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O DEZBATERE DE
MARE IMPORTANÞÃ
CETÃÞENEASCÃ
ÎN PREGÃTIREA CELEI DEA ªAPTEA EDIÞII
a
FUNDAÞIA EPISCOPUL GRIGORIE

CONSFÃTUIRII NAÞIONALE
A INTELECTUALILOR DE LA SATE:

,,BUGETUL CETÃÞEANULUI ªI
ABUZURILE FACTURÃRILOR
MONOPOLISTE – ÎNGRÃDIREA ORICÃREI
ÎNCERCÃRI DE AGRESARE
MONOPOLISTÃ A DREPTULUI DE
OPÞIUNE PE O PIAÞÃ LIBERÃ”
FUNDAÞIA NOASTRÃ PROPUNE CELE DE MAI SUS
DREPT TEMÃ DE DEZBATERE A EDITIEI PE ANUL ACESTA
ªI APEL ADRESAT AUTORITÃÞILOR PUBLICE IMPLICATE
Turla de 73 de metri a bisericii din Surdeºtii
Maramureºului, construitã la 1721

Considerând dreptul cetãþeanului la opþiunea liberã faþã de preþurile
Crestinism - Standarde oricãrui
produs, o condiþie esenþialã a economiei de piaþã care se constituie
ca bazã materialã a oricãrei democraþii, subliniind faptul cã întreaga
a statului de drept condamnã acþiunile monopoliste ºi cã orice
de civilizatie - Globalizare legislaþie
mentalitate democraticã le considerã pe acestea drept încercãri mascate de
Integrarea în anul 2007 a românilor în UE / Uniunea
Europeanã, urmaºa Sfântului Imperiu Roman,
presupune un cadru ºi unele condiþii: (1.) creºtinism;
(2.) standarde de civilizaþie, aquisul comunitar, codul
canonic laicizat ºi modernizat; (3.) performanþe
economice impuse de economia de piaþã globalizatã.
1.CREªTINISM:Anul acesta se sãrbãtoresc 1900 de
ani de la integrarea Daciei în Imperiul Roman de cãtre
Împãratul Traian. Aurelian retrage armata la sud de
Dunãre, dar romanitatea se afirmã de ambele maluri.
Românii se nasc creºtini. Imperiul se rupe în douã, ºi
ei ajung astfel obedienþi greco-slavilor, care le impun
cu forþa limba ºi ierarhia lor sacrã. De la Schisma din
1054 românii sunt în tabãra ortodoxã greco-slavã,
antilatinã ºi supravieþuiesc într-o culturã de anonimat
ruralã ºi oralã. Aspiraþia lor la civilizaþia latinã, n-a
încetat însã niciodatã. Nici Roma nu-i uitã. Conciliile
de la Lateran 1214, Florenþa 1437 ºi Vatican 1965 cautã
sã depãºeascã blocajele de comunicare ºi sã-i uneascã
pe toþi creºtinii...
2.STANDARDE DE CIVILIZAÞIE:Revoluþia
Francezã a încercat sã depãºeascã barierele de
(continuare în pag.6) prof.dr. Viorel ROMAN

continuare a unor forme de administraþie publicã totalitaristã, organizaþiile
noastre propun participanþilor la cea de a ºaptea ediþie a Consfãtuirii
naþionale a intelectualilor de la sate care se va desfãºura în prima decadã a
lunii noiembrie 2006, sã ia în dezbatere aceastã temã ºi sã inventarieze toate
formele ºi societãþile comerciale din economia contemporanã a þãrii care
atenteazã la elementarul drept cetãþenesc de a dispune fiecare persoanã,
aºa cum vrea, de propriul ei buget. Acestea, din lipsã de concurenþã, ajung
sã domine de unele singure mijloacele de furnizare sau prestare dintr-un
anumit domeniu al necesitãþilor populaþiei ºi practicã preþuri de monopol
decizând tarife ºi redactând contracte de abonament în mod unilateral,
cetãþeanul-consumator fiind obligat sã le accepte ca atare.
Sugerând doar câteva direcþii dintre serviciile publice sau prestaþiile de
furnizare de produse elementar necesare, cum ar fi cele din domeniul
aprovizionãrii cu apã, energie electricã, gaze naturale, termoficare ºi alte
domenii care nu permit decât procedeul abonãrii la un singur furnizor, din
domeniul cãilor ferate ºi al altor mijloace de transport sau de prestãri de
servicii care permit doar tarifarea prin decizia unilateralã a furnizorului,
ca ºi din alte domenii în care furnizori de produse sau prestatori de servicii
îºi împart teritorial piaþa pentru a aplica preþuri unice pe care le convin ei
între ei în defavoarea consumatorilor, anunþãm de pe acum aceastã
(continuare în pag.2)
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(continuare din pag1)

-APEL ÎN PREGÃTIREA CELEI DE A ªAPTEA EDIÞII-

publice centrale ºi ale opiniei publice sã ia în consideraþie aceastã
propunere de tematicã pe care o facem, sã colaboreze pentru o
cât mai productivã moderare a ei ºi sã participe la ea cu propriile
lor idei ºi propuneri.
Acelaºi apel, lansat din dorinþa sincerã de cooperare pe aceastã
temã, este adresat tuturor redacþiilor de presã scrisã ºi audiovizualã, însoþit de anunþul cã suntem deschiºi la orice formã de
parteneriat media pe aceastã temã, atât în pregãtirea Consfãtuirii,
cât ºi în timpul ei, ca ºi în alte manifestãri pe care le va determina
ulterior aceasta.
Pornind de la ideea cã unul dintre cele mai importante aspecte
ale democratismului vieþii noastre contemporane ºi ale respectului
interuman determinat de ea, poate fi preocuparea pentru dreptul
fiecãruia asupra bugetului personal ºi grija solidarã pe care ne-o
purtãm reciproc în faþa unor tentative de agresare a veniturilor
materiale ale cetãþeanului; cã, în acelaºi timp, pluralismul ºi dreptul
cetãþeanului la opþiune trebuie sã fie o trãsãturã a tuturor
domeniilor vieþii materiale ºi spirituale, considerãm cã, printr-un
asemenea demers, se va putea spune un cuvânt hotãrâtor în cele
mai de bazã aspecte ale unor probleme de interes general în
societatea noastrã.
Pentru buna pregãtire a acestei dezbateri, organizatorii fac Scopul acestui apel este îngrãdirea oricãrei încercãri de agresare
un cãlduros apel la ministere, organisme guvernamentale, instituþii monopolistã a dreptului de opþiune pe o piaþã liberã.

dezbatere tocmai pentru a-i preveni pe participanþi, a-i îndemna
sã strângã, de pe planul lor local, cât mai multe asemenea exemple
ºi a-i ruga sã se gândeascã la mãsuri de administraþie publicã
localã ºi la propuneri legislative pe care aceastã ediþie a
Consfãtuirii noastre naþionale sã le propunã.
În acest sens, Fundaþia Episcopul Grigorie Leu – Miºcare
Pentru Progresul Satului Românesc, în colaborare cu Asociaþia
Comunelor din România, cu care organizeazã împreunã anunþata
Consfãtuire, roagã ca toate filialele lor sã ia în discuþie aceastã
temã, sã strângã, întru susþinerea ei, cât mai multe exemple de
tarife care nu permit cetãþeanului dreptul la alegere ºi opþiune
liberã ºi sã defineascã toate domeniile economice în care aceste
practici monopoliste continuã sã existe fie direct, fie mascat, prin
modalitãþi de cartelare a unor societãþi comerciale. În acelaºi timp,
membrii filialelor ºi sucursalelor sunt rugaþi sã pregãteascã
exemple de mãsuri luate de administraþiile publice locale pentru
prevenirea unor asemenea lezãri a bugetelor cetãþenilor, pentru
ca ele sã poatã fi popularizate ºi extinse ºi, concomitent cu acestea,
sã vinã cu propuneri de mãsuri zonale sau naþionale, propuneri
de acþiuni ale unor organisme centrale ºi propuneri legislative pe
care Consfãtuirea naþionalã va urma sã le promoveze.
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( a se vedea în pag 5 ºi o emoþionantã argumentare fãcutã de primarul comunei Tulgheº)
CONSIDERÃM NECESARÃ O ORDONANÞÃ DE URGENÞÃ
privind completarea Legii nr.263/2006 privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.209/2005
pentru modificarea ºi completarea unor acte normative din domeniul proprietãþii
Prin Programul de guvernare pentru perioada 2005-2008, Guvernul României ºi-a propus,
ca obiectiv prioritar, întãrirea capacitãþii instituþionale din administraþia publicã localã; în vederea
susþinerii acestui obiectiv este necesarã asigurarea unui cadru legal prin care sã se elimine inechitãþile
create prin neacordarea a unor drepturi de naturã salarialã persoanelor care ocupã funcþii de demnitate
publicã alese, din administraþia publicã localã, implicate în mod direct în organizarea executãrii ºi
executãrii în concret a actelor normative din domeniul restituirii proprietãþilor, în special la nivelul
primãriilor, în condiþiile în care salariaþii din subordinea acestora, pot beneficia de spor lunar de dificultate.
În acest sens ºi pentru a se evita aplicarea neunitarã a legii, ca urmare a unor acþiuni în instanþã în curs
de soluþionare, precum ºi a unor practici ºi soluþii diferite la nivel naþional, se impune, în regim de urgenþã,
reglementarea situaþiei privind acordarea indemnizaþiei complementare de dificultate persoanelor care
ocupã funcþii de demnitate publicã alese, din administraþia publicã localã, ca mãsurã reparatorie a
faptului cã acestea nu pot beneficia de alte sporuri prevãzute de lege, þinând seama de faptul cã sumele
aferente acestor drepturi de naturã salarialã nu constituie un efort suplimentar pe seama bugetului de
stat, cu influenþe negative asupra indicelui de inflaþie,având în vedere faptul cã Autoritatea Naþionalã
pentru Restituirea Proprietãþilor, prin Corpul de control, constatã cã în teritoriu se întâmpinã dificultãþi
în aplicarea legislaþiei, ceea ce pericliteazã punerea în posesie a proprietarilor de drept ºi îndeplinirea
obligaþiilor ce revin statului român în angajamentele internaþionale asumate, în special în privinþa
respectãrii angajamentelor ce revin Autoritãþii Naþionale pentru Restituirea Proprietãþilor la pct. 1.5 din
Planul de mãsuri prioritare pentru integrarea europeanã pentru perioada noiembrie 2005 - decembrie
2006 - Criterii politice – „Drepturile omului”, întrucât toate aceste elemente vizeazã interesul public ºi
constituie situaþii extraordinare, a cãror reglementare nu poate fi amânatã, în temeiul art.115 alin.(4) din
Constituþia României, republicatã.
Articol unic.- Dupã art.II al Legii nr.263/2006 privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr.209/2005 pentru modificarea ºi completarea unor acte normative din domeniul proprietãþii,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.572 din 3 iulie 2006, se introduce un nou alineat,
alineatul III, cu urmãtorul cuprins:
„Art.III.- (1) Persoanele care ocupã funcþii de demnitate publicã alese, din administraþia publicã
localã, beneficiazã lunar de o indemnizaþie complementarã de dificultate de 50 % din indemnizaþia
corespunzãtoare funcþiei respective, în cazul în care sunt implicate în mod direct în aplicarea:
a) Legii nr. 10/2001, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ºi a Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparþinut comunitãþilor
cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale din România, republicatã, pe o perioadã de 2 ani calculatã de
la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã;
b) legilor fondului funciar, ca membrii în comisiile constituite în baza art. 12 din Legea nr. 18/
1991, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, pe o perioadã de un an calculatã de la data
intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe de urgenþã.
(2) Indemnizaþiile prevãzute la alin.(1) se asigurã din bugetele locale ale unitãþilor
administrativ-teritoriale la nivelul cãrora sunt alese persoanele respective.”
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ACTUALITATEA LITERAR -ARTISTICÃ
SAVEL STIOPUL – 80

manufacturieri” de la Scãieni-Prahova.
Participant direct la evenimentele din
La sala „Jean
Decembrie 1989, Savel Stiopul
Georgescu
a
publicã în recentul sãu volum tocmai
cinematecii de la
scenariul care dã ºi titlul, ca o evocare
cinematograful
a zilelor în care s-a simþit pe baricade.
„Eforie” a avut loc
De altfel, caracterizându-l, scriitorul
o
emoþionantã
Radu Cosaºu nu ezitã sã afirme cã
manifestare
de
„Savel e gingãºia subversivã,
o m a g i e r e
delicateþea permanent revoltatã,
c o n s a c r a t ã
periculos ca orice revoluþionar de
împlinirii vârstei de
catifea”. Cartea este dedicatã unui ºir
80 de ani a cunoscutului regizor, un lung de nume feminine pe care autorul,
virtuos al filmului ºi al culturii ºoltic ºi la aceastã vârstã, le evocã fãrã
cinematografice, Savel Stiopul.
a le dezvãlui ºi identitatea în raport cu
Cu acest prilej a fost lansat volumul propria-i persoanã.
„Sãrmanul Cain” – povestiri filmice,
cea de a patra carte apãrutã sub
CRINUL SATELOR SAU
semnãtura prestigiosului cineast despre
VALORIFICAREA
TRADITIEI
personalitatea cãruia s-au rostit cu
competenþa profesioniºtilor scriitorul
Bedros Horasangian ºi criticul de film Animaþi de voinþa
de a se dedica
Cãlin Stãnculescu.
Regizându-ºi, de aceastã datã slujirii înãlþãrii
propriile poveºti, Savel Stiopul aduce spirituale a satului,
ai
în lumina triparului douã scenarii – intelectuali
Gorjului
au
„Sãrmanul Cain” ºi „În fundãturã” –
care, din pãcate, n-au devenit filme , înfiinþat, între cele
precum ºi ºapte povestiri pentru douã rãzbopaie
prieteni scrise – dupã cum mãrturiseºte m o n d i a l e ,
autorul – pentru scurt metraje alb- Societatea cultural-ºtiinþificã „Jaleºul”
negru. Dintre acestea, patru s-au filmat din comuna Stolojani care, pe lângã
pentru „Anotimpuri” film care se multiplele iniþiative culturale ºi-a
constituie ca un argument elocvent înscris-o ºi pe aceea a editãrii unei
privind specialul talent al regizorului reviste destinatã valorificãrii ofertelor
culturale ale acelor locuri generoase în
octogenar.
În cadrul manifestãrii omagiale a fost privinþa diverselor manifestãri de artã
proiectat
filmul popularã, în interesante tradiþii ºi
„Falansterul”(scenariul literar Florian obiceiuri.
Avramescu ºi Nicolae Dragoº) despre Revista se numea „Crinul satelor” ºi,
care Savel Stiopul a declarat cã datoritã condiþiilor vremii nu a avut o
reprezintã cea mai importantã creaþie viaþã prea îndelungatã, dar a rãmas în
cinematograficã dintre numeroasele pe conºtiinþa oamenilor locului ca un
care ºi-a pus amprenta cu sensibilitatea veritabil reper spiritual.
sa aparte ºi puterea de a privi lumea cu Astãzi, adicã în anii de dupã 1990,
ajutorul unor surprinzãtoare metafore un fiu al acestui spaþiu cultural,
doctorul Gheorghe Gârdu, a luat –
vizuale.
Versiunea ineditã a acestui film iniþiativa de a recrea societatea
produs în anul 1979,realizatã în anul „Jaleºul” ºi, desigur, de a reînfiinþa
2005 ca o versiune lungã integral revista. . Între iniþiativele de rezonanþã
Redux originalã, are darul de a fi ale societãþii, pe lângã revista „Crinul
recuperat secvenþe la care autorul a fost satelor” care, în noua serie, a ajuns la
obligat sã renunþe cu decenii în urmã. cea de a 18 apariþie, s-a înscris ºi
Astfel, ea aduce în prezent simpozionul naþional cu genericul
spectaculosul moment istoric al „Satul românesc tradiþional” a cãrui cea
înfiinþãrii în 1835-1836, de cãtre de a XIV-a ediþie a avut loc în zilele de
inginerul hotarnic Teodor Diamant, a 9-10 septembrie 2006, în douã
„Soþietãþii fraþilor agronomi ºi localitãþi ale judeþului: satul Raci, din

comuna Negomir ºi în comuna Arcani.
Dintre numeroasele comunicãri
prezentate s-au impus cu deosebire cele
consacrate cercetãrii unor preocupãri
ale oamenilor din zonã, dar nu numai
evidenþiindu-se contribuþia specificã a
acestora la civilizatia ruralã, . S-au
enunþat astfel importante consideraþii
privind portul popular („veºmintele la
locuitorii din Raci”, sau portul
românesc nãsãudean), despre
devenirile unor aºezãri din Gorj, olãrit,
etc. De mult interes s-au bucurat
comunicãrile consacrate evocãrii unui
pictor gorjean la mãnãstirea Argeº, celui
dintâi poet în grai bãnãþean, poeþilor
din Valea Jaleºului, semnificaþiei
tabloului votiv din biserica satului
Câmpofeni-Gorj, toponimelor din
satele gorjeneºti, muzeului uneltelor
agricole din Arcani-Gorj, etc.
Manifestãrile celor douã zile au
prilejuit lansarea unor cãrþi
(„Dezvãlmãºire ºi indiviziune la
moºneni proprietari din Apele Vii” de
Daniel Ciobotea ºi „Carte tipãritã ºincâlcitã” de Teofil Bradea), vernisajul
expoziþiilor de artã popularã din
comuna Negomir ºi din BistriþaNãsãud, un impresionant moment
folcloric susþinut de elevi ai ºcolii
Negomir, îndrumaþi cu pasiune de
învãþãtorul Ion Luican, vizitarea
muzeului sãtesc al uneltelor agricole
din comuna Arcani care poartã numele
iniþiatoruluimsãu, profesorul Grigore
Pupãzã, cel care sub deviza „Aici dãm
mâna cu strãbunii” a izbutit, începând
din anul 1965 sã reînvie prin mii de
valoroase exponate trecutul satelor de
pe Valea Jaleºului.
ªi, bine-nþeles, de o fireascã audienþã
s-a bucurat noul numãr al revistei
„Crinul satelor”, periodic al societãþii
cultural-ºtiinþifice „Jaleºul” editatã de
Centrul Judeþean pentru Conservarea
ºi Promovarea Culturii TradiþionaleGorj, din al cãrei
cuprins fac parte
multe dintre
comunicãrile
prezentate la
simpozion
precum ºi alte
materiale de
indiscutabil
interes.

Prezenþa la manifestãrile amintite a
preºedintelui Consiliului Judeþean
Gorj, Ion Cãlinoiu, a primarilor din
Negomir ºi Arcani, Ion Gruiescu ºi,
respectiv, Daniel Drumen, a directorului
Direcþiei pentru Culturã, Culte ºi
Patrimoniu Cultural Naþional-Gorj,
Olimpia Bratu ºi a directorului
CJPCPCT- Gorj Ion Cepoi, a cadrelor
didactice, preoþilor, altor intelectuali
din cele douã comune, a numeroºi
sãteni, s-au adãugat firesc ºi încurajator
pentru cei ce s-au dedicat pãstrãrii ºi
dezvoltãrii civilizaþiei rurale.
ªi, pentru semnificaþia gestului, vom
consemna faptul cã, în sprijinirea
ducerii la bun sfârºit a frumoasei
iniþiative culturale s-a angajat ºi Liga
Culturalã „Fiii Gorjului” prin
preºedintele ei, ziaristul Alexandru
Pãsãrin ºi vicepreºedintele ing. Sabin
Stamatescu, acesta din urmã fiu al
satului Raci, care a sponsorizat
manifestarea, fiind înfãptuitor ºi al altor
realizãri edilitare ºi culturale în
comuna natalã, aºa cum se cuvine a fi
adevãraþii fii ai satelor noastre!

GRAIUL APELOR

– un grai înþelept în folosul ºcolarilor
Tot din Gorj, dintrun sat aflat pe Valea
Jaleºului – CeauruBãleºti – a ajuns la
redacþia noastrã
revista
„Graiul
apelor” nr. 4, o
frumoasã revistã
ºcolarã în paginile
cãreia am remarcat
preocuparea pentru acurateþea
exprimãrii, izvorâtã din conºtiinþa
necesitãþii de a îndrepta cititorii-elevi,
prin condeiele colaboratorilor, spre o
atitudine de respect faþã de graiul
românesc. Relatãrile despre omagierea
lui Mihai Eminescu în Floreºtii
Gorjului, unde poetul ºi-a petrecut o
varã la conacul junimistului Nicolae
Mandrea, informaþiile privitoare la
prezenþa poetului nepereche în memoria filatelicã , numismaticã, în cartofilie
(Vasile Nelu) concentratul studiu
consacrat relaþiei Alecsandri-Eminescu
(Zenovie Cârlugea), comentariul operei

Reluãm ºi continuãm demersul nostru

Încã de anul trecut, în cadrul desfãºurãrii celei de a VI-a ediþii a Consfãtuirii Naþionale a Intelectualilor de la
Sate, ca urmare a unei întregi campanii de constatare ºi monitorizare dusã de revista noastrã, am atras atenþia
asupra fenomenului de izolare culturalã în jurul a diferite centre zonale, din pricina cãreia creaþia literar-artisticã,
bogatã, de altfel, în contemporaneitatea noastrã, este minatã de necunoaºtere, de nepopularizare, de lipsa de legãturã
ºi lipsa de coerenþã. Acea coerenþã pe care, concomitent cu descentralizarea, ar trebui sã i-o ofere o concepþie
sãnãtoasã asupra politicilor culturale necesare în afirmarea identitãþii noastre.
Am propus schema unei reþele de legãturi directe, orizontale ºi democratice, descentralizate ºi stimulative, faþã
de care guvernarea sã-ºi facã doar datoria de impulsionare, facilitare a cunoaºterii reciproce ºi subliniere a
valorilor creaþiei noastre în circuitul internaþional de care au nevoie. Fapt pentru care, în aceastã paginã a numãrului
trecut am inaugurat filele unui dosar pe care-l vom alcãtui ºi amplifica lunã de lunã, pînã ce vom ajunge sã adunãm
forþe ale societãþii civile care, prin susþinere de opinie publicã, sã suplineascã ceea ce nu se face pe linie de stat
pentru coerenþa unei politici culturale româneºti contemporane. Aºteptãm din partea cititorilor ºi colaboratorilor
consemnarea evenimentelor culturale ºi a aparitiilor editotriale din toate localitãþile þãrii.
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a douã personalitãþi creatoare date þãrii
ºi lumii de Gorj, poezia arghezianã
(Aureliu Goci) ºi opera lui Brâncuºi
(Sorana
Georgescu-Gorjan),
prezentarea istoricului municipiului
Târgu-Jiu, în anul sãrbãtoririi a ºase
secole de atestare documentarã (Ion
Cepoi), evidenþierea iniþiativei de
înfiinþare a teatrului de marionete
„Pinocchio”de cãtre un neobosit animator cultural Viorel Gârbaciu
(Valentin Taºcu), precum ºi materiale
cu vãdit impact didactic: „Primii paºi
spre ºcoalã” (înv. Maria Tãmãºescu),
„Învãþãtorul, personalitate didacticã”
(înv. Grigore Tãmãºescu), „Copilãria,
sursã a vitalitãþii umane”(înv. Doina
Papuc), rubrica de prezentare a unor
poeþi gorjeni (în acest numãr poetuil
Ion Sanda), precum ºi publicarea
versurilor unor elevi ai ºcolii, toate
laolaltã aduc mãrturia preocupãrii
cadrelor didactice ale ºcolii din
Ceauru de a-i îndrepta pe elevii lor
încã din primii ani de ºcoalã cãtre
frumos ºi durabil, de a-i forma în
spiritul respectului pentru istoria ºi
cultura neamului, perntru valorile þãrii.
Este de aºteptat ca în numerele
viitoare, prezenþa elevilor ºi cadrelor
didactice sã prevaleze celei a
scriitorilor consacraþi.

Paul ARETZU – Viziuni
Critice

editura „Ramuri”, Craiova, 2005

Lucrarea semnatã
de Paul Aretzu este
de fapt o culegere
de recenzii, fiind
analizate literar
volumele unor
nume sonore din
l i t e r a t u r a
contemporanã
autohtonã, precum
Ana Blandiana, Ilie Constantin, Doina
Uricariu, Nichita Danilov ºi nu numai.
Autorul contureazã astfel un dublu
profil al profesiei de critic ; atât
postura hei-rupistã de a fora în
abatajele metaforei, cu jãraticul
frumosului lipit în suflet, ca ºi praful
de cãrbune de pe chipurile minerilor,
pentru a trimite apoi materia brutã la
preparaþia esteticului, adicã în
paginile de criticã. Dar totodatã, Paul
Aretzu consolideazã legãtura osmoticã
dintre critic ºi scriitor, ambii având
nevoie de aceastã reciprocitate
creativã pentru a subzista posteritãþii.
Criticii ar rãmâne ºomeri în
combinatele literaturii fãrã scriitori. ªi
se promoveazã simultan. De altfel,
autorul admite în prefaþã cã „un critic
chiar face cãrþi din cãrþi. El este un
cititor profitor. Fiind foarte ocupat cu
munca lui, timpul de trãire afectivã
este foarte redus ºi, de aceea, trãieºte
prin delegaþie, din citit, dând credit
creaþionist autorilor, este un vieþuitor
stilistic. Altfel, criticul literar se citeºte
pe sine prin alþii. El îºi citeºte lecturile,
pregãtirea teoreticã.” De asemenea,
autorul avertizeazã de percepþia
deformatã asupra criticii, rezumatã la
dispute fãrã valoare, totul pentru a

epata ºi a câºtiga cititorul. Un cititor
care, a fost retrogradat ºi înlocuit de la
rangul de „modelul omului cultural,
niciodatã satisfãcut, cu cel al omului
superficial informat, plin de
suficienþã.” Îngrijorat de imensul
dezinteres al publicului pentru versuri,
Paul Aretzu, prin „Viziuni critice”
importã poezie în frazã. Nu ºtiu dacã
s-a brevetat aceastã inovaþie
accidentalã, forþatã, de a suda poezia
cu critica ; deoarece, alãturând cele
douã extreme, de o parte meºteºugarul
de estetic, poetul ºi de cealaltã
responsabilul cu expertiza, respectiv
criticul, s-a nãscut, într-o perioadã în
care proza dominã la nivel de...rating,
un nou stil literar : poezia în criticã.
Deºi critica existã dintotdeauna, deabia acum, se poate vorbi despre
îmbinarea perfectã ºi utilã dintre cele
douã. Poezie gata criticatã, într-o prozã
de analizã. Ar fi interesant de urmãrit
dacã astfel, prin aceastã metodã de Ilf
ºi Petrov, poezia o sã aibã mai mult
succes.

Ion HOREA – Reversuri

editura „Ardealul”, Tg. Mureº, 2005
Discutam odatã
cu cineva despre
sacralitatea
poeziei. ªi îi
s p u n e a m
respectivei
persoane
cã
poeziile au o orã
tainicã, a lor. Spre
exemplu, nu poþi
citi în autobuz un volum de versuri, sar pierde acel ceva ca o floare de minã
din sublimul ascuns, înghesuit printre
cãlãtori prea nervoºi sau vulgari. În
schimb, în acelaºi mediu poþi parcurge
fãrã probleme un ziar. Noaptea este
clipa poeziei, al dedesubturilor
metaforei. Cãci, pânã la urmã, însãºi
noaptea este metafora nedesluºitã a
existenþei noastre. Citind volumul
„Reversuri” al lui Ion Horea, la
început de toamnã într-un Bucureºti
mult prea nepotrivit pentru poezie,
aproape de miezul nopþii, lumina
veiozei pare de candelã aprinsã la un
schit pierdut în munte, peste versurile
atât de sacre...O sacralitate tristã ca ºi
un drum cu un tren personal prin
Ardeal, de-a lungul satelor cu biserici
medievale, într-un ultim galben de
august pe care îl simþi pentru prima
datã. Pentru ca mai apoi sã-l cauþi, dar
sã nu-l mai retrãieºti ca altãdatã, ci ca
un deja-vu definit ºi nimic mai mult.
Metaforele lui Ion Horea par desprinse
dintr-o picturã naivã, cu lumini ºterse,
de demult „Cum ninge-n amintiri peun drum de sãnii ce piere printre
dealurile sure !” sau „De la fereastrã
urmãresc desfrunzirea/ Peisaj
fantomatic/ vara rãsfoitã de vânt/ o
zi, o lunã,/ apoi orga plopului
încãrcat/ sub clãtinãrile iernii.../
nimeni nu întreabã/ nimeni nu
aºteaptã rãspuns” recitind aceastã
poezie, prima idee care mi-a venit a
fost cadrul alb-negru de la Montreal,

cu arbitrii arãtând paletele cu nota 10
Nadiei Comãneci. Dar poezia nu poate
fi notatã ºi apreciatã decât prin
trepidaþia interioarã, maximã, ca atunci
când eºti mic ºi treci prin Valea
Prahovei, copleºit de înãlþimile
imposibile. „ªi anii ce se-adunã în
lunga lor cohoartã/ Sã fie-n ei acela
de sus pe care rogu-l,/ apoi la drumul
þãrii sã-ntârzii cãtre searã/ ªi sã-i
aºtept, ori poate sã ºtiu cã mã
aºteaptã,/ Când o sã-mi iasã-n faþã
cu lumânãri de cearã/ Comuna-n
prohodire, bãtrânã ºi-nþeleaptã”
Volumul „Reversuri”, încãrcat de un
polen uscat, dar totuºi atât de
îmbucurãtor, de buchet de flori de
toamnã, este pentru mine ca atingerea
înceatã a celor mai înalte clape de
pian, prãfuite, însã împrãºtiind
ecourile în surdinã ale unei regãsiri
într-un târziu absolut igrasiat,
mucegãit, întotdeauna înãlþãtor.

Paul EVERAC –
Nevolnice tâlcuri Si
rime

editura Semne, Bucureºti, 2006

Ineditã aceastã
nouã
apariþie
editorialã a lui
Paul Everac !
Însuºi autorul se
disculpã spãºit,
ironic într-un fel,
pentru cã nu
respectã canoanele
clasice ale depãrtãrii de unde vine
conducta mare cu seva artisticã,
pledând pentru o poezie oarecum nonconformistã, însã în nici un caz nu se
apropie de anarhia nebunã dadaistã ori
abuzivului futurism. Nu, poezia lui
Paul Everac se distinge printr-un
inepuizabil zaþ de original, care, la
prima vedere, a verdictului grabnic, ar
pãrea puerilã, uneori jenantã. Ideile ºi
motivele din „Nevolnice tâlcuri ºi
rime” nu sunt nici pe departe repulsive, din contrã, Paul Everac doar le
exprimã într-o prozodie învechitã,
cum a depºit de mult arta poeticã. Dar
tocmai abaterea de la regulã a lui Paul
Everac conferã un alt fel de valoare ;
pentru cã, de ce sã ne ferim, poezia
modernã este din ce în ce mai tocitã,
doldora de cliºee depãºite, reluate ºi
tot reluate – poate fi ºi aceasta o cauzã
a faptului cã poezie pierde din ce în ce
mai mult teren. Practic, fãrã a fi un
adept al post-modernismului, aceleaºi
metode artistice care anuleazã ideea,
mesajul, considerate bla-bla-uri.
Maniera vetustã a lui Paul Everac
asigurã poeziei o altã dinamicã, uneori
prin scenarii neaºteptate cultivând mai
mult ideea decât prozodia sau
metafora, recurgând la alegorii simple,
esopice care, în contextul de prea mult
rafinament lipsit de conþinut al poeziei
contemporane, ar putea da o ºansã
acestui antimodernism afiºat fãrã jenã.
Astfel, avem deaface cu„Lamentaþia
existenþialã a bobului de mazãre”, sau
„Împiegatul de miºcare/ la o garã cu
douã-trei peroane/ vedea încântat
cum trec mereu mãrfare,/ cisterne,

diesele ºi trenuri de persoane [...] Toþi
pãreau cã rulau sub semnul lui, prin
porþi/ în mod tainic doar de el ºtiute
ºi decise :/ cã avea în mânã mii de
sorþii/ cãrora le vedea traseele ºi-n
vise”, preluarea unei formule din
argoul copiilor „Pace între douã
dobitoace” sau din repertoriul
colindelor de iarnã „O, brad frumos
!” precum ºi apelarea la un „portativ”
modern, neologic, amestecat cu altul
popular, folcloric, arhaic „Pentru ce
virtual cocon/ duc un trai stupid ºi
monoton/ Adunã coraslã/ pentru a cui
odraslã ?/ Pentru ce fel de þânci/ dau
în brânci ?/” (Furnicile zburãtoare).
Toate aceste combinaþii inedite irigã
poezia, cchiar dacã sugereazã
modelele vechi ale primilor poeþi
ritoºi. Chiar ºi din titlu, „Nevolnice
tâlcuri ºi rime”, poate fi perceput
impulsul de schimbare, de restaurare a
poeziei. O carte imprevizibilã, poate
una dintre cele mai reuºite încercãri
de a uimi prin vetust sau prin neglijarea
a tot ce a avansat arta poeticã de la
Eminescu încoace.

Zenovie CÂRLUGEA –
Lucian Blaga – Studii,
articole, comunicãri
editura Mãiastra, Tg. Jiu, 2006

Aceastã carte se
vrea, conform
autorului,
o
„dreaptã cinstire a
ceea ce îndeobºte
n u m i m
actualitatea lui
Lucian Blaga,
acum, în secolul ce
urmeazã celui în
care personalitatea
gânditorului fusese consideratã, de
filozoful
Constantin
Noica,
emblematicã ºi tutelarã.”
Zenovie Cârlugea a izbutit sã
contureze prin evocãri ºi interviuri, dar
ºi din comentarii critice sau studii, o
imagine completã a „marelui om de la
Cluj”, aºa cum este numit Blaga în
romanul „Cel mai iubit dintre
pãmânteni”, al lui Marin Preda. Din
conþinutul lucrãrii aflãm spre exemplu
cum a pierdut Blaga în 1956 Premiul
Nobel pentru literaturã, susþinându-se
cã Zaharia Stancu a fost trimis la
comisia de la Stockolm – ce stabilea
laureatul – cu misiunea de a convinge
juriul sã nu-l premieze pe Blaga. De
altfel, filozoful a fost condamnat la
anonimat derizoriu dupã instaurarea
comunismului, trãind cu spaima de a
nu fi arestat, într-o perioadã în care
curentul realist socialist dãrâma
valorile, ca niºte piese de domino. În
cele din urmã, Blaga a scãpat, dar I.D.
Sârbu, un discipol de-al sãu, a fãcut
nu mai puþin de 7 ani de temniþã, din
1957 pânã în 1963. Un alt aspect
discutat în cartea lui Zenovie Cârlugea
îl constituie disputa dintre Blaga ºi
Arghezi. O rivalitate mocnitã, de multe
ori decriptatã prin ironii de la distanþã.
Însã, indiscutabil, ambele personalit[‚i
sunt definitorii pentru literatura
românã. De asemenea, cartea de faþã
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oferã cititorului ºi mãrturisirile fetei
lui Blaga, Dorli, despre tatãl sãu,
precum ºi evocarea fratelui mai mare,
Lionel.

Gheorghe DUtÃ –
MICLOsANU – Poezii
editura Proprio dell’Arte,
Bucureºti, 2006

Acest volum,
ediþie bilingvã
românã ºi francezã
(traducere
Ve ro n i q u e
Malengreau
–
Nicolau) oferã spre
lecturã o poezie
m o d e r a t tradiþionalistã, dominând amprentele
unei ruralitãþi idilice, îndepãrtate,
precum ºi ideea unei transcendenþe inverse, nostalgice, dinspre prezent spre
trecut - „pe un câmp de fluturi,
tinereþea zboarã/ soba toarce fumul
stinselor poveºti/ inima îmi arde de-o
durere surdã,/ timpul muºcã stâlpii casei
pãrinteºti”.
Perspectiva
paradisiacã, în nici un caz
sãmãnãtoristã ori poporanistã, reiese
din versuri ca „e greu în lumea
noastrã sã nu ne fie dor/ de un rãsãrit
pe-o culme, de vis, sentimentali.”
Gheorghe Duþã asimileazã orice trãire
cu reminiscenþele native „nu ºtiu de
ce, uneori/ þi-e zâmbetul ca un câmp,/
peste care, de mult,/ n-a cãzut un strop
de rouã...” Autorul este un împãtimit
dependent de tot ceea ce þine de lumea
de basm a satului, imagine care se
pierde în goanã, ca ultimul sat, cu
bãtrâni la poartã ºi femei cãrând gãleþi
cu apã, cu-aceleaºi chipuri triste, vãzut
din tren înaintea intrãrii într-un mare
oraº, cu furnale ºi blocuri înalte „în
veacul nostru-n care stãpân pe tot eatomul,/ când ne-ndreptãm spre aºtri
rachetele de gând,/ când mai presus
de toate se zice cã e Omul -/ cu lumea
lui de tinã ce-apune rând pe rând/ în
secolul în care nu luãm în seamã
graba/ ºi parcã-n altã lume cu toþi ne
prãbuºim,/ vrând peste vremi ºi vârstã
prin viscol sã suim.../ E greu în lumea
noastrã sã nu ne fie dor !” (În lume).
Practic, poetul percepe înstrãinarea de
sat drept viza pentru un spaþiu profan,
un apostolat deºart „la intersecþia
dintre cântecul cocorilor ºi claxonul
metalic al civilizaþiei...”

Felix SIMA – Amintiri
din casa arsã

editura Ramuri, Craiova, 2005

Poate cã aceastã
i n s p i r a t ã
metaforã, casa
arsã, este cea mai
potrivitã pentru a
boteza artistic
þinuturile þãrii.
Pentru
cã
România este ca ºi
o casã arsã, pe care ne chinuim, fiecare
dupã puteri ºi pricepere, sã o restaurãm.
De altfel, Felix Sima dedicã aceastã

carte „celor ce se implicã” . Sinistra
conotaþie inventatã de autor este una
cât se poate de logicã ºi corectã,
nicidecum negativistã. „Noi am
rãmas la Casa Arsã,/ sub roua de pe
iarba grasã,/ pândind nãluci ºi
zemuri dulci/ în care poþi sã te ºi
culci.” Autorul impune astfel o
posibilã recuperare a poeziei pe
filonul sentimentului de patriotism,
plastic ºi paºnic în acelaºi timp, mai
ales astãzi, când o asemenea intenþie
este de multe ori descurajatã. „ªi Casa
Arsã de aici/ din care tot mai iese
fum.../ la margine de ºanþ ºi drum,/
sub dealuri verzi, îmbãtrânite,/ cu
palmele de om hârºite/ prin buruieni,
prin mãrãcini,/ sã ne aducem alþi
vecini/ mai buni, mai drepþi, mai
cumpãtaþi,/ fãcând istorii alþi
bãrbaþi/ la Casa Arsã de sub deal/ la
cumpãna de val ºi mal/ legând
surorile de fraþi/ îngenunchiaþi,
îmbrãþiºaþi/ de sete cruntã ºi de dor/
ºi arºi în casa vieþii lor.”

Valentin TAsCU –
Tuvia Iuster – teleleu
prin veacul meu
editura Clusium, Cluj-Napoca, 2005

C o nv o r b i r i l e
dintre Valentin
Taºcu
ºi
sculptorul evreu
Tuvia
Iuster
reprezintã mai
mult decât un
dialog. De ce
afirm acest lucru ?
Pentru cã pe lângã
talentul de narator
ºi viaþa de roman – de fapt, cum
spunea cineva, orice viaþã este un roman –, mãrturisirile artistului pot
alcãtui oricând un material istoric ºi
nu numai. În mod inevitabil,
conversaþia nu putea sã nu atingã ºi
subiectul persecuþiei evreilor sub
regimul mareºalului Antonescu. Dar
Tuvia Iuster vine cu o concepþie
diferitã, ce poate naºte o serie de
controverse : „Antonescu nu a fost
extremist, el a încercat sã scape
România din capcana în care intrase.
El era de dreapta, dar a fost un om
cinstit, nu i-a dat pe evrei pe mâna
lui Hitler, ba, chiar i-a replicat
acestuia – am citit de curând – cã
<<la mine-n þarã fac ce vreau !>>,
salvând astfel multe vieþi omeneºti,
chiar dacã i-a pus sã facã unele
munci aºa-zis umilitoare. Sigur cã au
fost ºi oameni omorâþi, pentru cã
pânã la Antonescu erau destui
generali mai mici care <<fãceau ce
vroiau ei>>” Sigur, cartea nu se
rezumã la aceastã problemã care
stârneºte în continuare controverse,
dar în mare parte, literatura din
perspectiva evreiascã revendicã
autonomia deplinã asupra subiectului
holocaustului ºi tocmai de aceea,
dramele din cel de-al doilea rãzboi
mondial s-au transformat în motiv
beletristic inconfundabil.
Alexandru DUMITRIU
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Indignarea unui primar

ÎNTRE ILUZIE ªI DEZILUZIE
sau ÎNTRE A FI ªI A NU FI

Trec zile... anotimpuri... parlamentari... guvernanþi... preºedinþi si, pe lângã
toate, trece viaþa noastrã, în speþã mandatul de primar. Cu bune ºi mai
mult cu rele. Ca sã fiu realist! A venit ºi toamna ºi o datã cu ea, s-a
terminat vacanþa parlamentarã. ªi ce dacã?!
Cu ce mã ajutã pe mine, ca primar, cã s-au întors parlamentarii la lucru?
Sunt la fel de puþin preocupaþi de ceea ce se întâmplã cu „cei de jos” incluzând aici ºi autoritãþile administraþiei publice locale, dar ºi cetãþenii ca de obicei! Tot ca de obicei, eu, primarul, autoritate executivã ºi ales
local ce sunt, învestit cu putere pe hârtie, dar fãrã susþinere financiarã,
inclusiv în ceea ce priveºte drepturile mele bãneºti, mã simt frustrat, revoltat
ºi vãtãmat în drepturile mele.
Orice persoanã vãtãmatã în drepturile sale legitime poate face plângere
în condiþiile Legii contenciosului administrativ…; zice legea!. Primarul cui
sã se adreseze? Poate doar lui Dumnezeu!
Trecând din planul spiritual în cel material, sunt de mult lãmurit cã pânã
la Dumnezeu te mãnâncã sfinþii. „Sfinþii” de guvernanþi, de exemplu, careþi dau cu una ºi iau - nu cu douã, ci cu nouã.
Am o anumitã vârstã care, la cât mi-a „înflorit” deja tâmplele, consider
cã îmi permite sã fiu ºi ironic, ºi critic ori debusolat cã nu simt sã se
întâmple ceva de bun augur pentru colectivitatea localã care m-a ales ºi,
implicit, pentru mine ºi funcþionarii publici pe care-i „pãstoresc”. Am prins
legislaturi sub diferitele culori ori nuanþe ale puterii ºi... ce sã zic?
Toþi mi-au apãsat umerii cu OBLIGAÞII, OBLIGAÞII, OBLIGAÞII,
indiferent pe ce cale au venit: legi, ordonanþe care-de-care-mai-urgente,
hotãrâri ºi alte ordine. Despre drepturi ... numai de „bine”. Adicã,
„prevederile art. ... ºi ale art... se suspendã pânã la ...”. Aºa
sunã drepturile primarului, viceprimarului ºi ale funcþionarilor publici, cu
„duioºie”, mare „grijã” ºi atât de precis anulate prin Legea bugetului de
stat, an de an.
Toþi suntem oameni ºi vrem sã trãim decent, iar ca primar, sunt revoltat
cu atât mai mult cã, în ceea ce priveºte drepturile bãneºti suntem
MARGINALIZAÞI ºi împinºi efectiv cãtre periferia societãþii, în loc sã fim
respectaþi ºi motivaþi pe mãsura importanþei activitãþii desfãºurate. Mã uit
în jur ºi nu vãd decât patroni care mã sfideazã doar pentru simplul motiv
cã sunt potenþi din punct de vedere financiar, dar nu-i întreabã nimeni cum
ºi-au ridicat adevãrate imperii; mã uit iar în jur ºi nu-mi vãd decât funcþionarii
din subordine, mai prost îmbrãcaþi decât beneficiarii venitului minim garantat
ºi la bunul plac al cetãþeanului care doar pretinde... pretinde... pretinde...
ªi cetãþeanul pretinde multe. Pentru cã guvernanþii, prin mass-media,
lanseazã campanii aproape agresive de genul primãriile funcþioneazã
pe banii contribuabililor
contribuabililor,, primarii ºi funcþionarii publici sunt
obligaþi sã.... au datoria sã. etc.
Cetãþeanul nu are obligaþii, ci doar dreptul de a minimaliza autoritãþile
administraþiei publice locale ºi de a ameninþa cu „mã duc la Bucureºti”,
„vã aduc presa pe cap” ºi altele asemenea. Pentru toate acestea ºi atâtea
altele, PROTESTEZ! Da!!! Protestez faþã de:
•neacordarea sporului de vechime pentru primar ºi viceprimar;
•neacordarea drepturilor prevãzute în Statutul funcþionarilor publici,
statut cu putere de lege;
•transferul permanent de autoritate ºi responsabilitate administrativã
de la centru cãtre autoritatea administraþiei publice locale, fãrã a se realiza
ºi transferul financiar necesar;
•teoriile ºi vorbele goale de conþinut din intervenþiile guvernanþilor care,
prin intermediul mass-media MANIPULEAZÃ cetãþenii, inoculându-le ideea
cã la autoritãþile administraþiei publice locale curge lapte ºi miere, dar nu
au bunãvoinþã ºi nu se implicã, pentru cã nu le pasã, dar nu le inoculeazã
ºi faptul cã au, la rându-le, obligaþii de onorat faþã de lege pe care autoritatea
administraþiei publice locale trebuie sã o punã în aplicare;
•capcanele în care mã aruncã guvernanþii ºi legislaþia incoerentã prin
care, modificã ºi completeazã modificarea modificatã ºi pentru cã, sunt
prins la mijloc între forurile care se cred superioare ºi cetãþeni, cei care,
mi-au acordat încrederea lor ºi ºi-au pus toate speranþele în mine atunci
când m-au ales.
ªi nu în ultimul rând, PROTESTEZ faþã de ceea ce ºtiam eu din experienþã
cã înseamnã sã fii primar ºi faþã de cât de insignifiantã ºi cãzutã în derizoriu
a ajuns aceastã noþiune laolaltã cu primãria ºi cu a fi funcþionar public, cu
toatã complementaritatea ce derivã de aici. Dupã cum decurg lucrurile, de
preferat a nu fi...
Sunt profund dezamãgit cã litera de lege ºi art.16 din Constituþie sunt
doar aparenþe, dincolo de care totul are sens peiorativ, iar eu încep sã
cred cã legea e altfel pentru fiecare, în funcþie de cât de sus e pe scarã:
peste ea sar dulãii, pe sub ea se strecoarã cãþeii ºi peste ea dau tãntãlãii.
Vã sunã cunoscut, domnilor guvernanþi? Mie-mi sunã dureros!... Domnilor
primari ºi stimaþi colegi, sã fim optimiºti! Haideþi sã apelãm la ATM-uri/
bancomate – cã doar suntem în trend cu mijloacele moderne! - ºi sã ne
ridicãm ajutorul social, pardon! - „celebra” indemnizaþie. Cã doar, pentru
suma de care beneficiem prestãm zi de zi în folosul colectivitãþii locale,
Toader UNGUREANU,
nu-i aºa???
PRIMARUL COMUNEI TULGHEª,PREªEDINTELE FILIALEII
JUDEÞENE HARGHITA A ASOCIAÞIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA,
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TOARE
SÃRBÃTOARE

Originar din Betsaida, cetate de pe þãrmul vestic
al Lacului Ghenizaret, Andrei era fratele lui Petru,
fiind amândoi fiii pescarului Iona.
Ucenic al Sfântului Ioan Botezãtorul, la îndemnul
învãþãtorului sãu, a mers împreunã cu Ioan fiul lui
Zevedeu sã caute pe Acela despre care
Înaintemergãtorul spunea cã este “Mielul lui
Dumnezeu”.
Cei doi fraþi Petru ºi Andrei sunt cei dintâi chemaþi
de Iisus sã devinã ucenicii Sãi. Ei lasã totul ºi
urmeazã lui. Într-o zi, pe neaºteptate, viaþa lor se
schimbã: din pescari care adunã peºti din mare, ei
devin ucenici ai lui hristos care adunã din marea
lumii acesteia oameni pentru Împãrãþia cerurilor.
“Iar Iisus întorcându-se ºi vãzându-I cã merg
dupã El le-a zis: Ce cãutaþi? Iar ei I-au zis: Rabi
(care se tâlcuieºte Învãþãtorule), unde locuieºti? El
le-a zisVeniþi ºi veþi cedea. Au mers ºi au vãzut unde
locuia ºi au rãmas la el în ziua aceea. Era ca la ceasul
al zecelea. Unul dintre cei doi care auziserã de la
Ioan ºi veniserã dupã Iisus era Andrei., fratele lui
Simon Petru.”(IoanI, 38-40)
Sfântul Andrei, aºa cum ne mãrturiseºte Sfânta
Evanghelie dupã Ioan (1, 11-41)I-a zis lui Petru
fratele sãu. Am gãsit pe Mesia (care se tâlcuieºte
Hristos). ªi l-a adus la Hristos.”
De aceea, Biserica îl numeºte pe Sfântul Andrei “
cel dintâi chemat” sau “ primul chemat la apostolat”.
Sfântul Andrei ne aratã cât de simplã ºi în acelaºi
timp cât de puternicã este chemarea lui hristos, dar
ºi cât de prompt este rãspunsul la aceastã chemare
sfântã. Sfântul Andrei urmeazã pe Hristos fãrã
condiþii ºi fãrã întârziere, fãrã calcul ºi fãrã dorinþã
de câºtig, ci doar pentru cã a simþit în chemarea lui
Iisus pe Însuºi Cuvântul Vieþii.
A fost mereu aproape de Mântuitorul Hristos în
anii de activitate publicã, la evenimentele care au
însoþit mântuitoarele patimi, la întâlnirile cu HristosDomnul Înviat.
A primit plinãtatea harului în Duminica Pogorârii
Sfântului Duhºi sorþii I-au rânduit prpovãduirea
Evangheliei în þinuturile situate pe coastele Mãrii
Negre, în Bitinia, Tracia ºi Grecia. (Macedonia,
Tesalia ºi Ahaia).
Sfântul Andrei a predicat în secolul I, potrivit unor

Sfântul Apostol Andrei – propovãduitor ºi
mãrturisitor al dreptei credinþe
vechi mãrturii ale tradiþiei istorice, ºi în sud-estul
României de azi, în Dobrogea, numitã în vechime
Sciþia Micã. Iatã ce spune Mitropolitul Dosoftei al
Moldovei (^ 1693), în lucrarea “ Viaþa ºi petrecerea
Sfinþilor” (1682-1686). În 30 noiebrie, la ziua
Sfântului Andrei, Dosoftei scrie: “ Apostolului
Andrei iarã venit (prin sorþi), Bitinia ºi Marea Neagrã
ºi pãrþile Propontului Halcedonul ºi Vizantea, undei acum Þarigradul. Tracia ºi Macedonia ºi sosind la
Dunãre, ce-I zic Dobrogea ºi altele ce sunt la Dunãre,
Tesalia ºi acestea toate le-a umblat. De unde porneºte
tradiþia istoricã despre Sf. Ap. Andrei ºi cum a putut
ajunge aceasta în zilele Mitropolitului Dosoftei?
Cea dintâi consemnare istoricã ºi cea mai valoroasã
este fãrã îndoialã afirmaþia Pãrintelui istoriei
bisericeºti Eusebiu de Cesareea (^ 340), în opera sa
“Istoria bisericeascã III,1”: Când Sfinþii Apostoli ºi
ucenici ai Mântuitorului nostru s-au împrãºtiat peste
întreg pãmântul, lui Toma, dupã spusele Tradiþiei ia cãzut la sorþi þara parþilor lui Andrei Scythia.”
Aceastã informaþie menþioneazã în continuare
Eusebiu a fost luatã de la Origen (^254).
Aria de evanghelizare a Sf. Andrei este mult
lãrgitã de cele douã variante ale Pãtimirii Sfântului
Apostol Andrei din Synaxiarium Ecclesiae
Constantinopolitanaa (sec.X). Prima variantã mai
scurtã aratã cã prin tragere la sorþi lui Andrei I-a
revenit sã propovãduiascã în toatã regiunea Bitiniei
ºi Pontului, provinciile romane Tracia ºi Sciþia, apoi
a mers la Sevastopolis cea Mare (în Crimeea)”.
Aceastã variantã extinde exemplificarea regiunilor
evanghelizate. Lui Andrei cel întâi chemat I-au cãzut
la sorþi Bitinia, pãrþile Pontului Euxin ºi ale
Proponticei (Marea de Marmara), cu cetãþile
Calcedon ºi Bizanþ, Macedonia, Tracia ºi regiunile
care se întind pânã la Dunãre, Tesalia, Elada (Grecia
centralã), Achaia (Peloponezul) ºi cetãþile Amisos,
Trapezunt, Heracleea (Pontului )ºi Amostris. Tot aici
se afirmã cã Sf. Andrei a hirotoni episcop la Odesos
(Varna) pe ucenicul sãu Amplias, sãrbãtorit la 30
octombrie, una ºi aceaºi persoanã amintitã de Sf.

Crestinism - Standarde
de civilizatie - Globalizare
(continuare din pag. 1)

comunicare dintre oameni prin despãrþirea bisericii de stat ºi drepturile universale
ale omului. De fapt valorile ºi normele creºtine sunt înlocuite cu standarde de
civilizaþie. Civilizaþia e occidentalã, celelalte sunt cernute de o sitã atee,
raþionalã ºi ºtiinþificã. Principiile teologice ale istoriei - creaþia, încarnarea,
judecata, mântuirea - au fost transformate în standarde ale universalitãþii ºi
progresului. De atunci se fac neîncetat eforturi empirice, care sã dovedeascã
unitatea istoriei, globalizarea ºi mai ales progresul. În spatele ideilor
revoluþionare, iluministe s-au afirmat în SUA standardele religiei civile
protestante, iar în URSS cele ortodoxo-comuniste panslave. Partea pozitivã a
rãzboiul rece a fost efortul fiecãrui Bloc sau Lagãr de a se dezvolta fiecare
pentru el, dar ºi oferind lumii perspective eliberatoare de sãrãcie. Românii
ortodocºi au profitat de standardele de civilizaþie laice occidentale la crearea
României Mari, 1920-1940, ºi de cele ortodoxo-comuniste în vremea dictaturii
de dezvoltare, 1945-1989. Cu handicapul lor greco-slav, moldo-valahii îºi pun
toatã speranþa în standardele de civilizaþie. Dar ele sunt celebrele „forme fãrã
fond”, care ocolesc numai aparent fondul creºtin al reintegrãrii în civilizaþia
occidentalã, pentru cã în sec. 21 pe lângã creºtinism, standardele de civilizaþie
laice se confruntatã ºi cu treapta a treia a rachetei occidentale de civilizare a
lumii:
3.GLOBALIZAREA:Competiþia dintre comunism ºi capitalism s-a încheiat
cu victoria creºtinismului, a dreptului omului, formulat de creºtinii occidentali,
nu de comuniºtii slavi. Capitalul ºi corporaþiile transnaþionale impun pe lângã
standarde de civilizaþie, norme de eficienþã necunoscute pânã în 1989. Statele
atrag pe toate cãile capital, pentru cã vor sã profite de globalizare. Economia de
piaþã reduce decalajele dintre occident ºi restul lumii ºi combate sãrãcia mai

Ap. Pavel: “ salutaþi-l pe Amplias” (Romani 16,8).
Epifanie Monahul în sec.al IX-lea consemna în
“Viaþa, faptele ºi sfârºitul Sfântului ºi lãudatului
Apostol Andrei, cel dintâi chemat”. Andrei luânduºi discipolii sãi a mers în Frigia Pacatina, iar de aici
a mers în Mysia (Moesia) la Odyssopolis (Varna)ºi
dupã câteva zile l-a pus episcop pe Apion”. În secolul
al-XIV-lea, istoricul bizantin Nichifor Calist
Xantopulos în “Istoria bisericeascã” (II, 39) spune
cã “Sf. Andrei a predicat la antropofagi, în pustiul
Scitic, ºi pe ambele þãrmuri ale Pontului Euxin, de
nord ºi de sud.”
Doctrina siriacã a apostolilor aratã localitãþile
ºi regiunile unde a propovãduit Sf. Andrei ” Niceea
ºi Nicomidia ºi întraega þarã a Bitiniei ºi Gothia cu
regiunea din jur. La Bizanþ ºi întrega þarã a Traciei
cu regiunea din jur pânã la Marele Fluviu ale cãrui
maluri ne despart de barbari.” Marele Fluviu nu este
altul decât Dunãrea, iar Gothia nu este alta decât
cea dunãreanã.
Dupã ce a predicat în cetãþile de aici, din Scythia
Minor, locuitã de greci, romani ºi geto-daci, s-a
îndreptat spre sud ajungând în oraºul Patras în Grecia
unde a murit ca martir fiind rãstignit pe o cruce în
formã de X.
Dintre toate aceste mãrturii documentare, cea mai
valoroasã este socotitã a fi cea a lui Eusebiu de
Cesareea, fiind aºa cum a afirmat mai sus cea mai
veche ºi aparþine unui autor de mare prestigiu în
cunoaºterea creºtinismului primelor secole.
Afirmaþia sa este bazatã pe o tradiþie veche întãritã
ºi dã mãrturia lui Ipolit al Romei ºi contemporan cu
Origen care spune cã Sf. Andrei “a vestit (Cuvântul
Evangheliei n.n.) sciþilor ºi tracilor. El a fost rãstignit
la Patras în Achaia, fiind legat în picioare de un
mãslin ºi este înmormântat acolo”.
În calendarul Bisericii Ortodoxe este prãznuit
la 30 noiembrie, fiind cinstit cu mare evlavie de
toate popoarele din Rãsãritul Europei.
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Pr.. Conf. Dr
Dr.. S. TODORAN

eficient decât strategiile rãzboiul rece. Companiile transnaþionale aduc în þãrile
subdezvoltate tehnicã avansatã, dau salarii mari, astfel puterea de cumpãrare
creºte ºi sparg cercul vicios al sãrãciei. Denaþionalizarea statului este în folosul
celor ce muncesc, pentru cã numai limitarea suveranitãþii face posibilã integrarea
în economia mondialã, fãrã de care dezvoltarea este imposibilã. Globalizarea
capitalului a miºcãrilor social-politice transnaþionale impun ca ºi politica
naþionalã sã depãºescã vechile graniþele. O revenire la statul din secolele trecute
e imposibilã. Numai nostalgicii ºi anarhiºtii propagã etnoromanismul ºi
protecþionismul din era comunistã ºi naþional-socialistã.
In discursul din România, globalizarea încã nu-i înþeleasã pentru cã mai dominã
credinþa marxistã, revizionistã social-democratã, cã oamenii gândesc raþional
numai de la Revoluþia Francezã. Ca ºi cum religia greacã ºi judeo-creºtinã n-ar
fi existat. Desigur cã filozofia ºi teologia îºi pun ºi întrebãri fãrã rãspuns. Ar fi ºi
inutil sã ne întrebam asupra sensului istoriei sau globalizãrii, dacã acest proces
ar fi previzibil. Pe de altã parte, numai dacã ne întrebam dacã istoria are un
sens, ºi dacã are, care ar putea fi el, putem fi decepþionaþi. Decepþiile sunt
aºteptãri neîmplinite. Întrebarea dacã istoria, globalizarea are un sens, este
rezultatul gânditorilor judeo-creºtini. Ei au depãºit resemnarea repetabilitãþii
din antichitate ºi au umplut golul cu speranþã ºi credinþã. În acest context, în
relaþiile cu occidentalii se neglijeazã atât fondul religios al integrãrii, cât ºi
normele de eficienþã impuse de globalizare. Totuºi vizita papilor Ioan Paul II la
Bucureºti 1999 ºi cea posibilã a lui Benedict XVI la Sibiu în 2007, deschid
românilor porþile Europei. Dialogul lor cu Roma le va permite sã se elibereze
de vechiul statut subaltern de periferie soborniceascã ºi duhovniceascã grecoslavã, sã depãºeascã barierele de comunicare cu occidentul, sã accepte în mod
real, nu numai formal, aquisul comunitar, ºi mai ales sã înþeleagã ºi sã profite
din plin de integrarea europeanã ºi de globalizare.
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ANTOLOGIA POEZIILOR TOAMNEI
Vasile ALECSANDRI

Sfârºit de toamnã
Oaspeþii caselor noastre, cocostârci
ºi rândunele,
Pãrãsit-au a lor cuiburi º-au fugit de
zile rele ;
Cârdurile de cucoare, înºirându-se-n
lung zbor,
Pribegit-au urmãrite de al nostru
jalnic dor,
Vesela verde câmpie acu-i tristã,
vestezitã,
Lunca, bãtutã de brumã, acum pare
ruginitã ;
Frunzele-i cad, zbor în aer, ºi de
crengi se deslipesc,
Ca frumoasele iluzii dintr-un suflet
omenesc.
Din tuspatru pãrþi a lumei se ridicãnalt pe ceruri,
Ca balauri din poveste, nouri negri,
plini de geruri.
Soarele iubit s-ascunde, iar pe sub
grozavii nori
Trece-un cârd de corbi iernatici prin
vãzduh croncãnitori.

Trec ca nefiinþa nopþilor polare
ªi se pierd în zare
Ca trei iahturi albe, mute, cãlãtoare
!...
- Cine-au fost drumeþii ?
Cine i-a trimis
Sã ne batã-n poartã ºi sã ne deºtepte,
Sã reînvie glasul umedelor trepte
ªi sã se-ntrerupã nentreruptul vis ?...
Cine-a fost nebunul care i-a trimis ?
Nu rãspunde nimeni !...
Straniile umbre s-au pierdut în zare...
Toamnã, ziuã, soare !...
George BACOVIA

Toamnã
Clavirele plâng în oraº...
Afarã e o vreme de plumb
ªi vântul împrãºtie ploaia,
Tomnatice frunze prin târg
Aleargã pe drumuri cu droaia.
Un bolnav poet, atacat.
Aºteaptã tuºind pe la geamuri –
O fatã, prin gratii, plângând,
Se uitã ca luna prin ramuri.

Ziua scade ; iarna vine, vine pe
crivãþ cãlare !
Vântul ºuierã prin hornuri,
rãspândind înfiorare.
Boii rag, caii rãncheazã, cînii latrã la
un loc,
Omul, trist, cade pe gânduri ºi sapropie de foc.

Ea plânge...el palid se pierde
Prin târgul sãlbatic, sever ;
ªi pare tabloul acesta
Cã-i antic ºi plin de mister !...

Mirceºti, 1867

Lin frunzele cad, plâng apele-n vad,
Lung buciumul toamnei în noapte
rãsunã.

Ion MINULESCU

Pastel de toamnã
Toamnã, noapte, plouã !...
Trei drumeþi sosesc
Uzi ca trei cadavre scoase dintr-un
lac.
Trei drumeþi în faþa porþii se opresc
ªi-apoi bat...
De-a lungul gangului rãsunã
Un cuvânt
ªi-n urmã altul :
Noapte bunã !
ªi pe urmã tac.

Ion PILLAT

Cântec de toamnã

Prin ramuri de tei ning molcum
scântei,
Îºi cerne vrãjirea vãpaie de lunã.
Trec nori dupã nori în veci cãlãtori
Pe-ntinsele ºesuri în zboruri deºarte.
Pe-al inimii gol se-aºterne domol
Durerea trecutã cu frunzele moarte.
Grigore VIERU

Ultima lunã de toamnã

Nu rãspunde nimeni...
Trei drumeþi aºteaptã
Muþi ca trei schelete ce-ºi catã
mormântul.
Ploaia cade deasã, repede ºi dreaptã,
Deasã ca nisipul,
Repede ca vântul,
Dreaptã ca sãgeata...
ªi drumeþii-aºteaptã.
ªi se face ziuã...
Trei drumeþi pornesc
Albi ca beduinii vastelor Sahare,
Trei drumeþi Castelul morþii ocolesc,
ªi tãcuþi,
Prin faþa celor ce-i privesc,

O, pãsãri,
Cu aripi ude,
Trezind ºi bolþi ºi arãturi !
Pãdurea-n glasul lor se-adunã
Ori glasul lor în verzi pãduri ?!
O, invers cuib de lut ºi spice
Cu gura-ntors cãtre pãmânt !
Pe soare
Puii stau sã pice
Din naltul lor culcuº zburând.
Dar vine toamna.
Pãsãri sfinte
Ce ne-au cântat de dor în nuc –
La zori ori cerul când asfinte
Spre alte ramuri mi se duc.
Se redesprind de bolþi materne

Cu tulburi þipete ce dor.
Ci-n crengi strãine stau a cerne
Aceleaºi cântece de dor !
Nichita STÃNESCU

Evangheliile toamnei
Patru evanghelii scrie-vom despre
cãderea
frunzei în toamnã.
Matei zice-va :
- Frunza de verdele verdelui cãdeava în toamnã.
Marcu striga-va :
- De greutatea vieþii ºi de viaþã pe
viaþã cãdea-va
frunza în toamnã.
Luca va zice :
- Din nedragoste, din neînviatã
moarte,
din verde repetat numai cu umbra
cãdea-va frunza în toamnã.
Ioan se va ridica ºi va zice :
- Toamna nu cad frunzele,
toamna cade numai toamnã
ca o frunzã cade toamna, toamnã.
Stau ºi e toamnã ºi sunt frunzã
ºi cad pe pãmânt.
Geo DUMITRESCU

Pânã la galben
Poate trecea cãruþa amintirii
ºi nu se mai zãrea prin praful gros
profilul tremurat al fetei
pe discul lunii învârtit ameþitor
pânã la galben.
Poate strigai din vin, sau din
pierdute lacrimi –
întotdeauna ploile coboarã
pe urmele cocorilor plecaþi...
Pe plic, în colþ, un fluture multicolor,
un timbru :
involuntarul tãu sãrut.
ªi mai puþin de-atât ce poate fi ?
Grãdina toamnei, beatã, în noroi,
cu pãrul ud, aþâþâtoare,
râzând în farduri umede, intime,
de travestiul tãu lemnos.
Zadarnic. Nu vei mai gãsi nicicând
inelul în pãdure azvârlit.
În jurul lui, inele noi de aur
adunã arborele, scuturând
albastre ghinde.
Ai grijã sã nu mori ! În ora albã,
urãºte creta ! Toamna îþi va da
un pic de deznãdejde necesarã.
Poate trecea cãruþa amintirii :
involuntarul tãu sãrut.
Marin SORESCU

Spaþiu
Fiecare creangã
Are arcul sãu
Pe care-l încordeazã
În sus ºi-n jos –
Toatã ziua
Miºcãri.
Fiecare creangã

Ar vrea sã fie în pomul din faþã.
Râvneºte arcul egal
Al vecinului.
ªi chiar se mutã
În stejarul din faþã
Apoi în celãlalt,
Tot mai departe.
Toamna, toatã pãdurea
Cãlãtoreºte aºa,
Pânã nu se mai vede în faþã
Nici un pom.
Ion BRAD

Toamnã clasicã
În umbra tot mai lungã mã scufund
Urmând statura limpede din varã
ªi clopotul din sat cu glas profund
Ca vocea mamei, de odinioarã...
Alerg, dar pasul calcã îndãrãt,
Iluziile sunt mai tari ca mine.
Aº vrea sã vãd ce nu mai pot sã vãd,
Aºtept sã vinã tot ce nu mai vine.
Eheu fugaces se-nfiripã-ncet
În unghi cu glasul duselor cocoare,
Se mutã dulce mustul în oþet
ªi verdele prin somnul galben
moare.
Nu-mi daþi toiagul orbului Homer,
Poveºti ºi lupte le-am uitat pe toate,
Cuvântul însuºi tremurã sub cer
Neputincios ca inima-n cetate.
Scãldaþi-vã-n arome ºi culori,
Voi toþi cei dragi, cu toamna de o
seamã !
Când te-ai nãscut cu ea, nu poþi sã
mori
Decât îmbrãþiºând-o ca pe-o mamã...

Nicolae DRAGOª

Vânãtoare de toamnã
Lângã luminã cad jertfiþi cocorii,
Soldaþi învinºi în liniºtea târzie,
Zidiþi brutal în zboruri iluzorii
Spre un tãrâm ce-ntârzie sã fie.
Încremenesc în nevisate-nfrângeri
Aripile – cândva, prin cer sfidare
Spre diadema unui cor de îngeri...
Apune un cocor în fiecare.
O mânã rea încercãneazã zarea.
În loc de zboruri plânge întrebarea.

820

SUPLIMENT LITERAR - SUPLIMENT LITERAR

RESTITUIREA POEZIEI

Surprinzãtoarele toamne ale lui
Nicolae Tãutu (1919 - 1972)

RÃSPÂNTIE

Sunt ca o cabanã pe munte;
bârnele vechi de stejar
vecine-s cu norii,
cu tinereþea brazilor proaspeþi.
La mine
vin vânturile târzii;
pe fruntea mea stele
planeazã în reci galaxii,
mareea luminii lunare
spre umbra-mi tãcutã se-ndeamnã
când cerul se-nclinã
spre toamnã.
O streaºinã-mi urcã în lunã,
o alta-mi coboarã pe vânt...
Olimpul de pe pãmânt
ºi cerul sub ele se-adunã.

INTERFERENÞÃ
E-un decalaj de fus orar în trupul meu,
inima-mi bate înainte cu o viaþã,
creierul c-un secol mã depãºeºte mereu,
dar spaimele de ieri mã rãtãcesc prin ceaþã

FÂNTÂNA
Cu mâna mea sãpai fântâna din adâncuri,
pânã am dat de apa neauzitã-n lut,
o ciuturã cãdeam în magice strãfunduri,
din ochii mei fântâna întâi a început.

SCARA
Cu meºterii ºi eu suiam pe scara dreaptã,
între mine ºi mine creºtea alt anotimp,
îmi prefiram cãldura pe îngheþata treaptã,
calmã curgea în pînze, se preschimba în nimb.
Cu calfele ºi eu visam masiva scarã,
o reclãdeam în mituri de mii ºi mii de ori

ºi ascultam cum piatra se macinã afarã,
doar oamenii urcau spre ei, nemuritori.

APELE
Veneau mari apele, cu cimitire
ºi pluguri de vârtejuri violente,
arau prin lanul verde ºi subþire,
iar moartea se rotea peste torente.
O mânã-ncremenitã timpuriu
îºi înãlþa din valuri albul steag
ºi sfâºiind linþoliul cenuºiu
îl atârna de fiecare prag.

CÃPRIOARELE
Puhoaiele rãzbat în vizuinã
iscând miros de cimbru ºi bureþi;
plutesc în apa rece, ghilotinã,
ºi lupi ºi cerbi, cu ierburi ºi mistreþi.
Doar ochii cãprioarelor ucise
au albãstrit bulboana fãrã fund,
un muget trist înaltul îl deschise
vãzînd cum stele-n lacrimi se ascund.

COPIII
Copiii vor învãþa sã râdã din nou,
sã nu le mai tremure mâna pe tocuri
desenând cum râul unduieºte-n tablou
ºi cum îi îmbie cu barca la jocuri.
Vor azvârli în baltã cu iascã uscatã
ºi cu foi amãrui de tarhon,
sã nu le mai calce apele niciodatã
liniile joacei din ºotron.

BUCOLICÃ
S-au retras apele, negrele hoarde,
cîntecele le-am scos din mâl ºi bulboane
le-am spãlat de spaime, le-am spãlat de moarte
ºi le-am pus la loc în cãrþi ºi icoane.

Sânul viei, tânãr, liniºtit alãpteazã,
soarele bucolic din ode coboarã
ºi umplând de miere ora de amiazã
cântecele toate le-antors în vioarã.

ÎMPLINIRE
Înalta mãnãstire spre cer s-a ridicat,
neverosimil zborul a început din noi,
dar nici o mânã scara din turle nu ne-a luat
ºi plânge Negru Vodã cu umbrele în ploi.
Înaltã-i mãnãstirea ºi e de neclintit,
tresare noul rod tulburãtor în pântec...
Venea din larguri Ana cu pãrul despletit,
o jumãtate-n ziduri, o jumãtate-n cântec!

ORAªUL PUSTIU
E prea mult sînge în oraºul pãrãsit
nu atingeþi apa din nici o gãleatã,
priviþi cum oseminte strãzi au albit
ºi nu se vor mai sãpa fântâni vreodatã.
Oraºul a murit, e scris ºi-n comunicat,
nu mai cãutaþi prin cenuºa gãlbuie,
casele una de alta s-au depãrtat,
iar umbra ni se prelungeºte - statuie.

FINAL
Pentru ce, iubito, ochii-þi verzi ºi mari
îmi ies înainte dintre amintiri,
vezi, ucide tunul verdele-n arþari,
ºi grãbit þi-ascund caldele priviri!
Cum ucide tunul verdele din nuci,
cântecul pãsãrii atârnã în gol,
în zadar, inimã, în trecut te duci
frunzele au zburat ca un negru stol.

ÎMBÃTRÂNESC
Cad anii decojiþi, stinºi de culoare
cum nucile de carnea verii, verde,
o, totul se transformã-n veci sub soare,
nimic nu se câºtigã, nu se pierde.
În jurul meu lumina-i mai puþinã,
vinul din cupã a-nceput sã fiarbã,

“Confesiuni la gura computerului”
fragmente de roman de Eugen CRISTEA
- Ce-aþi pregãtit? continuã din întunericul sãlii vocea stranie.
- To’aºu Cristea, a sosit momentul sã te înscrii în Partid!
Vocea secretarei P.C:R. tãiase aerul asemeni unui cuþit fierbinte care
secþioneazã un pachet de unt.
- Cum adicã? întrebare, cu oarecare timiditate în glas, Cristea.
- În asemenea cazuri, nu prea se pun întrebãri... Comitetul de Partid a analizat
munca desfãºuratã de tine în ultimii ani, a studiat cu mare atenþie dosarul de
cadre (corespunzãtor, ce-i drept, cu toate cã tatãl dumitale n-a fost membru
PCR, dar o sã trecem cu vederea!) ºi a hotãrât, desigur, cu unanimitate de
voturi, sã te propunã Adunãrii Generale.
- Sunt onorat, rãspunse Cristea, simþind, nu se ºtie de ce, o uºoarã transpiraþie
rece pe frunte ºi ceafã, dar nu cred cã merit aceastã cinste! Cel puþin deocamdatã...
- Asta Noi hotãrâm, to’aºu!... Sã fie clar! Treci pe la birou sã iei documentaþia,
statutul P.C.R. (nu e nevoie sã-l înveþi pe de rost, o sã-þi spunem noi întrebãrile
DINAINTE) ºi dã-i drumul!
Cristea rãmase stupefiat pe coridorul cam întunecos al Marii Uzine. Venise
aici, prin concurs, în urmã cu vreo doi ani. Mai participase la încã trei concursuri
(toate aranjate, cum avea sã afle mai târziu) ºi dãduse baca...
Dinaintea ochilor începurã sã-i defileze imagini – mai întâi disparate, apoi
într-o înºiruire din ce în ce mai logicã (temporal, fireºte!) - din primul concurs
la Uzina cea Micã...
- De unde veniþi dvs., tov. Cristea? întrebã cu o voce cavernoasã, directorul
Uzinei celei Mici.
- De la Uzina Naþionalã din Timiºoara, veni timid ºi emoþionat rãspunsul
celui de pe scenã.

- Un repertoriu destul de variat ºi, cred eu, potrivit cerinþelor actuale din
Uzina cea Micã.
- Asta Noi hotãrâm, rãsunã vocea, pe un ton destul de iritat. Daþi-i drumul!
Cristea trase adânc aerul în piept, îºi scuturã pletele cârlionþate (mulþi îi
spuneau pe atunci cã seamãnã izbitor cu Alan Bates, la mare modã în film ºi TV)
ºi începu. Glasul îi câteva fracþiuni de secundã aproape insesizabile, dupã care
intrã pe fãgaºul normal. Când porni sã combine rostirea cu miºcarea (nu chiar
simplã) se bucurã cã nu gâfâia cum s-ar fi aºteptat. De altfel, þinuse ºi o lejerã
curã de slãbire cu vreo douã sãptãmâni înainte de Concurs.
Spre finalul monologului, vocea întunericului îl opri cu un “Mda!” cam
neconvingãtor.
- Onoratã comisie, bâlbâi Cristea, roºu în obraji de emoþie ºi efort, mai am
ceva pregãtit, în afara concursului!
- Mda, ce anume?
- E vorba de... Dar cred cã o sã recunoaºteþi dvs. despre cine e vorba...
O tãcere aproape materialã cuprinse comisia de examinare.
Cristea îºi drese glasul ºi, cu o voce tunãtoare, începu sã-l imite pe P.,
conducãtorul cenaclului “Sudura”.
Peste doar câteva zeci de secunde, comisia se tãvãlea pe jos de râs.
- Bãi, Cristea, eºti dat naibii! De mult n-am mai râs aºa! Bravo, bã! Comisia
dorea o pauzã, dar, uite cã ne-ai oferit-o dumneata! Eºti tate! Mulþumim!
Cristea ieºi de-a-ndãratelea de pe scenã (îl învãþase cineva cã nu ºade frumos
sã te retragi cu spatele spre comisie) ºi nimeri, nãuc de succesul neaºteptat, în
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e drumul lung spre steaua mea, vecinã,
e drumul scurt spre firele de iarbã.

DOMNUL ÎN HAINE CENUªII
- Poftim, deºi n-ai bãtut la uºã
þi-am simþit pulpana hainei de cenuºã,
ea, nu mai ºtiu de câte sãptãmâni
îmi fumegã-n piept zdreanþa de plãmâni.
În ochii mei verzi au crescut ferige
de când ascund gura sã nu te strige,
urechile sunt pline de bãlãrii
Sã n-aud foºnetul hainei tale gri.
Mâinile zac uscate grinzi
de cât le strâng sã nu le prinzi,
mi-am ars tot gâtul cu rachiu
de cât tot beau sã nu te ºtiu
Buzele s-au prefãcut cucute
de-atât muºcat sã nu sãrute
în loc de sfinþi ºi pirostrii
pulpana hainei tale gri...

SCRISOARE
Dragostea ta e singurul scut
ridicat între mine ºi moarte,
ea-i prezentã în orice minut
numai tu eºti atât de departe.
Nu mi-ai scris nici un rând, nici un rând,
simt cum versu-mi coboarã din carte
ºi-n tãcere, cuvânt cu cuvânt
se îmbracã in straie de moarte.

DUPÃ RÃZBOI
Prieteni, eu aº trece în ordinul de zi
ºi stâncile ºi pomii ce-au rezistat cu noi
atâtor vechi atacuri. Pe trunchiul ars aº scri:
“S-a prãbuºit în lupte alãturi de eroi”.
Desigur, un alt arbor o sã rãsarã iar,
Când pacea o sã cânte ãn ramurele-i vii
ºi-n fiecare toamnã din sânge legendar
în frunze or sã creascã medalii aurii.
O sã mã-ntorc atuncea la trunchiul vechi ºi ars
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ce ieri mi-a fost prieten sub gloanþe fãrã ºir
ºi am sã torn deasuprî-i o gurã de vinars,
aºa cum fac bãtrânii la noi în cimitir!

EU SUNT CA O DOBROGE
Ascund ca o Dobroge unduitoare dune,
lumini fluorescente inundã roºii dale,
pe clape moi de valuri pot face sã rãsune
scandarea lui Ovidiu ºi-a lacrimilor sale.
Ca-n stepele Dobrogei migreazã-n mine
vescuri
cu umbrele pierdute sub cerul dus pe mare,
adun pe tâmple sarea din ghioluri ºi din
lacuri,
încremenind mulþimea de clipe trecãtoare.
Mã dãrui ca Dobrogea în deltã la Sulina,
m-absoarbe-n larguri marea cu spumã albãn plete,
ºi toamna ard în frunze de aur nicotina
atâtor vise plânse pe-un þãrm cu minarete...

MAREA
Iar m-am umplut de-al valului tumult...
Un anotimp nescris ãn calendare
s-a revãrsat c-o inimã mai mult,
sã mã prefacã grav în timp ºi mare.
Când plin de mâl la þãrm sosi pe brânci
vibrau în pieptu-mi unde ne-mplinite,
iar pleoapele mi-au sângerat de stânci
ca douã aripui largi ºi ostenite.
ªi mãsurând din nou golul învins
meduzele mi-ademeneau privirea,
nedesluºind cã fruntea mi-a atins
fãrã sã vrea, în zbor, dumnezeirea.
Esenþa mãrii o mai port în trup,
în pori mai duc aascunsele-i saline,
de-aceea când înalte ploi irup
le-aud tãcut cum se desprind din mine.

CÂINII
Soseau apele, bivolii neîmblânziþi din bezne,
ºi bivolii pe ape sãltau pe fostul drum,

mijlocul celorlalþi candidaþi care-ºi frângeau mâinile de emoþie. Un maºinist al
Uzinei Mici veni spre el ºi i se adresã admirativ:
- Tatã, eºti tare! Precis te-angajeazã nea Doru!
- Pe naiba!
- Bre, eu fac pariu cu mata pe o ladã de bere d’aia bunã! Ce dreacu, sunt de
o sutã de ani în Uzina asta! Mã mai pricep ºi eu! Gata, eºti angajat!
Cristea deschise gura, încercând sã-i rãspundã, când se trezi cu Doru în spatele
sãu:
- Bãi, Cristea, ce mai stai pe-aici? Du-te LINIªTIT acasã! Nici o problemã!
Al meu eºti!
Cristea se înroºi pânã în vârful urechilor ºi bâigui un “Mulþumesc, sã trãiþi!”
plin de recunoºtinþã. Ieºi uºor ameþit pe poarta Uzinei, nu înainte de a încheia
pariul cu maºinistul.
A doua zi, sosi la prima orã sã vadã rezultatele Concursului. Încã nu se
afiºaserã. Maºinistul, nu la fel de zâmbãreþ ca ieri, se iþi o clipã undeva în
spatele unui decor pe jumãtate demontat.
În sfârºit, sosi hârtia. Pe la prânz. Afiºul glãsuia sec: “În urma concursului din
... a fost declarat reuºit tov. G. Zisu, prin transfer de la Uzina cea Mare”.
Aha, deci Zisu trecu de la Mare la Mic. Bunã treabã!
Cristea îºi stãpâni cu greu o înjurãturã ºi-l cãutã pe maºinistul prezicãtor. Ial de unde nu-i! În mod sigur, n-avea destui bani pentru lada cu bere...
Cristea îºi aminti cum se pregãtise pentru examenul la Atelier. Doar zece zile.
Atât.
Apoi, toatã lumea fusese a lui. Pânã azi. Azi, când cineva îi luase pãmântul
de sub picioare. Se gândi cu groazã cã e obligat sã se întoarcã în Uzina de la
Timiºoara, unde o sã se trezeascã faþã în faþã cu colegii care – mã rog, câþiva –

Nicolae
Tãutu

...Debutând din
liceu în 1939 ºi
pierzându-ºi
candoarea
din
"Tãceri peste apã
vie", mai întâi pe
front, când ajunge la superbe obsesii neguroase cu
viziuni de mare rafinament ºi, apoi, în demagogia
militantistã a anilor ce au urmat, pentru a reajunge
acolo unde ar fi trebuit sã-i fie drumul de abia prin
"Prefaþã la inima mea", apãrutã premonitoriu în
1972, exact când aceasta avea sã se opreascã, Tãutu
face parte din aceeaºi categorie de scriitori care nu
ºi-au dat mãsura, pritr-un destin dramatic
asemãnãtor celui al lui Mihu Dragomir. Adicã nu
cei împiedicaþi direct ºi propriuzis sã scrie ci, mai
degrabã, cei cu o parte din operã scoasã de sub
imperiul inspiraþiei personale ºi clonatã la modul
egalizator-festivist-marxist-leninist-stalinist-conformist, ca nu cumva sã þâºnescã pe alãturi. Ceea
ce, faþã de superbele surprize creatoare pe care le
poate da inspiraþia umanã lãsatã în forma ei fireascã
a libertãþii de gândire, tot o crimã precum spalarea
creierelor poate fi consideratã. O crimã fãrã criminal direct, o schingiuire fãrã torþionar direct, o
siluire fãrã siluitor direct, sau fãrã alt vinovat decât
damnarea de a trãi într-o epocã neagrã ºi a muri
înainte de sfârºitul ei, deoarece salvarea poate fi
asiguratã doar supravieþuitorilor.
Caietul de poezie al Revistei Fundaþiilor Regale (parcã ultimul apãrut în 1947) cuprinde
versurile a 30 de poeþi semnificativi ai perioadei;
aproape toþi cei care, numai dupã doi ani, în 1949,
nu mai erau. Adicã, în douã feluri nu mai erau: ori
nu mai erau deloc, ori nu mai erau ei ca atare, aºa
cum se demonstrau, la un scânteietor nivel al
poeziei moderne europene, în cele 125 de pagini
ale "Caietului", poate ultimele pentru multã vreme
ale artei poetice atinse de autorii români. Ce publica acolo Neculai Tãutu, autorul de mai târziu al
unor zornãitoare cântece ostãºeºti pentru pace ºi
tovãrãºie, reproducem în pagina urmãtoare. Dar nu
numai despre acele versuri este vorba, ci despre tot
ce am adunat (ºi încã se mai poate mult aduna) în
aceste pagini, restituind cu pioºenie cititorului de
astãzi valoarea autenticã a unui poet care, din pãcate,
pe cât se demonstreazã aici a fi de memorabil, pe
atât e de uitat. ( din volumul”Amintiri din Casa
Scriitorilor”- C.Leu, 2002)

s-ar fi bucurat sã scape de el.
Soacra lui Cristea – mama lui Gertrude – era singura care se va bucura de
nereuºita lui. Sã stea, în continuare, alãturi de Gertrude ºi, de ce nu, sã mai
aducã ºi el un bãnuþ în casã...
Cristea o urâse pe soacrã din prima clipã. O matahalã de femeie care – se
zvonea ºi, pare-se, pe bunã dreptate – era, cam din adolescenþã, rea de muscã.
Rea rãu! Faptul cã trãgea la mãsea cu nãdejde îi completa pe deplin C.V. - ul de
femeie fatalã.
Fatalã pentru cine o întâlnea, normal! Bãrbatul ei, funcþionar la Uzinã, un
martir care îndura hachiþele ei cu o rãbdare demnã de o cauzã mai bunã...
Gertrude era destul de frumoasã ºi atractivã. Cu alte cuvinte, i se citea în
priviri celebrul dicton: “Vino peste mine!”
Iniþial, Cristea se simþise atras de ea doar pentru cã Gertrude sugera cã mai
pusese mâna pe o carte. Cristea era fascinat de femeile care mai rãsfoiserã câte
ceva în afarã de cãrþile de joc.
ªi Gertrude corespundea din acest punct de vedere.
La pat, din pãcate, era un desãvârºit amestec de statuie de lut ºi pãpuºã
gonflabilã. Deseori, Cristea trãia cu senzaþia neplãcutã cã, atunci când fãcea
amor, Gertrude numãra cu dãruire petele de muºte de pe tavan.
Cristea zbura atunci cu gândul la Mia, prima lui dragoste din liceu. De fapt,
prima lui dragoste adevãratã. Era topit dupã ea. Dar ºi ea dupã el.
Cristea învãþase de unul singur sã cânte la ghitarã ºi era în vizorul celor mai
miºto gagici din clasã. Dintre toate, el o alesese pe Mia. Înaltã, cu fruntea largã
ºi cu un timp superb, bine întreþinut de ore prelungite de exerciþii fizice ºi balet,
Mia era consideratã, unanim, numãrul unu. Pânã ºi uniforma stãtea perfect pe
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îngeri uciºi în spume, cu fluiere din glezne
se prefãceau în sãlcii,se preschimbau în fum.
Pe-acoperiºuri câinii urlau fãrã-ncetare
ºi urletul adânc se împlânta în noi,
venind din vechi migraþii cu scârþâit de care
cu turme de berbeci în fiece puhoi.

SILUETE
Am tãiat din carton siluete
de cunoscuþi ºi prieteni
ºi le-am ascuns în birou
într-o mapã.
Le rãsfoiesc uneori
scuturându-le de praf ºi de stele;
unuia i-am fãcut o inimã mare,
alteia i-am scris orizonturi pe frunte;
cea de frig bântuitã am scos-o
sã se-ncãlzeascã la soare.
De la o vreme nu mai deschid
mapa cu siluete de prieteni,
de cunoscuþi ºi strãini;
cartoanele, ca niºte umbre-ale lor,
au rãmas, tânjind de lumini;
doar oamenii dupã care
le-am tãiat chipul
sunt tot mai puþini...

VIZIUNE
Din pântecul de stâncã am sã renasc înalt
în zbor rotund de clopot ºi retezat de lunã,
în zgura înserãrii, de nouri mãcinat,
voi adãsta în cântul ce peste vremi rãsunã.
Din toaca mãnãstirii am sã m-adun în zori,
din algele de aer, din puful pãpãdiei,
ºi risipindu-mi cântul vom fi doi cãlãtori
în luntrea auritã pe-oceanul veºniciei.

EPITAFUL CUVINTELOR
Mor cuvintele, aliatele mele,
nu le mai pot striga pe nume,
fãrã epitaf ºi pietre funerare
cenuºa li se stinge
cu veacurile sub ochi în dicþionare.
În fiecare verb - o bãtaie a inimii,

SUPLIMENT LITERAR - SUPLIMENT LITERAR
în fiecare substantiv - o monadã,
în fiecare adjectiv - ochii
unei cãprioare.
Cuvântul nufãr n-o sã mai înfloreascã,
vultur - n-o sã mai zboare,
iubire - o sã fie acoperit de ger,
de licheni ºi de iascã,
doar Ulisse prin foile din antologii
peste vremi o sã pluteascã...
Mor cuvintele tãcut ca stejarii,
la un veac sau douã,
nu le mai întâlneºti în carte
ºi cu fiecare din ele
În încheiere, spre demonstraþia
laboratorului poetic, douã variante:

STAMPÃ VECHE
(în volum - 1971)

În stampa veche m-am simþit
în lung exod ºi eu gravat,
tãiat de vântul ascuþit
ºi asurzit de nechezat.
Mai stãruia doar colbul sur,
reci umezeli de vizuini,
ºi zimbrii fulgerând în jur
copite grele de rugini!
Treceam, popor de cãlãreþi,
prin pusta cu aprinse ierbi,
ºi se uscau sub ºei bureþi
ºi carnea poraspãtã de cerbi.
Un crivãþ vechi de mii de ani
Ne-a prins din urmã, braþ de fum.
Daþi pinteni, fraþilor hatmani,
sã nu înzãpezim pe drum!
Un crivãþ vechi, strigoi de stepe,
ne viscolea la orice pas sfârºita cale iar începe
în orizont fãrã popas,
ªi galopam fãrã sfârºit...
(Simt osteneala lungii vieþi
curmatã-n lama de cuþit

ea. Iar bentiþa albã (obligatorie) îi scotea ºi mai mult în evidenþã fruntea. Ochii
erau de-a dreptul furaþi de la o cãprioarã...
Mia ºi Cristea obiºnuiau sã meargã aproape sâmbãtã de sâmbãtã la celebrele
“ceai”-uri ale vremii aceleia. Mia se îmbrãca întotdeauna, decent, dar atrãgãtor.
Era topitã dupã Beatles, Hendrix, Bee Gees, Janis Jophin. Ca sã-i facã pe plac
– ºi nu numai – Cristea stãtea nopþi întregi sã scoatã textele englezeºti de pe
benzile de magnetofon aproape demagnetizate de-atâta ascultat...
Primul lor sãrut (tot la un “ceai”) a fost pe cântecul Bee Gees-ilor, “Holiday”
Vocile atât de calde ºi de armonioase ale tinerilor australieni mângâiau parcã
buzele lor îngemãnate...
Cristea îºi fãcuse chiar ºi o trupã pop, de care era foarte mândru, purtându-ºi
cu veselie nedisimulatã celebra ghitarã electricã a acelor vremuri, pe numele ei
“Turist”.
Cântase cu trupa ºi la petrecerea de bacalaureat când, de altfel, bãuse ºi
“Triple Sec” pentru prima datã. Statutul lui Cristea era destul de straniu în
liceu. Pe de o parte, fusese premiant întâi în fiecare an (spre bucuria profesorilor
ºi invidia cretinã a unor colegi), iar pe de altã parte, umbla cu cei mai mari
derbedei ai clasei... Sigur cã, pe vremea aceea, noþiunea de derbedeu presupunea
doar o pereche de blugi (de la “pachet”), o cãmaºã înfloratã (plinã epocã “Flower
Power” ºi pãrul cev amai lung (mai ales în vacanþe, când se dãdea “liber” la
plete).
Mia îl însoþea pe Cristea cam peste tot, nu numai la ºcoalã (plecau ºi veneau
împreunã) ci ºi la filme, teatru, concerte, la mare...
S-au despãrþit într-o mohorâtã zi de toamnã, Mia alegând (avea sã afle destul
de târziu) libertatea. Elveþia... Cristea a strâns din dinþi ºi a încercat s-o uite,
cufundându-se într-o adevãratã mase de culturã, citind zi ºi noapte, compunând

dispare din poezie o parte
ºi din culoarea spaþiului imens
atârnând ca un doliu
între stele...

CATARGELE
O, negri nouri din miez de noapte,
stratificaþi în lutul nenãscut,
un asfinþit netulburat de ºoaptre
pogoarã-n magmã trupul neºtiut.
Doar crucile se desluºesc prin ape
catarge gri înalþã jilav lemn,
de curcubeu sã fie mai aproape
ºi sã rãmânmã peste cronici semn.
sau în otrava din sãgeþi.)
Doar haita câinilor mai latrã
în urma miilor de ani,
dar caii-s morþi de mult în piatrã
ºi ierburi trec peste hatmani!

CSARDAS
(Revista Fundaþiilor Regale - 1947)

Ce-ndrãgostit barbar de hun
M-a risipit în Asia slutã,
iar cortul de nomad strãbun
în inimã acum mi-l mutã!...
Ce Crivãþ vechi de mii de ani
m-ajuns din urmã braþ de fum,
daþi pinteni fraþilor hatmani
Sã nu înzãpezim pe drum!
O, Crivãþ vechi, strigoi de pustã,
îmi viscoleºti sufletul gol,
ia-mi inima amar de-o gustã
din þeasta spartã de mongol!
Sãltaþi sub ºea fân ºi bureþi
ªi carne proaspãtã de reni,
au nãpãdit strâmþii pereþi
pãduri de muºchi ºi de licheni!
Doar lupii dupã noi mai latrã,
lupii de-atunci, prin mii de ani,
dar caii-s morþi de mult în piatrã,
daþi pinteni, fraþilor hatmani!

cântece noi, frecventând asiduu majoritatea bibliotecilor bucureºtene.
Slãbise mult ºi avea o lucire aparte în ochi. Lucirea pe care nu þi-o poate da
decât bucuria de a descoperi noi ºi noi universuri în paginile cãrþilor.
Continua sã asculte muzicã în neºtire, zi ºi noapte. ªi, culmea, chiar avea ce
asculta.
Era o perioadã frumoasã, parcã mai bunã ca pânã atunci, rãzboiul rece începea
sã se mai dezgheþe, oamenii nu mai erau atât de încruntaþi pe stradã, ba chiar
începuse sã se mai liniºteascã ºi Miliþia. Rareori, te mai oprea pe stradã sã te
tundã...
Începeau sã aparã discuri Electrecord pe care era inscripþionat “Seria Beat”.
Ce mai, aproape totul se îndrepta spre normal. Normalul înþeles ca “decent”.
Festivalurile organizate de Club “A” adunate sute ºi mii de tineri sub cupola
Sãlii Palatului. Blugi evazaþi, cãmãºi înflorate (cu dantelã la mâneci), plete,
bãrbi, cizme de cow-boy... ªi, peste, toate, o bucurie parcã imposibil de exprimat
în cuvinte.
Ajuns în acest punct al începutului de roman, o idee mi-a strãfulgerat prin
minte! Doar, îl cunosc pe Crsitea, vorba ceea, de pe bãncile ... grãdiniþei! Mai
bine sã-l las pe el sã povestescã! Oricum, are mult mai mult haz decât mine...
Doar din asta trãieºte, cum îi place sã se laude adesea.
Sau, mã rog, din asta trãia!
Dar eºecul, eºecul lui cel mare cu acea comisie care-l dãduse câºtigãtor pr
altul dupã ce el primise cele mai multe aplauze, îi dãdea deocamdatã
speranþe.
Adicã, ãl fãcea sã spere cãºi acum, la ºedinþa de primire promisã de
secretarã, aveau sã-l trânteascã. Adicã sã-l lase-n pace ºi sã nu-l mai
sufoce cu dragostea lor.
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În atenþia Domnilor Primari

STAÞIE DE EPURARE APE UZATE
CU TREAPTÃ DE EPURARE SECUNDARÃ

Statia de epurare pe care o prezentam ca exemplu
este o statie de epurare pentru o asezare rurala de
marime medie ce se limiteaza numai la o tratare
mecanica si biologice. Pe baza informatiilor primite de la beneficiar statia se proiecteaza folosinduse procesul extins al namolului activat ce asigura o
tratare constanta si de calitate a apei uzate ce va fi
intotdeauna in acord cu standardele
europene de descarcare in emisari .
Avand in vedere faptul ca
echipamentele electro-mecanice au
si un exemplar de rezerva,
functionarea statiei va fi continua
si fara probleme. Cheltuielile de
exploatare a statiei -consum
electric,consum
de
chimicale,productia de namol in
exces ,piese de schimb si manopera
sunt minime.
Descrierea statiei si a tehnologiei
de epurare prezentata in continuare
este materializata in schita anexata.
TRATAREA PRIMARA . Aceasta
presupune ca debitul de apa uzata
din BAZINUL DE ADMISIE
(pozitia 1) sa fie pompat in
SEPARATORUL DE GRASIMI
(pozitia 2). Indepartarea grasimilor
este o etapa importanta in cadrul
statiei. Inainte de a intra in bazinul
de egalizare cea mai mare parte a
grasimilor si a uleiurilor sunt separate din apa uzata
in
separator,evitandu-se complicatii accidentale in
functionarea in bune conditii a statiei. In vederea
cresterii eficientei de separare a grasimilor
compartimentele separatorului sunt aerate.
Continutul separatorului va fi vidanjat periodic.
Separatorul de grasimi este aerat prin aportul unor
difuzori de bule fine in vederea evitarii degajarii
mirosului neplacut.Pentru o tratare optima a apei
uzate,influentul trebuiesa fie nu numai uniform din
punct de vedere al debitului (incarcare hidraulica
)dar trebuie sa aiba si celelalte caracteristici
uniforme. Uniformizarea aceasta se realizeaza prin
intermediul unui BAZIN DE EGALIZARE SI
AERARE (pozitia 3). Apa uzata curge din
separatorul de grasimi in bazinul de egalizare unde
sunt instalate pompe submersibile dotate cu cutit
inelar fix si rotor tocator. Pompele asigura
functionarea optima in cazul continutului de materii
solide a apei uzate excluzand blocarea acestora.
Toate materiile solide sunt taiate si maruntite in
particole mici,ca urmare nu este nevoie de site separate sau/si de instalatii de dezintegrare solide,
problema cu stocarea solidelor retinute fiind total
eliminata. Bazinul de egalizare este aerat si
continutul mixat in vederea prevenirii conditiilor
anaerobe si a depunerii solidelor.Apa uzata este
amestecata prin intermediul difuzorilor de bule
medii la intensitate volumetrica de aerare de 1mc/
mp/h, care este sufficient sa mentina suspensiile
solide in retentie si alimenteaza materia din apa
uzata cu oxigen. Astfel ,substantele care sunt usor
oxidative ,se oxideaza si astfel este stopata
eliminarea mirosurilor. Cantitatea de apa uzata pre
tratata este descarcata in treapta biologica dupa
trecerea prin separatorul de grasimi.
TRATAREA SECUNDARA BIOLOGICA . Apa
pretratata pompata din bazinul de egalizare in CAMERA DE DISTRIBUTIE (pozitia 4) ,este condusa in
linia biologica. Pentru tratarea biologica a apei
uzate este folosit procedeul extins cu namol aerob
activat. Succesiunea de bazine cuprinde BAZIN DE
SELECTARE (pozitia 5 ),BAZIN DE
DENITRIFICARE(pozitia 6 ),BAZIN DE AERARE
(pozitia 7) , BAZIN DE DECANTARE (pozitia 8)

si BAZIN DE STOCARE NAMOL (pozitia 10 ) Apa
pompata in bazinul de selectare este amestecata cu
namolul activat recirculat , care este continuu
pompat de air lifturi din bazinul decantor inapoi in
bazinul de selectare pentru procesare viitoare. Peretii
verticali ai compartmentelor bazinului de selectare
printre care curge apa ajuta la realizarea amestecului

clorinare. Biomasa este alimentata prin intermediul
unei conducte sifon care se termina vertical . Un
sistem de distributie bine proiectat asigura o
distributie uniforma a amestecului
de namol si apa uzata pe toata circumferential
decantorului
.Sectiunea
triunghiulara
transversala a decantorului si
constructia metalica interioara
asigura o stabilitate a lichidului si
retentia efectiva a namoluilui
activat.
Sistemul complet
automatizat proiectat de curatire
cu sistem de colectare si flotare a
namolului cu aer, inlatura orice
materie plutitoare de pe separate
decantorului in bazinul de aerare
sau in bazinul de stocare namol.
Namolul depus din centrul
decantorului este pompat in bazinul
de selectare prin pompe airlift ,care
sunt amplasate in decantor.
Namolul in exces activat este
evacuat periodic in bazinul de
stocare namol care este aerat
(pozitia 9).
Optional apa tratata curge din
decantor in BAZINUL DE
CLORINARE (pozitia 9) , proiectat
in asa fel incat sa asigure un timp de contact intre
apa dezinfectata si tratata de aproximativ doua ore ,
la un debit mediu . Pentru dezinfectia apei tratate se
foloseste hipocloritul de calciu prin intermediul
unor pompe dozatoare . Concentratia optima de
hipoclorit de calciu este de 5% . Solutia este
preparata intr-un bazin de 0,25 mc din polietilena si
este continuu dozata prin intermediul unei pompe
dozatoare electronice. Pompa dozatoare
functioneaza automat in acord cu rata de debit. Toate
partile componente ale echipamentelor in contact
cu solutia chimica sunt realizate din materiale
rezistente la coroziune
Apa dezinfectata poate curge ,optional , intr-un al
doilea BAZIN DE EGALIZARE (pozitia 11 )-bazin
de stocare al apei uzate tratate unde se omogenizeaza
debitul provenit din treapta biologica,se asigura un
debit necesar pentru spalarea filtrelor si un nivel
constant in bazinul de clorinare.
Pentru imbunatatirea calitatii apei tratate
statiei de epurare i se poate adauga si o treapta de
epurare tertiara. In schema alaturata este prezentata
o astfel de statie de epurare cu doua linii functionale
si una de rezerva.
HYDROTECH ENGINEERING SRL
Ing. Eugeniu CONSTANIN. VUZITAS

hidraulic in fiecare compartiment. Fiecare
compartiment al bazinului de selectare este aerat si
continutul mixat prin intermediul aerului . Aerul
este injectat prin intermediul difuzorilor de bule
medii, care sunt instalati pe radierul fiecarui
compartiment al bazinului de selectare. Din bazinul
de selectare biomasa este condusa I bazinul de
denitrificare. Un mixer submersibil este instalat in
vederea asigurarii amestecului total in cadrul
bazinului , cat si a evitarii depunerii partilor solide
in zonele “moarte” ale bazinului . Pentru a mentine
constant continutul de namol , cat si pentru a mentine
concentratia nitratilor in bazinul de denitrificare este
necesar sa se recircule namolul de pe fundul
bazinului de decantare in bazinul de denitrificare
prin intermediul unei pompe de recirculare cu airlift. In plus, apa cu materii flotante din decantor este
reintrodusa in circuit in cadrul bazinului de
denitrificare . In acest fel , cantitatile necesare de
azotati sunt introduse in bazinul de denitrificare
pentru eliminarea azotului. In continuare biomasa
este aerata si amestecata prin injectie de aer in
bazinul de aerare. Aerul este injectat in apa uzata
prin intermediul unor difuzori de bule fine special
proiectati,care sunt instalati pe radierul bazinului,
in asa fel incat cantitatea de oxigen dizolvat sa fie
maxima si amestecul sa fie realizat. Suflantele
pentru aer sunt de tip cu canal lateral. Dupa aerare
si amestec in bazinul de aerare, biomasa trece in
faza finala de decantare , unde namolul se depune la
APEL UMANITAR
b a z a
La
numai patru ani, natura s-a dezlãnþuit din nou ca un blestem asupra
bazinului
,iar apa satului Clit al comunei Arbore care, ºi aºa, avea puþine mijloace de subzistenþã.
tratata
În urma viiturii produse de ploaia torenþialã din 30.06.2006 ºi cele din
e s t e intervalul 18-20 august, 20 de case au fost avariate grav, 30 parþial, iar culturile
descarcata
agricole au fost distruse în proporþie de 80%. Pe o lungime de 6 km. Drumurile
p r i n
intermediul sunt impracticabile.
În aceste condiþii, Fudaþia „Cer-Clit”, asigurînd cã toate ajutoarele
u n e i
c a m e r e vor fi distribuite numai celor care au suferit de pe urma dezastrului, face apel
exterioare pentru sprijinirea lor prin materiale de construcþii sau sume de bani transmise
c a t r e
în contul 2511.A01.0.2304269.0241.ROL.1 BCR Rãdãuþi, jud Suceava, codul
bazinul
d
e IBAN fiind RO81RNCB0241023042690001.

24

AGRICULTURA ÎNTRE “A FI ªI A NU FI”
AGRICULTURA

de Prof.univ.dr.ing. MIHAI BERCA

MOTO: “TOATÃ VIAÞA NU ESTE DECÂT
O CÃLÃTORIE SPRE MOARTE”
Seneca,
Am cãlãtorit mult, chiar foarte mult anul
acesta prin þarã, încercând sã surprind cele mai
semnificative detalii ale vieþii noastre agricole ºi rurale,
acum înaintea aderãrii. Am cãlãtorit de la Bucureºti la
Constanþa, la Baia-Mare, Oradea, Carei, Bacãu, Iaºi, etc.
Am efectuat un fel de releveu de la munte la câmpie ºi
mare, încercând sã desluºesc sensul vieþii, rostul ei, ca ºi
relaþia între viaþã ºi moarte, adicã între viu ºi neviu,
între agriculturã ºi lipsa de agriculturã, raportul între
stãri, adicã între starea pozitivã sau optimistã a oamenilor,
ºi cealaltã - negativã/pesimistã, între realitate ºi virtual
în implicarea instituþiilor statului, a actualilor ºi foºtilor
conducãtori ai þãrii în dezvoltarea segmentului rural ºi
agricol al teritoriului României. Cum în urma acestui
studiu va rezulta un material amplu, pe care sper sã nul publicãm din cauza concluziilor foarte amare ºi
deprimante la care ajunge, vom schiþa în acest articol
doar câteva constatãri nu prea optimiste, deºi, personal,
ºi pe fond, sunt un optimist durabil.
1) Viaþa poate fi definitã ca ansamblul
funcþiilor care rezistã morþii (Xavier Bichat chirurg, acum 2 secole). Simt nevoia sã fac o comparaþie
între biologic, pe de o parte, ºi ecologic + economic pe de
altã parte, tocmai datoritã faptului cã înfãptuitorii
procesului economic în lumea biologicã se numesc
agricultori, iar procesul în sine se numeºte agriculturã.
Ori, agricultura ºi ecosistemele naturale din care provine,
îndeplineºte nu numai funcþia de producere de alimente
pentru metabolismul nostru, indiferent de poziþia socialã
pe care ne aflãm, ºi o o serie de numeroase alte funcþiuni
cum ar fi cea de producere de oxigen ºi absorbþie bioxid
de carbon din naturã, funcþii din pãcate neplãtite de
nimeni. Dacã comparaþi un hectar pe care creºte
porumb ºi un hectar cu suprafaþa acoperitã de
buruieni, rezultã cã în prima suprafaþã se produce o
cantitate de aprox. 300 GJ energie metabolicã ºi se
elibereazã o cantitate de aprox. trei ori mai mult oxigen
decât plantaþia de buruieni de alãturi, buruieni care
ocupã dominant biocenozele din teritoriul românesc.
Putem afirma cã buruienile acestea dominã viaþa
noastrã atât în plan agro-economic cât ºi social-politic.
Deºi unele dintre ele conþin genotipuri interesante, care
ar putea salva România de multe necazuri, dezinteresul
faþã de tot ce este viu în România, este atât de mare încât
de pe urma buruienilor rãmân în sol doar substanþele
alelopatice toxice, care fac ca aceste soluri sã devinã
improprii culturilor agricole performante cel puþin 2-3
zile de la luarea lor în culturã. În conformitate cu regulile
Uniunii Europene, proprietarii acestora ar trebui sã ºtie
cã le revine responsabilitatea managerialã a readucerii
acestor terenuri de la evoluþia spre moarte, la evoluþia
spre viaþã, adicã spre refacerea ecologicã a solurilor ºi
arealelor rurale ale þãrii. Dacã aceste suprafeþe nu au
încã un proprietar, atunci sunt de vinã administratorii ºi
politicienii þãrii, de la consilierii primãriilor pânã la primul
ministru ºi preºedintele þãrii. Tot ei sunt vinovaþi dacã
legile þãrii ºi ale UE nu se aplicã iar moartea dominã viul
în spaþiul românesc.
2) Nimeni nu poate pretinde cã deþine cheia
ºtiinþei, a cunoaºterii.
Când viaþa cedeazã locul morþii, fenomenul se
numeºte fatalitate ºi este caracterizat în
biologie de iminenþa înlocuirii viului cu neviul,
de trecerea de la o stare entropicã la alta ºi de
dispariþia funcþionãrii reþelelor biologice ale
organismului viu.
Am þinut sã propun o comparaþie a fatalitãþii biologice

cu fatalitatea socialã ºi politicã, ultima fiind adeseori cauza
principalã a dezvoltãrii primei.
Dacã în România mortalitatea este mai mare decât
natalitatea, avem de-a face cu o inecuaþie de tipul m > n
în care m = moarte ºi n = natalitate, inecuaþie creatã
de mediul instituþional ºi politic românesc. Chiar dacã actualul
ministru al sãnãtãþii susþine cã “fatalitatea” rezultatã din
inecuaþia de mai sus este generatã exclusiv de miniºtri
anteriori care au ocupat aceastã funcþie, realitatea zilei de
azi, care nu se vede din biroul sãu ministerial, aratã cã de
fapt acolo se deruleazã un “management al vorbelor” ºi
nicidecum unul “al faptelor”. Un asemenea ministru nu are
nici un contact cu reþelele biologice umane, ale vieþii în
general, în afara faptului cã face parte dintr-o asemenea
reþea ocupând cel mai mare punct negru, prin inducerea ºi
accelerarea celulelor neuronale ale celor care vin în contact
cu celebra sa reformã în medicinã. Fatalul este inevitabil,
oamenii continuã sã moarã lent în comune, sate ºi oraºe, fãrã
asistenþã medicalã necesarã, numai cu permanenta
promisiune cã “lucrurile se vor îndrepta cândva spre mai
bine”, adicã viaþa va domina moartea, fenomen imposibil de
demonstrat practic sub înþeleapta sa conducere. Domnul
ministru al sãnãtãþii chiar pretinde cã “deþine cheia ºtiinþei,
a cunoaºterii”, dându-se superior dintr-un vizibil complex
de inferioritate cu aplicarea dictonului “bolnavul a murit,
sã-i fie de bine ....”, negândind nicicând atâta vreme cât e pe
funcþie cã “fatalitatea” ar putea sã-l pãstoreascã cândva ºi
pe domnia sa.
De fapt, fatalitatea este invocatã frecvent dde
instituþiile noastre, mulþi înalþi funcþionari reacþionând la
realitãþile vieþii ca niºte “morþi” ºi nicidecum ca niºte “vii”.
Singura dovadã realã cã sunt încã vii sunt semnãturile lor
puse apãsat pe “statele de salarii” ºi pe alte beneficii cu
migalã ºi ostenealã dirijate din fondurile publice spre
buzunarele personale.
Fatalitatea dominã dispariþia din þarã a unui terorist fãrã
ca cineva sã fie vinovat, deºi foarte mulþi au supt sucul dulce
al acestei afaceri mai mult decât dubioasã.
Fatalitate denumeºte ministrul mediului ºi enormele
pagube aduse arealelor agricole ºi rurale de eroziunea apei,
vântului, de alunecãrile de teren, de inundaþii. Devorarea
bunului public ºi al Uniunii Europene, tot fatalitate se
numeºte, cunoscutul ministru “promiþând celor afectaþi cã
cei vinovaþi de pãparea fondurilor vor fi pedepsiþi”. În tot
acest timp “muribunzii þãrii” intrã încet dar sigur la pierderi
colaterale, minciuna fiind total transformatã în adevãrul
tragic al românului, pe care nimeni nu l-a învãþat cum sã se
apere nici de furia dezlãnþuitã a naturii, de catastrofele
declanºate de epuizarea pãdurilor, apelor ºi a solurilor ºi
nici de agresiunea instituþiilor puse pe jaf fatal oamenilor ale
cãror venituri agresate, cum spuneam, de statul nesãtul care
le agraveazã mult nivelul de trai ºi posibilitatea de
supravieþuire.
Toate ministerele încaseazã fatal taxe, ºi taxe
mari, pe care cel care le plãteºte nu ºtie ºi nici nu
va ºti, fatalmente, niciodatã în ce buzunare ajung.
Atunci când e vorba de jefuirea fãrã limite a omului normal entropia scade, organizându-se reþele ºi sisteme bune
de adunare a bogãþiei de la sãrac la bogat sau la stat (uneori
reþele mafiotiste - stat). Dacã, dimpotrivã, statul trebuie sã
plãteascã sau sã ofere serviciile pentru care este plãtit, atunci
fatalmente entropia creºte; dezordinea trebuie creatã pentru
ca omul sã fie ameþit, manipulat, sã facã un atac de cord, sã
uºureze casa de pensii de o pensie, ºi pe ministrul Sãnãtãþii
de asistenþã medicalã. Vã daþi seama cât de importantã este
moartea timpurile a pensionarilor, a bolnavilor ºi asistaþilor
social pentru câteva instituþii statale româneºti? Nimic nu
este mai important decât acest lucru, pentru cã în nici un
cap de politician român nu existã alte soluþii.
3. În þãrile serioase ale lumii nimeni nu se intereseazã

de “trenurile care sosesc la timp ºi pleacã la orã fixã”.
Aceastã afirmaþie este specificã normalitãþii ºi durabilitãþii
acelor popoare care ºi-au creiat instituþii eficiente ºi o
viaþã normalã cu entropie redusã ºi cu oameni care se
aºteaptã sã moarã în 15 minute (durata normalã a unei
morþi) tot timpul la peste 80 de ani. În asemenea þãri
aºezate cu politicieni ºi instituþii care gândesc prin oameni
ºi pentru oameni, nimeni nu se mirã cã trenul sau avionul
vine la timp ºi niciun ministru sau alt politician n-ar ieºi pe
sticlã sã spunã cã ºi-a fãcut un segment de datorie sau sã
mintã cã a înfãptuit o reformã sau un program. Lauda pe
sticla televizorului este un “abuz” pe care ºi-l permit numai
politicienii români, pentru cã ei nu înþeleg cã au fost puºi
acolo întocmai pentru a-ºi face datoria durabil ºi moderat
ºi nu pentru a veni cu explicaþii ºi învinuiri la adresa altora
atunci când nu-ºi fac treaba.
Agricultorii români fac parte din “zona muribundã” a
profesiilor. Politica alimentarã a þãrii este bazatã
în procent de peste 60% pe importurile unor
produse de bazã. Acum, dupã recoltarea grâului se vãd
atâtea deficienþe ºi conflicte în zona de comercializare a
grâului, atâtea deficienþe în organizarea asociativã a
agricultorilor ºi atâta dezordine în asociaþia pe produse,
încât devine clar cã la noi acasã nu va fi nimeni în mãsurã
sã-i facã pe agricultori sã se iubeascã într-atâta încât sã se
organizeze pentru a-ºi apãra propriile interese.
Recent, într-un simpozion organizat la Constanþa, o
importantã autoritate localã afirma cã numai 20% din grâul
recoltat aparþine calitãþii “panificabil” iar acesta nu poate
fi predat decât unui singur depozitar care a alcãtuit deja
un monopol. ªi, pentru cã este monopol, îl cumpãrã la cele
mai mici preþuri din þarã. În absenþa unei subvenþii
inteligente a suprafeþelor ocupate de grâu, agricultorii
neorganizaþi au rãmas pradã rechinilor
depozitãrii, care nu au nici o legãturã cu
agricultura ºi agricultorii ºi care chiar în condiþii de
lipsã a mãrfii de calitate pe piaþã impun preþuri mai mici
decât normal, fãrã ca cineva sã le aplice legea monopolului,
pentru motivul cã aceasta nu funcþioneazã în România.
Pentru agricultorii români, trenul nu vine niciodatã la
timp ºi pleacã întotdeauna când vrea el. Pentru milioanele
de þãrani cãrora li s-a promis cã “vor trãi mai bine” trenul
a rãmas încã în cimitir, singura distracþie care li se oferã
fiind bâlciul dintre “premier ºi preºedinte” pentru care
trenurile vin ºi pleacã la ora exactã, spectacolul în sine
consacrând o “stabilitate politicã instabilã” ce ne conduce
la gândirea cã “acumulãrile gerontogenelor ºi funcþionarea
acestora la cei doi nu se manifestã”, sau altfel spus, “întâi
interesele personale ºi de imagine”; iar cu poporul
”încercãm sã-l mai pãcãlim o datã”.
De la Bruxelles se vede bine ce se întâmplã în România.
Se vede chiar foarte bine ºi poate tocmai de aceea Franco
Fratini, comisar pentru justiþie, spunea recent: “Este
vremea ca fiecare cetãþean al României sã adopte o nouã
mentalitate denumitã ‘CU MÂINILE CURATE’
CURATE’. Toþi
trebuie sã fim egali în faþa legii. Aceasta aºteaptã UE de la
România, dar ºi conaþionalii dv. de la clasa politicã”.
Între aceºtia, domnilor, se aflã ºi circa 4,5
milioane de þãrani ai României, care aºteaptã mult prin
tribunale rezolvarea problemei funciare, a cadastrãrii ºi
înscrierii în cartea funciarã atât de promisã ºi lãudatã de
ministrul nostru. Sperãm ca acest aºteptat program sã nu
rãmânã numai pe sticla televizorului ºi sã coboare în
realitatea nemijlocitã a agriculturii ºi ruralului pentru
formarea pieþii pãmântului ºi declanºarea energiilor
investiþionale în zona ruralã, cãci ar trebui sã se înþeleagã
cã NIMENI NU POATE INVESTI ÎN ZONE UNDE
FORMA JURIDICÃ A PROPRIETÃÞII NU ESTE
CUNOSCUTÃ
CUNOSCUTÃ. Aici promisiunile au rãmas durabile ºi fãrã
rezolvare.

