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ACTUALITATE

Autografe
în premierã

Frescele Ateneului

Editorial

Drept de autor /
Taxã de autor
În cel mai recent numãr al valoroasei ºi frumoasei
reviste „Actualitatea literarã”, redactorul-ºef al
publicaþiei, scriitorul Nicolae Silade, pornind de la cartea
lui Aurel Sasu, intitulatã „Cum mor scriitorii români”
gloseazã pe ideea unui alt posibil volum (sau, eventual,
o dezbatere literarã pe tema „Cum trãiesc scriitorii
români”) ºi face referire la Eugen Barbu ºi la soþia
acestuia, actriþa Marga Barbu, cei care, zice colegul
nostru de la Lugoj «au trãit ca niºte „boieri” atât în epoca
muncitorimii, cât ºi dupã. Iar dacã mai aveau zile, trãiau
bine, mersi, chiar ºi în vremea noastrã».
Departe de noi gândul de a amenda spusele de mai sus
ºi cu atât mai puþin intenþia de a ne erija în avocatul
familiei Barbu, spre a-i apãra imaginea în posteritate,
însã subiectul propus atenþiei de dl. Nicolae Silade ne-a
determinat sã ne întoarcem ºi noi în timp ºi sã „poposim”
o clipã în vremea „obsedantului deceniu” ºi a face o
raportare la condiþia scriitorului român în acele timpuri
ºi mai târziu. Evident, comparaþiile cu anii de dupã 1989
sunt net dezavantajoase pentru noi, cei care trãim ºi scriem
azi.
Lãsând la o parte avantajele ºi privilegiile condeierilor
(ale unora, desigur, nu ale tuturor) din perioada socialistã
(case de creaþie gratuite, drepturi de autor nu de puþine
ori fabuloase, prioritate la obþinerea de locuinþe º.a.; ca
fapt divers se cuvine a aminti cã unii scriitori, nu mulþi
la numãr, e drept, au trecut în altã lume lãsând la Fondul
literar datorii incredibil de mari), ne gândim cã astãzi,
mai exact spus în ultimii aproape treizeci de ani
scriitorimea a pierdut ºi a tot pierdut: case de creaþie,
sediul central din Bucureºti ºi câte altele, ca sã nu mai
vorbim de drepturile de autor la apariþia unei cãrþi noi,
apoi sistemul de difuzare, aºa încât o contabilizare pe
aceste teme ar duce la rezultate dezastruoase.
Ce înseamnã toate acestea? ne putem întreba retoric.
ªi tot retoric ne putem rãspunde: o totalã desconsiderare
a creatorilor de cãtre autoritãþile statului. Indemnizaþia
bãneascã de valoarea unei jumãtãþi de pensie acordatã
în urmã cu câþiva ani scriitorilor, pictorilor ºi
compozitorilor mai vârstnici a ajuns sã fie – în condiþiile
unei vieþi la limita existenþei – un subiect de continuã
neliniºte ºi îngrijorare: cei care o deþin se tem sã nu le fie
ridicatã prin vreo iniþiativã imprevizibilã a Guvernului,
iar cei care râvnesc la ea se agitã în fel ºi chip s-o obþinã,
cãutând sã depãºeascã „barierele” ºi exigenþele impuse
la intrarea în uniunile de creaþie, cele abilitate sã le
faciliteze accesul la respectiva indemnizaþie.
Ce înseamnã toate acestea? ne putem din nou întreba.
ªi tot retoric. La fel ne putem ºi rãspunde. În condiþiile
date – când editurile nu mai plãtesc drepturi de autor
(nu sunt obligate s-o facã, cã doar suntem într-o economie
de piaþã în care mai toate regulile „socialiste” bune,
fiindcã am avut ºi din acestea, au luat-o razna) – scriitorul
este nevoit, de voie – de nevoie, sã-ºi plãteascã singur
cãrþile, sã ºi le difuzeze singur ºi, eventual, sã-ºi asigure
tot el difuzarea, publicitatea ºi toate celelalte. Cu alte
cuvinte dreptul de autor s-a transformat în taxã de autor
ºi nu ne-ar mira ca într-o zi sã vinã ANAF-ul ºi cu ideea
de a impozita scrisul. Eºti scriitor, plãteºte. Nu conteazã
care e soarta cãrþilor tale, trebuie sã contribui la bugetul
statului. „Luxul” de a scrie literaturã trebuie impozitat,
ce mai încolo ºi-ncoace!...
Scriem aºa mai degrabã pentru a face haz de necaz
decât de a încerca sã întrezãrim vremuri mai bune pentru
oamenii condeiului, pentru pictori ºi compozitori.
Orizontul anilor care vin se aratã a fi foarte întunecat.
Noroc cã ideile ºi talentul creatorilor au biruit în toate
vremurile ºi de aceea avem ºi noi, acum, o literaturã ºi o
artã bogate ºi valoroase – cele care, pânã la urmã, ne
definesc personalitatea ºi specificul în contextul
european ºi universal...

Florentin Popescu

Preambul la Festivalul “George Enescu”
…

Prima lunã a toamnei nu are deloc aspect meteo de

„rãpciune”, ci e mai degrabã o altã varã… Cum o fi fost
septembrie acum 60 de ani, cine mai ºtie?! Dar sigur se ºtie cã
între 4-22 septembrie1958 a fost o atmosferã cãlduroasã…
muzical, sub Cupola Ateneului Român, unde a avut loc prima
ediþie a Festivalului ºi Concursului Internaþional de muzicã
„George Enescu”, la Bucureºti. În acest septembrie 2018, chiar
de va fi cãldurã mare, ne vom bucura de o nouã ediþie a
Festivalului, iar unele concerte de prestigiu vor fi gãzduite ºi în
sala mare a ATENEULUI ROMÂN… o construcþie emblematicã
a Capitalei, inauguratã tot într-un septembrie, în anul 1888!
Melomanii, români ºi strãini, vor avea o dublã bucurie: vor
asculta sub cupola Ateneului muzicã de calitate ºi vor privi în
voie o creaþie plasticã, unicat, ce dã o identitate aparte Sãlii
Mari de concerte…
…FRESCA - cu cele 25 de scene, o picturã muralã „alfresco”, o veritabilã ºi emoþionantã frescã ºi în sens figurat,

Florentin Popescu

Gânduri de scriitor, ed. II-a
(Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2018)

„Un autoportret în 20 de interviuri ºi un bogat material
biobibliografic, ilustrând activitatea literarã din ultimile
2-3 decenii. Un capitol special îl reprezintã ilustraþiile
din diverse momente biografice”.

Peter Sragher

You Are the Dragon
(Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2018)

un alt fel de „reportaj” despre naºterea, viaþa, istoria
poporului român. Ea este dispusã circular, de la un capãt
la altul al scenei, având o lungime de 75 de metri ºi o
lãþime de 3 metri. Simbolic, primele 2 scene înfãþiºeazã
rãzboaiele daco-romane, apoi, formarea poporului român,
din familiile nou create, dintre romanii-cuceritori ºi
femeile-dace…ºi se încheie cu imaginea fãuririi României
Mari, o scenã de la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918.
Când, cum ºi cine a hotãrât sã fie împodobitã Sala mare
a ATENEULUI cu o asemenea bijuterie?... ºi cine este
artistul care a realizat-o?! Iatã câteva file de istorie, cu
rãspunsurile la întrebãri.
Membrii Societãþii Ateneul Român, la solicitarea
preºedintelui Ateneului, Petre S. Aurelian, au purtat
discuþii despre un monument, o frescã a istoriei neamului
nostru, cu personalitãþi ale vremii, printre care Nicolae
Grigorescu, Nicolae Iorga, arhitectul Ion Mincu, istoricul
Grigore Tocilescu ºi mulþi alþii, dar, dintre toþi cei care au
prezentat ºi ofertele lor, privind tehnica de lucru, costurile
etc., de bunãseamã a fost ales el, cel mai potrivit ºi cu har,
profesorul bucureºtean, de la ªcoala de Belle Arte,
pictorul de mare talent, Costin Petrescu!
Lucrarea a durat 4 ani, din 11septembrie 1933 pânã la
22aprilie 1937, dar costurile fiind mari s-a organizat ºi o
subscripþie publicã, cu deviza „Daþi un leu, pentru
Ateneu”, sub forma unor vigniete, având tipãrite secvenþe
din pictura muralã.
…Iatã ºi poveºtile spuse, în versiune plasticã, de Costin
Petrescu, cel care a închipuit ºi a dat naºtere originalei
istorii a neamului românesc. Dupã scenele formãrii
poporului român, urmeazã cele ale creãrii primelor state
feudale, în Moldova ºi Muntenia, urmate de scene cu istorii
ale suferinþelor dar ºi ale victoriilor poporului sub
conducãtori înþelepþi, viteji, cu mare dragoste de glia
strãbunã, domnitorii Mircea cel Bãtrân, ªtefan cel Mare,
(continure în pag. 19)

„Volumul meu bilingv de poezie - englezã ºi chinezã a fost lansat oficial la Târgul de Cartea de La Beijing în
data de 22 august 2018 la standul China Renmin
University Press ºi la Shanghai în data de 27 august 2018
la librãria East China University of Science and
Technology.”

Nicu Doftoreanu

Tangouri zglobii despre copii ºi
nu numai
(Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2018)

„Sper ca magicul loc spiritual, unde toþi am fost
rezidenþi cândva, sã facã cititorii de azi, care ieri erau
copii, sã simtã ºi mâine ritmul ascuns al tangoului
zglobiu!.”

Romaniþa-Maria ªtenþel

Sãrbãtoriþii noºtri în Luna lui Rãpciune
• Candid Stoica (n. 14 septembrie 1935), actor, scriitor ºi publicist. ªeful Secþiei “Teatru” • Nicolae Peneº (n. 22 septembrie 1935), scriitor ºi publicist • Ion Gh. Arcudeanu
(n. 9 septembrie 1938), actor ºi prozator Colaborator • Acad. Mihai Cimpoi (n. 3 septembrie 1942), istoric ºi critic literar. Senior editor • Acad. Vasile Tãrâþeanu (n. 27
septembrie 1945), poet ºi publicist. Senior editor. Corespondentul nostru la Cernãuþi • Adrian Dinu Rachieru (n. 15 septembrie 1949), critic, istoric literar ºi eseist. Senior
editor • Nicolae Georgescu (n. 6 septembrie 1950), eminescolog.

Tuturor un simbolic buchet de flori ºi un cãlduros La mulþi ani!

Bucureºtiul literar ºi artistic, Anul VIII, nr. 9 (84), septembrie 2018

3

ORELE ASTRALE ALE NAÞIUNII

Ioan Lupaº

Istoria Unirii românilor (III)
IV

Urmare din numãrul trecut

Tãria credinþei strãmoºeºti. – Cum înþelege poporul
român evanghelia lui Christos? Asemãnare între
Români ºi popoarele vecine. Legãturile bisericeºti cu
patriarhia din Constantinopol. Ortodoxia luptãtoare
apãrã unitatea sufleteascã a neamului ºi împiedecã pe
Unguri a prinde rãdãcini în Transilvania, Muntenia ºi
Moldova. Cuvântul lui Mihail Eminescu despre
mitropolia Sucevei. Uimirea italianului Antonio
Possevino despre statornicia Românilor din
Transilvania în legea ºi ritul rãsãritean. Pentru ce nu
cutezau candidaþii la scaune vlãdiceºti sã se abatã de
la credinþa poporului?
În împrejurãri de viaþã patriarhalã s-a înrãdãcinat în
sufletul Românilor de pretutindeni o
pãrere despre viaþa creºtinã, care se
deosebeºte de aceea a neamurilor
împrejmuitoare. Dupã cum se vede din
cântecele religioase, mai ales din colindele
de Crãciun, pe care tineretul a ºtiut sã le
cânte ºi în timpurile cele mai înviforate,
sufletul poporului român a îmbrãþiºat cu
gingãºie deosebitã pe Isus pruncul,
aºezându-l în lumea de pãstori ºi de
plugari: în ieslea boilor care „aburesc de
încãlzesc ºi durerile îmblânzesc” sau „în
legãnaº de pãltinaº” chemând ºi puterile
firii sã dea ajutor la îngrijirea pruncului
dumnezeiesc: „vântul dulce tragãnã,
pruncul de mi-l leagãnã” sau „ploaia caldã
dalb’ îl scaldã”…
Nu lipseºte însã din aceste colinde nici
amintirea chemãrii dumnezeieºti, cu care
a venit în lume Isus Mântuitorul ca sã
mãture „pãmântul de gozurele ºi cerul de
nourele”..
De aci urmeazã, cã ideea creºtinã a
poporului român se apropie de cea rostitã
puternic prin cuvintele Sfintei Scripturi:
„Noi potrivit fãgãduinþei lui Christos aºteptãm cer nou ºi
pãmânt nou, în care sã locuiascã dreptatea”. Aceasta
însemneazã cã în locul mulþimii zeilor rãzbunãtori ºi
pãtimaºi, de care îºi închipuiau pãgânii cã ar fi stãpânit
cerul, creºtinii au început sã creadã într-un cer nou stãpânit
de Dumnezeul dreptãþii, al milostivirii nesfârºite ºi al
iubirii de oameni. Iar, dupã ce învãþãtura evangheliei lui
Christos va fi pãtruns la toate neamurile pãmântului,
curãþindu-le de pãcate ºi înãlþându-le spre culmile
strãdaniilor creºtine, nãdãjduiau cã se vor îndrepta toate
relele ºi neajunsurile, înnoindu-se astfel însãºi faþa
pãmântului, adicã traiul omenesc al acestei lumi
trecãtoare, spre a se împlini cuvântul fãgãduinþei cu privire
la cerul cel nou ºi pãmântul cel nou al creºtinãtãþii.
Împrejurãrile vremii, în care a pãtruns deci ºi a prins
rãdãcini creºtinismul în viaþa poporului român, i-au
apãsat o pecete de simplitate rusticã, seninã, patriarhalã
– deosebindu-se în câtva de al Grecilor – aplecaþi adeseori
spre lupte de cuvinte, spre gâlceavã între cei obiºnuiþi a
ispiti Scripturile – ºi de al Bulgarilor sau Ungurilor, care
chiar de la începutul creºtinãrii lor au cãutat sã facã
târguialã politicã între Bizanþ ºi Roma, ca ºi de al Ruºilor
cu pornirea lor vãditã spre mãrimi nesfârºite ºi podoabe
covârºitoare.
La români s-au dezvoltat în mãsuri smerite plãsmuirile
de arhitecturã ºi de artã creºtinã, însã cu multã gingãºie
ºi cu un adânc simþ al frumosului, care poate fi descoperit
de cercetãtorul priceput, ºi în felul de clãdire al vechilor
bisericuþe de lemn ºi în podoabele de zugrãvealã sau în
formele sprintene ale bisericilor clãdite mai târziu din
piatrã.
Aºezarea geograficã a pãmântului ºi a poporului
românesc l-au adus pe acesta chiar de la începutul vieþii
creºtine în legãturi neîntrerupte cu biserica Rãsãritului.
Cu binecuvântarea patriarhului din Constantinopol s-a
sãvârºit organizarea bisericeascã în toate þinuturile
locuite de Români. Patriarhul Teofilact a hirotonisit la

anul 950 pe episcopul leroteiu, amintit de scriitorii
bizantini ca unul care a rãspândit evanghelia lui
Christos printre Unguri, când ei se ivirã la graniþele
Transilvaniei. Patriarhul din Constantinopol a þinut
seamã de dorinþa domnitorului Alexandru Basarab al
Munteniei ºi a încuviinþat aºezarea celui dintâi
mitropolit, Iachint, la Curtea de Argeº (1359).
Patriarhul Antonie a ascultat rugãmintea voievozilor
maramureºeni Dragu ºi Baliþã, care cãlãtoriserã anume
pânã la el ca sã-l roage a primi sub dreapta-i ocrotire
mânãstirea lor pãrinteascã din Peri, unde a aºezat pe
egumenul Pahomie cu drepturi vlãdiceºti (1391). În
sfârºit, patriarhul Matei a încuviinþat, la stãruinþa lui
Alexandru cel Bun, domnitorul Moldovei, trecerea
lui Iosif Muºat de la Cetatea Albã în scaunul de

Alba-Iulia – 1 decembrie 1918
mitropolit al Sucevei (1401).
Dupã ce sub ocrotirea acestei biserici a Rãsãritului,
care a fost totdeauna îngãduitoare faþã de însuºirile
curat naþionale ale popoarelor creºtine, ºi-au putut
românii afla tãrâm prielnic pentru deprinderile lor
religioase ºi pentru mulþumirea trebuinþelor
duhovniceºti, s-au alipit cu tot sufletul de biserica
ortodoxã ºi de bunele ei orânduieli strãvechi. ªi în
trecutul ºi în prezentul vieþii româneºti se poate vedea
ca o trãsãturã însemnatã legãtura nezdruncinatã dintre
sufletul poporului ºi biserica lui strãmoºeascã. Aceastã
legãturã a fost în toate timpurile un razim ºi-o pavãzã
a unirii sufleteºti dãinuitoare neîntrerupt între românii
de pretutindeni, sub orice cârmuire strãinã ar fi fost ei
osândiþi sã tânjeascã. Îndeosebi românii de sub
cârmuire ungureascã au avut lupte grele de purtat
pentru apãrarea ºi pãstrarea credinþei lor strãmoºeºti.
Dupã ce ungurii trecuserã de la biserica ortodoxã
rãsãriteanã la cea catolicã apuseanã. Românii au fost
împinºi într-o stare destul de grea ºi asupritã.
Biserica apuseanã, pornitã mereu spre cuceriri ºi
propagandã, a izbutit sã împrumute regatului ungar
rosturile unui regat propovãduitor, a cãrui datorie de
cãpetenie era sã rãspândeascã pretutindeni
catolicismul în paguba bisericii rãsãritene. Din partea
sfântului scaun de la Roma se trimiteau regilor
Ungariei stãruitoare îndemnuri ºi multe ajutoare
bãneºti îndatorându-i cu jurãmânt pe sfânta
evanghelie, sã aducã pe toþi supuºii lor la ascultare
faþã de scaunul papei din Roma.
Nu au izbutit însã a-ºi duce la îndeplinire
fãgãduielile acestea, cu oricât de straºnice jurãminte
ar fi fost ele întãrite. Românii s-au împotrivit cu suflet
eroic ameninþãrilor ºi ispitelor, care le veneau din
partea regatului ungar ºi a bisericii catolice. În vechile
hrisoave se gãsesc amintiri ºi despre câte un preot

catolic, care nu se sfia sã tragã în þeapã „dupã obiceiul þãrii
pe Românii shismatici” (ortodocºi).
Cu toate acestea Românii nu-ºi pãrãseau credinþa.
Dimpotrivã, dupã cum aratã o scrisoare a papei Grigorie IX
de la 1234, chiar în episcopatul catolic al Cumanilor de la
Milcov, izbutirã sã atragã de partea lor pe veneticii unguri ºi
teutoni, înduplecându-i a pãrãsi catolicismul ºi a primi
sfintele taine – nu de la episcopul lor de sub ascultarea papei,
ci de la niºte vlãdici ortodocºi. Prin aceasta se fãcea legãtura
sufleteascã între mulþimea poporului de baºtinã ºi între
frânturile de colonizare apuseanã în aºa mãsurã, încât papa
scria îngrijorat cã Ungurii ºi Teutonii s-ar fi fãcut un popor
cu Românii, deci s-ar fi desconfesionalizat topindu-se în
mulþimea poporului de baºtinã.
Cum în tot rãul este ºi un bine, prigonirile îndelungate au
deschis tot mai largã prãpastia între ungurii catolici,
stãpânitori de la o vreme în Transilvania, ºi între românii
ortodocºi îngenunchiaþi. Dacã ungurii ar fi rãmas în legãturile
lor de la început cu biserica rãsãriteanã, fiind sprijiniþi ºi de
împãratul ºi de patriarhul din Constantinopol, sau dacã
Românii ar fi trecut ºi ei la catolicism, s-ar fi putut întâmpla
ca procesul de contopire sufleteascã între aceste douã
popoare sã fi avut în cursul vremii un sfârºit prielnic ungurilor
ºi firul vieþii româneºti sã se fi pierdut din urzeala istoriei.
Aºa însã ei s-au oþelit în luptele necurmate, ce le-au venit
din partea ungurilor catolici. În focul suferinþelor grele,
muceniceºti, s-a lãmurit tãria lor sufleteascã, iar felul de viaþã
creºtinã, rãbdãtoare ºi smeritã din primele veacuri ale
creºtinismului daco-roman s-a schimbat în
viaþã luptãtoare, fãrã preget, pentru pãstrarea
credinþei strãbune.
Aceastã trãsãturã luptãtoare a ortodoxiei
româneºti a fost de nespus folos pentru
pãstrarea unitãþii sufleteºti a neamului. Unul
dintre cugetãtorii mari ai românilor, cu cea
mai adâncã pãtrundere în rostul vieþii
sufleteºti a poporului, Mihail Eminescu spune
cã este meritul creºtinismului ortodox de a fi
pãstrat unitatea noastrã ca neam, apãrând
totodatã ºi armonia dintre clasele sociale.
Eminescu preþuind însemnãtatea
organizãrii bisericeºti pentru îndrumarea
poporului român, scria cã mitropolia Sucevei
a fost însãºi „mama neamului românesc”, cã
ea a apãrat fãrã smintealã creºtinãtatea faþã
de nãvala mahomedanã, iar prin persoana
mitropolitului Varlaam a fãcut sã vorbeascã
însuºi Duhul sfânt în limba neamului
românesc, „redând în graiul de miere al
coborâtorilor armiilor romane sfânta
Scripturã ºi învãþãturile blândului
Nazarinean”.
Puterea de împotrivire a ortodoxiei
româneºti a fost, dupã cum recunosc chiar istorici de-ai
ungurilor, stânca de care s-au izbit ºi s-au spart îndelungatele
strãdanii ale regatului ungar de a se înfige statornic în
pãmântul Transilvaniei ºi chiar de a-ºi întinde stãpânirea ºi
asupra Munteniei ºi Moldovei.
Dupã regii catolici ai Ungariei au încercat în veacurile
XVI ºi XVII principii protestanþi ai Transilvaniei sã abatã pe
Români de la vechia lor credinþã. Dar nu au izbutit nici ei
decât în prea puþine cazuri ºi atunci numai la suprafaþã ºi în
chip trecãtor.
Faptul acesta l-au bãgat de seama cu mirare toþi care au avut
prilej sã cunoascã mai de aproape felul de trai ºi obiceiurile
religioase ale poporului român. Astfel, iezuitul italian Antonio
Possevino, care a cercetat Transilvania în jumãtatea a doua a
veacului XVI ºi a cunoscut bine împrejurãrile din þara aceasta,
îºi aratã într-o scriere a sa mirarea cã, împotriva tuturor
ameninþãrilor ºi primejdiilor, românii au putut sã fie atât de
„statornici în legea ºi în ritul lor”.
Este deosebit de luminos ºi felul cum superintendentul
(episcopul) calvin din Transilvania, ªtefan Katona Gelejinus,
cãuta sã lãmureascã pricina care a împiedicat pe conducãtori
sã se depãrteze de credinþa poporului ºi-a þinut laolaltã turma
ºi pãstorii, în toate vijeliile vremii de atunci. Într-o scrisoare
a sa din 24 Septembrie 1640 el aducea la cunoºtinþa
principelui Gheorghe Rakoczi I cã, oricâtã silinþã ºi-a dat, na putut sã gãseascã printre preoþii români ºi printre candidaþii
la vãduvitul scaun vlãdicesc din Alba-lulia pe nimeni, care
sã se lase înduplecat a-ºi schimba credinþa ortodoxã, deoarece
toþi se tem cã pe un astfel de preot sau episcop poporul nu lar primi ºi cine ºtie ce i s-ar întâmpla, dacã ar cuteza sã meargã
între români...
Atât de puternicã a fost pavãza dumnezeiascã a credinþei în
pãstrarea unitãþii sufleteºti a neamului românesc, întãrindu-l
pe piatra virtuþii ºi revãrsând asupra lui putere de sus, spre a
purta cu izbânda luptele crâncene împotriva tuturor care au
încercat sã-l abatã în vreun chip din cãile destinului sãu istoric.
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F.P.: Ce i-a determinat pe oamenii de culturã români,
unii dintre ei chiar celebri, sã apuce calea strãinãtãþii?
I.B.: Reamintesc, inspirându-mã ºi din cronici: …noi,
românii, am fost, de când ne ºtim, în calea rãutãþilor,
începând cu nãvãlirile barbarilor, în calea unui complex
de împrejurãri istorice care ne-au frânat, cum bine se ºtie,
dezvoltarea. Graþie nouã, românilor, care am fãcut din
piepturile noastre un scut împotriva urgiilor, þãrile
Apusului ºi-au putut clãdi în liniºte civilizaþia, este un
fapt care nu trebuie ignorat ºi care constituie obolul
nostru major la constituirea respectivei civilizaþii. În
cãrþile mele am adus nenumãrate argumente. Vreau sã
pomenesc ºi de raptul criminal de acum 200 de ani ºi mai
bine. Fãrã ca românii sã aibã vreo vinã, þarul Rusiei a
hotãrât tãierea trupului Principatului Moldovei în douã
ºi despãrþirea fraþilor de fraþi. Aveam, totuºi, o singurã
vinã, cã Dumnezeu ne lãsase þara între douã imperii
hrãpãreþe, unul mai sângeros decât altul.
Dar, sã revin la românii care s-au afirmat în strãinãtate.
Oamenii de ºtiinþã în cauzã au preferat Occidentul
industrializat ºi tehnicizat pentru cã le oferea condiþii
pe care acasã nu le aveau. În ce-i priveºte pe scriitori ºi
pe artiºti, ºi ei, fireºte, au cãutat niºte condiþii pe care
România epocii nu le oferea. Brâncuºi a pãrãsit România
la vârsta de 18 ani, ca sã înveþe sculptura cu Rodin.
România nu avea, pe vremea aceea, un Rodin, aºa cum,

marcat naºterea României Mari, 1 Decembrie 1918: „Noi,
fiii naþiunii române de pretutindeni suntem de aceeaºi
obârºie, de aceeaºi fire, cu o singurã ºi unitarã limbã ºi
culturã ºi suntem încãlziþi de aceleaºi tradiþii sfinte ºi de
aceleaºi aspiraþii mãreþe”. Am înþeles din viziunea marelui
om politic cã românii, oriunde s-ar afla pe planetã, nu
trebuie sã uite niciodatã cã sunt nãscuþi din aceeaºi
Mamã, cã au fost ºi sunt încãlziþi la unicul trup sfânt al
Bisericii. Învãþãtura lui Hristos îºi revarsã în inimile
noastre, de peste douã milenii, valorile sale spirituale ºi
morale sau, precum spunea Pãrintele Galeriu, „Ortodoxia
s-a plãmãdit ºi s-a identificat cu sufletul neamului
românesc”, devenind „un titlu de cinste negrãitã pentru
acest neam”.
În primul an dupã evenimentele din decembrie 1989,
prin voinþa lui Dumnezeu am reuºit sã merg la rudele
mele plecate de mai multã vreme din þarã. Astfel, am avut
ocazia sã vizitez câteva parohii ortodoxe româneºti din
Austria ºi Germania. Am participat la slujbe religioase,
am stat îndelung de vorbã cu preoþii noºtri de-acolo, dar
ºi cu nenumãraþi credincioºi din comunitãþile româneºti.
Pretutindeni pe unde am cãlcat, dincolo de o amarã vrajbã
politicã, devastatoare, care mãcina ºi încã mai macinã,
din pãcate, diaspora româneascã, am simþit neîncetat
iubirea tãmãduitoare ce vine dinspre cuvântul sacru al
Bisericii noastre tradiþionale, oxigenul tuturor

în neasemuita dulceaþã a cãldurii materne, a însemnat un
ºoc din care mi-am revenit cu greu, depãºind tot ceea ce
îmi imaginasem. Am sosit, la jumãtatea nopþii, în oraºul
strãjuit de inconfundabilii sãi pini mediteraneeni – arbori
uriaºi, cu coroanã-umbrelã întoarsã de vânt, rotind peste
acoperiºuri –, cu bulevarde largi, din care se ramificã
zeci ºi zeci de strãduþe înguste, pãstrate de pe timpul
romanilor, tentacular, dar ºi geometric dispuse; în oraºul
cu 20 de secole de erã nouã, dar ºi cu opt secole înainte
de Hristos; în oraºul legendarilor gemeni Remus ºi
Romulus ºi al vestitei Lupoaice; în bãtrâna, dar veºnic
tânãra Romã, scãldatã de apele vestitului Tibru (Tevere),
care m-a întâmpinat cu o nedisimulatã ospitalitate, sub
un cer înalt, cu reflexe opaline. Fireºte, în prima mea
noapte romanã n-am izbutit sã dorm prea mult. Un noian
copleºitor de impresii, la care se adãugau reminiscenþe
de lecturã, frânturi de imagini din fotografii ºi albume
risipite în evantai pe memorie ºi pe suflet m-au þinut
treaz ore în ºir.
Am coborât, în rãscrucea nopþii, sub lumina tamizatã a
lampadarelor, pe strãzile tãcute ale oraºului. M-am oprit
sub coroana umbroasã a unui pin. Mai mult decât
superbele edificii de piatrã patinate de secole, expresii
ale unui canon de artã de cea mai purã esenþã clasicã, ma atras acest pin, pe care, o clipã, l-am asociat în memorie
brazilor rari, suspendaþi la rãspântii de cer, de pe coastele

Seniorii literaturii noastre

„Cei care-ºi pierd limba maternã îºi pierd ºi
sufletul, înlocuidu-l cu altul, de împrumut” (II)
Ioan Barbu

Urmare din numãrul trecut

mai târziu, nu avea un Matisse, cu care sã se confrunte ºi
sã dialogheze Theodor Pallady. Mircea Eliade, ca ºi mulþi
alþii, s-a statornicit în Occident fiindcã, dacã ar fi rãmas
în þarã, ar fi devenit, prin trecutul sãu politic, o victimã a
comuniºtilor. Mai trebuie reþinute, aici, douã aspecte.
Primul, cã ºi un Eliade, ca ºi un Cioran, ca ºi un George
Enescu erau, când au pãrãsit România, niºte nume,
consacrarea dobândind-o, în primul rând, în România,
Parisul sau alte capitale luminate ale Occidentului
nefãcând decât sã adauge niºte lauri în plus la coroana
lor. În cazul oamenilor de litere, al umaniºtilor, în general,
intervine un al doilea aspect al problemei, anume
vehiculul limbii. Limba românã nu este o limbã
universalã, ca franceza, spaniola sau ca engleza. Dacã ar
fi fost, cred cã Eminescu ar figura astãzi, în conºtiinþa
lumii, cel puþin alãturi de Baudelaire. Astfel cã, rãmânând
în România, cei citaþi mai înainte n-ar fi izbutit, cu
vehiculul limbii materne, sã ajungã la piscurile cele mai
înalte ale consacrãrii. Dar simplul fapt de a te muta în
Occident nu-þi aduce, automat, consacrarea. Un Paul
Goma, de pildã, sau un poet ca Ilie Constantin au fost
„mai consacraþi” în þarã decât în strãinãtate.
Cei ce-ºi pierd, în strãinãtate, limba de-acasã înceteazã,
practic, de a mai fi români. Patria unui popor este, în
primul rând, limba lui, cãci, aºa cum s-a spus, „noi,
românii, locuim în limba românã”, adevãr valabil pentru
oricare altã naþiune. Sã nu se uite cã Mircea Eliade ºi-a
scris opera literarã, în întregime, în limba românã, chiar
dacã pendula între Chicago ºi Paris. Cei care pierd
legãtura vie cu þara, cu limba ºi cultura devin, în cele
mai multe cazuri, autorii unor construcþii pe nisip,
ridicate pe un sol sterp, nicidecum unul fertil. Limba
românã nu se poate pãstra ºi nu poate evolua decât în
þara ei de baºtinã, România. Iar cei care-ºi pierd limba
maternã îºi pierd ºi sufletul, înlocuindu-l cu altul, de
împrumut. La fel, cei care pierd contactul cu cultura
românã, cultã ºi popularã, cu izvorul de inspiraþie al
þãrânei ce i-a iscat. Brâncuºi, ale cãrui izvoare de artã
mulþi le-au plasat în teritorii strãine, s-a revendicat
întotdeauna pãmântului românesc. Singur a spus-o: «Nu
vom fi niciodatã îndeajuns de recunoscãtori pãmântului
care ne-a dat tot.»
F.P.: Ca scriitor, aþi iniþiat câteva proiecte literare.
Bunãoarã, ciclul Lumina Nouã, ampla frescã
româneascã Moartea Roºie, aflatã în desfãºurare,
Drumul spre Bruxelles, Voci de dincolo. Care au fost
momentele ce v-au determinat sã iniþiaþi ºi sã susþineþi
aceste proiecte cultural-scriitoriceºti?
I.B.: Foarte aproape de suflet îmi stau cele cinci volume
din ciclul „Luminã Nouã”, despre ortodoxia româneascã
de ieri ºi de astãzi – din afara graniþelor þãrii. M-am
cãlãuzit dupã preceptul anunþat în primul volum
(„Soarele Ortodoxiei”) al acestui ciclu: „Politica dezbinã,
Biserica uneºte!” De mulþi ani îmi stãruiau în suflet
vorbele lui Iuliu Maniu spuse în memorabila zi care a

strãdaniilor pentru unitatea de limbã ºi de neam a
românilor de pretutindeni.
Momentul declanºator a avut loc într-o noapte de
Înviere. Mã aflam tot în Germania, la Offenbach am Main,
unde locuia fata sorii mele. De mai multe ori participasem,
duminica, la Sfânta Liturghie, la biserica româneascã.
Aici se întemeiase, cu vreo douã decenii în urmã, o
parohie ortodoxã, fiindcã locuiau în zonã zeci de familii
de români, în apropiere aflându-se cunoscuta metropolã
Frankfurt am Main. De fiecare datã, însã, plecam de la
bisericã tulburat, cu un gust amar în suflet. Românii erau
dezbinaþi, împãrþiþi în tabere rivale, dupã opþiuni
politice; se acuzau reciproc, se împroºcau cu noroi, se
duºmãneau de moarte. „Revirimentul”, ca sã-i zic aºa, sa petrecut, cum spuneam, în primele ore ale sfintei zile
de Paºti. Ca la o poruncã divinã, în acea noapte minunatã
din geana primãverii, românii care veniserã sã ia Luminã
se îmbrãþiºau cu o cãldurã deosebitã, ciocneau ouã roºii,
îºi adresau cele mai alese urãri de bine... Mântuitorul le
luminase mintea ºi fapta! Atunci, în acea noapte sfântã,
mi-a izvorât în suflet preceptul „Politica dezbinã, Biserica
uneºte!”, sub patronajul cãruia am scris cãrþile despre
românii din afara graniþelor þãrii, din A doua Românie. O
voce tainicã mã îndemna sã trec peste obstacolele ivite
în cale, sã depãºesc toate greutãþile, inclusiv pe cele
financiare, ºi sã continui... Aºa am procedat dupã volumul
I: „Soarele Ortodoxiei” (Germania ºi Austria), dupã cel
de-al doilea: „Vatra Româneascã sub trei episcopi”
(Statele Unite ale Americii ºi Canada), dupã al treilea:
„Franþa Ortodoxã” ºi dupã al patrulea: „O floare cu 21 de
petale” (Ungaria). Apoi, m-am pregãtit pentru „marea
cãlãtorie a vieþii”, cum am numit-o. Am traversat Europa,
în drum spre Roma, pradã unor sentimente contradictorii.
De nerãbdare, de neastâmpãr, de emoþie, de bucurie, o
bucurie care-mi invada toate fibrele sufletului, de
surescitare, acea surescitare care premerge marile
evenimente ale vieþii, dar ºi de neliniºte. Neliniºtea cã
nu voi fi în stare sã cuprind, cu ochii ºi cu antenele inimii,
întreaga mãreþie a Cetãþii Eterne, cã nu voi fi, deci, demn
sã calc pragul de glorie ºi de miracol al uneia din cele
mai mari, mai vechi ºi mai vestite metropole ale lumii,
zidite în conºtiinþa omenirii din toate timpurile ca un
pisc suveran de civilizaþie ºi de spirit. Reminiscenþe de
lecturã, pagini din scriitori celebri, de la Petrarca ºi Dante
la Giovanni Papini ºi Quasimodo, imagini ale
grandioaselor vestigii latine ºi ale nu mai puþin
grandioaselor monumente ale contemporaneitãþii;
minunile de culoare, piatrã ºi bronz ale Renaºterii ºi
minunile de credinþã ºi jertfã care fac faima neasemuitã a
cetãþii Sfântului Petru, toate mi se învãlmãºeau în minte
ºi în suflet ca într-un pliant de muzeu gigantic, cu toate
porþile deschise spre eternitate. De prisos, cred, sã spun
cã întâlnirea cu miracolul mi-a tãiat rãsuflarea, cã
suprapunerea Romei din vis peste Roma realã, care m-a
primit cu uriaºele ºi ospitalierele ei braþe ca pe un prunc

montane ale Lotrului sau Þãrii Loviºtei. ªi, în tãcerea
acelei nopþi de cleºtar, m-am gândit cât de acasã s-ar fi
simþit aceºti brazi ai noºtri aici, lângã pinii maritimi,
lângã gemenii lor mediteraneeni, ca ºi când ar fi fost
iscaþi – ºi unii, ºi alþii – din aceeaºi rãdãcinã. Când –
metaforic vorbind, dar nu doar metaforic – istoria ºi
geografia parcã fac trup comun, sentimentul „de acasã”
– oricât ar fi de mare distanþa ce te desparte de casã –
cunoaºte o relevanþã unicã.
F.P.: Roma, se vede, v-a fascinat profund. Ce semnificã
pentru dumneavoastrã Roma culturalã?
I.B.: Roma m-a fascinat, ca ºi Râmnicul meu. Când am
sosit în „Oraºul de sub Capelã” am zis cã stau cel mult
cinci ani. ªi am rãmas definitiv; s-a împlinit jumãtate de
veac de când i-am trecut pragul prima oarã. ªi de Roma
m-am îndrãgostit, i-am trecut pragul de zeci de ori. La
Roma, Citta Eterna, fiecare piatrã pe care calci vine din
istorie ºi are povestea ei, fiecare catedralã este vasalã
unei legende istorice, fiecare monument este purtãtor de
istorie vie… La Roma, spunea cineva, eternitatea istoriei
uneºte cerul cu pãmântul, arãtându-ne cã „între glorie ºi
agonie nu este decât acel pas ce separã dragostea de
singurãtate…” Roma, Vaticanul, Italia, toate la un loc
moºtenesc de câteva ori mai multã zestre culturalã decât
celelalte þãri ale lumii, laolaltã. Încã din epoca romanicã,
Italia a atras nenumãraþi cãlãtori, aflaþi în cãutarea
iluminãrii, bogãþiei spirituale, renaºterii religioase.
Marele romancier englez Forster scria într-o lucrare
clericalã: „Eu cred cã Italia, într-adevãr, purificã ºi
înnobileazã pe toþi cei care o viziteazã. Ea este atât o
ºcoalã, cât ºi un teren de joacã al lumii.”
Primul popas, fireºte, l-am fãcut la faimoasa Colonna
– Columna lui Traian – spre a mã închina nicidecum în
faþa Învingãtorului, ci a strãmoºilor noºtri daci,
imortalizaþi în scene de o vibrantã expresivitate de cãtre
Apollodor din Damasc. Columna reprezintã momentul
ivirii noastre ca neam la Roma ºi – dupã unii cercetãtori
– ea vesteºte lumii cã suntem cel mai vechi popor creºtin.
Columna întruchipeazã, aºadar, latinitatea (veche) a
poporului geto-dac ºi continuitatea sa de credinþã în
cadrul Bisericii lui Hristos. Suntem ºi azi, cum am fost
atunci, în evul Columnei. Pãstrãm, în limbã, în datini, în
obiceiuri, în port, ceva din fiinþa noastrã dintâi, un „ceva”
preþios ºi inconfundabil, care ne legitimeazã ca atare în
ochii lumii. Sã ni-l amintim pe Badea Cârþan, þãranul
ardelean care, înveºmântat în straiele alb-negre de o
demnitate sacerdotalã, a poposit, dupã nenumãrate zile
de mers pe jos, la picioarele Columnei, în faþa acestui
altar de piatrã al istoriei. ªi sã ne amintim cum cetãþenii
Romei, vãzându-l, s-au frecat, uluiþi, la ochi, crezând cã
a coborât un dac de pe Columnã.
(continuare în pag. 9)

A consemnat Florentin Popescu

Bucureºtiul literar ºi artistic, Anul VIII, nr. 9 (84), septembrie 2018

5

SCRIITORI DE IERI, SCRIITORI DE AZI
ªi le-a cântat greierul pânã ce soarele s-a ridicat de
câteva suliþi pe cer. Iar încãlzindu-se grozav, cântãreþul
se rugã de iertare, sã aþipeascã puþin. ªi se adãposti subt
frunza unei rochiþa-rândunicii. Iar Vacile-Domnului se
sfãtuirã, se ridicarã pe firicelele de iarbã dimprejurul
culcuºului cinstitului cântãreþ ºi, legãnându-se uºor,
începurã sã-i facã vânt, sã doarmã în rãcoare, cum se ºi
cuvenea unui mândru crai ce era.
(1910)

Emil Gârleanu

MAI SUS!

(1878-1914)

140 de ani de la nastere
,

CÂNTÃREÞUL
E de neam! Între toate lighioanele lumii, gândeºte
el, nu era alta care sã aibã strãmoºi mai aleºi ºi mai de
viþã. Pãmântul era o nimica toatã, un boþ de humã ce
orbecãia fãr’ de nici un cãpãtâi prin vãzduh, când neamul
lor greieresc îºi ridica osanale lui însuºi, supt frunzele
uriaºe din cari astãzi nici mãcar urme n-au rãmas. Ei
biruiserã vremea, dãinuiau stãpâni în lung ºi-n lat, ca ºi
pe atunci. Chiar un strãbunic al lui, cu mii de ani înainte,
fusese cântãreþ în cuptorul brutãriei lui Por-împãrat. ªi
astea nu erau vorbe de ici, de colo, ci le povesteau bãtrânii
în toate minþile lor, ºi ei, fireºte, de la alþi bãtrâni pricepuþi
le auziserã. Cãci doar aºa rãmân poveºtile pe lume.
Toate gândurile acestea nãvãliserã greierului în cap
într-o searã, când nu putea aþipi din pricina unei
privighetori care-i împuiase capul cu cântecele ei, de
sus, din copacul subt care dânsul se odihnea. „Mã rog,
n-aº putea-o vedea ºi eu pe dihania asta? Ce neam aºa
de obraznic sã fie!” se întreba greierul. ªi cum numai de
întrebat se putea întreba singur, ca sã afle ºi-un rãspuns,
îºi puse în minte sã iscodeascã pe o lãcustã, deºi numai
la gândul cã avea sã vorbeascã unei obrãznicãturi care
îndrãznise sã se întreacã din sãrit cu el îl apucau furiile.
O cãutã totuºi ºi n-o gãsi. „Fireºte, gândi greierul, lãcustã
ºi sã stea acasã, dracul a mai vãzut?!”. ªi cum luna se
ascunsese într-un nor, rugã pe un licurici sã-i lumineze
calea. ªi, aºa, se întoarse.
Toatã nopticica nu închise ochii. Privighetoarea îºi
fãcuse de cap. Îl mai mângâie însã pe greier iubirea ºi
laudele pe care o mulþime de Vaca-Domnului –
gângãniile cele roºii stropite cu negru – i-o arãtau. Lasã
cã-l cãinau cã nu putuse dormi, dar din semnele lor
greierul înþelesese cã ºi ele erau mirate de îndrãzneala
unei pãsãri venetice care tulbura liniºtea bãºtinaºilor de
neam. Greierului i se umfla inima în piept de mândrie ºi,
în zori de zi li se închinã cu plecãciune, poftindu-le în
juru-i, sã-l asculte. ªi, cu toatã oboseala, greierul le cântã,
în cinstea lor, un imn al dimineþii. Iar Vacile-Domnului
îl rugau sã nu mai conteneascã, fiindcã ele altceva naveau de fãcut decât sã-l asculte.

Frescele Ateneului
(urmare din pagina 2)

Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza. În planul secund
sunt profilate clãdiri importante, simbolice: Biserica Trei
Ierarhi, Mânãstirea Cozia, Mânãstirea Curtea de Argeº,
Catedrala de la Alba Iulia, Monumentul de La Adamclisi,
cetãþile domneºti Suceava, Târgoviºte. Fresca este ºi un
valoros document despre armele oastei, portul locuitorilor,
straiele domnitorilor, ºi despre unele meºteºuguri ori
tradiþii populare. Nu le-a uitat pictorul nici pe femeile
românce, apar chipuri de þãrãnci, soþii de Voievozi ºi Regi,
Doamna Despina, Reginele Elisabeta ºi Maria.
Scena a XIII-a, aflatã deasupra lojei centrale, îl prezintã
pe Domnitorul, Sfântul Neagoe Basarab, ctitorul
Mânãstirii de la Curtea de Argeº, împreunã cu familiasfânt român prãznuit în septembrie…
Scena a XXV-a a avut o istorie dramaticã: Epoca lui
Carol al II-lea ºi a fiului sãu, Mihai, nu a convenit
comuniºtilor, înlocuitã fiind cu o secvenþã a poporului
român care sãrbãtoreºte, cu mari steaguri tricolore,

S -a trezit ciocârlia în chemarea prepeliþei:
„Pitpalac!”. Cerul abia se rumenise: picãturile de rouã
încã nu se prefîcuserã în mãrgãritare; luceafãrul tot fãcea
din ochi pãmântului.
Dar peste puþin deodatã adâncul scãpãrã. Cea dintâi
razã strãpunse vãzduhul ºi se topi în ochiul ciorcârliei.
Niciodatã darul acesta, trimis de cãtre soare, nu umpluse
sufletul pãsãrii de o mai mare fericire. Cãci ºi fericirea
nu-ºi alege totdeauna clipa nimeritã în care sã-ºi verse
prinosul.
Scuturându-ºi penele, un tril de mulþumire izvorî din
guºa ciocârliei. Apoi se dezlipi de þãrânã, ºi, pâlpâind
din aripi, se înãlþã.
Aerul parcã se rumenise. Oglinda cerului poleia
pãmântul. Încã o bãtaie din aripi.
Mai sus!
Slab de tot i se pãrea ciocârliei cã mai aude glasul
pitpalacului. Înota în valuri strãvezii; plutind pe ele,
dete drumul ciripitului ei gâdilitor ca al unei grindine
de mãrgãritare.
Dar raza care i se topise în ochi o chema la ea, în
înalt. În cântecul ei, pasãrea îi spunea cã vine. Încã o
lovire de aripi, ºi-ncã una.
Mai sus!
Îmbãtatã, pasãrea se asculta singurã; pentru ea ºi
pentru soare cânta,
I se pãrea cã tremurãrile cântecului ei umpleau bolta
cerului. Vroia sã se simtã singurã, dezlipitã de þãrâna
pãmântului, ea ºi raza, în singurãtatea ameþitoare a
înãlþimilor...
Îºi avântã din ce în ce cântecul; îºi încordeazã mai
tare puterile. Dar trupul greu parcã-i înlãnþuie glasul, i-l
þine închis ca într-o colivie. Ar vrea sã se simtã dezrobitã,
uºoarã ca aerul, strãvezie ca el.
Mai sus! Mai sus!
ªi trupul mereu o trage înapoi cãtre pãmânt, ºi raza
mereu o cheamã cãtre înãlþimi.
Într-un avânt îºi pune cea din urmã putere ºi, deodatã,
se simte, în sfârºit, slobodã, desfãcutã de greutatea
netrebnicã a cãrnii.
ªi-n vreme ce, smulgându-se, nebun de fericire, glasul
se-nalþã singur, tremurãtor ºi dumnezeiesc de dulce, în
înalt, trupul cade ca un bulgãre de þãrânã spre pãmânt.
(1910)

fãurirea României Mari, la 1 decembrie 1918. Preluarea
puterii de cãtre comuniºti a avut ºi alte urmãri: fresca a
fost acoperitã, în 1948, cu o cortinã de catifea roºie…
fiind astfel salvatã de la o distrugere totalã!... pânã în
1966, când autoritãþile comuniste având sediu
„personal” pentru Congresele P.C.R. ºi anume Sala
Palatului, construitã în acest scop, au pierdut interesul
pentru Ateneu, unde s-a renunþat la „cortina roºie” ºi
Fresca a reapãrut… dar, dupã 1990, s-au efectuat
numeroase reparaþii în urma distrugerilor de la cutremure,
care au afectat, de altfel ºi clãdirea Ateneului! Acum ne
bucurãm din nou de FRESCÃ… ºi parcã auzim cuvintelemãrturisire de credinþã, ale pictorului care i-a dat viaþã:
COSTIN PETRESCU: „Un singur gând m-a chinuit
tot timpul. Era mai mult decât o ambiþie, era þinta
supremã a vieþii mele. De 30 de ani port în mine planul
acestei lucrãri, pe care am schiþat-o ºi am studiat-o
aproape fãrã întrerupere. Se punea însã o problemã
foarte dificilã. Pe un spaþiu lung de 75 de metri ºi lat de
3 metri, trebuia sã concentrez istoria zbuciumatã a þãrii
mele. Cum aº fi putut sã o fac, dacã aº fi reprezentat
mersul ascensiv al fiecãrei epoci? Nu mi-ar fi ajuns

Poemele lunii septembrie

Coman Sova
,

Ameninþare

Cineva vrea sã sperie aerul
pe care-l respir
vrea sã ridice nori de otrãvuri
înaintea plãmânilor mei
vrea sã-mi bea anotimpurile
cu arbori cu tot
Cineva mã tot ameninþã
cã într-o sfântã duminicã
o sã-mi jupoaie rãdãcinile
de coaja lor miraculoasã
Cineva se sufocã
ameninþându-mã.

Cãlãuza

M-am luat dupã Ea, care ºtia pãdurea.
Fiecare copac al pãdurii îl ºtia,
fiecare piatrã,
fiecare izvor.
Eram bucuros cã am gãsit Cãlãuza
ºi ne-am grãbit sã nu pierdem lumina
Cu Ea voi ajunge, mi-am zis.
Dar peste un timp, nu foarte târziu
deºi târziu era
ne tot învârteam într-un hãþiº
nu mai vedeam nimic în jur
picioarele mergeau fãrã þintã, alandala,
cãdeam în gropi în râpi în prãpãstii
ªi totul i se pãrea strãin Cãlãuzei
ne ciocneam unul de altul
ne izbeam de arbori de pietre
de animale de umbre de þipete de cucuvãi...
De teamã ºi disperare
am apucat mâna Cãlãuzei,
Era rece,
strãinã
de lemn.

pentru asta nici Calea Victoriei întreagã! Am hotãrât
deci, sã aleg culmile acestei istorii ºi sã dau frescei
aspectul unei curgeri neîntrerupte care, pornind de la
Împãratul Traian, sã simbolizeze, ca un poem, povestea
glorioasã a neamului meu. Dificultatea era însã
imensã… sã o reprezinþi plastic, adicã sã surprinzi
momente ºi sã le simbolizezi în culoare.
…Îmi amintesc clipa în care am dat cu ciocanul în
prima literã care începe pe perete, acel dicton fatidic
„Loc rezervat pentru… marea frescã ce va reprezenta
fazele principale ale istoriei românilor”. Am trãit atunci
cea mai puternicã emoþie din viaþa mea ºi aº fi vrut sã se
deschidã pãmântul, atât de mult mã înspãimânta spaþiul
gol, pe care trebuia sã-l umplu cu viaþã”
Capodopera, FRESCA lui Costin Petrescu, a fost
dezvelitã pe 26 mai 1938… când a avut loc un Concert
simfonic, dirijat de George Georgescu, concert în care sa interpretat ºi piesa „Poema neamului”, compozitor
Sabin Drãgoi…
Sub cupola de la Ateneul Român, acum, în
SEPTEMBRIE, împletiþi muzica cu frumuseþea unei opere
de artã: FRESCA ISTORIEI POPORULUI ROMÂN.
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Noica ºi modelul românesc al Fiinþei
În 2009 s-au împlinit 100 de
ani de la naºterea celui mai mare
filosof român, Constantin Noica
(n.12 iulie 1909, Vitãneºti,
Teleorman – d. 4 decembrie 1987,
Pãltiniº, Sibiu). Din pãcate,
Academia Românã nu a reuºit, cu
acel pãrilej sã-i editeze Operele
complete, cum se obiºnuieºte.
Raþiuni meschine ºi calcule pseudo-culturale au privat
publicul larg de accesul la opera integralã a marelui
gânditor, estimatã la peste 10.000 de pagini, din care nu
s-au publicat decât fragmente, aleatoriu reunite sub titluri
de împrumut. Cele mai multe texte (manuscrise,
scrisori, conferinþe, etc.) sunt încã inedite ºi vor
rãmâne aºa mulþi ani, departe de publicul cãruia leau fost destinate. Într-un fel, soarta postumelor lui
Constantin Noica este similarã celei a Caietelor
eminesciene. Dacã, într-un târziu, Titu Maiorescu
n-ar fi depus la Academie o parte din comoara
neamului, lãsatã în celebrele „cufere” de omul
deplin al culturii române, generaþia noastrã nu ar
fi avut parte, poate, niciodatã prilejul sã-l citeascã
pe Eminescu integral. La fel, soarta manuscriselor
lui C. Noica, ridicate cu o suspectã grabã, de la
Pãltiniº, de vremelnicii administratori ai moºtenirii
sale culturale, a rãmas la fel de necunoscutã precum
cea manuscriselor reþinute de fosta Securitate.
Pentru a suplini acest gol, tot în 2009 Fundaþia
Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã editeazã, în
redactarea unui veritabil benedictin al bibliotecilor
publice, profesorul Marin Diaconu, lucrarea
Modelul Noica (600 p., 2 volume), cuprinzând
numeroase mãrturii inedite despre Constantin
Noica. Sunt incluse, alãturi de comentarii ºi
fragmente din conferinþe, ziceri orale ale marelui
gânditor, un cuprinzãtor arbore genealogic, etc.
Practic, este prefaþa la Operele complete, lucrare
pe care Marin Diaconu susþine cã o are deja
pregãtitã pentru tipar, dar a cãror publicare este
interzisã de aceiaºi vremenici deþinãtori ai
drepturilor de autor(?).
Tot din 2009 a debutat, în organizarea profesorului
academician Alexandru Surdu, seria Simpozioanelor
Naþionale C. Noica, dedicate, cum este ºi firesc, receptãrii
actuale a operei sale. S-a început cu Matheis sau bucuriile
simple, continuându-se cu Concepte deschise, De Caello,
Schiþã pentru cum e cu putinþã ceva nou, Pagini despre
sufletul românesc, etc. Anul acesta a venit rândul seriei
de lucrãri despre Sentimentul românesc al fiinþei, în fapt
esenþa gândirii filosofice originale a lui C. Noica,
concentratã în primul volum al Devenirii întru fiinþã
(Încercare asupra filosofiei tradiþionale, I). Pentru a
dezbate tema ce i-a adus lui Noica mai mult ponoase,
decât recunoaºtere, s-au reunit la Râmnicu Vâlcea (2526 mai, 2018) peste 30 de cercetãtori ºi exegeþi ai operei
noiciene, mulþi dintre ei foºti elevi ºi admiratori ai lui
Noica, vizitatori ai cuibului de la Pãltiniº în vreme de
prigoanã, ºi ulterior, mãrturisitori ai miracolului noician.
Cãci, e o vorbã – puþini au fost, mulþi au rãmas (sau
poate invers?).
În atmosfera blândã a peisajului vâlcean, ocrotiþi de
rotonda plopilor aprinºi, de care vorbea cândva pãrintele
Valeriu/Bartolomeu Anania, s-au depãnat amintiri, s-au
re/interpretat semne tainice ale gândirii noiciene, s-a
cãutat esenþa Cuvântului dintr-un început ºi s-au umezit
ochii celor care, cândva au auzit aceste cuvinte chiar de
la Noica, în tainicele plimbãri pe cãrãrile Pãltiniºiului,
departe de urechile vigilente ale Securitãþii. Iar dacã, pe
când trãia Noica, apropierea de el ºi de opera lui era un
privilegiu, cu atât mai mult azi, când între noi ºi Noica
nu stau decât manuscrisele (þinute sub obroc), bucuria
împãrtãºirii este sporitã.

Marian
Nencescu

În rarele clipe de rãgaz, între discuþii ºi interpretãri, ce
l-ar fi stârnit pe Constantin Noica însuºi, am consemnat
câteva din gândurile ºi rostirile profesorului Alexandru
Surdu, transformate, dupã modelul noician, într-un lung
excurs printre cãrþi ºi teme filosofice. Una dintre
întrebãrile ce au revenit constant în discuþie a fost legatã
de posibilitatea descoperirii de noi scrieri inedite ale lui
Constantin Noica: “Din câte îl cunosc ºi mi-l amintesc,
ne-a mãrturisit profesorul Surdu, Noica scria mult ºi cu
plãcere. El era perceput mai ales ca filosof, dar dupã
ieºirea din puºcãrie a fost adoptat de scriitori, fiindcã
scria despre oricine ºi despre orice. Programul lui de lucru
cuprindea, zilnic, multe ore de scris. Se ºtie cã scria destul
de greu, pentru cã anii de puºcãrie îºi spuneau cuvântul.

Îl cam dureau oasele ºi de aceea scria pe un fel de prici de
lemn, cu o blanã de lemn sprijinitã de piept. Asta nu-l
oprea sã lucreze foarte mult. El rãspundea, de pildã,
personal, la toate scrisorile. Cu timpul nu mai avea nici
rãbdare ºi nici rãgaz sã plieze hârtia, sã lipeascã timbrele.
Aºa cã ºi-a procurat cãrþi poºtale, care îl obligau sã scrie
mai succint. Dupã calculele mele, ar fi trimis cam 1.000
de cãrþi poºtale, în þarã ºi în strãinãtate. Sunt ºi azi
persoane care deþin câte 50-60 de astfel de înscrisuri
bibliofile. Conþinutul lor, ca ºi al sutelor de scrisori trimise
de Noica confraþilor literaþi ºi filosofi e inedit. Iar aceasta
reprezintã doar o parte a operei sale. Pot spune cã Noica
avea aceastã slãbiciune a scrisului. El nu a lãsat nici
însemnãri, nici jurnale, cãrþile sale fiind biografia sa
literarã. Cine vrea sã-i cunoascã viaþa privatã trebuie sãi strãbatã, filã cu filã, articolele. ªi nu sunt puþine.
Obiºnuia sã spunã, mai în glumã, mai în serios, cã n-a
scris mult – Maxim 5 articole pe zi (!). De altfel, când
vorbeai cu el, tot la ce a scris sau voia sã scrie se referea.
Printre picãturi, mai încercai sã „trãncãneºti” ºi tu ceva,
dar Noica te oprea. Dacã îi comentai cuvintele, sau dacã
spuneai ceva despre Eminescu, altceva decât ce spusese
el, se supãra. Era, ca sã spun aºa, cam vorbãreþ ºi îi cam
plãcea sã fie ascultat” ....Spre deosebire de Blaga, care
era, cum se spune, „mut ca o lebãdã... “O sã sã fiþi miraþi,
dar nici Blaga nu era atât de tãcut cum se spune. Din
contrã, în anumite cercuri era chiar vorbãreþ, dar necazul
este cã nu prea avea cu cine sta de vorbã. La Sibiu de
pildã, în anii refugiului, era adesea acostat pe stradã,
salutat, întrebat de vorbã. În aceste condiþii Blaga era
foarte reticent. Aº zice chiar timid. Cu Noica era altceva.
Dupã anii de puºcãrie el era foarte puþin cunoscut de
public, de cititori. De aceea, drumurile sale prin Sibiu se

fãceau sub anonimat, fiind urmãrit poate doar de
Securitate. Noica mai avea un obicei – vorbea din mers.
Era peripatetic, cum se spune. La Pãltiniº se plimba pe
cãrãri numai de el ºtiute ºi-þi povestea de toate – ce scrie,
cu cine a mai vorbit. Te ducea cu vorba, am zice ºi îºi
fãcea ºi norma de paºi pentru sãnãtate”. Ce semnificaþie
au, aºadar, aceste întâlniri anuale unde se dezbate,
împreunã cu colaboratorii apropiaþi ai Institutului de
Filosofie, carte cu carte, opera noicianã? “Vreau în
primul rând, ne spune profesorul Surdu, sã ºtie ºi sã-ºi
aminteascã toþi cine a fost Constantin Noica, omul pe
care l-am cunoscut ºi care m-a onorat cu prietenia sa.
Cred cã dacã ar fi trãit, Noica s-ar fi bucurat de aceste
Simpozioane naþionale unde ducem mai departe fãclia
filosofiei. Asta pentru cã filosofia este, ºi Noica o
spunea cu tãrie, un produs urban. Filosofia adevãratã
nu apare la sat. Acolo se nasc cântece, basme, poveºti.
Filosofia instituþionalizatã se naºte la oraº. Unde se
ridicã un bloc, spunea Noica, într-o magazie sau întrun subsol, se naºte un filosof. Adicã unul care
mediteazã, care scrie, ºi dacã ia aminte la evenimente,
le ºi însemneazã aºa cum facem noi aici, ca sã rãmânã
mãrturie pentru când nu vom mai fi. Cãci, ce e viaþa,
dacã nu un ºir de întâmplãri, de întâlniri memorabile,
cum e ºi cea de azi? De ce e important, totuºi, pentru
un filosof, sistemul? „Pânã sã vã lãmuresc, vã voi
aminti de o vorbã a lui Noica – Vezi, îmi spunea el,
Blaga a murit la 66 de ani ºi n-a apucat sã-ºi
desãvârºeascã opera sistemicã. Noica a trãit „pânã a
murit” (78 de ani – n.n.) dar a murit „la timp”, cãci ºia scris sistemul. Personal, am trecut de 80 de ani ºi am
decis sã dedic mai mult timp operei mele fundamentale
– Gândirea Pentadicã. Eu, mila Domnului, nu o sã
trãiesc cât Matusalem. El a trãit „mult ºi bine”, adicã
vreo 900 de ani, dar arãta ca de 500 (!). Eliberat de
funcþiile vremelnice de la Academie, eu voi renunþa
la multe obligaþii, ca sã mã dedic doar gândirii
pentadice. Altfel, vorba aceeea, la ce bun atâtea cãrþi
de filosofie. Eu le scriu, eu le public, ºi tot eu le citesc.
Dar sper cã pe viitor vor mai fi ºi alþii care sã le
citeascã”. Domnule profesor, ce sunt întrebãrile?
„Categoriile sunt, de pildã, niºte întrebãri. Dar nu orice
fel de întrebãri, ci unele articulate, de felul celor puse de
Aristotel. Întrebarea de bazã este Ce este? (Ti esti), iar
rãspunsul aristotelic este Ce este-le? Articolul, în acest
caz dã substanþã întrebãrii. Acesta este marele mister al
comunicãrii. Când zeiþa Gaia, aflatã la gura peºterii lui
Apollo din Delfi, i-a întrebat pe grecii lui Alexandru
Macedon Cine întreabã, rãspunsul se ºtia: Tu eºti, i-a
spus ecoul, adicã Cunoaºte-te pe tine însuþi ! Este o
maximã, dar este ºi o întrebare. Numai omul întreabã.
Câinele latrã, calul necheazã. Rãspunsul întrebãrii e
omul. Acesta este înþelesul operei lui Aristotel, intuit ºi
explicat de Constantin Noica atunci când s-a angajat, la
Centrul de Logicã al Academiei, ca sã-i traducã pe
comentatorii greci ai Logicii. ªi, la drept vorbind,
comentatorii au fost tot cinci, pentru cã Pentada e
numãrul de aur al dreptei filosofii!” De ce, aºadar,
devenirea întru fiinþã? “Constantin Noica a ales
sintagma întru, gãsitã de el în textul cel mai vechi al
Evangheliei tradus la noi, mai precis cel al Evangheliei
lui Ioan : La început a fost Cuvântul, tradus de el Întru
început a fost Logosul. Noica însã nu putea scrie mai
mult pe aceastã temã, religia înseºi fiind sub obroc, ºi de
aceea a ales o formulã sinteticã. Evident cã este
obligatoriu sã fie ºi opusul lui întru, respectiv dintru,
dar Noica n-a vrut sã meargã mai departe. Dacã avem
transfigurarea, întru, de ce n-am avea ºi revenirea, dintru?
Mai târziu, Noica l-a înlocuit pe devenire cu deveninþã
(ca un fel de reverenþã la Cantemir – n.n.), dar, evident,
cã devenirea întru fiinþã avea în vedere contopirea cu
Fiinþa supremã, cu Dumnezeu. Iar în accepþia sa,
Dumnezeu era Cuvântul, Rostirea, Logosul”.
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Apropiata sãrbãtorire a Centenarului Marii Uniri de la 1918 a prilejuit ºi prilejuieºte
în continuare, printre alte manifestãri, ºi apariþia unor volume cu caracter istoric, beletristic,
memorialistic etc. consacrate evenimentului.
Din punct de vedere editorial se cuvine sã menþionãm, încã de la început, douã iniþiative
de referinþã nu numai acum, în anul sãrbãtoririi, ci ºi în perspectiva timpului. Este vorba
de Colecþia România. Marea Unire, 1918-2018, 100 de cãrþi, coordonatã de profesorul
universitar Ioan Scurtu la Editura Tipo Moldova din Iaºi (texte de acolo am publicat ºi
continuãm sã publicãm ºi noi din revistã) ºi de Colecþia 100 de cãrþi despre Basarabia la
100 de ani de la Unire, care apare la Editura Serebia din Chiºinãu încã din 2017.
Prin amabilitatea d-lui dr. Vasile ªoimaru (autor al Proiectului „Românii din jurul
României”) ne-a parvenit ºi nouã de curând unul din volumele care se circumscriu
colecþiei basarabene amintite. Este vorba de „Basarabia – pãmânt românesc”, antologie
de texte, vol. I, editat de dl. Mihai Taºcã, dr. în drept, cercetãtor ºtiinþific superior la
Institutul de Cercetãri Juridice ºi Politice al Academiei de ªtiinþe al Moldovei.
„Actul istoric din 27 martie / 9 aprilie 1918, prin care s-a proclamat unirea pe veci a
Basarabiei cu Patria-mumã, România – scrie editorul în chiar primele rânduri ale
temeinicului ºi bine documentatului studiu introductiv –, a fost legitim justificat ºi
mult aºteptat de românii dintre Prut ºi Nistru. În acea zi de marþi, dupã mai bine de 106
ani de subjugare ruseascã, Unirea a încununat lupta românilor moldoveni dintre Prut ºi
Nistru – dupã raptul acestei provincii româneºti în anul 1812 de cãtre Imperiul Rus,
luptã care nu a încetat pe tot parcursul secolului al XIX-lea – pentru limbã, culturã,

Noua apariþie editorialã, inspirat intitulatã De-a v-aþi ascunselea cu singurãtatea
(Editura SemnE, Bucureºti, 2018), a extrem de talentatei poete Maria Cernegura, e
precedatã de un Cuvânt înainte în care doctorul de suflete, cum îi place sã se
recomande, scrie despre psihoterapia prin poezia pe care o concepe ca eliberând
sufletul din constrângerile lui, ca ºi de o notã la fel de avântatã prin care le
mulþumeºte cãlduros celor ce au încurajat-o în demersul poetic, mentorul unanim
recunoscut fiind scriitorul Coman ªova. Despre placheta de debut a Mariei
Cernegura, Pasãre în devenire (2014) au scris entuziast Ermil Bucureºteanu, Mihai
Merticaru, Florin Costinescu, Florentin Popescu, Dumitru Hurubã ºi Ion Roºioru,
referinþele critice respective încheind generos aceastã bijuterie editorialã de excepþie
sub toate aspectele. Nu sunt uitaþi nici cei care i-au tradus unele poeme în francezã
(Elisabeta Isanos ºi Ion Roºioru) ºi în catalanã (Pere Besso), poeme inserate parþial
în cartea asupra cãreia vom zãbovi în rândurile de faþã.
Poeta dã expresie liricã singurãtãþii creatorului autentic ºi mai ales condiþiei sale
dramatice în faþa foii albe sau îngãlbenite de hârtie ºi o face într-un mod prin
excelenþã cel mai adesea ludic, precum odinioarã Arghezi sau, de ce nu, Marin
Sorescu, poemul-prag, Depresie, fiind edificator în acest sens. Unele poeme sunt
adevãrate reportaje culturale, de cãlãtorie pe meleaguri europene, încãrcate de
lirism spre a concluziona cã inima poetei tânjeºte dupã libertatea pe care n-o gãseºte
decât în copilãria sa rusticã, la umbra nucului din ograda pãrinteascã (Pasãre
ziditã). Tema evadãrii din constrângerile de orice naturã, îndeosebi din timp, este,
de altfel, una de primã importanþã în poezia Mariei Cernegura (Ceas elveþian).
În iubire, poeta nu acceptã sferturi sau jumãtãþi de mãsurã, ci doar contopirea
paroxisticã necondiþionatã cu aceasta (Poem). ªi tot aºa existã un ars amandi
cãlãuzitor: „Sã ºtii sã taci, când e despre tãcere/ ºi sã vorbeºti, când ai ceva de spus/

“Basarabia –
pãmânt românesc”
Florentin Popescu
identitate ºi istorie naþionalã în fãurirea idealului naþional.”.
Mai departe, dl. Mihai Taºcã purcede la reconstituirea, pe bazã de documente, a
evenimentelor care au urmat actului amintit menþionat iar ceva mai la vale noteazã:
„Amintim cã la 15 noiembrie 1918 Bucovina s-a unit cu Vechiul Regat fãrã condiþii, iar
la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia s-a consfinþit unirea tuturor românilor în statul naþional
România. Un an mai târziu, Constituanta României, în cadrul unei ºedinþe solemne, din
29 decembrie 1919, a ratificat actele de unire a Basarabiei, a Transilvaniei, Criºanei,
Maramureºului, Banatului ºi Bucovinei”.
Drept prefaþã a acestei antologii a fost reprodusã Cuvântarea þinutã de cãtre Nicolae
Iorga în Bucureºti la 16 mai 1912, cu prilejul comemorãrii pierderii Basarabiei – un
text care, dincolo de subiectul lui trist conduce la concluzia cã viitorul va rezolva
cândva respectiva nedreptate istoricã ºi cã, în timp, România ar putea reveni în graniþele
ei fireºti.
Masivã (aproape 1000 de pagini în format academic), antologia de faþã reproduce o
serie de texte – am fi înclinaþi sã le numim „texte-mozaic” – cu tematicã diversã, de la
studii cu caracter istoric propriu-zis ºi pânã la prezentarea unor locuri ºi zone basarabene,
de la reportaje de cãlãtorie ºi pânã la evocarea luptei românilor de aici pentru pãstrarea
tradiþiilor, a limbii ºi culturii naþionale etc.
Iatã câteva titluri cuprinse în sumar: Historicus, De ce ne trebuie Basarabia; Nicolae
N. Beldiceanu, Între Prut ºi Nistru; Cãpitan Aurel Gheorghiu, Pe drumuri basarabene;
George Popa-Lisseanu, Basarabia. Privire istoricã; Boga L.T., Lupta pentru limba
româneascã ºi ideea unirii la românii din Basarabia dupã 1812; Hristea Dãscãlescu,
Revoluþia de la 1917 în Basarabia. Lupta moldovenilor pentru limba, ºcoala ºi cultura
naþionalã; Dimitrie Firezaru, Problema recunoaºterii Basarabiei în lumina relaþiilor
ruso-române de la 1919 pânã astãzi. Un rezumat (tradus ºi în limba englezã) ºi douã
indice (unul de nume ºi celãlalt geografic) completeazã în chip benefic sumarul
antologiei.
Atât prin bogãþia informaþiilor cât ºi prin maniera în care a fost conceput, acest
volum depãºeºte, ca sã zicem aºa, graniþele unei simple culegeri de texte, înfãþiºânduse cititorului mai degrabã ca o veritabilã enciclopedie, unghiurile din care este privitã
Basarabia fiind nu numai, adesea, inedite, ci ºi foarte interesante pentru toate categoriile
de cititori. Omul de ºtiinþã (istoricul ºi numai el) aflã aci elemente care-i permit sã-ºi
verifice propriile cunoºtinþe în materie, iar cititorului obiºnuit i se deschide o poartã
largã de pãtrundere în spaþiul basarabean, cartea facilitându-i o „privire mai de aproape”
a acestui vechi teritoriu românesc, cu locurile, tradiþiile ºi marile lui probleme care i-au
umplut istoria.
Din pãcate nu acelaºi lucru se poate spune ºi despre felul în care a fost/este privitã
iniþiativa publicãrii unor asemenea volume de cãtre autoritãþi, fiindcã dl. Mihai Traºcã
noteazã cu tristeþe în încheierea textuui cu care se deschide cartea: „Studiul nostru,
deºi s-a bucurat de atenþie din partea mass-media, nu a fost luat în seamã nici de autoritãþi,
nici de organizaþiile non-guvernamentale.
Pentru a sensibiliza factorii de decizie din ambele state româneºti, acest program a
fost prezentat unor demnitari de cel mai înalt rang, de la Chiºinãu ºi de la Bucureºti. În
demersurile adresate, la fel am propus sã se instituie o comisie specialã formatã din
istorici, juriºti, oameni de culturã ºi artã pentru a redacta ºi implementa un plan de
acþiune, aºa încât în anul Centenarului Unirii sã avem anumite rezultate palpabile.
Lucrurile, însã, au rãmas acolo de unde au pornit.”

O voce de mare
acurateþe liricã
Ion Rosioru
,
sã poþi simþi ºi curajos a-i cere/ ºi celuilalt sã simtã îndeajuns// Sã ocroteºti un
suflet care geme/ fãrã sã simþi cã smulgi din tine-un braþ/ sã ºtii iubi când inima þio cere/ ºi sã rãspunzi prezent cuprins în laþ.// ªi sã iubeºti orice, dar sã iubeºti
întruna/ ca singur scop al tãu pe-acest pãmânt/ ºi-ndrãgostit de lunã ºi de stele/ sã
faci cu cerul tainic legãmânt/ ªi de vei fi dezamãgit de clipa care frânge/ te-nalþã
din aripi, coloana-n brâu þi-o-ncinge/ priveºte drept, ºi nu te da bãtut/ strigã din toþi
rãrunchii –Amin, de la-nceput!” (Sã ºtii). Manifestã o dorinþã acerbã de statornicie
în tot ºi în toate, respectiv o spaimã de surpare, de întunecare ºi de revãrsare peste
limitele firii (Rugã). Dragostea asigurã coeziunea universului ºi funcþionarea
armonioasã a acestuia (Patru chemãri). Portretul celui ales e unul superlativ:
„iubirea-i în el mereu neuitare// fire de om tãcut, dornic de alb, de viscol ºi risc//
împodobit ca un cireº amar în floare/ liber sã-ºi caute o eliberare/ îºi toarnã în alte
trupuri chipul/ cu umerii crescuþi cât toamna/ împodobitã cu ghirlande/ sfios ca o
pasãre, retras în cetinã ºi iarbã/ neoprit la vãmi, rãbdãtor ca pãmântul/ iubind pe de
rost femeia, ascuns în sângele ei/ cu rãdãcinile lui miraculoase undeva într-un umãr
de pasãre se zbate// zilele lui ºi cuvintele sunt una/ iarna e haina lui de duminicã/
/ ploile - sângele lui liber// ºi totuºi de nimeni ºtiut// El” (Omul acela). Poeta înalþã
rugi fierbinþi pentru ca acest iubit s-o asimileze cu totul în fiinþa lui statornicã
(Rugã fierbinte). Tema contopirii paroxistice revine obsesiv în discursul erotic al
poetei (Îndrãgostire). Timpul iubirii nu trebuie lãsat sã se iroseascã în zadar, fuga
sa fiind, aºa cum se ºtie, una ireparabilã: „Stãm pe-un apus de frunze verzi/ eu nu te
vãd, tu nu mã vezi/ eu te întreb, tu nu-mi rãspunzi, îþi spun cuvinte, nu le-auzi/ tu
chiar nu vezi cã mã iubeºti/ de ce te faci cã nu mai eºti/ ºi-n piatrã rece te zideºti/ îþi
cer sã vii din piatrã seacã/ tu chiar nu vezi: iubirea pleacã/! ªi-o iarnã gri îºi face
croi/ cu geruri grele între noi” (Iubirea pleacã). Motivul carpe diem e aici cât se
poate de evident. Lirica matrimonialã a Mariei Cernegura o aminteºte pe cea în
care a excelat inegalabila Magda Isanos (Crez). Dragostea statornicã e mereu
imaginatã într-o casã ruralã, cuib al cãldurii familiale ºi ea nu poate exista întregitor
în afara icoanei Sfintei Fecioare Maria (Rugã Mariei). Poeta nu se concepe pe sine
în afara celui iubit, asemenea vâscului care nu poate fiinþa fãrã stejarul care-i asigurã
seva hrãnitoare ºi-i împrumutã ceva in vigoarea lui consacratã: „Ca pãmântul
neîncãlzit de soare/ ca sãmânþa fãrã apã/ ca mine fãrã de mine/ ca nimeni// ca nimic/
/ fãrã puls sunt/ când sunt eu fãrã tine” (Unul fãrã altul). Alte motive poetice dragi
ºi care ar merita fiecare mãcar câte un paragraf special sunt al lunii, al inimii, al
nucului etc. Iatã un catren care are ca punct de plecare o legendã cosmicã: „Lunã
albã plutitoare/ soarele-i în urma ta/ tu te vindeci de iubire/ eu mã-mpovãrez cu ea”
(Catren). Precum ºi un altul având în centrul lui inima: „Cineva îmi confundã
inima cu o amforã/ în fiecare zi mi-o smulge din piept spunându-mi/ cu ce vrei sã
cãrãm apa aceasta femeie/ nu vezi cã ne inundã pe toþi”? (Amfora).
Existã în discursul liric al Mariei Cernegura ºi o temã a scrisului, a poetului care
implorã muzele sã-l inspire ºi sã-i sporeascã puterea de muncã. Existenþa poetului
þine de domeniul miracolului atunci când vine vorba de nemuritorul bardul naþional
al românilor: „ºi s-a nãscut la tulpina teiului/ ºi s-a hrãnit cu luceferi/ ºi s-a rãstignit
pentru iubire/ ºi-a înviat în cuvânt/ pentru iertarea pãcatului nostru de a fi poeþi//
Eminescu” (Crez). Poezia joacã ºi ea rolul de liant sau de catalizator al iubirii,
îndrãgostita imaginându-se carte pe care cel drag o rãsfoieºte febril ºi o citeºte cu
ardoare (Destãinuire). Sau: „iubite/ îþi scriu poemul acesta/ fãrã virgule/ fãrã pauze/
fãrã litere mari/ fãrã puncte puncte/ fãrã paranteze/ ºi mai ales fãrã punct ºi de la capãt/
/ n-ai vrea sã-l scriem/ mai departe/ fãrã nici un punct// împreunã” ( Fãrã punct). Sau:
„Frunte brãzdatã de gânduri/ ce faci tu acolo?/ caut cuvinte care se iubesc/ pentru un
poem despre el” (Dedicaþie). A scrie poeme e pentru Maria Cernegura un fapt la fel de
bine vãzut de Dumnezeu cu a construi o casã sau a sãdi un copac (Trei vãmi).
Poetã de real talent ºi de o mare sensibilitate, Maria Cernegura, o voce de mare
acurateþe liricã, e, printre altele, ºi autoarea unor incantaþii memorabile: „ºi m-aº
duce/ m-aº tot duce/ pân’ la troiþã/ în rãscruce/ sã mã-nchin iubirii mele/ sã mã
apere de rele/ ºi sã fac o sfântã cruce/ pentru vremea ce mã curge” (Alt cântec).
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Noli foras ire, in
interiore homine
veritas!
(Nu vã duceþi în
afarã, în omul
interior locuieºte
adevãrul!)
„Fiecare este o
oglindã pentru
celãlalt, în care se
vede pe sine
însuºi.” Shakespeare
“Visul pe care îl visezi singur rãmâne doar un
vis, visul pe care îl visezi cu alþii devine
realitate”
din scripturile antice tibetane

Irina Lucia
Mihalca

În serile calde de mai, prin fereastra camerei
lui, aerul e plin de miresmele dulci de regina
nopþii, suave arome de levãnþicã, parfum de
iasomie, trandafiri, caprifoi ºi mentã.
În faþa casei un tei îºi rãspândeºte grãbit florile,
corcoduºul ºi-apleacã ramurile încãrcate în
adierea vântului printre crenguþele zvelte de liliac.
Miroase a liniºte ºi a fluturi de vis. Dinspre
marginea oraºului nãvãlesc noaptea ºi þârâitul
greierilor.
Adolescentul prefera nopþile astea pentru
lumina misticã reflectatã în tãcere. Câte un þipãt
pierdut în depãrtãri. Citea, citea enorm pentru
vârsta lui. Un tânãr, diferit de ceilalþi, îºi crea
propriul univers prin cuvinte ce nu trebuiau rostite
decât pentru sine. Gãsea imposibilã calea de a-ºi
face prieteni ºi chiar o iubitã. Aplecat la masa din
camerã încerca sã-ºi scrie gândurile prin
fragmente de romane începute.
Sã fie vis sau aievea glasul ce rãzbãtea
tânguitor din grãdina casei? Sã fie vis sau
realitate?
Se ridicã, din câþiva paºi ajunse afarã.
Nedumerit, încercã sã afle de unde venea acea
chemare abia ºoptitã. În curtea casei, cumpãna
fântânii despica luna plinã.
Încet, un glas suav îl chema: “Vino, hai vino!“.
Înaintã mirat, pe urmele glasului fetei, pe aleea
ce ducea spre fântâna din care se rãcorea încã de
mic. Aplecându-se, în oglinda ei se reflecta chipul
melancolic al unei fete de o fermecãtoare inocenþã,
luminat de razele lunii.
La vederea lui schiþã un zâmbet ºi-i spuse:
“Ai venit! Sunt eoni de timp printre timp de
când te caut. Nu-þi fie teamã, hai cu mine, hai
vino, vino în Oraºul Solar, Heliopolis, pãºeºte
aici, ai sã-l recunoºti, ai sã-þi reaminteºti.”
Fata îi fãcu un semn cu mâna, îl chemã încã o
datã. Pâlpâiri de luminã irizau prin pletele ei, pe
chipul ei frumos. I se pãrea cunoscutã, nu-ºi
amintea cum ºi de unde.
O mai vãzuse, era sigur, simþea asta intens,
dar unde ºi cum, cãci totul pãrea un vis real, încã
neînþeles. Ca în transã, începu sã coboare treptele
ce duceau spre adâncul fântânii, spre oglinda
apei.
Pãºi prin oglinda apei trecând printr-un tunel
la capãtul cãruia printr-o luminã albastrã se
deschise Poarta Stelarã spre o lume paralelã
scãldatã într-o luminã neobiºnuitã, intensã ºi purã.
Fata cu trãsãturi asiatice îl luã de mânã, îl privi
adânc. Zâmbindu-i îi spuse:
„De când te-aºtept, Chanchala Sarvaga, tu
ºtii asta, priveºte ºi-ncet vei recunoaºte totul de

când ai plecat de Acasã. Bucurã-te de aceastã
cãlãtorie prin timp!”
Ciudatã senzaþie de liniºte, un sentiment de
pace interioarã ºi încetinire a curgerii timpului!
Ce ciudat, îºi aminti numele fetei, Shanti
Ramya!
Din vãzduh se apropie, plutind inefabil, o
pajurã de o rarã frumuseþe. Pasãrea Phoenix, cu
aripi învãluite într-un cerc de azur, cu pene
strãlucitoare ca flacãra, cu pete de purpurã ºi aur,
iar în ochi îi scânteia o tainicã luminã. Privindui adânc, le transmise mental sã se urce pe aripile
ei, spre þinutul Soarelui-Rãsare al Templului de
Aur.
Cu viteza gândului trecuserã peste þinuturi cu
o magnificã naturã tropicalã, peste câmpii întinse
ºi pãºuni, peste vegetaþii luxuriante brãzdate de

gustul tuturor primãverilor, acel dor nedesluºit
dupã care tânjea.
„- Ne vom reîntâlni, nu plânge, nu te-ntrista,
hai zâmbeºte, Chanchala Sarvaga. ªtii doar cã
þi-am înþeles frica, te-am înþeles ºi te-am iertat,
doar tu trebuie sã reuºeºti sã te ierþi, sã fii liber,
dar singur va trebui sa descoperi paºii pierduþi.
Ai repetat lecþia prin atâtea vieþi ºi-o vei repeta
pânã o vei parcurge. Eu te voi aºtepta, voi avea
rãbdare. Nu plânge, ne vom reîntâlni!”
Tânãrul trecu prin oglinda apei fântânii ºi, fãrã
sã-ºi dea seama, se trezi la masa de lucru, în
camera sa.
Sã fi fost totul un vis atât de real? Atunci de
unde durerea lãuntricã, de ce simþi lacrima
curgându-i pe obraz? ªi parfumul ei, ºi chipul, ºi
gustul ei, totul sa fie doar vis?
Pe masã o floare
albastrã de nu-mã-uita ºio foaie de hârtie în care,
caligrafic, era pictat cu
cernealã, asemeni unei
ideograme:
„Ne trezim amândoi
dintr-o altã realitate
încercând sã oprim clipa,
continuarea unui alt timp,
în acest timp.”

FATA DIN VIS
fluvii ºi râuri ale cãror maluri erau mãrginite de
palmieri ºi ferigi uriaºe.
Ajunserã într-o frumoasã grãdinã cu fântâni
arteziene. La mijloc, strãjuitã de arbori
ornamentali, o alee pornea spre Poarta Principalã,
asemãnãtoare unui vãl, care odatã deschisã reda
din curtea interioarã “o lacrimã pe obrazul
timpului”, un templu magnific aºezat pe o terasã
de marmurã albã, o bijuterie ce strãlucea în lumina
soarelui înconjuratã de construcþii impunãtoare.
Templul n-avea acoperiº pentru ca razele
Soarelui-Ra sã pãtrundã în el. Pasãrea îi lãsã în
faþa templului ºi dispãru tot aºa cum apãruse.
Era templul alb din visele ce i se succedau
periodic prin timp. Cu paºi mici, Shanti Ramya
porni spre templu însoþitã de tânãrul cu ochii
negri, strãlucitori.
Intrarã în templu, aprinserã okoro, beþiºoare
parfumate de tãmâie, smirnã ºi santal, privirã
fuioare de luminã ridicându-se în încercarea de a
îmbuna zeii prin rugãciuni înmiresmate, depuserã
ofrande de flori, simþirã pacea ºi albul liniºtii
lãuntrice, fãcurã câþiva paºi în faþã ºi
îngenunchearã, þinându-se de mânã.
Privind, prin ochii ei, se derula trecutul unei
poveºti, povestea vieþii lor.
ªtia cã a mai fost aici, o recunoºtea ca fiind
sufletul-pereche, ºtia aceste locuri ºi viaþa prin
care a mai trecut cândva, asemeni unei pelicule
derulate in vitezã.
În inimã simþi o durere sfâºietoare, un dor
imens, un þipat lãuntric, golul pe care nu-l putuse
umple cu nimic. Lacrimi îi inundarã ochii, îºi
revedea întreaga acea viaþã, totul, inclusiv
despãrþirea care le-a fost dat sã fie, ruptura firului
lor de teama lui în faþa iubirii, de oscilaþia ºi
neîncrederea lui.
[Omul înfruntã moartea dupã o duratã foarte
micã a vieþii sale, iar viaþa lui pare sã nu fi valorat
prea mult. Chiar nimic! Slãbirea vederii ne face
sã credem cã soarele, luna ºi stelele sunt mai
palide. Timpul zboarã, experienþele triste
urmeazã una dupã alta, norii se întorc dupã ploaie.
]
Ieºirã din templu scãldaþi de lumina blândã a
apusului de soare. Totul cãpãtã un farmec aparte
atunci când se lãsã seara. Pornirã spre aleea de
unde venirã, ca Pasãrea de Foc sã reaparã din
vãzduh, ducându-i la capãtul Porþii Stelare.
Cu lacrimi in ochi, Shanti Ramya îl îmbrãþiºã
strâns, îi mângâie chipul ºi-l sãrutã, redându-i

iar dedesubt el completase:
Oare ne vom întoarce?
Oare ne vom regãsi, mai tineri
decât moartea ce ne-a chemat,
despãrþindu-ne,
mai curaþi decât cerul primãverii?
Copil plutind în lacrima timpului,
þipând dupã mireasma gândului tãu!
Oare ce-naltã iubire ne-a pedepsit cu uitarea?
Te vãd alergând lângã mine
cu surâs de mãrgele,
cu privirea ta caldã,
întinzând mâna sã-mi prindã suflarea,
sã-mi alunge întristarea...
Oare vom mai fi NOI?
Oare visele, trãirile avute, pot fi visate de douã
ori, precum scãldatul în acelaºi fluviu de douã
ori sau va trebui sã renunþi la ele?
Amintirile, temelia pe care poþi zidi
înscrisurile culese de-a lungul întâmplãrilor,
preþioase fragmente, cu care poþi întregi tot!
O coloanã trunchiatã, un capitel sfãrâmat,
treptele pe care încerci sa le urci îþi amintesc de
splendoarea unui templu Toate alcãtuiesc
comoara de absolut necesarã unui suflet.
Viziunea, oricât de puternicã ar fi, doarme dacã
nu e deºteptatã prin întâmplare de un lucru de
nimic, care a concretizat-o... ºi, când nu le mai
ai, toate acestea, e greu sã te regãseºti.
Ca-ntr-un obscur subteran, trebuie sã cobori
în sufletul tãu proiectând lumini, ca sã poþi afla
ceva. Te-apleci asupra inimii ºi-asculþi cum bate
în ea trecutul, ca ºi cum ai pune urechea la pãmânt,
ca sã auzi din depãrtare un zgomot surd.
Inima bate, mintea nu poate uita câte a adunat,
culori, arome, sunete ºi forme; vãzul ºi auzul
urmeazã sã le pãstreze; scânteia aceea ce a dormit,
o clipã, sub cenuºa parfumatã, scânteia aceea
micã, energia, iar odatã cu primãvara, cu vântul
care bate, simþi cã va renaºte.
(povestea, poate, va continua)
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Vraja Micului Paris

Un cal ºi-un om, la hipodrom
Era forfotã mare în acea sâmbãtã la prânz, în mica
pãdure de vizavi de „Bufet”, restaurantul cu splendida
grãdinã de varã, operã a ilustrului arhitect Ion Mincu,
nume pe care astãzi îl poartã cea mai importantã instituþie
de învãþãmânt românesc din domeniul arhitecturii.
Aici printre pomii înalþi ºi frumoºi tunºi, ai unui
perimetru îngrijit cu atenþie de cãtre municipalitate, intra
majestuos, scoþând un sunet specific roþilor de tren aflat
în curbe, tramvaiul 20 cu cele douã vagoane de clasã.
Dupã ce rula câteva zeci de metri prin
pãdurea umbroasã, descriind o curbã graþioasã,
se oprea în staþia finalã. Era una dintre liniile
bucureºtene de tramvai ºi fãcea legãtura de la
„ªosea” la „Hipodromul” aflat la periferia
oraºului, în drumul spre Bãneasa.
În poieniþa asta atât de romanticã avea sã-ºi
sfârºeascã zilele într-o searã mohorâtã de
noiembrie a anului 1923, printr-un glonþ
slobozit de un revolver pus la tâmplã, unul
dintre marii scriitori ai avangardei Demetru
Dem. Demetrescu-Buzãu sau cum simplu
semna Urmuz, dupã numele literar dat de Tudor
Arghezi.
Dupã spusele lui Eugen Ionescu era un
premergãtor al „revoltei literare mondiale”.
ªi în timp ce vatmanul coborî, mergând sãºi astâmpere setea la ciºmeaua artezianã cu o
apã rece ca gheaþa (unde or fi ciºmelele
Bucureºtiului de altãdatã?) cãlãtorii cu
programul Event-ului într-o mânã’ ºi cornetul
de seminþe de bostan în cealaltã, urcau rând
pe rând, ocupând bãncile cu stinghii de lemn,
ignorând plãcuþele albe emailate scrise cu litere negre:
„Scuipatul pe jos este interzis!”.
Pe parcurs, pe Filantropia, la Depozitul Sanitar, la Caºin,
la ºtrandul Kiseleff construit de Marcel Iancu, se tot suiau
amatorii curselor de cai, dar ºi oameni care se întorceau
din oraº ºi se pregãteau sã-ºi continue transportul spre
casã, în Bãneasa sau Otopeni, cu „taxicoul 0", care-i
transporta la destinaþie cu burtoasele autobuze Renault
ale „setefeului”, societatea bucureºteanã care asigura
transportul urban prin intermediul tramvaielor electrice
(în 1929 ultimele ºapte tramvaie trase de cai au fost retrase)
ºi a mijloacelor auto.
În zona intrãrii în hipodrom coadã ºi agitaþie la casele
de bilete. Mulþi, foarte mulþi, stau de vorbã, consultând
listele reuniunii de trap. Unii sunt agitaþi, gesticuleazã,
vorbesc cu voce tare, alþii se sfãtuiesc, parcã, asupra
tacticii pe care o vor aplica la pariuri.
Maºini elegante opresc. Din unele decapotabile,
coboarã în costume elegante, albe ºi pãlãria din paie
domni gentili care se grãbesc sã deschidã portierele

Cei care-ºi pierd limba
maternã...
(urmare din pagina 4)

Primãvara cãlãtoriei mele de documentare în Italia se
încheiase demult. Trecuserã o varã, o toamnã ºi o iarnã,
venise o nouã primãvarã, la noi se copseserã deja cireºele,
lunile alergau spre paradisul soarelui când scriam paginã
dupã paginã din volumul al cincilea din ciclul: „Sub
cerul Italiei”. De data asta, voi pune punct final?, mã
întrebam. Sau voi continua, trecând peste obstacolele
ivite ºi înfruntând greutãþile financiare? Pânã sã mã
hotãrãsc asupra unui rãspuns, i-am mulþumit bunului
Dumnezeu cã mi-a dat sãnãtate ºi putere sã pot cãlãtori
pe douã continente ºi sã scriu aproape 2000 de pagini
de carte despre Biserica ortodoxã europeanã ºi nordamericanã de origine românã, formatã în ultimul secol
ºi jumãtate – subiect neabordat, în ansamblu, pânã la
noi, ci doar sporadic, de-a lungul timpului.
Volumul „Sub cerul Italiei” a fost lansat în Peninsulã
– la Padova, Verona, Torino, Roma (Catedrala Scala Coeli
ºi Accademia di Romania) ºi Recanati (Centrul Mondial

pentru a coborî doamne cu pãlãrii vaporoase, împodobite
cu flori.
Tribuna din beton a hipodromului se umple rapid. Încep
discuþiile. Unii au fost pe la grajduri, alþii vin cu ºtiri
despre jocuri sau despre cai. Pariurile devin din ce în ce
mai interesante.
Între personajele din tribunã mulþi pasionaþi ai curselor
de cai. Apar ºi figuri importante ale vieþii publice. Unii
doar simpli spectatori, alþii înfocaþi pariori. Cuconet
destul în tribunã. Uneori ºi membrii ai Familiei Regale.

Printre cei mai înfocaþi ºi pasionaþi amatori de curse de
cai, o figurã importantã a teatrului, actorul Grigore VasiliuBirlic, acompaniat de colegi de scenã.
Existau douã piste de alergare – un hipodrom pentru
trap – adicã jocheul se afla în acel atelaj numit sulky – ºi
galop în care jocheul încalecã direct pe cal.
Erau zeci de cai, animale extraordinar de frumoase, de
inteligente. Erau mulþi jochei, toþi având însã, gabarite
mici. Nu puteai fi în branºã, un tip solid sau burtos.
Existau limite, pentru a fi o sarcinã cât mai micã pentru
cai. În programele curselor, se editau nenumãrate
programe, jocheii erau trecuþi cu greutatea lor. Erau
cântãriþi exact ca boxerii, luptãtorii sau halterofilii
înainte de întrecere.
Caii aveau un palmares individual. În funcþie de
palmares se dãdea handicap. Vârstele concurenþilor (cal
ºi cãlãreþ) erau consemnate în evidenþele tipãrite. Existau
desigur ºi comentatori, oameni excelent pregãtiþi în
domeniu. Erau de asemenea transmisii directe la RadioBucureºti. Televiziunea apãrutã mult mai târziu nu a mai
de Poezie Giacomo Leopardi) –, fiind însoþit de o
delegaþie culturalã alcãtuitã din 15 persoane, pe care iam susþinut financiar, în urma unui refuz „elegant” din
partea Ministerului Culturii ºi Cultelor din acea vreme,
în timp ce sute de milioane de lei luau drumul unor acþiuni
de importanþã minorã sau de interes personal.
F.P.: V-am citit cu mare interes cartea de eseuri politice
„Covrigul din coada câinelui. De la Iliescu la Iohanis –
România jupuitã de vie”. Sã încheiem dialogul nostru
cu pãrerea ce-o aveþi despre o boalã la ordinea zilei:
corupþia. Este, la ora de faþã, cel mai grav impediment
în drumul României spre o dezvoltare normalã?
I.B.: Este, fãrã îndoialã! Corupþia este o boalã care nu
se mai vindecã. Corupþia exisã nu atât în masa populaþiei,
ci la vârful societãþii. S-au luat ºi se ia mãsuri pentru
stãvilirea fenomenului. Nu se lasã stârpit, nici stãvilit,
adesea nici diminuat, chiar escaladeazã.
Ni se mai reproºeazã, ceea ce este iarãºi o frânã demnã
de luat în seamã în calea României spre normalitate, un
anume spirit de indisciplinã, o aplecare nativã, spun unii,
spre anarhie, spre dezordine, spre chiul, elemente ferm
repudiate într-o democraþie adevãratã. Sigur cã numai
„democraþia” prost înþeleasã a favorizat susmenþionatele
defecte de conºtiinþã ºi de comportament, dar nu e mai
puþin adevãrat cã, atunci când i se creeazã condiþiile

apucat sã comenteze cursele de pe hipodromul Bãneasa.
Prin 1951, Partidul Comunist a hotãrât ca în noua
orânduire norocul nu poate juca un rol în viaþa „Omului
Nou”. Totul se obþinea prin muncã! Aºa cã s-a hotãrât sã
desfiinþeze jocul pariurilor, aºa cã a desfiinþat
hipodromul. Au fost desfiinþate cazinourile ºi loteria
pentru o perioadã de câþiva ani. S-a pus accent pe sportul
de masã, mai ales crosurile populare, desfãºurate sub
lozinca „Sã întâmpinãm 1 Mai, 7 Noiembrie, 23
August…”
În 1939, se înfiinþeazã un hipodrom
de trap în Floreasca. În Bucureºti fiinþau
douã stadioane, cel din Dealul Spirii
(ANEF, al Academiei de Sport) ºi
Giuleºti, ridicat cu prilejul Ceferiadei din
1939. Existau 77 de asociaþii sportive,
cele mai multe (41) cu fotbal ºi alte 39
cu mai multe activitãþi, 24 terenuri de
tenis, 14 sãli de box.
Pasiunea pentru cai era normalã la un
popor de agricultori. Calul a fost cântat
în lirica noastrã popularã sau cultã, în
muzicã, în picturã. Sã nu uitãm pasiunea
lui Luchian pentru cai sau dramaturgii
care l-au adus pe scenã (G. Ciprian,
„Omul ºi mârþoaga”)
Ca sã nu se piardã, totuºi tradiþia,
hipodromul a fost mutat la Ploieºti, unde
se aflã ºi astãzi. Acolo a intrat de multe
ori în stare de colaps. Pentru salvarea
acestui sport, atât de iubit în occident
(Paris, Londra) cât ºi în Europa Centralã
(Viena, Pardubice), s-a încercat
revitalizarea lui prin câteva transmisii TV, beneficiind
de sprijinul competent al cronicarului sportiv Radu
Gheciu. Din pãcate nu s-a reuºit. Graþie unor entuziaºti a
fost þinut în viaþã! În ultimul timp s-a mai investit acolo
câte ceva, iar doamna Firea, între multe alte proiecte
grandioase a anunþat cã are de gând sã facã un nou
hipodrom… Mira-m-aº!
Pe locul fostului complex al hipodromului se înalþã de
prin 1956 „Casa Scânteii”, azi „Casa Presei”, un enorm
combinat poligrafic, fost pânã în 1990, sediul ziarelor ºi
al editurilor, realizat dupã un proiect sovietic, asemenea
„Universitãþii Lomonosov” din Moscova ºi a „Palatului
ªtiinþei ºi Culturii” din Varºovia.
Încheiem acest succint material dedicat hipodromului
cu gândul la acea coroanã cu frunze de stejar ºi panglicã,
pe care calul învingãtor o purta mândru pe gâtul asudat,
dupã cursã, în turul de onoare al triumfãtorului.

Florin Colonaº
unei munci corecte ºi rãsplãtite, românul dã dovada unui
muncitor evoluat, prob, onest, harnic ºi intrepid, cu nimic
mai prejos decât colegii lui din þãrile Uniunii Europene
cu o democraþie avansatã. O demonstreazã milioanele de
români care muncesc în strãinãtate, cu deosebire în
Spaþiul Schengen, unde s-au fãcut, în marea lor majoritate,
cunoscuþi, stimaþi ºi respectaþi. Întorºi acasã, aceºti români
aduc cu ei experienþa muncii din Occident, cu rigori atât
de drastice, dar ºi cu împliniri. Iatã o ºcoalã la care se pot
forma tinerii de azi ai României.
Partea semnificativã a românilor o reprezintã cei care
muncesc, uneori din greu, pentru perfecþionarea ºi
realizarea lor, în sensul moral ºi larg cultural al cuvântului.
Aceºtia ne destãinuie pe noi, românii, nu ca pe un „stupide
people”, ci ca pe un „intrepid people”. Am vizitat þãri
din lume unde trãiesc ºi muncesc români. Deºi sunt supuºi,
în dese cazuri, unor judecãþi critice din partea
autoritãþilor, de cele mai multe ori pe nedrept, din pricina
unei mentalitãþi conservatoare ºi – sã mã ierte domniile
lor! – rãuvoitoare sau chiar retrograde, mai devreme sau
mai târziu marea majoritate a românilor ºi-au cucerit, în
societate, locul ce li se cuvenea, adesea un loc de vârf,
demonstrând adevãrul locuþiunii «Per aspera ad astra/ Pe
cãi aspre cãtre stele».
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fosfor lichid se zbate-acolo-n noapte,
ca vietãþi ce nu mai ºtiu a geme,
ca zei hilari, încãtuºaþi de fapte,
ce ºi-au pierdut chiar aura din steme...
aceºtia-s zorii, fãrã viitor...
solzi de sirene s-au lipit de barcã,
meduzele ºi crabii tot mai vor,

Nicolae Cabel

sã ºtie ce e aia mînãtîrcã...
sticleºte frigul apei la Zenit;
ai fost pe-aici sau nici nu ai venit?
9.06.18

SONETE
...fuge un ceas, mai moare o secundã,
dorul din tine nu-l poþi învrãjbi;
nici o femeie n-ar putea s-ascundã
porunca-ntru minunea – a iubi...

...sãlcii vechi au devenit naiade,
zburdã-n dor cu pletele de vînt,
nu mai vor sã fie cumsecade,
doar acum destinul ºi-au înfrînt;

au rostul lor extazul ca ºi ura,
pãcatul nu-i doar gîndul incolor,
pigmei sau genii toþi ne dãm mãsura,
cînd lunecãm din clipã prea uºor;

luna lor le-a devenit tutore
ºi din nuferi ºi-au fãcut un sceptru,
amãgeau secundele din ore
începîndu-ºi dansul doar cu dreptu’;

am fost într-o poveste împreunã,
nãluci ascunse-n blîndul caduceu
ºi am dresat trifoiul sã nu spunã,

le-a fost joaca sfîntã ºi nebunã,
noaptea-n veghe iarãºi au vînat,
ºi veni (de unde?) o furtunã,

cã ne-am supus doar dragostei mereu;
speranþele noi am cules cînd plouã
ºi visul împãrþitu-l-am în douã...

sã le dea întîiul sãrutat...
au trecut ºi visele ºi taina;
zorii zilei le furarã haina...

10.05.18

10.06.18

STEAUA MUNTELUI
Dintr-o parte în alta,pendul ucigaº
spre robi se coboarã –
urme aprinse de petale expresiv colorate,
ca un dulce ecou mai rãmân.
De la polul opus, elicele anunþã
zbor pur, cu ghirlande pe creºtet.
Trupul în amiazã, taur de coridã,
trage la sania deºertului,
încãrcatã cu pâini,
traduse în vis drept oameni.
Iar acolo,în steaua muntelui,
ochiul clipeºte ºi nu doarme.

AUGUST,
SEPTEMBRIE, DECEMBRIE
Mulþimea adunatã-n forum, urlând lupeºte,
prin mijlocul ei, trupul târât cu
o lianã legatã de un inorog –
scenã pictatã pe retinã ºi pe inimã,
nu te lasã de veacuri în odihnã.
Câte tablouri, câte momente fixate în culori
n-ai cunoscut, n-au cunoscut
mulþimile, uneori arzând în
ploaie, cum jocuri de artificii
ningând, fãrã sã vadã
trupul târât, mai tânãr ca timpul.

...lui însuºi cerc ºi totodatã sferã
se mlãdia pe coalã vis tangent,
din ecuaþia durerii, efemerã,
se desprindea etern în penitent

declinam atunci roua de searã
ºi noaptea o aram cu infinitul,
speranþa o-ncuiam în flori de cearã
ºi culegeam din iarbã gînguritul

Privind prin ochean, matelotul
zãreºte piramidele mãrii ºi
înotãtorii veºnici cu aripi –
de aici ºi de dincolo, nepãsãtor.

ºi-n infinit se balansa agale,
solstiþiul fraged mîngîind uºor,
împãrãtesc îi mai ieºeau în cale,
carcase de milenii care mor...

acelor prunci, ce vom fi fost cîndva
doar licãriri spre veacul urmãtor;
ºtiam cã ni s-a dat cîte o stea,
cu fluturi de tristeþe ºi de dor;

Biciul de curele ºi biciul de foc
uneori stãpânesc câte-un rob,
sau mai mulþi, depinde, în esenþã,
de timp ºi Olimp.

în sine, cãlãtor, rãmînã versul,
nu cautã onoruri nici gîlceavã,
din dorul sãu se-nfruptã universul

ºi alergam prin mine spre bãrbat,
tu, cãtre zîna-n strai de diamante,
eu, spre curaj ºi crezul preacurat,

ºi înfruntãri se risipesc în pleavã...
tot el, sever, o tainã azi cunoaºte
cu floarea nemuririi printre moaºte...

tu, spre uimiri plãpînde ºi savante;
ne-a prins în laþ o lume auritã,
sã cãutãm himere... în ispitã...

Lasã totul, vino sã citeºti florile pomilor
înfloriþi în august, ºi gândeºte-te
cã vine septembrie, ºi apoi decembrie
ca un huruit de cascadã peste tine,
peste tot ce se adunã torent.

13.05.18

Mihai
Pãcuraru

Undeva, trupul târât
al memoriei lumii...

11.06.18

PESTE TOT NÃSCÂND

...un trup, o sferã – leneºã cruzime
ºi chiar coºmarul vechi ºi nenuntit;
ºi ar mai fi, chiar de n-o ºtie nime,
o sabie-ntrebare-n asfinþit...

limba – un ornic, în graniþi morale,
ce-i bine ºi rãu, suavã, mai strigã,
nici somnul vrãjmaº nu-i poate sta-n cale,
doar steaua onestã îi este cvadrigã;

,,Clipa cea repede/ Ce ni s-a dat?’’
Eminescu

nectarul ei, în noaptea carnivorã,
rãmîne ghicitoare ruptã-n vînt,
cînd palma rãtãceºte greu în orã
ºi limba are-o teacã de cuvînt...

o tainã ea duce, de limpede sonuri
ºi umbre de gînd – oglinzi înþelepte
ºi sfere de suflet, strãine de zvonuri,
ce doar în luminã mai cautã trepte...

ªiruri de ochi, coloane de ochi într-un taifun besmetic stoluri de ciori ºi corbi, ºi noaptevin spre el, spre tine, spre mine,
mirare ºi întrebare, spre cineva
ridicându-se.

paingu’ þeasã-ºi soarta în oglindã,
acolo timpul rãtãceºte gol,
noimele în horã sã-l cuprindã,

în sine-i hipnozã, cînd dorul o soarbe;
ea trece prin ger, oceanu-i prea mic,
spirala iubirii din orele oarbe

ca frate geamãn din vecia-stol...
perechea mea – o lebãdã pe hartã
pãþeºte zeul de la Marea Moartã...

ºi spaima de moarte sînt, toate, nimic...
ea-i sfîntã cu aripi, din lutul etern
ºi neamuri atîtea în cale-i s-aºtern...

8.06.18

12.06.18

largi spume muºcã azi din faleze,
cu dinþii iluzorii, ca ºi ieri,
piciorul lor din marmuri-metereze
furtuna o întoarce-n nicãieri...

Cititorule, cuvintele evidenþiate
reprezintã titlul sonetului

Se lãsa apoi o pauzã lungã, lugubrã,
mai apare un ochi, din marea
de ochi a lui Þuculescu;
comanda e datã, ºi stop;
încremenire de piatrã.
Dupã lumina stelarã de licurici,
umbre înalte, sculptate în chipuri,
cu orbitele grele, inundã
cãrãrile cu miile lor
de picioare ºi aripi...
Tot vin cu bastoanele albe:
dorinþa ºi visul.
Bariere ridicate; front fãrã tranºee;
grãdini fãrã plante ºi albine;
doar tu, singurã tu, apari
peste tot, nãscând fiii lui Adam...
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POEZIE ROMÂNEASCÃ LA KM 0
CORABIA DE VÂNT

Elisabeta Iosif
DE-ATÂTA IUBIRE
Lui Radu Cârneci
Poetule, tu nu te-ai risipit
De-atâta iubire! Þi-ai luat umbra
ªi-n Ax de Univers ai cãutat
A ºaptea zi. Atunci s-a-ntãmâiat iubirea,
Un dar dumnezeiesc. A fost un semn
În echilibru, precum lacrima din zâmbetul
Durerii de mugur. Rãsunet de clopot lumesc.
Clipa ne doare! Hrãneºti ºi-n ultima carte
Iarba iubirii! Cântecul tãu, fãclie de cearã
Curge-n ºuvoaie spre cer de fugã,
ªi-n Ruga de searã ºi-n struna viorii
ªi-n braþ de pãdure…Zboarã Pasãrea de cenuºã
Poetule! De-atâta iubire rãsunã clopote ºi-n noi!

Culori
E crainic Hermes. Înveºmântat
În verde de smarald tragic
Îºi sunã goarna norocului
La Poarta Lumii, în vatra
Apusului. Culoare aurie fãrã
Anotimp – cocorul iubirii.
Trece din turcoazul verii, rotat
În lumina toamnei arãmii, strigând:
Iubirea ne-nconjoarã prin culoare!

Fructul oprit
Luna, rest astral
În sunetul dimineþii
Se-aprinde într-un condei
Cu gust de varã.
Din livada gândului meu
Înflorit, se-nalþã crini albi.
Doar merele sunt roºii
Amintind de Adam.
Mai muºcãm din fruct
Atâta timp cât iubim!

IARNA ASTA…
A coborât brusc iarna asta
Precum o pânzã de Picasso
Rãzboinicã. Umple faliile sufletului
Cu viscolul durerii, spulberând visul.
Un copil plânge. Omul de zãpadã-n ger
E un crai de zi. Doar iubirea lumii este
În ochii poetului o floare de colþ Inel de logodnã pe vârf de gheaþã.

Melancolie
Ai petice albastre, ca Arlechinul
Mãscãriciul tandreþii.- un sihastru!
Ai sechestrat iubirea, Melancolie Bufonerie armonicã!Stele cu ochi
ªireþi. În mozaic de fluturi înºealã
Universul. Rãmâi cu aripile arse!
Noi ne-am desprins! Iubim!

IZVORUL DORULUI
Te-am gãsit în rãstimpul înfloririi
Primãverii. Atunci s-au risipit petale
De rod în infinitul din care-au venit.
Noaptea mai are zvon de dor, frânturi, Lacrimi de clopot în amintiri de viaþã
Dintr-o livadã dispãrutã. Doar lumina rãmâne
Eternã! Încã mai cautã izvorul iubirii…

Þi-am dat un vin
Tinere lup de mare
Ce dragoste-i va semãna acum?
Vântul ne-aduce sub pânze uºoare
Un cântec venind dinspre pãmânt:
„Michelle, ma belle
Sont les mots qui vont
Très bien ensemble,
Très bien ensemble,
I love you, I love you, I love you...”
Dansãm. Velierul pluteºte pe mare
Totul în jur e prins într-o vrajã
Strânge-mã tare în braþe, tare
Cãci ºi aerul dintre noi e vrãjit
ªi altfel, se-aprinde ºi curenteazã.
Ochii ne spun aceleaºi cuvinte
Ne seamãnã vorbele
Prin norii de searã
Pânã spre zi
Pânã spre nisipurile fierbinþi
Furând trupuri de ploi
Încã mai avem sare pe noi
ªi gust de alge-n sãrut
Dar te-ndepãrteazã încet
Poverile puse pe umerii tãi
ªi pleci sã le rezolvi, tãcut.
Spui cã te vei întoarce curând
Strânge-mã tare în braþe, tare
Presimt cã vei reveni
Târziu, în ziua cu soare
Când, cerºetorii mãrii
Barca ne vor cere
ªi le vom da-o...
Corabia noastrã de vânt.
ªi nu va mai fi
Între noi nu va mai fi
Decât vechiul cânt.

FLÃCÃRILE
GEMENE
Se recunosc dintr-un foc.
Ce întâlnire cu scântei!
Un magnet uriaº îi atrage, îi cheamã
îi duce în acelaºi loc.
El ºtie tot, vãzând prin ochii ei
ea suie-n jurul lui – lianã
de-naltã duioºie ºi noroc.
Se strâng cu lungi mistice braþe
ºi curg, plutesc
se adâncesc, întãinuiesc
cuvintele devin tãcere
cãci ei pe suflete-ºi citesc.
Au mai dansat cândva împreunã
într-un interstelar ieri
câmpiile de crini de pe lunã
i-au învãþat sã fie, simplu
fãrã fricã, griji sau dureri.
Îndeplinesc o misiune astralã
au un destin de refãcut
trãind iubirea pur spiritualã
ºi nu cea omeneascã, de lut.
Cu dar de bucurie-n sufletele lor
greu încercate ºi-adesea pierdute
se vor vindeca-n dulci game minor
prin sfânta pace-a minþilor tãcute.
Vor arde karmic amândoi, un timp
curaþi, înþelepþiþi, sortiþi
fãrã inele, jurãminte sau nimb
în ceruri ei fiind deja nuntiþi.

Maria Merope
Iar când eonii lung sunã-al lor corn
în inime sacre-ngemãnaþi se întorn
nemuresc în douã mici licãritoare sfere
ºi pornesc pe-un vechi culoar egiptean
unde se cere: el spre Orion
ºi ea spre Aldebaran.

VOLBURÃ
Iubirea-i un fel de furtunã
Aurorã borealã, splendidã
Nebunã; vine spre tine
Când nici nu te-aºtepþi
Nu te-ntreabã, când vrea ea vine
Doar te loveºte, te orbeºte
Te rãsuceºte-n bucurie
Când verde-violet, când argintie
Te-mbracã, te neliniºteºte, te vrãjeºte.
Te-a-nvãluit frumos
ªi, nu i te poþi împotrivi
În vortexu-i deja eºti prins
Captiv, îndrãgostit, aprins.
Apoi el îi spune iubitei:
„Vezi floarea-aceea micã
Rochiþa-rândunicii?
Tu semeni cu ea.”
ªi fata întreabã: Cum aºa?
„Priveºte-o mai de-aproape
Cupa ei delicatã, imaculatã
Pare s-adune gingãºia toatã
Petalele ei, parcã þi-ar spune
De cinci fee venite din soare
Aduse de gnomi prin rãcoare
De rouã. ªi-adumbrite-n mirare.
Uite, e ca o pâlnie de gramofon
Prin care ies tonuri ºi ºoapte
În parfumu-i suav, prin arii
De Bach sã te poarte”.
Doamne, câtã frumuseþe stã ascunsã
Pe-ntregul pãmânt!
E de-ajuns sã te-apleci, sã observi
Sã-nþelegi, sã iubeºti
Ce sfânt eºti când te-ndrãgosteºti!
E aºa de înalt, de cult ºi rafinat
Îºi spune fata.
Îl admir mult ºi-l preþuiesc; dar...
ªi se roagã tãcut, cu ardoare:
„Cerule, coboarã ºi peste mine
Aurorele cele nebune, boreale
Tare mult aº vrea sã-l iubesc!
Iar de nu s-o putea nicidecum
Te rog, Doamne,
Fã doar simplã amintire sã-i rãmân
O micã volburã prin gânduri
Sã-i înfloresc ºi-apoi sã-apun!”.

Doamnelor Elisabeta Iosif ºi Maria Merope
le-a fost acordatã Diploma de excelenþã a
revistei noastre la Concursul Naþional de
poezie “Radu Cârneci” ed. I-a, organizat de
Editura Betta ºi revista Arena literarã.
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FERESTRE

Nobel Prize - 1910

PAUL HEYSE
Fiu al reputatului filolog
Karl Heyse, personalitate a
lumii academice germane
de la începutul secolului al
nouãsprezecelea, Paul
Heyse s-a nãscut în 1830 la
Berlin. Prietenia sa cu
Emanuel Geibel (18151884), poet ºi dramaturg foarte popular în epocã a contat
în apropierea sa faþã de literaturã. Împreunã vor traduce
în 1852 un Canþonier hispanic (Spanisches Liederbuch)
ºi dupã stabilirea în capitala Bavariei – vor anima celebrul
„Cerc al poþilor münchenezi”. Hãrãzit cu o exemplarã
deschidere cãtre culturile mediteraneene, Heyse obþinuse
deja un doctorat în litere cu o tezã depre poezia
provensalã cu profesorul Diez de la universitatea din
Berlin.
În timpul primei sale cãlãtorii în Italia se împrieteneºte
cu marele pictor Arnold Böcklin ºi cu Jakob Burckhardt.
(Acesta din urmã, profesor la universitatea din Basel avea
sã se afirme drept unul din cei mai autorizaþi istorici ai
Renaºterii italiene.)
O bunã parte din ampla sa operã (versuri, prozã, teatru)
a fost alimentatã de seducþia puternicã exercitatã asupra
lui Paul Heyse de cãtre Italia. Admiraþia goetheanã faþã
de spaþiul meridional al peninsulei avea sã devinã în
creaþia sa element acaparator. Noul scriitor, care publicase
în 1850 o carte-portret despre Francesca da Rimini tipãrea
cinci ani mai târziu un volum de Nuvele pe care
conaþionalul lui Jakob Burckhardt, elveþianul Gottfried
Keller, l-a salutat cu entuziasm, identificând în autor cea
mai reprezentativã figurã din aria literaturii germane
moderne. El însuºi nuvelist de mare virtuozitate, Keller
avusese dreptate anunþând apariþia unei astfel de
personalitãþi – în vârstã la acea datã de doar 25 de ani.
Pânã la dispariþia sa, în 1914, Paul Heyse a scris enorm ºi
s-a bucurat de constanta preþuire a cititorilor ºi nici mãcar
marile drame personale prilejuite de pierderea celor trei
copii n-au încetinit ritmul uluitor al creaþiei sale.
Poemele funebre (Totenliede) sunt expresia nefastelor
întâmplãri ce i-au însingurat sufletul.
„Aristocrat al spiritului, el a evitat abisurile ºi
suferinþele lumii reale. Tema lui a fost iubirea, ca
problemã psihologicã a unor suflete enigmatice, sfâºiate”
– scria Fritz Martini în cuprinzãtoarea sa Istorie a
literaturii germane.
Genul în care a strãlucit cu adevãrat Heyse a fost nuvela,
cãreia i-a studiat cu asiduitate resorturile expresive ºi pe

Titus Vîjeu

Silvia Rîºnoveanu, nãscutã în
oraºul Buhuºi, cu bunici în comuna
Rediu, Neamþ, unde ºi-a petrecut
toate vacanþele din anii copilãriei ºi
adolescenþei, actualmente rezidentã
în Germania, publicã la Editura
Editgraph din Buzãu, în 2017,
volumul de poezii Aripi,
surprinzându-ne plãcut prin acest
debut de o maturitate incontestabilã,
adevãrate poeme ale luminii, care
contureazã profilul unei poete
reflexive ce plonjeazã spectaculos în abisul sinelui. Sub
pana Silviei Rîºnoveanu, iubirea, eterna temã poeticã,
dobândeºte un timbru nou, o altã corporalitate liricã, o
ordonare simfonicã a discursului, o veritabilã magie a
comunicãrii. Poemele sale au ceva din fastul unui act
solemn, nimic din vâltoarea lumii contemporane
nepãtrunzând în acest univers poetic al esenþelor.
Dragostea absolutã, tristeþea, dorul, neliniºtea, sunt
sentimente general-umane, pe care poeta le trãieºte cu o
intensitate maximã, dar ºi cu o nereþinutã voluptate a
discreþiei. S-ar putea spune cã, pentru Silvia Rîºnoveanu,
actul scrisului nu e decât contemplarea propriei pasiuni,
o intensã vibraþie interioarã, poemele sale trãgându-ºi
substanþa dintr-o privire la microscop a unor momente
cruciale din traseul sãu existenþial. Percepþia poeticã este
fixatã pe episoadele simbolice ale unei vieþi intens trãite,
scenele neliniºtitoare alternând cu momentele de graþie
ºi armonie.

Mihai
Merticaru

care a disecat-o în cercetãri teoretice. În practicã i-a croit
veºminte felurite, începând cu prima sa izbândã majorã
L’Arrabbiata (Sãlbatica - 1855), pânã la Letzte
Novellen (Ultimele nuvele) apãrute postum, în anul
stingerii sale din viaþã (1914).
Câteva din nuvelele sale au apãrut în limba românã în
traducerea Elenei Davidescu la sfârºitul anilor ’60. E
vorba de Andrea Delfin ºi alte nuvele (prefaþate
competent de germanista
Sevilla Rãducanu care-l
socoteºte pe Heyse un Felix
Mendelsohn-Bartholdy al
literelor, deoarece „lirismul
decent, îndrãzneala, înclinarea
spre senzualitate întrepãtrunsã
de tradiþia culturii clasice
germane ºi spiritul artei
italiene le sunt comune. Nici
unul nu înclinã spre patetism,
amîndurora le lipseºte forþa,
vigoarea, elementul tragic”).
Indiscutabil, Paul Heyse
deþinea ºtiinþa naraþiunii.
Strãlucirea nu a dobândit-o
însã în romane precum Copiii
lumii (Kinder der Welt - 1872)
sau În Paradis (Im Paradiese 1874) ci în nuvele precum
Ultimul centaur (Der letzte
Centaur - 1871) ºi Brodeza
din Treviso (Die Stieckerin
von Treviso - 1871). Sau în nuvelele (traduse cum
spuneam ºi în limba românã) precum Andrea Delfin,
Cãlãtorie în cãutarea fericirii, Jorinde ºi Mãgãriþa.
În 1910 Paul Heyse primea Premiul Nobel pentru
literaturã ca o încununare a întregii sale opere: poezie,
dramã, roman, nuvele. Din care au rãmas astãzi cu
adevãrat vii doar câteva dintre cele peste o sutã de nuvele
scrise de el cu ambiþia de a învinge timpul. O ambiþie
eºuatã din nefericire.
Marele critic danez Georg Brandes îl considera totuºi
în faimosul sãu studiu Tânãra Germanie (Das Junge
Deutschland - 1879) drept unul din influenþii scriitori ai
celei de-a doua jumãtãþi a secolului al XIX-lea, alãturi
de Berthold Auerbach, Friedrich Spilhagen ºi amintitul
Gottfried Keller, scriitorul elveþian de limbã germanã care
se pare cã e singurul ce rezistã la judecata timpului,
datoritã scalei de sentimente ilustrând convingãtor

UN OMAGIU ADUS
IUBIRII
Poetã autenticã, Silvia Rîºnoveanu ºtie cã ar putea
cãdea în ridicolul sentimentalismului patetic ºi, de aceea,
nu foloseºte cuvintele care sã-i certifice arderea afectivã
pentru un el mult mai ancorat în pragmatismul realitãþii.
Confesiunile sale nu sunt clamoroase, ci reflexive ºi uºor
imperative, luciditatea ajutându-o sã-ºi nuanþeze
mijloacele de expresie ºi sã dezvãluie profunzimi de
suflet încãrcate de vibraþie autenticã ºi invocaþii
predictibile: Iubirea mea nu este arzãtoare/ ªi nu saprinde ca o vâlvãtaie,/ Nu e ca un vulcan, clocotitoare/
ªi nici nu-þi rãscoleºte-n mãruntaie./ Nu arde pentr-o
clipã ºi-apoi moare,/Nici nu lasã în urmã doar cenuºã,/
Nu se încrânceneazã ºi nu doare,/ Nici sângele nu-þi
bea, ca o cãpuºã (Iubirea, ca o perlã).
Pentru Silvia Rîºnoveanu, poezia este nu doar expresia
unui spaþiu interior esenþializat, ci ºi o posibilitate de a
uni planul terestru cu cel astral: Acolo, printre nori, e
lumea noastrã, /E locul nostru simplu ºi firesc, /Un
curcubeu ºi-o pasãre mãiastrã, /Iubindu-se mereu în grai
ceresc (În grai ceresc ).
Mizând pe nuanþe ºi sugestie, imaginile descriptive,
fluente ºi transparente din aceastã carte degajã un
sentimentalism bine stãpânit, sugerând încremenirea
timpului într-o clipã seninã dãdãtoare de speranþã: Dau
viaþã eternã, îþi sunt elixirul, /O dulce-alchimie-n destin
nevãzut, /Licoarea la care-ai sperat ºi-ai crezut/ Cã
poate,-ntr-o clipã, sã-þi umple potirul (Îþi sunt elixir).

existenþa umanã. ˆi tot Brandes e cel ce ne aminteºte o
epigramã a lui Heyse adresatã celor care-l socoteau pe
Voltaire drept principe al ateismului, uitându-se
„credinþa neclintitã” a iluministului francez în
Dumnezeu. Epigrama în cauzã sunã astfel: „Bist schon
gut, weil du gläubig bist? / Der Teufel ist sicher Kein
Atheist”. Adicã: „Bun te socoþi doar fiindcã crezi? / Cãar fi ateu, dracu’ n-are dovezi”.
Nu ne mirã faptul cã astãzi pot fi întâlnite pe reþelele
electronice de comuicare foarte multe citate extrase din
opera lui Heyse, chiar dacã aceasta nu pare a mai avea
rãsunet, cu excepþia poate a nuvelei Andrea Delfin,
campatã într-o Veneþie reconstituitã minuþios ºi a câtorva
povestiri. Lucrãri literare de mai micã sau mai mare
întindere s-au comprimat în fraze cu
adevãrat memorabile ºi etern valabile
ca aceasta: „Unde sunt cetãþenii, fãrã
de care esenþa unui stat liber este o
absurditate?” Întrebare rostitã într-o
republicã a dogilor veneþieni, înclinatã
spre dictaturã ºi care-ºi aºteaptã ºi astãzi
rãspunsul...
De altfel, deºi plasatã în secolul al
optsprezecelea, istoria politicã din
cetatea dogilor este extrem de actualã,
dacã ne gândim la raporturile existente
între corupþie ºi dictaturã, vizibile
astãzi în multe state ale lumii în care
democraþia a fost alungatã ori unde na funcþionat niciodatã. Tirania ce
domina Republica Veneþianã
contribuise, ce-i drept, la faima cetãþii
lacustre. Cu toate acestea, „tirania, în
toatã diformitatea ei” trebuie
combãtutã, pentru redobândirea
sentimentelor libertare. Din pãcate,
eroul nuvelei, un nobil considerat mort
ºi care se-ntoarce în lagunã pentru a se opune dictaturii
locale este dominat el însuºi de urã ºi de încrâncenarea
oarecum iraþionalã a demersului sãu politic. Dictatura
unipersonalã e la fel de condamnabilã ca ºi cea exercitatã
de un triumvirat, de un „consiliu al celor zece” ori de
„regimul celor opt sute de tirani”, forme mai mult sau
mai puþin sofisticate ale unei Republici „ce ºi-a trãit
traiul ºi e supusã pieirii”,
De subliniat faptul cã Italia a reprezentat un subiect
predilect pentru scriitor. Bibliografia sa cuprinde titluri
precum Franzeska von Rimini (Francesca de Rimini 1850), Die Sabinerinnen (Sabinele - 1859), Verse aus
Italien (Versuri din Italia -1880) sau Italienische Dichter
seit der Mitte des 18. Jahrhunderts (Poeþi italieni de la
mijlocul celui de-al optsprezecelea veac).
Poate cã ar trebui sã vedem în aceastã fascinaþie
expresia vie a puterii culturilor mediteraneene dar ºi
dovada unitãþii spiritului european.
Dãruitã cu o sensibilitate autenticã, Silvia Rîºnoveanu
scrie o poezie intelectualã, cu aluzii culturale ºi mistice,
adevãrate poeme ale luminii, respectând regulile
versificaþiei clasice, cu ritm, rimã ºi mãsurã, cu formule
tradiþionale consacrate. Poeta ºtie cã o rimã perfectã se
obþine prin asocieri de cuvinte cu valori morfologice
diferite, foarte rar întâlnindu-se situaþii în care sã rimeze
substantiv cu substantiv ºi verb cu verb etc.: Cã nu-ºi
lua privirea de la fatã /Decât atunci când se pierdea în
zare, /În urma lui se mai uita o datã, / Apoi pleca spre
casã-n graba mare. /El ar fi vrut s-o ducã pân-acasã / ªi
sã îi care vasul plin cu apã, /Dar cum sã facã? Tatãl ei
n-o lasã, Cu el, nicio poveste sã înceapã (Legenda celor
ºapte izvoare ).
Cartea Silviei Rîºnoveanu este un splendid omagiu
adus iubirii, un ghid prin grãdina deliciilor, în versuri de
o apodicticã sinceritate, care afirmã inepuizabila
capacitate a dragostei de a sfinþi existenþa: Voi apãra, cu
orice preþ, iubirea, / Cã, pentru mine, e al vieþii foc, / E
rostul meu, e calea ºi menirea, /Iar viaþa e miracol, nu e
joc (Fereastra ce-am închis ).
Autoare cu o întinsã culturã poeticã ºi o inteligenþã pe
mãsurã, Silvia Rîºnoveanu ne oferã un inedit jurnal liric
al iubirii, impresionând prin puritatea trãirii într-un regim
al firescului, prin prospeþime, imprevizibilitate ºi
impetuozitate, prin sentimentul contopirii depline cu
natura. Reuºind sã configureze o liricã a angelismului ºi
a stãrilor de extaz, prin acest volum de poeme, Silvia
Rîºnoveanu ne oferã, din toatã inima, un dar de mare
preþ, o sãrbãtoare a revelaþiilor ºi a ancestralitãþilor, o
poezie seninã, stenicã, concentratã ºi metaforicã.
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GRUPUL LITERAR “CATACOMBA”

IUSTIN MORARU
Iustin Moraru s-a nãscut la 11 martie 1944 în satul Orosfaia, comuna Milaº, judeþul Bistriþa-Nãsãud. Student la Facultatea de Filologie, Secþia
Limba ºi literatura românã, Universitatea din Cluj-Napoca (doi ani), apoi la Facultatea de Electrotehnicã - Institutul Politehnic, acelaºi oraº. În 1969,
a devenit inginer, dar nu a practicat aceastã profesie. Din 1969 pânã în iunie 1990, a fost ziarist (“Scânteia tineretului”, „Autoturism”, “România
pitoreascã”, “Dimineaþa”.).
Colaborãri la revistele: Steaua, Amfiteatru, Echinox, Luceafãrul, România literarã, Bucureºtiul literar ºi artistic. Împreunã cu Eugen Uricariu, Dinu
Flãmând, Ion Mircea, Marian Papahagi, Adrian Popescu, a înfiinþat cenaclul ºi revista Echinox.
OPERA TIPÃRITÃ: La poarta pietrelor, versuri, Editura Dacia, 1972, Desprinderea fiului, versuri, Editura Albatros, 1976, Trãind într-o razã,
versuri, Editura Eminescu, 1982, ediþia a doua, Editura TipoMoldova, 2015, Pãrinþii abstracþi, roman, Editura Albatros, 1983, ediþia a doua, Editura
Studis, 2013, Pasãrea liberã, versuri, Editura Cartea Româneascã, 2004, Vina, roman, Editura Albatros, 1980, ediþia a doua, Opera Omnia, Editura
TipoMoldova, 2015, Dirijorul de vise, Editura Tipo Moldiva, 2016.

Poet, prozator ºi publicist, Iustin Moraru este un
scriitor discret, pe nedrept ignorat de atenþia criticii
literare de astãzi. Cãrþile sale (patru volume de versuri ºi
douã romane) reprezintã o voce distinctã în peisajul
literaturii române contemporane. El este un scriitor
profund, grav, serios, care încã de la debut s-a impus ca
atare. Timp de 22 de ani a fost ziarist, perioadã care i-a
oferit prilejul de a colinda þara în lung ºi în lat, cunoscând
direct oameni ºi realitãþi, experienþã pe care a valorificato apoi în romanele sale.
Romanul Vina, Editura Albatros, 1980, ediþia a doua,
revãzutã ºi adãugitã, Editura TipoMoldova, 2015, este
o dovadã a talentului de prozator autentic, care
reconstituie cu realism o perioadã dramaticã din istoria
contemporanã a þãrii: colectivizarea satului românesc,
deposedarea þãranului de pãmânt, ruperea de structurile
tradiþionale ºi trecerea de la munca pãmântului la lucrãrile
pe Marele ªantier, ceea ce presupune schimbarea
vechilor mentalitãþi, integrarea într-un alt mediu,
muncitoresc. orãºenesc, de ºantier. Proces complex, pe
care autorul îl analizeazã nuanþat, prin destinul
personajului principal, Traian Laru, care, în urma unui
conflict cu tatãl sãu, hotãrãºte sã pãrãseascã satul natal,
sã rupã legãtura cu pãrinþii ºi iubita sa, sã se angajeze pe
un ºantier, devenind dulgher ºi ºef de echipã, dar având
nostalgia satului, supus unor transformãri profunde, al
cãror protagonist este chiar el.
Tema culpabilitãþii devine o temã centralã a romanului
ºi pe parcurs vom vedea cã el însuºi descoperã ºi alte
vinovãþii, într-o autoanalizã sincerã ºi lucidã a tuturor
acþiunilor sale, prilej de rememorare a unei biografii, a
unui destin, dar ºi a unor realitãþi sociale ºi istorice în
care eroul este profund implicat.
Fiu de þãrani, devenit dulgher ºi ºef de echipã pe Marele
ªantier, Traian Laru realizeazã o întoarcere în timp,
descriind atmosfera din casa pãrinteascã, relaþiile cu tatãl
sãu, cu fratele ºi cu sora sa, cu mama sa, din satul Duratec
din judeþul Bistriþa-Nãsãud. Tatãl se însurase pentru
avere, cu dorinþa permanentã de îmbogãþire, fãrã sã-ºi
iubeascã soþia, dimpotrivã, umilind-o ºi jignind-o
permanent ºi trãind o viaþã paralelã cu o altã femeie,
Lucreþia, pe care o iubea din tinereþe. Relaþiile din familie
sunt de înstrãinare.
Toþi eroii romanului sunt þãrani, care au lãsat munca
câmpului pentru lucrãrile ºantierului. Eroul e în cãutarea
propriei identitãþi, ca ºi ceilalþi. De fapt, el nu e nici
þãran, nici orãºean, ci « navetist”, ºantierist, înstrãinat
de lumea ruralã, dar ºi de sine însuºi, incapabil sã
înþeleagã mutaþiile prin care trecea întreaga þãrãnime, ca
ºi noua categorie socialã în care nu s-a integrat deplin.
El se aflã într-un permanent provizorat, colindã þara ca
ºantierist, are un grav accident (crede cã e o tentativã de
crimã), locuieºte în barãci, este un însingurat.
De aceea, apare fireascã nostalgia întoarcerii în sat,
întoarcerea propriu-zisã, întoarcerea tardivã, deoarece
pãrinþii lui decedaserã, fosta iubitã s-a cãsãtorit ºi are un
copil, satul e aproape pustiu, au rãmas doar copii, femei,
bãtrâni, iar zãpada acoperã totul.
Eroul are conºtiinþa vinovãþiei sale, se simte vinovat
de moartea pãrinþilor. În sat, casele au fost pãrãsite,
oamenii nu-l mai recunosc, trec pe lângã el indiferenþi,
Valer îl acuzã cã cã s-a împrietenit cu el din interes, vin
demolatorii (el însuºi era demolator de case), oamenii
vor sã construiascã o ºcoalã chiar pe locul fostei case a
pãrinþilor sãi, el nu mai ia cu el, ca amintire, decât
portretele pãrinþilor sãi ºi un ceas ºi totul þine de trecut.
Vina este un roman dens, de peste 500 de pagini, în
care autorul demonstreazã o capacitate excepþionalã de
construcþie epicã, de portrete memorabile, de planuri
paralele, contrapunctice, prin acumulare de fapte, de

evenimente, fãrã teoretizãri sterile , abstracte.
Realismul (inclusiv realismul psihologic) rãzbate din
fiecare paginã, semn cã autorul e un foarte bun
cunoscãtor al vieþii, al realitãþilor social-politice. Eroul
are capacitatea de autoanalizã,el este un tip lucid ºi
sensibil, care traverseazã momente de crizã, pânã la
deplina sa maturitate. Toate întâmplãrile prin care trece
sunt lecþii de viaþã.
Stilul romanului este unul sobru, specific prozei
ardeleneºti, dar nu este lipsit de lirism. Autorul are harul
povestirii, rãbdarea epicã de a construi scene ºi
întâmplãri, personaje memorabile, conflicte puternice, o
atmosferã ºi o tensiune vie.
Al doilea roman al sãu, Pãrinþii abstracþi, prima ediþie
Editura Albatros, 1983, ediþia a doua, revãzutã, Editura
Studis, 2013, este, de asemenea, o carte remarcabilã.
Autorul demonstrezã aceeaºi capacitate profundã de
analizã, de construire a unor biografii, de situaþii limitã,
care, toate, reprezintã „o fereastrã spre viaþã”, aºa cum
precizeazã în Introducere autorul. El declarã cã e
îndrãgostit de personajele sale, oglinzi în care se
regãseºte, pentru cã, “povestea” conþine elemente
autobiografice transferate în ficþiune.
Autorul însuºi explicã: „Trãim ºi acum, ca într-un nor,
alãptaþi de abstracþiuni tutelare – ideologiile, religiile,
credinþele, prejudecãþile ºi toate celelalte fiinþe fãrã corp
care ne însoþesc modelându-ne viaþa.”
Dar romanul nu este o expunere de teorii ci o carte vie,
incitantã, care respectã regulile ficþiunii ºi care invitã la
meditaþie. Valeriu Dorda, personajul principal al cãrþii,
ilustreazã prin destinul sãu încercarea dramaticã de a se
smulge din prejudecãþi, de a deveni un om liber, de a-ºi
gãsi adevãrata identitate, care sã gândeascã cu mintea
lui, nesupus niciunei constrângeri.
Eroul descoperã cã a trãit într-o eroare, cã a fost sclavul
docil al împrejurãrilor ºi convenþiilor de tot felul. El se
simte cu adevãrat un om liber, îºi hotãrãºte singur viaþa,
nu mai vrea sã fie un robot.
În spital, spitalul unde fusese internat tatãl sãu, Valeriu
Dorda are un regim de cazare forþatã, cu numeroase
interdicþii (fãrã telefon, radio, TV), e supus unor diverse
investigaþii (psihoterapie, hipnozã etc.). El e în grija
doctorului Petre David, cel care, din ignoranþã
profesionalã, i-a omorât tatãl. Doctorul David, fãcut medic
peste noapte, a terminat facultatea în grabã, în timp ce
ceilalþi medici, profesioniºti, care aparþineau “vechiului
regim”, sunt înlãturaþi, trecuþi pe linie moartã, la munca
de jos, exterminaþi fizic, morþi în închisori.
Valeriu Dorda are o discuþie durã cu dr. David:”Pentru
un inginer, o eroare de calcul sau de altã naturã înseamnã,
în cel mai rãu caz, niºte pierderi materiale. Greºeala
medicului, însã, poate duce la moartea pacientului.
“.Reacþia doctorului este una de calm ºi seninãtate.
Printr-un subterfugiu, Valeriu Dorda intrã în subsolul
spitalului, la arhivã, sã cerceteze fiºa tatãlui sãu. Dar,
stupoare, fiºa nu e la locul ei. A dispãrut. Eroul
rememoreazã scenele din Duratec (localitate întâlnitã ºi
în romanul Vina), înmormântarea tatãlui, învãþãtor,
pãrãsirea Duratecului (nu mai aveau casã, casa era a
învãþãtorului, nu ºi a familiei lui, “casa tinereþii mamei ºi
a copilãriei noastre”). Pierduserã totul. Se mutã cu toþii
la oraº, începe ºcoala, copiii, la internat, mama, femeie
de serviciu la o ºcoalã. Târziu, Valeriu descoperã cã tatãl
sãu îi scrisese o scrisoare (netrimisã) doctorului David.
Printre altele, ultima lui dorinþã era aceea ca nici copiii
lui sã nu fie supãraþi pe doctor. Valeriu ia hotãrârea de a
nu se mai rãzbuna pe doctor. “Ura genereazã o altã urã”,
spune el. Într-o discuþie finalã cu doctorul David, Valeriu
îi spune adevãrul.
Într-o altã discuþie, cu doctorul Emilian Moise,
propovãduitor al echilibrului drept cale spre omul

integral, Valeriu Dorda îi rãspunde: „Un echilibru al
stagnãrii, care e o formã de moarte psihicã”, o formã de
blocare a porþilor spre creaþie. El îi mãrturiseºte cã
“ignoranþa cu drept de decizie” este cel mai mare duºman
al sãu. Doctorul îl sfãtuieºte sã-ºi reprime alunecarea în
abstract, în imaginar, în vise ºi halucinaþii, care n-au
niciun corespondent în realitate. Docil, liniºtit ºi
previzibil, aºa cum îi cerea doctorul, Valer e conºtient cã
va deveni “o minunatã naturã moartã expusã în vitrina
zilei, ca exemplu demn de urmat”.
El continuã sã-ºi caute identitatea ºi e convins cã,
dincolo de norul gros de vise ºi sentimente, de frãmântãri
ºi neliniºti, e cerul, e lumea, e pacea, e bucuria.
În final, aflãm cã doctorul David a suferit o comoþie
cerebralã ºi cã se aflã la reanimare!
Iustin Moraru este ºi un remarcabil poet. Volumul sãu
de versuri Pasãre liberã (Editura Cartea Româneascã,
2004) este cel mai valoros. Poetul evocã o lume
labirinticã, închisã, sufocantã, de coºmar, lumea
“întunericului roºu”, traversatã de ziduri, de gratii, de
celule, de colivii, de cuºti, de carcere, de paznici, de
tunele, de teroare, de spaime, de disperare, de singurãtate,
în care orice vis este destrãmat, orice avânt este spulberat,
orice zbor e dinainte retezat, orice cântec-interzis.
ªi, totuºi, trãind la limita existenþei, suportând cele
mai dramatice încercãri, “Fiind pe buza prãpastiei
ªi fãrã de aripi/ Sã alegi, totuºi, zborul”, spune poetul.
„Înãlþându-te iarãºi ºi iarãºi/Din corola de sânge/sã te
mistui pe rugul învierii/Împãrþind lumii aripi”(Rugul
învierii).
În “întunericul roºu”(aluzie transparentã) peste tot
« Ferestre ºi ziduri,/Gratii peste priveliºti;/Plasa rece a
spaimei/Peste clocotul sângelui neºtiutor”.
În altã parte:’Carapacea iluziei nu ne mai apãrã/De
lumina pãtrunsã în carcerã”(Zidul ruºinii).
Omul nãscut liber, care „avea un ochi invizibil/Deschis
spre interiorul lucrurilor”, care “vedea nevãzutul”, este
prins, schingiuit ºi supus unui dresaj inuman:”L-au
cântãrit,/L-au mãsurat/ªi l-au însemnat cu fierul roºu”.
Au stabilit anume pentru el “Reguli de funcþionare a
organismului”, “I-au tãiat legãturile telepatice/Cu
strãmoºii ºi cu urmaºii”, “L-au conectat la sistem”, “Sã
fie alimentat cu informaþii,/Cu comenzi, cu impresii/
Direct de la sursã-/De la forul suprem”. Dar tortura „i-a
extins/Imperiul interior al libertãþii” (Dresaj).
Într-un univers al tãcerii, poetul afirmã: „Alunec
dinspre ce pot sã spun/Spre ce am de spus” (Trenul
tãcerii). El are, într-adevãr, ceva de spus. El „vede prin
lucruri”, prin „umbrele/Lãsate de ideile-mpuºcate”, „El
ºtie toate pericolele, toate capcanele,/El vede prin istorie
falsul/Vede cusãtura prin care-adevãrul/E logodit cu
minciuna” (Ultima pedeapsã). Dar el ºtie cã „O pasãre
liberã/Trecând invizibilã/Prin zidurile zilei/Nu poate fi
prinsã/într-o colivie/Ci numai în propriul Cer” (Pasãrea
liberã).
Poetul simte ameninþarea de peste tot: „Astup gura
balaurului/Cu capul meu burduºit de himere/Dar mai are
o mie de guri/ªi toate-mi cer capul-/Capul pe care nu-l
mai am” (Balaurul).
În momente de înaltã, de supremã tensiune, când viaþa
însãºi e în pericol, el invitã poetul (artistul) :”Sã cânþi pe
coarda/întinsã peste puterile ei./Pe unica, ultima coardã/
Sã cânþi luminat./sã simþi cum se rupe sub cântec/Firul
subþire al vieþii/ªi totuºi sã cânþi,/Liber sã treci/Ca o
razã/Prin aburul rece al clipei,/Trãind numai cântecul”
(Firul subþire). O superbã artã poeticã. Ea conþine ºi o
coordonatã moralã, implicitã.
Poet modern, de tip camilpetrescian, poet al ideii, Iustin
Moraru are un discurs liric propriu, numai al sãu, care îl
impune în poezia românã contemporanã ca o voce
distinctã, prestigioasã.
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Dimitrie Ghiaþã,
pictorul cumpãtat al
simplitãþii

Cãlãtorie în istoria
multimilenarã a
ceramicii (XII)

N

“ u m-am grãbit niciodatã.” afirma, cu sonoritatea unei
devize, artistul ce a traversat în pas mãsurat aproape 84 de ani
din viaþã, zãdãrnicind tenace de-a lungul creaþiei sale ispita
extravaganþei ºi fascinaþia efemerului. Opera sa, în schimb, sa bucurat de achiziþii uneori timpurii, îmbogãþind patrimoniul
Muzeului de Artã din Lyon, al colecþiei de la Jeu de Paume, în
Paris, ori a numeroase muzee naþionale, argument ºi rãsplatã
a forþei de a clãdi durabil.
La 22 septembrie se împlinesc 130 de ani de când în toamna
lui 1888, anul inaugurãrii Ateneului Român, micul Dimitrie
(mai cunoscut sub numele de DUMITRU GHIAÞÃ), viitorul pictor, ºi-a vestit sosirea-n lume
pe dealul din mica aºezare Colibaºi, aflatã pe brâul care încinge Mehedinþiul între DrobetaTurnu Severin ºi Motru. Bãiatul firav al soþilor Ghiaþã, ce pãrea a nu-ºi gãsi locul în vatra
satului, va cãlãtori sub îndrumarea unchiului sãu învãþãtor, prin lumea cãrþilor ºi ilustraþiilor,
cãtre împlinirea necunoscutului destin. Drumul
îl va purta spre finele adolescenþei în capitala
regatului, unde îºi sãvârºeºte serviciul militar ca
voluntar sanitar. Aptitudinea pentru lucrul cu
substanþele farmaceutice îi va asigura curând un
post de preparator în Laboratorul de Medicinã
Experimentalã al profesorului microbiolog Dr.
Ion Cantacuzino ºi totodatã întâiul atelier
improvizat într-o cãmãruþã din subsolul clãdirii.
Meticulozitatea-i caracteristicã ºi naturala
înclinaþie spre cercetare vor umple foi întregi cu
desenele plantelor din Grãdina Botanicã, vor
tapeta pânã la refuz pereþii încãperii cu lucrãri
executate pe malul Dâmboviþei sau la
Universitatea Liberã ori vor aduna notiþele
prelegerilor despre artã susþinute de Al. TzigaraSamurcaº. Aici i se va dezvãlui eruditului
profesor, deopotrivã pasionat colecþionar, vocaþia
talentatului sãu angajat pe care îl va susþine Dimitrie Ghiaþã - Þãrãnci la piaþã, ulei
entuziast. De aici i se vor deschide providenþial,
artistului în devenire, cãrãrile bunelor ursitoare, atelierul pictorului Arthur Verona ºi
recomandarea acestuia pentru bursã în Franþa, studioul gravorului Lucien Monod, porþile
Academiilor Ranson ºi Delécluze din Oraºul luminilor...
Chiar dacã Primul Rãzboi Mondial îl readuce în þarã, seringile ºi eprubetele devenindu-i
arme de luptã pe frontul epidemiei de febrã tifoidã, de al cãrei atac nici el nu va scãpa,
abnegaþia îi va fi recompensatã cu Medalia recunoºtinþei franceze, iar retragerea din 1916 în
Moldova îi va prilejui totuºi importante întâlniri cu artiºtii mobilizaþi ºi apropierea de litografie,
pasiune împãrtãºitã de prietenul J. Al. Steriadi ºi de Dr. I. Cantacuzino, care îl vor coopta în
organizarea expoziþiei de gravurã la Iaºi.
Tot în Bucureºtii primului sfert de veac
XX îl va descoperi ºi Henri Focillon,
renumitul istoric de artã francez, cu care va
purta o îndelungatã corespondenþã. Iatã cum
îl descria în numãrul din martie 1923 al
revistei La vie des peuples: “Acest om
instruit ºi sensibil, acest duios þãran al
Olteniei, prieten al florilor, care a lucrat ºi a
citit [...], pãstreazã în el o energie, o mãreþie
sufleteascã a cãror amprentã lucrãrile o
poartã cu naivã maiestate”. Tânãrul de 35
de ani, acum impunãtor, cu personalitatea
bine conturatã îºi consolidase reputaþia de
mânuitor al penelului în 1921, la prima
expoziþie personalã din sãlile Ateneului,
Dimitrie Ghiaþã - Peisaj citadin, tuº
anul când se numãra ºi între primii membri
ai Sindicatului Artelor Frumoase, înfiinþat
sub preºedinþia lui C. Ressu. Câºtigase ºi o nouã bursã în Italia dar aºa cum mãrturisea: “De pe
alte meleaguri nu am luat, însã, decât ceea ce-mi trebuia ca sã-mi lãrgesc orizontul ºi sã vãd mai
limpede frumuseþile noastre.” Îºi va însuºi poate cerebralitatea construcþiei cézanniene sau va
adãuga în paletã strãluciri ale cromaticii mediteraneene, dar va rãmâne un pictor format ºi legat
de unduirea colinelor mehedinþene, de respiraþia lor de lut în dogoarea soarelui. Pictor al obiectelor
umile încremenite în atemporalitate va reuºi infinite alcãtuiri ale naturilor statice, cu tot atâtea
sensuri ºi nuanþe ale trãirii, obþinute din structurarea compoziþiei. Florile sale ºtiu a cuceri prin
rafinatã modestie, departe de contraste violente, înmãnunchiate în calme simetrii. Peisajele de o
incontestabilã forþã ºi putere de sintezã, realizate la malul Mãrii Negre sau la Balcic, scãldate
într-o luminã frustã, articulate din savante geometrii stau astãzi mãrturie a calitãþii sale de
constructor al materiei picturale pe simezele Muzeului Naþional de Artã din Capitalã. Toate
lucrãrile sale îºi trag seva însã din concizia, precizia ºi vigoarea desenului.
Casa sa din Cotroceni, construitã pe strada Clunet la nr. 14 în urma succesului expoziþiei de la
Sala Ileana, din 1927, aduna în atelierul de la etaj cu perete de sticlã ºi o seamã de lucrãri
inspirate de târgurile olteneºti într-o ambianþã sugeratã dar niciodatã descrisã. Populate de
personaje ce dominã spaþiul, nãscute parcã de privirea copilãriei au o fireascã majestuozitate.
Chiar ºezând în faþa poamelor puse spre vânzare, figurile feminine de Þãrãnci la piaþã sunt de
o solemnitate statuarã, frãmântate de umbra neliniºtii ce pare a încreþi haine ºi peisaj, adunate
ca-n roata unui semn de întrebare repetat simetric prin gestul dubitativ al mâinilor. Asemeni
tuturor portretelor sale, frumuseþea nu se regãseºte în fizionomiile imaginate conform canoanelor.
Pentru Dimitrie Ghiaþã ea, frumuseþea, înseamnã raportul just, acurateþea plasticã ºi armonia.
Acesta este adevãrul sãu de netãgãduit, aºa cum ni-l înfãþiºeazã, nefardat ºi neostentativ. El
vegheazã îngãduitor din spatele pânzelor, rãbdãtor cu nedumeririle ori încruntãrile privitorului,
cãci are timpul de partea sa în tot rãgazul posteritãþii.

Dalia Bialcovski

Urmare din numãrul trecut

Radu Adrian

I.8. REPREZENTAREA FIGURII
UMANE ÎN CERAMICA
NEOLITICÃ

În comuna primitivã credinþa religioasã este

foarte importantã în viaþa socialã ºi individualã a omului. Magia este greu
de desprins de acþiunile omeneºti ºi arta practicatã în acele timpuri reflectã
în mare mãsurã împletirea ideilor religioase cu activitatea practicã. Treptat
activitatea artisticã se contureazã ca o acþiune distinctã, se diversificã în
forme distincte ºi devine una din necesitãþile specifice vieþii ºi trãirii
spirituale a oamenilor.
Încã din cele mai vechi timpuri structurile expresive ale artei se formeazã
în funcþie atât de mijloacele materiale ºi tehnica aflatã la îndemâna limbajului
artistic, cât mai ales de amplificarea ºi
adâncirea esenþei umane în dezvoltarea
societãþii. Astfel, cercetãrile arheologice
demonstreazã cã în afara uneltelor ºi
obiectelor de uz, au apãrut încã din
paleolitic unele elemente care prin forma
lor au fost create în mod cert cu o intenþie
esteticã. Între acestea, deosebit de
interesante sunt reprezentãrile figurii
umane cu tendinþe realiste. Zgâriate pe
pereþii peºterilor, lucrate în relief ori chiar
în ronde-bosse, acestea înfãþiºeazã cel
mai adesea femei cu forme anatomice
bogate, simbolizând fertilitatea.
Adoptarea încã de atunci a imaginii
tridimensionale a sculpturii Rondebosse se explicã prin faptul cã imaginea
privitã de jur-împrejur oferã mult mai
multe posibilitãþi de expresie decât
desenul incizat pe suprafaþa planã a
Gânditorul de la Hamangia. peretelui sau a unui obiect de uz.
Din neolitic ne-au rãmas o sumedenie
Cultura Hamangia
de vestigii plastice tridimensionale:
sculpturi în lut reprezentând figuri umane, animaliere, obiecte casnice,
mobilier ºi chiar case miniaturizate. Toate acestea atestã eforturile omului
din acele vremuri de a supravieþui, prin posibilitãþile de care dispune, în
condiþiile unui mediu mai mult sau mai puþin ostil. Observãm cã, dacã din
punctul de vedere al principalelor unelte neoliticul este o epocã a pietrei
minuþios ºlefuite, cu mari realizãri în domeniu, pe planul creaþiei artistice el
este , fãrã îndoialã, o epocã a ceramicii. Funcþia utilitarã, aspectul artistic ºi
posibilitãþile decoraþiei de a nota idei nu au putut fi egalate de ceramica
altor timpuri.
Propunându-ne o incursiune în
arta neoliticã de pe teritoriul
României vom pãstra, aºa cum este
firesc, reperele cronologice ºi
tipologice. Elocventã pentru
neoliticul vechi de la noi este cultura
Criº, dezvoltatã în nord-vestul
Transilvaniei. Plastica micã este
reprezentatã de figurine feminine
legate de cultul fecunditãþii ºi de
figurine zoomorfe. Tratarea este
sumarã ºi foarte stângace, piesele
rãmânând mai mult la limita unor
încercãri.
Odatã cu închegarea grupului
tipologic, denumit ceramicã liniarã,
a avut loc o radicalã orientare în arta
ceramicii. S-a folosit o pastã de lut
bine aleasã care, prin ardere în Statuetã antropomorfã tip Turdaº
cuptoare cu reducþie incompletã,
devine cenuºie.
Statuetele feminine, ca ºi încercãrile de a realiza imagini antropomorfe ºi
zoomorfe în decorul vaselor, se înmulþesc în cadrul ceramicii liniare. Excepþie
de la stadiul pentru care documentãrile noastre au multe repere îl constituie
o figurã umanã de pe un vas de Huºi stilizatã cu valenþe expresioniste ce
anunþã depãºirea stadiului primitiv.
Spre sfârºitul mileniului al V-lea în Muntenia, în Oltenia ºi în zona esticã
a Transilvaniei se rãspândeºte o variantã a culturii Criº numitã tipul Turdaº.
Lutul folosit este amestecat cu pleavã ºi uneori cu nisip fin, pentru degresare.
Decoraþia alcãtuitã din benzi care cuprind douã-trei rânduri de zgârieturi, se
face în exclusivitate prin incizie.
Urmare în numãrul viitor
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EU MERG CU GÂNDUL
LA DRUMURI...
Eu merg cu gândul la drumuri
de searã. Prelungi coline
aurite, pini verzi, ca fumuri,
stejarii sub pulberi fine!
Dar unde drumul va fi ducând?
Eu merg cântând, cãlãtor
de-a lungul cãrãrilor...
– seara-ncepe curând – :
„Ghimpele unei iubiri
în piept îl purtam cândva,
l-am smuls într-o zi:
ºi nu-mi mai simt inima”.
ªi-o clipã-ntreg câmpul
rãmâne mut ºi pustiu,
meditând. ªuierã vântul
prin plopii lungi de pe râu.
Portret realizat de Picasso

ANTONIO MACHADO

ªi seara e tot mai mare;
drumul ce ºerpuieºte
ºi fãrã de vlagã albeºte,
se tulburã ºi dispare.

(1875-1939)
Cântarea mea plânge iar:
„Ascuþit ghimpe aurit,
cine sã te poatã rãbda
în inimã-nfipt?”

CÃLÃTORUL
Stã în salonul cufundat în umbrã,
ºi între noi, iubitul nostru frate
pe care-n visul unei clare zile
l-am urmãrit plecând spre þãri ciudate.
Acum el are tâmpla argintatã,
pe fruntea-ngustã o ºuviþã surã,
ºi recile neliniºti din privirea-i
de-un suflet spun, absent peste mãsurã.
Prin parcul vechi ºi veºted, plin de toamnã,
roi, frunzele colindã.
Amurgul, în ferestrele-aburite,
se-ncheagã, ºi-n adâncul din oglindã.
Iar faþa fratelui se lumineazã
suav. Dezamãgiri, parcã din ceaþã
venind, de asfinþit într-aurite?
Dorinþi, prin noii ani, de-o nouã viaþã?
Deplânge tinereþea irositã?
Departe-i azi – biata lupoaicã – moartã.
Frumoasa tinereþe netrãitã
se teme cã îi va cânta în poartã?
Surâde-n treacãt soarelui de aur
al unei þãri din vis nicicând aflate,
îºi vede arca-n larg de mãri sonore,
pânzele-i mari, de zãri ºi vânt umflate?
El vãzut mulþimea întomnatã
de foi rotind, cu crengi aromitoare
eucalipþii galbeni, trandafirii
ce-ºi mai ivesc o datã alba floare.
ªi acest chin – dorit? primit cu urã? –
vibrarea unei lacrimi îl reprimã,
ºi-un rest din bãrbãteasca nepãsare
de ieri, pe chipul palid se imprimã.
Portretu-n ramã, grav, mai lumineazã
un timp. Noi divagãm. Încet loveºte
tictacul ceasului în dezolarea
cãminului. Tãcem. Tãcerea creºte.

STRADA ÎN UMBRÃ...
Strada în umbrã. Dupã clãdiri, peste grãdini,
amurgul; în balcoane, ecouri de lumini.
Nu vezi, în foiºorul vrãjit, cu flori þesut,
ovalul roz ºi palid al unui chip ºtiut?
Din apele ferestrei ºovãitorul chip
rãsare ori se stinge ca-ntr-un daghereotip.
Rãsunã-n lungul strãzii doar paºii tãi, arar.
Ecourile zilei se-alinã ºi dispar.

Umblau norii rãtãcind
peste câmpul juvenil.
Eu vãzui prin foi lucind
proaspetele ploi de-april.
Sub migdalul încãrcat
din belºug cu flori subþiri
– mi-amintesc – am blestemat
anii mei fãrã iubiri.
Azi, la jumãtatea vieþii,
mã opresc ºi-aº întreba
Tinereþe netrãitã,
cine te-ar putea visa?

COPACII ÎªI PÃSTREAZÃ...
Copacii îºi pãstreazã
coroana încã verde,
însã de-un verde palid
al stinselor frunziºuri.
Apa fântânii limpezi,
pe piatra rãu cioplitã
ºi-n muºchi înfãºuratã,
alunecã tãcutã.
Târãºte vântu-arare
îngãlbenite frunze.
Vântul dupã-amiezii
peste pãmântu-n umbrã!

VISURILE DIALOGATE
I
Cum în înaltul ºes a ta figurã
mi-apare iar! Cuvintele evocã
vâlceaua verde ºi câmpia surã,
rãsura-n floare, cenuºia rocã.
ªi-n zarea amintirii, cum stejarul
stã drept, pe deal! un plop spre râu foºneºte;
strãluce-n piaþã un balcon. Priveºte

Oh, suferinþã! Arde ºi-apasã-n piept... E ea?
Nu poate fi... Se duce... În calm azur, o stea.

e-al nostru! Vezi? Spre Aragón, icoana
înaltului Moncayo parcã-i vie...
Vezi noru-acela-n flãcãri, diafana,

PURURI FUGARÃ ªI PURURI...

vibrata stea-n tãcut aur, soþie?
Pe Duero-n sus colina din Santana
se-nvineþeºte, mutã ºi pustie.

Pururi fugarã ºi pururi
aproape, în neagrã mantã
rãu ascultând sfidãtorul
zâmbet al feþei tale palide.
Unde mergi nu ºtiu, nici unde
frumuseþea ta purã aºternut
cautã-n noapte. Nu ºtiu
ce visuri pleoapele-þi grele-nchid
nici cine va fi-ntredeschis
odaia ta neprimitoare.
Opreºte pasul, frumuseþe
trufaºã, opreºte pasul.

II
De ce? vã-ntreb, spre-un nalt þinut, prin an,
mi-i inima de-a pururi cãlãtoare,
ºi pe-un fertil pãmânt de lângã mare
suspin dupã deºertul castilian?
Iubirea n-o alegi. M-a dus orbeºte
destinul meu sub munþii solitari
pe unde neaua albã fugãreºte
fantomele bãtrânilor stejari.

Aº vrea sã sãrut amara,
amara floare a gurii tale.

Din acel nalt þinut, în pãrãsire,
la tine-aduc, Guadalquivir de jos,
un braþ de rozmarin cu fir subþire.

PRIMÃVARA SÃRUTA...

Mi-i inima unde-a-nflorit frumos,
la Duero, nu la viaþã ºi iubire...
Oh, zidul alb ºi dreptul chiparos.

Primãvara sãruta
candid, arborii din drum;
verdele nou rãsãrea
ca un verde-alai de fum.

Traducere de Aurel Rãu
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Viaþa în fiºe de roman

Portrete, ceaþã ºi fum

Metroul

În ziua aceea i se întâmplã ceva ce nici pânã astãzi nu putea sã-ºi explice
în mod raþional.
Ziua începuse ca toate celelalte zile din acea sãptãmânã. Când ieºi în
stradã sã se îndrepte spre serviciu – era pe la ora prânzului; dimineaþa
fusese liber ºi stãtuse la birou pânã când îºi dãdu seama cã timpul zburase
ºi trebuia sã plece – constatã cã în colþul strãzii apãruse o þigancã ce se
aºezase pe jos, cu niºte cãrþi soioase în faþa ei.
– Hai sã-þi ghicesc conaºule, i se adresã ea. Hai sã-þi ghicesc viitorul,
frumosule.
Se întoarse spre þigancã ºi spuse:
– Nu poþi tu sã-mi spui care va fi viitorul meu.
– Conaºule, mânca-þi-aº ochii aceia frumoºi pe care-i ai. Nu te juca cu soarta. Uite, pentru cã nu mã
crezi, astãzi þi se va întâmpla ceva ciudat.
El plecã mai departe, dând din mânã ca ºi când ar fi spus: „Lasã, lasã, cã tot nu te cred”.
Luã metroul spre serviciu ºi, pentru cã avea de mers pânã la ultima staþie, se aºezã pe un scaun gol
ºi îºi scoase cartea pe care o citea în timp ce cãlãtorea.
Se adânci în citit. Deodatã auzi la difuzor cã a ajuns la ultima staþie, se ridicã, þinând în mânã cartea
pe care nu se îndura s-o închidã.
Când ieºi pe stradã, fãcu câþiva paºi ºi constatã cã nu mai recunoaºte locul în care se afla. Încercã sã
se orienteze; nereuºind, întrebã un trecãtor unde este instituþia la care lucra. Acesta ridicã din umeri,
spunând cã nu ºtie. Apoi, pentru a se orienta, întrebã pe altul unde este staþia de metrou, dar acesta îi
rãspunse cã acolo nu se aflã nici o staþie de metrou. Se afla în capãtul opus al oraºului, faþã de unde
voia sã ajungã. Încã nedumerit, se aruncã într-un taxi ºi, pe drum, încercã sã-ºi explice ce i se întâmplase.
Atunci îi venirã în minte ultimele vorbe ale þigãncii: „...o întâmplare ciudatã...”

Vasile Szolga

MITRU FÃRCAª
Prietenul meu Mitru Fãrcaº
a plecat în Rai
þinând în mâna dreaptã taragotul sfânt
ca pe un toiag împãrãtesc
în Maramureº curge apã neagrã
ºi-i secetã-n podiº ca-ntr-o grãdinã
în care florile se ofilesc
Pe dealul Feleacului
vin carele Iancului
ºi-ntr-un car mai înstelat
vine Mitru supãrat
cã la mânuri îi e frig
eu nu pot nici sã-l mai strig
s-a albit doina de ger
când s-apropie de cer
ºi-a rãmas Ardeal pustiu
de când Mitru nu e viu
Dacul meu dinspre Gutâi,
Mitru, fratele dintâi

Îmi spunea Fãnuº Neagu, SEDUCÞIA JILÞULUI
rãspunzând întrebãrii mele: „Cartea cu prieteni” ne-a
fermecat. O am în bibliotecã cu
autograf. Pe când o carte cu neprieteni? Maestrul: - Mi-a
trecut ºi mie prin cap. I-am ºi
numãrat dar nu-mi iese de-o
carte. N-am adunat atâþia…
Adevãrat este: unora ne iese
fãrã mare efort .Altora nu, chiar dacã s-ar strãdui,
neam…Aº situa între aceºtia din urmã, fãrã sã ezit, un
nume de marcã al scrisului românesc, apropiat de altfel
al lui Fãnuº. Oltean de fel, dintr-o postaþã de pãmânt
boieresc - Vânju Mare, satul Bãlãciþa - domnul Nicolae
Dan Fruntelatã face mari eforturi sã se dezmeticeascã
printre prieteni, unii plecaþi la ale lor, mai încolo, unde
aºteaptã sã ne facã ºi nouã semn de bun venit. Nãscut în
casã de învãþãtori de þarã ºi educat în religia fãrã cusur a
meseriei lor, fãcutã sã lumineze ºi nu sã învrãjbeascã. Aºa
era atunci, prin satele din vãi ºi lunci…Elev ºi student
eminent, NDF face dovada cã între perceptele promovate
în familie munca figura trecutã în partea de sus a tabloului,
încã de la ora scrisului cu condeiul pe tãbliþa ºcolarã, din
gresie.O lecþie care se dovedeºte istovitoare dar perenã
ºi productivã. De n-ar fi fost anii, mulþi la numãr, în care
Dan sã se vadã convocat în faþa frontului, echipat cu
puºcã ºi cureaua latã, pentru a purta rãzboaie manageriale
de resort-asta ca sã apelez la un termen din limba de
lemn a momentului-ºi slava Bogu au fost ºi numeroºi ºi
prelungi acei ani, ne-ar fi dat dureri de cap efortul de a
þine pasul cu el în cãutarea numelui sãu aºezat pe-o carte.
Dar ºi aºa, poezia sa stã în rafturi alãturi de merituoºii
recunoscuþi cu acte în regulã, cu împãcarea provenitã
din inspiraþie ºi talent. Poate a sunat încurajator,
convingãtor ºi strângerea de mânã a multora din jur, mulþi
ºi ei, deºi paritatea nu-ºi gãseºte loc totdeauna printre
obiceiurile zilei. L-au avantajat, clar, factorii atmosferici
instalaþi la adresele unde i-a fost dat sã-ºi ducã veacul Viaþa studenþeascã, Amfiteatru, Scânteia tineretului,
Luceafãrul, Românul, România de Mâine.
Dincolo de poetul care este, vertical, ingenios ºi durabil,
Fruntelatã se ilustreazã drept un comentator ºi narator de
marcã. Verbul vine de pretutindeni, atât cât trebuie ºi
unde trebuie. Lecturile îl servesc de minune, se simte
bine în atitudinea de a-i citi pe alþii, le stã aproape cu
aparaturã de ceasornicar mereu pe rol (cum proceda în
anii lui de studenþie acel Sebastian instalat peste drum
de Palatul telefoanelor),asumându-ºi cu toatã osteneala
atribuþii de paznic de far ori ºef de staþie de triaj în

Neagu Udroiu

DE JAR
funcþiune zi ºi noapte. Iatã-l înotând cu uimitoare
dexteritate în spusa celor de lângã el, ieºit la vânãtoare
de pepite aurifere ,cerbi de colecþie, ziceri de reþinut de
pus în ramã.
Scaunul electric este în largul scriitorului o realitate
concretã, de tot domesticã. Pe acel obiect utilitar
încãpãtor din sufragerie el aºeazã cãrþile de datã recentã
ce îi trec pragul prin vrerea autorului. Cu unii este prieten
de-o viaþã, pe alþii nici nu le ºtia de nume. Când condiþiile
de temperaturã ºi presiune îngãduie, iatã-l pe însemnatul
scriitor contemporan procedând la lectura la care se simte
dator prin protocol. O carte venitã cu autograf-de la un
academician ori din partea unui necunoscut - primeºte
acelaºi verdict: se citeºte !De regulã, cititul cu creionul
în mânã configureazã pãreri proprii, cu autorizaþia de a
merge spre tipar.
Scaunul electric este, repet, un obiect casnic. Cu
precizarea cã electricitatea este un atribut inventat de
autor. S-a nãscut din credinþa cã o obligaþie asumatã te
þine în prizã. ªi te menþine activ.
Personal m-am simþit îndemnat sã atribui acestui
fotoliu din odaie, cu sau fãrã scrumierã pe etajerã,
proprietãþi catalizatoare, drept e, chinuitoare. Precum
Machiavelli, care îºi stabilea þinuta în funcþie de tipul
de lecturã ales, într-un fel se îmbrãca la citit de poezie,
altfel la scrieri filozofice ori politice. NDF îºi
coordoneazã gesturile în raport de ce urmeazã sã facã.
Când citeºte din clasici, bãnuiesc, se instaleazã pe o
pernã olteneascã, înfloratã, liniºtitoare. Nu ºtiu la ce
apeleazã când priveºte talk-show-urile de sezon,
populate cu înþelepþi exclusiviºti, trasatori de linii ce se
cuvin neapãrat urmate. Cert, când scrie despre prieteni,
se vrea þinut de mânecã, sub control cât sã rãmânã el
însuºi. Scaunul electric se vãdeºte un sfetnic de ajutor.
Apãrut la Editura Betta „Scaunul electric” a ajuns la a
treia ediþie. Rãsfoiesc aceastã carte precum un album de
vacanþã, acum cã pânã ºi la „Grand Vanjou e vara pe
trecute, cu prelungiri prelungi de cabernet”, cum ne
atrãgea atenþia poetul. Mã îmbatã savoarea frazelor sale,
lãsate sã deseneze sub ochii noºtri o literaturã românã în
mersul ei spre istorie.
Iatã-i pe senatorii scrisului, proiectaþi dupã cum meritã
în efigii durabile. Despre Dumitru Radu Popescu, Leul
albastru, „acest scriitor esenþial al literaturii române” ne
atrage atenþia cã „mitologizeazã lumea, o fixeazã în

Nicolae Dan
Fruntelatã

tipare metaforice, ca pe o pradã tristã, ca pe o iluzie la
care þi se pare cã ai dreptul dar te înºeli învins, omeneºte
învins”. Despre Ion Brad („Era de pe Târnave flãcãul, de
la noi…”) constatã cã scriind despre ardelenii lui „aprinde
cuvintele, face rug de metafore ºi citeazã cu un talent rar
de cronicar ºcolit în universitãþi transilvane”. Poezia pe
care o scrie Ion Horea „este o rugãciune în casa de leac a
limbii române, o rugãciune cu adoraþie ºi umilinþã, o
tristeþe sublimã a trecerii spre nefiinþã”. Considerã cã
Fãnuº Neagu,„marele, clasicul scriitor român, a avut
sentimental naturii cum numai Sadoveanu l-a avut”.„Ce
Poet mare trãia lângã noi, avea o þinutã de domn ardelean
þifrãº, costum ºi lavalierã, mustaþã de Don Passos (cum ii
zicea Marin Preda),zâmbet ironic ºi aparent rece, dar câtã
cãldurã în inima lui, câtã omenie luminoasã, el, Mircea
Micu, fratele întru Poezie al lui Nichita, al lui Grigore
Hagiu, al lui Pâcã ºi Pucã, al lumii de scriitori care a þinut
în echilibru cerul nostru în anii tinereþii!”. Ne aminteºte
o zicere a lui Eugen Simion „Atât cât este, proza lui N.
Velea este, prin subtilitatea limbajului ºi a observaþiei,
excepþionalã”. ªi asta pentru a completa el însuºi:„Pentru
cã Nicolae Velea a fost un copil mare ºi de o inteligenþã
fioroasã. El percepea lumea ºi elementele ei cu o acuitate
ce pãrea obsesivã”. Se referã la Radu Cârneci ,întors pentru
totdeauna în satul lui din Þinutul Vrancei: „Nu sunt
patetic, nu sunt exaltat, dar nu pot sã nu mã cutremur în
faþa unui destin atât de generos ºi atât de pur, ºi atât de
dedicat prieteniei, cum a fost acela al prietenului nostru,
poetul roman Radu Cârneci”. Nu uitã sã facã trimitere „la
cãrþile sale de rondosonete, de glossosonete, de pur ºi
simplu sonete lucrate de un aurar al cuvântului”. Despre
poezia lui Don Cezar (Ivãnescu) aflãm cã „e un descântec
lung împotriva morþii”. Despre proprietarul motanului
Maciste:„Mi-a plãcut, dar, mai ales, m-a impresionat
Pituþ.Un bãrbat aspru, cu privire încruntatã de þãran plecat
la muncã în crãpatul zilei, cu un cap mare, rotund, cu
niºte ochi pãtrunzãtori ca de linx din Carpaþi, colþuros,
noduros, fãrã alunecãri balcanice ori ºmecherii de cartier
bucureºtean” .Continuând sã rãmânem în acest registru
de vârstã, sã amintesc ce trece în dreptul unei cãrþi de
Florentin Popescu:„Este un fragment de cronicã din
„locul unde nu se întâmplã nimic”. Dar, de fapt, se
întâmplã totul”. Despre un teleormãnean de-al lui Preda
ºi Stancu:„Cãrþile lui sunt niºte obiecte de artã. Alcãtuite
cu o ºtiinþã veche a cãlugãrilor medievali care au lãsat
opere religioase, împodobite cu desenele fantaste ale lui
Damian Petrescu ori cu imagini gãsite în bibliotecile lumii
,volumele lui de poezie desãvârºesc opera unui scriitor
citit ºi pãtimaº întru frumuseþea lucrurilor perfecte”.
Atât…
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TEATRU ªI FILM LA KM 0

Sfârºit de stagiune
vara încet, încet tea-

Candid Stoica

trele au început sã lase
cortina, deºi sãlile
majoritãþii teatrelor au fost
dotate cu aer condiþionat,
oamenii
de
teatru
pregãtindu-se pentru
concediul binecuvântat cu
aºa zisa reîncãrcare a
„bateriilor”, pe plajele
binecuvântate de Mamaia
sau Copacabana... dupã

posibilitãþi!
Unii, pentru cã alþi îºi vor continua munca neosteniþi
pe platourile de filmare, la televiziune sau pe scenele
teatrelor particulare...
Privind global stagiunea a avut momente de ei vârf dar
ºi spectacole mai slabe, ca sã nu le numesc rateuri.
Paradoxal cel mai interesant spectacol a fost cel de la
Opera Românã cu opera Don Giovanni de Mozart,
realizat cu foarte multã truculenþã de Andrei ªerban... el
fiind campionul stagiuni ºi cu excelentul spectacol de
la Teatrul de Comedie cu Mult zgomot pentru nimic.
La polul opus poate sta cu brio spectacolul Teatrului
Naþional din Bucureºti cu Viforul de Barbu ª.
Delavrancea în regia lui Alex. Dabija, având ca
protagonist pe Marius Manole, sau cel al teatrului Odeon
cu piesa Jocul de-a Vacanþa de Mihai Sebastian,
spectacole care cu toatã contribuþia exelentã a actorilor
nu pot fi salvate de... banalitate ºi de plictis.
Stagiunea Sept 1917-Iunie 2018 a stat de fapt sub
genericul împlinirii a 100 de ani de la fãurirea marii

Uniri, dar care a fost onorat pânã acum doar de un singur
teatru: cel din Deva cu cu originalul spectacol intitulat
Fotograful Unirii scris special pentru acest eveniment
de Denis Dinulescu, regizat de Mihail Panaitescu,
spectacol ce s-a jucat în sala mare a Teatrulu Naþional,
plinã pânã la refuz, în aplauzele
entuziaste ale spectatorilor.
Dar deºi stagiunea e încheiatã
infatigabilul H. Mãlãiele anunþã cu
surle ºi tromboane,pe mai toate
siteurile cã va juca În luna Iulie la
Teatrul Naþional ultima sa realizare
cu piesa Fierarii de Milos Nikolic...
care s-a jucat cu ani în urmã la Teatrul
Nottara numindu-se “Cu capu’ pe
nicovalã”, ºi cu alþi ani în urmã la
Teatrul Ariel din Râmnicu Vâlcea –
“Între ciocan ºi nicovalã” ºi acum, la
Teatrul de Comedie – “Fierarii”,
regizorul spectacolului, H. Mãlãele
fãcând, se pare, o adevãratã pasine
pentru aceastã piesã cãreia i-a
schimbat ºi titlu ºi evoluþia
personajelor.
Ar mai fi de adãugat pentru
originalitatea sa spectacolul de
pãpuºi (marionete) cu Romeo ºi
Julieta de W. Shakespeare, realizart
de Irina Niculescu (fiica celebrei
Margareta Niculescu creatoare de facto a teatrului
Þãndãricã, venitã de la Chicago) la Teatrul Tony Bulandra
de la Târgoviºte.
Desigur ar mai putea fi adãugate cu plus ºi spectacolele

Dragostea-i o nebunie...
...

Cãlin Stãnculescu

Este tema unui

tânãr
festival
internaþional de film
( a ajuns la doar a 26a ediþie), care se
desfãºoarã la finele
fiecãrui august în
frumoasa localitate
de la malul Mãrii
Negre, Varna, centru
turistic major al

Bulgariei vecine.
Iniþiat în urmã cu 27 de ani de profesorul Alexander
Grozev, renumit istoric ºi critic de film, autorul unei
extrem de interesante ºi cuprinzãtoare biografii a
cinematografiei bulgare de la începuturi pânã în prezent,
evenimentul la care am fost invitat ca membru în juriu a
reunit anul acesta peste trei sute de oaspeti din Bulgaria
ºi din Europa, numãrul filmelor proiectate fiind ºi el un
record al istoriei festivalului peste 130. Dar pânã la
evenimentele colaterale competiþiei sã vã prezint colegii
din juriu ºi filmele din concurs.
Claudia Landsberger, care a condus cu eleganþã ºi
tact discuþiile finale despre palmares, este consultant
pentru proiecte de dezvoltare cinematograficã la
Amsterdam, prima preºedintã a European Film
Promotion, care a servit la selecþiile pentru Berlinalã ºi
pentru Fondul de Film din Hamburg. Este ºi dânsa
membrã a European Film Academy. Helmuth Schodel
este scriitor ºi ziarist la importante reviste de cinema din
Germania, cu rubrici de film semnate pentru importante
cotidiene regionale. Luis Diogo este regizor, scenarist ºi
producãtor din Portugalia, cunoscut pentru filmele
Pãcatul Fatal (2013), Noite Gelida em Castelo Branco
(2011) ºi Uma Vida Sublima (2018), ultima operã fiind
asumatã ca scenarist, producãtoir ºi regizor.În fine, dar
nu cea din urmã, Katerina ªpiþa, cunoscutã actriþã din
Rusia,protagonistã a multor piese puse în scenã la Perm
de May Oleinova ºi la Teatrul de Stat pentru Arta
Naþionalã din Moscova, sub regia lui Vladimir Nazarov.
ªi acum câteva cuvinte despre filmele din competiþie.
În afara acesteia filmul de deschidere Rãzboiul rece,
semnat de Pawlik Pawlikowski, onorat cu Premiul de
regie de la Festivalul de la Cannes din acest an, a fost
primit cu îndelungi aplauze din cauza unei perfecte
stãpâniri a subiectului, ce evocã o complicatã love story
în care sunt antrenaþi un bãrbat de 40 de ani ºi o tânãrã
de 17 ani, primul profesor de dans ºi culegãtor de folclor
pentru celebrul ansamblu Mazowse.

În competiþie au figurat 12 filme, premiile fiind doar
patru (Marele Premiu,Premiu pentru regie ºi cele douã
tradiþionale premii de interpretare).
Le fidele este o producþie belgianã, regia Michael R.
Roskam, story-ul fiind bazat pe chimia dragostei nãscute
la prima vedere dintre o conducãtoare de maºini de raliuBenedicte ºi Gino, care deþine un secret periculos, nu
doar pentru el însuºi, dar ºi pentru apropiaþii sãi. Dirijat
cu vervã ºi uneori cu umor, filmul se bucurã de douã
interpretãri de excepþie Matthias Schonaerts ºi Adele
Exarchopoulos, una dintre cele mai tinere interprete care
au în palmares Palme d’Or.
Producþia englezã La mulþi ani, Tobby Simpson
rãmâne o comedie de dragoste care ne propune personaje
ataºante în persoana funcþionarului de la o firmã de
reclame pentru sãpunuri ºi o tânãrã specialistã în
parfumuri ºi arome exotice, pe fundalul unui megafestival
muzical. Interpretul rolului principal Alexander Perkins
a susþinut ºi o interesantã conferinþã de presã vorbind
atât despre aventurile din timpul turnãrii filmului, cât ºi
despre complicata viaþã de actor care trebuie sã-ºi împartã
timpul între scenã ºi micul ºi marele ecran.
Producþia þãrii gazdã, Grãdina infinitã, regia Galin
Stoev, cu Martin Dimitrov ºi Gloria Petkova în rolurile
principale ne propune o dramã urbanã având drept
protagoniºti pe Filip, cu o carierã promiþãtoare în
administraþia publicã, viciatã de mari probleme de
moralitate ºi, Ema, creatoarea unei grãdini ciudate în
magazinul ei de flori, negoþ cu valenþe transcendentale..
Un cuplu aflat în preajma unui dureros divorþ este
prezentat în filmul Orizont, propus sub drapel german,
dar filmat în Georgia, regia – Tinatin Kaºriºvili, cu actori
georgieni. Decantarea sentimentelor, progresia
suferinþelor duc la un final tragic, dar previzibil.
Din Franþa a fost selectat multipremiatul film semnat
de Claire Denis, cu Juliette Binoche în rolul principal
Un Beau Soleil Interieur. Povestea tinerei mãmici, care
pare a nu ºti a gestiona propriile sentimente dupã un
divorþ dureros, rezolvatã cu ajutorul psihiatrului,
interpretat cu sobrietate de Gerard Depardieu.
Mirosul banilor, o excelentã poveste venitã din Turcia,
regia Ahmet Boyacioglu, cu Murat Kilic ºi Sevval Sam în
rolurile principale propune povestea unui taximetrist, care
îºi înregistreazã clienþii pentru nu prea nevinovate ºantaje.
Dar banii sunt folosiþi în scopuri filantropice, pânã când
un important personaj uitã un dosar compromiþãtor pentru
Guvern. De aici story-ul vireazã spre genul thriller negru,
cu final tragic pentru mai toate personajele.
Despre dragoste, regia Vladimir Bortko (Rusia) evocã
o imposibilã pooveste de amor între frumoasa Nina,

Teatrului Naþional din Bucureºti cu capodopera
ionescianã, Regele Moare, realizat de tinerii regizori
Andreia ºi Andrei Grosu (creatorii teatrului Unteatru) în
care Victor Rebengiuc ºi Mariana Mihuþ îºi dau toatã
mãsura talentului lor, fiind rãsplãtiþi ºi cu premiile
UNITER ºi cel cu Livada de Viºini realizat cu distribuþie
excelentã de regizorul georgian David Doiasvili.
S-ar mai putea adãuga la plus,
pentru râvna, pasiunea ºi
regularitatea cu care realizeazã
anual festivalurile de teatru
directorii Teatrelor Nottara ºi
Comedie, Mariana Þepuº ºi George
Mihãiþã, precum ºi dispariþia
eternei directoare a Teatrului
Odeon, Dorina Lazãr.
Iar peste tot ºi toate se poate
observa cu ochiul liber frica
majoritãþii managerilor de teatru
din toatã þara (a se citi Directori)
de a reprezenta piesa originalã care
sã reflecte actuala stare de lucruri
din România zilelor noastre,
recurgând la piesele interbelice ca
de exemplu... escu de Tudor
Muºatescu
În final nu se poate trece cu
vederea dispariþia din viaþa teatralã
a marii actriþe Stela Popescu atât
de iubitã de publicul spectator de
toate vârstele, din toatã þara,
creatoarea de neuitat a rolului Peþitoarei din spectacolul
cu acelaºi nume al teatrului de Comedie (700 de
spectacole) ºi a atâtor cuplete realizate la Televiziune
(Tuþu lui Tãtuþu) cu farmecul ºi humorul pe care-l avea
din plin. Dumnezeu sã-i odihneascã sufletul!
cãsãtoritã cu un profesor de limba chinezã ºi Serghei,
directorul unei bãnci, la rândul sãu cãsãtorit cu copii, care
încearcã sã gãseascã fericirea într-o aventurã fãrã orizont.
Artiºtii cãlãtori (Ungaria0, regia Pal Sandor, cu Gero
Botond, Jasmin Gonzales ºi Sandor Gaspar în rolurile
principale, ne introduce în universul actorilor ambulanþi
de la începuturile secolului al XIX-lea. Un dezertor din
întâmplare se alãturã acestei trupe ce migreazã din Italia,
Austria spre Pesta anilor 1820, pentru a juca într-un teatru
adevãrat . El descoperã dragostea, prietenia, conflictele
ºi împãcãrile inerente unei vieþi colective duse pe roþile
cãruþei cu paiaþe.
Filmul irlandez Tomato Red, regia Juanita W#ilson,
cu Julia Garner,Jake Weary ºi Anna Friel în rolurile
principale propune o felie de viaþã din existenþa unui
tânãr, recent eliberat din puºcãrie care încearcã sã se
adateze unei vieþi idilice la periferia marilor oraºe
americane. Dar corupþia, sãrãcia ºi prejudecãþile devin
obstacole puternice în faþa unor dorinþe, mult prea
modeste, de supravieþuire.
Filmul polonez Reconcilierea (regia Maciej
Sobieszczanski, cu Julian Swiezewski, Jakub Gierszal ºi
Zofia Wichladz, în rolurile principale)ne aduce în lumea
unui lagãr de concentrare polonez de la sfârºitul celui
de-al Doilea Rãzboi Mondial, unii erau internaþi
silezieni, polonezi ºi germani trãdãtori. Franek, Anna ºi
Erwin sunt protagoniºtii unui triunghi amoros început
în 1939 ºi terminat dramatic 6 ani mai târziu.
Une vie, regia Stephane Brize (Franþa) este o biografie
dedicatã unei femei din înalta societate francezã, din
Profonde France, care iubeºte, viseazã, suferã ºi sfârºeºte
ca într-un roman de Balzac.
În fine, un film din Iran, Appendix, regia Hossein
Namazi, Cu Anahita Nemati ºi Amirali Danasi în rolurile
principale ne propune un film mai degrabã social, despre
lipsurile sistemului de asistenþa medicalã ºi
încurcãturile, ce pot deveni tragice, în cazul unui
împrumut de card.
Marele Premiu Afrodita de Aur a mers la Artiºtii cãlãtori
(Ungaria), Premiul juriului pentru regie a fost cucerit de
Le Fidele, iar premiile de interpretare au fost cucerite de
Alexander Perkins (La mulþi ani, TobySimpson), ºi Adele
Exarchopoulos (Le Fidele).
Cu multe secþiuni paralele (printre care ºi o
retrospectivã substanþialã a filmelor româneºti, laureate
la mari festivaluri internaþionale), conferinþe de presã,
competiþia filmelor dedicate tinerilor jurizate de un juriu
de elevi, evenimente cinematografice legate de istorie
(de pildã, Un veac de cinemarusesc), Festivalul
internaþional Dragostea-i o nebunie reprezintã un reper
important pe harta filmicã a Europei. Felicitãri domnule
profesor Alexander Grozev!
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Poezia sau frumuseþea ca senzaþie fizicã (II)
Ei bine, dacã aceasta
este una din cele mai bune
poezii în castelianã, cum
vor fi poeziile care „nu
sunt cele mai bune”, ne
întrebãm. Desigur, în
aceastã carte, întâlnim ºi
versuri de Quevedo, pe
care le-am citat, ºi epistola
lui Anonimo Sevillano ºi
atâtea
alte
poezii
admirabile. Din nefericire,
nu se aflã nici una de
Menéndez y Pelayo, care
s-a exclus din antologie.
Aºadar, eu cred cã frumuseþea se aflã peste tot, cã trebuie
sã o cãutãm direct ºi cã una este frumuseþea (contactul
direct cu frumuseþea) ºi alta este munca sterilã, acest lucru
silnic al bibliografiilor, al cãutãrii surselor, al studierii
manuscriselor. Toate acestea comportã, desigur, o plãcere
intelectualã, dar nu este plãcerea pe care trebuie sã o dea
poezia. Eu am cãutat totdeauna ca studenþii sã simtã
prezenþa poeziei, iar în privinþa surselor, a izvoarelor, ce
conteazã asta. Discutam cu un prieten de-al meu, care a
trãit câþiva ani în Persia, Roy Bartolomew, traducãtorul
lui Omar Khayan. Mi-a spus ceea ce eu deja bãnuiam: cã
în Orient, în general, nu se studiazã în mod istoric
literatura ºi nici filozofia. Persoane ca Deussen ºi Max
Müller, cercetãtori ai filozofiei hinduse, au fost miraþi cã
nu aveau posibilitatea sã stabileascã cronologia
autorilor... Nu existã nici istoria literaturii japoneze, a
literaturii chineze sau persane, întrucât studierea
cronologiei li s-a pãrut strãine sufletului literaturii, al
poeziei.
Cred cã noi putem simþi poezia imediat, iar faptul de a
ºti dacã poezia respectivã este anticã sau contemporanã,
dacã a fost scrisã azi dimineaþã sau acum douã mii de
ani, este aleatoriu. Am citat versuri de Virgiliu, iar
versurile lui Virgiliu sunã admirabil ºi astãzi, ca ºi cum
au fost scrise în dimineaþa aceasta.
Voi încheia citind trei oraþiuni, care, cred, sunt ale unor
marinari fenicieni. Se rugau când nava lor era gata sã se
scufunde (în acest moment ne aflãm în secolul I al erei
noastre). Una din aceste oraþiuni este aºa: „Madre de
Cartago devuelvo el remo”. Madre de Cartago este oraºul
Tir de unde provenea Dido. Apoi: „devuelvo el remo”
(înapoiez vâsla). Aici este ceva extraordinar: faptul cã
fenicianul, care concepe existenþa numai ca vâslaº, ca
navigator, terminând cu viaþa, înapoiazã vâsla pentru ca
alþii sã continue la infinit. ªi acest vers care este încã ºi

Jorge Luis
Borges

Nu neg importanþa romanelor sociale, a unor cãrþi cu
specific naþional sau geografic, chiar a unor tematici
atipice, (cum ar fi cele religioase, devieri sexuale, o boalã
neiertãtoare), dar proclam ca prioritare romanele de
dragoste, ca pe-o simfonie de succes, rostitã de-a lungul
mileniilor. Iubirea între douã persoane de sex diferit,
vibraþiile sufleteºti ale acestora, sau chiar procrearea,
oglinditã artistic ºi aluziv, pasiunea ºi despãrþirea
imprevizibile, – toate sunt antenele libere ale romanelor
de succes, la care ne cuplãm sufleteºte, într-o deplinã
dãruire de sine.
Aceste gânduri mi-au fost declanºate citind microromanul „O cãlãtorie prin lumea sufletului”, semnat de
doamna doctor Veronica Maria Florescu (Editura Rawex
Coms), o autoare cultã, rafinatã ºi talentatã, îmbinând
literatura propriu-zisã cu o temeinicã ºi diversificatã
analizã psihologicã, puternice referiri la fenomenele
complexe ale vieþii, cu noþiuni psihologice, fiziologice,
psihanalitice ºi cu trimiteri evidente la Freud ºi Yung,
adicã la acele dezbateri comparative, aflate la modã în
lumea modernã contemporanã.
Domnul profesor universitar Dr. Ion Dodu Bãlan, în
prefaþã, afirmã: „Cartea, de înaltã calitate, analizeazã
temeinic personajele, cu sondaje psihologice, pe coordonate
psihanalitice, prin autoarea cu un remarcabil talent ºi fineþe,
care captiveazã, prin þinuta intelectualã” (p. 6)
Dar romanul doamnei doctor cuprinde nuanþe mai
profunde. De obicei, tratarea temei iubirii, în literatura
pe care am parcurs-o, se referea la efortul Lui de a o cucerii
pe Ea; la marea lor iubire ºi opoziþia înverºunatã a
familiei; la despãrþiri dramatice, imprevizibile; ºi, tot
mai rar ºi cu mai puþin succes, la cupluri fericite, care

mai patetic: „Duermo, luego vuelvo a remar” („Dorm, apoi
mã întorc sã vâslesc”). Cu alte cuvinte, omul nu concepe alt
destin decât acela de a fi navigant... Apoi, îl avem pe acesta:
„Zei, sã nu mã judecaþi ca pe un zeu, ci ca pe un om pe care
1-a înfrânt marea”; exemplu emoþionant, deosebit de
celelalte deoarece nu reprezintã o supunere în faþa
destinului, ci este gestul disperat al unui om aflat înaintea
morþii ºi care urmeazã sã fie judecat de divinitãþi
neîndurãtoare.
Ei bine, cred cã în aceste trei oraþiuni simþim imediat
prezenþa poeziei. Cu alte cuvinte, în ele
existã actul estetic, care nu se aflã nici
în bibliotecã, nici în bibliografii, nici
în volume închise, nici în studii asupra
familiilor de manuscrise. Nu, este vorba
despre altceva. Este poezia nemijlocitã.
Eu am citit aceste trei oraþiuni ale
marinarilor fenicieni într-o povestire de
Kipling, intitulatã: „The Kind of Man”,
ºi am simþit aceastã îndoialã: aceste
oraþiuni ale marinarilor fenicieni sunt
autentice, cum se spune, or au fost
compuse de Kipling, care era un mare
poet ºi deci capabil sã le compunã? Sã
vedem ambele posibilitãþi, sã vedem
cele douã „coarne” ale dilemei.
În primul caz este vorba de oraþiuni
autentice ale marinarilor fenicieni,
oameni ai mãrii, oameni care nu
concepeau viaþa decât pe mare. Deci,
acestea au trecut din fenicianã, sã
spunem în greacã, din greacã în latinã,
din latinã în englezã, iar Kipling le-a
rescris.
Acum sã vedem cealaltã posibilitate. Un mare poet,
Rudyard Kipling, ºi-a imaginat marinarii fenicieni, dar el,
în vreun fel se afla aproape de ei; el, de asemenea, era un
om al mãrii; el concepea viaþa ca o viaþã a mãrii ºi atunci ia venit în gurã aceste cuvinte, care posibil nu le-au rostit
marinarii, dar pe care ar fi putut sã le spunã. La drept vorbind,
pentru noi (dat fiind cã toate acestea s-au întâmplat în
trecut; anonimii marinari fenicieni au murit, Kipling a
murit) ce conteazã care din aceste fantasme a scris versurile.
Versurile sunt durabile ºi splendide.
Din punctul meu de vedere, frumuseþea este o senzaþie
fizicã, este ceva ce simþim cu tot corpul; ea nu este rezultatul
unei judecãþi, nu ajungem prin intermediul unor reguli la
ea. Frumuseþea ori o simþim, ori n-o simþim.
Nota traducãtorului:
La câteva zile dupã aceastã conferinþã despre poezie,
criticul A. M. Vinelli a publicat o observaþie sau, cum a

Un roman atipic de
dragoste
strãbat drumul vieþii ca într-o nuntire de flori.
Dar iatã cã acum autoarea parcurge acest drum în sens
invers: adicã femeia este cea care se strãduieºte sã
cucereascã un bãrbat superb; mai mult încã, dupã un lung
efort ºi inteligente discuþii de treptatã dezvãluire, aflãm cã
temperamentala doamnã Adela Ionescu nici nu reuºeºte în
demersurile sale erotice, deºi ar fi avut suficiente argumente
sã fie victorioasã.
O acþiune simplã, fireascã ºi cu atât mai convingãtoare.
Undeva, pe malul mãrii, un domn cult ºi rafinat, singuratic
ºi independent, cu pãrul grizonat, elegant ºi retras, stã în
gazdã la o fostã doctoriþã, care, în urma unor probleme de
sãnãtate ºi a altor dezamãgiri, ºi-a vândut casa pãrinteascã
de la Bucureºti, cumpãrându-ºi o vilã cu grãdinã, în satul
acela de pe malul mãrii (care abia mai târziu va deveni
oraº), trãind din gospodãrie ºi primind în gazdã domni
veniþi la plajã – fie creatori, cum este cazul lui Victor, om
de ºtiinþã ºi scriitor, fie romantici ºi rãtãcitori pe meleagurile
dobrogene.
Dar Adela nu este nici ea doar gazdã, ci ºi pianistã,
colecþionarã de obiecte de artã ºi, mai ales, fiica unor mari
muzicieni, foºti cântãreþi la Operã, pe care-i evocã adesea,
cu dragoste ºi pasiune.
Si, cum avusese in tinereþe o decepþie sentimentalã cu
arhitectul Dan, acum era cu atât mai disponibilã cu cât
pãrea de frumoasã, iar studiile sale psihologice ºi filosofice,
cuplate pe vastele cunoºtinþe medicale, încearcã o
descifrare a tainelor adânci ale misterului omenesc: „Îºi
locuia lãcaºul trupului frumos structurat, impresionant ºi

Urmare din numãrul trecut
numit-o, el, cu eleganþã, „o precizare”. Întrucât
„precizarea”, ne-a surprins plãcut pe noi, românii, aflaþi
atunci pe acele meleaguri latino-americane, vom reda
pãrþile principale din nota apãrutã în presa argentinianã.
Dar, iatã textul: „Chiar ºi în eroare, erudiþia lui Jorge
Luis Borges este totdeauna prodigioasã...” În recenta
conferinþã despre Poezie, Borges a afirmat urmãtoarele:
„...Voi cita acum trei oraþiuni, care, cred, sunt ale unor
marinari fenicieni”... ªi, mai
departe: „Eu (Borges) am citit aceste
trei oraþiuni ale marinarilor fenicieni
într-o povestire de Kipling,
intitulatã „The Kind of Man”...
În realitate, precizeazã criticul, este
vorba de „The Manner of Men”, una
din povestirile din „Limits and
Renewals” (Limite ºi Orizonturi,
1932). Este necesarã, a adãugat el,
încã o eratã: „Din cei trei marinari
(mai exact, cãpitani), numai primul,
Quabil, este fenician; al doilea,
Sulinor, este dunãrean din Dacia,
regiune istoricã ce corespunde,
teritoriului actual al României, iar
ultimul, Betico, tânãr spaniol,
probabil din insulele Baleare”.
În felul acesta, subliniazã autorul
notei critice, se înþelege cu absolutã
claritate momentul ales de Borges
din opera lui Rudyard Kipling. Este
momentul în care poetul englez redã
lungul dialog dintre trei oameni ai
mãrii, diferiþi ca origine ºi vârstã, dar înfrãþiþi prin
profesiunea lor comunã ºi durã. De aceea, dupã ce
fiecare ºi-a spus propria rugãciune în faþa morþii, Quabil
conchise: „dar pentru noi, la sfârºit, totul va fi la fel.”
Acest sentiment fraternal este accentuat de Kipling
câteva rânduri mai jos. „Aºa ºi trebuie sã fie, a rãspuns
Sulinor (dacul – n.tr.); noi am mâncat din acelaºi blid
multe sãptãmâni, iar la noi, la Dunãre, acest lucru
creeazã o legãturã între oameni”.
Acum, aratã Borges în finalul conferinþei sale, voi
încheia cu un remarcabil vers, al acelui poet care în
secolul al XVII-lea ºi-a luat numele ciudat de poetic de
Angelus Silesius, vers care constituie sinteza a tot ceea
ce v-am spus aici ºi pe care îl voi reda în spaniolã, pentru
ca sã-l înþelegeþi ºi dumneavoastrã: „Trandafirul, fãrã
un motiv anume, înfloreºte pentru cã înfloreºte”.
Traducere de Valeriu Pop
atrãgãtor, cu o demnitate reþinutã ºi înainta printre
întâmplãri, cu gândurile pline de înþelegere ºi rãbdare,
luminate de bine ºi frumos în marea revãrsare a
existenþialitãþii” (p. 8).
Cu astfel de calitãþi, te întrebi de ce cuceritoarea nu
are succes în faþa unui domn de seama ei, mai ales cã
unele aluzii ºi propuneri ale sale sunt evident: “Adela
se aºezã la pian ºi începu sã cânte. Cu claritatea
sonoritãþii tuºatã pe clape pasional, trecea melosul
tulburãtor prin trãirile ei rãscolite, înaripând clipa
simþirii omeneºti, înãlþând-o” (p. 29).
Dar, atunci când îi descoperã pasiunea, Victor,
prudent, o anunþã, pe neaºteptate, cã va pleca în curând
la Bucureºti: „Victor intui cã femeia din faþa lui urma
sã-i propune ceva, ce el nu ºi-ar fi dorit sã audã, de
aceea o întrerupse ºi-i spuse: – Adela dragã, mi-am
amintit cã unul dintre editorii mei, de altfel ºi bun
prieten, rãmãsese sã lucreze singur, ajutorul lui
îmbolnãvindu-se (…) Aºa cã am hotãrât sã plec chiar
mâine” (p. 99).
De fapt, este un roman fãrã cuceritori ºi învinºi, o
cãutare de sine, fãcutã într-un mod profund, de o
doctoriþã inteligentã în descoperirea de sine, invitândune ºi pe noi la aceastã trudã de a ne afla, altfel decât
apãrem superficial, în faþa celorlalþi.
Romanul „O cãlãtorie prin lumea sufletului” îºi
justificã, pânã în final, titlul: autoarea nu ne prezintã o
poveste de dragoste; ºi aºa foarte interesantã, prin
deplasarea personajelor, în plan sentimental, chiar ne
invitã la o cãlãtorie psihologicã – pe care, mãrturisesc
am fãcut-o cu plãcere, alãturi de o partenerã
binecuvântatã cu multe calitãþi, inclusiv talentul literar
deosebit.
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PE ULTIMA SUTÃ DE METRI
Vitralii
Oameni
care au fost
A lãturi de învãþãtori

–
luminãtorii satului – perieþenii au
avut noroc ºi de niºte oameni la
fel de luminaþi, care în vremurile
de dinaintea tancurilor staliniste
, au fost alãturi de obºte, ajutândo sã se dezvolte, sã prospere. Sunt
familii cu rãdãcina în numele dintâi al locului, care s-au
impus prin hãrnicia ºi cinstea lor, prin sfatul bun ºi umãrul
alãturi de nevoiaºi. Amintesc câteva nume vechi care, în
timp, au alcãtuit adevãrate dinastii locale: Drãghici –
Drãghiceºtii; Ghimiº – Ghimiºeºtii; Barbu – Bãrbuleºtii;
Cosma – Cosmeºtii; Antonescu – Antoneºtii; Florea –
Floreºtii; Preoteasa – Preoþeºtii; Fântânaru – Fântânenii;
Gãbunea – Gãbuneºtii. Unii au fost mai înstãriþi,
proprietari de pãmânt – ca Fântânenii ºi Gãbuneºtii (care
au construit ºcoli ºi-au ctitorit biserici); dar toþi aveau
pentru ce sã dea ºi sã primeascã „bunã ziua”. Erau ºi
ceva sãraci: puþini loviþi de soartã, mai mulþi leneºi care,
ca sã scape de munca grea a câmpului, se bãgau slugi pe
la grajdurilor boierilor, îngrijind de vite. Cei sãraci, dar
cinstiþi, cu mai puþin pãmânt, luau loturi în dijmã de la
cei mai avuþi ºi trãiau destul de bine. Þigani nu existau
în comuna Perieþi; aº zice cã nici în altele, din apropiere:
Bãlteni, Schitu.
Din acele familii cu urice în temelia satului se alegeau
primarii, notarii, alþi slujbaºi trebuitori obºtii. Au rãmas
în conºtiinþa locului numele unor primari ca: Antonescu,
Preoteasa, Cosma. În toate împrejurãrile, aceste familii –
devenite încrengãturi cu zeci ºi sute de urmaºi – au dat
seama cu onoare de virtuþile lor. Mai ales în vremuri de
supremã încordare, ei au fost alãturi de þarã. Nu ºtiu sã se
fi ridicat vreun general dintre ei (colonei, da!) dar fiecare
a fost erou pe câmpul de luptã al celor douã rãzboaie
mondiale. Aº da un exemplu din cel de-al doilea mãcel,
desprins din monografie: Florea I. Ion (din neamul
Floreºtilor amintiþi mai sus) – nãscut la 21 august 1916
(când þara intra în primul mãcel). A luptat pânã la Cotul
Donului. A fost rãnit de douã ori. Prima oarã la 23
noiembrie 1943, când a fãcut parte dintr-un pluton de
sacrificiu. Apoi în 1944, la trecerea peste râul Tisa, când
a cãzut prizonier. Avea 96 de ani, când rememora unele
întâmplãri prin care a trecut. Am reþinut douã. Prima s-a
petrecut lângã Odesa, dupã cucerirea ei de cãtre armata
românã. S-a dus, împreunã cu trei camarazi, sã coseascã
niºte fân pentru cai. Într-o lizierã de pãdure au fost prinºi
de partizani – ºi aºezaþi în genunchi spre a fi executaþi.
În momentul când ruºii îºi pregãteau puºtile-mitralierã
ºi boscorodeau ceva în limba lor, a fugit, prãvãlindu-se
pe o coastã la vale. Gloanþele i-au gãurit vestonul, dar el
a scãpat. Celãlalt moment s-a petrecut în prizonieratul la
nemþi. Odatã nu a putut merge la muncã ºi, rãmânând în
lagãr, a mers la o baracã vecinã, a prizonierilor englezi,

Ion Andreitã

care primeau ceva ajutoare de hranã de la Crucea Roºie.
A adunat din lada de gunoi niºte coji de cartofi, le-a
înºirat pe-o sârmã ºi-a încercat sã le prãjeascã aprinzând
niºte hârtii de pe jos. A fost prins de gardieni ºi bãtut
pânã ºi-a pierdut cunoºtinþa.
Dar el a avut noroc sã se întoarcã acasã. Mulþi, foarte
mulþi alþi ostaºi români, aflaþi în floarea tinereþii, au rãmas
în gropi anonime ori înscriºi pe crucile cimitirelor ce
împânzeau continentul.
Pentru cinstirea celor trei sute de eroilor din comuna
Perieþi cãzuþi în primul rãzboi mondial – în luptele de la
Jiu, Mãrãºti, Oituz, Mãrãºeºti – s-au ridicat, în anul 1922,
douã monumente: unul la Primãrie, celãlalt la ªcoala
Mierleºti. Între numele celor jertfiþi pentru þarã, trei mã
cutremurã ori de câte ori pun o floare pe lespedea albã:
Dinu Ion, Andreiþã Florea ºi Andreiþã Ilie. Sunt nume al
cãror sânge urcã înviforat în sângele meu. Au scãpat de
glonþul morþii alte douã nume de acelaºi sânge: Lincã ºi
Iliescu. Trebuie sã explic aceastã „enigmã” onomasticã.
Tatãl meu, Andreiþã Marin, nãscut în anul 1895, s-a numit
mai întâi Iliescu. Aºa era pe atunci, mi-a spus el. Pleca
þâncul la ºcoalã, ºi învãþãtorul îl întreba: Cum te cheamã,
bãieþaº? Constantin, rãspundea þâncul. Constantin ºi mai
cum? Nu ºtiu. Cum îl cheamã pe taicã-tãu? Ion. Dar pe
bunicu-tãu? Ilie. Foarte bine, conchidea dascãlul – sa
ºtii cã pe tine te cheamã Iliescu, Iliescu Constantin. Alþii,
tot din familia mea, s-au numit Ghimiº, Dinu ori Lincã.
Aºa au primit „acte de identitate” cei 12 fraþi ai tatei – ºi
unii dintre ei au rãmas cu ele toatã viaþa. Familia noastrã
se trage din vechiul neam al Ghimiºeºtilor – ºi aºa s-a
numit pânã prin a doua jumãtate a secolului XIX. Atunci
a apãrut primul Andreiþã. Era un venetic din pãrþile
Gorjului, plecat în lume sã se arãneascã – ori sã scape de
cine ºtie ce alte necazuri. S-a însurat aici, în Perieþi, cu o
fatã din neamul Ghimiºeºtilor. Trebuie sã fi fost el cineva,
sã fi însemnat ceva, de-a putut sã-ºi ia nevastã din acest
neam fãlos. Acel Andreiþã a fost bunicul tatei – ºi
strãbunicul meu. Iar numele s-a impus mai târziu, când
tatãl meu, devenit notar al comunei – din 1925, vreme
de 20 de ani – a cercetat arhive edificatoare. (Parantezã.
Student fiind, primesc un plic pe numele meu. Desfac,
citesc – ºi nu prea înþeleg. Când mã uit mai atent, îmi
dau seama cã nu mi adresa mie – ºi nu venea de la tatãl
meu. Era trimis de un Andriþã, pentru studentul Andriþã.
Venea din comuna Bãrbãteºti-Gorj. Adrisantul era un
coleg de cãmin, student la Istorie. Când ne-am întâlnit,
avea ºi el în mânã un plic pe numele Andreiþã. Semn cã
acolo, în Gorj, erau mulþi de-alde Andriþã, Andreiþã –
încã o dovadã în favoarea strãbunicului meu).
Revenind la Monumentul Eroilor din comuna Perieþi,
aº mai adãuga un fapt. Tatãl meu, Andreiþã Marin,
împreunã cu fratele sãu, Andreiþã Paraschiv, au luptat la
Mãrãºeºti alãturi de tatãl lor, Dinu Ion. Într-o luptã la
baionetã, tatãl lor (bunicul meu) a fost ucis. Cei doi fraþi
ºi-au îngropat, plângând, tatãl – ºi-au mers mai departe.
…Pânã la al doilea rãzboi mondial, în Ziua de Înãlþarea
Domnului nostru Iisus Hristos, se fãcea parastas eroilor,
elevii participau la slujba de pomenire, depuneau flori
la monumente, cântau cântece patriotice, începând cu
Imnul Eroilor: Presãraþi pe-a lor morminte / Ale laurilor
foi / Sã le fie dulce somnul / Fericiþilor eroi…

Festivalul-concurs Naþional de Literaturã „Moºtenirea
Vãcãreºtilor” , ediþia a L-a, Târgoviºte, 2 - 4 noiembrie 2018
Concursul se adreseazã creatorilor de literaturã din toatã þara, care nu au împlinit 40 de ani, indiferent dacã sunt
membri ai uniunilor de creaþie sau au publicat volume de autor.
Concursul urmãreºte sã descopere, sã sprijine ºi sã promoveze o literaturã de certã valoare umanist-esteticã, deschisã
tuturor abordãrilor, cãutãrilor ºi inovaþiilor din interiorul oricãror experienþe ale canonului specific românesc ori
universal. Concurenþii – care pot participa la una sau mai multe secþiuni - se vor prezenta la concurs cu un grupaj de
maxim 10 titluri pentru secþiunea de poezie, 3 proze, însumând maximum 8 pagini la secþiunea prozã scurtã, 1-2 piese
(inclusiv pentru copii), pentru secþiunea teatru scurt. Se pot aborda teme la alegere. Pentru secþiunea eseu, este
necesarã o lucrare de circa 4–5 pagini, pe tema: „Literatura premodernã târgoviˆteanã din perspectiva unirii.”
Lucrãrile trebuie editate în word, cu fontul Times New Roman, corp 12, la un rând ºi jumãtate. Acestea vor avea un
motto, ce se va regãsi într-un plic închis, conþinând un CV detaliat (numele concurentului, data naºterii, activitatea
literarã, adresa ºi, obligatoriu, numãrul de telefon) ºi vor fi trimise prin poºtã (imprimate pe hârtie ºi pe un CD), pânã
la data de 30 septembrie 2018, pe adresa: Centrul Judeþean de Culturã Dâmboviþa, str. A. I. Cuza nr.15, cod poºtal
130007, Târgoviºte. În cazul în care lucrãrile vor fi trimise prin poºta electronicã (e-mail –
strategiiculturale@yahoo.com), acestea vor fi însoþite de un motto, precum ºi de un CV (care sã cuprindã datele
personale solicitate mai sus), organizatorii asigurând confidenþialitatea acestora pânã ce juriul va delibera ºi va
stabili premianþii ediþiei. Concurenþii care nu vor trimite toate datele de identificare vor fi eliminaþi din concurs.
Concurenþii care au obþinut un premiu la una dintre secþiuni, în ediþiile anterioare, se vor putea înscrie în concurs
doar la o altã secþiune.
Nu vor participa la concurs lucrãrile care vor fi trimise dupã 30 septembrie 2018, data poºtei.
Premianþii vor fi invitaþi de cãtre organizatori în zilele 2 ºi 4 noiembrie 2018, la Târgoviºte, la manifestãrile
organizate în cadrul Festivalului-concurs Naþional de Literaturã „Moºtenirea Vãcãreºtilor” – ediþia a L - a, 2018.
Premiile vor fi acordate concurenþilor, în vechea Cetate de Scaun, cu ocazia festivitãþii de premiere a concursului,
ce va avea loc pe data de 3 noiembrie 2018. Lucrãrile premiate vor fi publicate într-un volum editat de Centrul
Judeþean de Culturã Dâmboviþa.
Relaþii suplimentare:
Centrul Judeþean de Culturã Dâmboviþa – telefon-0245/611184; e-mail – strategiiculturale@yahoo.com, web
www.cjcd.ro (unde vor fi publicate ºi rezultatele finale).

G.Th.
Popescu

Un rest
de luminã
În toamnã drumurile se fac lungi
ºi privirea mea puþin strãinã
Doamne, ce dor îmi era de Ea
...deºi cuvinte prea multe nu am a-i spune.
Las deci versul, sã încline
morile de vânt cu aripile frânte
în tufele de cãtinã - arzânde
Înspre lacome zãri ºi gorgane
umbra paºilor se retrage
cu vântul pustiu - care plânge
Cuvinte prea multe nu am a-i zice...
Paseri cu pliscul de apã
e amintirea ei
- în pleata-i neagrã de reginã-nomadã
necheazã un cal alb.
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ATELIERUL ARTELOR VIZUALE

ION AUREL GÂRJOABÃ

I

„ on Aurel Gârjoabã are o viziune pronunþat agresivã,
viguroasã, fermã în fiecare dintre gesturile picturale.
Compoziþiile, naturile statice ºi peisajele sale atestã,
fiecare în parte, o naturã luminoasã care nu se lasã în
voia instinctului ºi a momentului. Expresivitatea sa
provine dinãuntrul fiinþei ºi trece de fruntariile acesteia.”
Octavian Barbosa – critic de artã
în Revista „ARTA” nr. 12 / 1998
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