tomozei
”Pasărea albastră“, Ion Marin Sadoveanu ”Ion
Sîntu“, Ion Vitner ”Firul Ariadnei“, în 1958:
Miron Radu Paraschivescu “Laude şi alte
poeme“, Marin Preda ”Îndrăzneala“ şi D.R.
Popescu “Fuga“ iar în 1959 îi apare primul
roman ”Zilele săptămânii“; în 1960 sunt
publicate cărţile noii generaţii de poeţi şi
prozatori: Nichita Stănescu, Cezar Baltag, Ilie
Constantin, Nicolae Velea, Ştefan Bănulescu,
Ion Gheorghe, Ion Horea, iar Fănuş Neagu
publică “Somnul de la amiază“. În 1963 apar
cărţile: ”Laudă lucrurilor“ de G.Călinescu,
“Capul Bunei Speranţe“ de Augustin Buzura,
(romanele acestuia sunt necitibile în ziua de azi),
“Fântâna soarelui“ de Eugen Frunză, în 1972
“Coborând spre nord-vest “ de Vasile Sălăjan,
în 1974 ”Clodi Primus“ de C. Zărnescu, etc.
Această nouă generaţie sub motivul ideilor

absconse nu spunea nimic. Era ruptă de
realităţile existente, într-o perioadă când poporul
român era înfometat.

În perioada aceasta, de după 1960,
Nicolae Manolescu publică articole vădit
propagandistic în favoarea realismului-socialist,
cum ar fi: ”Tineri muncitori în creaţa literară
contemporană“ şi o serie de altele în “Gazeta
Literară“ şi “Contemporanul“ unde a publicat
articolul ”Realism-realism socialist“. La fel ca
Manolescu, Alex Ştefănescu de când a început
să publice, din 1970, cronici literare în
“Luceafărul“, condus pe atunci de Ştefan
Bănulescu, a făcut apologia realismului-socialist
şi criticând fără milă lucrările care nu se
încadrau în acest aşa zis curent literar impus de
PCR.

În a doua parte a secolului XX când în,
aproape, jumătate din ţările europene era impusă
ideologia marxist-leninistă, în celelate ţări
democratice, literatura, în general cultura şi arta,
cunoştea o înflorire democratică. Astfel în
perioada de care facem vorbire prozatorul şi
dramaturgul francez Marcel Ayme îşi publică
lucrările de dramaturgie şi proză în care cultivă
umorul suculent, cum ar fi: ”Clerambard“
(1950), “Capul celorlalţi“ (1952), Paul Eluard,
poet francez, scrie şi public ”Poezie neîtreruptă“
(1953), folosind un limbaj poetic simplu şi
familiar, vizând un raport de reprocitate între
obiect şi cuvânt.

Englezul William Empson în 1951 şi în
1961 “Structura cuvintelor complexe“ şi
volumul de poezii “Dumnezeul lui Milton“,
poetul, prozatorul şi dramaturgul german (RFG)
Hrmann Kasack publică “Oraşul de dincolo de
fluviu“ (1947), ”Năvodul cel mare“ (1952),
poetul spaniol Moreno Villa publica în 1944
“Viaţă dezvăluită “ (Memorii).

De observat că în timp ce în ţările
democratice autorii îşi publicau din timpul vieţii
memoriile sau jurnalele, la noi niciun scriitor nu
a îndrăznit să le publice din timpul vieţii, de
teamă că vor intra în malaxorul securităţii. Toate
revistele din Bucureşti şi din ţară, România
Literară, Săptămâna, Flacăra, Convorbiri
Literare, Cronica, Scrisul bănăţean. Tribuna,
Orizont, etc. aflându-se sub controlul aparatului
propagandistic al Partidului Comunist, făceau
apologia, nu numai prin editoriale, dar şi prin
literatura publicată, a regimului de dictatură.
Sunt modificate poeziile şi proza, de către
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redactori, (trimise pe adresa redacţiei de
corespondenţi), în spiritul realismului–socialist,
iar când au fost la conducerea partidului şi ţării
familia Ceauşescu, erau modificate, datate şi
dedicate acestei familii. Modificările se făceau
fără aprobarea autorilor. Iată cum redactorii şi
scriitorii din redacţii contribuiau şi prin această
metodă la implementarea unei ideologii străine
poporului nostru. Cărţile majorităţii scriitorilor
care au fost publicate în timpul dictaturii
comuniste nu au fost bune nici pentru prezentul
de atunci, ne mai vorbind de viitor. Mă gândesc
câte păduri s-au tăiat pentru a se fabrica hârtia
pe care să se tipărească aberaţiile acestor scârţa-
scârţa pe … N. Manolescu şi Alex Ştefănescu în
loc să cuprindă în “Istoriile” lor aceşti
mastodonţi cu picioare vopsite cu cerneală roşie,
mai bine cuprindeau scriitorii din diaspora
românească ce au scris în spirit democratic fără
constrângerea ideologică a comuniştilor, cum ar
fi: Vintilă Horia, Paul Goma, Dumitru Radu
Popa, Herta Muler, Andrei Codrescu, Geoge
Astaloş, Virgil Duda, Ioan Ioanid, Oana Orlea,
Jeni Acterian, Lena Constante, Ştefan Baciu şi
mulţi alţii. Totuşi îi înţeleg pe cei doi istorici şi
critici literari, gândindu-mă la proverbul
românesc ”te asociezi cu cine te asemui“, recte

Păunescu şi alţi aplaudaci comunişti, chiar dacă
şi-au pus masca democratului. Promovând în
astfel de “Istorii“ autori care au scris în spiritual
realismului-socialist riscăm să educăm tinerele
generaţii tot în spiritual acestei doctrine
comuniste criminale. Datorită acestui fapt, că
toate instrumentele de propagandă, radio, presă
scrisă, edituri şi TV se aflau în mâna acestor
scriitori-activişti de partid, astăzi constatăm că
societatea românească, oamenii care o compun
au un comportament şi o mentalitate deformată
faţă de valorile democratice. Aceasta este
principala vină că România, în cei 20 de ani de
la revoluţia din 1989, nu progresează în
implementarea democraţiei în drumul ei de
integrare europeană.

În acest sens ACUZ pe toţi scriitorii care
au lucrat în redacţiile ziarelor, revistelor şi
editurile comuniste de genocid moral şi cultural
la adresa poporului roman.

Din 1989 se întrevede noul curent
globmodernul (denumire dată de noi) ce
înglobează operele de artă, proza, poezia, eseul,
compoziţiile muzicale, care fac o întoarcere spre
valorile trecutului promovate printr-un stil pe
jumătate întors spre clasicism.

Metamorfoze Magia muzicii
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CENACLURI LITERARE ... ONLINE?

Alexandru BIROU

Mi-am propus în rândurile ce urmează să
trec în revistă o serie de lucruri cu care oraşul
Constanţa s-ar putea mândri sau, dimpotrivă, de
care s-ar putea lipsi fără nicio pagubă. Mai
precis, aşa cum o arată şi titlul, despre
cenaclurile literare.

Cred, datorită experienţei proprii în acest
sens, că un scriitor se formează nu neaparat
respectând o reţetă anume, adică scriind mii de
pagini, fiind respins de edituri, rescriind cu
migală, acumulând eşecuri dar şi experienţă şi,
într-un final fericit, dând marea lovitură. Reţeta,
dacă e să vorbim în termenii aceştia, e mai
simplă şi îmi permit s-o recomand la rându-mi,
ori de câte ori am ocazia, scriitorilor aflaţi la
primele experienţe literare: participarea activă în
cenacluri.

Care cenacluri, mă veţi întreba.
Cenaclul literar “Mihail Sadoveanu” a

luat fiinţă în anul 1962. De la început a fost
gândit ca o verigă spirituală în cadrul Casei
Armatei, mai târziu Cercul Militar, a cărui
menire a constituit-o descoperirea şi promovarea
talentelor din domeniul literaturii. Prin acest
cenaclu au trecut multe valori, unele cu un
traseu scriitoricesc de excepţie: Cr. Pricop, V.
Bostănaru, G. Mihalcea, Marian Ilie, A. Gagiu,
Geo Vlad şi alţii.

Scopul său primordial nu s-a schimbat,
acela de a descoperi talente şi a oferi
posibilitatea de dezvoltare acelora care, prin
scrisul lor, dovedesc vocaţie literară. Această
menire a fost împlinită datorită seriozităţii cu
care s-a lucrat la întâlnirile de lucru ale
cenaclului.

După înfiinţare, au contribuit la
menţinerea unei ştachete ridicate a valorii
cenaclului, prin lecturi şi discuţii, scriitori
formaţi ca: M. Porumbescu, A. Porumboiu, P.
Vâlureanu, S. Ghinea, H. Teodorescu, V.
Corcheş, Ana Ruse, Maria Pop, N. Necula,
Valeriu Cuşner etc.

Cenaclul literar “Mihail Sadoveanu” a
fost şi este important pentru spiritul critic lucid
pe care l-a promovat la fiecare şedinţă. Pentru
că, cei care l-au frecventat, ca pe o şcoală, au

practicat cu o anumită candoare “sfârtecarea
textelor” citite, din toate genurile literare,
dincolo de prieteniile sau relaţiile de orice fel.

Am întâlnit în scurta mea activitate
scriitoricească, persoane care nu agreează astfel
de manifestări “cultural-artistice”, spunând un
NU mare cenaclurilor literare. O astfel de
persoană spunea că cine duce “dorul”
cenaclurilor literare simte absenţa din societate a
“acestor grupuri” care, de cele mai multe ori au
rol de socializare şi cam atât, dar ce ne facem
când ele există doar pentru a alimenta orgoliile
unora şi ale altora? Ce ne facem însă când
oamenii ăştia vin să se laude cu “viciul” ăsta şi
nu să se “vindece” de el? Autorii buni erau buni
şi atât. Unii aveau voci impersonale, sau chiar
prea personale în sens inestetic, alţii sufereau de
o acută agorafobie. În acest context, întotdeauna
îşi fac apariţia speculanţii şi la un moment dat,
aceştia iau conducerea. De multe ori am avut
senzaţia că locul ăsta le aparţine lor, celor care
scriu submediocru dar citesc bine, lor, celor care
scriu scremut dar mor să fie în centrul
universului. Pe lângă ei apar doamnele sau
domnişoarele nefericite, care vânează câte un
“artist”. Doamnele acelea pasionale din cale-
afară, cu oftături, cu falsă pudoare, cu ochi
umezi. Când “şeful” mai aranjează şi cu vreo
televiziune să prindă momentul, se dă semnalul
submediocrităţii. Prefer “atelierele” online care
oferă premizele eternităţii şi interactivităţii, în
comparaţie cu cenaclurile săptămânalele sau
lunare. Există destule nume care au explodat
prin intermediul atelierului virtual şi nu datorită
cenaclului.

Prin urmare, spunea acea persoană, câtă
vreme există Internet, un cenaclu, nu are o prea
mare valoare. Nu că pe Internet nu ar fi acelaşi
lucru, dar e ceva mai puţin palpabil. Aşa vedea
acea persoană activitatea unui cenaclu literar.
Ceva adevăr există.

Din punctul meu de vedere, cenaclurile
sunt utile prin faptul că adună nişte oameni care
devin, în felul ăsta, amici. Cum devin amici? Pe
filiera literară. Discuţiile lor se dezvoltă apoi pe
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filiera asta, iar un scriitor evoluează mult prin
atmosfera în care trăieşte.

Mai clar: personal, am auzit, la discuţiile
astea inofensive, postcenacliere, dar cu prieteni
făcuţi în cenacluri, de o groază de scriitori la
care, altfel, poate n-aş fi avut acces sau poate aş
fi ajuns mai târziu şi ei, acei scriitori, m-au
“format”, pe lângă asta, faptul că la câteo şedinţă
de cenaclu am fost criticat m-a făcut să devin
mai “îndârjit”, să mă ambiţionez deci, să vreau
să scriu cât mai bine, corectându-mi erorile (de
care deveneam eu însumi conştient când mi se
atragea atenţia - deşi, de multe ori, erau
semnalate erori care... nu erau chiar erori). Toate
astea n-ai cum să le-nveţi din “atelierele de
lucru” on-line, îţi trebuie contactul direct cu
oamenii. Asta este reţeta de succes a cenaclurilor
de care vorbesc.

Cu singuranţă, literatura română din
comunism a fost profund şi în totalitate
influenţată de epoca în care a fost scrisă. Un
prim nivel al acestei influenţe este hotărât de
faptul că pentru a o publica, autorul trebuia să
accepte noua definiţie a actului literar, a actului
artistic în general, de “inginerie a sufletelor”, al
cărui rol era acela de a contribui, prin mijloace
specifice, la formarea omului nou, la educarea
acestuia în spiritul noilor realităţi, altfel spus de
a fi o prelungire a serviciului de propagandă.
Realismul socialist, care însemna să scrii nu ce
vezi în realitate, ci cum ar trebui să fie realitatea,
devine doctrina unică după 1948 şi nu puteai
publica dacă nu te supuneai ei. Dacă scriitorul
opta să nu i se supună, tot o lua ca un fel de
reper polemic şi de aici s-a născut literatura
disidentă, influenţată şi ea de regim, prin chiar
această necesitate de a dialoga polemic. Cea de a
treia posibilitate, de a se raporta la doctrină era
eludarea ei, printr-o literatură evazionistă, de
cele mai multe ori minoră, prin tematică şi
abordare. O varietate a scrisului aluziv,
parabolic, era desigur influenţată de doctrină
prin grija de a ocoli ceea ce nu trebuia spus
direct. Oricare dintre aceste posibilităţi uita să

ia în seamă condiţia esenţială a actului artisitic,
care este deplina lui autonomie în alegerea şi
tratarea temelor. Pe parcursul celor aproape 45
de ani de comunism, noţiunea aproape că se
refugiase în străfundurile subconştientului
individual şi colectiv şi ea se regăseşte cu greu şi
azi. Tentaţia de a scrie ce se vinde este un reflex
al acelei uitări a autonomiei, adică al căutarii
temei în străfundurile propriului eu artistic.
Cenaclurile literare erau şi ele pepiniere de
“activişti pe terenul culturii” şi numai în măsura
în care îndeplineau, fie şi de formă, acest rol, şi-
l mai puteau îndeplini şi pe acela de atelier de
creaţie literară autentică. Când beneficiau de
îndrumarea unui mentor care dăduse cândva
solide garanţii de fidelitate faţă de regim, micile
eşantioane de literatură liberă, cu voie de la
miliţie, vedeau lumina tiparului. Acea literatură
dovedea mari abilităţi stilistice în contrast cu
sărăcia adevărurilor profunde exprimate.

N-am scris cele de mai sus mânat
neaparat de vreo nostalgie, chiar dacă ea se va fi
simţit, probabil, printre rânduri. Toate numele
amintite, fiecare în parte spunând deja destule
lucruri celor care sunt interesaţi de literatură,
există, în opinia mea, şi datorită experienţelor
din cenacluri. Sigur, nu ştiu cât de mult au
însemnat aceste experienţe pentru fiecare dintre
cei amintiţi şi pentru mulţi alţii care au luat parte
la ele. Dar mi-e greu să nu remarc faptul că, în
ultimii zece ani, de când au dispărut cenaclurile
de anvergură din oraş, n-au mai apărut multe
alte nume care să susţină ideea unei noi “scene”
literare constănţene cu potenţial real. Iar dacă
mă înşel şi voi fi apostrofat pentru asta de alţi
tineri scriitori valoroşi din Constanţa, pe care eu
nu-i cunosc, aş putea să concluzionez că de vină
e, până la urmă, tot lipsa unor spaţii publice
unde ei să-şi facă mai uşor cunoscute creaţiile.
Şi nu-mi rămâne decât să sper că, în timp,
această stare de fapt se va schimba.

Până atunci îi aşteptăm la cenaclul literar
“Mihai Sadoveanu”.

Magia mării
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CENACLUL LITERAR
„MIHAIL SADOVEANU” - 2011

Aurel LĂZĂROIU

După o pauză de aproape 4 ani, la iniţiativa
şefului Cercului Militar Constanţa, Aurel
Lăzăroiu, în septembrie 2007, a fost reînfiinţat
Cenaclul Literar „Mihail Sadoveanu”.

Obiective propuse:
· revitalizarea fenomenului literar în garnizoana
Constanţa;
· colaborarea cu instituţiile de învăţământ şi
cultură locale;
· atragerea şi promovarea valorilor literare din
mediile şcolare;
· realizarea Bibliotecii cenaclului, prin donaţie
de carte;
· participarea la concursuri şi festivaluri de
creaţie literară şi interpretare etc.
· primirea de noi membri.

La ora actuală cenaclul numără peste 100
de membri permanenţi şi alţi 20 de membri
simpatizanţi.

În 2010 s-a constatat o uşoară relaxare în
activitatea literară a cenaclului, faţă de
activitatea debordantă din primii 2 ani.

S-au reuşit, totuşi, activităţi importante
în realizarea obiectivelor iniţiale, pe care le
prezentăm mai jos:

Lansări de carte:
-“Lupul singuratic” – poezie, Silviu-Viorel
Prundea
- “Ca la balamuc” de Ananie Gagniuc
- “Nu poţi vorbi cu un perete”- proză,  Coca
Elena Gheorghiu
- “A treia dimensiune”- poezie, Nelu Scarlat
- „Hazul...un dram de fericire”  umor, Dumitru
Mihăilescu
- „Aceeaşi lună peste sat”, proză, Loredana-
Florentina Dalian
- revista  „Dobrogea Culturală” nr. 1,  Liga
Scriitorilor din România, filiala Dobrogea
– „Un plai de suflet şi de dor” - Alecsandru
Bălan, Dănuţ Huştiuc
- „A doua inimă de buzunar” – poezie, Gabriela-
Marieta Secu
- „A doua Scrisoarea III” – poezie,  Marian Ilie
- „Noi vă dăm-napoi lumini” – versuri,
Alecsandru Bălan, Alexandru Bălăucă
- „Nomen est omen?” – poezie, Alexandru Birou

- „Insula Şerpilor – Canalul Bîstroe” – Aspecte
juridice,  Ion Teşa
-„Mă iartă că te-am iubit!”- poezie, Rita Drumeş
-„Avânt şi dezamăgire” - proză, Florica Stanciu.

Debut literar:
- Nelu Scarlat – poezie
- Daniela Varvara – poezie

Prezentare de carte (în alte locuri):
- „România – Zona de competenţă Maritimă”-
dr. Ion Teşa;
- „Tatarlar” vol. II – roman istoric de Ghiuner
Acmola;
- „Ţara lui Poseidon” – antologie lirică
universală şi românească dedicată mării, de
Ovidiu Dunăreanu si Arthur Porumboiu;
- „Energii latente” – ediţie bilincvă de Anastasia
Dumitru;
- „Interculturalitate şi interdisciplinaritate în
educaţie” ghid metodic de Aura Văceanu şi
Anastasia Dumitru;
-“Meserii pentru copii. ABC-ul meseriilor” –
Anastasia Dumitru, versuri;
– „Pălării cu ... politichie”- pamflete, satiră,
Adrian Mătase;
- „Floare de rai”, „Trăiri ancestrale”, „I come to
you” – versuri, Lavinia Huţişoru Dumitriu;
- „www. Idioato.ro” – proză, Coca-Elena
Gheorghiu;
- „Vremuri, oameni şi...destine” – eseuri,
Vasilica Mitrea;
- „Politică şi societate în Dobrogea” - Traian
Brătianu.

Concursuri, premii:
- Concursul de creaţie ”101 zile de cultură la
Costineşti”
- Premiul I proză – Florentina Loredana Dalian -
„Aceeaşi lună peste sat”
- Premiul I poezie – Gabriela Marieta Secu – „A
2-a inimă de buzunar”
- Premiul I fotografie – Roland Voinescu -
„Marea din suflet”
- Premiul pentru excelenţă în întreaga activitate
de creaţie  literară, Post-Mortem – Valeriu
Cuşner şi Maria Pop
- Premiul special pt debut literar – Ion Scarlat,
poezie – „A treia dimensiune”
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În anul 2011, activitatea cenaclului a înregistrat
un reviriment entuziasmant.

Lansări de carte:
- Dr. Ion Teşa şi masterand Cristina Ivanov,
„România şi zona Schengen“
- Virgil Mocanu - „Simple dialoguri”
- Ileana Jean, carte autobiografică „Izvorul
vieţii – Întoarcerea acasă”.
- Alexandru Birou - „101 DÂMBOVIŢENI” –
fabule;
- Radu Patrichi – „Umbra unei frunze”,
Haiku.
- Dan Norea - „Epi-gramatica” – Epigrame ;
- Petru Brumă - „Bruma-rele de humor” –
Catrene epigramistice  ;
- Anastasia Dumitru - „Existenţa în mister”;
- Arthur Porunboiu - „Relieful Ţipătului”,
versuri;
- Anastasia Dumitru - „Poezia mugurilor” –
antologie de versuri;
- Loredana-Florentina Dalian – „Scrisori
netrimise” -
- Ioan Roman – al zecelea roman:
„ETERNUL”;
- Nicolae Apostol + Ctin Lambă „ZÂMBETE
ÎN VERSURI”;
- Daniela Varvara – „ÎNARIPATA” – versuri;
- Prof univ dr Valentin Ciorbea şi Constantin
Cheremidoglu - „Imagini din Dobrogea 1916-
1918”;

Prezentare de carte:
- Florica Stanciu – proză: „Avânt şi
dezamăgire”
– Coca Elena Gheorghiu - „Mersul melcului”
- Ghiuner Acmola – „TĂTARII”;
- Geo Vlad – „Răzleţe” (interviuri, portrete,
versuri).

Debut literar:
- Silvia Dângă – poezie;
- Florin Ionescu – poezie.
- Iuliana-Elena Păun – poezie;
- Lucian-Andreas Ene - poezie.
- Mirela Savin  şi
- Nastasia Savin - Eseu

Concursuri, premii
- Festivalul Naţional  de Umor, Iaşi 2011,

Premiul I creaţie umoristică – Dan Norea.
- Ed. IX -Festivalul Naţional de Satiră şi  Umor
“Zâmbete în prier” - Vişeu   de Sus
- premiul II - Caietele Clubului Umoriştilor
Constănţeni – “Prăvălia cu umor”

- PARODIE:  menţiune - Ananie Gagniuc
- Concursul revistei - “AG PE RIME”, – Dan
Norea : premiul I.
- Festivalul Naţional de Umor de la  Gura
Humorului:
- Proză: A Gagniuc - premiul I;
- Epigramă: P Bruma - premiul IV
- Congresului Naţional de Poezie: „Porni
Luceafãrul…”
- secţiunea „Manuscrise” – Premiul revistei
„Bucovina literarã” –
Daniela    Varvara, din Corbu, Constanţa; -
secţiunea „Interpretare criticã a operei
eminesciene” –
Premiul revistei „Feed back” – Daniela
Varvara,  din Corbu, Constanţa - Concursul
„Alexandru Clenciu” Tema : „Cine poate oase
roade”:

Premiul II - Liviu Kaiter
-Concursul „Ion Pribeagu“ Tema: Jumătatea
mea
Premiul II - Ispas Feţeanu
- Festivalul Internaţional de Poezie, Artă
Contemporană şi Muzică –Elveţia, 1-3 iulie
2011.
Vasilica Mitrea + Alexandru Birou – Diploma
de excelenţă
- Campulung Muscel – Leonte Năstase –
premiul II la caricatură
- Voluntari – Leonte Năstase – premiu special
pentru caricatură, Dan Norea, premiul III la
epigramă
- Rm. Sărat “Titel Constantinescu” – Loredana
Dalian – premiu special la proză scurtă
- Turda  “Pavel Dan” – Loredana Dalian –
premiul II la proză scurtă
- Concursul de creaţie  literar-artistică “101 zile
de cultură la Costineşti” :
- Lică Pavel – premiul al II-lea – fabulă / poezie
umoristică;
- Traian Brătianu - premiul al III-lea - epigramă;
- Florentina Loredana Dalian - premiul al II-lea
– proză scurtă;
- Adrian Ispas – premiul al III-lea - proză scurtă;
- Anastasia Dumitru – premiul I – eseu;
- Daniela Varvara – premiul al II-lea – eseu;
- Nastasia Savin – premiul al III-lea – eseu;
- Aurel Lazaroiu – premiul I – fotografie;
- Roland Voinescu – premiul al II-lea –
fotografie.
- premii speciale: Nelida Bormambet şi Ion Rus.
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CERCUL MILITAR CONSTANŢA

Şeful Cercului Militar
M.M. Liviu TĂNASE

În timpul administraţiei turceşti, Prefectura
Constanţa sau Kiustenge, funcţiona pe locul
unde astăzi există Liceul „Mihai Eminescu”. Tot
în acest conac, s-a instalat şi primul prefect
român al Constanţei, Remus Opreanu, în
anul 1878, după ce Dobrogea a fost alipită
Regatului român, ca urmare a Războiului de
Independenţă. În anul 1882, conacul moştenit de
la turci a fost mistuit de un incendiu.Rămasă
fără prefectură, administraţia românească a
început să-şi pună problema construirii unui
sediu adecvat pentru ridicarea unui Palat
Administrativ la Constanţa, astăzi sediul
Cercului Militar. Primele eforturi concrete în
acest sens s-au făcut însă abia în anul 1892,
după ce, timp de 10 ani, prefectul şi echipa lui s-
au tot mutat dintr-un sediu în altul, sedii care de
cele mai multe ori erau case vechi, total
inadecvate funcţionării unei astfel de instituţii,
precum prefectura. Pentru amplasament, iniţial,
edilii au ales un teren care aparţinea unei familii
de bogătaşi evrei din Constanţa, care se ocupa
de afaceri portuare, familia Baratz. Dar
negocierile pentru cumpărarea terenului au eşuat
deoarece, sumele solicitate de proprietari erau

prea mari comparativ cu valoarea reală a
terenului, aşa că demnitarii locali au început să
se gândească la un alt amplasament pentru
Palatul Administrativ. În 1895, Prefectura şi
Primăria au început să negocieze un schimb de
terenuri, pentru ca edificiul să fie construit cam
pe locul unde se află astăzi liceul „Mircea cel
Bătrîn”. Dar cele două instituţii, prin
reprezentanţii lor, nu au reuşit să se înţeleagă,
aşa că s-a renunţat şi la ideea acestui
amplasament, revenindu-se la cel iniţial, locul
fostului conac turcesc. Schimbarea
amplasamentului a atras după sine şi schimbarea
proiectului iniţial, proiect care era unul tip,
adecvat funcţionalităţii acestei instituţii. Pentru
noul proiect, a fost angajat un arhitect cunoscut
din Bucureşti, Alexandru Băicoianu. În 1897,
locul Palatului Administrativ, aflat tot în stadiul
de proiect, a fost schimbat iarăşi. De data
aceasta, s-a ajuns la concluzia că cel mai bun
amplasament ar fi Grădina Belvedere, o grădină
imensă şi foarte frumoasă, situată în faţa gării
Constanţa, gară care la acea vreme se afla cam
în faţa sediului de astăzi al Tribunalului. În plus,
grădina Belvedere a fost considerată locul cel
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mai potrivit pentru amplasarea Prefecturii,
deoarece se credea că Direcţiunea Căilor Ferate,
care o avea în proprietate, nu avea nicio
folosinţă de acest spaţiu. Aşa că, pe lângă Palat,
tot din grădina oraşului a început construcţia
unei noi străzi, care, în prezent, este strada
Traian.

Preocuparea edililor de a ridica un palat
administrativ care să fie cel mai important
edificiu al oraşului era atât de mare, încât, în
anul 1898 s-a avansat ideea amenajării unor
apartamente regale în interiorul acestuia. Ca
urmare, s-a schimbat iarăşi proiectul, fiind
angajat un nou arhitect, Alexandru Săvulescu,
care a primit sarcina să construiască un nou
edificiu, mai monumental. Dar nici de data
aceasta lucrurile nu au rămas aşa, deoarece,
gândindu-se mai bine, edilii au ajuns la
concluzia că, nu ar fi prea frumos să ofere
familiei regale, o vecinătate aşa prozaică precum
birourile administrative şi s-au gândit ca în locul
apartamentelor regale să construiască un
apartament pentru prefect. Ideea a fost salutată
cu mult zel de presa locală, care a apreciat că aşa
este bine şi frumos ca prefectul, ca şef al
judeţului, să locuiască în inima treburilor
publice, să nu umble de colo-colo cu bagajele şi
mai ales, să nu mai ceară plata chiriei. Prefectul
care s-a ocupat de construcţia prefecturii este
unul dintre marii edili ai oraşului nostru, Scarlat
Vîrnav. Şi pentru a treia oară a fost schimbat
proiectul, fiind angajat un nou arhitect, Daniel
Renard, cel care tot în 1903 avea să primească şi
comanda Cazinoului constănţean. Daniel Renard
şi-a lăsat amprenta, în special asupra
interioarelor unde s-a străduit să creeze ambianţa
„la belle epoqhe”. Cu totul remarcabilă este
scara interioară, monumentală şi elegantă. De
remarcat, că multe dintre elemente arhitectonice
care decorează interiorul Palatului
Administrativ, astăzi sediul Cercului Militar, pot
fi observate şi în sălile Cazinoului constănţean,
care a fost proiectat de acelaşi arhitect, jumătate
român, jumătate francez, Daniel Renard. La 17
august 1903, în prezenţa ministrului Dimitrie
Sturdza şi a altor numeroase personalităţi, atât
locale, cât şi din capitală, s-a pus piatra de
temelie a Palatului Administrativ. Tot în aceeaşi
zi, oficialităţile prezente au celebrat şi începerea
lucrărilor la primul bulevard al oraşului,
bulevardul Elisabeta. Dublul eveniment nu a fost
comentat prea măgulitor de presa locală care

amintea de fondurile încasate, cu mult timp în
urmă în acest scop. Presa de opoziţie a tratat cu
vădit sarcasm debutul celor două mari lucrări
edilitare. Spre exemplu, ziarul „Constanţa” nota:
„În cursul timpului am scris de atâtea ori în
privinţa acestor lucrări şi a celorlalte proiecte
de înfrumuseţare, că ne putem dispensa de astă
dată, dând loc altor confraţi să-şi exprime
impresiunile simţite cu ocazia acestei serbări la
care putem zice că a luat parte toată inteligenţa
Regatului, prin vizitatorii prezenţi din toate
unghiurile ţării”. Ca orice eveniment important
şi inaugurarea Palatului Administrativ a fost
celebrată printr-un fastuos banchet, ce s-a
desfăşurat la bordul vaporului „Principesa
Maria”. Presa locală nu a omis să relateze nici
cele mai mici amănunte legate de acest elegant
banchet organizat de prefectul Vîrnav. Aflăm
astfel, lista completă a celor 54 de invitaţi,
toasturile ţinute de primul ministru Sturdza,
prefect, primar, lista completă a meniului, scrisă
integral în franceză, faptul că oaspeţii s-au
distrat în acordurile orchestrei Dinicu şi că
vaporul era luminat feeric. De asemenea, aflăm
că petrecerea a costat 1.219,22 lei, o sumă
considerabilă pentru anul 1903, care a fost
achitată de primărie, deoarece banchetul a fost
oferit de comuna Constanţa. Dacă începutul
lucrărilor a fost strălucitor şi plin de fast, nu
acelaşi lucru se poate spune şi despre finalul lor.
Ca mai toate clădirile de interes public din
Constanţa, ridicate până la cel de-al doilea
război mondial, şi Palatul Administrativ a fost
considerat mai mult o investiţie nereuşită decât
un succes edilitar, rezultatul fiind o clădire
greoaie, nu prea atractivă. La 1 februarie 1906 a
fost făcută recepţia definitivă a clădirii, de către
o comisie special desemnată, comisie care a
constatat multe defecte de construcţie, precum:
crăpături în pereţi, tâmplărie imperfectă, vopsea
cojită şi căzută, geamuri fără chit, parchet rău
aşezat, trepte nefinisate la scara de onoare,
canalizare proastă şi alte asemenea defecte.
Poate că membrii comisiei au exagerat. Într-o
anumită măsură, se poate spune că au avut
dreptate, deoarece clădirea a necesitat multe
reparaţii de-a lungul timpului, dovedindu-se
destul de şubredă. Evident, în spiritul timpului,
mai criticat decât clădirea a fost prefectul Scarlat
Vîrnav, acuzat că a început toate lucrările
edilitare pentru a jongla cu banii publici în
interes propriu. Nici arhitectul Daniel Renard nu
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a scăpat criticilor. Spre exemplu, într-un articol
acuzator la adresa prefectului, ziarul „Cuvîntul”
îi reproşa demnitarului: „Aţi plătit în timpul
construcţiei un arhitect care să supravegheze
lucrările, dar care s-a ocupat mai mult de a
introduce lucruri nepotrivite în planuri pentru a
schimonosi clădirea şi a urca cheltuielile cu
69.000 lei mai mult decît era prevăzut în deviz.
Iată acuzările ce vi le aducem, bazaţi pe acte
oficiale şi la care nu ne veţi mai putea
răspunde”. Poate că Palatul Administrativ a avut
unele defecte de construcţie. Poate că amplasa -
mentul ales nu este cel mai bun, terenul nefiind
foarte stabil. Cu siguranţă, nu este nici una
dintre clădirile care să cucerească prin
arhitectura sa. Dar, toate acestea nu ştirbesc cu
nimic reputaţia de mare edil a lui Scarlat
Vârnav. La începutul secolului al XX-lea,
Scarlat Vîrnav a avut iniţiativa construirii
oraşului Constanţa, care nu era decît o biată urbe
provincială, frecventată doar ca staţiune
balneoclimaterică în timpul verii. Lui Scarlat
Vîrnav, care a fost prefect în perioada 1902–
1904 şi 1907–1909, oraşul nostru îi datorează,
pe lîngă construcţia prefecturii, existenţa unor
edificii emblematice, precum: Cazinoul, Palatul
Regal, Palatul de Justiţie, primul bulevard la
malul mării. În tot judeţul, Scarlat Vîrnav s-a
ocupat de ridicarea a 117 şcoli, 42 de biserici şi
două spitale. Cât despre Palatul Administrativ,
care astăzi este Cercul Militar, chiar dacă nu
face parte dintre succesele edilitare ale
Constanţei, cu siguranţă face parte din istoria
oraşului. În anul 1964 funcţiona ca sediul
Regionalei Dobrogea a P.C.R., prim-secretar
fiind Vasile Vîlcu. În acest an, 1964, odată cu
finalizarea lucrărilor la actuala clădire unde
funcţionează astăzi atât Primăria, cât şi
Prefectura – Casa Albă, cum este cunoscută de
constănţeni – Palatul Administrativ a trecut din
patrimoniului domeniului public în cel al
Ministerului Apărării Naţionale, printr-un
protocol semnat între cele două părţi, informaţia
fiind confirmată de către un martor al
momentului, colonelul (rtg.) Constantin Iancu,
veteran de război, semnatarul din partea
M.Ap.N. a procesului-verbal de predare-primire
a respectivei clădiri. Ministerul Apărării
Naţionale ceda la schimb domeniului public
perimetrul cazărmii Regimentului 34 Infanterie
din Divizia 9, situate în zona străzii Mircea, pe
acest loc funcţionând astăzi Sala Sporturilor,

Institutul de Marină Civilă, Centrul Militar
Zonal. În toată această perioadă, Cercul Militar
Constanţa a îndeplinit rolul de Casă de cultură a
armatei, impunându-se în topul instituţiilor de
acest fel din ţară. Aici s-au  desfăşurat activităţi
în slujba cadrelor militare active, a veteranilor, a
rezerviştilor, a familiilor acestora, a militarilor în
termen, a elevilor şi a studenţilor militari. Cercul
Militar a evoluat permanent devenind o instituţie
cu preocupări plurivalente în educaţia oamenilor
din armată, şi nu numai. Clădirea Cercului
Militar, este considerată de specialişti de a fi
vulnerabilă la un seism maxim. Sperăm din toată
inima să se găsească resurse financiare pentru
reparaţiile ce se impun ca absolut necesare, după
cei 105 ani de la inagurare.

Vă prezentăm în continuare câteva date
despre Cercul Militar Constanţa:
Săli pentru diferite activităţi:
• Sala “Festivităţi”, S= 539 m.p. cu 264 locuri;
• Sala “Concerte”, S= 180 m.p. cu 100-120
locuri;
• Sala “Sadoveanu”, S= 90 m.p. cu 35-50 locuri;
• Sala “Cursuri”, S= 63 m.p. cu 25-40 locuri;
• Sala “Protocol”, S= 65 m.p. cu 20 locuri;
• Sala “Expoziţii”, S= 40 m.p;
• Săli Jocuri: Biliard; Tenis de masă; Jocuri –
Rummy şi şah;
• Videotecă – Pentru copii;
• Bibliotecă – Dotată cu literatură Beletristică,
Tehnico-Ştiinţifică, de Istorie şi Artă Militară,
cu 14.200 volume şi 9250 titluri, cu colecţii de
ziare şi reviste, cu o sală de lectură comodă şi
generoasă. Sălile sunt mochetate, dotate cu
mobilier (scaune, mese), aparate aer-condiţionat
şi beneficiază de grupuri sanitare. În incinta
acestor săli se pot organiza: conferinţe,
simpozioane, adunări festive, spectacole,
aniversări etc.
• Instalaţie sonorizare interior şi exterior;
• Instalaţie audio-video pentru simpozioane,
conferinţe;
• Incinte acustice pentru sonorizare;
• Video proiector şi retroproiector;
•  Filmări cu camera video;
• Instalaţie circuit închis (TV+ Videorecorder;
• Pian şi pianină;
Acţiuni desfăşurate:
• Manifestări de comunicare orală şi audio-
vizuală (simpozioane, întâlniri cu personalităţi
marcante ale vieţii spiritual-istorice, oameni de
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ştiinţă şi cultură,  militari artişti, critici literari şi
de artă, scriitori etc.);
• Acţiuni de educaţie patriotică, estetică, pentru
dezvoltarea orizontului cultural al beneficiarilor
actului de cultură;
• Spectacole artistice – musicale (concerte),
literar-muzicale, de divertisment (musical-
umoristice), recitaluri de poezie (patriotică şi
ostăşească), spectacole de teatru, seri umoristice
cu epigramiştii şi creatorii de satiră şi umor (80-
85 anual);
• Expoziţie de artă plastică, grafică, caricatură,
fotografie, goblen, filatelie, maximafilie,
numismatică – (cca 20 anual);
• Lansări editoriale a lucrărilor literare realizate
de membrii cenaclulu“Mihail Sadoveanu -
Metafora”- întâlniri cu scriitori – (20-35 pe an);
• Expoziţie de carte – pe o tematică anume sau
cu noutăţi editoriale – (cca 30 pe an),
•Vizionarea filmelor tematice din “Gala filmelor
militare”, editate de studioul cinematografic al
armatei (pe videoproiector);
•Crearea de condiţii de petrecere a timpului liber
– săli pentru “Divertis - club”: şah, billiard,
rummy, tenis de masă, rebus etc.;
•Activităţi cultural-artistice în unităţile militare:
mai ales la solicitarea acestora;
•Participarea creatorilor şi artiştilor noştri la
activităţi culturale organizate pe plan local şi
naţional - (spectacole, recitaluri, concursuri,
festivaluri, expoziţii lansări de carte);
Realizări deosebite:
- Cenaclul literar „Mihail Sadoveanu“ – care în
cei peste 40 de ani - a lansat zeci de „nume” în
literature contemporană, în jurnalistică, din
rândul cadrelor militare şi civile, a susţinut
numeroase activităţi literar-artistice în toate
unităţile militare din Dobrogea, încălzind
sufletele militarilor cu vibraţia versului,
cântecului şi umorului cazon. În prezent, Cercul
Militar organizează “şedinţe de lucru” (pentru
debutanţi) – la cerere şi, mai ales, lansări
editorial ale cărţilor semnate de membrii săi;
- Cercul de Artă  Dramatică – cu o activitate de
peste 25 ani,  condus în prezent de Mariana
Milaş reuneşte un grup de 15 copii;
- Cercul de muzică şi dansuri populare - condus
de Slt.(r) Ion Bodnăraş, unde activează cadre
militare şi civile, studenţi şi elevi din instituţiile
militare şi civile locale;

- Cercul de canto – condus de soprana Elena
Georgian;
- Cercul de artă plastică  „Careul Artelor
AMFORA” – condus de profesor Vasilica Pop –
are o activitate de peste 27 de ani, cu rezultate
admirabile în timp. Tinerii cursanţi au devenit
artişti de renume, cu prezenţe remarcabile pe
simezele ţării;
- Ansamblul “Tinereţe fără bătrâneţe” – care a
împlinit 29 de ani de activitate, condus de col.
(rtg.) Emil Neagu, în care activează artişti de
vârsta a III-a, unde nume sonore, foste glorii ale
scenelor constănţene, continuă să cânte şi să
încânte spectatorii;
- Rebus – Club “Delfinul” – condus de col. (r)
Ioja Ion. O grupare de cadre militare, active şi în
rezervă – creatori competitivi în domeniul
enigmisticii (careuri – integrame - prezenţi
foarte des în publicaţiile de gen – premiaţi la
nivel naţional);
- Clubul Umoriştilor Constănţeni „Prăvălia cu
Umor”- gruparea creatorilor de satiră şi umor -
condus de Cdor (r) Ananie Gagniuc, care
reprezintă Cercul Militar Constanţa la
concursurile şi festivalurile de gen, organizate la
nivel local şi naţional;

Cercul militar Constanţa are încheiate
parteneriate cultural-educative cu instituţiile de
cultură şi învăţământ din municipiu.

În sediul Cercului Militar îşi desfăşoară
activitatea şi:

- Asociaţia „Uniunea Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere“ – filiala Constanţa;

- Asociaţia Naţională a Veteranilor de
Război - filiala Constanţa;

- Asociaţia Română pentru Propaganda şi
Istoria Aeronauticii;

- Uniunea Naţională a Cadrelor Militare în
Rezervă şi Retragere din arma Transmisiuni şi
Război radioelectronic - filiala Constanţa;

- Clubul Amiralilor;
- Liga Navală Română;
- Liga Ofiţerilor din Marina Militară;
- Liga Maiştrilor Militară de Marină;
- Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor

Militari;
- Clubul 9 “Mărăşeşti”;
- Biroul Juridic Zonal.
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FIZIOGRAFIA EMINESCU
PREDÂND FIZICA DUPĂ EMINESCU (I)

Prof.univ.dr. Nicholas ANDRONESCO

Eminescu a dat o mare importanţă fizicii,
pe care o tratează în două manuscrise, 2267 şi
2270, intitulate Fiziografie I şi Fiziografie II.
Evident, Fiziografia lui Eminescu se ocupă cu
descrierea sau studiul fizicii. Cuvântul nu se
găseşte în DEX-ul publicat în 1998 şi nici pe
Internet.

În anii 1983-1985, predând fizica la
Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din
Constanţa, am folosit Fragmentarium de
Eminescu, în paralel cu manualul de fizică
propus de programa de învăţământ. Predarea
fizicii după Eminescu am continuat-o şi după
experimentul iniţial. Mi-aduc aminte de uimirea
studenţilor despre profunda cunoaştere a fizicii
de către Eminescu.

CU PRIVIRE LA LEGEA REPEJUNII
(VITEZEI) ÎN CĂDEREA LIBERĂ DUPĂ
EMINESCU

Greutatea este cauza căderii libere a
corpurilor. Acceleraţia gravitaţională are
valoarea aproximativă de 9,8 m/s2 . În acelaşi loc
de la suprafaţa pământului, acceleraţia
gravitaţională este aceeaşi pentru toate corpurile.
În următorul text din manuscrisul 2267,
Eminescu vede corect cauza căderii libere ca
fiind Greutatea şi explică legătura dintre
repejunea corpului şi timpul căderii lui,
repejunea corpului, când cade vertical la
pământ, creşte în răstimpi egali cu câte tot
atâta:
2267
Cădere476, mişcarea unui corp înspre pământ ca
consecuenţă a greutății lui. Greutatea477

lucrează asupra unui corp pururea c-o tărie care
rămâne egală. De aceea repejunea corpului478,
când cade vertical479 la pământ, creşte în
răstimpi egali cu câte480 tot atâta. Mişcarea unui
corp care cade liber e prin urmare
proporțional481 – accelerată. Sporul de repejune
într-o secundă sau „accelerarea greutății”482 e de
9,8 m.  Dacă un corp ce cade, a pornit din stare
de repaos, adică tot ținând o piatră între degete o
lăsăm de-o dată să cază, repejunea+483 ei, care în

momentul când am scăpat-o era zero, creşte
proporțional484 cu timpul, şi la sfârşitul celei
întâi secunde de cădere ajunge la 9,8 m[/s],
adecă, dacă la sfârşitul485 celei de-ntâi secunde
greutatea ar înceta486 a lucra asupra pietrei, ea,
conform legei487 inerției, ar face488 în secunda
următoare în mişcare uniformă, de489 alți 9,8
m[/s]. (385, 386).

Din text, putem deduce condiţiile
iniţiale, adică repejunea iniţială este zero v0 = 0
m/s, „a pornit din stare de repaos”, timpul
iniţial este zero t0 = 0 s, din moment ce afirmă
„la sfârşitul celei întâi secunde de cădere
ajunge la 9,8 m[/s]”.

De remarcat nota „ 481 Scris deasupra;
iniţial: uniform”, unde cuvântul uniform este
urmat de cuvântul accelerată. Aceasta este
exprimarea în fizica actuală, de mişcare uniform
accelerată (variată) când acceleraţia este
constantă.
Dar fiindcă greutatea490 în secunda a doua
continuă să lucreze în acelaş chip ca şi în
secunda întâi asupra corpului de aceea şi
repejunea lui în secunda a doua trebuie să
sporească cu câte491 tot atât ca în cea de-ntâi;
aşadar cătră repejunea 9,8 m[/s] pe care-o
poseda deja la sfârşitul celei de-ntâi secunde şi
pe  care a păstrat-o în virtutea inerției sale, se
mai adaogă în timpul secundei a doua înc-o dată
repejunea de 9,8 m[/s], încât repejunea la
sfârşitul secundei a doua de cădere este de 2 x
9,8 m[/s] = 19,6 m[/s], după 3 secunde repejunea
e de 3 x 9,8 = 29,4 m[/s]; după 4 secunde e de 4
x 9,8 = 39,2; după 10 secunde 10 x 9,8 = 98
m[/s] (386).

Eminescu foloseşte inducţia matematică
cu numerele 1, 2, 3, 4 şi n, un număr mai mare,
adică 10 în cazul de faţă, ceea ce generalizează
relaţia dintre repejunea de cădere liberă a unui
corp şi timpul lui de cădere: v=gt.
476 Deasupra lui Cădere este scris full (subliniat).

477 Sublinierea cu creion roşu.
478 Urmează: se-nmulțeşte (şterse).
479 Deasupra lui vertical, scris lotrecht.
480 Scris deasupra.
481 Scris deasupra; inițial: uniform (şters).
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482 sau „accelerarea greutății”, scrise deasupra.
483 La f. 26, în subsol, se face completarea: +)
virtualitatea repejunii.  Nu că ea ar fi făcut la
sfârşitul secundei întâi un drum de 9,8 m – ea n-a
făcut decât pe jumătate, dar repejunea pe care a
obținut-o la sfârşitul secundei întâi, ar fi capabilă să
facă în secunda a doua 9,8m (virtualitatea, subliniat).
484 Scris deasupra; inițial: în mod conform (şterse).

485 Scris deasupra; inițial: începutul (şters)
486 Sublinierea cu creion roşu.
487 Sublinierea cu creion roşu.
488 Scris deasupra; inițial: urma (şters).
489-491 Scris deasupra.

Eminescu cunoştea foarte bine metoda
inducţiei în demonstrarea unui adevăr. Dovadă
este textul următor: 2255

Frunzele de stejar dintr-un an sunt copii
fidele a celor din24 mii de ani trecuți, şi chiar
dacă fiecare frunză individuală ar prezenta o
diferență oarecare nu trebuie să se uite că legile
şi elementele25 în joc sunt determinate, se pot
număra şi cum că toate combinările lor posibile
se pot asemenea determina26 după o inducțiune
minuțioasă, deşi ar putea fi o muncă
netrebuitoare. (280)
24 Urmează: zece (şters).
25 şi elementele, scrise deasupra.
26 Urmează: deşi (şters).
2267

Aşadar recunoaştem ca întâia lege a
căderii:
Repejunile de cădere cresc în aceeaşi proporție,
ca timpii de cădere, şi anume492: aflăm493

repejunea de cădere pentru un timp după plac
dacă multiplicăm „accelerarea greutății” =
9,8m[/s2] cu numărul secundelor de cădere cari
au trecut494.
După regula de mai sus repejunea va fi:
după ¼ secundă sau 0,25 = 2,45  m[/s]
după  …………………..   1,5  = 14, 7 m[/s]
după ……………………   5,4  = 52,92 m[/s]
(386)

Aceeaşi lege, v=gt, în care Eminescu
foloseşte timpul cu numerele zecimale 0,25 s;
1,5 s şi 5,4 s.
492 Sublinierea cu creion roşu.
493 Scris deasupra; initial: căutăm (şters).
494 Formulare echivalentă cu ecuația vitezei în cădere
liberă a corpurilor în vid: v = gt. Sublinierea în text,
cu creion roşu.

În nota 494 „formulare echivalentă cu
ecuaţia vitezei în cădere liberă a corpurilor în

vid: v=gt”, menţionarea ecuaţiei vitezei aparţine
editorului volumului Fragmentarium.
MIŞCAREA CORPURILOR SUB ACŢIUNEA
GREUTĂŢII

Lecţia din manual începe cu paragraful:
Căderea liberă. Greutatea unui corp este forţa cu
care este suspendat. Ea are direcţia „firului cu
plumb”. Sau, altfel, greutatea unui corp este
forţa cu care acesta apasă asupra unui plan
orizontal pe care este aşezat (planul orizontal
este perpendicular pe direcţia firului cu plumb).
Greutatea unui corp se datoreşte atracţiei
gravitaţionale dintre corp şi Pământ. Dacă
neglijăm efectele rotaţiei proprii diurne a
Pământului şi neomogenităţile globului terestru
(care sunt într-adevăr neglijabile în majoritatea
covârşitoare a nevoilor practice), atunci:
Greutatea unui corp este forţa cu care acesta este
atras de Pământ, ea are direcţia razei terestre din
acel loc. (72, 73).

Paragraful citat introduce conceptul de
greutate a unui corp ca forţa cu care acesta este
atras de Pământ. Deci, greutatea este cauza
căderii libere a corpurilor. Legea vitezei
(repejunii) este scrisă pentru axa verticală Oy, la
pagina 74: Desigur, se poate alege o axă Oy cu
sensul pozitiv în jos, atunci  v = v0 + g(t – t0),
considerând  v0 = 0 m/s şi t0 = 0 s.

Deducem formula v=gt, ceea ce exprimă
exact ceea ce defineşte Eminescu în întâia lege a
căderii, ca şi în egalităţile numerice de tipul: 3 x
9,8 = 29,4 m[/s] .
Extraordinar! Eminescu putea fi profesorul de
fizică, predând după standardele actuale. Prin
manualul său de fizică, a predat fizica în clasele
mele. Considerând o practică de ultimă oră în
Statele Unite ale Americii predarea fizicii de
către doi profesori (Co-teachers), Eminescu a
fost coprofesor cu mine.
Nu-i de mirare că mulţi studenţi (elevi) mi-au
mărturisit faptul că ei înţeleg fizica lui Eminescu
mai bine decât cea din manualul obligatoriu.
E-adevărat, Eminescu gândeşte în exemple şi
dezvoltă problematica fizică pas cu pas. Sutele
de pagini de fizică aplicativă în diferite domenii
sunt scrise de Eminescu din pasiunea celui avid
de înţelegerea legilor naturii aşa cum o întâlnim
şi la Isaac Newton. Eminescu are pedagogia
explicării fizicii.

(...Va urma...)
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POESIS

DOMINIC DIAMANT

Doar mâine

Doar mâine va mai fi februarie
Cu-atâtea zile de zăpezi şi ger
Deci merită să cânt o arie
De bucurie şi să-ncep să sper
Doar mâine nu începe primăvara
Cu marile schimbări ce le-am visat
Doar mâine, din Islanda în Sahara
Se va călca pământul îngheţat
Numai ştiind că este primăvară
Chiar dacă va mai fi-nnorat şi frig
Cu totul alta viaţa o să pară
Ademenindu-ţi peştele-n cârlig
Când mieii o să zburde pe câmpie
Iar fluturii s-or pierde printre flori
Să mi te ţii ce viaţă o să fie
Şi-oricât de dus, vei pregeta să mori, şovăi

Dintotdeauna

Dintotdeauna pentru totdeauna
Rămân naivul ce contemplă luna
Iar stelelor întruchipări rebele
Le voi găsi în visurile mele
Nu m-am pierdut prin Cosmos niciodată
Dar Cel de Sus din ceruri să mă bată
Dacă vă mint, ades mi se năzare
Pe Pegas înhămând la Carul Mare
Şi nu mă voi ascunde după deget
Mărturisind cinstit că eu nu preget
Când vine vorba şi vreun gând mă fură
Spre-o nouă, siderală aventură
Dintotdeauna Universu-mi este
Însoţitor în magica (unica) poveste
Pe care-o scriu cu propria lumină
Etern atras de Pronia Divină.

Departe eşti

Departe eşti, iubita mea, de mine
Departe precum cerul de pământ
Şi recunosc cinstit că nu-mi convine
Să mă trezesc ca ultimul înfrânt
Oricât te-aş căuta, eşti prea departe
Şi niciodată n-am să te-ntâlnesc
Căci eu rămân zidit de viu în moarte
Iar tu în crugul tău dumnezeiesc
Iubita mea, eu nu renunţ la tine
De-ar fi să mor pe urma-ţi căutând
Căci numai tu eşti totul pentru mine
Şi pentru tine pot muri oricând.

Suprema ratare

Am ratat să-nfig steagul pe piscul cel mai înalt
cu putinţă
N-am ajuns niciodată în punctul unde noile lumi
se-nfiinţă
N-am cucerit prin iubire sufletul dragostei
mistuitoare
N-am întâlnit acea entitate în stare cu mine să
zboare
Dar cea mai stupidă ratare, cea mai jalnică,
dureroasă
Pe care n-am să mi-o iert nici dacă Domnul mă
lasă
Printre cei vii şi (ne)credincioşi  să-i propag
opera mai departe,
E faptul că n-am reuşit să mă vindec cu totul de
moarte
Nici pe bunul meu fiu,nici pe propriul nepoţel
Nu am putut izbuti, nici cu voinţa mea de oţel,
Să-i convertesc la Credinţa Lecturii Izbăvitoare.
Cunoaşteţi o mai stupidă şi dureroasă ratare?

Ochi magici şi adânc-sfredelitori
în feeria cosmică pătrund

şi revelează pentru muritori
miracolu-i frenetic şi fecund.

Melci curioşi
cu antene fantastice

scanează însetaţi Universul.

Astrale punţi, de pământeni scornite,
au împânzit întregul firmament

şi tainicele spaţii infinite
le fac să glăsuiască în prezent.

TELESCOAPE
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Mit şi metaforă în arta de cartier şi şcoala românească
SINDROMUL ,,BUG MAFIA”

Prof. drd. Mirela SAVIN

Tema abordată în această lucrare
încearcă să elucidează unele aspecte teoretico-
practice privind problema alocării identităţii
etno-culturale şi modul în care este privită şi
înţeleasă această apartenenţă la cultura de cartier
şi mediul şcolar, având ca punct de plecare
experienţele pe care le-am avut cu elevii mei.

Prezenta lucrare, Mit şi metaforă în arta
de cartier şi şcoala românească, este structurată
în trei mari părţi. Dacă în prima parte vom face
câteva reflecţii asupra conceptelor pe care le
vom utiliza pe parcursul lucrării (e.g.
,,identitate”, ,,etnie”, ,,violenţă” şi ,,artă de
cartier”). De asemenea, vom observa că aceste
concepte pot fi privite din mai multe
perspective, psihanalitic, funcţional-
teleonomică, sociologic, psihosocial etc. În a
doua parte a lucrării noastre vom discuta despre
relaţia dintre mit şi metaforă în cadrul artei de
cartier pentru ca în ultima parte, a treia, să
observăm şi să analizăm sindromul BUG
MAFIA în cadrul şcolii.

Prezenta lucrare mai cuprinde o parte de
concluzii şi o bibliografie selectivă. Suportul
ştiinţific şi metodologic este, în linii mari,
descriptivist. Din punct de vedere metodologic
şi teoretic, studiile care stau la baza lucrării
vizează diverse probleme legate de problematica
identităţii, plecând de la postulatul lui E.
Durkheim1 conform căruia conştiinţa colectivă
reprezintă o suprastructură care este atât
credinţă cât şi sentiment, care e împărtăşită
de membrii unei societăţi dar care are totuşi
propria viaţă şi de aceea un caracter anistoric.

Printre titlurile care au stat la baza
elaborării prezentei lucrări amintim doar câteva:
Pierre Dasen, Christiane Perregaux, Micheline
Rey, Educaţia interculturală. Experienţe,
politici, strategii; Kellner, Douglas, Cultura
media, Dumitru Tiutiuca, Cultură şi identitate.
C-aşa-i românul? dar şi surse electronice.

1 Bucur Corneliu Ioan, Popa Adela, Rusu Horaţiu,
,,Raport de cercetare” în Revista de Politica Ştiinţei şi
Scientometrie - Numar Special 2005 - ISSN- 1582- 1218,
p. 2.

Pentru început, aşa cum am afirmat şi
mai sus, ne vom opri asupra conceptului de
identitate, lexem care presupune mai multe
perspective: poate fi văzută drept un sentiment
de apartenenţă univoc, durabil, divizat, o
colectivitate care permite indivizilor a se
identifica într-un anume grup social. De
asemenea, identitatea presupune şi relaţia pe
care un anumit individ o are în cadrul societăţii,
respectiv al interacţiunilor socio-umane,
conform lui Goffman, Berger şi Luckmann. O
altă perspectivă a conceptului de identitate se
referă la faptul că, pentru Jenkins, identitatea
este văzută drept un construct social deoarece
individul îşi defineşte propria aparteneţă la un
anumit grup privind alţi semeni. Pe această linie,
notăm faptul că conceptul de identitate
reprezintă un punct de sudură care îşi află
originea în intersecţia dintre discurs şi
contradiscurs, în acceptarea şi tolerarea
diferenţelor.

Identitatea, privită din perspectivă
educaţională, a devenit un concept umbrelă în
ştiinţele sociale, cu sensul de ,,construcţie” şi a
fost impus de Erik Erikson prin lucrarea
Identity: Youth and Crisis, apărută în anul 1968.
Identitatea poate fi privită printr-o cvadruplă
dimensiune: identitatea naturală, văzută ca acea
existenţă determinată de propria natură;
identitatea instituţională, cea care conduce la
poziţia pe care individul o ocupă în societatea pe
care o avem ca punct de referinţă; identitatea
discurs, atunci când subiectul face referire la
depăşirea graniţelor propriei identităţi şi
identitatea de afinitate, dată de împărţirea cu un
anumit grup a unui anumit tip de experienţe.

Subliniem faptul că analiza conceptului
de identitatea este esenţială, fundamental în
cadrul prezentei lucrări şi pentru că identitatea2

2 Potrivit teoriei identităţii sociale, identitatea socială a
individului se constituie graţie a trei procese aflate în
interacţiune: categorizarea (individul construieşte
categorii discriminatorii de apartenenţă, bazate pe factori
de tip diferit: vârstă, poziţie socială, aparteneţă etnică etc,
tinde să maximizeze asemănările între indivizii care
aparţin aceleiaşi categorii, maximizând, în acelaşi timp,
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nu este în interiorul a ceva, ci se afirmă ca o
funcţie a diferenţelor în cadrul unui sistem şi
pentru că este ceea ce nu este restul, dar şi prin
presupoziţia că identitatea există, că se
constituie prin discurs şi naraţiune.

Geert Hofstede delimitează patru
dimensiuni pereche ale culturii manageriale:
distanţa faţă de putere (determinată în funcţie de
modul de distribuţie a resurselor şi puterii în
societate; se reflectă în dimensionarea şi
distribuirea autorităţii şi motivaţiilor în cadrul
sistemului social şi în gradul de centralizare a
sistemelor manageriale); acceptarea şi evitarea
riscului (culturile cu grad mare de evitare a
riscului pun accentul pe sisteme organizatorice
bine definite, acestea au ierarhii puternice,
vorbim de promovarea planificării ca mijloc de
anticipare a viitorului, în timp ce culturile cu
grad mic de evitare a incertitudinii valorifică
creativitatea şi caută crearea sentimentului de
siguranţă şi continuitate în cadrul organizaţiei);
individualism şi colectivism (identificăm culturi
de tip individualist, în care legăturile dintre
oameni sunt slabe, manifestându-se un grad
mare de libertate de decizie, de acţiune
individuală, dar  şi despre culturi de tip
colectivist, în care relaţiile interumane sunt
puternice, transformându-se atât în obiective
individuale, cât şi de grup); masculinitate şi
feminitate (dihotomie fondată pe diviziunea
naturalã a rolurilor în organizaţie; dacă în
culturile de tip masculin diviziunea rolurilor este
pronunţată, existând o diferenţiere accentuată
între bărbaţi şi femei, se apreciază elementele
material-financiare şi performanţele; în culturile
de tip feminin, diviziunea rolurilor este mai
redusă, diferenţele dintre statutul bărbaţilor şi
cel al femeilor sunt mai mici, există o
preocupare evidentă pentru latura afectivă a
relaţiilor umane). După cum se cunoaşte,

diferenţele faţă de celelalte categorii), identificarea
(diversele aparteneţe la variate grupuri furnizează baza
psihologică pentru a construi propria identitate socială;
identitate constituită dintr-o ierarhie de apartenenţe
multiple) şi confruntarea socială (individul confruntă
mereu propriul grup cu grupul de referinţă, propriul grup
este considerat a fi mai bun  decât ceilalţi, decât celelate
grupuri care sunt, în mod continuu, văzute într-o
perspectivă negativă). Notăm ideea conform căreia prin
pierderea punctelor esenţiale ale propriului eu, se ajunge
la pierderea propriilor graniţe identitare: culturale,
religioase, etnice etc. Shiller şi Basch vorbesc de
identitatea fluidă transnaţională.

complexitatea situaţiei sociale româneşti,
reprezintă un ansamblu de procese dinamice
care pot fi văzute în multitudinea de interacţiuni
reale şi virtuale; acest lucru este valabil şi pentru
şcoală.

Cultura, în opinia lui Adrian Marino,
reprezintă o mare capacitate de productivitate
literară, scrisul fiind copie, transcriere,
apendicele unui text care este supus unei
amplificări şi a unei continui dilatări. La aceasta
adăugăm şi opinia lui Alexandru Călinescu,
conform căreia există ,,mai întâi, o practică a
copiatului care ţine de o anumită tradiţie
culturală, în speţă pedagogică. Înveţi şi asimilezi
ceva impregnându-te cu materia respectivă,
intrând în ea, refăcând un traiect intelectual,
urmând pas cu pas, cuvânt cu cuvânt, literă cu
literă, drumul parcurs de altcineva.” (Călinescu,
Alexandru: 1998, 11).

Societatea românească conservă
memoria propriilor tradiţii socio-culturale3,
aspecte pe care le observăm foarte bine în cadrul
instituţiei şcolare. Astfel, comunicarea internă şi
externă reprezintă un fapt vital al organizaţiei,
deci, şi în cadrul sistemului educaţional. Pe de o
parte, personalitatea şi motivaţia4 indivizilor
condiţionează comunicarea, pe de altă parte
ţinându-se cont de dinamica motivaţională,
comunicarea se poate manifesta, voluntar şi
involuntar, prin două modalităţi: pe cale verbală
şi pe cale non-verbală. În acelaşi timp limbajul
are în comunicare socială un rol dominant, este
imposibil să gândeşti o societate umană fără
capacitatea de a comunica cu ceilalţi şi fără să
înţelegi legătura dintre aspectele interne ale
limbajului şi funcţiile sociale ale limbajului. Însă
în acest caz, vorbim de existenţa unei tensiuni

3 Cu tot ceea ce implică: prejudecăţi, atitudini, opinii
retrograde.
4 Sistemul motivaţiei umane a fost modelat asemeni unor
trepte piramidale cunoscute după numele autorului, drept
,,piramida lui Maslow”; pe măsură ce trebuinţele bazale
sunt, cel puţin parţial satisfăcute, în dinamica psihică îşi
fac apariţia trebuinţele de ordin mai ridicat: trebuinţe de
natură fiziologică, fără satisfacerea cărora individul nu ar
putea supravieţui: satisfacerea foamei, setei, nevoii de
oxigen etc.; trebuinţe de natură să-i asigure securitatea
fizică şi existenţială, legate de adăpost etc.; trebuinţe de
apartenenţă care îi asigură trebuinţe de a exista într-un
grup uman; trebuinţe de prestigiu, prin care persoana se
simte recunoscută; trebuinţe de realizare personală, care
intervin în situaţia în care individul îşi pune în valoare
talentele, resimte un sens al existenţei proprii spre care
aspiră şi construieşte în mod creativ.
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între cele două aspecte, izvorâte din faptul că
modul în care gândesc elevii este în mare parte
determinat de limbajul folosit în comunitatea în
care ei trăiesc pentru că limbajul are un rol
esenţial în păstrarea convenţiilor şi a normelor
unei societăţi particulare.

Rolul familiei ,,în transmiterea culturii
(limbaj/valori) este văzut ca un proces natural,
continuu şi apolitic. Totuşi, familia joacă un rol
important în naturalizarea dezechilibrelor de
putere, astfel încât condiţia indivizilor este
translată în atribute personale. Acest proces este
continuat şi amplificat de şcoală. «Competenţa
culturală» a elevului – produs al clasei şi
familiei, «codificat» în discursurile lor – este
evaluată diferenţiat, după criterii care, deşi
«neutre», îi favorizează pe cei deja favorizaţi.”
(John Hartley: 1999, 70).

Oswald Ducrot, vorbind de ,,etnografia
comunicării a arătat diversitatea performanţelor
verbale şi a funcţiilor sociale ale vorbirii precum
şi normele sociale şi culturale care guvernează,
s-a preocupat de descrierea raportului lingvistic
al membrilor unei comunităţi şi a
caracteristicilor de comunicare în care se poate
desfăşura acesta.” (Ducrot, Oswald: 1996, 98).

Societate, în general, şi, în particular, cea
românească, se află într-o permanentă
modificare, transformare, în societăţile ,,noastre
multiculturale, a devenit imperativă evitarea
conflictelor sociale printr-o educaţie
interculturală care să conducă la înţelegerea şi
respectul diversităţii culturale, la comunicare şi
cooperare între persoane de origini diferite.”
(Dasen, Pierre: 1999, 33). Grupurile,
comunităţile, naţiunile, sunt supuse schimbări,
însă ceea ce rămâne, după toate aceste
transformări este identitatea.

Având ca punct de plecare enunţul lui
John Hartley, conform căruia, în momentul în
care ,,învăţăm să vorbim, învăţăm mai mult
decât simple cuvinte. Chiar de la început
folosim limbajul nu doar pentru  a denumi
lucrurile, ci mai ales pentru a învăţa cum să ne
comportăm faţă de ceilalţi şi faţă de lumea
înconjurătoare.” (Hartley, John: 1999, 11), se
poate observa, la marea majoritate a elevi,
existenţa unor greşeli de conţinut (datorate
cunoştinţelor reduse sau lipsite de precizie,
abateri de la temă), greşeli de exprimare
(concretizate în răspunsuri lipsite de
complexitate, neorganizate), greşeli de

vocabular (din cauza vocabularului sărac, a
lipsei obişnuinţei de a citi), greşeli gramaticale
(enunţuri incomplete, lipsa acordului între
subiect şi predicat, lipsa ariculării), şi lipsa cu
desăvârşire a cunoştinţelor în ceea ce priveşte
existenţa regulilor de ortografie şi de punctuaţie
deoarece aceasta este imaginea artei de cartier.

Arta de cartier reprezintă tendinţa unui
generaţii de a fi protagonistul propriei opere, de
a reprezenta viaţa şi realitatea aşa cum le
percepe, de a reactualiza istoria. Astfel, arta de
cartier devine sinonimă cu băiat de cartier, cool
guy sau băiat de bani gata. Privită la nivel
subiectiv, vom constata că priveşte lumea
interioară dar nu specifică, că este el/ ea sau că
este propria istorie; consideră că tot ceea ce scrie
este verosimil şi amintim aici pe BUG Mafia,
Paraziţii etc., în timp ce, la nivel obiectiv arta de
cartie presupune faptul că eu scriu, eu sunt acela
care suferă, aşa cum se întâmplă şi în versurile
celor de la Animal X, Smiley, Alex, Don Baxter.

Potenţialul conflictogen pe care arta de
cartier îl presupune caracterizează nu numai
muzica de cartier, ci şi persoana individuală
datorită faptului că arta de cartier actualizează
următoarele seme: /+reproducere/; /+produsul
obţinut/; /+actualizare/. Aşadar, putem defini
arta de cartier drept un conflict intrapersonal, o
artă urbană, lumea concertelor ,,underground”, a
evenimentelor din parcuri, organizate de tineri
pentru tineri, expozitii sau concursuri de graffiti.
Motoul ,,Suntem chiar paşnici pe ritmuri de
rock” demonstrează heterogenitatea,
hipercomplexitatea fenomenului. Acest lucru se
reflectă şi în propria lor îmbrăcăminte: hanorace,
unii cu gluga pe cap, alţii cu creasta, unii cu
eşarfe ,,urbane”, alţii cu pantaloni cu turul lăsat,
baieţii, atât de diferiţi dar care vor să arate lumii
latura frumoasă a vieţii în cartier. Aceste atribute
fac ca omul de cartier să fie o fiinţă în sine
contradictorie, supusă în permanenţă conflictelor
interioare aşa cum se poate observa şi din
analiza artei străzii, a graffiti-ului. În centrul
oraşului, zidurile clădirilor au pereţii
,,capitonaţi” cu desene dintre cele mai variate.
Artiştii străzii, aşa cum sunt deseori catalogaţi,
îşi fac ,,meseria” pe la ore târzii, din motive bine
întemeiate: nu doresc să fie ,,recunoscuţi” drept
Picasso, Botticelli, Mozart care au devenit Picşo,
Botiy sau Modzart. Graffiti este un termen
general referitor la inscripţii caligrafiate sau
imagini pictate sau gravate pe pereţi sau alte
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suprafeţe publice sau private, care nu sunt
destinate acestui scop. Când este făcut fără
consimţământul proprietarului, constituie
vandalism (care este ilegal). Graffiti a existat
încă din antichitate, în perioada Greciei antice şi
a Imperiului roman. După ultimele informaţii
furnizate de către Discovery Channel, la început
a existat cultura graffiti care, în Irlanda de Nord
s-a dezvoltat şi a dat naştere mişcării de cartier,
mişcare preluată în S.U.A. de mişcarea negrilor
pentru eliberare şi transformată în artă de cartier,
artă care a suferit o nouă mutaţie în anii’90 prin
hip-hop.

Astfel, de exemplu, ,,Kilroy was here”
este un graffito celebru care este văzut drept
comoditate în faţa raţiunii. Începând cu
urbanizarea la scară mare a multor zone în
jumătatea postbelică a secolului 20, găştile vor
marca pereţii şi alte bunuri publice cu numele
bandei prin tag-uri, pentru a-şi delimita
teritoriul. Pe la sfârşitul secolului XX, tag-urile
neasociate unei găşti au devenit mai comune.
Artiştii graffiti îşi scriau ,,tag5”-ul doar de dragul
scrisului, sau ca  să-şi consolideze reputaţia şi

5 o semnătură stilizată a unui writer; termenul tagger face
referire la o persoană care face tag-uri; throw-up (sau
bomb) - un tag mai elaborat. De obicei are o culoare
pentru contur (cum ar fi negru) şi una pentru umplere (de
exemplu argintiu). Literele au de obicei forme rotunjite,
uşor de executat; piece (de la masterpiece - capodoperă) -
o imagine mare, adesea cu efecte 3D, săgeţi care dau
fluiditate (flow) şi direcţie, multe culori şi tranziţii
cromatice şi alte efecte diverse. Realizarea unui piece
necesită mai mult timp decât un throw-up. Cu cât locaţia
este mai la vedere, iar lucrarea este mai bine executată, cu
atât creşte respectul pentru writter; . Aceste lucrări sunt
realizate de obicei legal, datorită timpului şi efortului
depuse pentru executarea lor; dar primii writer-ri din New
York făceau burner-e ilegal, pe trenuri; bombing - nu are
nici o legătură cu terorismul, ci descrie pictarea cat mai
multor suprafeţe. Pentru aceasta se folosesc de obicei
throw-ups (sau bomb-uri), deoarece nu necesită mult timp
pentru execuţie; to slash' a tag - a tăia sau a scrie peste
tag-ul cuiva, socotit ca o insultă gravă adusă persoanei
care a făcut tag-ul tăiat; going over - dacă un writter
merge peste opera altuia, este analog cu o declaraţie de
război writter-ului. Majoritatea grafferilor respectă operele
altora, iar regula de bază pentru înlocuirea creaţiilor
anterioare este următoarea: tag - bomb - piece. De
asemenea se poate picta peste lucrările ,,tăiate” deja. Dacă
cineva încalcă aceste reguli, este considerat un ,,toy” sau
pur şi simplu o pacoste; buffing (to buff) - a îndepărta
graffiti folosind substanţe chimice şi alte instrumente.

prestigiul de ,,writter” (Urban dictionary =
scriitor) sau artist de graffiti.

Primele cazuri documentate de însemnări
ilegale create cu un sprai cu vopsea au fost
create de un artist numit ,,Cornbread” din
Philadelphia. Spraiul a devenit o caracteristică
importantă pentru diferitele stiluri care au urmat.
Primii artişti graffiti care au ridicat această
mişcare la rangul de artă au fost Jean-Michel
Basquiat şi Keith Haring. În România,
fenomenul graffiti a apărut în jurul anului 2000,
fiind caracterizat prin aceleaşi elemente care au
fost întâlnite în New York-ul anilor ’70.

Jocul dintre mit şi metaforă în arta de
cartier şi şcoala românească - SINDROMUL
,,BUG MAFIA”- trebuie privit pe axa concret –
particular – minim – spaţiu – abstract –
universal – maxim – timp deoarece, aşa cum
afirmă şi Liviu Antonesei, ,,A întemeia în
cultură  (...) înseamnă, probabil, a-ţi găsi
sprijinul în pură contemplaţie şi în joc, în raport
cu ordinea naturală.” (Antonesei, Liviu: 2004,
24).

Plecând de la afirmaţia criticului
Dumitru Tiutiuca, ,,(...) accentul trebuie mutat
de pe natura termenilor, pe relaţiile dintre ei”
(Tiutiuca, Dumitru: 2005, 7) deoarce ,,ideea
identităţii e în cel mai bun caz o virtualitate
decât o realitate.” (Idem, 14).
Aşa cum reiese şi din titlul prezentei lucrări, Mit
şi metaforă în arta de cartier şi şcoala
românească. SINDROMUL ,,BUG MAFIA”,
acţiunea în rol de reprezentare a axei mit-
metaforă nu face altceva decât să contureze
ideea că complexul este o consecinţă a unei
frustări, implică nevoile pe care tânărul din
România postdecembristă caută să le satisfacă,
atitudinile care subordonează conduitele
concrete. Dimensiunea evaluativă se referă, în
primul rând, la ,,exprimarea naţionalului se
susţine prin apartenenţa individului la o anumită
comunitate, tradiţie, solidaritate firească de grup,
numai acestea fiind capabile să păstreze şi să
transmită valorile.” (Idem, 17), eul naţional fiind
,,o abstracţie concretizată aproape în fiecare
individ aparţinător acelei naţii, dar mai cu seamă
în spiritele artistice şi în personalităţile
reprezentative ale ei” (Idem, 22). Din păcate, nu
întotdeauna găsim în manualele şcolare axa mit-
metaforă abordată aşa cum se cuvine, dar mai
ales metodic analizând abordarea ei, în virtutea
cerinţelor noilor programe, nu corespunde cu
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acestea. De la clasele V – VIII până la liceu,
programa solicită realizarea de eseuri în
examenele pe care absolvenţii trebuie să le
susţină. Aceste eseuri au ca principală cerinţă –
încadrarea unei opere în gen, în acest caz în
genul liric. Manualele abundă de exerciţii, dar
nu explică elevilor o metodă concretă de
realizare a acestor demonstraţii, fiecare fiind
tentat să le facă cum doreşte, dar mai ales să le
confunde cu comentariile literare care se
realizau în învăţământul tradiţional sau în cazul
genului epic. La liceu, mai nou, se merge
inclusiv pe abordarea concretă a operei, pe axa
mit-metaforă în poezia interbelică şi recitirea
acesteia din perspectiva artei de cartier.

După cum se ştie, ,,Cultura de Cartier, şi
în România, mai ales în oraşele foarte mari,
reprezintă un fenomen al exprimării atacării
statusului Centrului de către Periferie. Ea se
opune, în felul ei, culturii instituţionalizate
aflate, de regulă, în centrul oraşului: Sarmalele
Reci, Bere Gratis, Viţa de Vie, BUG Mafia,
Indecenţii, Paraziţii etc. sunt doar câteva dintre
aceste formaţii de cartier, mai cunoscute la
momentul la care scriem aceste rânduri.” (Idem,
127).

Studiul limbii şi literaturii române, pe
toate treptele sistemului de învăţământ,
depăşeşte cu mult, ca importanţă şi valoare,
limitele celorlalte discipline şcolare, fără a
subaprecia sau diminua, câtuşi de puţin, rolul şi
importanţa acestora în formarea personalitţii
tinerilor supuşi procesului educaţional. Influenţa
artei de cartier se simte, cel puţin în cadrul
orelor de literatură, la liceu, deoarece elevii
realizează conexiuni între muzica celor de la
GuessWho – Gen şi poezia lui Arghezi, Flori de
mucigai, Voltaj – Povestea oricui şi Lucian
Blaga – Lumină lină, Viţa de Vie şi Paraziţii –
Beat Mort şi George Bacovia – Lacustră, Voltaj
– Scrisoare şi Mihai Eminescu – Scrisorile de
dragoste către Veronica Micle, Viţa de vie –
Varză şi Ion Barbu – Din ceas, dedus ...,
Paraziţii – Slalom printre cretini şi Mihai
Eminescu –Epigonii etc. La început, poate că
pare imposibil să citim scriitorii canonici din
perspectiva artei de cartier, însă, după cum se
ştie, unanimitatea în comportament şi opinii
constituie un model cultural. Astfel,
reinterpretarea poeziei lui Eminescu, Blaga,
Bacovia etc. din perspectiva artei de cartier/ a
SINDROMULUI ,,BUG MAFIA” nu reprezintă

altceva decât o fază a evoluţiei literare –
modelele pe care elevii noştri le propun sunt
reperele lor instituite pentru reacţii afective într-
o situaţie dată: singurătate, superioritate, frică,
antirăzboi etc.

Pentru a argumenta adevărul
informaţiilor de mai sus, trebuie luate în
considerare obiectivele generale ale acestei
adevărate „discipline amiral”, care depăşesc cu
mult limitele a ceea ce sugerează fie şi numai
formularea enunţului care o defineşte. Căci
problemele legate strict de ceea ce reprezintă
limba şi literatura română, ca disciplină de
învăţământ, reprezintă doar o secvenţă deosebit
de amplă, de cuprinzătoare, ale cărei limite e
foarte greu să fie marcate cu precizie, oricât de
riguroasă ar fi selectarea întrebărilor la care se
cer răspunsuri.

Ca obiect de studiu, limba şi literatura
română are obiective, conţinuturi şi metodologii,
inclusiv criterii, tehnici şi instrumente de
evaluare cu prioritate formative, care au
implicaţii majore în dezvoltarea unor
competenţe şi capacităţi, cu valenţe atât
intensive, cât şi extensive pe întregul parcurs al
formării personalităţii umane, nu numai în anii
de studii, dar şi în procesul integrării socio-
profesionale şi în cel de adaptare şi readaptare
continuă la schimbările ce au loc în societatea
contemporană.

Programa  şcolară este partea
Curriculumului Naţional. Termenul
de curriculum derivă din limba latină şi
înseamnă în esenţă drum către. Filosofia
contemporană a educaţiei a evidenţiat diferenţa
dintre o educaţie bazată pe curriculum, adică
având ca element central la toate etajele sale
activitatea de proiectare, şi programa analitică,
document care are în centrul activităţii didactice
ideea de programare a traseului elevului către
un ţel cunoscut şi impus doar de către adulţi. De
aceea, programa analitică era posesoarea în mod
absolut şi univoc a tuturor componentelor
procesului instructiv-educativ stabilit la nivel
central. Profesorul şi elevul erau doar simpli
executanţi şi pacienţi ai unui program de
instruire menit să reproducă social o stare de
fapt. Desigur, au existat numeroase excepţii de
la această regulă, datorită efortului şi
profesionalismului a numeroşi învăţători şi
profesori, care au ştiut să ţină seama de
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caracteristicile psiho-pedagogice, de interesele şi
aptitudinile specifice ale elevilor.

Programa şcolară descrie oferta
educaţională a unei anumite discipline pentru un
parcurs şcolar determinat. Actualele programe
şcolare subliniază importanţa rolului reglator al
obiectivelor pe cele două niveluri de
generalitate: competenţe generale şi competenţe
specifice. Celelalte componente ale programei
au ca principal scop realizarea cu succes a
obiectivelor de către elevi.

Cu toate acestea, şcoala, astăzi, este
văzută de elevii noştri drept un sistem jalnic,
metodele de studiu se aplică doar în cazul
inspecţiilor, de cele mai multe ori. Pentru ei,
pentru actuala generaţie, şcoala românească este
primitivă, grea şi inutilă – arta de cartier
reprezintă grila lor de lectură a realităţii.
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Săptămâna “Măslinţilor” a “Brânzei” şi ziua “Babei”

Maria RĂCEANU

E zor mare în curţile gospodarilor. Azi
e ultima duminică din această primavară în
care se mai fac nunţi şi petreceri. E Lăsatul
Secului de carne. De luni va începe
săptămâna “Măslinţilor” săptămâna “Brânzei”
iar în duminica Lăsatului Sec de Brânză se va
sărbători ziua Babei şi începutul Postului
Mare.

În această săptămană femeile se
adunau şi petreceau săptămâna “Măslinţilor”.

Era săptămâna în care femeile
petreceau în şezători cu plăcinte de brânza,
azi la mine, mâine la tine petreceau în fiecare
seară toată săptămâna. Se adunau şi petreceau
cântând dar în acelaşi timp dădeau zor să
termine lucrul de mâna pe care îl mai aveau:
câte un pulover de tricotat, lână de tors sau de
scărmănat, căci a venit primăvara şi încep
muncile câmpului, tăiatul viei, curăţenie prin
casă că vin sărbătorile Paştelui şi totul trebuie
să fie curat şi câte treburi nu mai sunt pe
lângă casa omului.

În timp ce mâinile lucrează cu spor
femeile petrec cântând şi din când în când ies
în curte şi încing o horă chiuind cu strigături
la adresa bărbaţilor care nu au voie să
participe la petrecerile lor.

Să mai stea şi ei acasă să aibe grijă de
copii câteva ore să vadă şi ei câte treburi sunt
pe lângă casa omului. Acest obicei cred că a
fost luat de la lipovenii din satele din
împrejurimile Babadagului. Lipovenii
petreceau săptămâna Măslinţei pe rit vechi.
Gazda se străduia ca seara să fie cât mai
plăcută şi cât mai îmbelşugată că… deh în
aceste împrejurări se mai iveau şi ocazii de
bârfă cum ar fi … “Tu Ileană ai văzut
plăcintele nu au fost aşa de bune ca la ţaţa
Vasilica. Sau … câte una mai răutăcioasă :
Asta nu are prea curat în casă!

Tot cu ocazia “Măslinţilor” la aceste
petreceri vecinele aveau ocazia să se ierte şi
să se împace între ele că doar veni Postul
Mare şi să nu le fie ruşine să meargă la
spovedanie. Se îmbrăţisau şi se împăcau şi

erau din ce în ce mai vesele că doar vinişorul
nu a stat prea cuminte în dărdăcuţa lui.

Bărbatul gazdei avea grijă să plece cât
mai devreme de acasă căci altfel era vai şi
amar de el. Petrecăreţele l-ar fi sechestrat în
mijlocul lor şi dânsul ar fi trebuit să suporte
toate ironiile, iar când atmosfera se încingea
în semn de pedeapsă încercau să-l dezbrace
până la chiloţi pentru care sărmanul se lupta
cu disperare să îi şi păstreze. Cu o nuieluşă îl
pedepseau simbolic pentru toate relele pe care
le-a făcut de-a lungul anului. Na..! Na..! .. te-
ai îmbătat şi ţi-ai bătut nevasta sau Na..! Na..!
te uiţi după alte muieri??! Simbolic dar uneori
câte o săptămână urmele nuieluşelor erau pe
spatele bărbatului. De aceea când petrecerea
se pregătea la ei acasă fugea mâncând nori şi
se întoarcea noaptea târziu când se lăsa
liniştea în casa lor sau uneori dimineaţa pe
trei cărări.

Toţi bărbaţii aveau grijă ca în
Săptămâna Măslinţilor să nu se întâlnească cu
petrecăreţele că era vai de ei. Bărbaţii nu
aveau voie să participe la astfel de petreceri şi
nici domnişoarele. În ultima zi a săptămânii în
Duminica Lăsatului Sec de brânză se
sărbătorea ziua Babei. Ce semnificaţie avea
această zi? Cine era “Baba”?

Era bătrâna care le ajuta pe femeie să
nască. De la ce vă povestesc eu acuma
dragilor au trecut peste 70 de ani. Pe atunci
femeile năşteau cu ajutorul “Babei” o bătrâna
simplă care se pricepea la moşit aşa cum
învăţase şi ea de la înaintaşile ei.

Petrecerea se ţinea în felul următor.
Încă de vineri, fiecare femeie care a fost
moşită de “Baba” aducea o pulpă de miel, vin,
ulei, făină, mălai, fiecare după puterile ei.
Aduna “Baba” alimente ca într-un magazin
alimentar. Sâmbăta după-amiaza două sau trei
femei tinere care au fost moşite în acel an,
veneau să o ajute la gătit pentru sărbatoarea
de a doua zi.

Toată noaptea învârteau plăcinte,
făceau prăjituri, sarmale şi se străduiau ca
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masa să fie cât mai îmbelşugată. A doua zi,
duminica pe la orele 10 vin femeile moşite de
baba aducând fiecare câte un cadou.O camaşă
de noapte, un furou, câte un batic, fiecare se
întrecea să-i aducă un cadou cât mai frumos.
Şi “Baba” le dăruia copiilor cadouri. Celor
mici până la un an scutece şi chiloţei, iar celor
mai mărişori pulovere, botoşei şi bomboane.
Apoi petrecerea începea cu mare veselie.

Pe la orele două se pregătea cel mai
important eveniment: gătitul “Babei” şi
plimbatul ei prin cartierul în care locuia. Într-
o căruţică la care era înhămat un măgăruş şi
două dintre cele mai tinere femei, una de o
parte şi una de cealaltă parte a măgăruşului
“Baba” urcată în căruţică pe un sac plin cu
paie acoperit cu o covertură stătea mândră ca
o împărăteasă, gătită cu tot felul de pampoane
şi pamblici colorate. Între timp venea şi Nea
Teticu care mergând înaintea măgăruşului
cânta din cimpoi şi astfel în mare alai în
chiotele petrecăreţelor ieşeau din curte şi
mergeau pe câteva străduţe din preajma casei
“Babei”.

Curioşii priveau din faţa porţilor sau
de pe gardurile pe lângă care trecea alaiul iar
“Baba” din “fotoliu” ei îi saluta dând mândră
din cap şi făcându-le cu mâna.

Moş Teticu cânta cu foc din cimpoi,
femeile din urma teleguţei jucau chiuind în
strigături iar bietul măgăruş chicotea speriat

în timp ce femeile înhămate alături de el
trăgeau cu nădejde de teleguţă.

Privitorii amuzaţi de acest spectacol
improvizat băteau din palme aplaudând şi
făcându-le cu mâna iar alţii îşi făceau cruce
spunând … Doamne, mari nebune mai
sunteţi! Dar nu se supăra nimeni.

De luni totul va intra în normal,
începea Postul Mare şi fiecare îşi vedea de
treburile casei pentru ca Sărbătorile să-i
găsească cât mai pregătiţi.

Dragilor tot ce v-am povestit până
acum se petrecea înaintea celui de-al doilea
război mondial.Au venit timpuri grele şi
nimeni nu se mai gândea la petreceri, în timp
ce bărbaţii şi fii plecau pe front şi unii dintre
ei nu s-au mai întors niciodata lăsând răni
adânci în urma lor.
După război toate s-au schimbat.Uşor uşor
rănile au început să se vindece. Spitalul a fost
renovat, s-a înfinţat o secţie de maternitate şi
ginecologie, toate femeile erau obligate să
meargă la medic iar cele însărcinate erau luate
în evidenţă şi până la naştere erau controlate
de medic, de surori medicale bine calificate
aşa ca “Baba” nu şi-a mai avut obiectul
muncii şi încet încet s-a uitat de ziua “Babei”
şi de sărbătorea “Măslinţilor”. Aceste
obiceiuri au rămas doar în amintirea noastră
care pe atunci eram copii iar acum spre apusul
de soare al vieţii noastre (câţi am mai rămas)
încercăm să vă povestim despre obiceiuri şi
tradiţii vechi, de mult apuse.

Râs şi plâns
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FILE DE ISTORIE

OPERAŢIILE DIN DARDANELE
M.M. Liviu TĂNASE

Dacă există o singură imagine pe care
primul război mondial a lăsat-o posterităţii,
atunci aceasta este cea a războiului dus în
tranşee - milioane de bărbaţi angajaţi, ani
întregi, într-o luptă inutilă prin noroi, pentru a
obţine câştiguri derizorii la un preţ imens,
însângerând populaţiile şi resursele naţiunilor
combatante. A fost, contrar aşteptărilor din
1914, un război în care mobilitatea a fost
înlocuită de impas, în care apărarea a fost
superioară atacului şi, în care, numărul total al
oamenilor, maşinilor, armamentului şi
muniţiilor a reprezentat factorul decisiv.

Cu toate acestea, dacă efectele acestui
conflict prelungit au fost catalogate ca
dezastruoase de către puterile continentale,
ele au însemnat, chiar mai mult, pentru statele
maritime. Puterile continentale nu au prea
avut de ales, odată început războiul, datorită
frontierelor comune cu vecini puternici; au
ştiut că un război european extins implica un
efort imens şi multă suferinţă; chiar şi cel mai
pesimist analist de dinainte de începerea
războiului nu ar fi putut anticipa ororile
cumplite ce urmau să vină. Războiul a fost
extrem de crud şi a provocat multe daune.

Popoarele nu au fost pregătite nici
pentru şocul a ceea ce însemna războiul total,
nici pentru mobilizarea economiei de către
stat, recrutarea a milioane de bărbaţi pentru

serviciul militar, şi nici pentru pierderile
cumplite pe diferitele fronturi. Statele
maritime, mai ales Marea Britanie, graţie
poziţiilor sale, puteau evita, în parte, baia de
sânge inutilă a Flandrei şi puteau adapta
strategiile sale către economiile externe
tradiţionale de tip maritim.

În timpul primului război mondial,
marea a fost folosită, cu aceeaşi intensitate ca
şi spaţiul terestru, pentru desfăşurarea
acţiunilor militare. Teatre de operaţii navale
au fost toate mările şi oceanele lumii. În
mările nordice, Marea Nordului, Marea
Baltică sau Oceanul Îngheţat s-au confruntat
flotele Marii Britanii, Franţei şi Rusiei, pe de
o parte, şi flota germană, pe de altă parte.
Aceeaşi situaţie s-a petrecut şi în Oceanul
Atlantic, dar unde escadrele ţariste nu au avut
posibilitate de acţiune, sau în Oceanul Pacific
unde, în plus, s-a adăugat, de partea Aliaţilor,
marina japoneză. În Marea Mediterană, au
luptat flotele britanice şi franceze împotriva
celei austro-ungare, sprijinită de forţe navale
germane.

BLOCADA STRÂMTORII   DARDANELE
Pe 11 august 1914, amiralul Milne s-a

prezentat la intrarea în Dardanele pentru a
interzice accesul navelor germane GÖEBEN
şi BRESLAU. Conform convenţiei anglo-
franceze din 6 august, amiralul Milne a predat
comanda pe 16 contraamiralului Troubridge,
care a fost înlocuit, pe 13 septembrie, de către
viceamiralul Carden. Acesta se afla sub
ordinele comandantului suprem francez, care
a întărit divizia acestuia prin dislocarea a 2
cuirasate comandate de contraamiralul
Guépratte. De partea adversă, amiralul
Souchon a preluat comanda flotei turco-
germane, în timp ce un colonel german a
organizat apărarea Dardanelelor.

Deoarece Turcia nu se afla, încă, în
stare de beligeranţă, viceamiralul Carden a
declarat că lua în considerare ca inamic orice
navă care se deplasa prin Strâmtoarea
Dardanele. În ziua de 26 septembrie, un
torpilor turcesc a executat o incursiune în
larg, dar a fost întors din drum, iar Turcia a

Dintre sute de catarge
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luat aceasta drept pretext pentru interzicerea
navigaţiei prin strâmtoare. Pe 27 septembrie,
comunicaţiile dintre Rusia şi aliaţii săi au fost
întrerupte. Ambasadorii statelor aliate au
protestat în faţa Sublimei Porţi, iar Turcia a
cerut ca acestea să retragă forţele care blocau
strâmtoarea. Ambasadorul Marii Britanii a
declarat că aceste forţele navale nu urmau a fi
îndepărtate decât dacă GÖEBEN şi
BRESLAU părăseau apele turceşti.

Germania a hotărât să grăbească
evenimentele, astfel că, pe 28 octombrie,
amiralul Souchon a ieşit cu flota turcească în
Marea Neagră, a bombardat Odessa şi
Teodosia, şi a scufundat canoniera rusească
DONETZ6. Rusia a rupt, imediat, relaţiile
diplomatice cu Turcia, iar ambasadorii Franţei
şi Marii Britanii au remis guvernului turc un
ultimatum prin care se solicita retragerea
militarilor şi marinei germane, apoi părăsirea
Constantinopolului de către germani, până pe
1 noiembrie. Pe 2 noiembrie, ca represalii la
atacul turco-german din Marea Neagră,
viceamiralul Carden a emis ordin de
bombardament al forturilor de la intrarea în
Dardanele. În zorii zilei de 3 noiembrie, 2
crucişătoare de bătălie britanice şi 2 cuirasate
franceze au deschis focul asupra lucrărilor de
la Seddul-Bahr şi Koum-Kaleh. Demonstraţia
a durat 11 minute7.
Înfrângerea de la Coronel8, care a obligat
Amiralitatea britanică să-şi întărească
crucişătoarele din Atlantic, şi faptul că
GÖEBEN a fost avariat în Marea Neagră, a
determinat conducerea navală britanică să
propună marinei franceze să asigure, singură,
blocada Dardanelelor. Ministrul şi
comandantul suprem au estimat că prezenţa
unui crucişător de bătălie britanic era necesar,
iar amiralul Carden a susţinut ordinul prin
care se cerea staţionarea crucişătorului de
bătălie INDEFATGABLE atât timp cât aliaţii
nu cunoşteau, cu exactitate, avariile lui pentru
GÖEBEN. Acest lucru nu a fost suficient
amiralul Lapeyrère, care a insistat asupra noii

6 N. Monasterev, Dans la Mer Noire (1912-1924),
Payot, Paris, 1928, pp. 76-85.
7 A. Thomazi, La guerre navale aux Dardanelles,
Payot, Paris, 1926, pp. 32-33.
8 John Irving, La chasse aux croiseurs allemands,
Coronel et les Falklands, Payot, Paris, 1928, pp. 103-
124.

situaţii create prin intrarea Turciei în război,
insistându-se pe faptul că nu trebuia să se
acţioneze numai pentru oprirea celor două
nave germane care operau cu toată flota turcă
(2 cuirasate şi 3 crucişătoare9) şi, de
asemenea, şi pentru blocarea porturilor
Dedeagatch şi Smyrna, care puteau fi utilizate
pentru aprovizionarea Turciei10.

Francezii au detaşat 3 noi cuirasate şi
3 torpiloare pentru întărirea forţei amiralului
Guépratte iar, de cealaltă parte, victoria
britanică din Insulele Falkland11 a eliberat
Amiralitatea de grija Atlanticului. Amiralul
Carden a continuat să patruleze în faţa
Strâmtorii Dardanele şi deţinea, sub ordinele
sale, la începutul anului 1915, un crucişător
de bătălie, 2 crucişătoare, 15 torpiloare şi 3
submarine britanice, plus divizionul lui
Guépratte, compus din 4 cuirasate, 2
crucişătoare, 6 torpiloare şi 3 submarine
franceze.

Pe 13 decembrie, submarinul britanic
B-11 a manevrat în imersiune sub cinci
rânduri de mine care barau intrarea în
strâmtoare şi a scufundat, cu 2 torpile,
cuirasatul turc MESSOUDIEH, aflat în rada
de la Sari-Siglar, după care s-a înapoiat fără
avarii. Această faptă de vitejie a incitat
comandantul suprem să trimită în Dardanele
submarinul SAPHIR, care  s-a angajat în
strâmtoare pe 15 ianuarie 1915, dar care a
eşuat la Capul Nagara12.
EXPEDIŢIA ALIATĂ DE LA GALLIPOLI

Ocuparea coastelor belgiene de către
armata germană a fost, pentru Marea Britanie,
un motiv de teamă că ar putea fi ameninţată în
mod direct. Amenajarea porturilor flamande
în baze pentru submarine, la finele anului
1914, urmată, curând, de torpilarea
cuirasatului FORMIDABLE, în largul Mării
Mânecii, a orientat toate spiritele britanice
către arme, în asemenea măsură încât
Amiralitatea a îmbrăţişat idea unei lovituri în
flancul drept german, prin pădurile de pe
coastă, în cooperare cu forţele terestre.
Această variantă de acţiune a fost acceptată de
generalul francez Joffre, dar planul a eşuat

9 XXX, Jane’s Fighting Ships of World War I, Random
house Group Ltd., 2001, pp. 253-254.
10 A. Thomazi, op. cit., pp. 34-35.
11 John Irving, op. cit., pp. 153-181.
12 A. Thomazi, op. cit., pp. 37-39.
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datorită unor neînţelegeri între
comandamente, cu toate că acesta a considerat
momentul ca fiind favorabil13.

Nici o altă iniţiativă nu a mai existat
pe frontul de vest, când, pe 2 ianuarie 1915,
ambasadorul Marii Britanii la Petrograd a
înştiinţat guvernul său de neliniştea
comandamentului rus în ceea ce priveşte
intenţiile armatei turce, care pregătea o
invazie în Egipt şi o manevră de învăluire în
Caucaz. Reluând un proiect deja luat în
considerare, lordul Kitchener a decis, imediat,
să încerce o demonstraţie în Orient, iar
proiectul, care părea favorabil Rusiei şi cu
consecinţe dezastruoase pentru Turcia, era
forţarea Dardanelelor. Reuşita acestei operaţii
ar fi avut consecinţe politice considerabile14.

Viceamiralul Carden, prezentând
Amiralităţii posibilităţile unei asemenea
întreprinderi, a afirmat că aceasta părea
realizabilă, numai că forţele trebuia să
acţioneze în mod energic, prin manevre
progresive executate cu un număr mare de
nave. Amiralitatea a obiectat că exploatarea,
şi, însăşi, realizarea succesului flotei impunea
ocuparea, de către trupele de uscat, a terenului
eliberat. Dar, în măsura în care Franţa era, ea
însăşi, invadată, toate trupele disponibile se
aflau în rezerva frontului propriu. În pofida
opoziţiei amiralului britanic Fisher, lordul
Kitchener a aprobat proiectul unei acţiuni pur
navale iar, pe 13 ianuarie 1915, Consiliul de
Război a ordonat Amiralităţii să înceapă
pregătirile. Această decizie a fost trimisă
spre cunoaşterea ministrului Marinei franceze
printr-un memorandum al Primului Lord al
Amiralităţii, pe 19 ianuarie, fiind prezentată
ca o concepţie a guvernului britanic care
dorea să-l realizeze cu forţe proprii, dar care
accepta, cu toate acestea, concursul Diviziei
franceze din Dardanele. În consecinţă,
comandamentul a fost hotărât să rămână la
viceamiralul Carden, care a stabilit proiectul
de forţare a strâmtorilor. În plus, Ministerul
britanic de război a estimat necesarul de forţe
pentru ocuparea Alexandriei, pentru a
întrerupe comunicaţiile Turciei cu acest punct
strategic important. Această acţiune urma să
se realizeze, în mod egal, cu nave şi trupe
britanice, iar Amiralitatea a sugerat marinei

13 ibidem, pp. 42-44.
14 Mircea N. Popa, op. cit., p. 207.

franceze să detaşeze, pentru supravegherea
coastei siriene, o escadră a cărei comandant
acţiona în colaborare sau sub ordinele
viceamiralului Peirse, comandantul forţelor
navale britanice din Egipt15.

Toate neajunsurile pornite de la
principiul comenzii unice franceze în
Mediterana au fost motivate de faptul că
participarea Turciei la război a pus pe aliaţi în
faţa unor noi pericole şi a unei situaţii total
diferite în bazinul oriental mediteranean.
Guvernul francez a întrebat dacă nu exista un
interes direct al britanicilor în aceste acţiuni
luate în discuţie, dar Primul Lord al
Amiralităţii, Winston Churchill a declarat
ataşatului francez că toate ocupările unor
teritorii inamice de către forţele britanice erau
esenţialmente provizorii şi nu confereau Marii
Britanii nici un drept exclusiv asupra acestora.
Se părea că existau suspiciuni de partea
franceză, dar Churchill, printr-o scrisoare din
27 ianuarie, afirma disponibilitatea cooperării
dintre aliaţi. Guvernul britanic renunţa la
operaţia de la Alexandria, convenindu-se ca
aceasta să se desfăşoare în comun, iar pentru
Dardanele, cooperarea era salutată în mod
cordial, dar comandamentul trebuia să
aparţină amiralului englez. Pe coasta Siriei,
comanda era oferită unui comandant de
escadră francez, dar rămânea la amiralul
Peirce în apele egiptene16.

Pe 31 ianuarie 1915, guvernul francez
a declarat că adera la acea propunere, iar o
divizie franceză comandată de un
contraamiral se afla la dispoziţia
viceamiralului Carden pentru forţarea
Dardanelelor. Această operaţie era, de
asemenea, independentă faţă de comandantul
suprem al forţelor din Mediterana, la ordinele
Amiralităţii britanice, care menţinea un secret
strict asupra pregătirilor17. Amiralul
Lapeyrère, ca şi amiralul Carden, ca şi
guvernul britanic, au ignorat valoarea
defensivă a dispozitivului inamic aflat la
intrarea în strâmtoare, crezând că este format
din trupe turceşti când, de fapt, erau germane,

15 Alphonse Laurens, op. cit., p. 71.

16 A. Thomazi, op. cit., pp. 43-44.
17 ibidem, p. 44.
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reorganizate, în întregime, de Liman von
Sanders18.
Poziţia barajelor de mine la intrarea în
Strâmtoarea Dardanele

Nimeni nu s-a întrebat, în plus, ce ar fi
făcut escadra după ce ar fi intrat în Marea
Marmara. Lordul Kitchener a avansat opinia
că, odată strâmtoarea forţată, garnizoana din
Gallipoli, având comunicaţiile cu
Constantinopolul întrerupte, va evacua
peninsula; acesta, ca şi alţii, precum Lordul
Grey, credeau că apariţia flotei engleze în
Marmara ar fi declanşat o revoluţie la
Constantinopol19.

Viceamiralul Carden avea sub
ordinele sale o flotă importantă, formată din
18 nave de linie, din care 4 cuirasate franceze,
un divizion uşor cu 5 crucişătoare, 22 de
torpiloare, 9 submarine şi o navă purtătoare
de avioane, având la bord 12 hidroavioane.
Planul de acţiune, prezentat într-un
memorandum din 14 februarie 1915, urmărea
reducerea apărării inamice la forturile de pe
Canalul Chanak, dragarea minelor lansate la
intrarea pe acest canal şi, apoi, nimicirea
acelor forturi20.

Bombardamentul asupra lucrărilor de
fortificaţie au început, de la mare distanţă, de
către artileria principală, prin trageri indirecte,
dar, pe măsura micşorării distanţei, a intrat în
acţiune toată artileria. Atacul a fost declanşat
în dimineaţa zilei de 19 februarie. După un
prim bombardament asupra poziţiilor de la
Koum-Kaleh şi Seddul-Bahr, de la distanţe
cuprinse între 10.000 şi 11.000 de metri,
navele s-au apropiat de obiectivele stabilite, la
8.000 de metri. Forturile au ripostat fără prea
multă energie, provocând doar avarii minore,
dar şi efectul proiectilelor navale a fost redus
asupra construcţiilor de la litoral.

Bombardamentul a fost reluat pe 25 şi
26 februarie asupra aceloraşi obiective iar,
faptul că acestea nu au ripostat, a oferit
atacatorilor iluzia distrugerii acestora.
Companiile de debarcare, după ce au pus
piciorul pe pământ, în după-amiaza de 26
februarie, au constatat că aproape toate în
după-amiaza de 26 februarie, au constatat

18 XXX, Otto Liman von Sanders, în
http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Liman_von_Sanders.
19 Alphonse Laurens, op. cit., p. 74.
20 J. Vaschalde, op. cit., pp. 137-138.

că aproape toate poziţiile inamice erau intacte.
De altfel, în timp ce navele de război îşi
concentrau focul asupra unor obiective fixe de
litoral, mai mult sau mai puţin abandonate de
inamic, acesta deţinea baterii de artilerie
mobile, imposibil de descoperit, chiar şi de
către aviaţie21.

Planul amiralului Carden a continuat
să fie executat, dinspre bine către rău, în
următoarele zile. Bombardamentul poziţiilor
turceşti nu a dus la evacuarea lor, acţiunile
devenind din ce în ce mai periculoase, pe
măsură ce apărarea se organiza mai bine.
Dragajul minelor a devenit imposibil de
executat datorită tirului bateriilor de
mitraliere, cuirasatele au fost lovite în mod
frecvent de focul obuzierelor mobile iar, pe
11 martie, forţele se găseau în poziţia iniţială.
În această situaţie, guvernul britanic s-a
impacientat, iar Churchill i-a telegrafiat
amiralului Carden, afirmând că, cu toate că
acesta a depus eforturi considerabile pentru
obţinerea unei victorii decisive, rezultatele
erau regretabile. Amiralul Carden a răspuns
că urma să înceapă, imediat, acţiuni militare
de mare anvergură, în cooperare cu operaţiile
navale22.

Puţin mister a planat asupra
aprecierilor date guvernului britanic că exista
certitudinea reuşitei de a pătrunde prin
strâmtoare, din prima zi. Prima telegramă a

21 A. Thomazi, op. cit., pp. 54-57.
22 ibidem, p. 58.
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amiralului Carden a lăsat să se înţeleagă că
inamicul cu care se confrunta nu era format
din trupe turceşti, ci germane, modificând
profund sentimentele Lordului Kitchener. La
reuniunea Consiliului de Război din 24
februarie, acesta a declarat că flota nu trebuia
să acţioneze fără concursul trupelor de uscat.
Problema trimiterii de trupe în Orient, la
Dardanele sau la Salonic, a agitat spiritele la
sfârşitul lui ianuarie iar, pe 16 februarie,
Divizia 29 britanică a fost destinată pentru
acest scop. Două zile mai târziu, pe 18,
guvernul francez a decis, de asemenea, de a
detaşa o divizie sub comanda generalului
d’Amade. Divizia franceză a plecat din Franţa
şi din Algeria, la începutul lui martie; în acest
timp, două divizii australiene au fost puse în
mişcare din Egipt, dar Divizia 29 a avut o
întârziere de 15 zile. Generalul Hamilton,
comandantul Corpului expediţionar şi
generalul d’Amade au sosit la Tenedos pe 17
martie, iar contraamiralul de Robeck a fost
numit la comanda flotei detaşate în
Mediterana, fiind împuternicit ca viceamiral.
Generalul Hamilton a primit de la Lordul
Kitchener ordin ca flota să pătrundă în forţă în
Dardanele, iar întrebuinţarea forţelor militare
pe scară largă nu urma să se execute decât
dacă flota nu reuşea să treacă, după epuizarea
tuturor posibilităţilor. În acest caz, ele trebuia
să se grupeze de aşa manieră, încât centrul de
greutate să fie pe direcţia loviturii
principale23.

Prin urmare, flota s-a angajat în
acţiune singură, pe 18 martie. Planul general
de atac era acela de a reduce la tăcere
apărarea de la Chanak, în aşa fel încât să
permită dragoarelor să deschidă o pasă în
barajele de mine de la Kefez, unde navele
mari nu puteau ajunge.

Flota a apărut la orele 09.00, iar la
11.00, 4 cuirasate britanice au pătruns, în linie
de front, având în pupa, la 2.000 metri, alte 4
cuirasate franceze. Englezii au deschis focul
asupra forturilor de la Narrows, dar au fost
puternic bombardaţi de numeroasele baterii de
artilerie de câmp inamice. La amiază, cele 4
cuirasate franceze au format două linii de şir
de-a lungul coastelor Europei şi Asiei, la mică
distanţă, au depăşit dispozitivul englez, dar au

23 ibidem.

fost întâmpinate cu un foc violent, fiind
declanşate incendii pe BOUVET,
L’INFLEXIBLE şi SOUFFREN datorită
loviturilor în plin. Divizionul francez s-a găsit
în postura în care amiralul de Robeck i-a dat
ordin de retragere, la orele 13.30. După câteva
minute, cuirasatul BOUVET s-a scufundat.
GAULOIS, lovit grav în cocă, a căutat să
eşueze pe Insula Drepano pentru a nu se
scufunda, la rândul lui, SUFFREN a reuşit să
iasă din strâmtoare, cuirasatele britanice
OCEAN şi IRRESISTIBLE au fost trimise pe
fundul unor ape adânci, iar INFLEXIBLE a
avut avarii foarte grave. La orele 17.00,
rămăşiţele flotei aliate au părăsit
strâmtoarea24.

Pe coasta inamică, Chanak şi Kilid
Bahr erau în flăcări, dar majoritatea pieselor
de artilerie, degajate de dărâmături, se aflau,
încă, în stare de funcţionare. Cu toate acestea,
comandamentul turco-german a luat în
considerare raţionalizarea muniţiilor dacă, în
ziua următoare, flota aliată ar fi trecut, din
nou prin pasaj.

Amiralul de Robeck a telegrafiat la
Amiralitate că escadra putea să reia acţiunile
imediat, dar căuta un mijloc de a înlătura
minele derivante, pe care le-a atribuit pierderii
a 3 cuirasate. Totuşi, după o consfătuire, pe
22 martie, cu generalul Hamilton, s-a
convenit că intervenţia trupelor de uscat era
indispensabilă pentru scoaterea din luptă a
bateriilor de artilerie inamice şi ocuparea
Peninsulei Gallipoli şi că, pe de altă parte,
dispozitivele contra minelor derivante nu
erau, încă, realizate. Pe 27 martie, acordul
Hamilton - de Robeck a fost aprobat de
Amiralitate: atacul urma să se declanşeze pe
pământ şi pe apă, în momentul când armata
era pregătită25.

Generalul d’Amade a fost informat că,
pentru a merge spre Constantinopol, trebuia
să debarce în Golful Adramit, să atace Smirna
şi să treacă prin Brussa şi Ismit, afirmându-se
că nu strâmtorile erau cheia spre
Constantinopol, ci Constantinopolul
reprezenta cheia spre strâmtori. La Paris,
Statul Major al Armatei a preconizat o
debarcare la Besika, pe coasta Asiei dar,
pentru marea majoritate a generalilor

24 J. Vaschalde, op. cit., pp. 141-145.
25 A. Thomazi, op. cit., p. 62.
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britanici, adevărata menire a Corpului
expediţionar era aceea de a lupta în cooperare
strictă cu flota, prin debarcarea la extremitatea
vestică a Peninsulei Gallipoli26.

Acţiunile navale pentru forţarea Strâmtorii
Dardanele

În ziua de 10 aprilie 1915, pe
cuirasatul britanic QUEEN ELIZABETH, a
fost stabilit planul de debarcare, care prevedea
ca obiectiv principal platoul de la Kilid Bahr,
care domina Chanak-ul. Grupul principal
(Divizia 29 britanică) urma să atingă plajele
de la Cap Helles şi Seddul-Bahr. În acelaşi
timp, pentru a surprinde trupele turceşti prin
spate, Corpul Anzac (format din australieni şi
neozeelandezi) trebuia să debarce pe latura de
nord, la Gaba Tepe.

În prima zi a atacului, au fost simulate
două diversiuni, la Bulair, în Golful Saros, şi
la Koum-Kaleh. Pe 23 aprilie, Corpul
expediţionar era complet, repartizat pe 108
nave, în rada de la Mudros. Amiralul de
Robeck a organizat flota în 7 divizioane, trei
pentru sprijinul debarcării de la Capul Helles,
două pentru escorta forţelor de diversiune de

26 X X X, Gallipoli, în
http://history.sandiego.edu/gen/ww1/gallipoli.html.

Debarcările iniţiale de la Gallipoli
la Bulair şi Koum-Kaleh, iar celelalte două
divizioane cu misiunea de a executa
supravegherea Golfului Smirna şi dragajul
barajelor de mine27.

Operaţiile28 au început în dimineaţa
zilei de 25 aprilie. Diversiunea de la Bulair,
unde a debarcat o parte din Divizia Navală
Regală, a reţinut o divizie turcă pe timpul
întregii zile. Generalul Liman von Sanders a
considerat că acesta era locul unde era logic
ca inamicul să realizeze atacul, şi nu şi-a dat
seama de înşelăciune decât seara. La Koum-
Kaleh, în timp ce escadra franceză bombarda
forturile, debarcarea unei brigăzi franceze a
fost realizată cu dificultate, sub un foc violent
al mitralierelor şi tunurilor de câmp. Cu toate
că a fost ocupat satul Koum-Kaleh, acesta nu
a putut fi menţinut, astfel că, a doua zi,
generalul Hamilton a dat ordinul de evacuare.
Australienii au început atacul, de asemenea,
în zorii zilei de 25, sub focul ucigător al
forturilor de la Gaba Tepe, fiind debarcate 2
brigăzi dimineaţa şi 2 la amiază, dar nu s-au
putut menţine, astfel că s-au îndreptat spre
nordul peninsulei. Divizia 29 britanică a
executat desantul pe cinci plaje în jurul
Capului Helles. Diversele unităţi nu au reuşit
să facă joncţiunea şi să formeze o linie
continuă care să traverseze peninsula, până pe
27 seara. Pe acest mic front, care ocupa
punctul extrem al peninsulei, au început să
afluiască, succesiv, toate rezervele şi resursele

27 Guido Po, op. cit., pp. 197-198.
28 Joseph Lievesley Beeston, Five Months At Anzac
WW I, în http://www.vinnysa1store.com /anzac.html#
landing.
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disponibile dar, pe 4 mai, cu toate că
pierderile s-au ridicat aproape la jumătate din
efective, nu s-a înaintat aproape deloc.

În timp ce trupele australiene se
limitau la întărirea teritoriului cucerit, forţele
anglo-franceze se străduiau să înainteze în
peninsulă. După trei zile de lupte grele, în
care s-a avansat doar cu 400 de metri,
generalul Hamilton a hotărât, pe 10 mai, că se
atinsese limita de la care nu se mai putea
spera la surpriză şi iniţiativă. Armata turcă,
revigorată datorită pasivităţii Rusiei în Marea
Neagră şi neutralităţii binevoitoare a
Bulgariei, s-a întărit în redutele pe care le-a
construit pe formidabilele poziţii naturale
constituite de masivul Achi Baba. În aceste
condiţii, amiralii de Robeck şi Grépratte şi-au
expus punctele de vedere asupra unei acţiuni
navale, dar proiectul acestora nu a fost
aprobat nici la Paris, şi nici la Londra. Mai
mult, după torpilarea vechiului cuirasat
britanic GOLIATH de către torpilorul turc
MUAVENET, pe 12 mai, Lordul Fisher, care
nu a fost de acord, niciodată, cu această
desfăşurare de forţe navale din Dardanele, în
detrimentul metropolei, a obţinut rechemarea
cuirasatului QUEEN ELIZABETH în Anglia.
De cealaltă parte, în consecinţă cu acordurile
legate de subiectul italian, 4 alte cuirasate
britanice au fost detaşate din Dardanele în
Adriatica, fiind înlocuite de nave franceze29.

Pe 14 mai 1915, viceamiralul Nicol a
luat comanda forţelor navale franceze din
Dardanele, iar generalul d’Amade a fost
înlocuit de către generalul Gouraud.
Amiralitatea a fixat amiralului de Robeck o
nouă misiune: Considerăm că a sosit
momentul unei tentative independente pentru
forţarea Dardanelelor, care nu va mai apărea
în circumstanţele actuale. Armata este
debarcată şi are nevoie de aprovizionare;
fără îndoială, cu timp şi răbdare, aceasta va
cuceri platoul de la Kilid Bahr. Rolul vostru
este acela ca, pe viitor, să susţineţi trupele în
înaintarea lor, care va fi scump plătită, fără
îndoială30.

În atacurile care erau, deja, în
desfăşurare, sau care urmau să înceapă,
navele de luptă trebuia să fie o prelungire pe
mare a frontului, dar eficacitatea tragerilor

29 Adolphe Laurens, op. cit., p. 80.
30 ibidem, pp. 80-81.

navale contra bateriilor de pe coasta Asiei era
redusă.

Torpiloarele nu au servit decât la
escorta cuirasatelor pe timpul desfăşurării
acţiunilor, sau la convoierea transporturilor de
trupe sau aprovizionări. De asemenea,
submarinele au fost întrebuinţate pentru
îngreunarea comunicaţiilor inamice în Marea
Marmara, dar sistemul de obstrucţii montat în
strâmtoare a făcut manevra acestora foarte
dificilă. Unul după altul, submarinele franceze
SAPHIR (ianuarie), JOULE (mai),
MARIOTTE (iulie), TURQUOISE
(octombrie) şi alte 4 submarine britanice s-au
împotmolit în plase sau au eşuat, şi doar
câteva submarine britanice din clasa E au
reuşit să treacă în Marmara şi să execute
crucieră31.

Sosirea submarinelor germane în
Marea Egee a limitat foarte mult rolul forţelor
navale. Atunci când U-21 a scufundat
cuirasatele TRIUMPH, pe 25 mai şi
MAJESTIC, două zile mai târziu, nu s-a mai
pus problema de a lăsa grosul navelor să
staţioneze fără rost la intrarea în strâmtoare;
astfel, datorită atacurilor care au devenit din
ce în ce mai susţinute, flota s-a pus la adăpost
în spatele barajelor instalate în rada de la
Mudros, şi nici transporturile nu au mai
părăsit acest loc32.

La Seddul-Bahr, marina a organizat,
pentru aprovizionarea diviziei franceze, un
“serviciu permanent de plajă”, al cărui rol era
acela de a spori resursele şi de a organiza baze
mai numeroase necesare Corpului
expediţionar. O altă consecinţă a prezenţei
submarinelor germane în zonă a fost
redislocarea crucişătoarelor pe coasta Asiei
Mici, pentru căutarea de locuri de bazare mai
sigure. Pe 2 iunie, a fost declarată blocada
coastelor Asiei Mici până la Samos, iar pe 25
august, zona de interdicţie s-a stabilit până la
frontiera egipteană, fiind lansate baraje de
mine în faţa porturilor Smirna, Vurla şi
Cesme33. După 26 aprilie, toate tentativele pe
frontul din Gallipoli au eşuat, ori au fost
raportate înaintări nesemnificative. La
sfârşitul lunii iulie, britanicii pierduseră
47.000 de oameni, iar francezii 22.000. Un

31 ibidem, p. 81.
32 J. Vaschalde, op. cit., p. 151.
33 A. Thomazi, op. cit., pp. 128-129.
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Comitet pentru Dardanele, constituit la
Londra pe 7 iunie, a decis trimiterea unor
întăriri constituite din 70.000 de soldaţi
pentru dezvoltarea acţiunii australienilor la
Gaba Tepe şi debarcarea, mai la nord, în rada
de la Suvla, iar pe 30 iunie, generalul
Gouraud a fost înlocuit la comanda Corpului
expediţionar francez de către generalul
Bailloud34. Bătălia de la Suvla35 a început pe
6 august, fiind precedată de o diversiune la
nord de Golful Saros şi de o demonstraţie cu
crucişătoare de bătălie franceze la Sighajik, în
rada de la Scala Nova. Debarcările au decurs
în condiţii excelente şi cu randament maxim,
dar bătălia care a urmat s-a desfăşurat
neprielnic pentru aliaţi. O parte din trupe s-a
împotmolit în Lacul Sale, alta s-a îndreptat
spre o direcţie divergentă, iar atacul pe frontul
de sud nu s-a executat cu vigoare pentru a
împiedica pe turci de a se întări rapid pe noul
front. Pe 10 august, turcii erau stăpâni pe
situaţie, operaţia de la Suvla a eşuat şi a costat
pe britanici 45.000 de soldaţi.Pe 24 august,
generalul Bailloud a întrebat pe ministrul de
război dacă nu sosise momentul ca să se ia o
hotărâre cu privire la schimbarea teatrului de
operaţii pentru Corpul expediţionar francez,
foarte încercat,
material şi moral,
datorită eşecului
britanic. Statul major
al armatei a reluat, în
mod just, proiectul lui
d’Amade pentru o
expediţie pe direcţia
Ceanak, pe ţărmul
asiatic, pentru aceasta
fiind pregătite 6
divizii sub comanda
generalului Sarrail36.
Pe 20 septembrie,
convinsă de eşecul
aliaţilor, Bulgaria a mobilizat în favoarea
Germaniei. În aceste condiţii, toate diviziile
turceşti care erau dislocate la graniţa bulgară
au devenit disponibile pentru a fi redislocate.
Grecia, căreia aliaţii i-au prezentat garanţii de
securitate, a reclamat, în prealabil, prezenţa a

34 Adolphe Laurens, op. cit., p. 82.
35 David Shermer, World War I, Chancellor Press,
London, 2004, pp. 92-93.
36 ibidem, p. 83.

150.000 soldaţi aliaţi. Cabinetul britanic spera
că debarcarea unei armate anglo-franceze la
Salonic ar determina intrarea României în
război, iar generalul Bailloud a primit ordinul
să studieze posibilitatea trimiterii unei divizii
spre Serbia, prin Salonic iar, pe 26
septembrie, generalul Hamilton a emis
ordinul de detaşare pentru acest obiectiv al
unei divizii de pe frontul de la Suvla37.

În noaptea de 30 septembrie spre 1
octombrie, 10.000 de soldaţi au părăsit
Dardanelele cu direcţia Salonic. Pe 12
octombrie, generalul Sarrail, comandantul
noului Corp expediţionar, a sosit la Salonic,
fiind subordonat generalului Bailloud iar, pe
14, generalul Hamilton a predat comanda
Corpului expediţionar din Dardanele
generalului Monroe. În acest timp, amiralul
Nicol, bolnav, a fost înlocuit din fruntea
escadrei franceze din Dardanele de către
amiralul Dartige de Fournet, pentru o lună,
apoi de către amiralul Gauchet, care a înlocuit
numele de Escadră din Dardanele cu Escadra
a 4-a38. Generalul Monroe a înaintat, pe 31
octombrie, un raport prin care propunea
evacuarea completă a Peninsulei Gallipoli iar,
în acelaşi timp, comodorul Keyes, şeful de

stat major al
viceamiralului de
Robeck, a transmis la
Amiralitate un plan
de forţare a
strâmtorilor prin
valuri succesive de 8
şi 6 cuirasate, dar
Lordul Kitchener,
sosit personal în
teatrul de acţiune al
Dardanelelor, a
hotărât evacuarea
trupelor, fapt aprobat
de către Consiliul de

Război, pe 25 noiembrie. Această acţiune a
debutat cu trupele australiene de la Suvla şi
Gaba Tepe, pe 10 decembrie, urmată de
evacuarea anglo-franceză de la Capul
Helles39.

37 Mircea N. Popa, Primul război mondial 1914-1918,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1979,
pp. 202-203.
38 Adolphe Laurens, op. cit., pp. 83-84.
39 J. Vaschalde, op. cit., pp. 152-153.

Mirajul mării
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POESIS
Floarea CĂRBUNE

Marea

O, mare,
Mare albastră şi misterioasă,
Cu valuri sălbatice ce-nghit orizontul,
Glasul tău plin de ispite
Mă cheamă în depărtări.

Râu al nemărginirii,
Cine-ţi dăruieşte viaţă
În inima uscată a pădurii îngheţate?
Pământule-mamă, de câte milenii,
Cântecele mele îţi scaldă întinderile?
Pământule, Iubitule,
De-atâta vreme îţi cutreier cărările!

Iubesc această Lume
Încă din zorile Creaţiei,
Când în aurora sa
Viaţa mea semăna cu o floare.

O, mare, mare acoperită de văluri,
Sufletul poetului dansează,
Căci a străbătut Lumea
Cu ochii şi cântecele sale,
Cu bucuria l-a-nconjurat
Din toate colţurile Universului.

Poetul murmură:
„Iubirea mea, priveşte!
Am construit un templu
În vârtejul şi-n zgomotul vieţii.
Vino, Iubire!

Să trăim în nemărginirea Lumii,
Infinitului să ne dăruim!”

Albatrosul

Eu sunt un albatros
Ce am zburat netulburat
Spre Pontul Euxin,
Tărâm descris
Şi de Ovidiu,
Poetul exilat.

Am însoţit corăbii, pe catarguri,
Pe nave plutitoare-n larguri,
Am fost un înger protector,
Cu zbor înaripat, unduitor.

"Ce e ţinutul acesta sălbatic,
Bătut de vânturi şi de ploi?"
Mirat s-întrebat Ovidiu,
Poetul iubirii, exilat la noi.

Mie mi-e dragă marea,
Fecioară ne-mblânzită,
Cu întinderi nesfârşite,
Care revarsă-m inimi,
Doar dragoste şi dor,
Un dor adânc, nepieritor.

Şi câtă vreme marea va trăi,
Iubirea şi viaţa o inimă vor fi,
Iar eu, un albatros netulburat,
Deasupra mării voi zbura, neîncetat.

Marinarul şi Marea

Cu trup de nimfă
Marea şi-ascunde frumuseţea
Sub văluri argintii,
De spumă dantelată.
Cântecul mării mă ispiteşte
Precum cântecul nimfei Calypso
Vrăjindu-l pe Ulise
În drumul spre Itaca.
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De nemărginirea-i albastră
Sunt îndrăgostit
Şi-i cânt în fiecare zi:
O, Mare,
Mare acoperită de văluri,
Precum o fecioară
Pudică şi sălbatică,
Coapsele tale, din spumă clădite,
Ispitesc Cerul
De tine-ndrăgostit.
Răsuflarea ta
E adierea zefirului
Pletele-ţi verzi şi mătăsoase
Tremură-n vânt, pe ţărmuri,
Buzele tale sunt petale,
Petale de iasomie.
Te iubesc, fecioară,
Pudică şi sălbatică,
Năzuroasă fecioară!
Sunt un poet îndrăgostit,
Te-au cântat şi te vor cânta
Marinarii-poeţi.
Iar eu
Voi răspândi cântecele lor.
Ţi-am cutreierat nemărginirea
Pe puntea corabiei, privind orizontul
Alteori
Căutam cu înfrigurare Pământul,
Unde cei dragi mă aşteptau.
Mi-am petrecut timpul
Între tine şi ei.
Mi-ai purtat corabia
Precum Soarele
Îşi mână carul pe Cer,
Trecând dintr-o lume în alta.
O, Tu,
Regină în palatul de mărgean
Tu, crudă şi iubitoare Regină,
Atâtea suflete temerare
Ţi-au străbătut necuprinsul,
Mânate de curiozitatea
De a-ţi descifra hieroglifa.
Unele
Au sfârşit în abisurile tale,
Îmbrăţişate de vălurile ce te acoperă.
Din atâtea inimi,
Reîntoarse la ţărm,
A izbucnit bucuria victoriei,
Regăsirii de Sine.
Astfel,
Sufletele trezite

Ţi-au descoperit comorile,
Atât de tainic ascunse
O, Mare,
Mare acoperită de văluri,
Eu sunt poetul,
Poetul etern îndrăgostit
De frumuseţea ta magică
Şi de nemărginirea ta albastră.

Bun cart înainte!

Stă marinarul de veghe
Pe puntea corabiei sale.
Priveşte valurile verzi,
Întinderea mării,
Nemărginirea apelor.
În culoarea lor,
Pe rând, se scufundă
Când nori,
Când valuri,
Când bidiviii mării
Zănateci alergând,
Când lumini,
Când umbre,
Când chipul iubitei
Din spume-alcătuit,
Oferind
Ochilor lui
Profunzimi impenetrabile.
Nemărginite sunt apele ei,
Marea magică îl fascinează
Pe marinarul treaz,
Cu unda verde, albastră, turcoaz.
Bun cart înainte,
Marinare!

Povestea marinarului…

Cutreierând oceanele lumii,
Marinarul cunoaşte îndeaproape
Iubirea dintre Cer şi Mare.
Şoptind, el povesteşte,

Mării m-am adresat
Cu dragoste i-am vorbit:
Iubită şi sălbatică Mare,
Întindere enigmatică de smarald,
Cu pântecul viu, de doruri frământat,
Neastâmpărată, adeseori te învolburezi
Tăcută spre azur,
Cu sclipiri de-argint împodobită,
Şi agitate văluri, de ţărm strivite.
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Încerc să-ţi descifrez enigma
Şi taina ce te-apasă,
Ţi-i pieptul încordat
Şi înfiorat tresaltă,
Când Cerul luminos
Te îmbrăţişează
Şi te ridică din abisala-ţi matcă,
Cu-atâta patimă.

Te- apropii, pură şi sălbatică
De cereasca-i Lumină
Ce-ţi învăluie trupul de mărgean.
Tu arzi de iubire
Şi te- aprinzi în zori,
Dar şi-n amurg,
Când vălurile flăcări par,
Iar tu eşti purpurie...

Atunci...
Cerul îţi mângâie pletele albastre,
Undele tale sunt strălucitoare diamante,
Născute din lumina stelelor lui.
Când norii acoperă Cerul,
Aruncând obstacol spre-naltul azur,
Tu valuri înalţi zbuciumate,
Cu vuiet te-agiţi,
Alungând negura cât mai departe.

Norii vicleni atunci se destramă,
Iubitul Cer chipul şi- arată.
Pentru cereasca-i Iubire
Tu tremuri toată,
De teamă să n-o pierzi.

Şi tace marinarul, rămâne-ngândurat,
Însă povestea nu s-a terminat,
Între iubirea dintre Cer şi Mare,
El, Marinarul-
Îşi poartă dorurile sale...

Marinarul

(dedicată soţului meu,
Cdor. Cărbune C-tin)

Mi-e dor de bărbatul
Ce cutreieră mările şi oceanele lumii.
Coapsele lui sunt o pajişte cu bujori,
Curcubeul sălăşluieşte-n ochii săi,
Şi mângâierea-n braţul lui puternic.
O, cât de puternic esti, bărbatule călător
Ce-mi ostoieşti setea, şi mă torturezi
În sanctuarul nopţilor şi al zilelor!
Iubirea ta e cea mai dulce poezie,
Dorurile ţi-s doar clipe de melancolie,
Zările care te cheamă sunt lumi ce te aşteaptă
Departe, în vocile vântului prin mreaja sărutului.

***

Mi-e dor de bărbatul ce,
cutreieră mările şi oceanele lumii.
Mă-nclin în faţa ta, bărbate călător,
Ce vii şi pleci sporindu-mi setea
În sanctuarul nopţilor şi al zilelor...
De ce mi-e dor când eşti lângă mine?!
De ce nu te-ntorci bărbate călător?
De ce nu-mi împlineşti viaţa?
Mi-e dor de tine, bărbatule călător!

Perla măriiLa malul mării



DOBROGEA CULTURALĂ

39

PROZĂ SCURTĂ
Floarea Cărbune

Marmura vie

Am nimerit, din întâmplare în micuţul sat de
pescari,  ce parcă era desprins dintr-un trecut
mult prea îndepărtat, sau dintr-o carte de
poveşti. Uliţa sătucului cu pulberea fierbinte,
era străjuită de câteva sălcii în care, un stol de
vrăbii se ciorovăiau pe un gândăcel. Am
străbătut uliţa în grabă, uitându-mă la colibele
de stuf şi la câinii sfrijiţi de la porţi. Erau atât
de hămesiţi că nici nu mai lătrau, doar dădeau
leneşi din coadă, privind apatici cârdul de
gâşte ce traversa uliţa, răscolind praful. N-am
fost nevoită să merg prea mult,  că am şi ajuns
pe plajă unde nisipul fierbinte îmi transmite
fiori în tot trupul. Pentru câtva timp,  luciul
apei mă fură şi păşesc fără a fi atentă la
scoicile sfărâmate ce îmi rănesc tălpile.
Privirea mi-e aţintită spre orizont şi, aproape
că nu simt durerea rănilor ce mă ustură din
cauza apei sărate. Marea este cel mai tainic
confident al meu. În tainiţa secretă a ei se
păstrează şoaptele de iubire pe care i le-am
încredinţat  ca unei bune prietene,  în zilele
mele de adâncă fericire.

Pe ţǎrmul mǎrii,  mi se pare că sunt mai
aproape de tine, că sunt mai aproape de
bucurie. Doar ea cunoaşte limbajul tainic al
iubirii de altǎdatǎ,  al iubirii din nopţile cu
lunǎ plinǎ,  când ne aruncam în valuri,
urmǎrind jocul delfinilor şi sclipirile stelelor
pe bolta senină a nopţii... Vin spre mine,
dinspre larg, şoapte, ce seamǎnǎ cu vorbele
dulci, pe care mi le spuneai cândva...Aud
ecoul unui cântec ce seamănă cu al tău,  dar
spre regretul meu, m-am înşelat. E doar vocea
răguşită a unui pescar care cânta ceva despre
iubita sa. E un cântec încărcat de dor şi
magie…Magia iubirii! Încet-încet, barca s-a
apropiat de ţǎrm. Un pescar  uriaş, cu barba
pânǎ la brâu, a coborât din barcǎ, venind
direct spre mine. Mi-a dat bunǎ seara şi m-a
întrebat de nu cumva  m-am rǎtǎcit prin acel
loc uitat de lume. I-am spus cǎ asta s-a
întâmplat şi mi-e teamǎ cǎ nu voi avea unde
să înnoptez. Politicos, m-a invitat în coliba
lui,  unde trǎiau în armonie, el şi soţia.

Înainte de culcare, ne-am aşezat la masǎ.
O masǎ cu mult peşte,  stropit,  din belşug, cu

votcǎ. Limba lui nea Vasea s-a dezlegat,
începând să fredoneze acelaşi cântec pe care îl
auzisem mai devreme. Îl cânta în ruseşte şi
avea  note joase, melancolice… L-am rugat
să-mi traducă versurile,  iar el a început să-mi
spună povestea cântecului. De fapt, de unde
îşi trage izvorul cântecul acesta, atât de
ciudat.

Era vorba de o fetişcanǎ neasemuit de
frumoasǎ, cu pǎrul de aur ce sclipea în soare
şi cu ochii precum floarea de in, ochi, în tăul
cǎrora te pierdeai, privindu-i. O chema Sonia
şi era atât de gingaşă, de parcă venea dintr-o
altă lume.  Fata îşi petrecea timpul la ţărmul
mării încât păreau de nedespărţit.  Ochii ei
ascundeau un mister pe care orice bărbat ar fi
fost fericit să-l dezlege. Dar inima ei era
dăruită…Sonia s-a îndrǎgostit de un marinar
care,  într-o bună zi, a plecat şi nu s-a mai
reîntors. Ea l-a aşteptat ani în şir, privind
îndelung spre orizontul nesfârşit. Când se
plimba pe ţărmul mǎrii, Sonia murmura
cuvinte al cǎror tâlc numai ea îl cunoştea.
Într-o bună zi, oamenii n-au mai zărit-o. Sonia
dispǎruse fǎrǎ urmǎ. În schimb, pe stânca cea
mai înaltǎ şi mai abruptǎ de pe ţarmul
sǎlbatic, a apărut  o statuie albǎ…  În zori, la
răsăritul soarelui,  statuia pǎrea vie şi dinspre
ea se auzeau şoapte:

„Am fost  iubită  devotată
în templul iubirii
şi am devenit zeiţa
încarcerată în marmură
ca-ntr-o cetate,
dorind să mă pǎstrez.”

Pescarii care treceau pe lângǎ stâncă se
închinau crezând că este,  într-adevăr,  o zeiţă.
Unii, mai îndrăzneţi, care s-au apropiat de
statuie, spuneau că au auzit-o şoptind
cuvintele de mai sus. Nimeni nu ştia ce zeitate
înfăţişa şi  nici cine... ori când o înălţase
acolo. Oamenii locului o descoperiseră într-o
dimineaţă, înălţându-se albă si strălucitoare,
de parcă răsărise, peste noapte,  din stâncă.
Bătrânii micului sat de pescari o venerau,



DOBROGEA CULTURALĂ

40

crezând că zeii le-o trimiseseră să-i apere de
rele.

Aceasta este povestea cântată de moş
Vasea… Uneori, pescarii făceau cununi de
nuferi şi le depuneau la picioarele zeiţei din
marmură albă. Făceau asta şi în amintirea
Soniei, fata cu părul bălai şi ochii albaştri ca
inul.

În seara aceea,  m-am culcat devreme,
pentru că mă simţeam foarte obosită. Pe la
miezul nopţii, razele argintii ale lunii pline s-
au furişat în camera mea intrând pe fereastra
larg deschisă. M-am trezit brusc… În clipa
aceea, dinspre mare se auzea o melodie suavă.
Am ieşit afară şi am urmat melodia. Am ajuns
aproape de stânca sălbatică. Cântecul venea
dinspre statuia din marmură care părea că  se
unduie în bǎtaia vântului. M-am căţărat pânǎ
la statuie, am mângâiat-o, trupul era cald,
inima bǎtându-i puternic,  mai să-i spargă
pieptul de marmură… Am crezut că visez,
dar totul era real. Femeia-statuie mi-a vorbit
împǎrtǎşindu-mi taina ei. Mi-a spus că este
Sonia cea  împietrită de dor, că povestea ei
seamănǎ cu cea a Lui Pygmalion şi a iubitei
lui, Galateea. Pygmalion i-a dat viaţa femeii
pe care o sculptase în marmură, însufleţind-o
cu iubirea lui, pe când ea, Sonia, a împietrit
din neiubire. Înduioşată, am cules un trandafir
sǎlbatic, simbol al iubirii,  pe care l-am
aruncat în mare, încredinţându-l valurilor cu
speranţa că parfumul lui delicat  îl va urmări
pe iubitul fugar, amintindu-i de ea.

În clipa aceea magică, de comunicare
cu marmura vie, am simţit  cǎ ceva din
destinul ei seamǎnǎ cu al meu, fiind surori
întru’ suferinţǎ. Lucrul acesta ne-a unit,
inimile noastre înfrăţindu-se pe veci…

Timpul

Când Dumnezeu a creat Cerul, Stelele şi
Pământul pe care l-a populat cu Ape, Păduri,
Flori, Animale şi Oameni, pentru a nu se ivi
haosul, a menit fiecăruia câte un rost, dăruind
fiecărui copil al său, câte unul sau mai multe
haruri. Privighetoarei i-a dăruit cântecul
măiastru, pe Ciocârlie a slobozit-o spre Soare
de unde să aducă lumina pentru pământeni,
pomii i-a împodobit cu flori şi fructe, pentru
desfătarea şi hrana omului. Peste toate
acestea, a lăsat să domnească Timpul, un rege

bătrân şi înţelept. Nimeni nu-i cunoştea
hotarele împărăţiei şi nici vârsta.

Timpul şi-a luat ca ajutor de încredere,
Omul, agil şi harnic.
Bătrânul rege avea patru fiice, doisprezece fii.
Fiicele îi erau cele mai dragi fiinţe, pe care le
iubea ca pe ochii din cap. Ele locuiau în
palatul bătrânului rege care, din când în când,
la intervale regulate, le trimitea, una câte una,
în Regatul omului pentru a-i fi de ajutor
acestuia. Gingaşe şi feminine, aduceau
bucurie pământului, care se primenea de
fiecare dată în alt fel, când vreuna dintre zâne
locuia în regatul lui.

Pentru că erau atât de fragile şi
gingaşe, Bătrânul Timp a poruncit celor
doisprezece feciori să se alăture „domniţelor-
anotimp”; fiecare, dintre ei, să însoţească câte
o „domniţă-anotimp” în ordinea stabilită de
el, fiind la dispoziţia acesteia şi îndeplinindu-i
orice poruncă…

Cum Dumnezeu a menit că fiecare lucru
îşi are un timp al lui şi un loc al lui, regele a
ţinut cont de aceste spuse şi a hotărât
coborârea Anotimpurilor pe Pământ, în
această ordine: Primăvara, Vara, Toamna şi
Iarna.
Primăvara era foarte îndrăgită de oameni.
Odată cu venirea ei, păsările se întorceau din
ţările calde, animalele şi plantele reveneau la
viaţă cu bucurie, poienile pădurii şi pomii din
livezi se umpleau de flori. Trei flăcăi o
însoţeau pe această fecioară minunată. Primul
era „Încolţitorul” adică luna Martie, venea
apoi „Prier” sau Aprilie şi „Florar”, luna
Mai când înfloresc şi lăcrămioarele.

Cum începeau să dea în pârg cireşele,
cobora cealaltă domniţă, Vara, care aducea
căldură şi bucurie din belşug. Fiind însoţită de
„Cireşar”, luna Iunie, în care se coceau
cireşele ce străluceau ca rubinele. Vara era
însoţită de „Cuptor”, luna Iulie care aducea
cu el soarele puternic ce pria legumelor şi
fructelor crescute din belşug. În luna Iulie,
agricultorii secerau şi treierau iar copiii
mergeau la mare unde făceau plajă, înotau sau
făceau scufundări şi ski nautic.

Uneori, Iulie, aducea şi secetă iar oamenii
se supărau pe el. Venea „Gustar” sau August
când se adunau fructele din livezi şi se
umpleau cămările cu dulceţuri şi compoturi.
În păduri se coceau coarnele dulci-acrişoare
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din care bunicile făceau cornată sau siropuri
gustoase pentru nepoţei.

Când pe Cer se vedeau cârduri de păsări
călătoare ce se îndreptau spre ţările calde,
oamenii ştiau că se apropie Toamna cu
hlamida ei auriu-ruginie, cu nopţile mai lungi
decât zilele şi cu ploi. Toamna este la fel de
frumoasă ca şi primele două anotimpuri.
Toamna, se coc strugurii, perele, gutuile şi
castanele comestibile. Toamna, se adună
„bobocii” la şcoli.

Iar când se întâmpla ca picăturile de ploaie
să se transforme în fulgi de nea era semnul
venirii Iernii. Iarna aducea frigul, despuia
pădurile dar sculpta flori de gheaţă pe
geamuri şi ridica derdeluşuri pe uliţe. Copiii o
îndrăgeau foarte mult, chiar dacă li se mai
înroşeau mânuţele, urechile şi năsucurile.
Acum, era vremea colindelor şi a frumoaselor
Sărbători de Iarnă. Trena argintie a Iernii era
ţinută, mai întâi, de „Undrea” adică luna
Decembrie, apoi de „Gerar” sau Ianuarie şi la
sfârşit de „Făurar”, luna Februarie.

Chiar dacă au trecut peste noi atâtea
anotimpuri, întrucât viaţa noastră e o
succesiune de patru anotimpuri, la propriu şi
la figurat, venirea fiecăruia dintre ele ne aduce
bucurie, emoţii şi senzaţia plăcută de nou şi
inedit. Ca şi Omul, Anotimpurile sunt şi ele
inedite şi unice. Întotdeauna ne va apărea un
zâmbet pe faţă şi căldură în inimă la vederea
primului ghiocel, a primilor fulgi de nea, la
senzaţia fierbinte a nisipului auriu al plajei
sau al culorilor senzaţionale ale Toamnei...

Încălecai pe un ponei cu şa...şi vă
spusei povestea aşa...

Meditaţie la malul mării

În zilele de vară, pe înserat, îmi îndrept
paşii spre ţărmul mării către o stâncă ascunsă
de ochii indiscreţi. Ea are forma căuşului
palmei şi te simţi la adăpost fiind ferit de
orice situaţie neprevăzută. În zilele cu furtună,
valurile au depus iarbă de mare în adâncitura
stâncii unde s-a format un loc comod pentru
relaxare. Aşezată în căuşul ocrotitor, palma
lui Dumnezeu, cum îi zic eu, privesc, minute
în şir, întinderea nesfârşită a mării, zborul
pescăruşilor, jocul delfinilor în larg şi mersul
norilor pe cer, care iau forme ciudate,

copleşindu-mă cu figurile ce par a fi create de
mâna unui sculptor nevăzut.

Fiind pe înserate, soarele se retrage spre
asfinţit, obosit de hoinăreala de peste zi.
Înainte de a-şi închide pleoapa obosită şi a-şi
sprijini tâmpla pe umărul unui nor, cerul
capătă o culoare nefirească, trandafirie, ca o
linie de demarcaţie la orizontul asfinţitului.

Se aude clipocitul valurilor şi, din
când în când, strigătul speriat al câte unui
pescăruş întârziat.

E clipa de graţie, taina amurgului pe care
o împărtăşesc cu stânca, cu pescăruşii,  cu
marea, şi cu marinarii de pe vapoarele aflate
în larg. Mă las în voia visării şi simt cum
briza mării îmi mângâie chipul îngânându-mi
cântece ciudate, aduse, pe aripa vântului şi
a pescăruşilor, de pe tărâmuri îndepărtate,
purtând în clepsidra versurilor aromele
exotice ale acelor ţinuturi. Devin fluidă ca
argintul viu şi mă preling de pe stâncă în
valurile ce-i clipocesc la rădăcină,  înfrăţindu-
mă cu ele. Încerc să deprind muzica lor şi
taina croşetării dantelei ce îmbracă piciorul
stâncii, să le descifrez dansul tainic când se
contopesc cu ţărmul şi, să învăţ topirea în
Infinit precum cristalul de sare în apa mării...

Sunt atât de translucidă... încât mă
contopesc cu respiraţia întinderii albastre şi
devin vuiet de valuri, dans tainic şi hieroglifa
mării, indescifrabilă  oamenilor… pierzându-
mă printre miile de vietăţi ce trăiesc în
ocean…

Apus de soare la malul mării
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PERSONALITĂŢILE ARMATEI  ROMÂNIEI

Colonel (r) Alecsandru BĂLAN

„OAMENII DE ONOARE CARE AU SERVIT SUB ARME ÎN NUMELE ROMÂNIEI“

GENERALUL NICOLAE DĂSCĂLESCU

Nicolae Dăscălescu s-a născut pe 29 iunie
1884 lângă Piatra Neamţ, într-o familie
modestă de ţărani. Cu un efort financiar
considerabil a reuşit să se înscrie, în 1906, la
Şcoala de Ofiţeri de Artilerie, Geniu şi
Marină, pe care, în 1908, a absolvit-o al
treilea din 30 de elevi şi a primit gradul de
sublocotenent. În 1911, a fost promovat la
gradul de locotenent. În timpul celui de-al
doilea război balcanic a comandat o baterie a
Regimentului 8 Artilerie. Promovat căpitan
(din nou înainte de termen) a luptat în fruntea
unei baterii din Regimentul 4 Artilerie în
1916-1917. În septembrie 1917 a preluat un
divizion de artilerie şi a primit gradul de
maior. Cu această unitate a participat la
campania din 1919 în Ungaria.

În 1921, a fost admis în Şcoala
Superioară de Război. A absolvit-o în 1923 şi
a fost promovat la gradul de lt. colonel, iar în
1929, la gradul de colonel. În 1931, a preluat
comanda Regimentului 1 Artilerie AA, iar în
1933 a fost numit şef al statului major al
Corpului 3. În 1936, a fost promovat general
de brigadă şi a primit comanda Brigazii 12

Artilerie. În octombrie 1937, a fost numit
secretar de stat în Ministerul de Război. Dar,
datorită integrităţii sale şi a intransigenţei de
care dădea dovadă când era vorba de
contractele de aprovizionare ale armatei, a
fost mutat la Brigada 1 Artilerie A.A. până în
august 1939, când a fost numit comandant al
Diviziei 25 Infanterie.

În iunie 1940, a fost promovat la gradul
de general de divizie şi transferat la Divizia
20 Infanterie. Peste un an, în iunie 1941, a
preluat Divizia 21 Infanterie, cu care a intrat
în luptă pe 6 iulie. Pe 12 iulie, divizia a fost
angajată în lupte foarte grele în capul de pod
de la Ţiganca, în Basarabia, unde, deşi fusese
redusă la patru batalioane, a ţinut faţă atacului
a doua divizii sovietice.

Generalul Dăscălescu fost în permanenţă
în prima linie şi chiar a condus personal
câteva contraatacuri, ca cel de pe 8 iulie când
a preluat comanda Regimentului 11 Infanterie
şi l-a despresurat pe comandantul acestuia
care era încercuit împreuna cu 68 de soldaţi.
În timpul bătăliei, Antonescu a vizitat divizia
şi l-a decorat pe Dăscălescu cu Ordinul
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„Mihai Viteazul“. Se pare că viitorul mareşal
şi-a scos propria decoraţie de pe piept (primită
în primul război mondial) şi i-a dat-o
generalului. Dăscălescu a fost de fapt primul
ofiţer român care a primit această distincţie în
al doilea război mondial. De asemenea,
steagul Diviziei 21 Infanterie a fost decorat cu
acest ordin. În timpul sângeroasei bătălii de la
Ţiganca, divizia a pierdut 6.222 de oameni.
Pentru modul cum a luptat, Divizia 21
Infanterie a fost numită „Divizia de Fier“.

După o perioadă foarte scurtă, i se
încredinţează comanda Diviziei 20 Infanterie în
cadrul Armatei a 4-a, cu misiunea de luptă pe
direcţia Tiraspol-Odessa. La 18 noiembrie
1941 trece la comanda Corpului 2 Armată,
reluând ofensiva spre stepa Calmucă. După
lupte puternice la Stalingrad, armatele
sovietice au trecut la ofensiva generală pe mai
multe direcţii. O bună parte din marile unităţi
germane şi române au fost încercuite.
Generalul Dăscălescu reuşeşte să iasă din
încercuire şi se retrage organizat pe
aliniamente succesive, iar în anul 1944, luna
august, intră în ţară cu o bună parte din tehnica
de luptă şi unităţile Corpului în stare operativă.

După 23 August 1944, Corpul 2 Armată
a avut misiunea să apere litoralul, Dobrogea şi
estul Bărăganului. S-au dat lupte sângeroase
la Cernavodă, Mamaia, Mircea-Vodă, Valul
lui Traian, Topraisar, Negru-Vodă.

După îndeplinirea misiunii din Dobrogea,
Corpul 2 Armată primeşte ordin să se deplaseze
în zona Daşcău-Creaţa, la Nord-Vest de
Capitală. La 16 septembrie se efectuează
îmbarcarea unităţilor. Primeşte ordinul de
deplasare către frontul din Ardeal, unde intră
în luptă alături de Corpul de munte, eliberând o
serie de oraşe, printre care şi Târgu Mureş.
Duce lupte grele pentru cucerirea Dealului
Sîngeorgiu-Negriei şi trece la urmărirea
inamicului pe direcţia Tureni - Răscruci - Jibou
- Centrul Silvaniei - Satu Mare, iar cu Divizia
21 Infanterie participă la eliberarea oraşului
Cărei. Pentru actele de vitejie de care a dat
dovadă şi îndeplinirea misiunilor cu succes,
comandantul Armatei a 4-a, generalul
Avramescu, îl propune pe generalul Dăscălescu
pentru Ordinul Mihai Viteazul, motivând: „a
constituit cel mai viu exemplu de bravură şi
curaj pentru unităţile de sub comanda sa,

...dovedind o grijă părintească pentru toţi
luptătorii, care 1-au considerat un simbol de
abnegaţie,  curaj  şi  vitej ie“.

General de corp de armată Dăscălescu a
fost în permanenţă în linia întâi, chiar şi când
era comandant de armată şi, după spusele
multor dintre subordonaţi, genera multă
încredere în jurul său. Soldaţii îl iubeau, mai
ales datorită grijii deosebite pe care le-o purta,
numindu-l „generalul nostru“. De aici şi
porecla generalului Dăscălescu - „generalul-
soldat“.

În campania din Răsărit, în afară de un
bun camarad şi conducător de oşti, Nicolae
Dăscălescu a fost un om cu suflet mare şi,
totodată, un bun creştin. Avea grijă
întotdeauna de ostaşii lui şi se simţea
îndatorat faţă de oricare cetăţean întâlnit în
drum. Astfel, pe frontul din Rusia, a salvat
câteva mii de civili de la o moarte sigură prin
înfometare, civili de toate vârstele, dar în
special femei, copii şi bătrâni. Între cele două
fronturi, într-o vale se afla un sat populat de
circa 2.000 de oameni, izolat de restul lumii şi
prădat de însişi ostaşii sovietici. Neavînd
posibilitate de comunicare şi nici de a se
alimenta, zilnic mureau cu sutele, căci de 4-5
săptămîni, de cînd erau între fronturi, nimeni
nu le venise în ajutor. Cu multe riscuri,
generalul Nicolae Dăscălescu trimitea în sat
ostaşi români încărcaţi cu alimente.

De la 3 martie 1945 până la 15 mai 1945,
generalul Dăscălescu este numit la
comanda Armatei a 4-a.

Valoarea militară a generalului Nicolae
Dăscălescu a fost recunoscută în epocă, între
anii 1944 -1945, a fost citat de 3 ori în ordinele
de zi ale Comandamentului Suprem Român.
La Moscova, în seara zilei de 26 martie 1945,
orele 21.00, s-au tras 12 salve de artilerie cu 124
guri de foc în cinstea generalului român
Dăscălescu şi a victoriei repurtate de trupele
sale la Banská -Bystrica. Cât de impresionant
trebuie să fi fost eroismul ostaşilor români
atunci, pentru ca un megaloman ca Stalin să se
exprime elogios la adresa Armatei Române!

Începând din septembrie 1944, Armata
4-a străbătuse 1.357 km, traversase 13 cursuri
importante de apă şi 11 masive muntoase,
purtând 12 bătălii importante în condiţii
meteorologice foarte dificile.
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Din păcate, toţi laurii adunaţi pe câmpul
de luptă nu aveau să-1 ajute prea mult. Întors
în ţară, generalul Dăscălescu, la fel ca atâţia şi
atâţia ofiţeri români, este persecutat şi purtat
prin tribunale.

Ostaşul care participase în războiul
balcanic, în primul război mondial, şi care
nu a pierdut nici o bătălie era învinuit de
crime de război, cu toate că, pentru meritele
sale de ostaş desăvârşit dovedite pe câmpul
de luptă, fusese răsplătit cu numeroase
decoraţii de război - Steaua României,
Coroana României, Ordinul Sfânta Ana,
Ordinul Mihai Viteazul şi altele. Pe 1 iunie
1945 a fost destituit şi trecut în rezervă.

În loc să i se mulţumească şi să fie
înaintat la gradul de general de armată, în anul
1946, a fost chemat în faţa unui tribunal
special şi acuzat drept criminal de război.

La toate procesele a avut o atitudine
demnă, de adevărat ostaş. Când grefierul a
strigat: „Să intre inculpatul Dăscălescu“,
acesta a replicat: „Eu nu sunt inculpatul
Dăscălescu, eu sunt generalul Dăscălescu!“.

După lungi procese, la 7 decembrie 1946,
este achitat şi scos din culpă.

Acesta a fost sfârşitul unei cariere de 39
de ani sub arme, din care 10 în timp de război,
timp în care s-a dedicat total armatei. Nu a
avut nevastă, nu a avut copii. S-a reîntors în
satul său natal unde mai avea o bucată de
pământ (aproape 7 ha) şi a început să-l
muncească alături de familia fratelui său.

Hărţuiala a continuat şi în noiembrie
1948 i s-a suspendat pensia, iar o parte din
proprietăţi i-au fost confiscate. Trei ani mai
tarziu a fost din nou arestat, de data aceasta
pentru „sabotaj agricol“ (neachitarea cotelor
la stat) şi aruncat în închisoarea Jilava, fără
proces. Acesta a avut loc după câţiva ani şi a
fost eliberat pe 8 octombrie 1955,
reîntorcându-se în satul natal, unde, pentru a
nu fi o povară pentru rude, păzea cârlanii
satului.

Se povesteşte că în trecere spre Moscova,
Gheorghe Gheorghiu-Dej a mers şi la Praga,
unde secretarul general al Partidului Comunist
Cehoslovac l-a întrebat de soarta generalului
Dăscălescu, cerându-l ca specialist pentru
instruirea armatei cehoslovace. La Moscova,
Stalin l-a întrebat pe Dej de acelaşi general
care, deşi inamic, salvase de la moarte circa
2.000 de nevinovaţi. După ce s-a întors din
Rusia, Gheorghiu-Dej s-a interesat la
subalternii săi cine este generalul Dăscălescu,
cerând să fie adus în faţa lui. Spălat, bărbierit
şi îmbrăcat cu hainele pe care le avea la
magazie, generalul Dăscălescu a fost dus cu o
maşină la Gheorghiu-Dej. Au urmat mai
multe întrebări, după care i s-a spus că este
liber, fiind condus pînă în stradă. Spre marea
sa uimire, cînd a văzut că nimeni nu-l mai
urmăreşte, generalul a rămas mult timp pe
gînduri, neştiind încotro să apuce. S-a hotarât
s-o ia înspre satul natal, la singura fiinţă
apropiată pe care o mai avea în viaţă - o soră
văduvă, săracă şi care locuia în casa
părintească din ţinutul Neamţului.

Când starea de sănătate a început să i se
înrăutăţească, s-a retras în Piatra-Neamţ, într-
o casă de pe strada Ştefan cel Mare.

În vechiul regim nu s-a plâns şi nu şi-a
strigat nedreptăţile şi suferinţele
îndurate, dar nici nu a vorbit de faptele lui
de arme din războaiele pe care le-a purtat. A
refuzat orice intervenţii sau relatări despre
activitatea sa. A refuzat ţinuta militară de
general şi alte drepturi oferite după
reabilitarea tuturor generalilor, în anul
1967.

La 28 septembrie 1969, această viaţă
demnă de ostaş al Armatei Române a
trecut în eternitate. A fost înmormântat cu
toate onorurile militare, şi peste 10.000 de
oameni au l-au condus pe ultimul drum.

În anul 1974, autorităţile locale au
hotărât să-i ridice un bust lângă mormântul din
Cimitirul Eroilor din oraş. În anul 1992, a fost
mutat în centrul Cimitirului Eroilor din Piatra
Neamţ.
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LOCURI, LOCAŢII
Cu UDTTMR în Crimeea

Alexandru BIROU

Într-o frumoasă dimineaţă de
primăvară, pe la mijlocul lunii mai, au pornit
la drum spre Crimeea peste 100 de tătari din
Dobrogea, însoţiţi de deputatul Aledin Amet
şi Varol Amet, preşedintele UDTTMR,
dornici să îşi vadă locurile natale şi să
participle la marele miting care are loc, în
fiecare an, la 18 mai, în Piaţa Centrală din
Simferopol (Akmescit) pentru a comemora
victimele deportării din 1944.

Lor li s-au alăturat şi personalităţi ale
mediului universitar constănţean, printre ei
numărându-se prof. univ. dr. Valentin Ciorbea
şi prof. univ. dr. Nuredin Ibram de la
Universitatea „Ovidius”, lector univ. dr.
Traian Brătianu de la Universitatea „Andrei
Şaguna” şi vreo câţiva români, printre care m-
am numărat şi eu.

Acea zi reprezintă pentru tătarii
crimeeni din întreaga lume cel mai întunecat
moment al istoriei lor. Atunci, într-o singură
noapte, din ordinul lui Stalin, soldaţi ai
armatei roşii au îmbarcat, sub ameninţarea
gloanţelor, în camioane şi căruţe un întreg
popor şi l-au transportat în staţiile de cale
ferată. Aici ei au fost îmbarcaţi în vagoane de
marfă şi uşile acestora sigilate. Nu au fost
iertate nici femeile, nu au fost iertaţi nici
copiii, nici bătrânii. Nu au fost lăsaţi nici
sugarii şi nici cei bolnavi la pat. Au primit
permisiunea de a avea asupra lor doar un

singur rând de schimburi şi hrană pentru o zi.
În aceeaşi zi a început şi marea călătorie,
drumul lung, fără întoarcere, suferind de
foame şi de sete, cu opriri la 2-3 zile. Au
murit foarte mulţi bătrâni, bolnavii şi copii. În
răstimpul celor 15-30 de minute de staţionare
nu aveau posibilitatea să-şi îngroape morţii şi
nici să facă curăţenie în vagoane. Numărul
victimelor creştea pe zi ce trece, cauzele fiind
foamea, setea, frigul, lipsa medicamentelor şi
a asistenţei sanitare. Această călătorie a morţii
a durat 10-12 zile şi a dus la masacrarea a
jumătate din cei surghiuniţi. Majoritatea celor
rămaşi în viaţă a fost transferată în
Uzbekistan, într-o zonă deşertică. Aceştia,
precum şi cei surghiuniţi în alte zone ale
imperiului sovietic, au pierit într-un număr
mare din cauza lipsei de locuinţe, de hrană, de
apă, din cauza nepăsării autorităţilor sovietice
care i-au lăsat sub cerul liber. Cei care au avut
posibilităţi materiale s-au refugiat în Turcia şi
alte teritorii, precum Dobrogea.

La ora 08.30 ne-am îmbarcat în trei
autocare şi am plecat pe ruta: Giurgeni-Vadu
Oii – Galaţi – Odessa - Simferopol. După o
îndelungată aşteptare în vama ucraineeană,
aproximativ 4 ore, autocarul s-a aşternut la
drum cu destinaţia Crimeea. Peisajul diferit de
cel din ţară ne-a încântat ochiul cu paleta
nuanţată de culori, predominând galbenul şi
verdele. Satele sunt foarte rare şi puţine pe
calea de mers. Am ajuns la Odessa seara
târziu, unde am avut o pauză de o oră. Aici
stepa dă mâna cu marea, aerul e curat şi
proaspăt, iar cerul e mai adânc şi parcă mai
albastru.

În scurtul răgaz de timp am văzut
câteva lucruri interesante, printre care şi o
piaţă de peşte. Piaţa de peşte întregeşte
spectacolul Odessei seara. Nici nu ar fi putut
fi altfel întrun oraş aflat pe ţărmul Mării
Negre, nu departe de gurile Nistrului. Cum e
şi firesc, “campionii” din piaţă sunt somonii,
cu carnea lor roşie. Apoi icrele roşii, caviarul
de Vâlcov, morunii ... Ficatul de morun e aici
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la mare căutare, fiind considerat de ucraineni
foarte gustos. Vânzătoarele din piaţa de peşte
sunt toate vesele şi grăsuţe. Ne aud vorbind
româneşte şi atunci ne îmbie să cumpărăm,
fără rezerve. Trecem dincolo de tarabele cu
peşte proaspăt - de la hamsii până la nisetri -
şi ne îndreptăm spre zona din apropiere, acolo
unde atârnă, precum ghirlandele de Anul Nou,
peşti uscaţi înşiraţi pe aţă. Tot aşa, pe o
suprafaţă cât a unui teren de handbal, sunt de
toate soiurile şi de toate mărimile, peşti de
mare, dar şi de apă dulce, de pe Nistru ori de
la gurile Dunării. Din Odessa ne continuăm
drumul spre Simferopol, centrul politic şi
economic al Republicii Autonome Crimeea.
Crimeea este numele peninsulei cu formă de
diamant, care străluceşte în apele Mării
Negre. Crimeea este cel mai fascinant colţ al
Ucrainei. Crimeea ascunde istorii şi mistere
nebănuite. Crimeea este deopotrivă, patrie şi
rană sângerând nostalgii în sufletul oricărui
tătar. Crimeea este loc de reculegere şi
pelerinaj. Şi nu în ultimul rând, Crimeea
adăposteşte staţiunea balneară unde Puterile
Lumii au hotărât soarta României, aruncându-
ne ţara în cei 45 de ani de comunism. Aceasta
este Crimeea ... Dis de dimineaţă, ajungem în
capitală. După ce ne-am cazat şi odihnit
câteva ore, nerăbdători am ieşit să cunoaştem
oraşul.

Simferopol este cel mai mare oraş din
Crimeea, şi este situat în mijlocul peninsulei
pe malurile râului Salgir. După anexarea
Crimeei la Coroana Rusa în 1784, acesta a
devenit capitala noii gubernii. Numele
oraşului, tradus din limba greacă, înseamnă “a
colecta”. Acest nume este potrivit pentru oraş,
pentru că toate drumurile din Crimeea pleacă
şi vin din şi în Simferopol. Vechiul nume
tătăresc al oraşului este Ak-Mechet.

Bisericile vechi, parcurile întinse,
străzile largi din centrul oraşului, muzeele şi
clădirile elegante, care datează de la începutul
ultimului secol, sunt doar câteva lucruri care
pot fi admirate în acest oraş. Nefiind aşezat pe
malul mării, Simferopolul nu are prea multe
de oferit turiştilor veniţi în Crimeea. Pentru
aceştia Simferopolul nu este altceva decât un
loc de tranzit.

Am remarcat frumuseţea clădirilor
istorice, gara fiind  una dintre cele mai

importante opere de arhitectură, Moschea
Kebir-Jami, cea mai veche clădire din oraş,
casa generalului M. Vorontzov, Muzeul de
Artă, Monumentul lui Suvorov etc.
Simferopol este foarte frumos mai ales în
această perioadă a anului. Toate străzile sunt
străjuite cu copaci şi arbuşti diferiţi. Există
mai multe parcuri în Simferopol: Gagarin,
pentru copii, parcul Shevchenko şi altele.
Simferopol are unul dintre cele mai mari
aeroporturi internaţionale din Ucraina, fiind
practic singura legatură aeriană cu exteriorul.

A doua zi începem cu vizitarea
oraşului Bakhchisaray. Nu departe de
Simferopol, aici trăieşte o importantă
comunitate tătărască. După căderea
comunismului, aceştia şi-au reluat legăturile
cu fraţii din România, existând un adevărat
turism nostalgic între Dobrogea şi Crimeea.
Bucătăria lor este delicioasă şi poate da un
strop de condiment, unei vacanţe petrecute în
Crimeea. Am venit în micuţa localitate
tătărască Bakhchisaray pentru a vizita Palatul
Hanilor Tătari, un monument arhitectural
aflat, de altfel, în patrimoniul UNESCO.
Palatul se întinde pe o mare suprafaţă de teren
şi este el însuşi un adevărat oraş, având două
moschee, un cimitir cu două mausolee, un
harem, poarta cu două minarete, mai multe
băi interioare şi havuzuri (fântâni arteziene în
aer liber). A fost construit în anul 1532, pe
malul râului Churuksu, de către hanul Sahib
Giray I, din dinastiei Giray care a condus
Hanatul Crimeei între anii 1428 şi 1783. În
interior sunt o mulţime de magazine cu
suveniruri, lucru întâlnit de altfel la toate
obiectivele turistice din lume.

Continuăm cu  vizita la “Goz Yas
Ceşmeşi” (Cişmeaua Lacrimilor), care este un
loc deosebit, deasemenea cunoscut în întreaga
lume. Turul va continua cu “Gaspirali Zincirli
Medresi”, o şcoală înfiinţată de renumitul
filozof şi scriitor de origine tătară, din
Crimeea.

Aceste locuri beneficiază de cel mai
variat relief, cele mai impresionante peisaje şi
cea mai blândă climă de pe întregul teritoriu
ucrainean. Clima, aproape mediteraneană, a
transformat plajele sudice ale Crimeei în
destinaţia favorită a vacanţelor de vară pentru
milioane de cetăţeni din întreaga lume.
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Primăvara crimeeană este o explozie
de flori şi culori, întreaga peninsulă găzduind
numeroase specii de plante. Dacă îţi place
singurătatea şi cauţi locuri unde natura şi
istoria sunt la ele acasă, sau pur şi simplu
cauţi locuri liniştite şi pitoreşti, Crimeea are
ce oferi.

Munţii Crimeii ascund peşteri
spectaculoase, păduri de fagi, stejari, ienuperi,
plus o listă lungă de specii endemice de
plante. Munţii sunt accesibili tot dinspre
Simferopol precum şi de aici, din
Bakhchisaray.

De la Gaspirali Zincirli Medresi ne
îndreptăm spre Sevastopol. Este situat în
partea sud vestică a peninsulei Crimeea, dar
nu face parte din Republica Autonomă
Crimeea, el are un statut diferit faţă de
celelalte oraşe ale Crimeii dar şi faţă de
oraşele ucrainene. Acest statut şi-l împarte
doar cu Kievul. Cele două oraşe nu au un
primar ales de comunitate ci un guvernator
numit de către Preşedintele Ucrainei. Motivul
trebuie sa fie unul de strategie şi siguranţă
naţională. Atracţia principală a Sevastopolului
o constituie cele două Flote Militare care
coabitează în golful Sevastopol, golf ce
formează magnificul port natural al oraşului.
Unele nave arată într-o stare jalnică şi
probabil că au doar valoare de muzeu, însă
altele pe care se vedea că aveau şi personal de
deservire, încă mai fac legea în Marea
Neagră. Vom continua cu turul oraşului
Sevastopol. Plimbare în centrul oraşului: Piaţa
Nahimov, Portul Graf, Faleza şi Monumenul
navelor scufundate în mare.

Ziua următoare a fost destinată
vizitării frumoasei staţiuni Yalta. Drumurile
erau destul de bune aşa că am ajuns la Yalta
destul de repede. Cea mai faimoasă staţiune
este de departe Yalta, devenită favorită pentru
ţarii ruşi încă din secolul 19, după ce s-a
construit primul drum care făcea legătura cu
Simferopol. După turul oraşului, o parte
dintre noi am preferat să facem o plimbare cu
un vaporaş sub pavilion ucraineean ca să
vedem întreaga panoramă a staţiunii. Pe
timpul plimbării, care a durat aproximativ o
oră, am văzut cele mai frumoase privelişti pe
care ţi le poate oferi natura şi omul, atunci
când se îmbină armonios construcţiile vechi şi

noi cu peisajul variat şi colorat de la plajă
până sus la munte. Am admirat o construcţie
cu totul aparte şi cu o poveste interesantă. Se
numeşte ,,Cuibul Rândunicii’’ şi este un
foarte mic castel, decorativ, construit în stil
neo-gotic, pe o faleză înaltă de 50 m, într-un
decor halucinant. Înainte de construirea lui, de
către baronul german von Steinheil în 1911,
pe acest loc se afla o căsuţă din lemn, cu un
nume romantic … ,,Castelul Iubirii“.
Frumuseţea sa arhitecturală, l-a recomandat
pentru filmarea unor scene, din mai multe
filme ruseşti, dar şi Hollywoodiene. Acum
castelul este transformat în restaurant italian.
Relieful variat şi cadrul natural minunat oferă
posibilităţi nelimitate şi pentru iubitorii
sporturilor extreme.

A urmat apoi unul dintre cele  mai
importante obiective, Palatul Livadia. Pe data
de 4 februarie 1945, aici a avut loc funesta
conferinţă a celor trei 3 mari grei ai lumii:
Stalin, Churchill şi Roosevelt, conferinţă ce
avea să parceleze harta politică a lumii. Pe o
bucată de şerveţel, Stalin şi Churchill au
redesenat frontierele ţărilor şi a zonelor de
influenţă, decizând astfel soarta României şi a
întregii lumi. Nici astăzi, Moscova nu
consideră acel acord ca pe un act de împărţire
a sferelor de influenţă, ci ca pe un tratat de
securitate în Europa, şi condamnă NATO
pentru încălcarea acordului, prin extinderea sa
în Europa Centrala şi de Est. Palatul, construit
în 1911 în stil renascentist, a fost reşedinţa de
vară a ultimului ţar rus, Nicolaie al II-lea. Am
făcut multe poze, atât în interior cât şi la
exterior, după care am părăsit palatul cu un
sentiment de revoltă împotriva acelui
eveniment regretabil pentru noi.

Ultima zi a fost destinată marelui
miting. Încă de dimineaţă sute de tătari din
Simferopol s-au adunat la Grădina Botanică,
într-un loc special amenajat, unde a avut loc
comemorarea surghiunului. După cântarea
imnului Ucrainei şi al Republicii Crimeea, au
luat cuvântul reprezentanţii tătarilor din ţările
unde aceştia au fost deportaţi. Cei care au
supravieţuit zilei de 18 mai 1944, timp de 50
ani şi-au cântat cu durere surghiunul şi dorul
de ţară şi au început să revină cu mari eforturi
financiare, odată ce Mihail Gorbaciov le-a
permis, abia dupa 1990, întoarcerea pe
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meleagurile natale. Mulţi dintre ei visează
încă la întoarcere, în pofida ostilităţii
crescânde a populaţiei locale, formată în
majoritate de ruşi. Mă uit la ei şi le văd
lacrimile din ochi şi nu pot înţelege de ce
neamul lor nu-i neam întreg.

De aici, întreaga suflare s-a îndreptat
în marş spre piaţa centrală a oraşului unde a
avut loc marele miting. Se repeta întrun fel,
ritualul de dimineaţă, dar aici au venit tătarii
din toată Crimeea şi din toată lumea, au fost
în jur de 5-6 mii de oameni. Deşi a fost foarte
cald, nimeni nu a plecat din piaţă. Am simţit,
în aer, sentimentul apartenenţei la etnie, s-au
reamintit pagini de istorie tătară, s-au
remodelat trăirile, aspiraţiile şi nu în ultimul
rând, s-a simţit gustul tradiţiei. Noi românii i-
am însoţit în toată această perioadă pe etnicii
tătari din ţară. A luat  cuvântul şi deputatul
Aledin Amet care a spus că rezolvarea
problemelor tătarilor tărăgănează şi nu se
înaintează spre o soluţia aşteptată de toţi cei
prezenţi la miting: o ţară, o limbă şi un popor.

Acasă la tătari

Nu se poate face o încheiere a
turneului crimeean fără a ne aminti de istoria
străveche şi zbuciumată a locului. Istoria sa
este veche şi complexă, datând din
Cuaternarul timpuriu. Aşezările din zonele
Herson-ului (Chersoneus în greaca veche) şi
Sevastopol, au fost adevărate avanposturi ale
Greciei Antice şi culturii elenistice timp de
două milenii...

Acum câteva sute de ani tătarii erau
majoritari în Crimeea (aveau un stat cu
capitala la Bakhchisaray) dar odată cu
cucerirea rusă şi aducerea de populaţii ruseşti,
ukrainiene şi chiar germane, combinate cu
deportări, s-au tot împuţinat.

Prin anii ’20-30 mai erau 25% din
populaţia Crimeii, azi numărul lor a început
să crească uşor, mulţi tătari deportaţi în
vremea lui Stalin şi urmaşii lor, reîntorcându-
se acasă. Azi tătarii reprezintă cam 13% din
populaţia Republicii Autonomă Crimeea.
Bakhchisaray a fost reşedinţa hanilor crimeeni
timp de sute de ani, iar oraşul Kerci are o
vechime de circa 2.600 ani, fiind fondat la
doar un an după Roma.

Crimeea a fost loc de peregrinări şi
stabiliri pentru zeci de noroade şi seminţii. S-
au perindat astfel, pe teritoriul său şi prin
colbul istoriei, sciţii, sarmaţii, grecii,
genovezii, veneţienii, armenii, evreii, turcii,
tătarii, ruşii şi cazacii. În întreaga Crimee,
creştinismul, iudaismul şi islamul şi-au lăsat
urmele distincte aşijderea în oameni şi locuri.
Cu unele excepţii notabile, credincioşii
acestor mari religii au coexistat relativ paşnic.
Tătarii originali erau urmaşii războnicilor
mongoli ai celebrei Hoarde de Aur, strămutaţi
în acest colţ de lume, după expediţia militară
a lui Batu Han, nimeni altul decât nepotul
direct al marelui Genghis Han.

Între timp, componenţa etnică a
tătarilor s-a diluat, aceştia mixându-se genetic
cu reprezentanţii naţiilor europene, luaţi ca
robi şi roabe la Krâm, cum se denumeşte
Crimeea în dialectul Nogai. Rămaşi stăpâni în
aceste locuri, tătarii s-au definit ca naţiune, au
adoptat Islamul ca religie oficială în secolul
13, şi au construit astfel unul dintre cele mai
puternice state din Europa estică.

Începând cu Petru cel Mare, poporul
tătar este supus genocidului şi asimilării.
Politica de expansiune ca imperiu a ruşilor a
fost de a depopula teritoriile aflate sub
dominaţie, de stârpire a naţiunilor şi a rusifica
populaţia.

La începutul secolului 18, Crimeea a
fost cucerită şi inclusă în ţaratul rusesc. În
urma anexării Crimeii, act săvârşit de
împărăteasa Ecaterina a II-a a Rusiei, tătarii
se văd forţaţi să emigreze în număr mare în
Imperiul Otoman, o parte stabilindu-se în
Dobrogea, unde se pot întâlni şi astăzi. În anul
1783, ţara trece sub stăpânirea rusă iar
depopularea zonei cunoaşte mai multe forme,
precum: confiscarea pământurilor care
aparţinuseră hanilor şi cultelor, mărimea
exagerată a taxelor către statul rus, sărăcirea
celor care îndrăzneau să se judece pentru
pământul lor, prigoana religiei islamice prin
surghiunirea hogilor, a intelectualilor în
Siberia sub diverse pretexte, prin desfiinţarea
şcolilor de cult islamic, prin transformarea
geamiilor (moscheilor) în biserici, prin
arderea cărţilor din marile biblioteci, prin
interzicerea oricărei editări în limba maternă,
de opere sau manuale şcolare, prin acordarea
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de drepturi speciale colaboraţioniştilor, prin
condamnarea fără judecată a celor care
încercau să se împotrivească ordinelor ţariste
(apoi bolşevice, fireşte).

Aşa, a început un mare proces de
strămutare forţată din meleagurile strămoşeşti
în zone în care încă nu exista stăpânirea rusă.

Coşmarul tătarilor avea să se
adâncească sub loviturile istoriei coroborate
cu apariţia comunismului şi regimul lui
Stalin. Oameni dintr-o bucată, mândri,
credincioşi tradiţiilor strămoşeşti şi valorilor
familiale, tătarii s-au opus ateismului şi
noţiunilor comuniste despre viaţă şi lume,
trimise via Moscova. În timpul celui de-al
doilea Război Mondial, tătarii au văzut, în
apariţia germanilor, un act providenţial şi au
sperat astfel că aliindu-se cu cel de al Treilea
Reich, vor scăpa de asuprirea comunistă.

Nicio altă etnie, dintre cele
menţionate, nu şi-a lăsat amprenta asupra
Crimeii, precum tătarii, pentru care Crimeea a
rămas “Ţara Interzisă”, dar întotdeauna dorită
şi amintită cu nostalgie în memoriile şi visele
nespuse ale fiecărui tătar. Adevărat “Ierusalim
al Stepelor”, Crimeea subjugă şi astăzi
maiestuosul şi sălbaticul suflet tătar!

Dar din 1944, mica peninsulă s-a
schimbat mult. Aparţinând acum ucrainenilor,
Crimeea este populată în majoritate de familii
slave, care nu vad cu ochi buni întoarcerea
acestui popor musulman, de origine turcă.

În prezent, Ucraina, în pofida
eforturilor, salutate, la începutul anilor 1990,
nu a reabilitat, oficial, minoritatea tătară, nici
nu a recunoscut drama deportării.

După anii 1990, 300 de sate “ilegale”
au răsărit astfel în regiune, cea mai mare parte
în jurul Simferopolului. De la ieşirea din oraş,
şiruri de case, în construcţie, se întind de-a
lungul drumului. Sunt ca nişte simple
adăposturi, făcute din piatră obişnuită.

Chiar dacă s-au scurs 66 de ani de la
deportare, tătarii încă nu sunt recunoscuţi ca
popor autohton în Crimeea, nici limba lor nu
este considerată limbă oficială şi 60%, din
populaţia tătară, nu are un loc de muncă. De
religie musulmană, într-o regiune dominată de
ortodoxie, minoritatea tătară provoacă
resentimente. Pentru cei care au supravieţuit,
amintirea Crimeii, fost regat tătar până la

sosirea ruşilor în secolul al XVIII-lea, nu se
va şterge niciodată.

Rodnicia pământului, varietatea florei
şi a fructelor, gustul lor deosebit de bun,
bogăţia şi rodul cerealelor, i-au conferit
poziţia de cel mai bogat colţ al Imperiului.
Tatarii au fost singurii care i-au cucerit pe ruşi
şi i-au dominat timp de câteva secole.

Eu cred că, tătarii, au supravieţuit
împrăştiaţi ca naţie - în ciuda genocidului
aplicat de ruşi şi apoi de sovietici - datorită
felului lor de a fi, prietenia lor sinceră,
inteligenţa şi spiritul practic. În peninsulă,
tătarii se pot întâlni la tot pasul. Au
fizionomia distinctă de a ucrainenilor şi îşi
vorbesc limba cu mândrie. Sunt oameni de
onoare, foarte respectuoşi şi ospitalieri, timizi
chiar. După căderea comunismului şi-au
reluat legăturile cu fraţii din România,
existând un adevărat turism nostalgic între
Dobrogea şi Crimeea. Sunt foarte bucuroşi de
turiştii români pe care-i întâlnesc, deoarece
apreciază refugiul şi protecţia de care s-au
bucurat fraţii lor în România ultimelor
decenii. Bucătăria lor este delicioasă şi
originală, iar abundentele produse culinare
dau adevărata savoare a unei excursii în
Crimeea.

Tătarii din Dobrogea

În urmă cu 20 de ani nu cunoşteam
mai nimic despre tătarii din Dobrogea. M-am
întrebat, întotdeauna, cum au ajuns ei aici, dar
istoria, pe care am învăţat-o la şcoală, nu
spunea mare lucru.

Încercând să aflu originea tătarilor
dobrogeni, a trebuit să citesc istoria tuturor
popoarelor care au avut legatură cu ei. Tătarii
au fost des confundaţi cu mongolii şi cu
Genghiz Han. Într-adevar, tătarii se trag din
Hoarda de Aur, în timpul imperiului
mongolo-turcic s-a format neamul tătăresc,
aşa cum neamul românesc se trage din
contopirea romanilor cu dacii.

Este binecunoscut că Imperiul Hoarda
de Aur a fost cel mai mare imperiu din istoria
omenirii, ce a ţinut 3 secole. Ceea ce nu se
prea ia în considerare, este că odată cu
prăbuşirea lui a fost posibilă formarea
imperiului ţarist pe vechea administraţie a
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imperiului mongolo-tătar, mai târziu, făcând
posibilă formarea URSS. De asemeni,
imperiul otoman se sprijinea pe hanatul
Buceag (Nordul Deltei, azi parte a Ucrainei)
şi hanatul Kirim (Crimeea).

Până la 1877-1878, Dobrogea a fost
sub dominaţia imperiului otoman, populaţia
din zonă fiind destul de pestriţă, dar trăind în
bună înţelegere. Aceasta s-a datorat în mare
parte tătarilor, modul în care s-a administrat
imperiul Hoardei de Aur, timp de 300 ani,
dechis pentru comerţ şi bună înţelegere, s-a
simţit şi în Dobrogea. În zone importante din
Dobrogea populaţia satelor avea 80% tătari.

Pentru că de-a lungul timpului, tătarii
au trăit în înţelegere cu celelalte naţionalităţi,
nu s-au adunat duşmănii şi aversiuni, noua
stăpânire românească continuând în acelaşi
spirit în care tătarii au ţinut administraţia
Dobrogei.

Am remarcat la majoritatea tătarilor o
inteligenţă nativă chiar dacă vicisitudinile
istoriei i-au ţinut departe de instruire, şcoli şi
progres ca popor.

Am descoperit o lume nouă pentru
mine, nu doar fermecătoare, ci şi vie,
autentică. Am aflat între timp că nu doar eu,
ca român, nu ştiam mai nimic despre tătarii
din Dobrogea, ci chiar mulţi dintre ei.
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PRIN ROMA IMPERIALĂ

Camelia NENCIU

Dacă ar fi să aleg oamenii pe care-i fericesc, din tot
ce am citit despre ei, fără îndoială, m-aş opri la Ulise, la
Cristofor Columb, la Dinicu Golescu, şi, nu în ultimul rând,
la Badea Cârţan.

De ce i-am ales pe aceştia?
Pentru că au spintecat mările, zările şi au plecat spre un
liman la care-au visat, s-au iniţiat în tainele lumii şi ale
existenţei, cunoscând un nou topos, făcând conexiuni de
destin între ei şi locurile văzute.

Primii doi sunt eroii lumii, ceilalţi doi sunt eroii
patriei mele.

Asemenea lui Dinicu Golescu, cel care a scris întâiul jurnal de călătorie românesc, cutez să
aştern pe hârtie ceva din misterele văzute în fermecătoarea Italie.

Asemenea lui Badea Cârţan, m-am minunat şi
eu de luminile Romei.

Ce bucurie poate s-o egaleze pe aceea a
acestui brav ţăran, care, luându-şi desaga în spinare şi
cu opincile în picioare, a pornit, pe jos, parcurgând
drumul până la Roma ca să vadă mărturiile trecutului
şi să se aşeze cu pioşenie pe soclul Columnei lui
Traian. El este printre aceia care-au înţeles că pentru
noi, românii, toate drumurile duc la Roma, locul unde
atenţia lumii fusese aţintită odată.

Badea Cârţan a fost mai mult decât un ţăran,
mai mult decât un intelectual, căci avea un mod de
înţelegere special, venind de la marginea Imperiului
către inima Imperiului.
Nu întâmplător, ziarele timpului scriseseră: „Un dac a căzut de pe Columnă.” Plecând la Roma, fac
o călătorie în afara mea, dar şi în sinele meu.

Întâlnirea cu Roma, oraşul adulat, a fost întâlnirea cu miezul strălucitor al acestei lumi.
Roma, supranumită „Cetatea Eternă”, este un record absolut din punct de vedere arhitectural.

De cum păşeşti pe pământul Romei, calci cu smerenie, căci ştii că mergi pe un paviment de
2000 de ani şi-ţi aminteşti că

Imperiul Roman ne-a dat o limbă şi o cultură, vii să-
ţi aduci omagiul străbunilor tăi, căci vorba cronicarului:
„De la Râm (Roma) ne tragem...”

Considerată „caput mundi”, „axis mundi”, urmele
splendorii şi setea de glorie a Romei Imperiale se văd şi
astăzi pretutindeni.

Doar interjecţia singură poate tălmăci starea de
bucurie, care m-a cuprins, văzând atâta eleganţă şi măreţie,
un muzeu în aer liber, în care domnia luxului e la ea acasă.

Amprenta istoriei, strălucirea şi fastul sunt la tot
pasul, călătoreşti în trecutul Imperiului Roman, fiecare piatră e o lecţie care-ţi vorbeşte despre artă
sau istorie, despre bărbaţi adevăraţi, despre cutezanţă.
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Călătoria la Roma este o iniţiere spirituală, căci pentru mine este important să ştii de unde
venim, să mă interesez de genealogii, să văd cu propriii ochi şi să înţeleg rolul marilor oameni în
istorie. Drumul acestaa fost o exaltare, un sentiment de regăsire, de bucurie nemărginită, iar
Forumul Roman      (centrul oraşului de odinioară) a fost locul în care am reflectat la ce a făcut
lumea aceasta mai bun.

Am simţit că străbat veacurile, că fac o călătorie în timp, un timp generos care n-a mutilat
edificiile.

Nicicând şi niciunde, n-am văzut o revărsare de cultură, de erudiţie, de inteligenţă, de
rafinament şi de geniu. Şi toate acestea împreună la un loc!!!

Poate că soarta i-a ajutat pe cei îndrăzneţi, aşa cum scria poetul Vergiliu în vestita sa epopee
„Eneida” („Audaces fortuna iuvat”, „Pe cei îndrăzneţi îi ajută norocul”), iar romanii au fost nu
numai îndrăzneţi, ci au avut forţa, vigoarea, au avut gustul promenadei atât în spaţiul ideilor, cât şi
al geografiei.

Şi pentru că orchestrează CINEVA totul în această lume, simt şi eu că timpul e în acord cu
ce mi se întâmplă, cu ce-mi este dat să văd.

Adică, el, timpul, nici nu stă, nici nu fuge, nici nu e înapoi, nici înainte, ci parcă e fratele
meu şi s-a pitulat undeva, moţăie şi-mi zice:
-Hai, du-te, du-te, să vezi...lasă...că mai stau...mai stau.

Realizez că timpul e toată averea mea.
Aveam în acelaşi timp senzaţia de ubicuitate, simţeam că eram aici, azi, acum, dar eram şi acolo, în
veacurile trecute.

Mă bucuram de grandoarea antică şi de splendorile trecutului, eram copleşită de farmecul şi
măreţia unor locuri şi timpuri de odinioară.

Timpul era tânăr atunci în Imperiul Roman şi HOMO FABER era prezent.
Periplul începe printre siturile arheologice căutând, evident, „Columna lui Traian”,

columnă ridicată de către Apolodor din Damasc (în 113 e.n.) din ordinul bravului împărat roman
Marcus Ulpius Traianus, când s-a întors victorios, în triumf, după ce i-a învins, în cele două
războaie (101 – 102, 105 – 106), pe daci, care se aflau la capătul Imperiului.
Am trăit un sentiment atât de tulburător şi de contradictoriu, parcă ajunsesem acolo să aduc un
omagiu, o recunoştinţă peste veacuri.

Ciudat! Fac parte dintr-un popor trăitor,
cândva, în Dacia Felix, popor născut dintr-o înfrângere
(a dacilor) şi o victorie devenită repede inutilă (a
romanilor).

Am ajuns într-un loc în care parcă trebuie să
mă dumiresc. Tot ce văd îmi taie respiraţia, simt pulsul
istoriei, al posterităţii, mă gândesc la marii bărbaţi ai
istoriei, pe care i-a avut Imperiul Roman. Privesc
scenele de pe Columnă, poveşti ale neamului meu şi
mărturii de netăgăduit ale istoriei noastre, dovedind cât
de important a fost pentru romani cucerirea Daciei,
dacă au ridicat un monument triumfal în centrul
capitalei imperiului lor.

Tot ce au construit a fost mai durabil decât
bronzul, decât marmura, peste monumentele lor au
trecut focul, războaiele, cutremurele şi totuşi ele există
şi astăzi, peste veacuri, vorbindu-ne despre

sentimentul istoriei, învăţat de romani de la greci.
Nu întâmplător au cucerit toată Europa acum 2000 de ani, au impus o limbă, ceea ce grecii

n-au reuşit. În Imperiul Roman, pe atunci, a trăit elita lumii.
Un proverb italian spune că, la Florenţa, te gândeşti, la Roma, te rogi, la Veneţia, iubeşti, iar

la Napoli, priveşti.
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Iar eu mă rog, gândesc, privesc şi iubesc călătorind în timp şi întrebându-mă ce aş schimba eu...
Roma Imperială, cu monumentele, drumurile, apeductele, podurile, statuile monumentale,

forumul, construcţiile triumfale, edificiile măreţe, fântânile, casele din piatră, cu minunatele
monumente ale Antichităţii: Colosseumul, Pantheonul, Forumul Roman, Columna lui Traian etc.
demonstrează că tot ce au făcut a fost atât de durabil şi de exemplar deoarece au avut sentimentul
istoriei, al eternităţii. Nimic superficial!
Au avut magia pietrei, pe care au însufleţit-o, au făcut-o să vibreze, să redea fericirea sau durerea
lumii, au făcut-o să plângă sau să devină smerită, i-au dat forme inimaginabile sugerând catifeaua,
mila, extazul, triumful.
Emblemă, suprema obsesie a Romei, este Colosseumul, un colos în piatră, care a supravieţuit, „o
cuşcă de măceluri spectaculoasă”, în care puteau intra peste 50 000 de spectatori.
Inginerie, arhitectură, calcule geometrice, toate se conjugă în construirea acelei fortăreţe, unde
bântuia mitul întrecerilor, în care gladiatorii satisfăceau „setea de spectacol”, gustul oamenilor
care-şi vânduseră sufletul, pentru darul dat de vreun împărat...pentru pâine şi circ „panem et
circenes”.

Simt cum urc treaptă cu treaptă deoarece
călătoria înseamnă învăţătură, înţeleg că
nimic nu e pozitiv pe această lume, fără să
aibă şi efecte negative şi, invers, înţeleg că
uneori gloria pe unii oameni îi şi sminteşte,
învăţ din această lecţie că nimic nu ne
aparţine definitiv nouă, oamenilor, şi că e
doar o întâmplare fericită că anumite minuni
ne însoţesc un timp, realizez că aurul ca să
ajungă pur trebuie să treacă prin foc...
De aceea, consider că întâlnirea cu Roma a
fost un moment binecuvântat al vieţii mele,
în care m-am adăpat la un izvor viu,
fermecător de istorie şi civilizaţie.

Nu poţi ajunge la Roma fără a ajunge şi la Vatican. Intrarea în basilica San Pietro e o întâlnire
divină. Totul te copleşeşte, te amuţeşte, te striveşte prin grandoare, prin arhitectură. E locul, de
unde, la marile sărbători, Papa adresează lumii întregi salutul de binecuvântare „urbi et orbi”
(„către oraş şi către lume”).
M-a impresionat sculptura sacră „Pieta” terminată de Michelangelo acum cinci secole (în 1499),
când el avea 25 de ani. Înţeleg de ce pelerinii se înghesuie să vadă această statuie a Fecioarei Maria
cu trupul fără viaţă al lui Iisus. Cuvintele uimire, uluire, fascinaţie sunt neîncăpătoare pentru a
exprima ce am simţit. Privind-o, mi-am amintit de cuvintele poetului Nichita Stănescu: „Am văzut
«Pieta» şi am devenit cult.”
Eram faţă în faţă cu genialitatea, cu sublimul; au
existat în această lume oameni, care au avut
scânteia divină.
Tot ce mi-a fost dat să văd, să calc cu piciorul în
inima Imperiului Roman, m-a cucerit, m-a
subjugat, mi-a marcat existenţa, mi-a produs
interogaţii şi reflecţii legate de un strălucitor
moment din constelaţia istoriei.
Roma, Mama noastră, este o fidelă oglindă a
celor de ieri, cu splendorile, cu elanurile, cu
trăsăturile lor nobile îmbrăcate în hainele
cuceritorilor, dar şi cu părţile lor întunecate.
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Dan NOREA
Egiptul de Sus

- haibun cu senryuri -

Acum doi ani, pe vremea asta mă
întorceam din Egipt. La câteva zile după
sosire, mi-am pus amintirile în ordine. Am
sortat pozele cronologic, pe foldere. Am pus
"pe hârtie" o descriere a concediului, pentru
uzul prietenilor şi al rudelor. În final am scris
o secvenţă de senryuri.

De curând am recitit amintirile. Şi mi-
am dat seama că nu sunt atât de rău scrise,
cum crezusem iniţial. În plus, pentru o notă
de original, m-am gândit să unesc cele două
texte existente într-un fel de haibun - pagini
de jurnal împănate cu senryuri.
Egiptul – copil
crescut la sânul unui
şarpe lung – Nilul

1. Sejur la Hurghada
Am fost iniţial cazaţi la vreo 30 km de

Hurghada, într-un "hotel" de 5 stele, situat în
golful Makadi. Ghilimelele indică faptul că nu
este pur şi simplu un hotel, ci un complex de
câteva sute de clădiri de diverse dimensiuni,
pe hectare întregi, cu săli de masă imense,
piscina aşijderea, plajă proprie la Marea
Roşie, set bogat de servicii. Clădirile sunt
unite fie prin alei pline de verdeaţă (deşi în jur
e deşert) fie prin podeţe peste lagune. Cineva
hotarât să-şi petreacă sejurul se simte acolo în
al nouălea cer. Asta presupune să plătească
“all inclusive” -mâncare, băutură şi o parte
din servicii la discreţie- şi să poarte în

permanenţă la mână o brăţară din plastic
pentru a semnala acest lucru. Noi, având
numai demipensiune, nu purtam brăţări, dar
nici n-aveam nevoie, am stat acolo numai 4-5
zile cu totul, două la sosire şi două la plecare.
Iar în timpul ăsta am făcut excursii care
asigurau masa de prânz.

În Hurghada e plin de ruşi, cred că
peste 80 %. Explicaţia e următoarea: prin anii
'60, barajul de la Aswan a fost construit cu
ajutor rusesc, ajutor care nici până în ziua de
azi n-a fost plătit. În compensaţie, turiştii ruşi
au subvenţii de cca 50-70% din tarif, probabil
acordate prin facilităţi fiscale. Personalul
hotelului o rupe bine pe ruseşte şi, când
constată că nu eşti rus, urmează secvenţa
clasică “Where are you from?” “Romania”
“Aa, Romania ! Haghi !”.

În prima zi ne-am plimbat prin
împrejurimi şi am făcut câteva ore de plajă.
Fără nicio grijă, bătea vântul şi nu simţeam
nimic. Abia seara am simţit câte ceva.
Marea Roşie
e mai albastră decât
Marea mea Neagră

A doua zi am fost într-o excursie cu
un vaporaş la o insulă, în scop de snorkeling -
înotat la suprafaţă cu mască şi tub, pentru a
admira recifele de corali şi peştii de o
varietate fantastică.
Snorkeling printre
corali şi peşti – constat că-mi
plac bancurile

A fost frumos, dar înotatul şi un pic de
plajă s-au adăugat la cea din ziua precedentă
si rezultatul a fost dezastruos. M-am convins
că Marea Roşie îşi merită numele - după două
zile eşti roşu ca racul. O săptămână n-am
putut dormi decât într-o singură poziţie. M-
am cojit practic pe tot corpul, mă felicit
pentru faptul că n-am facut nudism. Leni a
scăpat mai ieftin – a purtat vreo trei zile un
plasture pe nas.
Intruşi pedepsiţi
de Amun Ra – am ajuns
rapid un pârlit
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2. Croaziera pe Nil
În ziua următoare am plecat cu

autocarul spre Luxor. Pe drum am văzut
satele egiptene, păzite cu puşca, se
autoizolează singuri. Nu-şi păzesc averea, e o
sărăcie lucie, ci îşi apără intimitatea, Alah ştie
de ce.
În Luxor ne-am îmbarcat pe vaporaş, cu care
am mers pe Nil în sus timp de 5 zile, până la
Aswan. Nilul e plin de astfel de vaporaşe,
sunt 500-600 în total. Pe drum am văzut o
mulţime de temple - din Karnak, din Luxor, al
reginei Hatsepsut, mormintele faraonilor din
Valea Regilor (inclusiv al lui Tutankamon),
din Edfu, din Kom Ombo, de pe insula Philae
şi ultimul - cel de la Abu Simbel. Am aflat
multe despre istoria şi mitologia Egiptului
antic, dar şi câteva obiceiuri şi întâmplări din
Egiptul actual.

Câteva exemple interesante.
Amun Ra e zeul cel mare, iar pe lângă

el mai sunt o mulţime: Isis, Osisris, Seth,
Horus, Hator… Dar unul e mai simpatic. Se
spune că un faraon, mergând la o bătălie, a
lăsat în fiecare sat câte un soldat să păzească.
La întoarcere, în unul din sate, jumătate din
femei erau însărcinate. Ca să-l pedepsească pe
vinovat, faraonul i-a tăiat un braţ şi un picior.
Ulterior şi-a dat seama de greşeală, omul îi
adusese câţiva zeci de viitori ostaşi. L-a
înnobilat şi mai târziu a fost zeificat sub
numele de Amun Min. Pe pereţii câtorva
temple, de exmplu la Luxor, este prezentat
fără o mână, fără un picior, dar cu un penis
imens in erecţie.

În faţa templului din Luxor se găseşte
un obelisc. Iniţial erau două, de-o parte şi de
alta a intrării, dar unul din ele a fost oferit
Franţei prin 1830. Astăzi împodobeşte Place
de la Concorde şi este una din celebrităţile
Parisului. La schimb, egiptenii au primit un
ceas care n-a funcţionat niciodată.
Luxor aşteaptă
şi-acum pentru obelisc
al său turn Eiffel

În multe temple existau nilometre,
nişte puţuri oblice care duceau până la Nil şi
unde creşterea Nilului era urmarită de preoţi
pe nişte scări gradate. Dacă inundaţia era
abundentă, era semn de belşug şi creşteau
impozitele. În perioadele de secetă, impozitele
erau reduse.

Faraonii din vechime îşi respectau
intelectualii –preoţii, scribii- mai mult decât
faraonii de azi. De altfel, arhitectul Imhotep,
cel care a proiectat prima piramidă din Egipt,
piramida în trepte de la Sakkara, a fost
zeificat.
Imhotep – pe-atunci
intelectualii mai
preţuiţi ca azi

Câteva temple (Edfu, Kom Ombo,
Philae) sunt ceva mai noi, din perioada
ptolemeică, adica de prin 300-400 îen.
Evident, s-au păstrat mai bine decât celelalte,
cu 1000-1500 ani mai vechi. Dar constaţi că
dacă timpul a fost mai îngăduitor, oamenii în
schimb n-au fost. La Edfu, şi nu numai,
figurile zeilor şi ale faraonilor au fost distruse
cu dalta de către creştini. La vânturi şi
cutremure, la lăcomia care a dus la jefuirea
majorităţii mormintelor, inclusiv a celor din
piramide, la războaiele care au dus la
distrugeri masive, un exemplu fiind
Biblioteca din Alexandria, s-a adăugat
intoleranţa religioasă.

Câteva din temple urmau să fie
inundate în urma barajului de la Aswan. Ca
urmare, au fost mutate cu ajutor Unesco, la
zeci de km distanţă. E cazul templului de la
Philae şi a celui, mult mai celebru, de la Abu
Simbel, săpat în munte.
La Abu Simbel
Ramses mă-ntreabă – cine-i
Ştefan cel Mare ?

Deşi în jurul Nilului a înflorit Egiptul,
pe malurile lui e multă sărăcie. Case
dărăpănate, neterminate, multe fără geamuri şi
chiar fără acoperiş. Vezi oameni disperaţi,
care trag de tine să-ţi vândă o bucată de pânză
vopsită, un bibelou sau un papirus pictat,
toate contrafăcute. Sunt ca un roi de muşte de
care nu poţi scăpa până nu ajungi la vapor.
Prin comparaţie, bişniţarii noştri, precum
spălătorii de geamuri din intersecţii, sunt plini
de decenţă. Ştiam că în Egipt se negociază,
dar pe stradă e bine să eviţi tranzacţiile,
pentru că habar n-ai care e preţul real. Pleacă
de la o sumă astronomică şi, văzând că nu eşti
interesat, coboară succesiv până la 5-10 % din
preţul iniţial. E clar că dacă, neavertizat,
accepţi preţul iniţial, esti jefuit pe faţă.
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La cumpărături -
căpătai respect pentru
bişniţari români

La Esna, pe Nil e un baraj cu ecluză.
În particular, e construită de români, pe
fronton era o placuţă "Romenergo SA". E o
ecluză îngustă, încap numai două vaporaşe, şi
stăteau la coadă câteva zeci. În orele de
aşteptare, în jurul vaporaşelor se învârteau
zeci de bărci cu bişniţari. Îti ofereau o galabie
(haină largă până la pământ), o maramă, un
prosop, toate vopsite strident şi de proastă
calitate. Interesant este ca mergeau pe
încredere. Îţi aruncau într-o pungă de plastic
obiectul pe vapor, te uitai la el, negociau prin
strigăte (vaporaşele au toate câte trei etaje) şi
în final le trimiteai înapoi fie obiectul, fie
banii înfăşuraţi în aceeaşi pungă de plastic.
Multe cădeau în apă, dar recuperau totul.

În afară de temple am mai văzut şi alte
locuri - un atelier de alabastru, o carieră de
granit unde piesa principală e un obelisc antic
imens, neterminat (era crăpat din naştere),
barajul de la Aswan, un sat nubian, am facut o
plimbare cu feluca pe Nil (o barcă cu pânze).
Merită să spun două vorbe despre nubieni.

Nubia e un teritoriu la sud de Aswan.
Când s-au construit barajele (prin '30 unul
făcut de englezi şi prin '60 altul, mult mai
mare, făcut de ruşi), o bună parte din satele
nubienilor au fost înecate de apele lacului
artificial Nasser. Nubienii au fost obligaţi să
se mute şi să-şi părăsească ocupaţiile
tradiţionale. Drept care acum, majoritatea
personalului de pe vaporaşe e formată din
nubieni. Sunt mai negri, dar nu au
caracteristicile africanilor, dimpotrivă, sunt
mai frumoşi şi decât africanii şi decât
egiptenii. De altfel, cea mai iubită soţie a lui
Ramses al II-lea, Nefertari, era nubiană.
Nefertiti, la fel. Rădăcina nefer înseamnă
"frumos".

Revenind la nubieni, sunt mai curaţi,
mai cinstiţi şi mai puţin agresivi decât
egiptenii. În satul pe care l-am vizitat, toţi
munceau - meşteşuguri diverse, tatuaje pentru
turişti, creşteau crocodili pentru piele…

De la Aswan am luat un tren de
noapte, cu cuşete de dormit. Dimineaţa eram
în Cairo, în gara Giza. Apropo' de bagaje, de
la coborârea pe aeroport, absolut nicăieri nu
eşti lăsat să ţi le cari singur. Deşi hamalii sunt

deja plătiţi, peste tot trebuie să laşi "bakşiş".
La sosirea pe Băneasa mi s-a părut tare ciudat
să îmi târăsc singur bagajele după mine.

Egiptul de Jos
3. Cairo - Alexandria

In Cairo am fost cazaţi la hotelul
Oasis. Numele e sugestiv, e un fel de oază de
lux într-un deşert de sărăcie. Ca şi cel din
Hurghada, nu e o singură clădire, ci multe
vilişoare numai cu parter, aruncate aparent
haotic într-un fel de grădină botanică.
Evident, găseşti de toate: piscină, terenuri de
tenis, de baschet, bar, casă de schimb
valutar… Ca să ajungi la camera ta ai nevoie
de o hartă, afişată pe panouri din loc în loc.

Mâncarea se gaseşte şi aici din
abundenţă. Doar că, fiind în capitală, parcă
felurile sunt ceva mai apropiate de cele
europene. Fără să vrem, mâncăm mult şi
amestecat, nu te poţi abtine şi guşti din toate.
Într-o dimineaţă, după micul dejun, am făcut
socoteala - mâncasem cam de trei ori cât
acasă: omletă, brânzeturi, clătite, salată de
fructe… Credeam ca voi pune pe mine câteva
kilograme bune. Totuşi n-a fost aşa, m-am
întors cu aceeaşi greutate. Probabil căldura şi
mişcarea au compensat.

Cairo are 26 milioane de locuitori, mai
mult decat România. Periferia te convinge că,
prin comparaţie, România se află în Europa.
Kilometri pătraţi de blocuri în stil comunist,
în formă de cutie de chibrituri, lasă impresia
permanentă că sunt în construcţie - netencuite,
etajele superioare începute şi neterminate,
fără geamuri… Dar dacă te uiţi mai atent vezi
antene parabolice şi câte o rufă agăţată…
Cartierele vechi de la periferie, de exemplu
Giza, localitate separată, unită ulterior cu
Cairo, arată înfiorător. Paragina şi igrasia sunt
la ele acasă şi poate le-ai găsi o scuză, dacă n-
ar fi munţii de gunoi. Cineva întreba:
- Oare cum de nu colcăie şobolanii ?
- Probabil îi mănâncă.
Sărăcia lor
e pentru noi românii
reconfortantă

Un aspect particular al oraşului Cairo
este traficul. Se zice ca în Egipt capeţi
carnetul de conducere în şase zile. Nici nu e
nevoie de mai mult timp, nu se respectă nicio
regulă de circulaţie, iar partea maşinii cea mai
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utilizată nu este volanul şi nici schimbătorul
de viteze, ci claxonul. De altfel, uitându-te
mai atent, cele mai multe maşini sunt usor
şifonate în diverse locuri. În intersecţia
aglomerată a două bulevarde am văzut
trecând agale o cămilă.
Circulaţia -
în Cairo nu-ţi trebui’
volan ci claxon

În prima zi am mers la Sakkara, unde
am văzut prima piramidă din istoria Egiptului,
o piramidă în trepte. Aici merită facută o
paranteză – evoluţia mormintelor faraonilor.
În prima perioadă, mormintele se găseau în
aşa numitele mastape, nişte clădiri cu un
singur nivel, de formă patrată, în care se intra
printr-un culoar oblic ce cobora la subsol.

Imhotep, un arhitect genial, s-a gândit
să-i ofere stăpânului său, faraonul Zoser,  un
mormânt mai special. Mai exact, s-a gândit să
aşeze mastapă peste mastapă, cu perimetru
descrescător. Astfel a apărut prima piramidă,
treptele având rolul ca  sufletul faraonului să
ajungă mai uşor la cer.

Ulterior, celelalte piramide au fost
construite netede, conceptele fiind
îmbunătăţite - razele protectoare ale lui Amun
Ra trebuie să se reverse în mod egal pe toate
laturile mormântului. Pe drum, ne-a fost
aratată şi o piramidă strâmbă, care dovedea că
rolul arhitectului era esenţial.
Numai că, fie datorită efortului exagerat, fie
din motive de protecţie (mormintele
începuseră să fie jefuite), faraonii din
dinastiile ulterioare au renunţat la piramide şi
au început să-şi ascundă mormintele în munte.
Aşa a apărut celebrul cimitir de faraoni -
Valea Regilor şi, destul de aproape, Valea
Reginelor.

Pentru că veni vorba de Valea Regilor,
merită spuse câteva vorbe despre mormântul
lui Tutankhamon. E celebru pentru că a fost
descoperit abia în secolul XX, intact - mai
exact înţesat cu lucrurile faraonului, care în
acest moment ocupă un etaj întreg în Muzeul
in Cairo. Dar abia la faţa locului am înţeles de
ce a rămas nedescoperit atâta vreme - era prea
în drum şi a fost acoperit cu mormanele de
nisip rezultate din excavarea celorlalte
morminte.

Un alt aspect interesant: în momentul
în care un faraon ajungea pe tron, se începea

lucrul la viitorul mormânt, lucru care continua
pe toată durata domniei. Faraonii bătrâni
beneficiau de tuneluri lungi de zeci de metri,
din care se deschideau în lateral zeci de
camere. Dar Tutankhamon a murit copil, pe la
17 ani.

Aşa încât mormântul lui nu are decât
două camere. Vă daţi seama ce ar fi însemnat
pentru arheologi mormântul intact al lui
Ramses al doilea, care a ajuns pe la 80 ani.

Revin la mormintele din perioada
timpurie. Am coborât într-o mastapă de pe
vremea piramidei de la Sakkara. Un tunel,
lung de câţiva zeci de metri şi înalt de un
metru jumătate, m-a obligat să merg în pasul
piticului. Câteva zile m-a durut mijlocul, aşa
că la alte coborâri sau urcări în piramide am
renunţat. Pe vremea aceea, oamenii erau tare
scunzi.

A urmat vizita în vechiul Cairo, câteva
biserici creştine şi Citadela lui Saladin - o
fortăreaţă în punctul cel mai înalt al oraşului,
în mijlocul căreia se găseşte o moschee
imensă. Încă de la intrarea în curte a trebuit să
ne descălţăm şi să umblăm cu adidaşii în
mână.

A doua zi am fost la Alexandria. Din
antichitate nu prea erau multe de văzut - nişte
catacombe, un obelisc numit pilonul lui
Pompei… Farul celebru si biblioteca nu mai
există în ziua de azi. Nici măcar insula
Pharos, de la care vine numele farului, nu mai
există, acum e unită cu ţărmul.
Pharos – naşul ce
a dat nume pe toate
mările lumii

În locul farului e o citadelă, similară
cu cea din Cairo, cu o moschee în mijloc.
Fiind zi de rugăciune, înghesuiala era
maximă. Numai că pe noi ne-a luat de suflet
un poliţist, care ne făcea loc şi ne prezenta
citadela, pe post de ghid. La sfârşit am
încercat să-i dau 5 lire -circa un dolar- dar a
protestat - "twenty". N-am mai negociat, avea
armă.

Alexandria e un oraş diferit de restul
Egiptului. Pe de o parte cosmopolit, pe de altă
parte cu o clima mediteraneeană, ceea ce face
ca în verile toride, o parte din egiptenii cu
dare de mână să-şi petreacă vacanţele aici.
Vara, populaţia Alexandriei creşte brusc de la
5 la 8 milioane de locuitori.
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Am străbătut faleza lungă cu
autocarul. Aici, discrepanţa dintre lux şi
mizerie e maximă. Vezi câte un hotel de 7
stele, strălucitor şi la propriu şi la figurat şi,
lipit de el, un bloc cu tencuiala cojită, cu
igrasia ieşind prin toţi pereţii, cu geamuri
sparte şi cu rufe atârnând la ferestre.
A venit în sfârşit şi ziua piramidelor.
Cel mai celebru
cimitir e în Giza –
piramidele

Despre ele, multe n-ar fi de povestit,
piramida lui Keops e singura din cele şapte
minuni ale lumii antice care dăinuie până în
prezent. Dăinuie şi misterul construcţiei, nu se
pot face decât supoziţii, niciuna certă.
Interesant e că faraonul Keops, deşi pare cel
mai grandoman din toţi faraonii, a interzis
cultul personalităţii, toate statuile care îl
reprezintă au maximum 7 centimetri înălţime.
Peste câteva sute de ani, faraonii au renunţat
la piramide, dar statuile lor din temple au zeci
de metri înălţime, culminând cu cele care îl
reprezintă pe Ramses al doilea, la Abu
Simbel.

Ca o particularitate, când am ajuns pe
platoul Giza, am avut impresia că suntem
martorii unei invazii – majoritatea turiştilor
era formată din  chinezi.

KEOPS CATRE FIUL SĂU, KEFREN

Unde erau toţi
chinezii când construiam
piramidele ?

În ultima după amiază din Cairo am
fost la bazar, trebuia să cumpărăm cadouri
pentru rude. Ne-am completat colecţiile, eu
mi-am luat un şah, cu piesele sub formă de
zeităţi antice, o halbă, iar Leni câteva
linguriţe. În plus nimicuri - tricouri,
papirusuri, bibelouri din granit negru cu zei şi
faraoni, chiar şi nişte desfăcătoare de bere cu

zei pe mâner, nişte tutun de narghilea
(comandă specială).

În bazar, arta negocierii a ajuns la
desăvârşire. În general nu se coboară la mai
mult de 40-50 % din preţul iniţial, dar e un
ritual, trebuie să treci prin toţi paşii. Dacă
cedezi prea devreme, vânzătorul îţi dă un
obiect –“bonus”- în compensaţie. Dacă insişti
să cobori sub preţul limită, esti mustrat cu
apelativul Ali Baba. În plus trebuie să fii atent
la cursul valutar, vânzătorii jonglează uşor cu
euro, dolari americani şi lire egiptene.

4. Iarăşi Hurghada
Ne-am întors cu autocarul la

Hurghada. O zi am "pierdut-o", scufundarea
în costum de scafandru (diving) a fost anulată
din motiv de furtună. Dar a doua zi am ieşit
cu un vas care avea părţile laterale din sticlă,
aşa încât se vedeau destul de bine recifele de
corali şi bancurile de peşti.
După amiază - jeep safari. Îmbarcaţi în jeep-
uri, am fost căraţi în viteză, ca nişte saci de
cartofi, zguduiţi şi zgâlţâiţi, la un sat de
beduini din deşert. De fapt într-o vale dintre
munţi, nişte ridicături pe jumătate calcar, pe
jumătate nisip. Ni s-au prezentat ocupaţiile şi
obiceiurile beduinilor, un neam aparte, mai
apropiaţi de arabi.
Dune în deşert –
castel din nisip pentru
beduini nomazi

Punctul culminant a fost cămilitul. E
un termen inventat de mine, călăritul vine de
la cal şi mi se pare un paradox să spui
"călăritul unei camile".
Seara am scos din adidaşi câte un pumn de
nisip.
Cămilitu-n şea
pe-o singură cocoaşă –
credeţi că-i uşor ?

Şi… gata. A fost mult, au fost multe,
dar ca orice concediu, s-a terminat prea
repede.
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RECENZII, ESEURI
Alexandru BARON

Bogăţia şi ……

Om bogat…

Dintotdeauna, bogăţia a fost şi a rămas
nu numai inechitabil împărţită, dar şi
instrumentul, modalitatea de manifestare a
puterii, stimulul pentru care oamenii s-au
luptat de secole pentru a-şi apropria
maximumul: mine de aur, de argint, de aramă,
de fier, pământ fertil, păduri şi zone maritime
… Această diferenţă remanentă în sânul
societăţilor, cel puţin de la naşterea statelor în
istoria lumii, din vremuri ancestrale chiar (din
vremea cetăţilor, a imperiilor antice, a
potentaţilor şi a conducătorilor păgâni sau
creştini) până la structurile mai complexe
(monarhii absolute, republici aristocratice,
oligarhice, burgheze, diverse dictaturi,
monarhii populare), ei bine, această diferenţă
de nivel pare să demonstreze astăzi, cu toate
spetele istorice care ne sunt la dispoziţie şi la
cote neatinse înainte, fundamentul egoist al
naturii umane.

Este bogat doar cel ce
poartă viaţa cu el. Şi în ea
celelalte tăceri.

Un bogat este un om
care dispune de multe şi mari
mijloace materiale, care are
mulţi bani. Ce este rău în
asta? Nu este nimic rău în
asta, este legitim şi firesc ca
oamenii să îşi dorească un
nivel de viaţă cât mai bun.

Bogăţia, un concept al
bunăstării şi împlinirii, capătă
valenţe nebănuite, într-un
spaţiu esenţial, în care lipsa
ataşamentelor de timp, mărire
şi putere, fac casă bună cu smerenia
gândurilor şi liniştea dorinţelor arzătoare.

Să revenim la societatea noastră
românească. Toţi românii îşi doresc să fie
bogaţi. Din motive diferite. În primul rând  ca
să fie mai cu moţ decât oamenii din jurul lor.
În al doilea rând ca să acumuleze diverse
bunuri materiale, intelectuale (studii, cărţi) şi
artistice (să meargă la teatru, operă, meci etc.)

care să le facă viaţa mai frumoasă. Oare aşa
gândesc românii? Nu, pentru români este
valabil doar primul motiv. Motivul este pur
hedonistic, nici măcar materialist nu merită
numit.

Ce frumos ar fi dacă românii şi-ar dori
să aibă mai mulţi bani, ca să construiască case
frumoase, nu opulent de mari şi dezgustător
de lipsite de gust. Dacă toţi românii şi-ar lua
Dacia Duster, nu SUV-uri şi jeepane. Dacă
toţi românii ar ajunge să doneze o sumă
infimă pentru copiii orfani, handicapaţi,
bătrâni, în loc să cumpere droguri, coca-cola,
şerveţele parfumate, cele mai în vogă haine,
pe care le aruncă după o lună, viaţa ar fi altfel
pentru aceştia. Sunt convins că, dacă lucrurile
ar sta altfel cu mentalităţile românilor,
Dumnezeu le-ar acorda mai multor români
privilegiul de a fi bogaţi. Aşa cum se întâmplă
în ţările Europei Occidentale, unde cei de
acolo nu au neapărat mai multă credinţă decât

românii!
Şi, în fond, câţi

reuşesc? Dacă 90% dintre
români îşi doresc mai mult
decât orice altceva să fie
bogaţi, câţi dintre ei chiar
devin? Doar 5%! Cu restul
ce se întâmplă…fericiţi cei
săraci? Câţi români nu se
fac din oameni, neoameni
pentru bogăţie? Şi nu
vorbesc de prostituţie …,
vorbesc de acei care îşi
calcă în picioare prieteni,
părinţi, fraţi, se calcă în
picioare chiar pe ei înşişi …

Deci, care este
adevărul până la urmă. Românii/româncele
umblă ca nişte câini turbaţi, cu limba scoasă,
curgându-le balele după bogăţie. Tu, dacă ai fi
Dumnezeu, le-ai da ceva?

O scurtă povestire. Într-o zi, un tată
bogat şi-a luat fiul într-o excursie la ţară cu
scopul de a-i arăta cum trăiesc oamenii săraci.
Au petrecut câteva zile şi nopţi la o fermă



DOBROGEA CULTURALĂ

60

unde locuia o familie ce putea fi considerată
foarte săracă.

La întoarcere, tatăl şi-a întrebat fiul:
“Cum a fost excursia? Ce crezi despre ea?”

“A fost grozav, tată!”
“Ai văzut cum trăiesc oamenii

săraci?” a întrebat tatăl.
“O, da,” răspunse fiul.
“Spune-mi, ce ai învăţat din această

excursie?” a întrebat tatăl.
Fiul a răspuns:
“Am văzut că noi avem un câine şi ei

au patru. Noi avem un bazin în mijlocul
grădinii iar ei au un râuleţ care nu are capăt.
Noi avem becuri în grădină iar ei au stelele de
pe cer, noaptea. Curtea noastra interioară se
intinde până la gardul din faţă, iar ei au tot
orizontul înainte. Noi avem o mică bucată de
pământ pe care locuim, iar ei au câmpuri pe
care nu le poţi cuprinde cu privirea. Noi avem
angajaţi care ne slujesc, ei îi slujesc pe alţii.
Noi ne cumpărăm hrana, ei şi-o produc
singuri. Noi avem ziduri în jurul proprietăţii
noastre pentru a ne proteja, ei au prieteni care
îi protejează.”

Tatăl băiatului a rămas fără glas.
Apoi fiul a adăugat: “Mulţumesc tată,

pentru că mi-ai arătat cât de săraci suntem!”
Când măsurăm ceea ce avem,

rezultatele sunt percepţia noastră despre viaţă.
Dacă avem dragoste, prieteni, sănătate, simţul
umorului şi gândire pozitivă, avem totul în
viaţă.

Dacă apreciem oamenii pentru ceea ce
sunt şi nu pentru ceea ce posedă, atunci avem
perspectiva lui Dumnezeu. Poţi fi bogat din
punctul de vedere al lumii şi foarte sărac din
punctul de vedere al lui Dumnezeu.  Ceea ce
contează şi rămâne veşnic este ultima
variantă. Restul, azi e, mâine nu e!
Gândeşte-te un moment şi decide.

…sărăcia

Om sărac…

Este sărăcia un motiv pentru care să te
osteneşti să scrii despre ea? Dacă dragostea
cere cuvinte pentru că vine cu teama de
suferinţă, sărăcia este o suferinţă sigură.

Sărăcia e o problemă, nu din cauza
faptului că unii sunt bogaţi iar alţii – doar alţii
– săraci, deşi acest lucru este desigur nedrept.

Sărăcia e o problemă nu pentru că
purtătorii de cuvânt ai acelei societăţi, datorită
căreia săracii devin săraci şi susţin că săracii
sunt săraci pentru că sunt leneşi, nepsători,
incompetenţi. Deşi aceasta este o inepţie
jignitoare.

Sărăcia e o problemă nu pentru că este
extrem de dificil, pentru cineva care s-a
născut în sânul ei să se ridice deasupra ei,
chiar şi dacă e norocos, descurcăreţ, harnic,
cu obraz gros şi nefiresc de răbdător. Deşi
este infernal dacă injustiţia e destinul.

Sărăcia este rareori rezultatul răutăţii
deliberate, deşi se poate întâmpla: de
exemplu, atunci când cineva e forţat prin
discriminare rasială (sau de gen) să ocupe o
poziţie economică şi socială inferioară celei
care i-ar reveni dacă ar fi alb – sau bărbat, sau
homosexual. Aceasta este o ofensă
inacceptabilă, dar nu şi rară.

Sărăcia – care cunoaşte diferite grade
– este atât de îngrozitoare deoarece ne
forţează să acordăm atenţie exclusiv acelor
lucruri care nu mai sunt bune nici în
bunăstare: suntem constrânşi să ne
concentrăm asupra aspectelor materiale ale
vieţii, asupra faptului că ne e frig, ne e foame,
nu avem cum să ne odihnim, trebuie să ne
plictisim sau suntem constrânşi să ne
petrecem timpul în moduri ruşinoase deoarece
nu ne permitem mai mult, nu putem avea
parte de un partener atrăgător, de o vorbă
bună, de spiritualitate, de umor, de frumuseţe,
de schimbare, de cele o mie de feluri ale
bucuriei.

Nu e obligatoriu ca cei bogaţi să se
concentreze doar asupra trupului şi a plăcerii,
dar între satisfacţie şi lipsă e o mare diferenţă.
Vagabonzi şi cerşetori, muncitori necalificaţi
şi paznici de noapte, vorbesc mai mult despre
bani, preţuri şi calitatea mărfurilor decât
directorii de fabrică şi managerii de bănci.

Sărăcia îl impinge pe omul de rând cu
nasul în macroeconomie. Omul sărac nu are
mijloace pentru a se ridica deasupra grijilor
sale de bază, deasupra mâncării, a încălzirii, a
iluminării, deasupra izolaţiei acoperişului şi a
blocului. Omului sărac – ca şi autorul acestor
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rânduri – nu îi e indiferent ce se dă la
televizor. Lui nu poate să-i fie indiferent ce se
scrie în ziarul gratuit. Nu poate să privească
de sus mulţimea grăbită, zgomotoasă, ieşită
din minţi cu ocazia isteriei reducerilor de
sezon – nici eu nu o privesc de sus, dar asta
nu contează – clasa de mijloc o face.

Omul sărac nu poate să-şi acopere
urechile la auzul „mizeriei culturale“ publice,
dacă nu vrea să renunţe cu totul la muzică.
Omul sărac nu poate să îi pună în mână
copilului său alte cărţi decât cele pe care i le
oferă şcoala decăzută intelectual. Pe omul
sărac circumstanţele îl obligă, indiferent de
înclinaţiile şi gusturile sale, să se prostească,
să fie banal/comun şi lipsit de gusturi, să nu
se poată preocupa de nimic altceva decât de
problemele sale personale. Cu alte cuvinte: să
fie asemenea societăţii care îl exploatează, îl
distruge, îl chinuie, îl dispreţuieşte în timp ce
trăieşte de pe urma sa din el.

Omul sărac poartă doar haine urâte –
de la second-hand-uri, din piaţa chinezească.
Omul sărac nu poate să aibă decât mobilă
urâtă, covor urât, lampă urâtă, scrumieră
urâtă, pereţi sau tapet în culori respingătoare.
Omul sărac poarta încălzirea centrală în
propriul corp, omul sărac e azi supraponderal,
lipsit de forme. Părului său nu îi foloseşte
şamponul ieftin, dinţilor pasta de dinţi ieftină,
mirosului deodorantul ieftin, tenului noxele
industriale şi smogul stradal. Moralităţii sale
nu îi foloseşte cultura de masă, limbajului său
îi dăunează mulţimea subumană de staruri
decăzute bâjbâind agramat la televizor,
imaginaţia îi este distrusă de kitsch-ul ce
şopteşte din milioane de boxe. Copilul său
ucide pentru „adidaşi de firmă”, „geacă de
firmă”, „telefon de firmă”.

Orizontul politic îi este umplut de
paranoia sălbatică împotriva celuilalt sărac, a
celuilalt bogat, a celeilate echipe de fotbal, şi
împotriva celor care ar fi vinovaţi de suferinţa
şi distrugerea sa spirituală. La omul sărac nu
ajung sunetul bucuriei şi cuvintele iubirii de
aproape, el aparţine, exact ca şi acum patru
mii de ani unei caste separate, chiar dacă acest
lucru nu mai e azi obligatoriu. Doar comun.

Să încerce cineva să îi vorbească
omului sărac din Europa de Est, despre
„democraţie” – sau despre schimbarea de

regim. Dacă supravieţuieşte rănilor, poate să
afle ce merită acela care batjocoreşte, lipsit de
conştiinţă, săracii.

Virtutea săracului este curăţenia. Se
spune: „sărac dar curat“. Sărmanul ar replica,
despre expresia aceasta, că este o invenţie a
bogaţilor, pentru că este, în primul rând, o
ironie. Curăţenia nu este o consecinţă a
sărăciei ci o cauză a acesteia.

Curăţenia săracului se datorează fie
fricii, fie lenei, fie spiritului. Cel leneş nu e
curat şi la propriu, cel fricos se ascunde.
Mulţumirea e semnul sărăciei cauzate de
spirit. Mulţumirea e o armă mai puternică
decât o avere. Mai este sărac şi cel
neputincios. Acesta e săracul creştin, cel pe
care trebuie să-l ajute bogatul.

Dacă şi bogăţia şi sărăcia aduc
suferinţă, atunci care mai este diferenţa între
ele?

Este! Cei bogaţi plâng având
convingerea că sunt auziţi, cei săraci plâng în
singurătate. Numai că plânsul, nimeni nu îl
ascultă.

Săracul are avantajul de a avea
dreptate. Nefericita lui înţelepciune îl
salvează de ridicol.

Râsul săracului este o uitare, un somn
adânc. Bogatul nu poate râde, el doar
interpretează gestul de a râde, din cauza
permanentei sale stări de veghe. Ştie, că
atunci când uită de bogăţia sa, devine imediat
sărac. Totuşi, râsul bogatului e mai gălăgios,
el are siguranţa zilei de azi şi probabil, şi a
celei de mâine. E un avantaj indiscutabil.

Între bogăţie şi săracie nu e decât un
somn, în care unii nu vor să cadă şi din care
ceilalţi nu vor să se trezească.

Ce preferi? Să fii bogat sau să fii
sărac?

Toţi oamenii îşi vor pune aceeaşi
întrebare, înainte de a răspunde: ce am de
pierdut?!

Simţul conservării e mai adânc decât
cel al proprietăţii. Toată lumea preferă înainte
de toate, să fie.

Nu se spune că eu am bogăţie ci eu
sunt bogat. Indiferent cât de mult are sau nu
are, omul ştie că pentru a beneficia trebuie în
primul rând să existe.
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Dacă eşti sărac, te rogi, te superi,
sărăcia te schimbă. Dacă eşti bogat, atunci eşti
rugat, eşti supărat, eşti respectat. Rămâi aşa.

Dacă eşti sărac poţi iubi, iubirea nu
are graniţe. Tema aceasta este a săracilor.
Bogaţii pretind iubirea. Iubirea pretinsă e o
clădire mare zidită pe nisip. Iubirea săracului
e o colibă ridicată pe o fundaţie de piatră.

Există şi clădiri mari, pe fundaţii de
piatră, dar puţine. Aceste construcţii nu se fac
cu meşteri plătiţi ci se construies,c cărămidă
după cărămidă, de către cei în cauză.

Sărăcia şi bogăţia sunt două extreme.
La mijlocul distanţei este starea normală, în
realitate starea confuză, e un duş cu jumatate
din şiroaie fierbinţi şi jumătate reci. O farfurie
în care sunt puse şi ciorba şi tocana şi
prăjitura. Viaţa celor din această zonă socială
e cea mai grea.

Şi săracii, şi bogaţii, îşi dezvoltă cu
uşurinţă o filozifie pe care se bazează viaţa
lor. Gândirea celor de mijloc nu are o definiţie
de bază lămurită.

Dacă aparent starea de mijloc conferă o
stabilitate pe care nici bogaţii şi nici săracii nu
o au, aceasta este una exterioară.
Compensarea acestui avantaj se face printr-un
permanent consum psihic.

Toată viaţa lor aceşti oameni privesc
spre cele doua lumi, din stânga şi din dreapta
lor (nu în jos şi în sus), a celor săraci şi a celor
bogaţi şi sunt, alternativ, multumiţi şi
nemulţumiţi. Săracul s-a decis a fi mulţumit,
bogatul s-a decis a fi nemulţumit, ambii au
această linişte esenţială, s-au împăcat cu o
decizie.

Conceptul modern de societate
puternică, având o largă pătură de mijloc, e
amăgitor şi dramatic. Aceştia sunt oamenii
invizibili, decorul neimportant al străzii,
armatele din economie. Ei sunt fundaţia
dedesubtul căreia e nisipul. Ce preferi: să fii
sărac(ă), de mijloc sau bogat(ă)?
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CRONICĂ DRAMATICĂ
CONCURENŢĂ ÎNTRE TEATRELE CONSTĂNŢENE

Ecaterina ALEXANDRU

Dacă intri în
atmosfera sau, dacă-
mi permiteţi, în
emisfera teatrală, poţi
simţi că ,,omul nu
mai este sub vremi”,
cel puţin la
Constanţa, în această
perioadă, de când
inimoşii organizatori
ai teatrelor
constănţene se întrec
în a oferi spectacole
de înaltă ţinută

artistică.
Teatrul de stat Fantasio a avut în

februarie premiera piesei de teatru ,,Gâlcevile
din Chioggia” după Carlo Goldoni, un
spectacol strălucit, salutat cu entuziasm şi
pentru debutul regizoral al actriţei Dana
Dumitrescu.

Teatrul naţional de operă şi balet ,,Oleg
Danovski” susţine lunar 8-10 spectacole de
operă, operetă, balet şi concerte simfonice. O
premieră emoţionantă a constituit-o opera
,,Lucia di Lammermoore” de Donizetti, având
un libret adaptat după romanul lui Walter
Scott.

Despre ambele evenimente voi detalia cu
bucurie, dar nu înainte de a remarca şi aportul
Teatrului particular ,,Agon”. În aşezământul
său din piaţa Ovidiu, cu o sală potrivită
teatrului-atelier, a montat un  ,,Hamlet”  reuşit
din multe puncte de vedere.

,,Gâlcevile din Chioggia” este un
spectacol plin de culoare şi farmec, căci, prin
temă şi prin vitalitatea personajelor, revarsă
energie molipsitoare. Ţin să remarc ritmul
alert al mişcării scenice, dozajul comic maxim
speculat, suportul muzical din partituri
celebre, subliniind interpretarea actoricească.
Actorul Dan Dumitrecu a uimit prin
lejeritatea folosirii unei vorbiri de

circumstanţă, fiind bâlbâit şi peltic spre
deliciul publicului.

În ,,Lucia di Lammermoore” de Gaetano
Donizetti, discipolii distinsei soprane Aida
Abagief se poartă remarcabil. Premiera a avut
loc în 9 aprilie 2011, având-o ca debutantă, în
rolul titular, pe tânăra soprană de coloratură,
Roxana Bageac. Cunoscută publicului
meloman din rolurile Gilda ( Trubadurul) şi
Adina ( Elixirul dragostei), soprana a fost
strălucitoare, mai ales în Aria nebuniei din
această magnifică piesă de belle canto.
Extrem de reuşit a fost şi sextetul acestei
celebre opere ce a armonizat o soprană, o
mezzosoprană, doi tenori, un bariton şi un bas
(Roxana Bageac, Lucia Mihalache, Doru
Iftene, Ciprian Done, Ionuţ Pascu şi
Constantin Acsinte ). Un pandant al acestui
spectacol s-a desfăşurat în aceeaşi lună, în
acelaşi teatru, cu solişti din Japonia.

,,Hamlet”-ul Agonului aduce atâtea
surprize plăcute pe care încerc să le enumăr
aici, mai mult ca sigur, nedrept de incomplet.
De pildă, rolurile masculine jucate foarte bine
de actriţe, parcă într-o revanşă peste timp faţă
de...actorii, exclusiv bărbaţi, contemporanii
lui Shakespeare. Singurul actor bărbat din
spectacol este Radu Niculescu, în rolul regelui
ucis, duhul de dincolo, care nu mai apelează
la maşinării specifice unui Deus ex machina,
ci intră carnal în scenă, îmbrăţişându-l
sugestiv pe Hamlet spre încurajare şi, într-o
poză finală, atinge îngereşte toţi ucişii
tragediei spre a-i trezi şi ridica pentru
aplauzele spectatorilor. Aplaud, încă o dată,
prestaţia gravului Hamlet ( Cătălina Popescu)
şi a  suavei Ofelia ( Arina Cojocaru).

Efectul emoţionant, produs de vizionarea
acestor spectacole m-a determinat să vă
împărtăşesc câteva impresii, care v-ar putea
mobiliza să ajungeţi la reluările lor şi să
testaţi starea de graţie a teatralităţii...
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INTERVIURI

Elisabeta IOSIF

DESTINE CONTEMPORANE

CONVORBIRE CU SCRIITORUL AL.
FLORIN ŢENE, PREŞEDINTELE

„LIGII SCRIITORILOR”
DIN ROMÂNIA

Elisabeta IOSIF: Am în faţa mea un filozof,
convertit de arta cuvântului. De fapt, un
scriitor, pentru care cuvântul devine simbolul
fiinţei creatoare. „Versul este pentru viziuni,
proza pentru idei”, spunea Henri Ibsen. Să
decupăm de aici eseul şi critica literară, atât
de frecvente în scrierile cărturarului Al.
Florin Ţene. Când se află eseul la limita cu
absolutul, iar critica literară la marginea
incisivităţii?

Al. Florin ŢENE: Filozofia
începutului de secol douăzeci a schiţat
conceptul raţiunii universale ce se impune
indivizilor izolaţi. În acest context, individul
apare ca un Eu singularizat „împotriva
celorlalţi prin impulsurile gândurilor şi
intereselor sale”, cum scria Herbert Marcuse.
În acest context eseul, spre deosebire de
muzica simfonică, nu poate ajunge la limita
absolutului. Însă, această specie literară poate
face să vibreze percepţia şi eul cititorului la
cote înalte prin împletirea analizei logice cu
transferul sentimentelor, controlabile sau
necontrolabile, a puterii raţiunii, analizei
esenţei realităţilor exterioare a individului,
toate împletite cu un bagaj de informaţii
intelectuale. La eseu descoperim două tipuri:
cel cu valoare cirenică (se manifestă prin

anumite impulsuri şi cerinţe ale scriitorului
ce concepe eseul şi sunt legate de
sentimentul plăcerii de a-l scrie) şi
orientarea epicureică, cea care este
încercarea de diferenţiere imanentă (în care

plăcerea scrisului este bunul suprem), dar un
anumit gen de plăcere este opus tuturor
celorlalte în calitate de plăcere adevărată. C.
Bouson spunea despre estetica receptării, că
cititorul de eseu nu este doar seamănul, fratele
(ipocrit) al celui care-l scrie, ci umbra sa,
dublul său, un redutabil alter ego care-şi
arogă prerogativele unui cenzor plin de
ambiţii. Numai în această situaţie eseul poate
fi uneori, tangenţial, aproape de limita
absolutului.

Înainte de a analiza incisivitatea
criticii literare trebuie să subliniem o realitate
în care criticul literar a fost şi este interesat de
modul în care scriitorul este influenţat de
mediu şi societate, dar şi de imaginile
atotcuprinzătoare, care influenţează printr-un
rol mediator textul, societatea şi cititorul.
Critica reprezintă în general judecătorul şi
cenzorul care alege ce este bun de ce este rău.
Dar se pune întrebarea: cine alege critica
bună, obiectivă, de cea rea şi subiectivă? Cine
îi dă dreptul unui critic să dea verdicte, când
istoria literaturii ne dovedeşte că s-au făcut
multe greşeli în acest domeniu?

Dacă ne referim la critica de poezie,
ea are mai multe direcţii: valorizarea eului,
lucru ce-l poate face doar, eventual, un
psiholog; o interpretare a efectului asupra
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cititorului de către poezie; o taxonomizare a
tipologiei

individului; o analiză a postulatului, că prin
poezie se exprimă fiinţa umană; o receptare a
poeziei ca drept capacitate de vibraţie a
societăţii prin trăirile poetului, diferenţiind
sensurile dintre kairos şi kronos.
Critica literară, în general este o ştiinţă; ea
vine să asigure corespondenţa construcţiei
sistemului cu teoria sistemului. Misiunea
criticului literar este dificilă, dacă nu este şi
scriitor sau poet, căci venind din interiorul
acestui univers poate înţelege mai bine
elementele pe care se întemeiază creaţia
literară.

Prin anii 1997 am constatat că
postmodernismul de la noi, cu ideile absconse
şi text experimentalist începe să treacă în
penumbră. Astfel a apărut noul curent, pe care
l-am denumit „globmodernul”, care
împleteşte elementele tradiţionale din
literatură cu modernismul. Este un fel de
rentoarcere în trecut, pe jumătate, dar cu
elemente moderne oferite de noile concepţii
despre literatură. Teoretizarea
globmodernului am făcut-o în publicaţia
„Curierul Primăriei” şi în „Oglinda Literară”.

Georges Poules subliniază că în timp
ce conştiinţa critică este formată din
conştiinţa inerentă a operei care este
efervescentă şi puternică, ocupând, evident,
primul plan şi conştiinţa surprinsă a
iubitorului de literatură. Rolul criticii de a
descifra semnele creaţiei literare este renegat
de Serge Doubrovski, deoarece critica nu este
descifrarea unei opere pentru a deveni
contrariu acesteia. Critica de poezie
este(dincolo de înţelegerea profundă,
vibratoare a semnelor) o afirmare a valorii.
Trebuie să înţelegem că eul criticului, la fel ca
eul poetului este o subiectivitate inversă.
Criticul-parazit al scriitorului, pot spune, este
veriga intermediară, a treia, între scriitor şi
cititor, el este parazitul arogant care de multe
ori, de-a lungul istoriei literare, s-a înşelat, dar
şi a canalizat, uneori bine, alte ori rău, gustul
cititorilor. Dacă creaţia literară este fructul
talentului şi transpiraţiei autorului, lucrarea
criticului este „parazitul” acestui produs.

Elisabeta IOSIF: Să rămânem la
valoarea cuvântului, creatorul unui univers.
Un context ce emană înţelepciunea celui care
comunică prin cuvânt cu cititorul.

Înţelepciune, care în termenii lui Hegel „nu e
intelectul, care separă, ci raţiunea care
uneşte”. Cum se raportează aceasta la
destinul informaţional al deceniului în care
ne aflăm?

Al. Florin ŢENE: Raportul
informaţional, din secolul în care ne aflăm,
dintre intelect şi raţiune, l-am abordat, nu de
mult, într-un interviu. Dacă suportul
transmiterii rapide a informaţiei este produsul
intelectului, raţiunea este facultatea, proprie
omului, de a cunoaşte, de a gândi logic, de a
judeca fenomenele. Cele două, în cazul
exploziei informaţionale datorită internetului,
stau la baza creării acestuia. Spre deosebire de
ceea ce spunea Hegel în situaţia amintită, atât
intelectul cât şi raţiunea uneşte în conceperea
noilor modalităţi de trasmitere a informaţiei.
Înţelepciunea umană exprimată prin cuvântul
creator de univers, cum spui, nu va dispărea,
însă modalitatea transmiterii cuvântului ca
suport al informaţiei va cunoaşte multe
îmbunătăţiri. Dacă cuvântul este oglinda
sufletului omenesc, internetul ca transmiţător
al informaţiei este oglinda concavă întoarsă
spre interiorul  umanităţii. Dacă cuvântul  este
suportul intelectului uman, care aşa v-a
rămâne cât există lumea, informaţia este
suportul activităţii umane şi al fenomenelor
naturale. De-a lungul istoriei s-a schimbat
doar modalitatea de transmitere a informaţiei.
La început au fost semnele şi desenele din
peşteri, apoi menestrelii, tiparul, radioul,
televiziunea şi internetul.

Elisabeta IOSIF: Scriitorul Al. Florin
Ţene s-a format în experienţa a două secole
de civilizaţie: cel  care a trecut şi cel care a
început de aproape un deceniu, ultima
perioadă condensând o activitate literară
desfăşurată în cinzeci de ani de creaţie. Spun
acest lucru şi pentru că, acumularea unei
experienţe a declanşat talentul de organizator
al unui manager cultural, care a reunit
talente, care a creat o instituţie literară de
talie mondială, „de expresie română de
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pretutindeni”, cum se prezintă azi, Liga
Scriitorilor din România. Ce destin îi
prevede, scriitorul, de data aceasta?

Al. Florin ŢENE: Liga Scriitorilor
din România, de expresie română de
pretutindeni, s-a născut din dorinţa de a lărgi
paleta de cuprindere a scriitorilor de expresie
română de pretutindeni, de a-i coopta într-o
organizaţie profesională şi de a democratiza
mişcarea scriitoricească de expresie română.
Fiind cu ani în urmă în structurile Uniunii
Europene din Bruxelles, urmare primirii
Diplomei de Jurnalist European, am constatat
că în Belgia sunt mai multe organizaţii
scriitoriceşti. Toate egale în drepturi şi
obligaţii, recunoscute de guvernul belgian. La
fel în Ungaria şi ţările vecine. Numai la noi
U.S. a rămas aceaşi structură osificată în
proiect, care se face vinovată de excluderea
unor mari scriitori, cum este Blaga, Radu Gyr
şi mulţi alţii, răspunzând unor comandamente
politice cu caracter criminal. Este un fel de
Uniune Sovietică. În Liga Scriitorilor din
România sunt şi membrii ai U.S., dovadă că
noi suntem democraţi şi acordăm premii
autorilor indiferent din ce organizaţie
profesională sunt. Astfel am instituit „Medalia
(şi) Diploma Virtutea Literară”, care se vor
acorda anual scriitorilor în viaţă, a căror operă
promovează idei umaniste de toleranţă, valori
ale patrimoniului naţional şi a căror
personalitate şi comportare morală şi civică
este un exemplu în societatea românească.
„Liga Scriitorilor”, care acum are 21 de filiale
în ţară şi 12 în străinătate, va deveni o
organizaţie puternică; ea apără drepturile
scriitorilor, indiferent de apartenenţa politică
şi organizaţie scriitoricească din care fac
parte. Pe lângă revista „AGORA
LITERARĂ”,vom edita şi cărţi, antologii şi
un dicţionar cu scriitori de expresie română de
pretutindeni. Vom încuraja filialele să
înfiinţeze cenacluri literare, să organizeze
manifestări culturale, aşa cum se întâmplă în
Argeş, Bucureşti, Cluj, Vâlcea etc.

Elisabeta IOSIF: În balanţa a doua
secole, când unii şi-au pierdut mentorii iar
alţii sunt uitaţi, s-a creat o anume
„disperare” de destin. Filozoful Al. Florin

Ţene a consolidat, într-un fel, ideea disputată
în secolele XIX şi XX privind arhetipul
intelectualului. Aşadar, ce rol pot juca acum,
la început de secol al XXI-lea, intelectualii?

Al. Florin ŢENE: Intelectualul în
societate ar trebui să joace rolul de avangardă,
însă literatura şi cultura noastră, politica
noastră, să mă limitez numai la România, sunt
pline de contradicţii, inversări şi polarizări.
Vechile categorii de intelectuali cu vederi
comuniste au devenit anacronice şi frâne în
democratizarea ţării. Încă se mai predau în
şcoala românească opere literare scrise în
mentalitatea regimului criminal, de tristă
amintire. Raportul dintre politică şi artă au
fost înlocuite de dispute aprige între
neoconservatori şi o tabără tot mai puţin
numeroasă de intelectuali cu vederi liberale.
Prin însăşi ocupaţia lor, intelectualii  au
alcătuit întotdeauna o elită adversativă.
Intelectualii de astăzi, tind să adere la ceea ce
deţine putere. Contracultura din timpul
regimului trecut a discreditat vocaţia
culturală.

Elisabeta IOSIF: Am să revin asupra
acestei idei sub un alt aspect. În secolul al
XIX-lea, Ralf Waldo Emerson, cel care a pus
bazele primului curent filozofic american
original, considera  intelectualul un gânditor,
un mentor, un profet. Aşa cum erau priviţi
Hugo în Franţa sau Tolstoi în Rusia. Care
dintre aceste roluri se mai potriveşte
intelectualului secolului nostru, în raport cu
sensul în care mergem?

Al. Florin ŢENE: Intelectualii
americani de care faci vorbire au exercitat
prin anii 1960 o influenţă asupra culturii
literare, promovându-i pe protagoniştii
modernismului european, publicând eseuri
pline de discernământ consacrate poeţilor şi
romancierilor contemporani cu ei, iar
contribuţia lor cea mai de seamă a constat în
crearea unei fuziuni între ceea ce Lionel
Trilling numea „activitatea politică... şi
imaginaţia raţională”. Spre deosebire de ei,
intelectualii noştri s-au constituit în grupuri de
interese, lăudându-se reciproc şi se întrec cum
să ia mai mulţi bani de la bugetul de stat pe
programe, care nu sunt valabile azi, ce să mai
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vorbim de viitor. Bani folosiţi pentru
reeditarea unor cărţi scrise în timpul
regimului trecut şi cu mentalitatea impusă de
propaganda comunistă. Iată cum pregătesc

intelectualii noştri tineretul de mâine.
Bineînţeles sunt şi excepţii. Mă refer la grupul
din jurul „Editurii Humanitas”. Dar avem şi
noi intelectuali, chiar dacă nu la nivelul celor
exemplificaţi, ce prin opera lor, prin prezenţa
pe micul ecran, din păcate tot mai rară, încă
mai formează discipoli cu vederi democratice
şi care transmit un bogat bagaj de idei
filozofice. Însă, intelectualul de mâine nu va
mai fi un fel de guru, precum, să zicem,
Sofocle urmat de numeroşi discipoli.

Elisabeta IOSIF: Crezi că ni se mai
potriveşte, ceea ce spunea Emerson despre
minţile luminate, (dacă ele mai există!?),
referitor la diferitele concepţii: „Singura
regulă sigură se află în adaptarea cererii la
ofertă… Daţi o şansă talentului şi
virtuţii…”. Mă gândesc la faptul că un
scriitor poate să aibă şi o concepţie
economică, în secolul nostru atât de
necesară. Nu mă refer numai la vânzarea
produsului său, cartea, ci şi la crearea unei
agenţii de ştiri, cum este „NapocaNews”, nu?

Al. Florin ŢENE: Scriitorul de astăzi,
neapărat trebuie să fie şi un bun manager
cultural, pentru a-şi promova propria-i operă.
Pe de altă parte se observă un rol mereu
crescând pe care îl joacă universităţile în viaţa
culturală de la noi, fapt ce duce la dispariţia
aproape totală în viitor a tipului de intelectual
autodidact şi liber-profesionist, care se bucura
de mare trecere înainte de anii 1940. O  dată
cu  evenimentele din decembrie 1989 a
dispărut şi scriitorul activist cultural şi de
partid din cadrul redacţiilor şi din aparatul de
propagandă. Scriitorul contemporan trebuie
să-şi ia soarta în propriile-i mâini.

Elisabeta IOSIF: Un alt model, din
secolul al XX-lea, Ernest Hemingway era
plasat şi în acest context de percepere a
dezvoltării economice a naţiunii. Secolul
nostru are asemenea modele?

Al. Florin ŢENE: Are. Şi  unele sunt
în formare.

Elisabeta IOSIF: Şi pentru că vorbim
despre „modele”, să ne oprim la modelul
intelectual şi scriitoricesc al unui manager
cultural, cum a fost Artur Silvestri.

Al. Florin ŢENE: Artur Silvestri a
fost un „Om al Faptelor Mari”, un împlinitor
al acestora. Tot ce a făcut acest filozof al
culturii universale este pentru dezlipirea
ochilor celor care încă mai bâjbâie prin
întunericul ignoranţei, ca un profet creştin: Fă
binele aproapelui tău, precum ai dori să ţi se
facă ţie. Cred că a fost cel mai mare, cel mai
dăruitor manager cultural de la noi. A fost un
luptător pentru promovarea adevăratelor
valori din România Profundă şi Tainică. El
rămâne un exemplu de urmat pentru noi toţi.
Poate de aceea istoricul şi scriitorul dr. Ionuţ
Ţene a înfiinţat ziarul „NapocaNews”!.

Elisabeta IOSIF: În încheierea
dialogului nostru, revenind la cele trei
definiţii date de Emerson intelectualului, de
gânditor, mentor sau profet, care ţi se
potriveşte în viteza internetului, a unei
societăţi informaţionale?

Al. Florin ŢENE: Din păcate, în
contradicţie cu lărgirea orizontului de
cunoaştere şi de trasmitere a informaţiilor prin
intermediul internetului, rolul intelectualului
s-a restrâns doar la cel de gânditor.
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INTERVIU
Vasilica MITREA

Marius CHELARU
Literatura română are „comorile” ei.

Vasilica
Mitrea: Cum a
fost copilăria

dumneavoastră?
Cum aţi ajuns să

scrieţi?

Marius Chelaru: Am trăit într-o lume de
basm. M-am născut şi am copilărit, puţin, ce-i
drept, în Negreşti, Vaslui. Un oraş în care
trăiau laolaltă, în cea mai bună înţelegere, din
câte ţin eu minte, români, lipoveni, ţigani,
evrei, din ce în ce mai puţini. Am avut tot
felul de prieteni, copii, cu care făceam
năzbâtii care mai de care. Erau şi câţiva turci
care vindeau în piaţă alviţă, baclavale şi tot
felul de prăjituri minunate. Chiar şi un tătar
bătrân, mai bătrân decât istoria lumii, dacă era
să te iei după ridurile de pe faţă, care, dintr-un
cărucior tras de un măgăruş la fel de bătrân ca
şi el, vindea îngheţată aşa de bună… Apoi a
fost satul mamaiei mele, Suhuleţ. Avea de
toate, deal, pădure, o baltă mare, cu stuf, peşte
şi tot felul de păsări. Erau pe acolo şi nişte
pietre mari, mai mari de statul unui om,
înfipte în pământ, unele având nişte semne
săpate. Unii spuneau că ar fi fost din vremuri
străvechi… Cred că am avut în casă de toate,
dragostea familiei şi cărţi mai ales. Datorez,
aşadar, mult, familiei pentru apropierea de
carte. De multe ori îmi spun că poveştile,
cărţile pe care le-am citit m-au „împins” către
scris.

V.M. Colaboraţi la reviste importante,
începând evident cu revista „Convorbiri
literare”, aţi lucrat la diverse edituri. Cum
aţi ajuns să faceţi asta?

M.C. Când eram copil aveam în
bibliotecă colecţia „Convorbiri literare”,
„Luceafărul”, „Cronica” ş.a.. Mă uitam la
cărţi  apărute la edituri ca „Junimea”

întrebându-mă cum se face o carte, o revistă.
Am avut o tinereţe cu… de toate, apoi am
ajuns la acest mod de viaţă. Cred că a fost o
şansă pentru mine să ajung să lucrez la editura
„Junimea”, la reviste ca „Timpul”, „Cronica”,
Convorbiri literare”, „Poezia” ş.a. Este o
experienţă diversă, o aventură continuă şi un
privilegiu. Mă socotesc un om favorizat de
soartă, în acest caz.

V.M. Ştiu că activitatea dumneavoastră
literară este foarte bogată. Puteţi să amintiţi
câteva din operele dvs.?

M.C. Toate sunt parte din mine. Fiecare
are povestea ei, fiecare contează pentru mine
şi prin alte semnificaţii., de pildă „Pelerinul“,
volum de versuri apărut în colecţia „Debut”, a
editurii „Junimea” – sunt al treilea din familia
mea care a apărut în această colecţie. Fiecare
carte a mea, aşadar, are un loc special în inima
mea şi mi-e greu să le „despart”, amintind
numai una sau alta.

V.M. Spuneţi-mi un autor român
pentru care aveţi o mare consideraţie pentru
opera sa!

M.C. Literatura română are „comorile”
ei. E greu de definit în felul acesta modul în
care privesc eu un autor sau/şi opera sa. Să
spunem că mă întorc, de câte ori pot, la
Creangă, la Eminescu, la Caragiale,
Maiorescu, Alecsandri, dar nu îi uit nici pe
contemporani, fie şi pentru că sunt în contact
cu ei şi cu operele lor, continuu. De pildă, un
autor cu un loc aparte în inima mea este
Eusebiu Camilar. Asta datorită faptului că
prima carte „adevărată” pe care am primit-o
cadou când eram copil, prima mea carte,
aşadar, a fost „1001 de nopţi” repovestită de
Eusebiu Camilar. Dar sunt şi alţii care au
părticica lor de loc, în inima mea, din diverse
motive.
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V.M. La nivel universal v-a inspirat
cumva vreun poet sau prozator?

M.C. Nu ştiu dacă acesta este cuvântul
pe care îl am eu în minte când mă gândesc la
ei, dar mi-au plăcut mulţi autori. O, mulţi!
Lista este lungă. Am avut un unchi care m-a
ajutat de mic să îmi fac un plan de lectură
organizat, astfel că nu m-am „rătăcit” din cale
afară, şi am avut parte de un drum frumos
printre cărţi şi autori din vechime şi până azi.
Dintre contemporani, cu unii am avut şansa să
mă întâlnesc.

V.M. Ca om de cultură, cum comentaţi
grija statului nostru privind cultura şi
educaţia în România?

M.C. Greu de spus dacă am putea vorbi
chiar de o „grijă”, acum. Sunt preocupări, se

alocă şi fonduri (însă, din păcate, insuficiente)
pentru asta, dar nu cred că sunt singurul care
consider că trebuie mult de lucrat şi la
mecanismul alocării acestor fonduri şi, mai
ales, la conştientizarea de către clasa politică
a importanţei actului cultural, a ce reprezintă
scriitorii, cei din trecut şi cei de azi, pentru un
neam.

V.M. Cum vedeţi viitorul culturii
româneşti în contextul european şi
internaţional? Avem valori culturale
competitive şi exportabile?

M.C. Avem, desigur. Cred că putem să
ne găsim locul nostru în context european şi
mondial. Dar e de muncă în acest sens şi din
partea celor care scriu, dar şi din partea
instituţiilor care pot ajuta la acest lucru, fie ele
de stat sau private.

Peisaj de iarnă Primăvara în nocturnă
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POESIS
Cidem Narcis BRĂSLAŞU

Înger beteag?

Eu nu sunt Cineva; eu sunt Ceva!
Un Nimeni care bântuie-ntre-voi ...
Nu sunt o specie; sunt doar altoi
Între ce-a fost şi ce va urma ...
Eu nu am viitor; am numai vise!
Visez că, poate, nu mă veţi uita, că voi avea
identitatea mea,
Chiar dacă multe mi-au fost interzise.
Sunt, totuşi, OM (sau cam aşa ceva...)
Şi încă sper să-mi aflu-n lume locul,
Chiar dacă Soarta nu mi-a dat norocul
Să fiu întreagă şi să pot umbla.
Cât fost-am fiecare de „întregi”
Se va afla odată şi odată,
Când vom fi duşi la Marea Judecată:
În Rai sunt îngeri teferi, nu betegi! ...

De ce?

Eu cred că oamenii sunt buni
Chiar dacă este multă jale-n lume.
Cred în Frumos, cred în minuni,
Chiar dacă nu le dau un nume.
Profund şi omenesc mi-e crezul
Născut din jalea tuturor;
În foşnetul de frunze-şi are miezul
Şi-n clipocitul apei la izvor.
Eu cred ... dar nu ştiu cum se poate
Să-mparţi atât de inegal
Supremul drept la Sănătate.
Nu mi se pare că-i normal!
De ce mi s-a luat din viaţă
Ce altora s-a dat cu traista plină?
Când fi-vom, Doamne faţă-n faţă,
Voi întreba:
Cine-i de vină?

Ce vreau?

Nu râvnesc Luna de pe cer

Şi prea multe de la viaţă nu cer.
Am părinţi, ce să mănânc, ce să-mbrac,
Am prieteni ... Deci nu sunt un o sărac!
Şi, totuşi îmi mai lipseşte ceva:
Libertatea, bucuria de-a zburda!
Eu nu ştiu cum e să alergi prin ogradă,
Să te plimbi singură, hoinărând, pe o stradă ...
Nu cer prea mult de la viaţă, vreau doar
Puţină Libertate! Atâta vreau, dar
Când trupul ţi-e strivit între două roţi,
Una e să vrei şi alta e să poţi ...
Aşa cum ai ursit câte un drum pentru fiecare,
Arată-mi şi mie ,Doamne, măcar o biată
cărare,
O potecă, oricât ar fi ea de mică,
Unde să mă ridic şi să păşesc fără frică!

Prietena mea Luna

Cobor în mine însămi şi mi se-arată luna
Zâmbindu-mi cu blândeţe, făcându-mi, chiar,
cu mâna ...
Prietenă mi-e Luna şi partener de joacă!
Ne înţelegem bine, ca-ntre copii, chiar dacă
Întregul joc e numai o tristă amăgire,
E numai o iluzie, o dulce măsluire ...
Prietena mea, Luna, nici ziua nu mă lasă,
Căci ziua mea e noaptea, la fel de-ntunecoasă.
În fiecare noapte, o dată cu mareee,
Eu mă ridic din mine şi o urmez pe aceea
Ce mă călăuzeşte şi binele mi-l vrea ...
Prietena mea, Luna, e singura mea stea!

Cântec de toamnă

Se-apropie Toamna, e tot mai răcoare
Şi stoluri de păsări igrează spre soare;
În pomi, fructe coapte pe ram se răsfaţă
Şi plouă mărunt, şi e frig, şi e ceaţă ...
Frunze de aramă se aştern peste stradă
Şi ploaia nu conteneşte să cadă.
E semn de belşug pentru anul ce vineri cu rod
mai bogat şi cămările pline.
Frumoasă e Toamna, pe dealuri şi-n vii!
E Zâna cea Bună, în straie aurii,
Ce scutură nori de speranţă pe glie ...
Când moare o frunză, e semn că sunt vie!
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O zi în Deltă
Dan NOREA

Anul trecut, spre sfârşitul lunii mai, am fost
câteva zile în Deltă. Ginerele meu a făcut
rezervare la o pensiune unde fusese cu un an
în urmă, pe un domeniu particular, înconjurat
de ape, lângă Maliuc. Am mers, cu două
maşini până la Tulcea, o trupă destul de
eterogenă. Mai întâi fata mea cea mare,
Monica,  însoţită de soţul ei, Cătălin şi de cei
doi nepoţi, Gabi, în vârstă de 9 ani şi Teo, de
5 ani jumătate. Nu e lipsit de interes faptul că,
invizibilă deocamdată, era prezentă încă o
fetiţă, ce urmează să apară pe lume prin iulie.

Pe lângă mine şi soţia mea, Leni, a
venit cu noi încă una dintre fete, Anca -
singură, soţul ei fiind în Suedia. În sfârşit,
trupa era completată de un coleg de serviciu
căruia, datorită abundenţei de Dani, i se spune
într-un cuvânt - Danflorea.

Să vă povestesc cum decurge o zi.
Dimineaţa, cum scoţi nasul la aer, te
întâmpină o aromă puternică de sălcii şi un
ciripit viu de păsărele, parcă bucuroase că nu
mai sunt singure.
Aerul e viu şi proaspăt!… el trezeşte şi învie
Pieptul, inima şi ochii, peste care lin adie.
Balta-n aburi se ascunde sub un văl misterios,
Aşteptând voiosul soare ca pe-un mire
luminos. *)

Gabi ne anunţă, pusă pe şotii:
- Eu m-am trezit la 5 şi 60 minute.

Se alintă, ştie ceasul de pe la 6-7 ani.
Facem câţiva paşi până pe malul canalului
interior. Asistăm la scene care ne taie

răsuflarea, anunţându-ne ca am ajuns într-o
altă lume.

Dincolo de canal, pe un lac la câţiva
metri distanţă, câteva zeci de lebede plutesc
maiestuos, ca nişte regine, indiferente la
privirile avide ale supuşilor.

Pe malul opus al canalului, două
găinuşe de baltă îşi învaţă puii să înoate.

Deodată, o cioară plonjează către
pufurile negricioase. Cele două găinuşe
chirăie şi se reped la cioară, atacând-o
sincron, până o pun pe fugă.

Pe malul nostru, un şarpe de apă
prinde în gură o broască, apucând-o de picior.
Cătălin apucă şarpele de coadă şi îl ridică în
aer. Acesta scapă broasca şi, furios, se
răsuceşte să îl muşte. Nu reuşeşte şi se pare că
a fost un mare noroc pentru că, aşa cum am
aflat ulterior de la un pescar care o păţise, deşi
nu au venin, muşcătura şerpilor de apă poate
provoca febră şi frisoane, destul să îţi strice
vreo două zile de concediu.

Pe la ora 11 era programată o călătorie
prin Deltă cu bărcile. Până atunci, joc de voie.
Începem cu o plimbare cu lotca pe canalul
interior. Copiii, pasageri permanenţi, sunt
plimbaţi pe rând de mine, Cătălin şi
Danflorea. Nu mai mersesem cu o lotcă de
aproape 40 ani, de când fusesem salvamar la
Eforie. Dar am constatat că mânuitul vâslelor,
ca şi mersul pe bicicletă, nu se uită niciodată.
După care Cătălin propune un fazan, spre
bucuria copiilor. Se aud replici de genul:
Teo:
- Iepure.
Monica:
- Teo, încă n-ai învăţat că după asta te închide
cu "restaurant" ?
Teo:
- Ba nu, că tati e milos şi îmi mai dă câteva
şanse.
Într-adevăr, Cătălin continuă cu:
- Rechin.
Gabi, importantă:
- Inorog.

Teo se gândeşte un pic şi izbucneşte,
fericit:
- O gorilă.
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Izbucnim cu toţii în hohote de
nestăpânit. Cătălin şi Danflorea pleacă să
caute un loc de pescuit, pentru după-amiază.
Au adus de acasă scule sofisticate, precum şi
sfaturile unor colegi hârşiţi în ale pescuitului.

Doamnele se întind pe şezlonguri, să
facă plajă.

Copiii îmi propun un badminton. Nu
mă pricep şi nici mobilitatea de altă dată nu o
mai am, dar accept. Deşi jocul nu prea se
leagă, continuăm cu sârg. Gabi:
- Bunicule, atâta transpirăm, că o să slăbim.

În sinea mea îi dau dreptate, dar mă
fac că nu înţeleg aluzia. Evident, e vorba de
burta mea, Gabi e o zvârlugă de fată.

La un moment dat, Monica îl cheamă
pe Teo să îi dea o limonadă cu miere. Se
întoarce plin de entuziasm:
- Bunicule, m-am energizat, să vezi ce-o ard !
Şi Teo, care până atunci nu prea reuşea să
servească, pocneşte fluturaşul cu sete şi mi-l
înfige drept în bărbie.

În timp ce eu îmi frec bărbia,
doamnele sunt gata-gata să cadă de pe
şezlonguri de atâta râs.

Suntem anunţaţi că au venit barcagii.
Ne îmbarcăm pe două bărci cu motor, pentru
o plimbare ce avea să dureze peste patru ore.
Pe tot parcursul, Leni a filmat, Danflorea a
fotografiat, Anca a pozat, iar cu al doilea
aparat au făcut poze pe rând Cătălin, Monica,
Gabi şi Teo. O familie de fotoreporteri.

Din braţul Sulina intrăm imediat pe un
canal lateral, spre nord. Deşi pare un termen
uzat, singurul potrivit este "labirint de
canale". Există intersecţii în T, în Y şi chiar în
cruce, de te miri cum ştie apa pe unde să
curgă. Destul de repede ajungem să trecem
printr-un canal îngust, unde sălciile de pe
ambele maluri erau aplecate una spre alta,
unindu-şi coroanele, parcă îmbrăţişându-se ca
să-şi plângă pe umăr. Pentru că, evident, erau
sălcii plângătoare.

De caracterul plângăreţ al sălciilor ne-
am dat seama destul de repede. Ne plângeau
şi nouă pe umăr. Lacrimi rare, seva sălciilor,
ne picau pe haine.

Abia în următoarele canale am început
să ne uităm atenţi în stânga şi-n dreapta.
Libelule colorate, verzi şi albastre, se
învârteau în jurul nostru. Pe maluri vedeai

câte o pasăre, care ne îndemna să ne etalăm
cunoştinţele:
- Uite o egretă !
- Ăla e un stârc !
- Ba nu, e cormoran !

Unde nu ştiam, îl întrebam pe pescarul
care conducea barca. Aşa am aflat că o pasăre
mică şi negricioasă se numeşte ţigănuş, iar
alta mică şi albastră - dumbrăviţă. Ulterior,
cei din cealaltă barcă ne-au spus că barcagiul
lor îi zicea dumbrăveancă. Mă rog, Umberto
Eco are dreptate, trandafirul e trandafir
indiferent cum îi spui.
Ceru-n zare se roteşte; mii de paseri
deşteptate
Ciripesc şi se alungă pe girezi netreierate.
Balta vesel clocoteşte de-un concert asurzitor,
Şi din ochiuri se înalţă cârd de raţe ca un
nor. *)
La un moment dat rămânem înmărmuriţi. La
un metru de barcă, într-un loc unde până
atunci apa era oglindă, iese la suprafaţă, ca un
periscop, un cap de pasăre. Ne studiază o
secundă, cu ochii vii, după care plonjează
iarăşi în adânc. Ca o străfulgerare, îmi
amintesc singurul nume de pasăre care se
potriveşte - scufundac. Pescarul îmi confirmă.
Ajungem la un lac - Rotund. L-am reţinut nu
datorită numelui, de altfel sugestiv, ci pentru
că acolo am văzut primii nuferi. Nuferi mari,
albi, spre deosebire de nuferii galbeni, văzuţi
mai târziu, mult mai frecvenţi pe canale, dar
mai mici ca dimensiuni.
Printre stuhul ce se mişcă iată-o luntre
pescărească!
Şerpii lungi se-ncolăcează sub a nuferilor
mască;
Raţele prin moşuroaie după trestii se ascund,
Şi pe sus nagâţii ţipă, lişiţele dau în fund. *)

Din Rotund am ajuns la un canal larg,
Şontea. Pescarul-ghid ne spune că, înainte de
a fi fost săpat pentru navigaţie braţul Sulina,
Şontea, supranumit Dunărea Veche, era
canalul navigabil al Deltei. Mergem pe el
până la Mila 23, unde facem o pauză pentru
dezmorţire şi o băutură răcoritoare.

Iarăşi canale, iarăşi păsări, iarăşi
nuferi... Următorul popas îl facem pe lacul
Ligheanca. Apa era atât de limpede, încât mă
înţeleg din ochi cu Anca şi propunem o baie.
Trebuie să vă spun că şi eu şi copiii mei
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suntem mari amatori de înot. Cu mulţi ani în
urmă, pe vremea în care aveau cam vârsta lui
Gabi de azi, am făcut baie cu Monica şi Anca
în lacul glaciar Bucura, rece ca gheaţa. Între
timp colecţia a crescut substanţial. Piesele de
rezistenţă se numesc Egeea la Insula
Skyathos, Mediterana la Cannes, Adriatica la
Opatija...

Cu acordul barcagiilor, ne dezbrăcăm
şi sărim în apă. Cătălin după noi. Mai greu a
fost cu urcatul în barcă, greutatea mea a
crescut de la 75 la 100 kile, dar muşchii sunt
tot ăia. Mai mult în partea de nord...

Pe lacuri remarcăm că predomină
păsările de talie mare - cormorani, pelicani,
lebede... Cu ocazia asta am observat câteva
aspecte pe care nu le ştiam până atunci.
Cormoranii stau nemişcaţi perioade
îndelungate cu aripile larg desfăcute, pentru a
le usca. Lebedele, atât de elegante când
plutesc, sunt de fapt nişte păsări greoaie, care
abia reuşesc să decoleze. Pentru asta, în timp
ce dau cu putere din aripi, mai întâi aleargă
vreo şapte-opt paşi pe apă.

De altfel, alergatul pe apă este o
metodă frecventă de deplasare. Am văzut
păsări de talie mai mică, traversând prin faţa
noastră canalul în fugă. Dar la ele motivul nu
este neputinţa decolării verticale, ci viteza,
prin comparaţie cu alte metode, înotatul prin
apă, mai lent, sau prin aer, unde se pierde
vremea cu etape distincte - decolare, zbor,
aterizare.
Iarăşi pe canale. La un moment dat trece pe
lângă noi o barcă de mare viteză, făcând
valuri care ne leagănă un pic mai periculos.
Pescarul zice:
- A trecut ca vântu'.
Văzând că nu ne cade fisa, ne explică:
- De Sorin Vântu vorbeam. Şi el şi oaspeţii lui
au nişte bărci care zboară cu 200 kilometri la
oră. Odată un zăpăcit din ăsta a trecut prea
repede şi prea aproape de o barcă de pescari,
cu turişti şi a răsturnat-o. L-au urmărit
pescarii, l-au prins, l-au bătut şi i-au făcut praf
barca.
Încă un lac, Fortuna, pronunţat de pescari
Furtuna. E cel mai mare din zonă şi furtunile
sunt mai periculoase decât în alte părţi. Încă
nişte canale şi ajungem la pensiune.

Cum sosim, gazdele ne anunţă ca e gata masa.
Dar înainte de orice, scoatem de la congelator
vodca aburindă. Nu că n-am fi avut poftă de
mâncare.
Începem cu un mezelic - icre şi chiftele de
peşte. Urmează borşul de peşte, ca la carte -
într-un castron bucăţi mari de somn, crap şi
ştiucă, în alt castron - zeama. Alături,
mămăliguţă şi mujdei, pentru bucăţile de
peşte. Deja suntem sătui, dar când vedem ce
urmează, facem ochii mari - un platou imens,
pe care tronează un crap umplut.
Nu rezistăm şi mâncăm câte puţin din
minunăţia de peşte din faţa noastră. Pe care îl
înecăm într-un Aligote gălbui, sec şi rece.
După amiază, încercarea cea mare - pescuitul.
Cătălin şi Danflorea scot la iveală sculele lor
pe care dăduseră o mulţime de bani, lansete
cu monturi complicate, la care meşteriseră
câteva zile înainte de plecare, împreună cu alţi
colegi, pescari cu experienţă; undiţe cu
momeli meşteşugite, plus câteva borcane cu
râme, porumb, mămăligă, la care ulterior, în
disperare de cauză, au adăugat piept de pui
tocat mărunt şi chiar nişte bucăţi de cârnat
picant.

Mergem pe malul unui canal din
apropiere unde, dacă erai atent, zăreai şi
auzeai pleoscăit de peşte. Constat că băieţii,
grijulii, îmi hărăziseră şi mie o lansetă. Ba
chiar, văzându-mă nepriceput, mi-au instalat o
montură şi m-au învăţat să pun momeala şi să
fac lansări.

După care fiecare şi-a văzut de treaba
lui. Ca să n-o mai lungesc, spre ruşinea
noastră, singura care a prins ceva a fost Anca.
În două zile a reuşit să adauge pe fundul
minciogului, una câte una, vreo 5-6 roşioare.
Pe care în ultima zi, copiii le-au aruncat în
apă, aplicând deviza lui Teo. Deviză pe care
am auzit-o de mai multe ori, mai exact de câte
ori îl prindea maică-sa că fură mâncare ca să
le dea cânilor din curte:
- Eu sunt Iubitorul Animalelor.
Ca să revin, aventurile mele de pescar n-au
durat mult. După o jumătate de oră de lansări
fără niciun rezultat, observ la Danflorea că
lansează nu din lateral, ca mine, ci peste cap.
Încerc şi eu şi, într-adevăr, plumbul se duce
mult mai departe. Iar la a treia aruncare cu
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stilul cel nou, se duce atât de departe, încât
exclam fericit:
- Aţi văzut până unde am aruncat ?
Abia când mulinez observ că ceva e în
neregulă - lipsea montura. Mi-am cerut scuze
băieţilor că nu mai pescuiesc împreună cu ei
şi am plecat acolo unde îmi era locul - cu o
carte în mână, pe un şezlong, împreună cu
doamnele.
Răspândind fiori de moarte, luntrea cea de
undiţi plină,
Când la umbră se doseşte, când s-arată la
lumină;
Iar pe mal în liniştire, un bâtlan, păşind încet,
Zice: Nu-i pieirea lumii … căci pescarul e
poet! *)

Înainte de plecare am făcut o poză de
grup, cu trepiedul, ca să putem fi prezenţi toţi.
Numai că Teo, neastâmpărat ca de obicei, a
ţâşnit spre trepied, ca să vadă poza, înainte de
a se declanşa aparatul.
Şi cu asta, ne luăm cu toţii rămas bun. Până la
următorul concediu.

*) Versurile fac parte din poezia „Balta“, a lui
Vasile Alecsandri. Am schimbat numai două-
trei cuvinte, pentru că acolo e vorba de
vânătoare, nu de pescuit.
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În partea de Nord a Dobrogei, printre
dealuri, la răscruce de drumuri naţionale, în
poala pădurii care îi străjuie toată partea de
Nord-Vest scăldat în partea de răsărit de
lacrima lacului, se află orăşelul Babadag,
aşezare străveche,  durată aici cu mult temei
de către strămoşii strămoşilor noştri. Pădurea
dă orăşelului un farmec deosebit, vara
îmbălsămându-l în parfumul florilor de tei,
iarna gătind pădurea cu o căciulă albă de
promoroacă, dând orăşelului un aspect
montan. Aici mi-am petrecut copilăria,
alergând desculţă,  cu soarele în păr, după
fluturi şi flori, în întâmpinarea primăverii pe
care o aşteptam venind cu miros amărui de
muguri cruzi. Despre acest cuib de leagăn
drag, vreau să vă povestesc şi despre un
obicei străvechi legat de aceste locuri, obicei
care cred că astăzi nu se mai ţine şi al cărui
început se pierde în negura timpului.

Se ştie că în îndepărtatele timpuri,
aceste meleaguri au fost sub greul jug al
împărăţiei otomane. Strămoşii noştri cu greu
îşi puteau păstra graiul, portul şi credinţa,
fiind obligaţi să plătească biruri grele în bani
şi copii care ajungeau ieniceri în armia
otomană, iar cele mai frumoase fete erau luate
şi trimise departe,  ca să îmbogăţească cu
frumuseţea lor, haremul paşalelor. Multă
durere şi jale apăsa pe umerii bieţilor valahi şi
ai tuturor creştinilor. Locuitorii acestor
meleaguri nu aveau voie să construiască
biserici decât sub pământ, ca să nu concureze
cu falnicele minarete.

În aceste vremuri,  de grea cumpănă,  a
venit ca guvernator al acestor plaiuri
Dobrogene,  trimis de înalta poartă, Osman
Paşa despre care  Se spune că era un bărbat
cam la 30 de ani, frumos, dar mai ales drept în
orânduirile sale. Era vai şi amar de acei ce le
încălcau. Unde îi stăteau picioarele, le stătea
şi capul, fie el turc sau valah.

Sub orânduirea lui, ura şi spaima, care
despărţise de veacuri aceste popoare, treptat,
treptat, s-a stins şi oamenii au ajuns să se
respecte între ei, să se ajute, să trăiască
liniştiţi şi să-şi lucreze pământul, păstrându-şi
fiecare limba, credinţa şi portul.

Ba mai mult, creştinilor li s-a îngăduit să-şi
construiască o nouă biserică, de astă dată cu
clopotniţa la suprafaţă, care în dăngănit de
clopot, în zilele de sărbători, chema pe
credincioşi la închinăciune. Lucru neîngăduit
până atunci.

În nopţile cu lună plină, din balcoanele
semeţelor turle ale moscheilor, se auzea glasul
hogii, care chema pe musulmani la rugăciune,
dar acest lucru nu impieta, cu nimic,
comunitatea de creştini, care trăiau acum în
bună înţelegere cu comunitatea musulmană.
Mari speranţe, se spune că începuseră să
încolţească în inima valahilor. Începu să
circule zvonul în mare taină, precum că
Osman Paşa, ar fi pui de valah, luat de mic ca
tribut şi crescut la otomani ca ienicer, că l-ar
chema Gheorghe şi că el şi-ar aduce aminte ca
prin vis de satul său şi de maica sa, care
împreună cu alte mame se ţineau plângând de
căruţa care îi ducea într-un nor de praf,
împreună cu alţi copii, spre un drum lung din
care nu s-a mai întors niciodată. Apoi o
corabie, apoi cazarma în care a fost crescut.

Deseori, în nopţile liniştite de vară,
închizând ochii, auzea parcă aievea, jalea
maicilor care se ţineau cu disperare de căruţa
care îi purta pe drumul colbuit de harapnicele
şi sudălmile ienicerilor care încercau cu
brutalitate să le îndepărteze. Apoi o corabie,
….. apoi, l-a chemat Osman. Închidea ochii
strâns, încercând să-şi amintească chipul
mamei. Dar el se destrăma ca un fum. Doar în
vis, un chip blând, îi spunea cu glas domol în
limba valahă : “Gheorghiţă mamă, scoală şi
du viţeii la păscut”. Ţinea ochii strâns închişi
ca să păstreze în minte cât mai mult chipul
mamei. Dar acesta se destrăma odată cu
venirea zorilor.
Acum se străduia să îmbunătăţească cât de cât
viaţa oamenilor din al cărui popor se trăgea.
Dar într-o zi, nori negri s-au abătut şi-au
întunecat liniştea care coborâse pe aceste
locuri.

Zornăit de arme, tropot şi nechezat de
cai şi o hoardă barbară, lacomă să jefuiască
aceste meleaguri, s-a abătut să treacă prin foc
şi sabie tot ce-i ieşea în cale. Întreaga suflare,

LEGENDA LUI OSMAN PAŞA

MARIA RĂCEANU



DOBROGEA CULTURALĂ

76

musulmani şi creştini, au ieşit cu armele în
mâini să-şi apere pământul. Osman Paşa
conducea greaua bătălie din care au ieşit
învingători. Învingători, dar îndureraţi. Căci
în această bătălie soarele care le-a încălzit şi
le-a înfrăţit inimile, a fost ucis. Îl aduceau
oştenii, pe crengi verzi de stejar, cu pieptul
străpuns de suliţe, acoperit cu flamura care i-a
călăuzit în luptă. Se spune, că a fost plâns de
întregul popor şi în semn de omagiu şi
preţuire, s-a hotărât să fie îngropat în vârful
împădurit al celui mai înalt deal al
Babadagului, Dealul Coiun Baba, ca să
străjuie, de acolo,  liniştea oamenilor pe care
i-a iubit atât de mult.
Se spune că de atunci şi-a făcut loc frumosul
obicei care a început să circule şi pe care
încerc să vi-l povestesc şi eu, aşa cum l-am
auzit de la bătrâni.
În semn de omagiu adus lui Osman Paşa,
locuitorii acestor meleaguri, aveau grijă ca în
fiecare gospodărie printre alte animale, să
crească un cal bălan, mai ales dacă aveau
băieţi ajunşi flăcăiandri. Calul era bine
îngrijit, ţesălat şi în noaptea de Sfântul
Gheorghe, era mare sărbătoare.

Încă din ajun, pe înserat flăcăii, călări
pe cai bălani, care de care mai focos şi mai
frumos se adunau în cete şi cu plosca de vin la
oblâncul şeii umblau grupuri, grupuri pe la
casele de gospodari unde erau fete de măritat.
Cinsteau cu gospodarul un pahar de vin
cerând voie părinţilor ca a doua zi, să dea voie
fetei în ziua de sfântul Gheorghe să meargă la
pădure pe valea Chioşculei unde se aduna
tineretul din toate satele vecine, sărbătorind la
iarbă verde sărbătoarea “zborului”. În acea zi,
se sărbătorea şi hramul bisericii creştine care
se numea biserica Sfântul Gheorghe, aşa cum
se numeşte şi azi.

Când se lăsa amurgul, flăcăii adunaţi în
grupuri, călări pe cai bălani, cântând, urcau
încet, încet dealul Coiun Baba până în vârful
împădurit unde într-o poieniţă străjuia
mormântul lui Osman Paşa. Aici la lumina
torţelor şi a lunii pline, flăcăii sacrificau un
miel sau doi, după cât era grupul de mare, în
timp ce caii păşteau liniştiţi în poiană, apoi îl
frigeau haiduceşte în pielea lor şi se încingea
un ospăţ în lumina clară a lunii.Poveşti
năstruşnice, legende străvechi, erau spuse cu

glas scăzut în timp ce plosca umbla din mână
în mână înconjurând străvechiul mormânt. Se
bea cu cumpătare şi nici un flăcău nu avea
voie să se îmbete sau mai ales nu avea voie să
adoarmă.

Se spunea că cel ce va reuşi să vegheze
toată noaptea, la miezul nopţii, îl va vedea pe
Sfântul Gheorghe, care l-a trimis pe Osman
Paşa în ajutorul creştinilor de pe aceste
meleaguri.
Nu aveau voie să adoarmă, că flăcăul care
adormea în acea noapte, fura somnul mieilor
şi tot anul avea să fie un somnoros, să
adoarmă în şezători şi să fie de râsul fetelor.
Să nu doarmă şi să vadă, uşor de spus, dar
greu de făcut. Că toţi se trezeau la răsăritul
soarelui şi apoi îşi povesteau cum aproape de
miezul nopţii, o moleşeală ciudată li s-a
strecurat în trup, o greutate în gene şi apoi ….

Dar mai era câte unul care susţinea
morţiş, că a văzut … Ba nu, mai întâi a auzit
un nechezat care venea din adâncurile
întunecate ale codrului şi pe care ecoul îl
purta până departe în văi. Întâi înăbuşit, apoi
din ce în ce mai desluşit, un tropăit de cal care
se apropia în galop şi iată că la capătul
potecii, care se ivea din desişul întunecat, a
apărut un cavaler îmbrăcat în zale, care a
trecut călare pe calul său bălan, străbătând
poiana poleită de lumina clară a lunii fără să
bage în seamă ceata de flăcăi adormită în jurul
focului. Cu ochii privind în zări, cu pletele
întunecate fluturând în adierea vântului, ca în
clipa următoare să dispară în desişul întunecat
al pădurii, spre valea Chioşculei.

Un nechezat puternic care spintecă tăcerile
nopţii şi un tropăit din ce în ce mai slab, care
se pierdea în depărtări îl făcu pe flăcău să ţină
morţiş că nu a visat şi nici nu i s-a părut de
frică. Povestea palid la faţă, cu glas şoptit, iar
flăcăii tovarăşi de petrecere, îl ascultau tăcuţi
şi înfioraţi, sentiment care ce le era întreţinut
şi de prezenţa tăcutului mormânt în jurul
căruia se aflau. Dar odată cu mijirea zorilor,
când întunericul începea să se retragă printre
văi, flăcăii priveau din ce în ce mai cu
neîncredere, povestea prietenului lor.
Ba atunci când soarele limpezea pe deplin
poiana, făceau cu toţii haz de nălucirea
flăcăului care la rândul său, râdea stânjenit,
convins şi el că i s-a părut şi puţin ruşinat că a
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luat drept realitate, o nălucire a visului.
Făceau haz cu toţii şi pădurea verde şi crudă
se umplea de chiotele lor şi crengi verzi care
vor împodobi porţile fetelor îndrăgite, erau
rupte şi prinse în snopuri mari. Apoi fiecare
flăcău, îşi întorcea surtucul pe dos de unde
rupea o aţişoară pe care o lega de o rămurică a
liliacului care creştea sălbatec în jurul
străvechiului mormânt. Apoi coborau hăulind,
pe caii lor bălani, purtând cu ei crengi verzi cu
care împodobeau porţile fetelor îndrăgite.

Începuturile acestui obicei străvechi se
pierde în negura timpurilor, aşa era pe timpul
bunicii, aşa l-am apucat şi eu dar puţin
modernizat. Şi pe timpul meu mergeau flăcăii
în noaptea de Sfântul Gheorghe la pădure dar
nu musai pe cai bălani. Şi pe timpul meu,
flăcăii împodobeau cu crengi verzi, porţile
fetelor şi portiţa noastră era împodobită în
nopţile de Sfântul Gheorghe cu verdeaţă,
semn că nu treceam neobservată de flăcăi. Şi
atunci, şi acum, dacă un călător va dori să
urce dealul Coiun Baba, în vârful împădurit,
până la mormântul lui Osman Paşa, mai ales
iarna, când liliacul este desfrunzit, va rămâne
impresionat de numeroasele cârpişoare de
toate culorile care flutură în bătaia vântului,
legate de rămurelele de liliac. Unele putrede
de tot, de trecerea timpului, de bătaia ploilor
şi a zăpezilor, altele noi abia legate şi
călătorul nedorind să încalce obiceiul acestui
loc, îşi va întoarce haina şi va rupe o aţişoară
pe care o va lăsa să fluture legată de o
rămurică a liliacului, ca respect şi omagiu
adus acestui loc.

Copil fiind, de câte ori nu mi-am rupt rochiţa
pentru ca să nu încalc acest obicei. Bătrânii
spuneau că dacă legai o bucăţică din straiul
tău, legai acolo toate bolile şi necazurile. Pe
atunci nu aveam necazuri care trebuiau să fie
legate.

Am revăzut după mulţi ani mormântul
lui Osman Paşa, la fel ca şi atunci când eram
copil, multicolorele aţişoare fluturau legate de
rămurelele liliacului. La fel ca şi atunci, am
rupt o bucăţică de pe dosul rochiei mele, pe
care am legat-o de o rămurică de liliac, cu
emoţie şi cu un sentiment nostalgic. „Eh!”
Acum, câte griji şi câte necazuri aş vrea să le
leg şi să le părăsesc aici. Am părăsit locul cu
nostalgie în suflet. Era locul de joacă al
copilăriei mele. Pe atunci nu-mi era frică de
tăcerile pădurii. Acum tăcerea  mă apăsa,
trezindu-mi amintiri.

Mă gândesc la străvechea legendă legată
de aceste locuri şi de aceste obiceiuri de care
sunt legate amintirile copilăriei mele…

Oare ce este adevăr din această legendă ?
Toate trec !

Legenda s-a uitat iar obiceiurile încet,
încet s-au şters. Numai multiplele
“cârpişoare” flutură în bătaia vântului, în
poiana liniştită din mijlocul codrului, unde se
află străvechiul mormânt al lui Osman Paşa.

Muzica

Feerie în alb
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POESIS

Inna MOGA

Primăvara

De din reavănul de brazdă
muşcă dinţi de bob de grâu,
se sfrijesc ţurţuri la streşini
şi se-adună în pârâu.

Sub oghialul de omăt
ghiocelu-i hărmălaie:
Doamna Florilor – anume –
l-a trimis capuchehaie …

De-nfruntat zavistnicia
iernii-i treabă cu temei,
se stropşeşte Primăvara:
„ – Să lipseşti din ochii mei!“

O să râdă soare iute-n
zarzării-nfloriţi pripelnic
care-mpodobiţi - mirese
vor privi spre zări sfielnic,

telegari de vânt uşure
vor pluti printre cocori,
să aşeze pui în cuiburi,
să zdrelească cer cu nori

şi pe după lujeri tineri
mugurii să strige „Piua!“
să ridice aburi proaspeţi
ca să limpezească ziua

când cu zâmbetul floriu,
fără legi anume scrise,
năboiesc de sub frunzişuri
jupâniţele narcise.

Şi târziu, pe la soarele,
va cânta şi filomela
iar de sub pojar de maci
gâze-or ţine tarantela…

Un fir mic de iarbă crudă,
dintre rădăcini de pom,
îi aduce rugăciune:
„Fă-mă lacrimă de om!“

Trenul

Mai vine un nor,
mai trece o casă,
se uscă pe zare
un dor necules,
răsare o cruce,
apune un codru,
se-ncalecă drumuri
ce-avem de ales.
Mai pleacă o frunză,
mai moare o clipă,
mai trece un fulger
prin osii de stele,
privirea se plimbă
pe zarea senină
în braţe cu toate
iubirile mele.
Gări roşii ne flutură
galben, eşarfe,
neliniştea plopilor
fuge-ndărăt
şi nerăbdarea
arde-n macazuri …
Vreau orizonturi
să beau, să mă-mbăt.
Se deapănă calea
prin mirişti uscate,
dantele de poduri
se zburătăcesc,
râd ochiuri de apă,
se clatină zboruri,
eu, cu depărtarea

Mărţişor

Iar prind să clopoţească ghiocei
podoabele – risipă de nabab,
îşi pune soarele la urechi cercei
cu un fir roşu şi cu unul alb.



DOBROGEA CULTURALĂ

79

Noi stăm sfioşi şi ascultăm pitiţi
ca primăvara să-şi răstoarne coşu’
cu păpădii şi toporaşi uimiţi
ce se dezleagă din fir alb şi roşu,

vrăjit arnici care răstoarnă brazda
şi o transformă-n verde aşa uşor …
Reverul ţi-e vreo două zile gazda,
TU să-mi fii bucurie, Mărţişor!

Beţivul

Motto: Când pe colo, când pe ici,
scoală bade din urzici,
că eu mă topesc de dor
tu de zeama prunelor

Vâslesc măturători în gondole de praf,
zorii de zi bat tare-n ferestre,
sticlele goale dau clinchet în vraf,
semaforul trezit îl salută: „Maestre!“

Cu mers şovăielnic el calcă pieziş,
trotuarul cârmeşte şi-n stânga, şi-n dreapta …
Hopa-hop! Pălăria îi sare-n frunziş!
Şi ştia doar de mult că acolo e treapta …

Bine c-a dat şi o bură de ploaie
că prea tare foşneşte frunzarul căzut
şi aşa ce îl arde o sete în gât
că ar bea o găleată sau chiar o copaie …

Iată poarta: „ – Ce tare se mişcă-n uluci!“
Şi în casă e frig, patul e-al nimănui …
Dă să intre şi uită de grinda de sus.
„ – Tocmai asta era ce-i lipsea – un cucui!“

Cinci ghiocei

Cinci ghiocei în ramă de argint
vestesc tropot de iapă vineţie,
ce vine cu copite de argint,
tumult de verde, tril de ciocârlie.

Zbor foşnitor, mugurii năvălesc
stoluri, catifelând în sălcii ramuri,
carul secundelor aduce ora
când aerul se umple de balsamuri.

Cinci ghiocei cântă în palma mea
şi ape se desferecă de maluri,
cu degete fremătătoare bat,
nerăbdătoare să se facă valuri.

Din scutece de nori zburătăciţi
prinde-a se desfăşa alint de-aripă,
cerul zâmbeşte tandru, parfumat
şi-i de scântei şi raze o risipă …

Cinci ghiocei la rădăcini de viaţă
adună sevele murmurătoare,
cad picuri de lumină de la streşini
şi se deschid ferestre-n furnicare …

Ding! Ding! E un vârtej de alb caisul,
genele florilor aşteaptă albine,
iară se zbat în inimi calde doruri,
vântul adie-n corzi de violine …

Ding! Ding! Cinci ghiocei vestesc senin
că încep horele de licurici,
foşnet de căprioare pe poteci
şi rândunelele îşi fac chirpici.

Brazde – piane aburitoare –
din albe şaluri se descing,
sub zarea clară cânta dulce
cinci ghiocei vestind:
Ding! Ding!

Spre neuitare

Cât vor dura zilele soartei mele
am să dansez cu fluturi şi parfumuri,
mi-oi pune balansoarul printre stele,
voi mirosi a dragoste şi drumuri.

Cât vor dura zilele soartei mele
mă voi juca cu zorii de-a mijitul,
am să m-ascund în cupe de zorele
şi-am să vă vin la gene cu iubitul.

Cât vor dura zilele soartei mele
voi dărui, dacă veţi şti să luaţi
lieduri de ciocârlii şi rândunele
conduri spre vis, cu vântul să dansaţi.

Şi poate-oi reuşi să zăbovesc
prin amintiri, în cioburi de ulcele,
şi de prin pagini să vă mai zâmbesc
când s-or sfârşi zilele soartei mele.
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SOS
Florentina Loredana DALIAN

Douăzeci de ani au trecut.
Ascunsesem bine în memorie amintirea
frumosului locotenent şi a destinului său
tragic. Mi-a readus-o citirea câtorva ştiri
despre dezastrul din Japonia.

Simţul onoarei, al datoriei dus până la
sacrificiu m-a fascinat dintotdeauna şi n-am
încetat o clipă să mă întreb: „Oare eu aş
putea?”. În liceu, dirigintele făcuse un sondaj
de opinie printre noi, întrebându-ne care este
modelul nostru în viaţă şi carieră. Care mai de
care îşi aleseseră regi, prinţese, preşedinţi,
artişti şi artiste, fotbalişti, personalităţi, ce
mai. A râs toată clasa când am dat eu
răspunsul: cei doi transmisionişti de pe
Titanic. Îmi amintesc că dirigintele a făcut
ochii mari şi mi-a zis: „Bravo, măi piticanie!
Ai putea să ne spui şi de ce?” Ştiam prea bine
de ce, dar aveam un nod în gât, pe de o parte
fiindcă mă emoţiona mereu amintirea
sacrificiului celor doi, pe de alta, fiindcă ăia
râseseră şi-mi era ciudă. Dirigintele, cu
sensibilitatea-i caracteristică, a înţeles şi, după
ce m-a expediat cu „Stai jos!”, a explicat el în
locul meu: „Râdeţi, râdeţi, dar habar n-aveţi
de ce! Transmisioniştii de pe Titanic au fost
ultimii, cu excepţia Căpitanului, care au

părăsit vasul înainte ca acesta să se scufunde.
Nimeni nu i-ar fi putut obliga să rămână în
post contrar voinţei lor, în debandada aceea.
Şi totuşi, au rămas până la sfârşit, transmiţând
mesaje SOS. Unul din ei a scăpat cu viaţă,
celălalt nu. Mai contează? Oricum, acum au
ajuns amândoi oale şi ulcele. Dar cine ştie
câte vieţi n-au scăpat cu SOS-urile lor. Asta
înseamnă onoare şi simţ al datoriei. Că despre
tăria de-a te sacrifica pe tine pentru altul nu vă
cer, de pe acum, să înţelegeţi. De multe ori,
nici noi, adulţii nu pricepem aceasta. Voi
măcar atât să reţineţi: că sunt, au fost şi,
probabil, vor mai exista astfel de oameni.” În
clasă se lăsase o tăcere grea. Iar eu mi-am
câştigat, timp de o săptămână, stima colegilor
şi dreptul de-a primi, în fiecare zi, un covrig
de la chioşc, „din partea clasei”. Şi,
bineînţeles, porecla de „transmisionista”.

SOS. Save our souls!* De ce nu our
bodies?** Interesant cum omul, la ananghie,
trimite un ultim mesaj de ajutor pentru
salvarea sufletului, nu a trupului.
Uneori, te poţi situa faţă de viaţă la distanţă
de-un SOS. Aşa cum, alteori, te poţi afla faţă
de dragoste, la distanţă de-o… grenadă.

Pe tânărul şi frumosul locotenent
Vasea ( Vasili Vasilievici, un basarabean,
venit în ţară încă din copilărie) l-am cunoscut
când eram în ultimul an de facultate. Era
comandantul unui pluton la Arma Geniu şi,
totodată, cercetător ştiinţific. Drumurile ni s-
au intersectat într-unul dintre laboratoarele
ICECHIM***-ului. Lucram în paralel la
acelaşi studiu despre explozivi (eu având
lucrarea de Diplomă, el – pe cea de Doctorat),
urmând ca, la final, să confruntăm rezultatele.
Se zvonea că era musai să obţinem rezultate
remarcabile, întrucât concluziile cercetării vor
fi ulterior folosite la elaborarea unei lucrări
mai ample a renumitei academician doctor
inginer – mai popular, coana Leana – care,
sătulă de succesul răsunător avut cu polimerii,
„poftise” la cercetări în domeniul
explozivilor, cu care urma să rupă gura
târgului. Până una, alta, ne rupeam noi oasele
şi ne zdrobeam minţile – câţiva studenţi în
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ultimul an, câţiva militari genişti şi o armată
de cercetători ştiinţifici, profesori şi asistenţi
universitari, o întreagă desfăşurare de forţe. În
anul V de facultate, an terminal, în semestrul
al II-lea, nu mai aveam cursuri. Astfel că ne
ocupam numai de lucrarea de Diplomă. Şase
zile pe săptămână lucram în laborator, între 8
şi 10 ore. Ajungeam la Cămin istovită,
adormeam (cu gândul la Vasea) şi a doua zi
abia aşteptam să ajung în laborator. Niciodată
n-am fost o studentă mai silitoare ca atunci.
Da, eram îndrăgostită de Vasea, deşi nu cred
că era cazul s-o mai spun. Colegele mele se
văitau că nu se mai termină odată calvarul; eu
speram să nu se termine niciodată. Îmi era de
ajuns să-l văd printre rafturile pline cu sticluţe
de reactivi, alteori nici măcar nu-l puteam
vedea, îmi era de ajuns să-i aud vocea
(totdeauna am avut o sensibilitate la voci; aş
fi fost în stare să mă îndrăgostesc de un bărbat
fără să-l văd, dacă îmi plăcea vocea lui).
Vasea nu ştia că-l iubesc. Singurul care-şi
dăduse seama de „problema” mea era
Zahangescu – Şeful de laborator, care-mi era
şi îndrumător de proiect şi, în consecinţă, îmi
urmărea atent toate mişcările. Mă văzuse
spărgând sticlărie, „lucrând” cu aparate
nebăgate în priză, depăşind cu mult culoarea
de viraj la titrări, acel slab-roz pe care trebuia
să-l prinzi cu fineţea mâinii şi-a ochiului
totodată devenind de nenumărate ori grena
sau violet.
Astfel că, într-una din zile, mă luase deoparte
şi-mi vorbise grav:

- Eşti îndrăgostită.
Roşisem toată. N-aş fi avut motiv. Dar uite-
aşa, crezusem că acesta-i secretul meu pe care
nu voiam să-l împărtăşesc nimănui, ca pe
ceva mult prea drag pentru a fi arătat şi altora.
M-a asigurat că nu mă va divulga, dar mi-a
pus în faţă două alternative: ori lucrez cum
trebuie, ori îmi schimbă lucrarea de proiect şi,
implicit, laboratorul. Desigur că am ales
prima variantă, deşi nu mi-a fost deloc uşor
să-l văd pe Vasea la câteva mese mai încolo
şi, totodată, să nu-mi tremure mâna când
trebuia s-aduc la semn cu picătura sau să
cântăresc cantităţi de ordinul miligramelor, cu
precizie de patru zecimale. Totuşi, nimic nu
era mai greu, nimic n-ar fi fost mai cumplit
decât să plec de lângă Vasea. Abia suportam
ziua de duminică, singura în care nu-l

vedeam, şi nu ştiam cum să fac să treacă mai
repede. Dormeam jumătate din zi, iar cealaltă
jumătate mă gândeam la el. Zahangescu mă
sfătuise să nu mă mai chinui astfel, ci să mă
duc la el să-mi declar dragostea. Şi-apoi, oi
vedea: „Ori la bal, ori la spital”, zisese. Ce să
faaac? Nici picată cu acid sulfuric! Cum să
mă duc la un bărbat să-i spun „Ştii, te
iubesc!”? Preferam să-i dau de înţeles într-un
mod mai subtil sau chiar deloc, băgându-mi
nasul în reacţiile mele chimice, preferam să-
mi chinui sufletul punându-mi o mie de
întrebări decât… hodoronc-tronc. Asta numai
el putea s-o facă. Mai mult, nici măcar nu
ştiam ce-i cu el, dacă o fi sau nu însurat (ce-i
drept, n-avea verighetă, dar acesta nu era un
indiciu, că la vremea aia făceai rost atât de
greu de orice, chiar şi de verighete), poate
avea o logodnică, o iubită… În sfârşit,
recunosc că eram într-o situaţie doar o idee
mai fericită decât cea a colegei mele de
cameră îndrăgostită de Clark Gable în rolul
lui Rhett Butler. Deşi nu sunt chiar sigură că
situaţia mea era mai fericită decât a ei. Măcar
ea se consolase cu ideea că Gable, oale şi
ulcele,  n-o să-nvieze să vină s-o ceară de
nevastă. Şi nici Rhett Butler n-ar fi ieşit din
peliculă pentru chestiunea în cauză. Eu, în
schimb…

Într-o zi, Vasea n-a mai venit. De
obicei, îşi lăsa vestonul în hol, pentru a-şi
pune halatul peste cămaşă. Venea înaintea
mea. De fapt, ziceai că doarme acolo. Imediat
ce intram în linie dreaptă pe holul întunecos,
îmi aruncam ochii pe cuierul din stânga.
Prezenţa vestonului kaki, cu cele două stele
mici pe fiecare epolet, îmi transmitea o
siguranţă, o linişte şi o bucurie de nedescris.
Era semnul că el se află acolo, că îi voi auzi
vocea profundă, de bass răspunzându-mi la
„bună dimineaţa”, că frumoşii ochi negri se
vor opri o clipă asupra mea, că întreaga lui
fiinţă se va concentra, măcar pentru o
secundă, asupra fiinţei mele, cu o înclinare
uşoară din cap şi un zâmbet abia schiţat în
colţul gurii. Eram în stare să mă hrănesc ziua
întreagă din acest moment.
De vreo două ori, se întâmplase să nu văd
vestonul. Inima începuse să-mi bată altfel,
aerul devenise dens şi-mi ploua în suflet cu
tristeţe. Dar asta nu făcuse decât să-mi
amplifice bucuria revederii imediat ce
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deschisesem uşa laboratorului şi dădusem cu
ochii de el la masa de lucru. Îşi îmbrăcase
halatul peste veston, iarna era un frig cumplit
în laboratoarele ICECHIM-ului. Dar, oricât de
frig ar fi fost, nu se compara cu frigul care mă
cuprinsese – în plină vară – în ziua în care nu
mai văzusem nici vestonul, nici pe Vasea. Mi-
am zis că, cine ştie, o fi avut şi el o problemă
care l-a determinat să întârzie. Dar nu ştiu de
ce nu mă puteam convinge deloc. M-am
apucat de lucru, fără tragere de inimă. Pentru
prima dată, laboratorul mi s-a părut urât,
strâmt, am observat – tot pentru prima oară –
cât de crăpată era faianţa de pe mese. Am
ţipat la colegul meu de echipă fiindcă nu-mi
găseam mănuşile antiacide. Nici para de
cauciuc pentru pipetare. Pe care n-am mai
avut răbdare s-o caut, astfel că m-am apucat
să trag reactiv din sticlă cu gura prin pipetă
(oricum eram obişnuită, pare nu găseai decât
în ICECHIM, în laboratoarele din facultate
sărăcia era mare). În timp ce efectuam această
operaţiune de mare fineţe (un pic dacă măreai
presiunea, te trezeai cu reactivul pe limbă sau
chiar în gât), cineva a venit cu vestea: Vasea
murise.
S-a dus naibii pipetarea mea la mililitru, habar
n-am ce cantitate din reactiv am înghiţit. Mai
ştiu doar că m-am lăsat târâtă la duşul de
urgenţă de colegul la care tocmai ţipasem
înainte, stropită cu multă apă pe gura
încleştată, pălmuită ca să mi-o descleştez,
inundată în cavitatea bucală. N-a mai fost
nevoie să-mi introducă degetele pe gât să-mi
provoace voma; am vomat singură, de bună
voie şi nesilită de nimeni. Apoi m-au apucat
frigurile, tremuratul; m-au învelit degeaba în
pături. Am refuzat Salvarea, iar Zahangescu
nu m-a trimis cu forţa la spital, aşa cum era de
aşteptat. Dimpotrivă, îi uimise pe toţi când le-
a strigat: „Lăsaţi-o în pace! Nu de doctor are
nevoie!”. Doar el şi cu mine am ştiut că nu de
la reactiv îmi fusese atât de rău.
M-a trimis la Cămin şi mi-a spus să stau cât
am nevoie. Dar a adăugat că ar fi mai bine să
vin la cercetare, decât să stau închisă în casă.
Mi-a mai zis că, dacă vreau, încă îmi mai
poate schimba lucrarea, că nu-i târziu. N-am
vrut. Am dorit să continui, chiar dacă numai
eu ştiu cum nu m-am dezintegrat în particule
fine ori de câte ori am mai călcat de atunci în
laborator. Dar atât mai puteam să fac în

amintirea frumosului brunet cu ochi negri şi
voce de bass.

Mi-am luat lucrarea de Diplomă cu
nota 10. Singurul 10 din an. Dar nu m-am
putut bucura.

Rezultatele cercetării n-au mai
interesat pe nimeni. La scurt timp, a venit
revoluţia, „academiciana” fusese executată,
ICECHIM-ul lăsat în paragină, iar cercetările
în domeniul chimiei – date uitării.

Vasea nu mai apucase să-şi susţină
Doctoratul. Pentru că, înainte de toate, Vasea
era militar, Vasea avea un înalt simţ al
onoarei şi al datoriei. Dar asta n-ar fi fost
suficient să-i aducă moartea. Vasea avea, în
plus, ceva ce nu ştiu câţi dintre noi avem,
militari sau nu: simţul sacrificiului. Murise ca
să-i scape pe alţii.
Cu o zi înainte de a afla noi vestea, fusese la
aplicaţii cu plutonul pe care-l conducea.
Pentru prima dată, le dăduseră să
dezamorseze muniţie adevărată. Pentru a
elimina stresul la care sunt supuşi în astfel de
operaţiuni, la aplicaţii, geniştilor începători nu
li se spune când urmează ca muniţia oarbă să
fie înlocuită cu cea de război. Doar
comandantul de pluton ştie. În duminica
aceea, pentru plutonul lui Vasea venise ziua.
Iar pentru el, venise ceasul. Unul făcuse o
greşeală, iar el şi-a dat seama că e inevitabil
ca, în următoarele secunde, să se producă o
explozie şi că urmează să moară cât mai
mulţi. Regula spune că, dacă te arunci peste o
grenadă, înainte să explodeze, te dezintegrezi
tu, dar există mari şanse ca ceilalţi să scape.
Asta făcuse Vasea. Îşi salvase plutonul, cu
preţul vieţii lui.

La vreo săptămână de la tragedie, mă
căutase un soldat. Era „aghiotantul” lui. Îl
însoţea peste tot, chiar şi-n laborator.
-Domnişoara inginer, nu ştiu cum să-ncep…
mă cheamă Ristea.
Ştiam. Mi-l aminteam pe Vasea cum îi rostea
numele: „Du-te, Risteo, şi dă-le de mâncare la
căţei!” „De unde, tovarăşu’ locotenent, pe
sărăcia asta?” „Risteo, nu mă face să-mi pară
rău că te cunosc! Au fost vremuri de foamete
şi mai mare! Vezi că găseşti un pachet în
geanta mea; am luat nişte resturi de la Popotă,
că ăia tot le-aruncă”.
-Eu… am fost prieten cu tovarăşu’ locotenent
Vasilievici. Căpitan, post-mortem… N-am
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grade, domnişoara inginer, sunt un pârlit de
soldat, da’ m-a iubit ca pe fratele lui.
Apoi a continuat printre lacrimi:
-Şi pe dumneavoastră v-a iubit. Ce dragă îi
mai eraţi! Numai mie-mi spusese.
Da’ dumneavoastră n-avea curaj să v-o spună.
Zicea că pesemne n-aveţi ochi pentru el,
credea că nici nu ştiţi că există. L-am
contrazis. Eu am altfel de şcoală. Văzusem,
de-acolo din colţul meu, ceea ce alţii nu
văzuseră, iar tov căpitan nu îndrăznea să
creadă. Dar se hotărâse. Până la urmă, se
hotărâse. În ziua aia nenorocită, se trezise
vesel şi cânta. Când l-am văzut aşa, mi-a venit
şi mie să fluier. „Tu ce-ai, Risteo, azi? Nu
cumva fluieri a pagubă? Ori te pomeneşti c-oi
fi şi tu îndrăgostit?” „Nici una, nici alta,
tovarăşe locotenent. Da’ când vă văd aşa
vesel, m-apucă şi pe mine…” „Foarte bine!
Să te-apuce, Risteo! Bucură-te, că-n curând
ne-nsurăm! Auzi tu? Azi e duminică, mergem
la aplicaţii, dar mâine, cum intră în laborator,
cum îi spunem. Nu mai amânăm nicio
secundă. Vezi, dacă m-o părăsi curajul, să nu
mă laşi! Te duci tu la ea şi-i spui: A zis
tovarăşul Vasea că vă iubeşte şi vă roagă să
fiţi nevasta lui. Ordin! Ai înţeles? Că dacă nu,
Curtea Marţială te mănâncă!” „Am înţeles,
tovarăşe locotenent, să trăiţi! Da’ bine că v-aţi
hotărât odată, că prea vă perpeleaţi…” “De,
măi Risteo! Auzi, voi, la ţară, cum le spuneţi
fetelor că le iubiţi?” “D-apăi ce, le spunem?
Noi nu umblăm cu farafastâcuri d-astea
boiereşti. Semn din ochi, mişcare din cap,
bluza descheiată, mâna pe sub fuste, misiune
îndeplinită!” “Ţărani cocliţi ce sunteţi! Mă
îngreţoşezi!” “Cocliţi, necocliţi, tov lent, da’
noi, când punem capul pe pernă, dormim. Nu
ca dumneavoastră, perpeleală la foc mic, când
pe-o parte, când pe alta.” Mă iertaţi,
domnişoara inginer, aşa i-am zis. Şi el a râs.
A fost ultima dată când l-am auzit râzând.
Înainte să plecăm la poligon, a devenit
deodată serios şi-a zis, mai mult pentru el:
„Trebuie neapărat s-o cer. Se apropie sfârşitul
de an, după aia o să plece, cine ştie pe unde o
să ia repartiţie şi dac-am s-o mai văd.” N-a
mai apucat, zicea-i-aş de viaţă!, a luat cu el
cererea-asta. Şi eu nu ştiu dac-am făcut bine
sau rău că v-am spus. Da’ am zis că-i mai
bine să vă spun, că v-am văzut eu şi pe

dumneavoastră cum îl mai sorbeaţi din ochi…
pe sub ochelarii ăia de protecţie. Dacă vreţi să
vă duc la mormânt…
-Nu. Nu vreau, Risteo. Când mă gândesc la el,
vreau să văd un bărbat înalt, brunet, cu ochi
negri, nu un morman de ţărână. Ia banii ăştia
şi cumpără-i o lumânare şi-o floare. -Du-i-le
de la mine şi spune-i c-ai avut dreptate. N-
aveam doar ochi, ci şi minte şi inimă pentru
el. N-am respirat în ultima jumătate de an
decât ca să-i aud glasul şi să-l ştiu prin
preajmă. Du-te, Risteo!
-Ce floare să-i iau?
-Nu ştiu. Una cu petale multe. Dar, vezi, ai
grijă, să se termine la „mă iubeşte”!
-Adică cum?
-Nu ştii jocul acela? Când eram copii, îl
făceam cu frunze de salcâm. Rupeam câte una
şi ziceam: mă iubeşte, nu mă iubeşte, mă
iubeşte…
-Aha! Am înţeles!
-Şi nu uita… să hrăneşti câinii!

Uneori, ne hotărâm prea târziu. Alteori,
poate că nu întâmplător amânăm. Bine-ar fi să
putem ca, dintre toate lucrurile ce se lasă
amânate, cu cel puţin unul să nu ne jucăm,
amânându-l la nesfârşit, aşa cum nu ne putem
juca nici cu muniţia neexplodată: cu
sentimentele noastre de iubire. Dacă urâm un
om, ne grăbim să i-o spunem. Dacă ne supără,
ţipăm degrabă la el. Când iubim, facem tot
posibilul să ne ascundem: după sticluţe de
reactivi, în spatele ochelarilor antiacizi sau
pur şi simplu… după deget. Ori în spaimele
noastre de a nu fi ridicoli, greşit înţeleşi sau
neaveniţi. Uitând că, într-o zi, poate să vină
vremea de a dezamorsa muniţie de război,
adevărată, nu făcătură, din cea oarbă. Şi că
diferenţa de la fericire la nefericire se poate
reduce la… o grenadă. Sau, ca în jocurile
copilăriei, la o petală.

* Save our souls (en) - Salvaţi sufletele
noastre
** Our bodies (en) – Trupurile noastre
*** ICECHIM – Institutul de Cercetări în
Chimie
Mulţumesc scriitorului Tudor Costache
pentru deosebitele  cuvinte de apreciere la
adresa acestui text
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GOKSTAD

Georgiana Cristina DATCU

CAPITOLUL II : Islanda, un tărâm îngheţat
(...Continuare din Numărul 2...)

În vreme ce
„ameţitul” îşi făcea
bagajele spre Islanda,
Chester tot nu întocmi un
plan final cu ce să facă
odată ajunşi acolo, cu cine
să ia legătura sau unde să
doarmă, dar aceste „mici”
detalii se pare că nu-l

deranjau pe Max.
- Ţi-am zis să mă laşi pe mine. În câteva clipe
îţi terminam planul şi erai şi mulţumit de el.
- Bine, hai, ia foaia şi fă planul! Să nu mă mai
sâcâi atât.

Câteva clipe la birou, câteva înmuieri în
cerneală ale penei de vultur roşiatic şi gata cu
planul şi lista.
- Poftim! Simplu, la obiect şi uşor de urmat.
Nu crezi?

Într-o anumită lume, acea listă era
splendită: haine groase, periuţe de dinţi, bani,
nimicuri, paşapoarte, aparate de fotografiat,
„actele”, câteva cărţi (pe tema călătoriei),
costumele de oraş, gală şi rezervările (atât pe
vas cât şi la hotel, pension), dar această listă
era prea simplă pentru Chester.
- Ce-i asta? Eu cred că glumeşti! Asta numeşti
tu listă de voiaj? O să plecăm o lună jumătate
şi doar atât să împachetăm?!
- Dar, în afară de ce-i acolo, ce mai vrei să
iei? Casa, ce?!

Moment de tăcere şi o retragere
furtunoasă a celui din urmă.
- Tu îţi iei ce vrei, eu ce vreau!

Chester ieşi din cameră, trântind uşa
puternic.
- „Iubire”, „iubire”, am uitat să stabilim cine
face rezervările! Tu sau eu? strigă plin de
ironie şi amuzament Max.

O privire furioasă.
- Dacă nu te superi, am să le fac eu, dragă
Max.

- Bine, cum spune maiestatea sa! exclamă
acesta.

Ora mesei. Iarăşi aceeaşi întârziere
sâcâitoare a prinţişorului. Şi în sfârşit apare.
- Te anunţ că rezervările le-am făcut şi
plecăm peste două zile. Am lăsat ceva timp ca
să mai aranjez câteva afaceri în oraş şi să-l
anunţ pe tata. Dacă ai observat, totul trebuie
rezolvat mâine şi tot mâine trebuie să
ajungem şi la cealaltă casă a bunicului, din
Cambridge.
- Cu ce ocazie? Nu am mai trecut pe acolo de
ani de zile, spuse acesta surprins.
- Trebuie să luăm ceva necesar pentru
călătorie. Poţi să nu vii, dacă ai alte treburi.
Nu-i nicio problemă.
- Hai, termină! Logic că o să vin cu tine. Cine
ştie ce iei şi n-o să poţi căra. Şi apoi o să mă
cerţi că totul e numai din cauza mea, că nu te-
am ajutat când ai avut nevoie şi bla, bla, bla...

Încerca să-l facă să zâmbească,
strâmbându-se.
- Cum vrei, nu eşti obligat.

Acea noapte nu urma să fie una foarte
liniştitoare. Max tot nu reuşi să-l
îmblânzească pe Ches, care era încă nervos
din cauza listei. Se gândi să dea o mică
petrecere înainte de plecare. Nu una
grandioasă, doar câţiva prieteni, domnişoare
şi mult, mult whisky... Reacţia lui Chester la
această idee...să zicem că nu urma să fie una
plăcută.

Incidentul nu rămăsese deloc îngropat,
astfel încât micul dejun...
- Ce, trebuie să-l iau singur? exclamă destul
de indignat Max. Of, Doamne, ce încăpăţânat
mai este băiatul ăsta! Dă şi omul o mică
petrecere, fără incidente, fără prea multă
gălăgie, mă lasă să iau singur masa şi de data
asta am fost şi punctual, sau nu, Neil?

Un om în vârstă de vreo 45 de ani, păr
cărunt, ochii verzi, c-un caracter ireproşabil i
se adresă pe un ton plin de respect şi
subordonare:
- Desigur, domnule, de această dată aţi venit
la timp, dar domnul Bening m-a rugat să vă
spun că-i pare rău, dar nu poate lua masa cu
dumneavoastră deoarece o problemă s-a ivit
la birouri şi a fost chemat, dar speră că o să-l
aşteptaţi în gară, la patru, pentru trenul de
Cambridge.
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- Aşa a zis? Atunci nu mă pot plânge,
sărăcuţul de el! La cât a plecat Neil? Era
furios pe mine, din cauza celor petrecute
aseară?
- De furios era, domnule, dar nu pe
dumneavoastră. Şi... în jur de 7:30 a plecat.
Altceva mai doriţi, vă mai pot ajuta cu ceva?
- Hmmm....
- Atunci, vă rog să mă scuzaţi, domnule.
- Da, du-te, nu-i nicio problemă şi mersi,
bătrâne.

În timp ce „se juca” cu micul dejun, se tot
gândea: „Ce naiba i s-o fi întâmplat? El nu
era prea implicat în afacerile tatălui său.
Sper să nu se opună acesta că apoi o să se
aleagă praful  de aventura noastră.”

Acea zi urma să fie una destul de agitată
pentru amândoi. Aveau o groază de afaceri de
încheiat înainte de a pleca, deşi, până la ora
trei, terminaseră să aranjeze totul şi să nu se
mai îngrijoreze în privinţa celor ce-o să
rămână de făcut deoarece domnul Bening se
oferi să aibă grijă de cele două magazine de
antichităţi şi de asemenea de bijuteria
„Henri”. Ceva parcă tot nu era în ordine.
Lipsea ceva. Dar ce?

Ora patru. Trenul urma să plece şi
nici urmă de Max:
- Ce s-o fi întâmplat cu el? De ce nu apare?

Deodată, o voce caldă se auzi din spatele
lui. Atunci zări o tânără domnişoară ce îi
zâmbi un pic ironic.
- Hai, zi! N-ai spus tu că nu-i obligat să vină?
Parcă aşa i-ai spus la masă, sau m-ai minţit?
- Iubito, cum poţi să crezi că te-aş minţi eu pe
tine, tu, îngeraşul meu scump şi drag?!... Hai,
dă-mi un pupic mic, haide, unul mic, nu ne
vede nimeni!
- Chester, ce te-a apucat? Nu în public!
Termină! Hai, nu mă supăra! Slavă
Domnului! Vine şi celălalt ameţit.
- Max, Max, aici!

Puţin intrigat de strigătul domnişoarei, se
îndreptă către ea şi Chester.
- Bună, Ches! Îmi cer scuze pentru întârziere.
Am fost reţinut un pic mai mult la bijuterie,
dar totul este rezolvat. Tatăl tău a fost de
acord să preia el controlul o vreme.
- Ciudat! Şi magazinele tot el le-a luat? Şi
altceva ce s-a întâmplat prin oraş, pe la firme?
Clienţi nemulţumiţi? Ai aranjat totul, da?

O mică schiţare de cap spre domnişoară îl
făcu pe Ches să-şi aducă aminte că n-o
prezentase pe îngeraş lui Max.
- O, scuză-mă! Unde îmi sunt manierele?
Cum am putut să uit? Max - lady Angel de
Laclos, îngeraş - bunul meu prieten, Maximus
McFarou. Această scumpă domnişoară, dragă
Max, este nimeni alta decât iubita mea
verişoară din Nantes. Ultima oară când am
văzut-o a fost acum 7 ani, pe când micuţa se
pregătea de nuntă cu contele Valmont.
- A.., da, cum s-o pot uita pe domnişoară?!
Eram îndrăgostit lulea de dânsa pe acea
vreme. Prima mea dragoste neîmpărtăşită.
- Aşa-i, îngeraş , nu-ţi poţi închipui cât a
putut să sufere acest crai după tine! Cel puţin
nu-mi venea mie a crede cât suferea! El, acel
Don Juan de Marco, celebru prin tot Parisul şi
toată Londra, să se îndrăgostească tocmai de
verişoara mea. Logic, tu n-ai ştiut nimic, dar
acea vară a fost infernală pentru amândoi. Tu
urma să te măriţi încă de la o vârstă fragedă,
15 ani, cu contele, ceea ce reprezenta o
tragedie pentru Max, iar iubita mea, Cecil, de
asemenea, cu nimeni altul decât cu
nemernicul de Trouvel.
- Bieţii băieţi! Ce să facă soarta din ei!

Zâmbi suav, soarele încă jucându-se pe
chipul ei în amurg...

O linişte se aşternu în compartimentul
trenului şi fiecare dintre ocupanţi acum era cu
gândul la acea perioadă din viaţa lor. Lui Max
nu-i venea să creadă că prima lui iubire era
acum din nou lângă ei şi era mult mai
frumoasă decât pe acea vreme. Acea tânără
domnişoară de cincisprezece ani se
transformase într-o femeie superbă, cu ochii
căprui, cu părul la fel de buclat ca pe acea
vreme, cu trupul la fel de ispititor şi felul de a
vorbi tot calm şi calculat; mereu te încuia.
Obrajii rumeni şi buzele ei roşii şi suculente
te ameţeau. Era nespus de frumoasă.

Chester, cu ochii pe geam, îşi revedea
iubirea la fel de fugitiv precum peisajul ce se
desfăşura în faţa sa. Nu-i venea să creadă că
au trecut şapte ani de când n-o mai văzuse pe
Cecile şi că acum ea era contesa de Trouvel.

Toţi erau trişti, dar veseli în acelaşi timp.
Parcă soarta îi pusese în contact cu trecutul
dureros de pe malul Loirei.
- Şi, madam, ce gânduri vă aduc pe aici? De
ce a trebuit să părăsiţi Nantes?
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- Monsieur, nu doresc să fiu nepoliticoasă, dar
„je ne suis pas une madame, je suis une
mademoiselle” (Nu sunt o doamnă, sunt o
domnişoară).
- Dar cum vine asta? Dumneavoastră nu
sunteţi contesa de Valmont?
- Am fost contesa de Valmont şi încă sunt,
numai că soţul meu a murit, Dumnezeu să-l
ierte, doar la trei ani de la cununie, lăsându-
mi o viaţă de lux şi libertatea în care să
trăiesc, scumpul de el, iar eu, după moartea
sa, am dorit să-mi recapăt numele de fată
deoarece Valmont îmi crea multe probleme,
mai ales în străinătate.
- Cum vine asta, îngeraş? Ce a făcut
nemernicul ăla?
- Se pare că a fost om cinstit până la moarte,
dragul de el, dar intrigile familiei, care nu m-a
dorit niciodată, au fost prea puternice,
făcându-mă să cedez la propunerea lor de a
renunţa la numele Valmont.
- Dar moştenitori n-ai reuşit să-i dai
răposatului pentru ca familia să te lase în
pace? întrebă destul de îngrijorat Max.
- Nu, nu ne-am dorit, fiind prea devreme. Ne-
am închipuit că avem o viaţă în faţa noastră şi
ar fi mai bine doar să ne distrăm,
nepreocupându-ne de copii.
- Of,  îngeraş! Dar cum a murit nefericitul?
- Destul de stupid a fost motivul pe care mi l-
a dat familia lui. După ei, ar fi căzut de pe cal
la vânătoare, dar ştiu sigur că a fost asasinat
de Trouvel, cel despre care vorbeai tu mai
devreme. Se pare că acei doi oameni aveau
ceva de împărţit în afaceri, ceva ce nu prea i-a
convenit lui Trouvel şi lui Cecile. Da, dragă
vere, o cunosc pe scumpa ta Cecile şi te
asigur că pe tine te-a jucat aşa cum a vrut şi
aşa face şi cu bietul Trouvel. El o iubeşte
nebuneşte şi nu vede cum îl manipulează. Mi-
e milă de el.
Următoarea staţie: Cambridge. Vom ajunge
în 15 minune. Următoarea staţie:
Cambridge...
- Deci, să ne pregătim să coborâm,
mademoiselle de Laclos. Îmi închipui că şi
dumneavoastră veniţi cu noi la conacul Angel
Hell. Sau nu? întrebă Maximus.
- A...,am uitat să-ţi spun aseară scopul
călătoriei noastre la conac. Era pentru a mă
asigura eu că îngeraş se va instala fără
probleme la conac, deoarece de acum încolo o

să o avem ca vecină - bine, un pic cam
departe - dar vecină, pe Angel.
- Credeam că ştiţi, Monsieur! Papa Bening
mi-a lăsat acest drept de a sta aici, chiar dacă
această casă este a lui Chester. El mi-o lasă
mie în grijă cât plecaţi, apoi, când vă
întoarceţi, am să mă mut la conacul Ziu, să fiu
mai aproape de el. Nu mă scapă din ochi nicio
clipă, are mare grijă de mine, scumpul de el.

Târziu în acea noapte, cei doi luară trenul
înapoi spre Wells, puţin cam trişti, dar
bucuroşi de hotărârea lui Angel de a rămâne
în Anglia o bună bucată de vreme.
- De ce nu mi-ai zis că aveam să se întâlnim
cu ea? Doar ştii cât am iubit-o!
- Ai terminat? Nu te mai plânge atâta şi zi
mersi că acum e din nou liberă şi la fel de
frumoasă ca atunci când ai văzut-o pentru
prima oară la Nantes.
- Într-adevăr, mersi îngeraş. Apropo, îngeraş,
la cât trebuie să plecăm mâine?
- Max, termină! Iar vrei să ne supărăm? La
patru după-amiază trebuie să fim acolo
deoarece la cinci jumătate plecăm, sau cel
puţin aşa mi-a spus căpitanul.
- Ce căpitan?
- Ce să-ţi fac dacă mă superi? Nu afli nimic!
O să plecăm chiar cu vasul lui Scott Xpelius.
Nu-l mai ţii minte? A fost cu noi la Oxford şi
apoi la Cambridge. Era nebunul care a ars
vasul de plastic din muzeul colegiului.
- Nu-mi spune că a ajuns căpitan, trăznitul
ăla... Ce o să se aleagă de călătoria noastră?

Şi un zâmbet copilăresc apăru pe
chipurile celor doi.
Următoarea staţie: Wells. Vom ajunge în 15
minute. Următoarea staţie: Wells...
- Max, ce naiba! Încă nu ai terminat de
împachetat? Într-o oră trebuie să plecăm.
Maşina deja a venit şi tu ai un musafir în
bibliotecă. Hai, lasă alea, o să-i spun lui Neil
să termine. Du-te sus la mansardă şi ocupă-te
de musafir!
- Păi, parcă ziceai că e în bibliotecă musafirul
meu, spuse derutat Max.
- Ei, am greşit. A urcat la mansardă. Acum
hai, grăbeşte-te! Of, ce să mă fac eu cu tine?!
Mă duci în prag de disperare.

Urcând scările către mansardă, Max simţi
un miros plăcut de lavandă învăluindu-l.
Ajungând acolo, zări la fereastră o tânără
domnişoară ce admira peisajul, îmbrăcată
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într-o rochie superbă de mătase roşie şi cu
părul strâns, jucându-se c-un fir rebel ce se
pierdu pe gât.
- Bonjour, mademoiselle de Laclos! Ce vânt
vă aduce pe aici? zise Max, încântat de
surpriză.

Deodată, o tânără englezoaică se întoarce
şi, cu ochii ei verzi plini de furie, părul roşcat
şi tot trupul ei suplu demn de admirat, îi
reproşează pe un ton calm, dar nervos în
acelaşi timp:
- Ce bonjour, ce mademoiselle de Laclos?
Cine mai este şi asta? Acum cu cine mă mai
înşeli neruşinatule, nemernicule? Mă faci să te
aştept toată ziua ca o proastă la „Travosil” şi
acum îmi vii cu bonjour?
- Elisabeth, Liz, iubire, calmează-te, iartă-mă,
am uitat să te anunţ că plec la Cambridge cu
Chester, iartă-mă, iubire! Ce prost! Cum am
putut? Iubire, mă ierţi?

Se aşeză în genunchi, sărutându-i mâna,
mângâind-o.
- Hai, iubire, iartă-mă! Ştiu că am fost un
nemernic. Nu am vrut.
- Hai, gata! Termină! Dacă intră Chester?
Ridică-te!
- Şi ce dacă intră? Ce, nu eşti tu iubirea mea?
Nu am voie să te sărut, să te alint?

Şi-o strânse deodată la piept, numai că
momentul fu spulberat de ... intrarea lui
Chester.

- Scuzaţi, dar, Max, trebuie să plecăm! Hai
repede!
- Bine, vin imediat! Doar cinci minute.
- Unde pleci, de ce nu mi-ai zis că pleci? A,
nu se poate, nu-mi spune că pleci cu
mademoiselle de Laclos, nu?
- Iubire, cum poţi crede asta? Plec cu Ches o
lună în Islanda. Promit să-ţi scriu. Pa, amore!

Şi repede o luă la goană pe scări, strigând
după Neil dacă a luat bagajele şi, urcând în
maşină, porniră spre docuri, lăsând-o pe
Elisabeth furioasă la geamurile mansardei.
- Ce ţi-am mai făcut acum? De ce nu mi-ai
spus că era Elisabeth? Am confundat-o cu
Angel şi îţi închipui ce a ieşit...
- Ţi-am zis că într-o bună zi o să faci o gafă şi
toate cinci o să afle cine este cu adevărat
„puiuţul” lor drag.
- Nu spune asta nici în glumă, Ches! Tu nu-ţi
dai seama ce zici. Păi, dacă Elisabeth află
despre Julie, mă omoară. Dacă Julie află
despre Halie, o să scrie un articol de toată
frumuseţea despre mine în ziar şi, la rândul ei,
dacă Haile află despre Jewel, am să mă
lipsesc de două bombonele nemaipomenite
şi...care era a cincea?
- Of, tontule, Ecaterina, fiica lui sir Wales! Ai
grijă cu ea! Mai bine o rupi până nu te pui rău
cu tatăl ei!......

Dansul iubirii
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POESIS
Alexandru BIROU

Răsplata

Când treaba care-o faci nu e apreciată,
Când osteneala nici nu este observată,
Când simţi că tot ce faci nu are vreo valoare,
Şi pierzi şi ce-a mai rămas din stimă şi onoare
Adu-ţi atunci aminte că şi albinele strâng
miere,
Şi nu le face nimeni vreo apreciere.

Ca să-i slujeşti pe alţii adesea nu-i uşor
Dar fă-o pentru tine, căci lor nu eşti dator,
Slujeşte mai cu râvnă, rămâi nezdruncinat
În lucrul ce de şef ţi-a fost încredinţat,
Căci orice osteneală făcută din iubire
Îşi va primi-ntr-o zi o dreaptă răsplătire.

Sonet inocenţei

-Bunicule, soarele noaptea unde se duce?
-Se duce şi el să se culce!!
-Dar licuricii de pe cer,
De ce noaptea sunt şi ziua pier?
- Nu sunt licurici, sunt stele!!
Şi hai fă nani Ştefănele!!
-Dar peştii de ce nu vorbesc,
Şi florile se ofilesc?
Aşa vrea D-zeu!!... nani!!
-Dar gheţarii de ce se topesc,
Şi oamenii îmbătrânesc?
-Aşa vrea D-zeu!!, gata nani!!
-Bunicule, ţie de ce nu-ţi ajung banii?
-Aşa vrea... ssst nani!!!!

Anastasia

Când o văd cum mă priveşte,
Ca o floare într-o câmpie,
Mă uit la ea cum gângureşte,
Ca apa cristalină,
Ce din zâmbet izvorăşte,
Din lumea ei divină.
Inima mi se topeşte,
De noroc şi bucurie.
Veselă mereu glumeşte,
Are planuri de om mare,

Grăbindu-se să iasă-n lume
În landou, nu pe picioare.
Dar bunica o amăgeşte,
Îi ia capul în poala rochii,
Basmul nu şi-l mai sfârşeşte,
Că nepoata ... închide ochii!!!

Utopie

Gândesc că orice utopie
Este o sete după ce ar trebui să fie,
Deşi defectul ei,
Stă în avalanşa de idei
Şi nu în realizarea lor
Pentru un alt viitor.
Utopia este teoretic o dezertare
A sufletului din viaţa înconjurătoare,
Dar utopia este şi un fel de regenerare,
Pentru popoarele aflate în fosilizare,
Iar un popor lipsit de utopie,
Va fi condamnat la scleroză - pe vecie.

De ziua ta…

Neobosită eşti femeie,
Ca vântul, ca marea,
Ca râul de munte, ca zarea,
Străin ţi-e popasul, iar pasul
Şi vrerea, avântul, puterea,
Nicicând n-au răgaz.
Judecata-i speranţă,
Şi ochiul ţi-e treaz.
Eşti soţie şi mamă,
Bunică şi soacră.
Oare, astea toate
Cum de se-mpacă?
De unde voinţă,
Curaj şi tărie?
De unde putinţă,
Şi-n braţ bărbăţie?
De ziua ta, femeie,
Îţi dăruiesc această... poezie,
Alături de-un zâmbet şi-o floare,
Şi-o mică urare:
Să fii sănătoasă!
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Quasar îndrăgostit

Ca un quasar întârziat  ce vine de departe,
Am să-ţi apar în vis întrun miez de noapte,
Şi-am să mă strecor instantaneu vibrând,
La tine în cameră prin fulgerul unui gând.
Şi ca un iubit mă voi aşeza lângă tine,
Să te seduc, să te fac să vrei
Întro risipă de strânsori divine
Să te fac să crezi în idei,
Şi întro orgie fără de sfârşit
Să mă pierd în dulci dispute,
Să uit, de fapt, pentru ce-am venit.
Să uit de iubirile necunoscute.
Şi când mă voi trezi din visare,
Părul ţi-l voi împleti uşor,
Pe frunte îţi voi da o sărutare
Şi-apoi grăbit voi dispărea după un nor.

***
Ce paradox şi ce enormitate
Să găseşti în stele înaripate
Iubire instantaneu vibrând
În fulgerarea unui gând.

Măsura

Fiecare om pe lume are o măsură a sa
Care nu se compară nici cu-a ta şi nici cu-a
mea,
Eu, ocupat peste măsură, am la gânduri zi de
zi,
Că nu mă pot întrece şi nici măcar dezmetici,
Chiar în tainice momente fac să-mi fie tot mai
greu
Că nu respect măsura şi poftesc ce nu-i al
meu.
Dar m-aduce conştiinţa iar pe linia de plutire,
Mii trimisă-ntotdeauna spre a mă scăpa de
ispitire,
Este bine să ţii măsura hotărât pe drumul tău,
Căci dacă te îndepărtezi şi eşti pe cale să devii
rău.
Mai apoi îţi vei da seama, că nu mai ai putere
Că ai depăşit măsura şi putinţa-i în scădere.
Este vremea să te uiţi cât mai des până în sus,
Că dacă nu socoteşti măsura în regrete vei fi
pus,
Şi nu vei şti când măsurătorul, vine cu măsura
sa,
Să te măsoare, să te-strângă de unde nu vei
scăpa.
Prăbuşirea unui om se măsoară întotdeauna,

După înălţimea de la care a căzut după ce a
trecut furtuna.
Dacă cerne astăzi viaţa, peste noi doar
judecăţi,
Unde ne este măsura? Se arată-n nedreptăţi?
Că ni-s mâinile mânjite şi ochii privesc
poftind,
Sub armură ni se pune din rugină rând cu rând
Şi până este momentul să revină la ce-am fost,
Hai să respectăm măsura că are şi ea un rost.

Ard

Gândurile câteodată mă-nconjoară
Cu lacrimă şi cânt,
Mă zbat în neputinţă
Ca orice fiinţă,
Oropsit de hazard
Între cer şi pământ,
Dar ard.
Sunt umbră şi soare,
Sunt iarbă şi floare,
Sunt hău şi înălţime,
Sunt eu însumi şi mulţime,
Dar ard.
Sunt viscol şi căldură,
Sunt dor şi uitare,
Sunt dragoste şi ură,
Sunt ţărm şi mare,
Sunt foc mocnit de vreascuri ude
Dar nimeni nu mă aude,
Dar ard.
Mai am şi păcate,
Sunt nimic şi de toate,
Dar ard.

Suflet pustiu

Împrăştiat mi-e gândul, mi-e sufletul pustiu,
Mă simt obosit şi nu am puteri să scriu,
Chiar dacă mai demult ştiam ce vreau să fac
Şi-am căutat mereu din drum să nu m-abat,
Un gust amar în gură am şi mă simt lipsit de
vlagă
Şi nu găsesc nimic care să-mi placă, să m-
atragă,
Prin hăţişul vieţii mă chinui şi mă zbat,
Am pus atâta sârg! La câte-am renunţat!
Dar m-am pierdut pe căi necunoscute,
Făcând lucruri vrute şi nevrute,
Împrăştiat mi-e gândul, mi-e sufletul pustiu,
Mă simt obosit şi nu am puteri să scriu.
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DOBROGEA JUVENILĂ

DE-O VÂRSTĂ CU PRIMĂVARA

Elif SAMEDIN – clasa a XII-a, CNMB, Constanţa

M-am gândit,
deseori, ce-i face pe
oameni fericiţi?

Din noianul de
răspunsuri posibile, aleg
unul şi nu la întâmplare.
Pe mine, acum, mă face
fericită faptul că am
împlinit 18 ani.

Am întrebat-o pe adorata mea bunică:
-Bunico, eu ce sunt acum? Încă un copil, o
adolescentă sau deja sunt majoră?
-Eşti o primăvară!, mi-a răspuns bunica.

Deci sunt de-o vârstă cu primăvara şi
încerc să desluşesc această taină.

Ce este primăvara? O reînviere, un
anotimp, o renaştere, un început, o stare în
care exulţi în faţa sublimului sau este o fire de
la „a fi – fire”? Aş mai adăuga că primăvara
este o aşteptare, căci eu până acum am
aşteptat să cresc, iar acum aştept să devin,
devenirea întru fiinţă.

Simt nevoia să fiu recunoscătoare
cuiva, să fac un exerciţiu de mulţumire.
Păstrez în sufletul meu ca într-un sipet preţios
toate comorile culese din ceea ce mi s-a
hărăzit a fi „întâlniri miraculoase” cu
familia, cu dascălii mei.

Cel mai bine ar fi să încep cu un
cuvânt de recunoştinţă pentru părinţii mei,
căci fără edificiul lor afectiv, viaţa mea s-ar
ruina.

Gândul mă duce, ca întotdeauna, la
aceea care m-a iniţiat de la primii paşi –
bunica mea, neni, cum îi spun eu. Ea m-a
ajutat să îmi iau zborul, m-a ocrotit să nu fiu
rănită, mi-a întins mâna când am căzut, m-a
îndemnat să fiu lacomă în a învăţa şi a
cunoaşte şi, mai presus de toate, m-a învăţat
să nu cer nimic, dar să fac totul pentru a
obţine ce vreau.

Mereu lângă mine, a vrut să vadă cum
reuşesc să-mi fabric singură şi să-mi apropii

norocul. Neni mi-a cultivat râvna pentru carte,
a insistat până învăţătura a intrat în fiinţa mea,
încât azi, nu mai pot fără să învăţ. Neni a
trecut proba timpului, însă, în această
primăvară, când eu am împlinit 18 ani, iar ea
81, a fost internată la spital, căci respira
anevoie.
Am simţit că îmi fuge pământul de sub
picioare, dar ea, cu duioşia lumii în glas, mi-a
spus:
-Fata mea, ca să creşti tu, trebuie să scad eu...
Te privesc din crepuscul şi mă bucur să văd
primăvara şi zodia răsăritului sub care
existăm astăzi.

Lecţia aceasta a însemnat mult pentru
mine, căci am înţeles că există lucruri mai
importante decât banii, că trebuie să îmi
limitez visele, să îmi doresc cât mă ţine
organismul, să nu îmi propun un barem care
ţine până la 10, iar eu să pot până la 8.

Primăvara aceasta mi-a produs exuvii
în suflet, dar şi întrebări majore, căci mă
întreb ce e viaţa, ce va fi viaţa mea fără neni
şi cred că imaginea cea mai reprezentativă
construită despre viaţă am întâlnit-o într-o
sintagmă ce dă titlul unei cărţi: „Zbor în
bătaia săgeţii” (Horia Roman Patapievici),
iar eu mă pregătesc să zbor asemenea
fluturelui care iese din crisalidă şi aripile mă
poartă spre devenirea mea.

Viaţa îmi iese în cale asemenea unui
cireş înflorit şi fiecare floare îmi transmite
câte un mesaj. Simt că sunt înfrăţită cu pomul
acesta şi îi şoptesc: „Spune-mi, cireşule
înflorit, ce drum să aleg?”

Cred că amândoi avem un destin,
avem aşteptări, trăim sub orizontul unui timp.
Ştiu că eu aştept iubirea, prieteni ideali,
profesori cu har, aştept întâlnirea cu lumea
din orizontul studiului. Privesc lumea ca un
miracol şi înţeleg rostul meu în aceasta.
Aştept întâlnirea cu mine însămi, iar această
primăvară este certitudinea devenirii mele.
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POESIS

Gabriela Marieta SECU
De ce m-aş face vis?

Am înţeles,
Prin Univers
Sunt umbra
Răsăritului pierdut
Într-un apus
De început...
De ce mi-aş face
Vise de aripă?
De ce m-aş face
A frunzelor risipă
Când vara mea
De secetă fierbinte
De-un curcubeu rotat
Nu-şi mai aduce aminte?
De ce să bat cu gândul
În orişicare poartă,
Când iată,
Câinii timpului
Mă latră
De parcă
Lumea în lanţuri ferecată
Ar fi zidită
Într-o cruce de piatră?
Rămân
O lacrimă de izvor
În depărtarea toamnei care
Îngemăna-va iar văzduh şi zbor
Cu-o margine răzvrătită
Mare...
Iar mint
Că-mi vine bine
Disperarea,
Singurătăţii geamănă în val,
Dar toată lumea asta Fără tine
Oricât de plină
Îmi e aproape
Searbădă în coşmar...

Locuim fiecare într-o altă poveste

Dragul meu, noi
Nu locuim în aceeaşi poveste,
Alungă cât mai ai timp
Amăgirile...
Pragmatic
Priveşte
La spaţiul rămas fără clipe...
Mulţumeşte-te cu:
„N-a fost să fie”
Dincolo de iubirea
Tăinuită adânc...
Nimeni nu e vinovat
În povestea noastră
De dragoste imposibilă
De prezentul ce n-a apucat
Să ne ajungă...
Pentru o clipă de fericire
n-am vrut să împart
Nefericiri altora...
Să mă ierţi
Dacă poţi
De iubire...
Îmblânzeşte-ţi
Paşii hoinari
Locuim fiecare
Într-o altă poveste
Locuim
Într-un alt calendar...

Timpul
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Nu aprinde lumina!

Nu aprinde lumina
Rămâi încă vis
Aproape de vina
Fructului interzis...
Rămâi miez de clipă
În sufletul meu
Să-ţi fiu poate aripă
De atunci, de mereu...
Să-ţi fie de mine
Şi aşteptările mele nedefinite...
Copac fără rod
Să-mi fie de tine
Frunzar şi prăpăd...
Nu aprinde lumina
Nu aprinde nimic
Ne bântuie vina
De scrum şi de frig...

Irepetabil

Irepetabil...ireal...imposibil

În noaptea asta
Nici nu există depărtările
Nici timpul
Şi nici tăcerea aia vinovată...
Suntem doar noi
În faţa telefonului
Ce nu are sunete
Şi nici curaj
Să ne facă pe amândoi
O singură lacrimă...
Îmi răsucesc o şuviţă de păr
Gustându-ţi amintirea
Cuvintele nu pot umple
Ochii înfometaţi ai iubirii...
Am rădăcinile cu muguri de aripi
În toamna culorilor parfumate
Şi totul
Rămâne:
Irepetabil...ireal...imposibil...

Mai am un singur gând
- După Mihai Eminescu -

Mai am un singur gând
În criza asta gravă
Să cer azil curând
În lumea scandinavă
Acolo-aş mai putea
Eu cetăţean de stânga
Să mă dezleg de lunga
Tristeţe a mea...

Nu vreau să fiu bogat
Nu-mi trebuie vile
Maşini, piscine, iaht
Vreau cât mai multe zile
Să pot iubi mereu
Tot ce mă înconjoară
Şi pentru biata-mi ţară
Să-L rog pe Dumnezeu

S-o umple de lumină
Din inimi şi din soare
Iar Dumnezeu să vină
Şi pe la noi – arare
Să-mi fie liniştiţi
Ultimii ani de viaţă
Să-i scoată din ceaţă
Pe cei năpăstuiţi

Că sunt atât de mulţi
Şi-atât de fără vlagă
Proşti sfertodocţi ori culţi
În ţara-mi tare dragă
În care mintea mea
Bătută de dileme
Irumpe poeme...
Atât aş mai vrea!

Primăvara
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NAŞTEREA BESTIEI

Atila MUSTAFA

„Visele ne readuc aminte de lucrurile
pe care dorim să le îngropăm.”

- Unde sunt? Unde mă aflu?
Devenise impacientat şi simţea cum îi bătea
inima din ce în ce mai tare. Simţea ameţeală,
dureri de cap, că i se înceţoşează vederea, că
nu mai poate respira şi avea senzaţie de vomă.
Acest loc, în care numai întunericul exista,
arăta precum abisul, în care orice persoană
începea să-şi piardă nu numai sănătatea fizică,
ci şi pe cea mintală. Nu avea frică de
întuneric, însă ştia că nu putea rezista foarte
mult într-un loc în care nu îţi poţi folosi
vederea.
- Ce este acest loc?
Începuse să ţipe cât îl ţineau plămânii.
Nemaiputând să stea în picioare, îngenunche
şi-şi puse mâinile pe cap.
Acest loc nu există, este doar un vis. Nimic de
aici nu este real, îşi spuse în gând
- Eşti sigur? se auzi o voce slabă din acel loc.
Eşti sigur că nu există, sau poate că tu nu vrei
să existe pentru că nu poţi supravieţui aici?
Auzind această voce, îşi mai reveni puţin, se
ridică în picioare şi strigă:
- Cine eşti? Ce vrei de la mine?
- Doresc să te pregăteşti pentru test. E timpul
pentru naşterea ta.
- Cum să mă nasc? Sunt deja născut.

Vorbea cu o voce răstită şi se tot
învârtea ca să audă de unde venea vocea.
- Tu te-ai născut?!, rânji vocea. Nu mă face să
râd. Eşti doar un cocon amărât al unei larve şi
mai amărâte. E timpul ca fluturele să iasă din
cocon...
- Ai înnebunit? Spune-mi unde eşti?
Era dezorientat şi iritat pentru că nu ştia cine
sau ce îl folosea în jocul acesta ciudat.
- Dacă mă vrei, atunci vino după mine! Îţi
mărturisesc însă că nu mă poţi găsi cu ochii
tăi.

Nu pot găsi cu vederea...Acest lucru se
adeverise...Oare mai era o altă vedere ce
trebuia descoperită?

În acel moment, el realiză că, deşi
fiecare om putea să vadă prin ochi, mai
existau şi ochii minţii. Ştia ce avea de făcut,
un lucru nebunesc, dar nu avea altă scăpare.
Luându-şi poziţia de meditaţie, cu picioarele
încâlcite şi cu mâinile împreunate, începu să-
şi controleze respiraţia, reducând-o până ce
corpul nu mai putea să se mişte. După ce reuşi
să-şi controleze corpul, avea să-şi golească
mintea de orice gând cu cuvintele pe care le
învăţase: „Nu există gând care să îmi
blocheze mintea, nu există gând pe care să nu
îl controlez. Acum gândurile vor dispărea, iar
în calea lor nu va exista decât un gol”.
Repetând aceste cuvinte, dobândi controlul
mental. Era pregătit.

În urma unui gând care îl fulgeră, îşi
pierdu echilibrul şi căzu cu faţa în jos. Dorea
să se ridice, însă nu mai avea nicio vlagă în el.
Meditaţia îi consumase toată energia. Avea să
rămână în acel loc pentru o veşnicie.

Auzi paşi care se apropiau de el, însă
nu putea să-şi ridice capul. Apoi îşi dădu
seama că oricum nu putea să vadă cine era.
Simţea două mâini care îi atingeau faţa.
Mâinile, care păreau catifelate şi gingaşe ca
ale unei femei, îi ridicară faţa  şi  doi  ochi  ca
ai  unei  pisici  îl ţintuiau.
- Eşti chiar patetic, îi spuse vocea râzând. Nu
poţi să faci o amărâtă de meditaţie.
Când a auzit vocea de aproape, şi-a dat seama
că este a unei femei şi i se părea teribil de
cunoscută.
- Cred că ştii cine sunt, sau măcar ai idee.
Trebuia să te duci de unul singur la uşă. Îţi
ofer o scurtătură.
Ridicându-l în picioare, îl azvârli aiurea, nu
ştia către ce, dar zbura precum un glonţ.
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- Pa şi îmi rămâi dator, îi spuse cu voce
duioasă femeia.
Acum observa că totul era alb, nu mai era în
acel întuneric, însă, spre ghinionul lui,
aruncarea îi cam zdruncinase tot corpul şi încă
nu se putea mişca. Ajunsese din lac în puţ.
- Ai de gând să te ridici? îl întrebă vocea pe
un ton autoritar.
De data aceasta, era altă voce. Una care îl
zgârâia pe timpane.
- Doresc să mai stau puţin, ca să creez o
legătură mai bună cu podeaua, spuse cu o
voce sarcastică.
- Încearcă şi cu tavanul, spuse vocea, enervată
de răspunsul primit. Sagaros minos!

După aceste cuvinte, observă cum
camera se răsturnase, totul era alb şi vedea
podeaua de la o distanţă mai mare, sau, mai
bine zis, tavanul, care devenise podea, iar
podeaua, tavan.

În mai puţin de câteva minisecunde,
gravitaţia acţionă şi i se părea că tavanul era
una cu podeaua. Îşi acoperi faţa cu mâinile.
- Niros maros!
Observă că era la o distanţă cam de 30 de cm
de podea, însă nu asta era important. Simţea
cum plutea şi poziţia lui se schimba din
verticală pe orizontală. Era în picioare, însă
ochii îi erau înceţoşaţi rău şi nu vedea decât
un amestec de culori. Începu să se frece la
ochi ca imaginea să-i fie mai clară. Observă
cum amestecurile prindeau contururi. Văzu un
dreptunghi mare, care cicumscria un altul mai
mic. Bănui că poate fi o masă cu ceva pe ea
şi, în faţa mesei, era un corp pe jos.
- Nu îmi vine să cred câte belele avem cu tine.
Macos chinos! spuse vocea iritată.
În momentul acela, ochii lui îşi reveniră şi
observă corpul unei femei, cu straie ciudate,
în culori vii. Femeia avea părul acoperit, însă
se vedea o buclă de păr gri ieşind de sub
baticul de culoare albă. Faţa ei era plină de
riduri, însă ochii ei albastri arătau încă tineri,
deşi păreau că văzuseră destul de multe.
Mâinile ei erau bătrâne.
- 65, spuse, fără să-şi dea seama.
- Manierele, tinere! Uiţi că nu e frumos să
spui vârsta unei femei? Opreşte-te cu privitul,
ca şi cum nu ai mai văzut femei bătrâne!
- Scuzaţi-mă, se auzi el rostind.

- Bine. Uită-te pe masă şi amestecă-le, vorbi
bătrâna cu un accent ciudat, care îl făcea să îi
tremure oasele.

Pe masă, observă lucrul acela mic. Era
un pachet de cărţi de tarot. Luă pachetul şi,
după ce a amestecat cărţile, l-a pus înapoi pe
masă.
Bătrâna ridică mâna şi o puse pe pachet,
făcând ca fiecare carte să zboare deasupra
mesei.
- E timpul ca să afli ce vrei să afli.
- Cine sunt şi ce sunt?
- E simplu să afli aceste lucruri, însă, pentru
asta, trebuie să afli răspunsurile la alte
întrebări. Alege cele şapte cărţi şi
concentrează-te asupra întrebărilor.
Prima carte pe care o alese avea înscris
justiţie. Urmară luna, diavolul, împărăteasa
împăratul, lumea şi a şaptea era o carte albă.
- Interesante cărţi, spuse bătrâna. Mă aşteptam
la aşa ceva de la tine.
- Ce reprezintă?
- Prima carte reprezintă motivul naşterii, care
la tine este acela de a face justiţie. A doua se
referă la luna care te protejează şi de unde îţi
vei lua puterea lăuntrică. Cea de-a treia

reprezintă aliaţii, care sunt demonii, dar care
vor asculta de tine. Urmează împărăteasa,
care te va ajuta şi îţi va fi consilier, iubită,
soţie, prietenă, pe scurt, sufletul tău.
Împăratul semnifică ceea ce vei deveni, iar
lumea, ceea ce vei obţine; ea îţi va aparţine. A
şaptea carte reprezintă sfârşitul tău. La tine
este cartea albă, imposibil de tras. Băiete,
trebuie să realizezi că această carte este cea
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mai importantă pentru că nu există carte albă.
Înseamnă că tu eşti EL, copile.
- Cine este EL?
- Tu ştii cine este. Nu te mai prosti că nu mai
e timp de joacă, spuse bătrâna, cu o voce
îngrijorată şi se ridică de pe scaun.
- Nu ştiu ce vrei să spui. Nu înţeleg nimic din
ce se întâmplă.

Începu să îi bată inima din ce în ce
mai tare. Simţea că avea să aibă un atac de
panică. Ochii i se închideau. Căzu pe podea.
- Daţi-vă la o parte! Domnule, sunteţi bine?

Încercam să deschid ochii, însă mă
durea îngrozitor capul. Auzeam multe voci
lângă mine. Mi-am deschis ochii, dar vedeam
totul în roşu. O mulţime de persoane se aflau
în jurul meu. Am încercat să mă ridic în
picioare, însă a fost o idee proastă. Eram
ameţit rău de tot. Am avut mare noroc că m-a
prins cineva pentru că altfel aş fi căzut.
- Domnule, sunteţi bine? Aveţi ochii roşii.
Am vrut să spun ceva, însă cuvintele nu îmi
ieşeau din gură şi simţeam un gust ciudat în
gât. Am vomat sânge. Nu era bine. Durerea de
cap era ucigătoare.
- Aţi sunat la ambulanţă? îi întrebă pe oamenii
din jur persoana care mă susţinea.
- Au spus că vin în cinci minute, zise cineva.
- Până ajunge, omul ăsta o să moară, spuse
altcineva.

Vocile lor aveau să dispară, fiind
înlocuite de un ţiuit puternic. Mă simţeam
obosit şi doream să mă culc, însă ştiam că nu
trebuie să-mi pierd cunoştinţa. Era mai uşor
de zis decât de făcut. În mai puţin de trei
minute, eram doar un corp. Din nou, totul era
negru.

Nu ştiu ce s-a întâmplat, însă cred că
salvarea sosise în acel moment pentru că
puteam să simt cum corpul meu este pus pe
ceva, cred că pe targă. Urmară înţepătura din
braţ, o chestie care îmi acoperea gura, masca
pentru oxigen. Le simţeam, însă tot nu puteam
să fac nimic. Acum depindea de soartă dacă o
să trăiesc sau nu. Îmi spuneam în gând:
Numai oamenii care au un destin nu reuşesc
să moară până nu îl îndeplinesc.

(...Va urma...)

Îmbrăţişare
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EVENIMENTE, RECENZII
CRISTINA TAMAŞ ŞI TINERII EI CITITORI

Ecaterina ALEXANDRU

O prezenţă atât de elegantă şi de rafinată,
familiară intelectualilor din peisajul
constănţean, Cristina Tamaş, preşedinta
Uniunii Scriitorilor Filiala Dobrogea, a stat
mai aproape de tinerii cititori de la Şcoala cu
clasele I-VIII Ferdinand Constanţa, în data de
5 mai 2011. Întâlnirea a fost provocată de
profesoarele de limba şi literatura română,
constituind o fericită aplicaţie a teoriei literare
studiate de elevii claselor a VIII-a (specia
epică, romanul şi opera dramatică ), dată fiind
şi apetenţa artistică a scriitoarei pentru  aceste
creaţii.

Cristina Tamaş este conferenţiar
universitar doctor la Universitatea Ovidius,
iar cititorilor le este cunoscută mai ales prin
romanele ,,Miss Eva” şi ,,Străinul de pe
plajă”, ca şi prin piesele de teatru: ,,Scene din
viaţa lui Constantin cel Mare”, ,,Omul din
cerc”, ,,Transplant”, ,,Sora mea geamănă”.

Prima din piesele de teatru amintite,
având tematică istorico-religioasă, a fost
jucată în 2007 şi pe scena teatrului ,,V.

Alecsandri” din Iaşi, iar ultima are
reprezentaţii şi anul acesta pe scenele
constănţene, beneficiind de jocul scenic al
celebrelor actriţe Ileana Ploscaru, în rol dublu,
şi Diana Cheregi. Pentru această  piesă există
pe internet o variantă cu prestaţia Tamarei
Buciuceanu, în formatul teatrului rodiofonic,
pe site-ul trilulilu (apropo, deviza site-ului
este ,,vezi, asculţi, dai mai departe“).

Nu închei articolul înainte de a prezenta
ultimul roman al doamnei Cristina Tamaş,
,,Străinul de pe plajă”, cel pe care şi l-au
achiziţionat elevii pentru această întâlnire. În
doar XI capitole, destinul celor patru
personaje se conturează destul de
convingător. Fiorul tulburării lor sufleteşti
atinge coarda cititorului, căci sună ….veridic.
Autoarea a inserat  fragmente autentice din
procesele de divorţ ale anilor 60-70, căci
personajul principal al cărţii este o
judecătoare ce se confruntă ea însăşi cu
despărţirea. Monologul interior dă substanţă
cărţii, căci dezastrul sufletesc este greu
conştientizat şi acceptat de cele două
personaje din prim-planul acţiunii. Despre
celelalte două personaje, aflăm mai mult
mediat, din perpectiva celor din cuplul iniţial,
inclusiv despre ,,străinul” din titlu. Intrarea lui
incredibilă în scenă, ca şi ieşirea din acţiune
se motivează, probabil, prin statutul misterios
al Rebelului, al celui care denunţă impostura
unora din cei ajunşi la putere. Chiar cu un fir
epic subţiat, rămâne impresia că viaţa palpită
în romanul Cristinei Tamaş, prin abundenţa
temelor atinse: iubirea, prietenia, moartea,
singurătatea, maternitatea, controlul social
şi…tot ce  veţi mai descoperi dumneavoastră.
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RECENZIE
VOLUM DE VERSURI

''DINCOLO DE CER'' - VIOLETTA PETRE

Cartea de versuri „Dincolo de
cer”,apărută în 2010 la editura PIM din Iaşi ne
propune o lectură agreabilă a unei poete care
trăieşte vârste diferite în acelaşi timp. Găsim
în cartea de versuri adolescenta diafană veşnic
îndrăgostită, femeia tânără şi iubitoare şi
femeia matură care îşi caută locul dincolo de
cer iubind iubirea de Dumnezeu şi de sacru,
spre liniştea ei sufletească. Te atrage pe loc şi
definitiv disponibilitatea poetei în a crea cu
sinceritate artistică şi sufletească metafore noi
cu parfum de flori de violete.”Miroase a
răşină arsă şi mai cad/ Cuvinte dintr-o tainică
prefaţă...”,versuri din poezia „Inele..ruginesc”
ne arată cum dintr-o imagine banală pentru
inşi se transformă în poezie pentru o fiinţă
sensibilă.Altă metaforă reuşită în poezia sa
„Casa părintească..” ”Casa părintească,
busuioc de leac/ Prins pe la icoane care încă
plâng”, unde întoarcerea plânsului mamei în
plânsul veşnic al icoanei denotă talent şi
sensibilitate şi întreaga poezie „Poemul meu”,
adevărată profesiune de credinţă.

Cartea este fundamentată pe credinţă
religioasă în sensul cel adevărat, pe de-o
parte, în poezii purtând titluri semnificative
(Sfânta Marie, primeşte-ne la tine!,
Schimbarea la faţă, Izvorul tămăduirii, Buna
Vestire, De Bobotează etc) şi pe iubirea laică,
pe de altă parte (Poemul meu, Fumegă-

nserarea, Cascada ... o plângere extremă de
iubire etc) N-am să fac apropieri cu alţi autori,
pe considerentul că orice asemănare între
poeţi este un simplu act de exerciţiu
intelectual, iar în realitate sensibilităţile nu pot
fi comparate. Tematica este a vieţii laice
îngemănate cu viaţa întru credinţă, despre
iubirea ei pentru Regina Maria, nuntă în cer şi
pe pământ, amintiri despre părinţi, iubirea
pentru ţinutul natal, toate poeziile conţin
versuri de o certă frumuseţe. Nu încape nicio
îndoială că avem în faţă opera unei poete
atinse de har, luminată de îngeri şi prietenă cu
muzele. Tonul, atât de blând şi de bun este ca
un medicament împotriva deznădejdii, un
parfum îmbătător pentru cei dăruiţi cu iubirea
de frumos, cititorii. Merită cu prisosinţă
aplecarea spre filele acestei cărţi care conţine
şi grafica de excepţie a doamnei Geanina
Vatamanu, care realizează şi coperta. Merită
să menţionăm şi faptul că apariţia acestei cărţi
frumoase a fost sprijinită de Asociaţia
Universul Prieteniei din Iaşi, care promovează
operele celor pe care îi are prieteni, iar nouă
ne rămâne bucuria de a-i transmite poetei
mulţumirile noastre, îndemnându-i pe cititorii
de poezie bună să caute „Dincolo de cer” în
librăriile terestre.

Emil Druncea

Caruselul fluturilor
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FESTIVAL

Daniela VOICU: Despre Festivalul Internaţional „THE ART TO BE HUMAN“ – Elveţia

În perioada 1-3 iulie 2011, a avut loc
prima ediţie a festivalului internaţional ,,The
art to be human,, în staţiunea Brüsti, Elveţia.
Conform programului, artiştii au sosit din 30
iunie, acomodându-se cu noul. În această
perioadă s-au susţinut sesiuni de recitări,
prezentări de carte precum şi expoziţie de
pictură, fotografie şi documentar.

Distinsa doamnă Vasilica Mitrea,
membră a Ligii Scriitorilor din România,
redactor la Dobrogea culturală şi Revista
Emel, a prezentat cele trei romane ale sale,
vorbind pe rând despre ele: Vremuri, oameni
şi destine - 2010, Cândva prietene - 2008,
Confesiunile Angelei - 2009.

Stăpânind arta de a aborda direct
subiectul, oferă cititorului pagini originale în
care dezbate tema iubirii sau a deznădejdii,
prezintă relaţiile dintre soţi în diferite
momente ale căsniciei în cele două din urmă
romane. În romanul Vremuri, oameni şi
destine, ne vorbeşte despre viaţa grea a unei
familii de tătari, care au suferit din cauza
regimului comunist şi a deportării forţate din
patria lor Crimeea. Autoarea face conexiuni
între oameni şi locuri ale acelor vremuri,
cartea bazându-se pe fapte reale.

Alexandru Birou, membru Ligii
Scriitorilor, un AS al fabulei contemporane,
ne-a incântat prin scrierile dumnealui, creând
o atmosferă veselă pentru toţi cei prezenţi,
amintind că ,,românul are o calitate
deosebită de a face haz de necaz,,. În ,,Fabule
cu duh creştin,, autorul menţionează:
,,Fericirea îşi are rădăcinile în simplitate.
Fericirea vine doar în momentul în care îţi
umpli sufletul cu iubire, credinţă şi speranţă
ca urmare a practicării binefacerilor şi a
răspândirii bunătăţii. ,,101 dâmboviţeni,,
publicată anul acesta, vine ca o completare a
politicii actuale, vine să accentueze trăsăturile
de caracter ale politicienilor noştri de
seamă… Domnul Alexandru Birou a mai
prezentat şi alte cărţi ca: Pălăria lui Mitică -
2008, Mitică se întoarce - 2009, Nomen est

omen? - 2010 şi Lacrima lui Dracula proză -
2011.

Doamna Victoria Milescu membră a
Uniunii Scriitorilor din România a recitat în
primă audiţie un poem în limba engleză
dedicat florilor din Elveţia ,,Floarea
protejată”, şi a prezentat opera dumneaei,
vorbind despre literatura contemporană.
Dintre cărţile prezentate s-au evidenţiat:
Welcome December, Dreptatea
învingătorului, Conspiraţii celeste, Zâmbet de
tigru.

Printre poeme, fabule şi roman, s-au
admirat lucrările expuse ale maiestoasei
pictoriţe şi poete Victoriţa Duţu, de un talent
uimitor şi dăruire pentru artă. Picturile
dumneaei reprezentând teme biblice, prezenţi
majoritari în lucrări fiind îngerii.

De asemenea au fost expuse picturi
semnate Daniela Voicu - lucrări pe suport de
hârtie, pânză şi lemn în diferite tehnici; Albin
Zurfluh lucrări pe pânză – acrilic folosind
pata picturală şi linia; fotografie - Ileana
Sima jr. - Romania – o colectie de fotografii
reprezentând omul; Harry Kilinkers - Olanda
- o colectie de fotografii prezentând staţiunea
Brüsti în cele patru anotimpuri.

S-a vizionat pe suport video poezia
doamnei Titina Tene ,,Mama“, precum şi un
documentar despre lume şi cultură a
lui Patricio Shwaneck din Argentina.

Tânăra şi talentata Camelia
Ioniţa alias CAMEEA LIA LAZARE din
Elveţia a prezentat cărţile sale: Clipei mele,
Păcat de nepăcat şi De la nesine pân la
umbră. A recitat poeme, nepublicate, în
limba română şi germană. Cu un rafinament
deosebit, poeta şlefuieşte cuvintele facâdu-le
să strălucească şi să aibă duritatea sensurilor
unui diamant. Aşezate cu grijă în versuri cu
suflet, simţămintele de femeie îndrăgostită
etern dau naştere unor infinităţi de sensuri şi
miraje, făcând cicitorul să se regăsească în
fiecare cuvânt al poemelor, descoperind
complexitatea lor.
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Din Italia, sosit pe meleaguri
elveţiene, poetul Andrea Cacciavillani ne-a
încântat cu poemele de iubire în limba
italiană, fiind profund impresionat de aceasta
minunată ocazie de a cunoaşte artişti din alte
ţări, constatând că arta nu are graniţe.
Manuela Müller o poetă tânără din Elveţia a
recitat poeme în limba germana, menţionând
că ea pune accent foarte mult pe felul în care
sunt citite poeziile, pe dicţie, spunând că se
consideră ,,mai mult un artist al cuvântului
decât poet“ .

Poeziile şi cărţile mele au fost
prezentate în limba română, engleză ţi
germană. În mod special am recitat poeme
noi, nepublicate, am prezentat romanul
Tăcere în curs de apariţie, precum şi poeme
din carţile Blue in vitro şi Poemul îngerilor.
Am prezentat revista CUIB NEST NIDO a
cărui fondator sunt din 2009.

Ca şi organizator, am dorit prin aceast
festival să pun laolaltă artişti din toată lumea,
să demonstrez că, deşi suntem diferiţi prin
stil şi atitudine în ceea ce realizăm, prin
cultura poporului din care provenim, de fapt
toţi vorbim o singură limbă: ARTA –
definită prin cuvânt, culoare şi sunet. Arta de
a fi uman, în viziunea mea, semnifică
multitudinea de sensuri pe care creaţia le dă
vieţii unui artist. Prin definiţie omul este
creaţia lui Dumnezeu. Şi atunci dacă ne-am
născut din dragostea pentru frumos, la rândul
nostru trebuie să dăm naştere frumosului, să
amintim noilor generaţii, care trăiesc în
secolul vitezei, să iubească arta, să simtă
mirosul de hârtie proaspătă când citesc un
poem, să le amintim tinerilor că a trăi virtual,
nu este o artă.

Muzica tradiţională elveţiană a fost
nelipsită de la festival precum şi mâncarea
tradiţională. Artiştii s-au bucurat să admire
împrejurimile şi să savureze înălţimea
munţilor.

Domnul preşedinte al Ligii Scriitorilor
din România Alexandru Florin Tene a ţinut
un discurs la încheierea festivalului prin
intermediul videoconferinţei, felicitând toţi
participanţii pentru dăruirea pentru artă şi
literatură.

La festival a fost prezent preşedintele
turismului domnul Zurfluh Engelbert, care a

felicitat artiştii pentru implicarea dumnealor
în realizarea festivalului.

S-au înmânat diplome participanţilor
din toate secţiunile: literatură, pictură, muzică
şi fotografie.

Prima ediţie a festivalului The art to
be human a fost un real succes, atingând
obiectivele propuse. Din punt de vedere al
participării, nu s-au prezentat foarte mulţi
artişti, care deţi confirmaseră prezenţa, au
anulat în ultimul moment venirea din cauze
personale. Mulţi poeţi au fost prezenţi prin
materialele trimise, iar aceste poeme au fost
prezentate publicului.

Vreau să mulţumesc acestor minunaţi
artişti pentru contribuţia dumnealor în
promovarea culturii universale, fiind astfel
nominalizaţi în vederea acordării diplomelor
de excelenţă următorii: Ionel Jinga, Gheorghe
A. Stroia, Gina Zaharia, Emil Druncea,
Angela Baciu, Ionel Marin, Gabi Rădoiu
Germania, Petru Jipa Germania, Ileana Sima,
Dorina Sisu, Iulia Popescu Elveţia, Viorel
Ploeşteanu Irlanda, Paul Polidor, Alberto
Palombi, Adelina Damian Fekete, Cristian
Lisandru, Geanina Lisandru, Ofileanu Liviu,
Ramona Cârcotă, Sorohan Adina, Mariana
Viky Vârtosu, Victoria Fătu Nalaţiu, Titina
Nica Ţene, Fernando Torres-Garcia Paris,
Paul Foss US, Charles Lang Tampa US, R.
Lance Sheridan NY US, Yahia Lababidi US,
Rossane Morales US, Mark Paleologo US,
John Dunn Smith US, Curtis Witecarroll US,
Stephan Ansthey US, Chris Lawrence Anglia,
George Filip Canada, Patrick Jhon Timothy
Connors Toronto Canada, Gabriella
Hohendhal Elveţia.

Revista The art to be human precum şi
antologia de poezii a festivalului vor fi
publicate până la sfârşitul anului 2011.

Mulţumesc pe această cale: Ligii
Scriitorilor din România, revistei Armonii
Culturale, pictorului Ionel Jinga,
Attinghausen Tourismus, Ernst Zurfluh,
Stefan Murbach, Casa românilor din Elve
precum şi celor care au susţinut prin mass-
media acest festival.
Pregatiţi-vă pentru ediţia a II-a 2012!
Preşedinte fondator al festivalului „The art to
be human“.

Daniela Voicu, Bruste – Elveţia
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POESIS

Camelia Lia LAZARE

Lemn de nai

Cântă lemn de nai în munţi de grai,
Celor ce n-aud,
Inimă să dai!
Bătrâneţea umblă dezbrăcată,
Goală puşcă,
Tinereţea ca pe-o vodcă,
s-o dea duşcă.
La coloana iluziei,
Pictează cu farduri,
De viaţă învechite,
Vameşe garduri.
M-aş întinde în nesomn de zi,
Aş adormi,
În curbă de rai, s-aud cum cânţi,
Adunat de prin munţi,
Sfânt lemn de nai.

Vremea

Deocheată vremea,
Curge din rău în mai rău,
În clepsidre ce cresc
Din călcâiul meu.
Deşi prin minte treceţi toţi,
Lumina să vă văd nu îmi ajunge,

Înmuguriţi aleator în sânii mei,
Pe când copila din mine
Cântă şi plânge.
O lege mare,
N-o cunosc şi n-o ştiu,
Îmi aşează pe tâmple
Anumite cuvinte,
În infinituri împăturite.

Roată înversă

Azi sunt flămândă de ieri,
Deşi ieri eram,
De mâine flămândă.
Prin toate aceste
Când triste, când păgâne
Primăveri,
Ochiul meu,
Scurs din tine,
M-a perindat
Ca pe-o umbră ...
E-atâta tragedie,
Dar ca un mister
Deşi flămândă de un mâine,
Astăzi sunt mai flămândă ca oricând,
De un ieri,
Fie el şi adunat din ger ...

De la o vreme

De la o vreme
Nu-mi mai e frică
De cuvinte ...
Nu mă mai interesează,
Cine, cum şi dacă la mai simte ...
De la o vreme,
Mă las îmbătată de ele.
Încerc să-i îmbăt şi pe ceilalţi,
Să simtă că doar prin ele
Poţi să te mai înalţi,
Peste cei ce fără ele,
Rămân muţi,
Ca nişte statui ciontite de sluţi
Din care lipsesc,
Atâtea tâmple şi atâtea frunţi ...

Liniştea naturii
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Ochiul sufletului meu

Ochiul sufletului meu
Tot mai adie,
Peste clipe –
Zdrenţe aruncate

Peste oameni –
Mă trece timpul
Şi mă-mbie,
Întro de roşu, albastru, verde, negru ...
Drastică beţie ...
L-am detaşat de mine,
Ca-ntr-un vis,
În împătrite anotimpuri.
A privi în jur,
M-a îmbrăcat, m-a dezbrăcat,
În tainicul abis,
În care pruncii capătă,
Nebănuite chipuri.
Ochiul sufletului meu
A ars,
De la roşu către negru,
Mirosul laptelui, mirosul primăverii.
Din când în când,
A mai căzut dansând,
De la agonie la extaz,

La capătul clipei
Întrun somn integru ...
Pe când lumea îmbătrâneşte mut,
El nu s-a închis şi n-a tăcut.
A privit către atâtea grămezi,
De molatice semne de-ntrebare
Şi a simţit cum se iubeşte, cum se moare.
De la negru către roşu,
Îşi îndreaptă, cu jind, privirea acum
Şi îndrăzneşte un zbor fără pene,
Ca pasărea Phoenix,
Când a început să spere,
Renăscând din scrum ...
Uimit mă devastează şi măreclădeşte,
În aceeaşi clipă,
Mă dezbracă şi mă dezbracă,
De putere şi de neputere
Lipită de sânge
Mă aduce şi mă-mbrânceşte,
În această de iubire,
Nevăzută jalnică risipă,
Ca-ntrun neiertat început,
Nebuneşte!
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Talent, hărnicie, dragoste

De curând a apărut cartea scrisă de
colonelul în rezervă, Alexandru Birou cu titlul
„Să te împaci cu… tine“, le anunţ pe colegele
mele, de cum ne-am aşezat la plajă. Este o
carte deosebită prin interviul pe care îl ia,
veteranului de război, colonel Constantin
Iancu. Cu delicateţe, cu iscusinţă şi
inteligenţă, scriitorul îi îndrumă amintirile
spre acele fapte petrecute în focul luptelor din
cel de al doilea război mondial. Cartea  merită
citită. Sunt atâtea fapte de eroism, de
evenimente istorice petrecute în acele
vremuri, pe care multe nu le ştim,sau dacă
ştim sunt multe superficiale! Meritul de a
canaliza discuţiile, de a scoate de la veteranul
Constantin Iancu, cât mai mult, este al
inimosului colonel Birou. Au discutat şi
evenimente de actualitate, cu înţelegere şi
înţelepciune. La îndemnul scriitorului,
veteranul începe discuţia cu următoarele
fraze: „Eu am cunoscut ororile războiului, ca
artilerist pe câmpul de luptă, timp de un an şi
patru luni, precum şi viaţa de prizonier de
război în lagărele sovietice. În viaţă, trebuie
să ştii să te împaci cu Tine!!“. Inspirat de la
această frază, colonelul Birou, chiar îi dă titlul
cărţii „Să te împaci cu…tine!“ Imediat însă,
cu talentul său de poet, alcătuieşte o frumoasă
poezie. Este un îndemn, învăţăminte de viaţă.

– Vrem poezia! Cer toate colegele.
Am recitat cu drag şi emoţie poezia: „Să

te împaci cu… Tine !“ scrisă de colonelul
Birou:
„Prin viaţă să treci râzând
Chiar de-i vezi pe mulţi plângând,
Să ai curaj ca-n clipa grea
Să nu spui nu şi să spui da.
Pe prieteni să-i preţuieşti
Şi cu ei să te mândreşti,
Iar pe duşmani să-i ţii aproape,
Chiar dacă încearcă să te sape.
Cine vrea să înţeleagă
Viaţa este o luptă întreagă.
…………………………

Florica STANCIU

Am să recit şi ultima strofă:
„Viaţa-i scurtă, dar nu uita
Secretul este în mâna ta:
Când dai de greu şi nu ţi-e bine
Împacă-te întâi cu... tine!

Scriitorul, colonelul Birou îi solicită
veteranului fotografii, diplomele ce le-a
primit de-a lungul vieţii. Aşa că la sfârşitul
cărţii se află multe mărturii, decoraţii,
onorurile primite de veteranul Constantin
Iancu. La un moment dat, veteranul îi cere
colonelului Birou să treacă în carte o poezie,
care i-a plăcut mult. „Această poezie a fost
scrisă atunci când a dispărut vulturul de pe
monumentul R.13 Artilerie din parcul de
lângă Capela Militară“. Ea constituie o
mărturie, ne arată motivul real de ce a apărut
poezia.

− Vrem să cunoaştem şi această poezie,
cer în cor toate colegele.

– Bine, fie! Este o poezie de mare
sensibilitate. Se numeşte „Plâng statuile“.

Ne plâng statuile,
Plâng că sunt decapitate,
sau abandonate.
Dar eroii de ce plâng?
Eroii plâng şi ei alături de statui,
Plâng c-au fost uitaţi,
abandonaţi sau blamaţi.
Plâng şi sunt miraţi,
că din ce în ce mai des,
Alţi eroi apar din propagandă
sau din …interes.
Când spui erou,
te gândeşti la ceva sfânt,
Care s-a jertfit pentru această ţară
şi pentru acest pământ.
Sunt eroii adevăraţi de vină,
că apar alţi eroi,
eroi de plastilină?
Eroii plâng, a câta oară?
Vai de-o asemenea ţară,
Care eroii îşi omoară
Pentru a doua oară!!!
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– Câtă dreptate se află în aceste rânduri!
spun emoţionate Dana şi doamna Violeta,
patroana terasei plină cu flori, unde ne-a
adăpostit de arzătoarele raze solare.

– Am o idee! O să vă placă. Cartea
aceasta am  s-o vă dau împrumut. Să o citiţi
pe rând, toate. După aceea o să mai
comentăm. Merită. O să aflaţi adevărata
istorie despre începutul şi sfârşitul războiului.
Despre evoluţia armatei române. Câtă
suferinţă, cât eroism al ostaşilor noştri şi după
întoarcerea armelor împotriva hitlerismului !

În încheiere, amintesc de o poezie de
suflet, tot al talentatului poet,colonelul
Alexandru Birou. De fapt, această poezie  ne
implică pe noi toţi „ Pentru a fi iertaţi“.
„Trebuie să le cerem iertare, ne aminteşte el,
pentru sacrificiile făcute în slujba ţării şi
apărarea fiinţei naţionale. Tuturor acestor
eroi, ale căror nume nu au putut fi rostite
multă vreme înainte de anul 1989, fiind
păstrate însă, în inimă şi memorie, trebuie să
le cerem iertare...“ şi colonelul Alexandru
Birou ne dă iar o frumoasă şi emoţionantă
poezie. Poezia se întitulează „Iertare, vouă
veterani“ Dau numai câteva strofe, restul
doresc mult să citiţi cu atenţie cartea „Să te
împaci cu... tine“ scrisă de colonelul
Alexandru Birou, aşa cum amintisem mai
devreme. Îmi face plăcere să recit în
întregime această poezie. Este nu numai
foarte frumoasă dar şi o avertizare pentru toţi
oamenii României.

„Iertare, vouă veterani,
Pentru răbdarea voastră-n ani,
Pentru purtarea voastră pură,
Trăită într-o viaţă dură.

Eraţi faimoşi când vă luptaţi,
La Dunăre şi pe Carpaţi,
La Mare şi la hotare,
Pentru  România Mare.

Iertare, vouă veterani,
Pentru răbdare, pentru ani,
Pentru a voastră biruinţă,
În adevăr şi în credinţă.

Noi vă zidim în marile amintiri,
Şi vă regăsim printre martiri.
Cununi vă împletim întru  slăvire,
Vouă, ce-aţi intrat în nemurire.
Iertare vouă veterani“

– Ai dreptate, Flori. Această frumoasă
poezie a colonelului Alexandru Birou,  merită
să fie cunoscută de tot neamul  românesc. Să
meargă la mormintele adevăraţilor eroi, cei
care au luptat  în război pentru apărarea ţării.

Să meargă şcolarii în grup, să depună
flori, să cunoască adevărata istorie al celui de
al doilea războiului mondial.

– Trebuie să  vă spun că, acest vrednic
şi talentat  scriitor, colonelul Alexandru Birou
este preşedintele filialei Constanţa, a Ligii
Scriitorilor Români, Ligă, înfiinţată la
propunerea inimoasei noastre colege,
scriitoarea prof. Maria Pop, care a plecat din
rândul celor vii. Ea a înfiinţat şi prima noastră
revistă de cultură:  „Dobrogea Culturală“.

Cum  a intrat în funcţia de preşedinte,
ales în unanimitate de toţi membri filialei,
colonelul Alexandru Birou şi-a luat rolul în
serios. Imediat a alcătuit un regulament în
vederea bunei funcţionalităţi a filialei,
ocupându-se îndeaproape pentru a apărea în
continuare şi  la  timp, această revistă
culturală.

POESIS
Dragostea pluteşte în aer
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Un stih mai scriu, toamnei

Sub pasul uitat de lumină, e-atâta-ntuneric
pustiu!
Doar umbra mai plânge o vină şi umbrei un
stih îi mai scriu.
Curg nopţi peste zile păgâne şi leagănul clipei
scânceşte,
Mă-mpiedic orbită de tine şi timpul cu ace
loveşte.
Nimic nu mai cântă în mine, albastrul se-
ascunde umil
Sub pasul uitat de lumină, şi visele pleacă tip-
til.
Pădurile-nghit anotimpuri, inele se sfarmă în
trunchi,
Ce verde am plâns lăngă tine, azi nu mă mai
strângi în mănunchi.
Şi plouă din nou cu tristeţe, în toamne-
adunate-n neştire
Deschid noi ferestre spre ceruri. Acolo mai
este iubire...

Oglinda durerii

Blestemele pândesc neadormirea,
Insinuându-se viclean în molecule
Şi strangulează cu venin iubirea.
Vaccinul se strecoară prin branule
Spre inima ce-abia se mai trezeşte
Din letargia toamnelor târzii,
Mai cânt o clipă, mai pictez un peşte
Dar , de-aşteptat nu te aştept să vii.
Rămâi în noaptea ta prea ostenită

Fără de stele, fără semilună,
Eu te-oi lăsa nu voi mai fi ispită

Violetta PETRE

Şi nici nu-ţi voi mai spune ''noapte bună''.
Singurătatea să-ţi fie pe- aproape,
Nici şoapte de iubire să n-auzi,
Coşmarul să-ţi aducă peste pleoape,
Doar lipsa mea şi clopotarii surzi.
Ce-mi bat de moarte prin pustiu şi ger,
C-o lacrimă pierdută-n agonie,
Am agăţat-o-azi-noapte în cuier,
Oglindă a durerii să îmi fie...

Elegie

Eu sunt tristeţe, jumătate poezie
De se-ntâlnesc tăcerile din noi,
O rimă-abandonată şi pustie
Va tremura în ritm din doi în doi.

Eu sunt durere, jumătate sunt eseu
De-ai să mă scrii pe-o foaie de hârtie,
Peniţa ta va scrijeli mereu
Un vers în adorata nebunie

Ascunsă în diftongi elegiaci,
Ce-mi plâng în anotimpuri renegate.
Citeşete-mă-n poema mea şi taci!
Şi lasă-mi lacrima să plouă... jumătate.

Cu liniştea mă-mbăt

Am casa amintirii de-o vreme încuiată
Prietene arată-mi cum luna s-o deschid
Ea ştie ora fixă când trebuie să bată
Şi cratere severe îi sunt samsar şi ghid.

Au îngheţat sterile şi florile sihastre
Pe care le primisem prin terţe mâini străine
Să le compar aura cu veştejite astre
Pe care corbul nopţii cu ghearele le ţine.

Reflexe obosite oglinda nu trimite
Îşi sună gol cristalul al cupei fad bemol
Respinsa întâlnire, plecări nefericite
Pendula le măsoară cu limba de atoli.

Nu mă mai plâng de răul şi preapuţinul bine
Atomii-n fiecare ţin spaţiul compozit
Potopul ,vijelia, torentul de suspine
Ridică la-ntâmplare înfeudatul zid.
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E noapte-n toate cele...

E noaptea răstignirilor albastre
Nimic n-a mai rămas decât mumii
Din osatura verbului a fi
Şi din destinul amintirii noastre

Se-ntunecă de ziuă şi răcnesc
Atâtea toamne alergând nebune
Se-mpiedică iubirea mea pe strune
Şi arborii de verde desfrunzesc

De undeva din tainică spovadă
Păcatele mai cad peste morminte
O şoaptă de iubire iarăşi minte
O lacrimă mai plânge , drept dovadă

Verde crud
Verde crud (bacovianul) însenină blânda zare

Seva scoate însetată psalmodii de clorofilă
Parcă tremură o umbră în oglinzi retrovizoare
Eu mănînc de raze luna în poem filă cu filă.

Se desferecă o pleoapă cu un sâmbur de
lumină
Lăsând ochiului apusul: două emisfere-n cer
Una alteie misterul îl declară şi declină
Alt răspuns abia răsare după înfloriri de ger.

Carusel de răsărituri lângă umbre amuţite

Valsul crinolin şi dalbe lungi reflexe de
mătase
Leagănă a ta beţie în şoptitele ispite
A parfum de mugur verde anotimpul vag
miroase.

Învierea de lumină din înaltele altare
Unde candele de aur în sfinţiri îngemănate
Cine poate a-mi răspunde la activa întrebare:
Ochiul magic al iubirii până unde pleoapa
bate?

Atinge-mă cu toamna

Atinge-mă cu toamna ce a rămas pustie,
Veşmântul de lumină s-a stins pe la fereşti.
Mai dă-mi o ploaie-albastră, cu doruri mă
îmbie
Şi spune-mi prin ce toamne, melancolii
doineşti.

Mă doare ruginiul din zâmbetul de moarte
Al frunzelor ce verde-mi cântau când ne
iubeam.
Era atâta vară , şi-acuma ce departe
Te-ai dus de lângă mine şi-aş vrea să te mai
am.

Să te-mpletesc în cerul ce-n vise mă adoarme;
Păstrez acolo, clipa când mă-mbrăcai în dor.
Mai, cântă-mi până ploaia ce, rece o să toarne
Doar amintiri din toamna iubirilor ce mor...

Rapsodie de toamnă
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ANIVERSĂRI
Geo VLAD

„Tomitae Quos Ego Amo”

Revistei Agora la un deceniu de existenţă

Astăzi, împliniţi un plin deceniu
Traversând necazuri şi durere
Pentru mulţi aţi adus împlinire,
Bucurie, speranţă, plăcere ...

O revistă cu multe probleme
Aţi rodit, mai frumos, an de an
Cu-ntrebări şi răspunsuri cu scheme
Rezolvând noi dileme ... din plan ...

Aţi umplut viaţa noastră mai bine,
Cu mai multe răspunsuri deştepte,
Cu visare – uitare de sine,
Către sus – să urcăm alte trepte ...

Ne-aţi marcat – curajos – existenţa
Pătrunzând în complexe dileme
Şi-aţi plantat tot mai sus competenţa
Printre gânduri, şi planuri şi scheme.

V-aţi croit vise mari cu noi cărţi,
Şi talente - aţi lansat către lume
Aţi urcat piscuri noi printre hărţi
Şi-aţi găsit, mai mereu, fapte bune.

Celor care construiţi revista
Cu alergătură fără bani
Vă doresc să regăsiţi pista
Spre împlinire încă 10 ani!

ZECE
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PROFIL

Paginile sunt ilustrate cu lucrări
de artă plastică realizate de

Niculina Vizireanu

Niculina VIZIREANU

Niculina Vizireanu s-a născut în
13 octombrie 1959, în satul dobrogean
Straja, comuna Bărăgan, judeţul Constanţa.
Încă din primele clase primare este fascinată
de arta desenului în creion.

Graficiana încearcă să-şi exprime, prin
desene, gândurile, sentimentele sale, cât şi
mesajele unor poezii care i-au plăcut în mod
deosebit.

În momentele de libertate şi
de singurătate, deseneză mai mult din
imaginaţie.
Plină de modestie, artista dăruieşte din
desenele ei tuturor iubitorilor de frumos
pentru a îmbina plăcut arta scrisului cu arta
grafică.

Desenele Ninei Vizireanu au ajuns în
paginilor multor cărţi ale autorilor de poezie
contemporană: antologiile de poezie
“Romania din suflet”,” Spiralele vieţii”,
“Drumurile vieţii”, “Mirajele vieţii”, în
volumele ”Agate Magice “si Mirajele albastre
ale poetului Mihai Leonte, “Bucati din inima
mea” de Amelia Magori, “Invitaţie la mare” şi
“Efigii ale clipei” de Ana Ruse, “Fiorul
zborului tandru” de Val Andreescu.

Artista are numeroase colaborări cu
revistele Dor de dor şi Ecouri literare.

Redacţia

Singură în noapte
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Telepatie Copacul cu chipuri

Tangoul toamnei Familia
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POŞTA REDACŢIEI

Dragi scriitori, consacraţi sau în devenire, confraţi
ai noştri, creatori de proză, poezie, teatru, eseuri,

Primim cu multă plăcere scrierile dumneavoastră, pe
care le vom discuta responsabil, cu discernământ şi în
timp util.

Temele sunt la liberă alegere, dar vă oferim şi câteva
alte teme, pe care le veţi trata, sau nu, după voie:

● Orizont deschis
● Inimă impasibilă
● Gaura cheii
● Senectute
● Astre

Stimaţi cititori,

Colectivul de redacţie doreşte să fie într-un
permanent dialog cu dumneavoastră. Iată de ce, pentru
ca această colaborare să fie benefică de ambele părţi,
vă rugăm să ne scrieţi şi să ne comunicaţi toate
observaţiile, părerile şi sugestiile dumneavoastră
referitoare la materialele publicate de noi. Suntem
interesaţi, de asemenea, de orice articol, documente,
fotografii etc., care ar ajuta la editarea acestei reviste.
Cei ce doresc să primească revista noastră sunt rugaţi
să ne scrie în acest sens. Aşteptăm orice mesaj de la
dumneavoastră, pe adresa redacţiei.


