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Cãtãlina Drãgulin

Editorial
Pledoarie pentru modestie ºi mãsurã
Cu câtva timp în urmã m-am întors de la un festival literar dintr-un oraº
moldovean. Evident, impresiile de acolo au fost ºi sunt încã multe. ªi despre
premianþii (fiindcã a fost ºi un concurs) ºi despre lucrãrile laureaþilor ºi despre
participanþi, despre nivelul manifestãrii, organizare etc. etc.
Întrucât de-a lungul anilor ºi de-a lungul þãrii am participat la fel de fel de
manifestãri culturale din oraºe mai mari sau mai mici nu mi-a fost greu sã fac
unele comparaþii sau apropieri între amintirile personale ºi cele întâlnite de aceastã
datã, la amintitul festival. Cum lesne ºi de cãtre oricine se poate deduce au fost ºi
de aceastã datã ºi bune ºi mai puþin bune. ªi lucruri lãudabile ºi momente, opinii,
scene discutabile.
Nu despre ele mi-am propus sã scriu aici, fiindcã faptele relevante ori mai puþin
relevante ºi-ar putea gãsi, eventual, locul într-un comentariu, sau într-un reportaj
de la faþa locului.
La amintitul festival, când s-a ajuns la festivitatea de premiere, unul dintre
laureaþii pentru debut , invitat sã spunã câteva cuvinte dupã primirea premiului,
a vorbit nici mai mult nici mai puþin de desãvârºirea ºi completarea operei mele
ceea ce mi s-a pãrut nu numai neavenit, ci ºi deplasat. Cum altfel ar putea fi
catalogatã o asemenea spusã când este emisã de un tânãr care abia a debutat cu
un volum de versuri despre care nu ºtiu sã se fi fãcut vâlvã în presa literarã. Dacã,
de pildã, ar fi fost cazul unui Nicolae Labiº, un geniu recunoscut ca atare de cãtre
toatã lumea aº mai fi înþeles. Dar aºa?
Deºi poate pãrea de domeniul anecdoticului sau de cel al folosirii nepotrivite a
unui/unor termeni, cazul mi se pare cã meritã, totuºi, a fi adus în discuþie, întrucât
el reflectã o anume concepþie ºi mai ales o atitudine care þin de lipsa mãsurii ºi
poate ºi de un orgoliu fãrã acoperire.
Ne amintim cu toþii cã Tudor Arghezi (ºi nu numai el) atunci când ºi-a editat
opera (ºi, slavã Domnului, la acea datã avea o operã ce intrase deja în istoria literaturii
naþionale!) a avut modestia ºi decenþa de a-ºi numi suita de volume scrieri ºi nu
opere , cu toate cã aceastã din urmã denumire avea ºi acoperire ºi recunoaºtere din
partea contemporanilor (ºi nu numai a lor, cum s-a vãzut mai târziu).
La nici douãzeci de ani ºi încã de la primul tãu volum sã vorbeºti în public
despre opera ta, mi se pare, cum am sugerat deja, cu totul exagerat. Cã visezi sã
ai în viitor o operã, sã þi-o construieºti, prin ani ºi prin experienþã literarã, e cu
totul altceva ºi intrã în domeniul aspiraþiilor oricãrui scriitor. Dar aºa?
Autoevaluarea peste mãsurã ºi peste posibilitãþile proprii , exagerând ºi afiºând
public un orgoliu exacerbat poate prilejui, într-adevãr, un efect, un succes de
moment, însã în nici un caz nu are darul de a conduce la propulsarea scriitorului
în cauzã în prim planul literaturii, fiindcã ºi critica literarã ºi istoria literarã îºi au
criteriile, judecãþile lor.
De aceea, extrapolând ideea, mai cred cã ºi unii autori, ajunºi, biologic vorbind,
la vârste înaintate, considerându-se nedreptãþiþi de comentatori ar trebui sã întoarcã
ocheanul, lucid, cãtre sine ºi cãtre scrierile lor, întrebându-se care sunt cauzele
tãcerii celor de la care se aºteaptã sã fie firitiziþi cu elogii.
Domnilor care vã simþiþi vizaþi, mã auziþi?

ce ai de fãcut acum
trebuie fãcut acum
iar pentru mâine altã datã
în alt anotimp
vei face atunci
acum spune ce ai de spus
dãrâmã ce ai de dãrâmat
înalþã ce ai de înãlþat
trãieºte ce ai de trãit
aºa ºi în zilele urmãtoare
toatã viaþa
trãieºte ce ai de trãit
cã de fãcut nimic
îþi rãmâne
toatã moartea
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AGENDÃ CULTURALÃ
ªcoala prozatorilor târgoviºteni

Consecventã cu programul pe care ºi l-a propus acela de a valorifica patrimoniul cultural dâmboviþean, Societatea
Scriitorilor târgoviºteni a organizat, în ziua de 10 septembrie a.c., simpozionul naþional intitulat ªcoala prozatorilor
târgoviºteni , ediþia a III-a, cu tema Receptarea criticã a operei lui Radu Petrescu , în cadrul cãruia au prezentat
comunicãri Aurel Maria Baros, Petre Gheorghe Bârlea, Margareta Bineaþã, Mihai Cimpoi, George Coandã, Theodor
Codreanu, Tudor Cristea, Ana Dobre, Dumitru Augustin Doman, Nicolae Georgescu, Nicolae Ionel, Daniela Olguþa
Iordache, Marin Neagu, Eugen Negrici, Nicolae Oprea, Victor Petrescu, Florentin Popescu, Nicolae Scurtu, Mihai
Stan, Emil Stãnescu ºi Toma George Veseliu.
Toate textele comunicãrilor au fost publicate într-un volum finanþat de Consiliul Local Municipal ºi Primãria
Municipiului Târgoviºte ºi îngrijit de cãtre Mihai Stan, lansat ºi el în tot ziua manifestãrii.
Constatãm cu bucurie cã forurile locale târgoviºtene sunt de câþiva ani încoace foarte receptive le fenomenul
cultural dâmboviþean (simpozionul ºi volumul actual, precedate de alte douã consacrate lui Costache Olãreanu ºi
Mircea Horia Simionescu stau mãrturie pentru aceasta), pentru care meritã nu numai felicitãrile noastre, ci ºi ale
tuturor iubitorilor de literaturã, dat fiind cã astfel de manifestãri sunt menite sã depãºeascã circumstanþialul ºi
contextul actual ºi sã devinã momente de referinþã ºi în istoria literaturii ºi culturii naþionale. (Fl. Popescu)

Autografe
în premierã
Theodor Damian

Ideea de Dumnezeu
în poezia lui Eminescu
(Editura Eikon, Bucureºti, 2016)

Medalion Coman ªova, omul ºi scriitorul
În cadrul Târgului de carte Libris , desfãºurat la Piatra Neamþ în perioada 12-18 septembrie a.c., în ziua de joi 15
septembrie a fost programat ºi a fost prezentat un medalion literar consacrat poetului Coman ªova. Despre scriitor au
vorbit Cristian Livescu, Mihai Merticaru ºi Florentin Popescu. La sfârºit cel omagiat astfel a acordat autografe pe
douã recente apariþii editoriale, poeme în versuri românã/spaniolã ºi românã/francezã. Totodatã dl. Coman ªova a
destãinuit publicului câteva dintre cele mai frumoase amintiri din copilãrie ºi din ºcoalã, vorbind cu cãldurã despre
meleagurile nemþene, unde ºi-a petrecut unii din cei mai frumoºi ani ai tinereþii. (Rep.)

Festivalul-Concurs Naþional de Literaturã
Moºtenirea Vãcãreºtilor
În organizarea Centrului Judeþean de Culturã Dâmboviþa, a Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni, a Bibliotecii Judeþene
I.H. Rãdulescu , a Complexului Naþional Muzeal Curtea Domneascã , cu sprijinul Uniunii Scriitorilor din România,
se desfãºoarã Concursul Naþional de Literaturã Moºtenirea Vãcãreºtilor , cu patru secþiuni de creaþie (poezie, prozã
scurtã, eseu ºi teatru scurt), ajuns anul acesta la ediþia a XLVIII-a. Concursul se adreseazã creatorilor din toatã þara, care
nu au împlinit 40 de ani, indiferent dacã sunt membri ai uniunilor de creaþie ori au 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 romanesc
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, 12 piese de teatru scurt (inclusiv piese pentru copii), pentru secþiunea teatru scurt. Se pot aborda teme la alegere. La
secþiunea eseu ( douã lucrãri de circa 4-5 pagini), tema este Literatura românã premodernã la Târgoviºte .
Lucrãrile vor fi editate în word, cu caracter 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 25 octombrie 2016, 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 (datele personale solicitate mai
sus), organizatorii asigurând confidenþialitatea acestora pânã ce juriul va delibera ºi va stabili premianþii ediþiei.
Concurenþii care au obþinut un premiu la una dintre secþiuni, în ediþiile anterioare, se vor putea înscrie în concurs
doar la o altã secþiune.
Concurenþii care nu vor trimite toate datele de identificare (în special data naºterii) vor fi eliminaþi din concurs.
Nu vor participa la concurs lucrãrile care vor fi trimise dupã 25 octombrie 2016, data poºtei.
Lucrãrile premiate vor fi publicate într-un volum editat de Centrul Judeþean de Culturã Dâmboviþa, în colaborare
cu Editura Bibliotheca .
Relaþii suplimentare: Centrul Judeþean de Culturã Dâmboviþa telefon-0245/611184; e-mail
strategiiculturale@yahoo.com sau pe pagina www.cjcd.ro (unde vor fi publicate ºi rezultatele finale). (Organizatorii)

Cartea mea cuprinde câteva teme ale operei
eminesciene mai puþin abordate pânã acum, precum:
Pesimism ºi credinþã, dorul de Dumnezeu, Ortodoxia
esteticii morþii, credinþã ºi evlavie, influenþe creºtine,
ideea morþii ºi revelaþia prototipului aºa cum mi s-au
revelat ele în poezia Luceafãrului, argumentându-le cu
texte eminesciene .

Dumitru Brãneanu

Destrãmarea lumii
(Editura Ateneul Scriitorilor, Bacãu, 2016)

Ofer cititorilor mei, la acest al nouãlea volum de
poezie, câteva versuri pe care le consider emblematice:
Viaþa noastrã o moarte ce creºte lent/ Atâta întuneric
scot ºoaptele pe prund/ Prea mult de noapte firii mã
pãtrund,/ Sunt neliniºtea ce urcã prin prezent.

Florentin Popescu

Furca ºi alte povestiri
(Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2016)

Concurs Naþional de Poezie Traian Demetrescu
Sub egida Consiliului Local ºi a Primãriei Municipiului Craiova, Casa de Culturã Traian Demetrescu din Craiova
organizeazã, în perioada 1-5 noiembrie 2016, Sãptãmâna TRADEM , în cadrul cãreia va avea loc ºi ediþia a XXXVIIIa a Concursului Naþional de Poezie Traian Demetrescu . Concursul va avea o secþiune de creaþie ºi una de traduceri.
Programul activitãþilor din cadrul Sãptãmânii TRADEM va fi fãcut public pe site-ul Casei de Culturã Traian
Demetrescu (www.tradem.ro), pe pagina de facebook (https://www.facebook.com/tradem.ro) ºi în presa scrisã.
Lucrãrile pentru concursul de creaþie, constând în grupaje de 5-7 poezii, redactate (dactilografiate) în câte 3
exemplare, vor fi trimise numai prin poºtã, pânã la 10 octombrie a.c., data poºtei, pe adresa:
Casa de Culturã Traian Demetrescu , Str. Traian Demetrescu, nr. 31, Craiova, jud. Dolj, cu menþiunea PENTRU
CONCURSUL DE POEZIE «TRADEM» .
Poeziile trimise nu vor purta semnãturã, ci un motto ales de autor. Plicul cu poeziile va conþine un alt plic
închis, care, în loc de adresã, va purta acelaºi motto , iar în interiorul lui se vor menþiona numele ºi prenumele
autorului, vârsta, adresa ºi numãrul de telefon al acestuia.
La concurs pot participa creatori care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor din România ori ai altor asociaþii de
scriitori ºi care nu au publicat un volum individual de poezie.

Trecutul ne urmãreºte pretutindeni, iar povestirile de
aci sunt transfigurãri ale unor întâmplãri mai vechi, cãrora
le-am dat sensuri noi, provocând cititorul sã caute,
precum Umberto Eco, sensurile vieþii în copilãrie ºi mai
târziu...

Vladimir Udrescu

Telegarii de poºtã
(Editura Tipo Moldova, Iaºi, 2016)

Sãrbãtoriþii noºtri în Luna lui Brumãrel
Ei sunt statornici prieteni ºi harnici colaboratori ai revistei Bucureºtiul literar ºi artistic:

Ion Dodu Bãlan (n. 5 octombrie 1929), profesor universitar, dr., critic ºi istoric literar. Senior editor
Coman ªova (n. 18 octombrie 1933), poet, dramaturg ºi publicist. Fondator (alãturi de Florentin
Popescu) ºi director al revistei
Nicolae Dan Fruntelatã (n. 10 octombrie 1946), poet ºi publicist. Colaborator permanent
Iuliana Paloda-Popescu (n. 30 octombrie 1960), poetã ºi artist plastic. Redactor
Marcela Marica (n. 10 octombrie 1967), editor.
Tuturor un simbolic buchet de flori ºi un cãlduros La mulþi ani!

O repede ochire îndrãgostitã , dar salubrã ºi
necomplezentã, din zepelin, asupra câtorva literaþi,
titluri, momente si etape din literatura noastrã cea de
toate zilele...
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Poet al românismului, o ipostazã a sufletului naþional
În 1899, un nume nou, puþin cunoscut ºi cu rezonanþe
cam aspre, venea de peste munþi, din Transilvania. Era
George Coºbuc, cel care trimitea, din Sibiu, de la
Bucureºti, spre republicare, poemul Nunta Zamfirei,
apãrut cu câteva luni mai devreme în Tribuna lui Ioan
Slavici.
De când s-au dus Creangã,
Eminescu ºi Alecsandri, literatura
lâncezeºte la noi , observa Titu
Maiorescu într-un studiu consacrat, în
1898, lui Victor Delamarina (Critice,
III, p. 199). Constatând o evidentã
obosealã în rândurile scriitorilor din
România, pontiful Convorbirilor
literare continua : Tocmai în
momentul când dincoace de Carpaþi
par a se fi sleit puterile literare, dupã
producerea relativ mare din anii 18701890, românii de dincolo primesc
impulsiunea datã de noi ºi continuã
ei înºiºi miºcarea. Poezia li se trezeºte
din somnul cel de moarte , în care o
adânciserã cenuºa etimologismului de la Blaj ºi pãtura
groasã a germanismelor, amândouã duºmanele limbii
populare (Critice, III, p. 200). Probabil cã aceastã
dezmorþire a forþelor creatoare se producea sub înrâurirea
binefãcãtoare a spiritului critic de la Convorbiri literare,
sub influenþa discuþiilor din societatea literarã România
junã, a românilor studenþi la Viena, ori sub înrâurirea
propagandei lui Ioan Slavici, realizatã prin paginile
Tribunei. Într-un asemenea climat apar poeþi ca
Lucreþia Suciu, Ioan Popovici-Bãnãþeanu, Victor Vlad
Delamarina, talente reale a cãror dezvoltare a frânt-o
însã brutal o moarte prematurã.
Deasupra tuturor promisiunilor, sublinia categoric
Titu Maiorescu, stã incontestabil marele talent al poetului
George Coºbuc. Cã s-a putut forma un asemenea poet în
Transilvania (ºi relativ format, precum apare astãzi, ne-a
venit el în 1890 de la Sibiu) este dovada cea mai sigurã
despre transmiterea ºi reînvierea miºcãrii literare în
cealaltã parte a românimii.
Coºbuc îºi aminteºte Rusu ªirianu avea atunci
douãzeci de ani. Staturã mijlocie, îmbrãcãminte
sãrãcãcioasã, barbã care creºtea nesupãratã de bãrbier,
mustãcioarã ce sta cum îi plãcea, faþã destul de palidã,
ochii, însã, ochii erau de poet. Mari, scânteietori ºi de-o
bunãtate ºi veselie de copil. (Luceafãrul, an. IV, nr. 8
din 15 aprilie, 1905)
Curios lucru, sau mai bine zis o altã coincidenþã
semnificativã: Coºbuc se instalase pe strada Plantelor
pe care se stinsese atât de tragic Eminescu. Casa modestã
în care locuia el nu avea numãr, ºi, azi, n-o mai
recunoaºtem. Camera poetului era dositã-n fundul unei
curþi, unde ajungeai printr-un gang pavat cu pietre
lãtãreþe, cum erau curþile hanurilor de odinioarã.
Geamurile de la uºã erau lipite cu hârtie, accentuând
sentimentul de mizerie ºi sãrãcie. Prin camerã abia te
puteai învârti. Pe masã, pe scaune, pe jos, pretutindeni
vrafuri de hârtii, de reviste, teancuri de manuscrise din
care se desprindea uºor culoarea roºie ºi albastrã, semn
al repetatelor reveniri asupra textului. Toate manuscrisele
erau redactate în creion, ºi se aflau acolo, în camera
sãrãcãcioasã, caiete întregi, mii de strofe, cãci Coºbuc a
fost neîndoios unul din poeþii noºtri cei mai fecunzi.
Odatã, tot prin 1889-1890, poetul îi mãrturiseºte lui
Virgil Cioflec cã are material pentru zeci de volume. ªi
traduceri greceºti, latineºti, ºi articole de ale mele, toate
drãcoveniile. Necazul meu cel mare e cã strofele au
început sã se ºteargã, sã se întindã .
Dacã se ºtergeau de pe hârtie strofele lui Coºbuc, ele
se sãpau tot mai adânc în conºtiinþa oamenilor. Poetul
de la Nãsãud devenea un rapsod naþional. Nunta Zamfirei
a rãscolit profund ºi a inundat ca o luminã solarã sufletul
cititorilor.
Semnificaþia poeziei lui Coºbuc pentru reînnoirea
liricii româneºti a fost subliniatã la timpul sãu de Nicolae
Iorga : Acum doisprezece ani, când nici nu putea sã
mai fie vorba de o influenþã a lui Vasile Alecsandri, ºi
când aceia care pretindeau cã sânt în curentul poetic al

lui Eminescu nu dãdeau alta decât o sarbãdã, din ce
în ce mai sarbãdã, repetiþie a cântãrilor durerosului
maestru, se aflã deodatã în România noastrã, unde ºi
cei mai mititei din poeþi ºi poeþoi ajungeau repede la
o oarecare reputaþie cu ajutorul...manufacturilor de
gazete, se aflã deci cã existã în Ardeal un
om cu numele George Coºbuc, care face
poezii fãrã tiparuri. Adecã el le fãcea de
mult, dintr-o mare nevoie intimã a
sufletului sãu, care nu învãþase poezia de
la nimeni dar nu fusese încã descoperit
(...). Prin nu ºtiu ce întâmplare,
Convorbirile literare dãdurã de urma lui
Coºbuc sau el dãdu de urma lor. Nunta
Zamfirei apãru, ºi nuntaºii de-acolo
aduserã la mare petrecere a minþii pe tot
publicul înþelegãtor de literaturã. Mai
avem un adevãrat poet, ºi, ceea ce e ºi
mai important, mai avem o adevãratã
poezie. (O luptã literarã, în Articole din
Semãnãtorul , vol. II, iulie. 1905
aprilie 1906, Vãlenii de Munte, 19816,
p. 125)
Poezia coºbucianã aducea, în lânceda atmosferã
convenþionalã a epigonilor lui Eminescu, un suflu
proaspãt de viaþã curatã, un univers nou, luminat de
un puternic optimism. Aducea o imagine a
Românismului profund ºi autentic. În vremea aceasta
de afirmare pentru Coºbuc, cu extrem de rare excepþii
menþionãm pe aceea plinã de originalitate ºi de
forþã înnoitoare a neînþelesului poet Al. Macedonski
ºi a discipolilor sãi de la Literatorul aproape întreaga
atmosferã de la noi se resimþea, într-un fel sau altul,
de pe urma unui neputincios epigonism, care trivializa
mesajul eminescian. Se poate spune, scria în 1932
Camil Petrescu, cã generaþiile 1890-1916 au fost
generaþii eminesciene. Epigonismul acoperea totul
ca o iederã. Se visa, se leºina, se iubea numai cu versuri
din Eminescu.
Era o atmosferã artisticã apãsãtoare, cu o
sensibilitate poeticã anacronicã, în care chiar o
penibilã versificaþie desuetã putea sã aibã acces în
paginile unor reviste cu renume, bucurându-se de
aprecierea favorabilã a criticii oficiale.
Se tratau, în anii când apar primele creaþii mature
ale lui Coºbuc, teme minore, generalitãþi patriotarde
sau se cultivau meschine preocupãri intimiste.
Era un climat poetic dezolant, îmbâcsit ºi
neputincios. Gemetele spectaculoase, retorice, ale
unor banale iubiri pierdute bruiau scandalos vocea
sincerã a sufletului; false jelanii egoiste ºi un
pesimism confecþionat alungau din preocupãrile
multor versificatori, care invadaserã presa literarã,
adevãratele probleme sufleteºti ale omului; un noian
de frunze moarte acoperea ca un linþoliu decolorat
splendorile naturii. Sentimentul profund ºi dramatic
al curgerii timpului, cu toate stãrile sufleteºti pe care
le-a trezit la Eminescu, devine prilej pentru o penibilã
notaþie de album. Temele mari ale artei de totdeauna,
rostul omului pe pãmânt, iubirea, natura, moartea sunt
compromise. Adept convins al realismului în
literaturã, Coºbuc considera cã în artã frumosul ºi
adevãrul sunt una. Când zici poezie frumoasã zici
poezie adevãratã la un loc
poezie bunã .
Coºbuc, prin nota sãnãtoasã, seninã, personalã a
poeziei sale, prin abordarea celor mai acute teme
sociale ºi prin cântarea, cu o excepþionalã forþã, a
naturii ºi istoriei patriei, salveazã poezia româneascã
dintr-o penibilã crizã epigonicã ºi se impune ca o
puternicã personalitate artisticã.
Pe bunã dreptate scria Liviu Rebreanu în Gazeta
Bistriþei (an. VI, nr. 17, 1 sept. 1926): Coºbuc a fãcut
o revoluþie în poezia româneascã. El a introdus pe
þãranii noºtri în poezie, þãrani adevãraþi, cu pãcate ºi
calitãþi mari, cu dureri ºi bucurii, oameni întregi. Pânã
la el, în poezia româneascã þãranul era fantoºã de
operetã sau martir de melodramã. Coºbuc l-a cântat
întâia oarã aºa cum este. Venind cu sufletul plin ºi
neprihãnit, a dat o întorsãturã nouã versului poeziei

româneºti. Sãnãtatea exuberantã din versurile lui a oprit valul
de morbideþe sentimentalã, în care cãzuserã epigonii lui
Eminescu. N-am fi drepþi dacã n-am observa acum cu
obiectivitate cã în aceeaºi vreme Alexandru Macedonski
adusese în poezia româneascã inovaþii substanþiale: lãrgise
sensibil orizontul de preocupãri, sporindu-i forþa sugestivã
ºi muzicalitatea, introdusese specii poetice noi, care gravitau
cãtre un ideal superior, tinzând a se deosebi radical de prozã,
de elocvenþa vulgarã , creând un limbaj propriu, neînþeles
niciodatã de burghezimea sufletelor , cum se exprima
poetul în celebrul sãu articol: Poezia viitorului (Literatorul,
nr. 2, 1892, pp. 12-13). Poezia lui va fi într-o bunã mãsurã
poezia viitorului , cum singur prevedea în memoriabilul
sãu articol, adevãrat program al simbolismului românesc.
Deºi Macedonski credea cã simbolismul este cel mai
apropiat de naturã, fiindcã el, pentru a ne sugera idei,
procedeazã întocmai ca dânsa, cu alte cuvinte fiindcã ne
înfãþiºeazã una sau mai multe imagini ce se transformã la
urmã în cugetãri , publicul românesc, de la sfârºitul veacului
al XIX-lea era prea puþin pregãtit pentru o asemenea poezie,
care solicita o pregãtire esteticã specialã ºi era greu accesibilã
când se pierdea în speculaþii idealiste. Adeseori simboliºtii
nu doreau, de fapt, sã exprime printr-o imagine o gândire
conceptualã ºi nu pretindeau cã sugereazã cugetãri sau
idei . Efortul lor era sã deschidã prin simbol o fereastrã
cãtre absolut, înþeles idealist, cãtre necunoscutul pe care
Mallarmé îl scria cu majusculã. În concepþia lor teoreticã,
dacã nu totdeauna ºi în practica artisticã, simbolul era menit
sã sugereze o realitate tainicã ce ar exista îndãrãtul celei
sensibile, îndãrãtul celei aparente; o realitate incognoscibilã
pe calea raþiunii, pentru cã scapã gândirii noastre logice.
Aceastã direcþie a poeziei macedonskiene, care a avut un
mare rol în evoluþia liricii noastre, gãsea însã un ecou prea
slab în rândurile cititorilor pentru a putea face epocã.
Nici Coºbuc nu apãrea, însã, ca un simplu continuator, ca
o verigã inexpresivã într-un lanþ de valori poetice. El venea
sã inoveze structural poezia, dar în cadrul unei tradiþii,
continua original, nu epigonic, temele senine, atitudinea
tonicã din versul eminescian, dezvolta uneori embrioanele
epice din lirica marelui poet cu o inventivitate atât de
pronunþatã, încât se impune distinct într-o ipostazã ineditã,
ca un moment nou, marcant, în evoluþia poeziei româneºti.
Un exemplu elocvent a fost dat de mult de C. DobrogeanuGherea în studiul Poetul þãrãnimii, unde scrie: Crãiasa
zânelor are oarecare asemãnare cu Luceafãrul lui Eminescu
ºi chiar pare a fi inspiratã de acesta din urmã. E o asemãnare
în tema generalã: victoria iubirii sexuale, fireºti, asupra
visurilor platonice de luceferi la Eminescu, asupra nemuririi
ideale din Crãiasa zânelor. La Coºbuc e o temã asemãnãtoare
cu tema biblicã: cãderea primei femei, a Evei, prin gustarea
din pomul oprit. E, de asemenea, o asemãnare între
dezvoltarea iubirii la fiica de împãrat ºi crãiasa zânelor, ºi
acelaºi sentiment la Cãtãlin, copil viclean de casã ºi fata
de împãrat, ºi chiar lungimea versurilor ºi ritmul e acelaºi.
Dar însãºi aceastã asemãnare aratã cã Coºbuc e un adevãrat
poet, care nu imiteazã, ci-ºi resfrânge în creaþiile sale propria
personalitate poeticã, ºi deosebirea caracteristicã între sensul
ºi tonul psihic al acestor douã poezii aratã caracteristica
deosebirii între cei doi poeþi. La Eminescu e mai multã
gingãºie, humor iubitor în descrierea iubirii; la Coºbuc e
mai mult simþãmânt real de dragoste, de voluptate. (Studii
critice, III, ed. I, 1897, pp. 263-264)
Însemnãtatea covârºitoare a poeziei coºbuciene, în evoluþia
liricii noastre, apare cu atât mai pregnantã cu cât privim mai
judicios situaþia versului românesc din Transilvania, unde
veacuri în ºir, din pricina unor condiþii istorice vitrege, o
poezie, viguroasã autenticã, de facturã cultã nu se afirmase
încã, deºi o literaturã popularã sau de esenþã popularã se
manifestase abundent, ajungând sã se impunã o datã cu anul
1801, când Ion Barac tipãreºte cunoscutul poem Arghir ºi
Elena. Ion Budai-Deleanu era încã puþin cunoscut, iar Andrei
Mureºanu nu dãduse ca operã durabilã decât Un rãsunet.
Poezia patrioticã, deºi a ispitit pana multor poeþi, se va
impune abia în ultimele decenii ale veacului al XIX-lea,
prin contribuþia lui George Coºbuc, Iosif ºi Goga.
Preocupãrile de seamã ale intelectualitãþii româneºti din
Transilvania au rãmas multã vreme istoria ºi filologia, folosite
mai cu seamã ca o armã de luptã împotriva celor care
(continuare în pag. 18)
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CONSEMNÃRI

COPACII DIN NOI
Dacã nu aº fi ajuns
pe strada Koch în
cãutarea unei case
gândite
de
A.
Schmiedigen, nu aº fi
dat niciodatã peste un
alt doctor Koch, Karl,
un eminent psiholog
elveþian creator al unei
test psihologic având la
bazã desenul unui
arbore. Desigur, acest
test nu ar fi putut fi
imaginat, iar odatã
creat nu ar fi putut funcþiona fãrã a avea în urmã o lungã
istorie. Omul de zi, în faþa marilor copaci, îi simte ai lui, le
dã nume ºi le imagineazã trecutul, ca unor fiinþe vii,
prelungirea propriei lui fãpturi. N-am vãzut ºi n-am auzit
sã se fi îngrozit cineva în faþa unui copac uriaº. Dimpotrivã,
cu cât copacul este mai înalt ºi mai viguros, cu atât
senzaþia de pace, de liniºtire e mai mare. Abia în ultima
vreme, am constatat cã se instaureazã în Bucureºti o spaimã
de arbori înalþi mai ales plopi, care ar putea, prin prãbuºire,
sã distrugã clãdiri, maºini, sau sã striveascã oameni. Ca
urmare, e plin oraºul de copaci ciuntiþi. Poate ar trebui ca
un psiholog sã ne spunã care sunt semnificaþiile adânci
ale fenomenului. Dacã aplicãm la scara oraºului testul lui
Karl Koch, atunci deformarea intenþionatã a coroanei ar
reprezenta un semn de gravã tulburare nevroticã. Poate cã
aceºti arbori estropiaþi ne reprezintã. Uitându-ne la ei ne
putem vedea pe noi înºine aºa cum, înainte de scriitori ºi
psihologi, exploratorul african Henry M. Stanley, descriind
o pãdure, spunea cã îi aminteºte de o dimineaþã pe podul
Londrei, între ºapte jumãtate ºi opt jumãtate, când o mare
de oameni se duce la lucru. Fie drepþi ca pilonii unei
catedrale, fie solemni, amintind unul de un patriarch
încãrunþit , altul de un orgolios care ridicã fruntea
deasupra semenilor ºi atrage fulgerul, alþii slabi,
incapabili, oprimaþi de vecini , curbaþi sau îndoiþi ,
prãdaþi , ulceraþi , fiinþe surmenate, atrofiate, deformate
de muncã , dar ºi unii magnifici ºi superbi , fie cu graþia
insolentã a tinereþii , fie în deplina vigoare a maturitãþii ,
ori cu orgoliul liniºtit ºi tãcut al bãtrânilor aristocraþi ,
toate trãsãturile se regãsesc în copiii pãdurii, mai puþin
cele de martir ºi ucigaº
L-aº contrazice parþial, pe marele
cãlãtor: dimpotrivã la copaci se poate vedea cel mai bine
cum aratã martiriul, imaginile celor din Bucureºti, jupuiþi
de vii, crestaþi ºi cu membrele retezate, o dovedesc din
plin.
Carl Jung, în Les Racines de la Conscience, spunea:
nu-i de mirare cã inconºtientul omului de azi care nu se
mai simte acasã în univers ºi nu-ºi mai poate întemeia
existent nici pe trecutul care nu mai este, nici pe viitorul
care nu este încã, reia simbolul copacului cosmic,
înrãdãcinat în aceastã lume ºi ridicându-se cãtre polul
ceresc, arbore care este în egalã mãsurã omul . Despre
asemãnarea dintre om ºi copac mai vorbesc ºi alþii:
vegetalul ajunge prin arbore, în virtutea portului sãu înãlþat,
la cea mai înaltã asemãnare cu omul , iatã de ce o întâlnire
memorabilã cu un copac este la drept vorbind o întâlnire
cu sine însuºi , spune Hermann Hiltbrunner, iar Carl Koch,
referindu-se la desenul unui arbore, afirmã cã are o afinitate
internã cu schema spaþialã a sufletului , cu alte cuvinte,
arborele este pentru noi oglindã .
Mai mult: forma copacului rãsfrânge nu numai
sufletul omenesc, ci ºi structura lumii, în chip de cruce,
în care se unesc ºi se confundã ceea ce este depãrtat cu
ceea ce este apropiat, ceea ce este mare cu ceea ce este
mic , ca un simbol al împãcãrii contrariilor. Creºtinii
cred cã crucea, copacul esenþial, este schema
fundamental dupã care cosmosul a fost creat de
Dumnezeu, legea arhitecturalã a lumii . Cred cã un arbore
a sugerat primul structura universului. În anumite scheme
psihologice, ceea ce se aflã în partea stângã a spaþiului
reprezintã reculul, introversia, iar ceea este în partea
dreaptã progresul, ieºirea din propriul sine, viziune
care duce gândul la schema împãrþirii lumii dupã

Elisabeta Isanos

punctele cardinale. Nordul este regiunea divinã a multor
popoare, unde erau sufletele morþilor ºi sãlaºurile zeilor.
Nu trebuie uitat nici faptul cã aºezãrile, cetãþile antice,
erau întocmite dupã un plan în formã de cruce, centrul
fiind acolo unde se întretãiau axele numite în latinã
cardo ºi decumanus. Cardo, polul nord, sau în limbaj
curent þâþâna uºii, mecanismul de care depinde
deschiderea sau închiderea, devine cardo mundi, inima
lumii , a cerului sau a timpului, acel ceva în jurul cãruia
se învârte totul. În taberele militare romane, cardo era
linia trasatã de la nord la sud, iar decumaus limes era
aceea pornind de la rãsãrit spre apus, unind cele douã
porþi, decumana porta ºi poarta pretorianã. Aºadar,
reprezentarea noastrã spaþialã are structura crucii, esenþa
imaginii unui copac, având creºtetul spre nord, rãdãcina
spre sud, un braþ spre rãsãrit ºi celãlalt spre apus. Apusul
este locul agoniei solare, iar Rãsãritul orizontul unde
începe, se naºte ceva.
Reminiscenþe din toate astea se gãsesc în sufletul
fiecãruia, ºi probabil vor dura cât specia, dacã nu cumva
o zdruncinare din temelii va reuºi sã schimbe total felul
cum vedem lumea. Deocamdatã, cât încã ne aflãm sub
imperiul viziunii ancestrale, coroana copacului înseamnã
partea divinã a omului, spiritul treaz, iar rãdãcina partea
obscurã, inconºtientul. Diferitele deformãri ale structurii
arborelui, ramuri în dezordine, crengi curbate, grele sau
strâmbe, umflãturi ºi contorsiuni, reflectã aproape
matematic, cum au observat psihologii, tulburãrile
sufletului omenesc. Lucru uimitor, înãlþimea copacului
desenat de cineva, exprimatã în milimetri ºi raportatã la
vârstã corespunde cu etapele vieþii acestuia, ceea ce duce
la concluzia cã arborele în evoluþia sa evocã destinul
omului, ce a fost, ce este ºi ce va fi, pãrerea pe care o are
despre el însuºi, felul relaþiilor sale cu lumea, lucrurile
de care se teme, ºi ceea ce aºteaptã din partea celor în
mijlocul cãrora trãieºte. Un copac înalt ºi cu crengile
larg desfãºurate poate fi semn de vitalitate, de expansiune
ºi mândrie, de dorinþã de a atrage atenþia./ /; din contra,
un arbore scund, cocârjat poate sã corespundã unui
temperament timid, inhibat, care ar vrea sã se punã în
evidenþã dar nu îndrãzneºte, simþindu-se slab,
înspãimântat sau ruºinat
Lãrgimea coroanei
simbolizeazã deschiderea cãtre viaþa intelectualã, partea
conºtientã a eului, gândirea clarã, idealul, iar ramurile
tãiate exprimã sentimentul de frustrare. Un copac întrun ghiveci ilustreazã un suflet lipsit de libertate,
strâmtorat de autoritate care tinde sa-l acapareze cu
totul , iar arborii lipsiþi de armonie, sunt oglinzile celor
care se simt mai puþin liberi ºi mai puþin fericiþi. Armonios
sau încâlcit, liniºtit sau zbuciumat, natural sau nenatural,
bine înrãdãcinat în pãmânt sau aproape plutind în aer, cu
coroanã bogatã sau doar cu câteva frunze îngãlbenite,
cum e copacul, aºa ºi omul, fiecare cu arborele lui .
Dacã i se cere cuiva sa-ºi aducã aminte de copacul pe
care obiºnuia sã-l deseneze fiind copil psihologul a
observat cã gândul se duce spre arborele vãzut în
copilãrie. Aºa cum cineva se ascundea, copil, sub crengile
stejarului din grãdinã adult fiind se ascunde în amintirea
arborelui imens ca ºi cum s-ar refugia în sânul familiei .
Nu poþi sã nu te gândeºti la arborele vieþii , în care
s-a retras eroul unui basm : revenit acasã, la fel ca cela
din Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de moarte , vede
cã timpul trecuse, zidurile se nãruiserã ºi peste ruine
crescuse iarba, ca în toate locurile ieºite de sub incidenþa
timpului istoric; realizând cã vremea lui se sfârºise, nu-ºi
mai poate gãsi liniºtea decât retrãgându-se în trunchiul
unui nuc cu crengile de aur , ca sã aºtepte odatã cu el
reînvierea.
Dincolo de orice psihologie savantã, mã gândesc la
felul cum este ales bradul de Crãciun: înalt ºi drept, cu
crengile dispuse regulat de sus pânã jos, cu þinuta
armonioasã ºi mândrã, de la vârful perpendicular pe cer
pânã la poale, trunchiul sã nu aibã noduri, sã nu fie îndoit
într-o parte sau alta, ci drept ca lumânarea. Imaginea
bradului ales nu reprezintã oare omul ideal?
(Din vol. Pãsãri, curþi ºi grãdini. O istorie naturalã
a Bucureºtiului, ed. TipoMoldova, 2015)

Confuzii ºi erori marca
Google
Mai auzisem de naivitatea multor persoane care au luat
ca literã de evanghelie ceva citit pe Google ºi n-am crezut
pânã când n-am pãþit-o ºi noi. ªi nu mai departe decât la
numãrul trecut al revistei când, încrezãtori, am cãutat o
fotografie a Magdei Isanos. Nu pentru cã n-am fi putut-o
procura dintr-o arhivã sau bibliotecã, ci pentru cã, ne-am
zis, s-ar putea ca pe Google sã fi postat cineva o imagine
mai puþin cunoscutã. Zis ºi fãcut. Cãutând noi aºa ceva,
am aflat, în adevãr o fotografie mai puþin cunoscutã (ºi
frumoasã), aºezatã acolo unde era/este vorba de Magda
Isanos. Am luat-o de bunã (fiindcã, se ºtie, de cele mai
multe ori acolo imaginile apar fãrã explicaþii) ºi am
publicat-o în pagina consacratã marcãrii centenarului
naºterii minunatei ºi citite poete. Numai cã dupã apariþia
revistei am primit un telefon de la d-na Elisabeta Isanos,
fiica poetei, prin care ni s-a spus cã, de fapt, imaginea
respectivã o reprezintã pe dumneaei ºi nu pe mama...
Nu ne-a rãmas decât sã facem aci cuvenita precizare,
pentru a respecta ºi repune în drepturi adevãrul, apoi ne
cerem scuze atât d-nei Elisabeta Isanos (fotografia cu
pricina, care o reprezintã, o republicãm chiar în aceastã
paginã!) cât ºi cititorilor noºtri. (Redacþia)

TOAMNA la Casa Artelor
Când vine, TOAMNA, cu panerele pline, ea intrã sã-ºi
ofere darurile acolo unde a fost, este, ºi va fi mereu bineprimitã.
Un astfel de loc este CASA ARTELOR.
* Se cuvine sã spunem exact unde se aflã, pe harta
Bucureºtiului: CASA Artelor se gãseºte pe Strada Mircea
Vodã nr.5, în sectorul 3, aparþine deci de Primãria sect. 3,
ºi este la dispoziþia celor 500 de mii de locuitori, din
sector... dar ºi a tuturor bucureºtenilor cãrora le plac
manifestãrile artistice, sub semnul marii calitãþi !
De la 1 februarie 2012, de la fondarea sa, Casa Artelor
este sprijinitã, fãrã rezerve, de Primãria sect. 3, de
Consiliul ei general, logistic, financiar, cu oameni
competenþi care pun în valoare dotãrile Casei ELIAD.
* Clãdirea era cunoscutã odinioarã drept Casa Eliad ,
dupã numele primului proprietar. Este o bijuterie
imobiliarã, dupã ample lucrãri de conservare, consolidare,
restaurare, efectuate de Primãria sectorului 3, care i-au
pus în valoare elementele de arhitecturã. Clãdirea este
un monument istoric de categoria A, realizat în sec. al
18-lea, iar cel care a cumpãrat proprietatea la 18621863,se numea Athanasie Eliad, de aici numele ei.
* A fost introdusã în circuitul public-cultural
bucureºtean la 15 august 2012, pe parcurs sporindu-ºi
capacitãþile, pentru derularea numeroaselor programe .
* În Curtea mare a Casei Artelor a avut loc prima ediþie
a Festivalului Mozartissimo, finalizat cu interpretarea
unei capodopere, Recviemul de Mozart...
* În luna lui Brumãrel, de la 15 octombrie, se
organizeazã a 5-a ediþie a programului educaþional,
intitulat Casei Artelor, intitulat: Pepiniera Talentelor.
El se adreseazã elevilor din clasele 1-8, din ºcolile
sectorului 3. Dintre ei se vor selecta viitorii mari artiºti
profesioniºti, cei ce vor oferi la rândul lor, spectacole de
excepþie pentru noile generaþii de bucureºteni!
* Anul acesta sunt prezentate publicului din sectorul
3 ºi tentaþiile unor programe de culturã ºtiinþificã ºi
tehnicã, într-un adevãrat Festival...
În parteneriat cu revista ªtiinþã ºi Tehnicã, la Biblioteca
Naþionalã a României, se vor prezenta o mare varietate
de manifestãri, pe gustul copiilor dar ºi al adulþilor, printre
care: lansãri de carte ºtiinþificã ºi SF, expoziþie de roboþi
ºi drone, tehnologii eco, concerte de muzicã clasicã ºi
electronicã, maraton de filme SF, experimente ºtiinþifice
interactive cu publicul ºi multe altele...
* LUNA Tango , un eveniment care a debutat în
septembrie, continuã, la cererea publicului ºi în
octombrie... Cu participarea pianistului argentinian
Mariano Castro, în 21 octombrie, ºi cu o interesantã
cãlãtorie în istoria tangoului - anii1900-2000 - cu tema:
Tradiþionalism versus Modernism.
* Noaptea albã a Creatorilor ºi Designerilor de
Produs . în 22 octombrie, are loc tot la Casa ARTELOR.
Ediþia din acest an este în parteneriat cu revista Atelierul,
o revistã pentru confecþii hand-made.

Romaniþa Maria ªtenþel

Bucureºtiul literar ºi artistic, Anul VI, nr. 10 (61), octombrie 2016

CRONICÃ LITERARÃ LA KM 0
Lectura, ca bucurie ºi
mângâiere sufleteascã
În vãlmãºagul evenimentelor care ne înconjoarã, care
au rãvãºit uneori ºi câmpul culturii ºi literaturii noastre aº
dori ca aceste cãrþi sã fie un porumbel care zboarã cu o
ramurã de mãslin în cioc . Literatura este pentru mine o
bucurie, o mângâiere sufleteascã . Sub semnul clasic ºi
arhicunoscut al porumbelului pãcii (dar oare câþi îºi mai
aduc aminte de el?) ºi al mãrturisirii din care am citat mai
sus stau douã volume apãrute în primãvara acestui an la
harnica ºi remarcabila editurã Anamarol din Bucureºti, Alte
cãrþi ale prietenilor mei (I, II), semnate de cãtre poetul ºi
neobositul lector de literaturã contemporanã (ºi nu numai)
Ion Brad, nimeni altul decât cunoscutul poet, prozator ºi
memorialist, unul dintre seniorii de vazã ai culturii noastre
contemporane, un spirit neobosit ºi care, aflat acum la
senectute, dovedeºte aceeaºi energie ºi dãruire întru cuvântul scris pe care i-au
recunoscut-o comentatorii sãi încã de la primele d-sale volume de beletristicã propriuzisã.
Dl. Ion Brad, un om de mare suflet ºi un spirit generos, fãrã prejudecãþi ºi partipriuri, a arondat cercului sãu de prieteni, de la volumul anterior (Cãrþile prietenilor
mei, Editura Anamarol, 2014) ºi pânã azi aproape douã sute de autori ºi, fãrã îndoialã,
o cifrã mult mai mare (având în vedere cã în cazul unor scriitori a comentat câte douã
sau chiar trei volume) de lucrãri stã înscrisã în larga panoplie a lecturilor.
Noutatea absolutã a recentelor culegeri de cronici ºi recenzii despre care ne-am propus
sã scriem în cronica de faþã constã în aceea cã, în tomul al doilea un capitol important
este consacrat transcrierii textelor critice ale altora despre Ion Brad. Liantul alcãtuirii ºi
structurãrii recentei apariþii editoriale îl constituie exact ceea ce, din pãcate, nu prea
mai existã în tulburea ºi adesea contradictorie viaþã literarã de azi: prietenia dintre
scriitori, o floare atât de rarã încât ar putea fi declaratã monument al naturii.
Aºadar, prietenia, dar mai ales îndelungata experienþã de cititor, dublate, ori mai
bine-zis susþinute de un bun gust ºi un ascuþit simþ al detectãrii valorii adevãrate a
unei cãrþi l-au determinat pe autor sã realizeze veritabile monografii ale autorilor
despre care scrie, lãsând la o parte, în egalã mãsurã, prejudecãþile ºi presa existentã
în jurul semnatarilor de volume comentate.
Pe dl. Ion Brad nu-l intereseazã câtuºi de puþin trecutul literar al cuiva, nici
notorietatea unuia sa altuia dintre autori ºi nici lipsa acesteia, ci mesajele pe care le
recepteazã, ca pe niºte unde sau melodii secrete din interiorul coperþilor ce adãpostesc
idei, gânduri, sentimente, teme general valabile transpuse în scrieri ce meritã toatã
atenþia ºi-ºi justificã prezenþa într-o bibliotecã.
Nu este de mirare, deci, ca în acest context, sã întâlnim în sumar atât nume de autori
cu o fiºã de creaþie bogatã (Ioan Alexandru, Horia Bãdescu, Ion Dodu Bãlan, Theodor
Codreanu, Constantin Cubleºan, Mircea Radu Iacoban, Toma George Maiorescu,
Dumitru Popescu ºi mulþi alþii) cât ºi altele, aparþinând unor scriitori mai puþin sau chiar
deloc cunoscuþi (Valeriu Birlan, Mihai Frãþilã, Aurel Hâncu, Maria Pal, Ioan Popa).
Critica d-lui Ion Brad este una impresionistã, însã cu trimiteri subtile ºi la unele
activitãþi anterioare ale autorilor comentaþi. Despre Horia Bãdescu, de pildã, acreditat
în lumea literarã ca poet, scrie, referindu-se la un roman al acestuia: Horia Bãdescu
îºi pune în concurenþã cu ingeniozitate ºi mãestrie... harurile sale de poet ºi prozator.
Când unul când celãlalt, îl ia de mânã pe fratele lui siamez ºi-l poartã pe tãrâmurile
cele mai felurite. O carte care adunã laolaltã o multitudine de personaje, cu biografiile
lor neobiºnuite, stranii , iar în alt loc noteazã, ca o concluzie dupã lectura unui
roman (Execuþia) publicat de Romulus Lal: Atât prin calitatea scrisului sãu, prin
atitudinea sa civicã ºi moralã, colegul nostru meritã întreaga noastrã apreciere .
Punerea în temã a cititorului are loc, de cele mai multe ori fie la începutul cronicii,
fie la sfârºitul ei. Despre poetul ºi eseistul Ion Cristofor aflãm, astfel, cã prezintã o
notã livrescã proprie poetului cultivat, a eseistului foarte activ, care a intervievat
numeroºi importanþi sciitori strãini, a tradus ºi alcãtuit antologii ale poeziei franceze,
belgiene ºi japoneze, fiiind el însuºi tãlmãcit în mai multe limbi .
Poeþi, critici, memorialiºti, monografi, romaniceri din toate generaþiile sunt apreciaþi
dupã meritele lor literare, bine ºi judicios argumentate prin citate din scrierile lor,
prin reproducerea unor referinþe anterioare ale unor personalitãþi etc.
În ultima secþiune a sumarului celor douã volume despre cãrþi ºi prieteni dl Ion Brad
a inclus un capitol special, Prietenii mei despre mine. ªi, cum era ºi firesc, aceºti prieteni
care s-au pronunþat despre poet în ultimii zece-cincisprezece ani nu sunt puþini. Ei
aparþin cam tuturor generaþiilor de critici, poeþi, prozatori ori publiciºti. Sunt oameni
care l-au cunoscut pe autor, îi preþuiesc creaþia ºi trãiesc adevãrate bucurii ºi mângâieri
sufleteºti citindu-i cãrþile. Aceºtia sunt: Ion Dodu Bãlan, Horia Bãdescu, Liana Biriº,
Valeriu Birlan, Gheorghe Buluþã, Ion Buzaºi, Diana Câmpan, Zenovie Cârlugea, Radu
Cârneci, Dan Mircea Cipariu, Lina Codreanu, Maria Cordoneanu, George Corbu,
Constantin Coroiu, Anatol Covali, Sultana Craia, Constantin Cubleºan, Nicolae Dragoº,
Georgeta Filitti, Nicolae Dan Fruntelatã, Dr. Constantin Ghirdã, Liviu Grãsoiu, Hajdu
Gyozo, Ion Horea, Mircea Radu Iacoban, Marin Iancu, Rodica Elena Lupu, Nicolae
Mareº, Dan Mãnucã, Dumitru Micu, Lucia Olteanu, Ecaterina Oproiu, Maria-Daniela
Pãnãzan, Silvia Pop, Ioan Popa, Mircea Popa, Dumitru Popescu, D.R. Popescu, Florentin
Popescu, Nina Preda, Doina Rad, Ilie Rad, Aurel Rãu, Valeriu Râpeanu, Viorica Potra
Sandu, Doina Sãlãjan, Eugen Simion, C. Stãnescu, Mircea Stâncel, Nicolae Suciu, Dr.
Ana ªchiopu-Orban, Neagu Udroiu, Ioan Vasiu, Carmen Vatamanu, Prof. univ. dr. Onufire
Vinþeler, Titus Vîjeu, Rãzvan Voncu.
Simpla parcurgere a acestei liste de nume este în mãsurã sã dea cititorului avizat o
idee cuprinzãtoare despre preþuirea de care se bucurã scriitorul Ion Brad. Iatã de ce
credem ºi noi cã Alte cãrþi ale prietenilor mei se constituie ºi într-un original, oportun
ºi foarte interesant dicþionar, de mare utilitate pentru viitorii istorici literari ºi
monografi ai acestui mare contemporan al nostru.

Florentin
Popescu
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D. I. Delapetra prozator justiþiar
Se zice cã, periodic, Dumnezeu mai aþipeºte ºi el câte un pic ºi
atunci lumea e lãsatã la cheremul lui Satan care rãstoarnã cu o sutã
optzeci de grade valorile consacrate ale lumii, situaþie în care
întunericul ia locul luminii, laºitatea pe al curajului, trãdarea pe al
loialitãþii, rãul universal pe al binelului, boala pe al sãnãtãþii, ateismul
pe al credinþei, ura pe al iubirii º.a.m.d. Pe aceastã idee, la Editura
Teocora (Buzãu, 2016), îºi construieºte D. I. Delapetra (noul nume
de scenã literarã al cunoscutului Dorin Ivan) noua sa carte-document
intitulatã Dulcele gust al Puterii ºi având subtitlul Întâmplãri
din Lumea Nouã, inspiratã de ororile inimaginabile pe care le-a adus cu ea instaurarea
comunismului în România postbelicã, epocã în care au înfundat temniþile intelectualii de marcã
ai neamului, ca ºi þãranii cu dragoste de glie strãmoºeascã, gospodari de frunte ai satelor,
deportaþi ºi schingiuiþi fãrã milã de torþionarii regimului de tristã amintire doar pentru cã aveau
alte idealuri ºi alte crezuri decât cele importate din Rãsãritul Sovietic.
Primul caz de demnitate ºi neîncovoiere umanã asupra cãruia se opreºte prozatorul este cel al
poetului mistic Vasile Voiculescu, pãrinte, printre alte volume de rãsunet, al Poemelor cu îngeri ºi
membru de bazã al Rugului aprins de la Mânãstirea Antim din Bucureºti. Poetul nãscut la Pârscov,
un sat de la Curbura Carpaþilor, fiind bãtrân ºi bolnav, se hotãrãºte sã-ºi viziteze spre a-ºi lua rãmas
bun de la el, þinutul natal. Cãlãtoreºte exclusiv cu trenul, aºa cum a fãcut-o toatã viaþa, ºi se lasã potopit
de amintiri, prilej de evoca oraºul Buzãu unde ºi-a fãcut o parte din studii, ca ºi satul ºi casa
pãrinteascã în care a venit pe lume. Aceastã vizitã are loc în anul 1958 când trupele sovietice de
ocupaþie, dupã o staþionare abuzivã ºi opresivã de un deceniu ºi jumãtate conveniserã sã se retragã în
patria lor. Poetul vizionar ºi prin excelenþã non-colaboraþionist intuieºte cã libertatea nu va veni odatã
cu retragerea cotropitorilor care au cãpuºat fãrã scrupule România lui Dej ºi a acoliþilor sãi mai mult
sau mai puþin slugarnici. Dimpotrivã, hãituirea vectorizatã de cãtre comuniºtii cãrora li se inoculase
definitiv virusul roºu al puterii, va continua ºi mai aprig. Poetul-martir va fi arestat ºi þinut în
închisoare în ciuda unei vârste respectabile ºi a unei sãnãtãþi zdruncinate. ªi el prevedea acest lucru
atunci când a venit sã-ºi vadã pentru ultima oarã satul sãu drag unde medicul de la dispensarul
comunal nu era altul decât tatãl lui Andrei Pleºu ºi cãruia îi încredinþeazã, întru salvare, un caiet cu
însemnãri care cu siguranþã cã l-ar fi incriminat în cazul în care ar fi încãput pe mâna anchetatorilor
lipsiþi de orice Dumnezeu.
Spaima comuniºtilor ºi securiºtilor faþã de intelectuali în general ºi de literaþi în special e una
realã ºi neîncetat zãmislitoare de insomnii. Aceastã relaþie tensionatã dintre cele douã categorii
aflate de o parte ºi de alta a baricadei puterii obþinute prin fraudã de cãtre cei dintâi e pusã
convingãtor în ecuaþie beletristicã în episodul Surâsul lui Diogene, inspirat din viaþa poetului
buzoian Dem Iliescu (1911-1988) care a fãcut ani grei de temniþã pentru orientarea sa politicã de
extremã dreapta. Dupã 15 ani de temniþã, el se întoarce în oraºul natal ºi asistã la ºedinþele de lucru
al cenaclului literar local unde, dupã mai multe tatonãri citeºte un poem despre dorinþa de libertate
a omului universal. Duºmanul sãu inveterat e securistul ºef, Vasile, fiu al unui tejghetar þãrãnist,
lucruri biografice pe care securistul le omite din dosarul sãu de cadre ºi, apoi, când e dat în vileag
printr-o anonimã dezvãluitoare, face din ele un atu ºi-i vâneazã cu ºi mai multã înverºunare ºi
fanatism pe partizanii din munþi. Pe când se afla în închisoare, Demetru are ºi el o viziune pe cât de
scepticã pe atât de premonitorie atunci când se referã la cei care-i torturau ºi-i chinuiau mai rãu ca
pe hoþii de cai: Copiii lor vor prelua puterea ºi ne vor ºterge numele de pe cruci . La fel de realistã
ºi de penetrantã din punct de vedere psihologic e ºi constatarea sârmuistului ce se întoarce de la
Canal ºi observã încã din garã cã trãsãtura dominantã a oamenilor este rãutatea inoculatã de
comuniºti ºi pe care o vedem desãvârºindu-se în aceºti ani ai absurdei noastre tranziþii
postdecembriste ce nu dã niciun fel de semne cã s-ar mai isprãvi vreodatã.
Despre colectivizarea forþatã a agriculturii, în satul C., D. I. Delapetra scrie pagini realiste
zguduitoare, dezvãluind încã o datã metodele ºi tertipurile comuniºtilor, mulþi ºcoliþi în cadrul
Diviziei Tudor Vladimirescu , de a-i determina pe þãrani sã-ºi aducã bunurile la colhoz. Dramele
personale n-au fost deloc puþine. Dupã ce un localnic ºi-a dat caii pe care mai întâi a fost tentat
sã-i ucidã a cãzut la pat ºi, dupã câteva sãptãmâni, s-a stins de inimã rea.
În registru pamfletar sunt date în vileag tarele omului aºa-zis nou: turnãtor, poltron, afemeiat,
provocator, gata oricând sã fure din avutul obºtesc. ªi dacã partidul le ia apãrarea pentru a nu se
pune pe sine într-o luminã proastã, mult mai neiertãtoare se aratã pedeapsa divinã. Un delator
notoriu ce lucra la un IAS e devorat de doi câini mocãneºti aduºi de un agronom bine intenþionat
spre a stopa furtiºagurile care deveniserã o practicã mai mult decât curentã. Un bãiat îl omoarã
pe socotitorul unui c.a.p. pentru cã-i necinstise mama. Procesul tânãrului criminal scoate la
ivealã tot felul de neajunsuri care urmau sã falimenteze cooperativa unde taurul comunal îºi
gratula amantele cu zile-muncã fictive ºi unde chefurile ºtabilor de la judeþ, care plecau cu
portbagajele pline de produse agricole, se þineau lanþ.
O mare eroare politicã s-a comis prin promovarea unor indivizi doar pentru cã au devenit
cândva, din întâmplare, ilegaliºti, precum ceferistul Nea Ilie ajuns astfel primar. Când moare, ca
urmare a unei pneuomonii, tovarãºii se opun din rãsputeri ca edilul analfabet sã fie condus pe
ultimul drum cu preot, dupã datina creºtinã (Recviem pentru primarul roºu). Tot în ilegalitate
a fost remarcat, de însãºi Ana Pauker, activistul G., activist de frunte al proletariatului , fost
ceferist care ajunge primar în perioada când în aceastã funcþie de conducere nu mai aveau acces
localnicii, ci muncitorii detaºaþi din fabrici ºi uzine. Mai diabolic decât acest muncitor cu gura
este fiul lui, poreclit, de sãteni, TOV, care ºi-a propus sã scoatã bojocii din burghezi , scop în
care nu se dã în lãturi de la nimic spre a realiza colectivizarea. (Fiul activistului).
Caz de trecutul ilegalist, ºi nu al lui, ci al tatãlui sãu, fãcea în chiar zilele fierbinþi ale Revoluþiei
anticeauºiste ºi anticomuniste din Decembrie 1989, adeptul comunismului cu faþã umanã, Marele
Zâmbãreþ care a reuºit mandate în ºir sã pãcãleascã o-ntreagã naþiune lipsitã de culturã politicã ºi
democraticã, marele mineriadist din capul cãruia nici la ora actualã nu a reuºit nimeni sã clinteascã
un singur fir de pãr. Ziaristul îl întâlneºte când preºedintele în funcþiune la oara aceea îºi lansa o
carte de memorialisticã în orãºelul sãu natal, Olteniþa, pentru care n-a miºcat un deget, cum au
fãcut, de pildã, la vremea lor, Gheorghe Gheorghiu-Dej, pentru Bârlad sau Ceauºescu pentru
Scorniceºti (Dulcele gust al Puterii).
Din vasta galerie de personaje aduse în prim plan de prozatorul ºi publicistul D. I. Delapetra
nu putea lipsi nici oportunistul, precum Mihail care dã bani tuturor partidelor care se succed pe
scena polticã ºi el, sponsor generos, cade mereu în picioare (Mihail). Îi urmeazã Torþionarul
(Hristos a înviat), sub al cãrui chip hidos telespectatorul îl ghiceºte uºor pe celebrul comandant
al Penitenciarului de Maximã Urgenþã de la Râmnicu Sãrat, monstrul de tristã notorietate care
este Alexandru Viºinescu.
Incitanta carte se terminã cu un avertisment testamentar: Poziþia criticã, independentã este absolut
obligatorie pentru o gândire creatoare, revoluþionarã. Slujirea unui crez politic nu înseamnã blocarea
gândirii critice, independente, ci din contrã! Orbirea politicã este paralizantã ºi provoacã doar daune.
Miºcarea comunistã a plãtit scump pentru aceastã anihilare a gândirii ºi spiritului critic!!!!
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POETUL, DIN NOU LA ÎNÃLÞIME
Noua carte de versuri,
Târziu, ploierul, a lui
Ion Brad Nicolae Dan Fruntelatã, ni-l
aduce din nou în faþã pe poet.
În volumul Alte cãrþi ale prietenilor mei (2016)
am inclus capitolul intitulat Poet adevãrat ºi când
scrie prozã . Era vorba de volumul cu titlu insolit
ºi ciudat E noapte în Trinidad-Tobago.
În volumul meu anterior, Cãrþile prietenilor mei
(2014), am comentat elogios Poeme de scris pe
ziduri, apreciindu-l ca opera unui liric sensibil,
care, în cartea respectivã, îºi ieºea din matcã,
determinat de evenimentele zilei, supãrat, furios
ºi polemic.
Volumul de faþã, Târziu, ploierul (Ed. Semne ,
2016) ºi rostul apariþiei sale acum ne sunt
dezvãluite de autor în aceastã

Întoarcere în Mica Valahie
Prin cartea aceasta de poeme târzii mã întorc
la mine acasã, la gustul laptelui matern, la aerul
cu miros de pelin, de oman, de iarba tãiatã prima
oarã de coasa amintirii.
În opriºoarele unde cântã prigoriile verii, în satul
meu de oameni strini, adicã pierduþi pentru
totdeauna, dar pãstraþi de cuvintele repezi, în
Sudul meu cald ºi bun ca o pâine fãcutã în þãst de
bunica limbii mele române, Constandina, de tot
ce-am fost cât am fost, de tot ce-am iubit.
Venii acasã dupã ºaptezeci de ani.
Pe nima nu mai gãsii, nima nu mã mai aºtepta.
Atunci, mã dusei la marginea satului ºi pusei
tâmpla pe un mal de iarbã.
Dormii, visai ºi auzii totul. Deasupra mea, pe
cerul Bãlãciþei, plutea un ploier, o prigorie a
dorului care nu însereazã niciodatã.
Pe urmã, prin bunãvoinþa doamnei Silvia Roºca
am primit desenele unei oltence geniale, Alina
Roºca, plecatã devreme din lumea aceasta.
Luai cartea asta ºi o aruncai în apa subþire a
Dãsnãþuiului.
S-o ducã la Dunãre, apoi nu se mai ºtie unde.
Atât...
Cum este firesc la vârsta aceasta venerabilã, dar
încãrcatã de energii creatoare admirabile, totul
este mai potolit, frustrãrile s-au stins treptat, întrun trecut care era plin de viaþã ºi culoare, prelungit
într-un prezent în care poetul, întors acasã, ne
spune: Pe nima nu mai gãsii .
Iar dacã îmi place sã citez prima ºi poate cea
mai frumoasã dintre poeziile volumului, aceasta
este

Prigoria
Prigoria, prigoria
slujbã de Sfânta Maria
îndurarea vieþii mele
lacrimã plânsã de stele
Dã-ne iar un strop de ploaie
lângã sarea din cuvinte
lângã vara care trece

pune-un semn din cele sfinte
fã o troiþã mãcar
din astã icoanã mutã
o prigorie în somn
umbra tristã mi-o sãrutã
cine-a fost, cine s-a dus
noaptea mea melancolia
în biserica din trup
slujbã de Sfânta Maria
De altfel, ºi primul dintre cele trei cicluri, cu
titluri inspirate, se cheamã Maica Prigoria.
Celelalte douã: Cu poºta greierilor ºi Vis cu Jorge
Luis. Fiecare ciclu se bucurã de ilustraþiile inspirate
ale regretatei Alina Roºca, precum ºi alte pagini,
cãrora le dau vibraþii noi, benefice.
Din fiecare ciclu, încerc, deºi mi-e greu, sã aleg
poezia cea mai reprezentativã, mai emoþionantã.
Pentru mine, care am scris atâtea elegii, adunate
ºi în volumul Mamei, dincolo, pierdutã foarte de
tânãrã, grãitoare îmi apare aceastã

Altã scrisoare cãtre mama
Mama mea, frumoasa mea,
te-am gãsit într-un album vechi
îmbrãcatã cu o cãmaºã de fluturi,
bucuroasã de primãvarã, aiurând
de un zâmbet cald, floare de mãr,
neºtiind ce va fi, când va ninge
Mama mea, frumoasa mea,
tragicul meu adevãr
de ce m-ai adus ºi de unde
într-o zi de octombrie tristã
prea departe de lumea care
dupã rãzboi, se fãcea cã existã?
þi-a fost greu, te-ai bucurat, nu mai ºtiu
ºi nici nu voi ºti niciodatã
între clipa de-atunci ºi plecarea ta
luminoasã ºi îndureratã
nu e decât aproape un veac
aproape un ceas, aproape o clipã
Mama mea, frumoasa mea,
Fã-mi un semn din aripã
În acelaºi ciclu, întâlnim ºi bucãþi în care
condeiul îndelung experimentat al poetului parcã
se joacã amestecând ritmuri ºi metafore din poezia
popularã cu cele care l-au inspirat cândva ºi pe
Ion Barbu (poezia Liru-lai).
Cu Poºta greierilor primim ºi o poezie care
evocã un moment dramatic din viaþa lui Nicolae
Dan Fruntelatã (amãnunþit descris într-o carte de
demult), poezia Cineva, dedicatã profesorului
Radu Deac:
Cineva
a privit în inima mea
de carne, de pasãre-mpuºcatã
de ceas nebun, de aer viu
Cineva mi-a strigat
Norocosule, am ajuns
când încã nu era târziu
Cineva m-a purtat

în spate prin apele moarte
Acum e tatãl meu
ºi stã lângã Dumnezeu
Nu pot sã spun mai departe...
Sensul abscons al ultimului ciclu ni se
desluºeºte prin însãºi poezia în care, cel puþin
pentru noi, cunoscãtori, apare chipul marelui poet
argentinian Jorge Luis Borges, laureat al
Premiului Nobel, orbul celebru:

Întâia venire a lui Jorge Luis
Pe o potecã de îngeri
a venit la mine Jorge Luis
nu m-a vãzut, el nu mai vedea
decât pe Dumnezeu, luminosul
dar a venit în cartierul meu
în periferia sublimã a unei biblioteci
de iarbã sãlbaticã, de troscot, de ºtir
de þigani nebuni cântând la vioarã
când e vremea de bãuturã ºi de sictir
De acolo, de sus, din nepãsarea nopþii
ca un rege al marginilor lumii
Jorge Luis a dat cãtre noi
verdictul, edictul senin:
Nu-i orb cine nu vede
e orb cine nu crede
Amin, rãspunse Dumnezeu,
Amin
Din lipsã de spaþiu, nu pot reproduce ºi Balada
morarului Don Quijote , cu care se încheie
preafrumoasa carte.
Am observat cã, de-a lungul anilor, n-a lipsit
aproape niciun critic ºi istoric literar cunoscut care
sã nu se fi aplecat asupra operei vaste a
septuagenarului nostru coleg. Dar acum, nu le
mai caut textele, fiindcã le þin parcã locul tuturor
rândurile scrise de regretatul mare poet al limbii
române, Fãnuº Neagu, reproduse mai jos:
La umbra paradisului balcanic ºi mult ºi pe
vecie adunat, sub geana pomilor din lutul
turmentat al Bucureºtilor, Nicolae Dan Fruntelatã
scrie în seara de purpurã, linsã proaspãt de câinii
aurului, care-s paznici peste greieri: Ce naiba
rãmâne de fãcut? / Anotimpurile s-au amestecat
/ ca niºte cãrþi mãsluite / ºi-mi cade mereu caré
de toamnã .
...Îmi vine mereu sã zic cã Fruntelatã scrie,
aºezat între talere de aramã împodobite cu fructe,
iar la geam, unde se coc gutuile, strânse roatã în
jurul unei pãlãrii din pai plinã cu seminþe de
floarea soarelui, vântul ºopteºte ceva despre o
chintã regalã la douã capete de prune brumãrii ºi
inima respirã graiul iluziilor din acustica
toamnei...
Îmbrãþiºãri ºi viaþã lungã, iubitul meu coleg ºi
prieten drag, încã de la prima noastrã întâlnire,
într-o Atenã fierbinte ºi copleºitã de capodopere!
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POEZIE ROMÂNEASCÃ LA KM 0

Nicolae Dan Fruntelatã
De ce baladângile?

Baladângile

Numai o revistã nãscutã din dorinþa de a ne arãta
lumii ºi altfel, poate mai adevãrat decât ne-au fardat
esteþii de serviciu ºi tehnocraþii literaturii noi, deci,
numai aceastã revistã poate sã publice versurile dintro carte nouã a mea, umilul scrib oltean, trãitor pe crucea
a douã secole ticãloase ºi ciudate.
Baladângile nu sunt o bãºcãlie a unui poet ironic ºi glumeþ, ele sunt niºte
lacrimi de ciudã ºi de durere, ele vor sã pecetluiascã despãrþirea de rodiile unor
sentimente vetuste ºi intrarea în lumea strepezitã a corcoduºelor care au fost
menite vieþii noastre.

BALADÂNGA
FÃRÃ O RIMÃ
Baladânga se cântã frumos
Ca moartea în Þara de Jos
Unde nu mai conteazã nimic
decât sã fii ticãlos ºi peltic
ºi sã-nveþi mai cu seamã, barbare,
suptul la licuriciul cel mare
Un popor fericit, mânca-l-aº
care schimbã saºiii pe saºi
care vinde petrol, munþi de aur
istoria toatã ºi orice tezaur
pe un scãrpinat pe spinare
ºi pe-o mitã mai micã, mai mare
Ce popor, mi-e ruºine, mi-e fricã
de acei care stau cu mâna la piept
Când se cântã România cea micã
o slugã, atât, însã toþi comisarii
ne spun cã este politically correct
Stau pe marginea vieþii ºi cânt baladânga
acelor ani umiliþi prin noroaie
Baladânga celor care n-au þarã ºi poate
nu au nici rimã la ploaie...

TINERII MORÞI
Începe marele canon
miºtocãrealã ºi trombon
acest pãgân ºi nou amvon
ne va gãsi lângã Amon
O, voi, copii uitaþi în ploi,
manipulaþi din doi în doi
de un secret ºi trist rãzboi
o, doctoranzi ºi prostoboi,
analfabeþi cu ºtaif ºi fete
cu fiþe-n cap, curgând de bete
ºi tãvãlite pe parchete
în zona marilor regrete
Mã uit în zare, zarea nu-i
în capul lor i-un vânt hai-hui
ºi-un hit prostesc, precum un cui
bãtut în poarta iadului
Sictir, salcâm, catapeteasmã
înghesuiþii la agheasmã
trândave flori fãrã mireasmã
în lumea voastrã e târziu
voi sunteþi morþi, eu încã viu

STÂNA DADAISTÃ
Licuriciu-ºi arde tânga
mai la deal ºi mai la vale
un pãstor cu baladânga
plimbã oile matoale
ºi le minte ºi le duce

într-o stânã dadaistã
unde brânza o iau alþii
unde iarbã nu existã
unde bacii nu au carte
dar diplome, cãcãlãu
Nu te duce-n deal, vrâncene,
cã e vai de capul tãu!
behãie oaia cea treazã
singura care-a rãmas
nebãutã, nemâncatã
singura ce are glas
ce popor, ce turmã, vere,
în seceta fãr de ploaie
ºi în timpul de grijanii
prevestit numai de-o oaie
în leptoape ºi-n smartfoane
Selfuiesc în noaptea minþii
toþi cei rãtãciþi de þara
de unde-au plecat pãrinþii
cãpºunari de viþã veche
servitoare la bãtrâni
Spanii triste ºi Italii
ori Germanii de stãpâni
Cei care-au rãmas acasã
cresc frumos ca eroina
dintr-un cântec imbecil
cine oare poartã vina
unui veac stupid, debil?
Când ne duc, blãnoasã turmã,
cãtre stâna disperatã
ºi ne mint cu praf de îngeri
cã e tot ce-am vrut vreodatã
Stãpâne, stãpâne,
mai adu-þi ºi-un câne
ºi cai învãþaþi
ºi câini mai bãrbaþi...

DESCÂNTEC
DE DEOCHI
Un ºchiop, un chior, un prostãnac
Vorbind mai rar, fãrã habar
Au pus tot neamul meu la car
Sã tragã greu, sã râdã rar
Sã-l certe tot pe Dumnezeu
În sat la noi e-aºa târziu
Iar în oraº e aer mort
Ne-au deocheat un drac saºiu
ªi-un vânt cu nume de import
Sã cãutãm o dezlegare
ªi o bãtrânã vrãjitoare
care mai ºtie vreo scãpare
din blestemata întâmplare
din acest democrat deochi
ce ne-a lovit în ambii ochi
ºi ne-a lãsat prostiþi ºi goi

70

Pa, rodii, bonjour corcoduºe, dacã v-am supãrat la urechi sã mã iertaþi, dacã n-am fost
postmodern mi si rupi, cum zice japonezul trãitor la Hârlãu, dacã nu mã credeþi, sculaþi-vã
dimineaþa ºi trageþi în piept aerul poluat de cuvinte corcite, de idoli falºi, de aroganþa unor
miliardari semianalfabeþi, de greva continuã a gunoierilor, de discursurile emfatice ale
unor papagali pe care, culmea, noi i-am votat cu mâna noastrã, tãia-ne-ar mâna asta Vodã
Þepeº!
Atât vã spun. Citiþi-mã ºi daþi-mi dreptate ori înjuraþi-mã sãnãtos. Numai nu rãmâneþi
indiferenþi. Asta ucide, ucide tot ce a mai rãmas viu în fiinþa noastrã naþionalã!
Nu simþiþi cã nu mai avem aer? Nu simþiþi cã nu mai avem pe ce sã ne scriem gândul ºi
povestea? Poate numai pe ziduri, pe zidurile în ruinã ale unei patrii ce se depãrteazã de noi.
Baladângile sunt tot un fel de poeme de scris pe ziduri. (Nicolae Dan Fruntelatã)
ca pe orfanii de rãzboi
Pe noi, mã, vere, da, pe noi!
Ba ºi pe mama lor, sã ºtiu
c-or sã turbeze
Ptiu, ptiu, ptiu!

POPORUL MEU
Poporul meu de oase zdrânga-zdrânga
Ce iute s-a-nvãþat cu baladânga
Îi place voluptuos sã fie trist
Filozofeazã: Sunt umil, exist
Sunt trestie, sunt preº, ba chiar sunt oaie
Capul plecat nici sabia nu-l taie!
Primim pomanã ºi o luãm de jos
Ca orice boschetar mai ticãlos
Plecãm de-acasã spre un paradis
În care doar cãpºuni vedem în vis
ªi ne întoarcem cu un pumn de bani
Ca preþ al disperãrii peste ani
Copiii cresc bolnavi fãrã pãrinþi
Noi ne minþim cã sunt deºtepþi, cuminþi
Tot am plãtit, plãtim ºi vom plãti
Cu încãpãþânarea de a fi
Popor bãtrân furat de vreun golan
Ori de-un bandit cu iz european
Rãscoale fac numai puºcãriaºii
Noi doar privim cum trec ºaºiii, saºii
ªi mai sperãm când câte unul strigã
Cã-a pus grenade oarbe-n mãmãligã
Sunt lacrimi ºi pe cer ºi-n ochii goi
Ai celor vechi, cei ce-au crezut în noi
Poporul meu de oase, zdrânga-zdrânga
Ce iute s-a-nvãþat cu baladânga!

TELEVIZORIA
Ce mai e prin þara voastrã, prieteni?
Deschideþi televizorul, daþi tare
Veþi avea fiori, veþi fi plezniþi
Peste ochi, peste principii, peste inimã
Vor fi tornade, grindini epocale,
Vor fi inundate douã cãtune
O bãtrânã urcatã pe acoperiº va plânge
În direct, pentru voi, dragii mei,
Pe urmã veþi avea o loviturã de stat,
Într-o þarã care-ºi regizeazã ºi moartea
Pe urmã un atentat fioros, cu tâmpiþi
De poliþiºti care trag prea târziu
O, vã vom da ºi sarea vieþii, iubirea
Deºãnþatã a unui puºcãriaº celebru
Pentru o duioasã borfelinã
Noi muncim disperaþi, noi minþim
Nu trãim, vã vindem o lume
Interesantã ºi greþoasã, totodatã,

Hei, dar deschideþi televizorul
Vã intrã în casã un veac bolnav
Un cancer informatic ºi suav
Ce viitor sublim ni se aratã!

SICTIR
O simfonie la clavir
Az noapt-am auzit la porþi
Patria mea e-un cimitir
Oraºul meu un cuib de morþi
ªi totul, mamã, e trecut
Doar amintirea lumineazã
În bezna veacului golan
Când pokemoni nebuni danseazã
Când nu ne mai gãsim pe noi
ªi când iubirile sunt goale
Ca niºte pulpe de þigãnci
Fugind neruºinat din poale
ªi-n creierii acestui veac
Doar sex sãlbatic ºi narcozã
Nicio mireasmã, numai iz
De putrezitã-n iarbã rozã
O simfonie la clavir
Mai ascultaþi, artistul moare
Scârbit de tot ce a primit
În timpul de neîndurare

DE AMINTIRE
De când eram copil, fir de mohor
am mers desculþ prin praful alb al Valahiei Mici
ca pe fundul unei mãri dispãrute
am absorbit toate cuvintele vechi,
toate necazurile acestei lumi levantine
auritã a fost copilãria mea, vinovatã
doar de trecerea, petrecerea fãrã de voie
prin atâtea furci caudine
De acolo vin, de unde Dãsnãþuiul
în pântecul Dunãrii se duce ca un blestem
al neuitãrii acestor câmpii ale naºterii
ale umbrelor de care mã tem
ªi acum, bãtrân cum sunt, cânt melancolic
baladângile veacului meu
numãr trãdãrile, vânzãrile, prostia
unui popor uitat de Dumnezeu
Nu voi uita nicio silabã
din jurãmântu-n care mã trãdaþi
golani contemporani ºi fãrã milã
sãtui, analfabeþi ºi vinovaþi
Prea am crezut în steaua fãrã colþuri
prea de departe vin, veni-mi-ar stânga
cã dreapta nu prea m-a slujit nicicând
Hei, ascultaþi, desculþi ºi înþelepþi,
cum cântã-n sânge ritmul, baladânga

Joi 6 octombrie a.c. poetul, prozatorul ºi publicistul Nicolae Dan Fruntelatã a fost sãrbãtorit de cãtre familie, prieteni, foºti ºi actuali colegi, cu prilejul împlinirii vârstei de 70
de ani. Ceremonia (în cadrul cãreia scriitorul omagiat ºi-a lansat ºi douã noi apariþii editoriale Târziu, ploierul (versuri) ºi O datã-n veac patria moare (publicisticã) s-a
desfãºurat la librãria Mihail Sadoveanu din Bucureºti, aflatã de câtva timp într-o noua locaþie, pe strada Academiei de lângã Universitate. Despre N. D. Fruntelatã ºi creaþia
lui au vorbit: Acad. D. R. Popescu, Ion Andreiþã, Florentin Popescu, Eugen Marinescu, Gelu Negrea, ªtefan Dulu ºi d-na Georgeta Munteanu, amfitrioana manifestãrii.
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FERESTRE

Nobel Prize - 1902

THEODOR MOMMSEN
Der kleiner Mommsen i
se spunea lui Vasile Pârvan
în vremea studiilor germane
de la începutul secolului
trecut ºi, pentru tânãrul
istoric român, venit sã-ºi facã
specializarea la universitãþile din Berlin ºi Jena
denumirea de
micul
Mommsen era departe de a fi una peiorativã. Cãci simpla
asociere a numelui savantului german reprezenta o
formidabilã apreciere. La data la care Pârvan cerceta
bibliotecile germane amintirea profesorului Theodor
Mommsen era încã vie. Stingerea sa din viaþã, în toamna
anului 1903, fusese resimþitã drept o grea loviturã de
comunitatea ºtiinþificã (ºi chiar literarã) de pe bãtrânul
continent. Prin dispariþia savantului dispãrea cel dintâi
care a cutezat sã verifice istoria în lumina logicii faptelor
ºi sã postuleze rezultatul obþinut prin legile inexorabile
ale evoluþiei (Lothar Wickert), fapt ce marca unicitatea
acestui gânditor al istoriei moderne. Se nãscuse la 30
noiembrie 1817 într-un orãºel din Schleswig-Holstein,
provincie germanã aflatã în epocã sub administraþia
regatului Danemarcei. Format la Universitatea din Kiel,
sub atenta îndrumare a profesorului Otto Jahn, marele
specialist în epigrafie al vremii, tânãrul Mommsen a fost
atras în mod special de istoria Romei vechi, cãreia avea
sã-i consacre întreaga sa viaþã. Teza de doctorat (1843)
lega elemente esenþiale de istorie cu cele ale dreptului
roman. Fapt ce i-a permis studierea în amãnunt a
sistemului administrativ din perioada antichitãþii.
Districtele romane sub raport administrativ (1844)
prima sa cercetare fãcutã publicã i-a adus faimã ºi o bursã
de studiu în Franþa ºi Italia. Împreunã cu eruditul
Bartolomeo Borghesi proiecteazã Corpus Inscriptionum
Latinarum uriaºã panoramã a epigrafiei latine (16
grandioase volume). În 1850 publicã Despre sistemul
monetar roman. (De remarcat faptul cã, peste 6 decenii,
micul Mommsen , alias Vasile Pârvan) îºi susþinea la
Universitatea din Breslau teza de doctorat, condusã de
profesorul Cichorius cu un subiect legat de
Naþionalitatea negustorilor în Imperiul Roman, aflatã
deci în proximitatea viziunii bancare a înaintaºului
sãu german.) Mommsen a cercetat Dialectele subitalice
(Die unteritalischen Dialekte) volum apãrut în anul 1850
ºi Inscripþiile napolitane (1852). Dar lucrarea care avea
sã-i aducã celebritatea mondialã a fost Die römische
Geschichte (Istoria Romanã) apãrutã pe un larg evantai
temporal (1855-1885). Operã grandioasã atât prin
dimensiuni tipografice cât mai ales prin anvergura
informaþiei ºi nuanþele incredibile ale interpretãrii
acesteia, Istoria Romei (cum este cunoscutã aceastã
sintezã uriaºã) a fost prima cercetare cu adevãrat
ºtiinþificã, cu excluderea acelui patrimoniu legendar ce
revenise timp de veacuri în memoria umanitãþii, marcând
o re-construcþie a mediului istoric roman în care s-au

Titus Vîjeu

historicus cunctator

desfãºurat atâtea ºi atâtea întâmplãri de faimã. În acelaºi
timp, aceastã epopee ºtiinþificã a romanitãþii, întemeiatã
nu doar pe studiul documentelor ci ºi pe cercetãri de
teren pe o bunã parte din arealul de cândva, din Galia în
sudul Italiei ºi din Germania în Transilvania marcheazã
o veritabilã Via Sacra a evoluþiei
Romei vechi, de la întemeiere (ab
Urbe Condita) pânã la dictatura lui
Julius Caesar. Mommsen dixit:
Sarcina noastrã este înfãþiºarea
ultimului act al acelei grandioase
drame a umanitãþii
adicã istoria
veche a naþiunii nãscute în peninsula
italicã ºi care avea sã devinã un factor
civilizator extrem de influent.
Profesor de drept al Universitãþii din
Leipzig ºi din 1857 al celei din
Berlin, Mommsen este autorul unor
lucrãri esenþiale pentru juriºtii lumii
moderne: Dreptul public roman
(Das römische Staatsrecht, 18711888) ºi Dreptul penal roman (Das
römische Strafrecht, 1899) care
împlinesc marea Istorie a Romei cu o dimensiune ce a
stat la temelia evoluþiei civilizaþiei peninsulare. O viaþã
de om a zãbovit asupra Romei antice ca un historicus
cunctator , ca un istoric ce nu cunoaºte graba.
Acordarea în 1902 a Premiului Nobel pentru
literaturã acestui autor german considerat cel mai mare
maestru în viaþã al timpului nostru în arta redãrii istoriei,
luând în considerare mai cu seamã monumentala sa
Istorie a Romei poate pãrea surprinzãtoare. Deºi, dacã
îl vom privi pe Mommsen ca pe un scriitor care a ºtiut sã
însufleþeascã o lume de mult dispãrutã, suflând demiurgic
asupra pietrelor ºi a statuilor de cândva, nu trebuie sã ne
mire decizia juriului Nobel. În tot cazul, încununarea
istoricului ºi juristului german era mult mai îndreptãþitã
decât laurearea o jumãtate de veac mai târziu a omului
politic Winston Churchill cãruia de fapt premiul nui revenea atât pentru arta scrisului sãu cât, mai ales,
pentru strãlucita sa oratorie . Or, Theodor Mommsen,
prin vasta frescã istoricã realizatã, devenise cronicarul
exact al unuia dintre cele mai pasionante fragmente de
istorie a umanitãþii dar ºi un aed modern capabil prin
lira-i inspiratã sã învie o lume care, poate fãrã savanþi
ca el (sau ca Vasile Pârvan) ar fi ieºit în timp de pe orbita
istoriei pentru a se refugia în mit.
O fidelã traducere românescã a Istoriei romane,
apãrutã în anul 1987 la Editura ªtiinþificã ºi
Enciclopedicã ºi aparþinând profesorului Joachim
Nicolaus îi oferã cititorului prilejul de a confirma justeþea
deciziei din 1902 a juriului Nobel. Cãci arta cuvântului
caracterizeazã opera ºtiinþificã impresionantã a lui
Theodor Mommsen. Dovadã aceste fraze de început ale
cãrþii sale (cuprinzând trei tomuri masive în amintita
ediþie româneascã), în care savantul german traseazã

Grãdina lui Epicur (I)
Câteva precizãri s-ar
cuveni fãcute de la bun
început.
Orice
dicþionar de filosofie
care se respectã, când
ajunge la capitolul
Epicur, îi înfãþiºeazã
doctrina cu toate
componentele
ºi
ramificaþiile sale, cele
legate de prezenþa
plãcerii ca intrument de
cunoaºtere ºi de cerinþa
unei satisfacþii superioare, de profunzime ºi de duratã,
singura capabilã sã conducã la rezultate pe aceeaºi
mãsurã. Se fac aºadar, obligatoriu, ºi delimitãrile necesare
de aºa numitul hedonism, în interpretarea sa rudimentarã,
de plãcere senzorialã, consideratã ca scop în sine, dupã
cum au discreditat teoria originalã tot aºa numiþii
hedoniºti de mai târziu. ªi cu asta se poate spune cã
filosoful a rãmas într-adevãr, pentru totdeauna, în istoria
filosofiei. Cel mult un amãnunt ar mai fi de adãugat, o
nouã precizare deci, cum cã, de regulã, discipolii lui
Epicur îºi stabiliserã ca loc de întâlnire o grãdinã din
apropierea Atenei ºi cã, din aceastã pricinã, li s-a ºi spus,

Dumitru Matalã

într-o vreme, filosofii grãdini. Numai cã detaliul ãsta
deseori scapã din atenþia, scrupuloasã de felul ei, a
dicþionarelor ºi a manualelor de specialitate. Deºi, pe de
o parte, despre Academia lui Platon, bunãoarã, se scrie
ºi se vorbeºte într-o mulþime de cãrþi ºi tratate, cu toate
menþiunile cuvenite sau nu, pe de altã parte, despre
Gradina lui Epicur abia dacã se pomeneºte, ca de o
existenþã mai degrabã fantezistã.
Ce-i drept, Academia lui Platon îºi cucerise mai demult
autoritatea ºi prestigiul. Înfiinþatã deja de prin anul 385
î.Hr., într-o dumbravã care purta numele unui erou
legendar, Academos, ea îºi câºtigase, cu timpul, o
binemeritatã þinutã...academicã, prin cursurile ºi
seminariile desfãºurate, prin întreaga sa sobrietate. Mult
mai tânãrã decât sora sa cea mare, nãscutã abia prin anul
300 î.Hr., Grãdina fireºte cã nu mai putea avea pretenþia
vreunei competiþii. Putea servi, cu oarecare bunãvoinþã,
drept termen de comparaþie sau, cel mult, ca o sfioasã
ripostã. ªi poate chiar asta o fi fost, iniþial, intenþia lui
Epicur ºi a discipolilor sãi. Discuþiile din Grãdinã puteau
fi, ºi ele, numite dezbateri, chiar dacã n-aveau morga ºi
solemnitatea celor academice. Cei prezenþi nu se
departajau, cu stricteþe, în profesori ºi elevi sau deja
studenþi? dar se bucurau, în schimb, de o ambianþã
mai prieteneascã, mai plinã de cãldurã ºi de plãcerea

harta leagãnului civilizaþiilor europene:
«Marea Mediteranã, cu þãrmurile sale bogat articulate
crestând adânc împãrãþia uscatului, formeazã cel mai mare
golf al oceanului; când îngustatã de insule sau de
promontorii îndrãzneþe, când extinzându-se iarãºi la o
lãþime considerabilã, desparte sau
leagã cele trei pãrþi ale Lumii vechi.
În jurul ei s-au aºezat în negurile
timpului triburi care, privite din
punct de vedere etnografic ºi
lingvistic, fac parte din rase diferite,
dar care formeazã un întreg istoric.
Acesta este întregul istoric numit
îndeobºte, nepotrivit, istoria Lumii
vechi .
Istoria civilizaþiei
popoarelor mediteraneene ar fi mai
aproape de realitate. În cele patru
mari etape de dezvoltare, ea aduce
în faþa noastrã istoria ramurii copte
sau egiptene, pe cea a naþiunii
arameice sau siriene, care se extinde
adânc în interiorul Asiei pânã la
Eufrat ºi Tigru, cuprinzând coasta de
est, ºi istoria popoarelor gemene ale elenilor ºi italicilor,
care au primit ca parte de moºtenire þinuturile riverane
europene ale Mãrii Mediterane.»
Se vede limpede cum Mommsen a prefigurat
sentimentul mediteranean al operelor lui Fernand
Braudel ori Albert Camus, scriitorul ce vorbea despre
leagãnul blond al Mediteranei (le blond berceau de la
Mediteranée) .
E bine de ºtiut cã, în 1857, Theodor Mommsen a vizitat
regiuni ale Imperiului habsburgic, zãbovind la Viena, în
nordul Italiei ºi în Transilvania. E greu de presupus cã
un contact cu populaþia româneascã a acestei provincii
sã nu-i fi stârnit sentimentele de preþuire profundã pe
care savantul le manifestase deja pentru înaintaºii latini
ai acesteia ºi pe care scrierile sale îi readuseserã în atenþia
lumii moderne.
Poate nu este o întâmplare cã, dupã premierea în 1902
a istoricului Theodor Mommsen, juriul Nobel va cinsti
în continuare operele unor autori fascinaþi de gloria
Romei. E cazul în 1905 al polonezului Henryk
Sienkiewicz, pãrinte al romanului Quo vadis? ºi un
an mai târziu al lui Giosuè Carducci, poetul care a ºtiut
sã foloseascã simbolurile Romei Eterne pentru împlinirea
idealului naþional al Italiei: Salut, zeiþã Roma. La Forul
tãu mã-nclin / peste ruine, cu lacrimi iubitoare ºi-þi ador
/ vestigiile risipite-n lume / o, patrie, tu sfântã mamã-a
noastrã...
Dar pentru toate popoarele neolatine masiva Istorie
Romanã a lui Theodor Mommsen se cade a fi socotitã
drept sursã a mândriei de a fi descendente ale unei
civilizaþii începute ab urbe condita (anul 754 î.e.n.) ºi
care avea sã biruie prin valorile sale simbolice toate
blocajele unei istorii ostile.
prezenþei. Nici nu puteau decurge altfel întâlnirile dintro grãdinã care prin însuºi mediul ei îmbietor îndemna la
relaxare ºi intimitate. Se mai spune, de altfel, cã deasupra
intrãrii în grãdinã fusese agãþatã chiar o inscripþie, care
servea ºi drept urare de bun venit: Strãinule, aici ai s-o
duci bine. Aici plãcerea este cea mai mare fericire . Pe
temeiul ei m-aº încumeta ºi eu sã zic, astãzi, cã poate cea
dintâi devizã a Grãdinii lui Epicur a fost aceea de discretã
aluzie la o ºcoalã celebrã.
Cu atât mai surprinzãtor, aºadar, ar fi faptul cã, dupã
aproape douã mii de ani, când a tipãrit o carte, Anatole
France n-a socotit de cuviinþã sã lãmureascã ºi sã justfice
cumva sensul expresiei de mai sus. Asta cu toate cã
volumul lui chiar aºa se numea, Grãdina lui Epicur, iar
anul apariþiei sale se situa cu puþin înainte de 1900 (dupã
Hristos, de data asta). Poate cã ºi sumarul ar fi pretins o
scurtã prefaþã, un cuvânt înainte, ceva care sã facã, evident,
o trimitere sugestivã la sintagma ce dãdea, la urma urmei,
titlul întregului volum. În loc de toate astea, mã pomenesc,
eu, cititorul de azi, vârât abrupt în lectura unor pagini
doldora de gânduri ºi dileme; de întrebãri cu ºi fãrã rãspuns.
Nu le-aº numi totuºi, maxime ºi sentinþe, din alea
scãpãrãtoare dar inofensive. Ceea ce citesc eu sunt
adevãrate cugetãri ºi reflecþii, meditaþii despre cele mai
variate subiecte, cu bãtaie lungã ºi de o tulburãtoare
profunzime. N-aº fi meritat oare un avertisment, o
prevestire care sã mã pregãteascã cumva pentru lecturã?
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Charles Baudelaire (1821-1867)
Charles Pierre Baudelaire, înnoitorul poeziei franceze (ºi europene!) s-a nãscut la Paris, pe 9 aprilie 1821, s-a ºcolit la Colegiul Regal
din Lyon ºi la liceul Louis-le-Grand . Fire aventuroasã ºi provocatoare, a fost eliminat de la cursuri, susþinându-ºi bacalaureatul ca elev
particular. Gustând încã de fraged din puterea alcoolului ºi a drogurilor, spre a nu-ºi irosi moºtenirea, dupã moartea tatãlui sãu, i s-a impus
un consiliu judiciar pentru administrarea bunurilor.
Dintre multele-i aventuri sentimentale, douã sunt femeile ce rãmân în biografia poetului: Jeanne Duval ºi madame Sabatier. Notãm de
asemeni o tentativã de sinucidere în 1845. Dupã apariþia unicei sale cãrþi, Florile rãului (1857) care a provocat un adevãrat scandal în
lumea modernã, i s-a intentat un proces public în urma cãruia au fost suprimate poemele: Lesbos, Lethe, Femei damnate, Celei prea
vesele, Bijuterii, Metamorfoza vampirului. În urma acestei întâmplãri condamnabile, poetul s-a expatriat în Belgia (1864-1866).
Opera lui Baudelaire (prin care a promovat aºa numita esteticã a urâtului) nu este întinsã, dar de o puternicã influenþare a zicerii
poetice. Iatã titlurile: La Fanfarlo (o nuvelã) 1847; Florile rãului 1857, ediþie adãugitã în 1861 ºi 1868; Mici poeme în prozã 1869;
studii: Paradisele artificiale 1860; Richard Wagner 1861; Curiozitãþi estetice (articole, volum apãrut postum, 1889); Arta romanticã
(idem, 1869), la care se adaugã magistralele-i traduceri din proza fantasticã a lui Edgar Allen Poe, pe care-l admirã, al cãrui stil de viaþã
se aseamãnã cu al sãu.
Încã de la sfârºitul secolului XIX opera lui Baudelaire a început a fi aºezatã în limba românã, iar de-a lungul vremii peste o sutã de
iubitori ai poeziei sale ºi-au pus harul în slujba acesteia.
Cred cã, dupã Biblie, Florile rãului constituie cartea cea mai tradusã în limba lui Eminescu. Subliniez cu admiraþie ediþia din 1968
apãrutã la Editura Univers, coordonatã de Geo Dumitrescu ºi prefaþatã de Vladimir Streinu. Tot aici trebuie sã amintesc un fapt demn de
reþinut: în 1991 au apãrut trei ediþii cuprinzându-l pe poet cu opera-i liricã integralã în românã, semnate, fiecare de câte un singur
tãlmãcitor: Radu Cârneci, Al. Cerna Rãdulescu ºi C.D. Zeletin. A fost un triumf al limbii române demonstrând încã o datã bogãþia de mijloace poetice de care dispunem
pentru înfãptuirea unor asemenea îndrãzneli culturale. Poemele ce urmeazã sunt extrase din Florile rãului , Editura Hyperion, Chiºinãu, 1991.

CÃLÃTORIA
Lui Maxime du Camp

I
Îndrãgostit, copilul, de-acele hãrþi ºi stampe,
Mãsoarã Universul cu-avântul sãu de-a ºti.
Ah! cât de mare-i lumea sub globul unei lampe!
ªi-n ochii amintirii ce micã poate fi!
Aºa plecãm, deodatã, cu minþi învãpãiate,
Cu inimi de rãscoalã, cu suflet ameþit,
Ducând spre zãri, în ritmul talazurilor toate,
Nemãrginirea noastrã pe-oceanul mãrginit.

Orice ostrov ce-n zare zâmbind se întrevede
Ne pare-un Eldorado de Soartã inventat;
Închipuirea-ºi varsã orgia-n care crede,
Ci-n dimineaþã-apare reciful blestemat.

Vei creºte pururi, arbor, în totul-tot mai spornic,
Mai nalt decât cypreºii? - Ci iatã, noi am scos
Câteva schiþe pentru albumul vostru dornic,
Fraþi ce gãsiþi frumosul dincolo de frumos!

O, biet îndrãgostitul de þãrmii lui himerici,
Cum poþi sã-l pui în lanþuri ori sã-l arunci în val
Pe-acest fãrã-de-seamãn izvoditor de-Americi,
Care, visând, sporeºte amarul abisal?

Am salutat pe cale ºi idolii cu trompã,
ªi tronuri podobite cu pietre de lumini,
Palate mari a cãror neasemuitã pompã
Pe toþi bancherii voºtri i-ar duce la ruini;

La fel ºi vagabondul ce prin noroi grãbeºte,
Cu nasu-n vânt viseazã un rai strãlucitor,
Privirea lui vrãjitã o Capuã iveºte
Oriunde-o candeluþã luceºte-ncetiºor.

Veºminte care-s pentru priviri minune,
Femei vopsindu-ºi dinþii ºi unghiile lungi,
Savanþi-jongleri cu ºerpii în alintãri nebune.»

III

V
ªi mai departe, încã?

Da, unii fug departe de-o patrie tiranã,
Iar alþii de un leagãn îngrozitor; câþiva
Magi înecaþi în ochii unei femei-satanã,
Înmiresmata Circe, ce i-a robit cândva.

O, cãlãtori de vrajã! ce nobile istorii
Citim în ochii voºtri ca mãrile de-adânci!
Deschideþi-vã scrinul bogatelor memorii,
Cu stranii juvaeruri de stele, ceruri, stânci.

VI

Acum, spre-a nu-i preface din nou în aspre fiare,
Se-mbatã în luminã, vãzduh ºi înserãri,
Iar gerul ce-i cuprinde ºi arºiþa ce-i doare
ªterg urmele lãsate de-acele sãrutãri.

Vrem sã plutim ºi fãrã vapor, ºi fãrã vele!
Din inimile-temniþi urâtul ne-alungaþi,
Pe sufletele noastre, ca pânzele acele
Cu zãrile drept ramã, din amintiri, pictaþi!

Spre-a nu uita un lucru, din toate mai de seamã,
Cãci peste tot vãzut-am, deºi n-am cercetat,
De sus în josul scãrii, de-a pururea infamã,
Ticãloºia-ntreagã a vechiului pãcat;

Dar cãlãtori aievea sunt doar acei ce pleacã
Spre a pleca! sunt inimi uºoare ca un pai,
De-a lor fatalitate nu pot sã se desfacã,
ªi, fãrã-a ºti pricina, îºi zic de-a pururi: Hai!

Ei! ce-aþi vãzut, ne spuneþi?

Femeia, ce-ngâmfatã, ºi proastã, ºi-n sclavie
Se-adorã fãrã zâmbet nu-n patul conjugal,
Bãrbatul, despot hulpav, ºi dur, ºi-n preacurvie,
El însuºi sclav al sclavei, scursoare în canal;

Cei cu dorinþi asemeni cu norii în plutire,
Viseazã, cum recrutul viseazã un asalt:
Plãceri nemaiºtiute, imense,-n devenire,
Al cãror nume nimeni nu l-a ºtiut vreodat !

II
Ne-asemuim, eroare! c-o bilã ori sfârleazã
Ce se învârte-n cercuri; ºi chiar adânc dormind,
Ea, Curiozitatea, ne chinuie viteazã,
Ca Îngerul sãlbatic un soare biciuind.
Ciudatã soartã-n care o þintã locu-ºi schimbã,
ªi nefiind niciunde, e poate-n orice loc!
Când Omul, cu speranþa vorbind aceeaºi limbã,
S-alungã-n neodihnã cãtre al sãu noroc!
Ni-e sufletul o navã spre þãrmul Icariei;
«Deschide ochii!», strigã pe punte-un glas amar,
Ci se aude altul, catarg al bucuriei:
«Iubiri... plãceri... mari glorii!» Blestem!
E-o stâncã, doar!

IV
«O, noi vãzurãm astre
ªi valuri, ºi, de-asemeni, lungi þãrmuri de nisip;
ªi, chiar loviþi de soartã, surprize ori dezastre,
Amarã plictisealã ni se ivea pe chip.
A soarelui splendoare pe mãri violacee,
Oraºele-n lumina tãcutului amurg,
Ne aprindeau în cuget acea dorinþã-zee
De-a ne-afunda în cerul spre care toate curg.
Cetãþi sclipind bogate, mãreþele peisaje
Nu ne-au atras atâta, chiar licãrind mister,
Precum cetãþi de nouri în miºcãtoare vraje,
ªi iarãºi mai departe, cãci visuri noi ne cer!
Dorinþa împlinitã adaugã dorinþã.
O, tu, dorinþã, arbor hrãnit cu voluptãþi,
Cum scoarþa ta se-ngroaºã spre-a soarelui fiinþã,
Cum ramurile-þi mândre întind eternitãþi!

«Sunteþi ca niºte prunci!

Cãlãul ce rânjeºte, martirul care cade,
Serbãrile-nsoþite de-al sângelui parfum,
Otrãvile puterii tiranilor dând roade,
Mulþimea-ndrãgostitã de bice ºi de scrum;
Religii, deopotrivã cu-a noastrã, dând nãvalã
Spre cerurile-nchise; Sfinþenia aflând
În cuie ºi-n pãr aspru voluptuoasa falã,
Aºa cum delicaþii pe-un pat de puf, visând;
Flecara Omenire, de geniul sãu beatã,
Cu mintea-nceþoºatã strigând la Dumnezeu
ªi azi, la fel, nebunã precum ºi altã datã:
«Stãpâne, al meu seamãn, fii blestemat mereu!»
ªi câþiva proºti, Demenþei adoratori de vazã,
Fugind din marea turmã închisã de Destin,
În opiul vast îºi aflã a veºniciei razã!
Acesta este-al lumii prea-trainic buletin.»

Prezentare ºi traduceri de Radu Cârneci
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Festivalul-Concurs Internaþional de
La ceas bacovian, la ceas de toamnã
La ceas de frunze ruginii, de nori învolburaþi, de ceþuri ºi de ploi, de cinci ani încoace zeci de scriitori, publiciºti,
redactori-ºefi de reviste ºi alþi oameni de culturã se întâlnesc în oraºul celui care auzea materia plângând ºi pe
care gândul îl purta adesea spre locuinþele lacustre
Bacãul.
Poate cã nici o altã localitate din þarã nu ºi-a legat numele atât de strâns de acela al unui poet, cum s-a întâmplat
cu acest oraº din Moldova.
Astãzi cine spune Bacãu, spune, implicit, George Bacovia , poetul citit, recitat ºi invocat ori de câte ori vine
vorba de toamnã, de zile întunecate, de peisaje patriarhale, în fine tristeþi ºi melancolii, de trãiri profunde ale
sentimentelor legate de naturã, de toate ale ei, dar ºi de un fel de mal de siecle ce n-a contenit ºi nu va conteni sã
domine orizontul trãirilor omului modern, de aici ºi de pretutindeni.
Toamna bacovianã , festival naþional de literaturã, desfãºurat în oraºul poetului ºi aflat, în acest an la a VIa ediþie, (19-24 septembbrie) a dat încã o datã glas iubirii noastre pentru cel ce ne-a lãsat Plumb -ul, Stanþele
burgheze ºi Scânteile galbene . Festivalul a fãcut-o printr-un complex de manifestãri, susþinute, pe de o parte de
cãtre invitaþii din þarã ºi din Basarabia, iar pe de alta de cãtre colegiile ºi ºcolile gimnaziale din Bacãu, ai cãror
elevi au recitat din opera poetului la statuia acestuia din centrul municipiului, au prezentat montaje literare, au
cântat ºi s-au întreþinut cu invitaþii veniþi, cum deja am scris mai sus, din toatã România.
Statuia poetului, veghind în eternitate trecerea poetului, pãrea a recita ºi ea, cunoscutele versuri: Aici sunt eu/
Un solitar/Ce-a râs amar/ªi-a plâns mereu.
P.S.: Felicitãri organizatorilor ºi mai ales poetului Dumitru Brãneanu, manager de proiect ºi coordonator al
acestuia pe tot parcursul manifestãrilor.
Florentin Popescu

Premiile festivalului
Premiul pentru debut cu volum de poezie Maria Pilchin (Chiºinãu); Premiile de debut ale Concursului de
creaþie au revenit tinerei poete Andreea Chiriac ºi Adrianei-Gabriela Aldea (pentru eseisticã). Premiul de Excelenþã
pentru întreaga activitate Valeria Manta Tãicuþu (Buzãu, manager de revistã culturalã, poet, critic literar);
Premiul de Excelenþã Adrian Dinu Racheru (Timiºoara, reputat critic literar, istoric literar, cercetãtor). Laudatio:
acad. Mihai Cimpoi); Premiul Toamna Bacovianã Nicolae Scurtu (Bucureºti, critic de artã, publicist, profesor
cu o activitate bogatã de recuperator al memoriei lui George Bacovia. Laudatio: conf. univ. dr. Ioan Dãnilã).
Premiul Naþional George Bacovia
Lucian Vasiliu (Iaºi, poet, director de revistã. Laudatio: acad. Valeriu
Matei).
Premiul Opera Omnia acad. Mihai Cimpoi (Republica Moldova. Un excelent Laudatio semnat de criticul
Theodor Codreanu. Premiul Naþional ºi Opera Omnia au fost înmânate de Sorin Braºoveanu, preºedintele Consiliului
Judeþean.
Premii de excelenþã: revistele Bucureºtiul literar ºi artistic ºi Cafeneaua literarã .
Premiile Filialei Bacãu a Uniunii Scriitorilor
Prezentãrile au purtat marca Calistrat Costin. Importante rãmân cãrþile premiate: Maria ªtefan (Bacãu), Vasile
Ghica (Galaþi), Petruº Andrei (Bârlad), Maria Elena Cuºnir (Suceava), Petre Isachi (Bacãu), Cezar Straton (Suceava).
Premiile Revistei PLUMB
Premiul pentru Poezie Mihaela Bãbuºanu. Premiul pentru Publicisticã Dan Buºnea. Premiul pentru Prozã
Gheorghe Ungureanu.
Premiile concursului de interpretare din creaþia lui George Bacovia
Pe toatã perioada festivalului, elevi de la ºcolile gimnaziale ºi colegii din Bacãu au susþinut spectacole concurs
la statuia poetului George Bacovia.
Organizatorii au desemnat un juriu pentru a rãsplãti cu premii activitatea artisticã a acestora, care a acordat
urmãtoarele premii:
ªcoli gimnaziale: Premiul I ªcoala Alexandru Ioan Cuza ; Premiul II ªcoala Gimnazialã 10; Premiul III
ªcoala Gimnazialã Letea Veche.
Colegii: Premiul I Colegiul Naþional Vasile Alecsandri ; Premiul II Colegiul Ion Ghica ; Premiul III
Colegiul Gheorghe Vrânceanu .
Juriul a acordat ºi câteva premii speciale pentru Colegiul Grigore Antipa , Colegiul N.V. Karpen , ªcoala
Miron Costin , ªcoala George Bacovia , ªcoala Spiru Haret ºi ªcoala Luizi Cãlugãra.
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poezie ºi eseu Toamna bacovianã
ediþia a VI-a Bacãu, 19-24 septembrie 2016
În ton cu festivalul:

O nouã carte de Plumb
Un
optzecist
auster, ajuns pe
culmea creaþiei sale,
este
Nicolae
Panaite, în volumul
Secetã (Editura
Charmides, Bistriþa,
2015, prefaþã, de
Constantin Pricop,
ilustraþii, de Dragoº
Pãtraºcu). A debutat
editorial chiar în
plinã ascensiune a
postmodernismului optzecist, în 1981, la Editura Cartea
Româneascã, Bucureºti, cu volumul Norul de marmurã
(cenzurat la sânge, cum ne avertizeazã autorul), dupã
care au urmat: Alergarea copacului roºu (Editura
Junimea, Iaºi, 1985), Semnele ºi înfãþiºarea (Editura
Cartea Româneascã, 1989), Aproape un cerc (Editura
Alfa, Iaºi, 2002), Vestirea (Editura Alfa, 2004, antologie),
Glorie anonimã (Editura Timpul, Iaºi, 2007, Premiul
Uniunii Scriitorilor, Filiala Iaºi), Poemele Iaºilor (Editura
Alfa, 2008), Purpurã ºi iarnã (Editura Dacia XXI, ClujNapoca, 2012, antologie).
Austeritatea pe care o invocam se reflectã nu doar în
concentrarea textelor (care par, la o primã privire, ele
însele însecetate, ca sã creez un termen consonant cu
titlul), dar ºi în puþinãtatea cãrþilor de poezie tipãrite,
douã dintre cele amintite fiind antologii. Secetã este
considerat de Constantin Pricop, cel mai bun dintre
volumele sale de pânã acum (Obsesii care strãbat
imaginarul, prefaþã, p. 6). Mai generos cu timpul dedicat
culturii s-a dovedit Nicolae Panaite în postura de
redactor-ºef al revistei ieºene Cronica veche , una dintre
cele mai bune publicaþii la nivel naþional, dar ºi în spaþiul
efervescenþei editoriale la Editura Alfa, pe care o
patroneazã. Poeziile i-au fost traduse în suedezã, rusã,
spaniolã, arabã, francezã. Despre lirica lui Nicolae Panaite
s-a exprimat numeroºi critici ºi scriitori, mulþi de primplan precum Constanþa Buzea, Nicolae Manolescu,
Traian T. Coºovei, Laurenþiu Ulici, Alexandru Dobrescu,
Ioan Holban, Gheorghe Grigurcu, George Vulturescu,
Nichita Danilov, Gellu Dorian, Lucian Vasiliu, Cassian
Maria Spiridon, Horia Gârbea, Adrian Dinu Rachieru º.a.
Tipologic vorbind, poezia lui Nicolae Panaite descinde
din bacovianism (cum li se întâmplã celor mai mulþi
postmoderni moldoveni), iar nu din minulescianismul
sudicilor, care pariazã de ludic ºi simulacru, pe o anume
inflaþie textualistã. S-a observat, altminteri, expresionismul
reþinut (Al. Cistelecan) al lui Nicolae Panaite, ceea ce
lipseºte optzeciºtilor sudici. În textualism se poate vorbi
despre orice, dar nu despre secetã ca austeritate metafizicã.
De aceea, Nicolae Panaite e mai aproape de ethosul
transmodern decât de cel postmodern: nu divertismentul
textualist îl intereseazã, ci se aflã sub imperiul unui fior al
îngrijorãrii, imaginarul sãu izvorând parcã din Pãtratul
negru al lui Malevici, din negrul ºi plumbul bacovian
dãtãtor de cãdere, de strivire gravitaþionalã sau de
încremenire în vãzduh, de Secetã întinsã ºi fãrã de saþiu! :
O pustie migratoare a-ncremenit în vãzduh,/ Umbra s-a
vestejit ºi-i rarã,/ Arborii au ajuns ca un stuh,/ Vii ºi morþii se
încurcã pe afarã. (O pustie migratoare).
Carul vechi, strãmoºesc, devine o luntre a lui Caron
care duce pe drumul morþii trupul tatãlui: Carul parcã
mergea singur/ prin ploaia neagrã a tatãlui meu,/ care era
îmbrãcat/ cu un costum negru,/ sticlos ca o apã neagrã,/
în urma stingerii unui incendiu,/ ºi îngheþatã. (Carul).
Cum se vede, apa neagrã este simbolul secetei
existenþiale. Imaginarul lui Nicolae Panaite stã sub
semnul pãmântului, cu bulgãri ca de plumb care cad
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peste tatãl, carul mortuar mergând singur ca un deal
negru , oprindu-se la rostirile vãmilor. Cãlãtorie între
viaþã ºi moarte, între luminã ºi întuneric. Astfel, cartea
pe care o scrie Nicolae Panait devine una de plumb, una
a antivieþii, în care, bunãoarã, polenizarea se face de
cãtre viespi, nutrind o antigenezã perpetuã: prin
desimile negre/ ºi soboarele risipirii/ suporþi polenizarea/
ca de la niºte ucigaºe albine (Prin odrãsliri). Cartea
vieþii devine cartea morþii, precum cavoul de plumb
bacovian: zilele-s precum foile/ unei cãrþi grele ca de
plumb/ prin odrãsliri o citeºti/ pânã la oase pânã la prund
(Idem). Totuºi, autorul nu lasã nicio clipã impresia de
epigonism, ci confirmã mai degrabã cã bacovianismul
este un fenomen prelung din literatura românã. L-am
analizat, de altfel, într-un amplu capitol din cartea mea
Complexul Bacovia (2002).
Într-o asemenea lume, jertfa mielului se transformã întro nãruire cosmicã: Scâncetul unui miel la tãiere/ îmi
zguduie fiinþa, mã face þãndãri,/ devin un fel de nãruire/
prin care o ºuviþã de sânge udã floarea de colþ. Iubirea,
care ia chipul misterioasei Fragola, nu mai apare precum
leoaica tânãrã din poema lui Nichita Stãnescu, ci e doar
flãmândã, dar fãrã gheare ºi fãrã dinþi : În viaþa noastrã,
un timp crucificat/ se furiºeazã pe nesimþite./ Dintr-un
fum roºu, apare Fragola/ ca o leoaicã fãrã gheare ºi fãrã
dinþi;/ ºi-i tare flãmândã;/ prin aerul întrebãtor vine spre
mine/ pânã la detenþia sinelui în lumea trãitoare,/ ca o
imensã ºi fierbinte ventuzã. (Nãruirea).
Cu totul remarcabil este poemul Cuiul, departe de a fi
o replicã la celebra fabulã arghezianã, deºi ar putea fi.
Asemenea, departe de joaca textualistã, intrând în zona
motivului pierderii casei pãrinteºti care, dupã ethosul
profund al lui Grigore Vieru, nu se vinde. Cuiul este una
dintre cele mai grave ºi frumoase povestiri despre satul
românesc, cu intenþii polemice faþã de cei care i-au grãbit
moartea ºi faþã de hoitarii stihurilor candrii . Cuiul din
grinda casei, însingurat simbol al existenþei þãranului ºi,
deopotrivã, al crucificãrii lui (imitatio Christi), e
supravieþuitorul ºi dupã ce casa pãrinteascã a fost
vândutã: fãrã voia mea/ casa a fost vândutã/ ar fi trebuit
mãcar cuiul/ sã-l fi scos/ sã-l avem pentru a pune acum/
ºi de-a pururi ceva în el// am avut un punct de sprijin/ în
cuiul pe care/ vorbele rotitoare ºi negre/ vor sã-l
nãmoleascã/ pentru hoitarii stihurilor candrii/ nonºalanþa
lui tescuieºte pribegii/ cu o fragilitate de învingãtor/
printre argile cerneluri ºi sunete albe// uneori iese din
ogradã/ urcã dealul veºniciei/ însoþit de lanþuri, noime
ºi muzici/ odatã cu seara/ stelele-i scapãrã-n cale/
vindecându-ºi autarhicele dureri de ºale/ prin fierãrii
gramaticale (Cuiul).
Cartea grea ca de plumb a lui Nicolae Panaite este,
totuºi, departe de a fi una a disperãrii, o antigenezã în
absolut. Mi se pare a fi rezumatã , tot bacovian , prin
cele trei poeme în prozã din final (confine cu atmosfera
din Bucãþi de noapte), sub genericul Înfãþiºãrile
Fragolei, fiinþa femininã misterioasã deja amintitã.
Povestea de dragoste dintre Fragola ºi actorul faimos
G.C. pare sã fie cea a despãrþirii, a ultimului eºec. În
prima duminicã din octombrie 1989 (preludiul revoluþiei
române, în toposul Iaºului, preludiu în care Nicolae
Panaite a fost implicat), Fragola se trezi brusc, având
ochii acoperiþi de o pâclã deasã, iar mâinele îi erau ca de
cearã rece ºi cleioasã . A încercat sã-ºi spele pâcla neagrã:
Când privi mai atent, în palme îºi vãzu ochii pâcloºi,
cei pe care îi simþise la deºteptare. Îi privea cu o altã
pereche de ochi ce o avea în locul de sub sprâncene.
Dobândea douã perechi de ochi, douã vederi sau poate
chiar mai multe . Se întreabã, cu aceºti ochelari ai lui
Jung (care-l despãrþiserã pe Jung de Freud, pãrintele
psihanalizei) dacã l-a iubit vreodatã pe marele actor. De
fapt, recapituleazã cartea de plumb a vieþii, cubul negru
bacovian: Dupã un teribil efort, ea încercã sã iasã din
acest tunel al unui des ºi mãtãsos pãinjeniº, când roºu,
când negru ºi invizibil, când strãlucitor pânã la orbire
(Înfãþiºãrile Fragolei, 3).
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Victor Petrescu se naºte pe 16 august 1941 în Jariºtea, judeþul Vrancea. Istoric ºi critic literar, istoric al culturii, bibliolog, ziarist. Studii generale ºi liceale absolvite
în Mãrãºeºti (1959), urmate de cele pedagogice la Galaþi (1962). Diplomat al Facultãþii de Limba ºi Literatura Românã a Universitãþii Bucureºti (1966). Profesor la
Vãcãreºti ºi Târgoviºte. Din 1968 lucreazã în domeniul culturii (inspector, ºef secþie literaturã la Muzeul Judeþean Dâmboviþa). Între 1972 ºi 2008 director al Bibliotecii
Judeþene Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa. Din 1993 cadru didactic asociat al Universitãþii Valahia Târgoviºte, în specialitatea biblioteconomie, istoria cãrþii ºi
a bibliotecilor, comunicare. Doctor în filologie al Universitãþii Bucureºti (2002), cu teza Vãcãreºtii o dinastie poeticã. O reevaluare necesarã . Conferenþiar titular
al universitãþii târgoviºtene (2004-2007). Participã cu comunicãri la sesiuni ºi congrese naþionale ºi internaþionale (1972, Budapesta; 1973, Cracovia; 2002, Chiºinãu).
Obþine în 1994 titlul de specialist gradual în biblioteci la cursul organizat de Uniunea Europeanã, în Danemarca.
Debut publicistic la Sportul Popular (1962), cu articole de la diferite competiþii sportive. În perioada 1962-1966, corespondent al ziarului pentru regiunea Ploieºti.
Redactor-ºef, iniþiator al revistei Curier , editatã semestrial (din 1994), de Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu pânã în 2008. Redactor asociat la revista
târgoviºteanã de culturã Litere , unde susþine rubricile permanente: Inedit , Remember , Dicþionar . A publicat numeroase articole, studii de istorie literarã sau
istorie a culturii târgoviºtene în Manuscriptum , Dâmboviþa , Însemnãri pedagogice , Jurnal de Dâmboviþa , Valachica , Tribuna , Zburãtorul (Oneºti),
Argeº , Curier , Litere , Zori de zi (Slatina), Studia bibliologica Valachica , Gazeta Bucureºtilor , Literatorul , Biblioteca , Sburãtorul , Magazin istoric ,
Eroica , Armonia , Almanah bisericesc , Bibliopolis (Chiºinãu), Magazin bibliologic (Chiºinãu), Viaþa Basarabiei (Chiºinãu), Viaþa militarã , Observatorul militar , Revista
românã de biblioteconomie ºi ºtiinþa informãrii , Impact cultural . Membru fondator al Societãþii Române de Bibliofilie (1972) ºi al Societãþii de Literaturã Ion Heliade Rãdulescu (1972).
Membru al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România (1990), distins cu Ordinul Ziariºtilor clasa I Aur (2001), membru al Academiei Internaþionale Mihai Eminescu (1999), membru al
Uniunii Scriitorilor din România (2004), membru fondator al Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni (2005), membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (2005). Distins cu ordinul
Meritul cultural în grad de cavaler (2004) ºi Crucea Valahã a Arhiepiscopiei Târgoviºte (2009). Cetãþean de onoare al municipiului Târgoviºte (2007). Numeroase alte distincþii în plan
profesional, ºtiinþific sau literar: premii ale Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni pentru lucrãri de istorie literarã ºi bibliologie (perioada 2005-2015); Diploma de onoare a Asociaþiei Naþionale
Cultul Eroilor (2001); Diplomã de Excelenþã a Bibliotecii Pedagogice Naþionale I.C. Petrescu (2005); Diploma de Excelenþã a Bibliotecii Naþionale a României (2006); Diploma Opera
Omnia a Asociaþiei Bibliotecarilor din România (2010); Diploma de merit a Universitãþii Valahia din Târgoviºte (2012); Diploma Meritul Academic a Academiei de ªtiinþe a Moldovei
(2012); Diploma Honorius Causa a Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România (2013); Diploma de Excelenþã a Primãriei Chiºinãu (2015).
Debut editorial cu Târgoviºtea, vechi centru tipografic românesc (1972), în colaborare cu Dan Simonescu. Contribuie la editarea unor biobibliografii, în seria Personalitãþi ale culturii
dâmboviþene , ale scriitorilor: Ion Ghica (1972), Ion Heliade Rãdulescu (1973), Grigore Alexandrescu (1976), Ioan Alexandru Brãtescu-Voineºti (1980) sau a pictorului Gheorghe
Petraºcu (1975), urmate de cele dedicate poeþilor Vãcãreºti sau personalitãþii lui Mihai Viteazul. Dicþionarul de literaturã al judeþului Dâmboviþa (1999), în colaborare cu Serghie Paraschiva,
analizeazã istoriceºte fenomenul pe durata a aproape cinci secole (1508-1998), incluzând tipografi, cronicari, creatori de literaturã, cenacluri, reviste ºi ziare de profil, fiind o sintezã a
fenomenului, atât pentru Târgoviºte, cât ºi pentru perimetrul circumscris acestei arii culturale, þinutul Dâmboviþei . Urmeazã alte lucrãri asemãnãtoare: Scriitori ºi publiciºti dâmboviþeni (19002004) (2005); Crochiuri literare. Scriitori ºi publiciºti dâmboviþeni (1900-1944) (2014).
Din 1998 lucrãri, ce oglindesc istoria a peste trei decenii, a unuia din cele mai prestigioase festivaluri-concurs de literaturã Moºtenirea Vãcãreºtilor ce se desfãºoarã la Târgoviºte (cu ªtefan
Ion Ghilimescu) ºi apoi unic autor în 2008. De asemenea, volumul de istorie literarã I.C. Vissarion între uitare ºi dãinuire (cu ªtefan Ion Ghilimescu) ºi Pagini de istorie literarã (2006)
Editeazã în 2002, cu o a doua ediþie în 2012, lucrarea de doctorat dedicatã poeþilor Vãcãreºti, Vãcãreºtii. O dinastie poeticã (2002), precum ºi studiul monografic despre Iancu Vãcãrescu
(2002), primul de acest gen în literatura românã. Sunt valorificate preocupãrile de literaturã românã veche în volumele: Ipostaze ale literaturii române vechi (2007); Literatura românã veche
(2012); Tiparul epocii brâncoveneºti (cu Agnes Erich, 2014); Istorie. Culturã. Credinþã la români (de la ªtefan cel Mare la Dimitrie Cantemir ) (2016).
Preocupãrile din domeniul bibliologiei se materializeazã în lucrarea Galeria bibliologilor români (cu Gheorghe Buluþã, 2003); Bibliologi români. Dicþionar (cu Gheorghe Buluþã ºi Emil
Vasilescu, 2011); sau în îngrijirea volumului Centenar Dan Simonescu. Cartea ºi biblioteca. Contribuþii la istoria culturii româneºti (cu Gheorghe Buluþã, 2002). Totodatã, lucrãri care teoretizeazã
sau propun soluþii practice în domeniul biblioteconomiei româneºti: Introducere în managementul de bibliotecã (cu Octavian Mihail Sachelarie, 2003); Biblioteca azi. Informare ºi comunicare (cu
Gheorghe Buluþã ºi Sultana Craia, 2004); Vademecum legislativ pentru biblioteci (cu Gheorghe Buluþã, 2004); Sociologia comunicãrii (cu Octavian Mihail Sachelarie, 2006).
Investigheazã fenomenul lecturii publice târgoviºtene sau dâmboviþene, în colaborare cu Florin Dragomir, Daniela Stoica, Vlãduþ Andreescu, Agnes Erich, Alexandru ªefãnescu ( Lectura
publicã târgoviºteanã. Tradiþii ºi actualitate ; Ghidul bibliotecilor din judeþul Dâmboviþa ; Învãþãmântul biblioteconomic la Târgoviºte ; Biblioteca Judeþeanã «Ion Heliade Rãdulescu»
Dâmboviþa. Monografie ; Carte bibliofilã din colecþiile Bibliotecii Judeþene «Ion Heliade Rãdulescu» Dâmboviþa . Lucrãrile, beneficiind de o amplã documentare, elaborate ºtiinþific, aduc
contribuþii noi la istoria literarã, istoria tiparului, a bibliotecilor ºi comunicãrii, precum ºi la cultura spaþiului dâmboviþean.

PETRU CERCEL,
DOMN ªI POET
Se aflã, alãturi de Neagoe Basarab ºi Dimitrie Cantemir,
în galeria voievozilor creatori de literaturã din istoria
culturii noastre.
Descinzând dintr-un lung ºi continuu neam de
voievod (cum îl prezintã dogelui Veneþiei primul sãu
biograf, francezul F. Berthier), fiu al lui Pãtraºcu cel Bun
(1554-1557), nepot al lui Radu Paisie (1534-1545), frate
dupã tatã cu Mihai Viteazul, Petru Cercel (care a trãit
între 1545-1590) reproduce drama fiilor de domni
ostateci la Poartã, pândiþi de securea cãlãului la orice act
de independenþã al pãrinþilor. Ostatec alãturi de fratele
sãu Pãtraºcu (ce va sfârºi aici), a pus pe Radu din
Mãniceºti (Teleorman) sã-i traducã o evanghelie, pentru
a auzi în captivitate cuvânt românesc.
Petru Cercel înscrie în itinerariile sale Rhodosul,
Caramania, Damascul, pentru ca în 1571 sã fugã în Þara
Româneascã, unde va încerca sã câºtige tronul. Nu va
reuºi însã. Dupã captivitatea în Orient, îl aºtepta încã un
deceniu de pribegie la curþile Occidentului. Cãlãtoreºte,
de la voievodul Transilvaniei, la curtea regelui polon
Sigismund August, la cea a împãratului german
Maximilian în Italia, iar apoi la curtea regelui Henric al
III-lea. Peste tot însã îl urmãreºte neºansa. Suveranii de
care încearcã sã se apropie se sting din viaþã sau pãrãsind
tronul îi spulberã speranþele.
Regele Henric al III-lea îl recomandã dogelui veneþian
cu onorurile rangului princeps de parte Magne Valachiae
pentru a fi sprijinit la Poartã, unde va pleca în 1581.
De altfel, era perceput de contemporani ca model de
principe al Renaºterii. Cunoºtea douãsprezece limbi,
între care italiana, franceza, germana, greaca, turca.
Corabia care îl duce la Constantinopol era bãtutã de
vânt bun, cu toate cã va fi nevoit sã mai aºtepte încã un
an realizarea visului sãu. În noiembrie 1582 Petru Cercel
forþeazã destinul. Însoþit de 50 de oameni din suita sa
iese înaintea sultanului ce pleca la vânãtoare, rostind în
limba turcã o cuvântare în care pleda pentru obþinerea
tronului. Bucuria obþinerii acestuia îl face sã dãruiascã
propriului sãu rival Mihnea, numit mai târziu Turcitul, o
trãsurã auritã, acoperitã cu velur alb ºi trasã de 12 cai
albi. Alaiul voievodal format din 200 de cãlãreþi atrage

atenþia Constantinopolului, iar gestul de a rãscumpãra
un mare numãr de robi uimeºte Europa prin generozitatea
sa de sorginte româneascã. Sosit la începutul lui
septembrie 1583 la Bucureºti se încoroneazã ca domn al
Þãrii Româneºti. La începutul lui februarie al anului
urmãtor îºi schimbã reºedinþa la Târgoviºte.
Aici Petru Cercel va construi, alãturi de vechea casã
domneascã a lui Mircea cel Bãtrân, un palat ºi Biserica
Domneascã care existã ºi astãzi. Petru Cercel va aduce de
departe, probabil din hotarele Popºei sau ale Cereºanilor
(Teiºul de astãzi) apã pe jgheaburi de lemn. Va amenaja în
spatele palatului domnesc grãdini italieneºti, având grijã
sã rezerve spaþiu ºi unui colþ zoologic. Luându-i exemplul
ºi boierii au prins sã construiascã într-un timp uimitor de
scurt clãdiri noi, case solide cu pridvoare ºi pivniþe de
piatrã. Domnitorul va repara ºi Mitropolia Târgoviºtei,
vechi centru de culturã al cetãþii.
O descriere sugestivã a capitalei Þãrii Româneºti, o
face Jacques Bongars, în cartea publicatã la Frankfurt pe
Main, în 1600: Petru voievodul, în cele 20 de luni cât a
domnit la Târgoviºte unde îºi avea curtea, un palat
mic, dar frumos ºi impunãtor pentru cât poate þara ºi alãturi
a clãdit biserica sa a adus trei izvoare de la depãrtare de
douã leghe, a pus sã se toarne tunuri .
Marea fervoare constructivã impusã de domnitor, uriaºa
sete de a redimensiona cadrul strâmt al urbanisticii
medievale, constituie o caracteristicã a umanismului
românesc. Tunurile din fonderia de la Târgoviºte (fonderie
receptatã ca act de independenþã) sunt ornate cu frunza de
acant ºi au ca însemn un ostaº cu picior de lemn.
Petru Cercel trimitea de asemenea, pentru studii la
Roma, un grup de tineri târgoviºteni.
Omul de aleasã culturã care era (vorbea 12 limbi ºi
citise pe Ariosto, Ronsard ºi Desportes) va susþine la
Curtea Domneascã din Târgoviºte o curte literarã,
atrãgând în jurul lui pe Francesco Pugiella, poet toscan,
pe un arhitect de vazã ºi un pictor francez sau italian cei va face portretul trimis apoi ambasadorului francez la
Poartã, Germigny.
Fascinat de Renaºtere, care era în plinã înflorire în
Occidentul european, a visat o curte apuseanã la
Dunãrea de Jos ºi domnind înconjurat de francezi ºi
italieni . Dupã nici doi ani de domnie voievodul îºi va
pierde tronul din cauza unor intrigi. Trecând în
Transilvania va fi deposedat de avere ºi închis succesiv
la Mediaº ºi Chioar (lângã graniþa ungarã), iar mai târziu
la Hust, în Maramureº.

În 1587 Petru Cercel evadeazã ºi, dupã scurte cãlãtorii
în Franþa ºi Italia, încearcã sã-ºi caute din nou norocul la
Constantinopol. Este închis în cunoscuta închisoare
Edicule, sugrumat ºi aruncat în mare. Încã din fortãreaþa
Chioarului ºi mai apoi la Hust, Cercel compusese versuri,
care nu ne-au parvenit însã. Se poate presupune cã ele au
fost scrise în româneºte, în limba oamenilor pe care îi
pãrãsise fãrã voia sa.
Singurul imn care ne-a rãmas, scris în limba italianã, fãcut
cunoscut pentru prima oarã de Grigore Tocilescu ºi tradus în
româneºte de Alexandru Ciorãnescu, este probabil elaborat
în perioada ianuarie 1578 februarie 1580 sub influenþa lui
Ariosto (vezi Orlando furioso cântul XVIII). El subliniazã
dorinþa de putere ºi izbândirea visului sãu de a ajunge pe
tronul strãmoºesc al Valahiei. Impresioneazã prin fiorul
autobiografic ce îl strãbate: Mã-nbelºugaºi cu daruri
nesfârºite... , mãrturisind cã nu are decât o inimã curatã .
Primele versuri sunt dedicate puterii divine: Stãpâne
Domn pe-adânc ºi pe vãzduhuri, / Tu, ce-ai fãcut pãmânt
ºi cer ºi mare, / Pe om din lut ºi nevãzute duhuri; / Tu,
care din fecioarã întrupare / Ai vrut sã iei, Pãrinte prea
puternic, / Ca sã-nviezi ºi sã ne dai iertare .
Tot ce este viaþã, este întruchiparea divinã: De tineau fost fãcute-n lume toate, / ªi omul mârºav nici c-un
pai subþire / Sã se fãleascã-a fi al sãu nu poate. / Cu o
bãtaie d-aripi, cu-o privire / Chiverniseºti ºi-ndrepþi
orice fãpturã, / ªi cerul, ºi tãrâmul de sub fire .
În concepþia sa fiecare este dator sã rãspundã de fapte,
în faþa judecãþii divine: Rãspundem la a ta milostivire
/ ªi-al tãu judeþ, cu care plin de falã / Cãlãuzeºti cu
bine-ntreaga fire. / Cu multã neºtiinþã ºi greºealã / Noi
ne trudim sã-þi dãm în închinare / O inimã plecatã cu
sfialã, / Dar, bieþi de noi, greºim fãrã-ncetare / În faþa
ta, puternice-mpãrate .
Urmãtoarele stihuri: Pân-ce Ursitele ne-nduplecate /
Vor rupe al anilor mei, fir subþire, / Îmi aratã, Doamne,
grelele pãcate / ªi-atât de mare ai milostivire / Spre mine,
sluga ta cea vinovatã, / Ca sã trãesc cu tine-n nemurire
prefigureazã tragicul sfârºit, mulþi dintre contemporani
fiind impresionaþi de strãlucirea minþii sale.
O caracterizare sugestivã a stãrii în care se aflau Þãrile
Române o face George Cãlinescu: Þãrile Române n-au
fost niciodatã în afara Europei ºi începuturile lor
dezvãluie o puternicã þinutã feudalã. Prin Polonia boierii
avurã statornice legãturi cu inima Europei ºi pretendenþii
la domnie miºunau prin Apus, având ca loc principal de
debarcare Veneþia. Rãtãcirile lui Petru Cercel, autor de
versuri italiene, simbolizeazã aceastã iradiaþie .
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Viaþa în fiºe de roman

Ion cu capul variabil

Vasile Szolga

Ion nu era îndrãgit de colegi. Era morocãnos, iar
colegii îl bãnuiau cã este spionul conducerii în secþie.
Toþi îl considerau ºi un pic cam prostuþ. Era tipul de
conþopist rupt din filmele de epocã: chelie, un smoc
de pãr deasupra fiecãrei urechi, ochi mici ºi rãi, în
spatele unor ochelari cu ramã groasã. Cei tineri
încercaserã în câteva rânduri sã intre în vorbã cu el,
dar îi repezise. Pentru orice se întâmpla în secþie se
ducea ºi reclama conducerii, astfel cã atmosfera era

destul de apãsãtoare.
Într-o zi, Ion veni la serviciu cu o pãlãrie nouã. O aºeza pe colþul biroului
ºi, din când în când, o privea cu dragoste.
Gigi, cel mai piºicher dintre tinerii din secþie, observând pãlãria cea nouã,
se duse la Ion ºi-l întrebã: Þi-ai luat pãlãrie nouã? . Ion rãspunse monosilabic
cu un Da rãstit, ºi-l goni pe Gigi de lângã birou. Când Ion lipsi pentru
câteva minute, Gigi studie noua pãlãrie a lui Ion.
A doua zi, Gigi apãru la birou cu un pachet pe care îl ascunse în fiºet. Întrunul din momentele când Ion lipsi din birou, Gigi scoase din fiºet o pãlãrie la
fel cu cea a lui Ion, dar cu vreo trei numere mai mare, cu care înlocui pãlãria
lui Ion. La sfârºitul programului, Ion îºi puse cu grijã pãlãria pe cap, dar
constatã cã îi este prea mare. Gigi, care se nimeri pe lângã el, îi spuse:
Probabil cã în timpul serviciului, din cauza concentrãrii, þi s-a mai micºorat
capul . Ion plecã îngândurat, dupã ce introduse între calota pãlãriei ºi betelie
o fâºie de carton.
A doua zi, Ion îºi aºezã pe birou pãlãria strâmtatã cu carton, privind-o cu
dragoste. În momentul când Ion lipsi din birou, Gigi înlocui pãlãria cu cea
originalã, având grijã ca sã bage cartonul la locul lui. La finalul zilei, mare
fu mirarea lui Ion când simþi cã pãlãria îi stã pe creºtet - ºi trebui sã scoatã
bucata de carton, pentru a i se potrivi pe cap. Gigi, care din nou se nimeri
lângã el, spuse ca pentru sine: Cred cã datoritã muncii intense poate sã þi se
umfle ºi capul . Ion plecã îngândurat.
Zilele urmãtoare, se rãspândi în secþie vestea cã Ion fusese la doctor,
declarând cã are o problemã: capul lui se umflã ºi se dezumflã în timpul
programului - ºi ceruse sã fie internat pentru analize.

Sã fim sinceri cu noi: câþi
puteam spune cu douãzeci de
ani în urmã, luaþi pe repede, la
întrebarea ce este Davos?
Uºor puteam sã spunem cu
oarece siguranþã: un soi select
de mãsline din Insula Creta, ori
o marcã de parfum sau cea mai
recentã marcã de pantofi de lux
trimisã la Bruxelles.
Acum ºtie toatã lumea despre
ce este vorba: un orãºel elveþian, o comunã mai mare de
fapt, un gen de Azuga, unde în ianuarie, din 1971 încoace,
devine salã de conferinþe pentru frunþile încinse ale
Planetei. Chiar aºa: la Davos, staþiunea de rãsfãþ a schiului
montan pentru cã mai este ºi celãlalt mod de a schia, la
ºes, manã cereascã pentru cei ce nu au munþi (vezi
Finlanda) împãraþi ºi regi s-adunã nu pentru a se
confrunta cu cine ºtie ce uragane ridicate de semilunã, ci
cu unele mult mai greu de numit ºi înfruntat. Când cineva
îþi declarã rãzboi, ºtii de regulã ce ai de fãcut: bãrbaþi ºi
femei, toþi mâna pe armã... Te simþi dezorientat în cazuri
atipice. Rãzboiul civil se înscrie în aceastã regulã nu
ºtii cine ºi de unde trage. Crizele economice se înscriu în
aceeaºi parantezã. Nu înþelegi decât cu oarece greutate
de unde þi se trage, dar în mod cert ai dificultãþi în a ºti
cum sã te aperi.
Forumul Economic Mondial de la Davos se vrea un
melting pot apt sã caute rãspunsuri. Nu ºi sã dea soluþii.
Dar dacã ºtii din ce parte vine incendiul, þi-e mai uºor sã
te dumireºti în legãturã cu ce ai de fãcut.
N-am fost la ediþia din acest an a Forumului de la Davos.
Dar ca cetãþean planetar urmãresc degajat sau îngrijorat,
relaxat sau crispat oriunde se afiºeazã scoruri din
competiþii care cred cã mã privesc pânã ºi pe mine,
anonimul de la peluzã. ªi Crans-Montana ºi Davos,
localitãþi de carte poºtalã dintr-o Elveþie eminamente
destinatã sã umple albume de vacanþã, au acelaºi interes:
sã convoace în aceleaºi încãperi inºi de peste mãri ºi þãri

Neagu Udroiu
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Scaunul electric

Prietenii mei
care au plecat de-acasã
Nicolae Dan
Fruntelatã

Suntem spre iarnã ca într-o casã în care vine frigul, se
aud vânturile, se pregãteºte anotimpul rece al trupurilor ºi
al sufletelor.
Îmi caut într-o carte a mea niºte versuri potrivite pentru
aceastã stare ºi le gãsesc:
Dar vine iarna, stimaþi ºi stimate/ Îmi umblã prin oase un cântec candriu/ Unde
gãsi-vom atâta uitare/ ª-atâta margine, eu nu mai ºtiu.
ªi ei, prietenii mei care au plecat de-acasã, se întorc pe rând, însoþiþi de cuvintele
lor, de amintirile care atârnã ca niºte candelabre grele pe cerul lacrimilor noastre.
Iatã-l pe Cornel Ostahie, nordic profund, înþelept ºi sensibil, cu ochii lui de cerb
rãnit în Munþii Neamþului, Cornel cel poet, Cornel cel prieten al culorii ºi al slujitorilor
ei, Cornel cel atât de singur în iubirea lui pentru toþi.
Iatã-l pe Dumitru Dumitricã, poetul din dunga Sabarului, omul bolnav de albastru,
subþire, strãveziu ca un mucenic ascuns în icoane, ºi el sfios ºi singur, cu o iubire
secretã, trecutã în versuri.
Iatã-l pe prietenul meu Ion Puiu Stoicescu, gazetar, teleast ºi prozator, omul cu care
m-am întâlnit într-o emisiune de televiziune culturalã prin care voiam noi sã-i aducem
acasã pe toþi românii risipiþi în lume.
Scriitorul care a visat un craniu de cristal ºi s-a aruncat într-o utopie a Spiritului
Pãdurii, pentru cã, simþea el, credea el, sufocat de realitate, cã numai acolo se pot
desãvârºi lumea ºi visarea.
Ion Puiu Stoicescu, prietenul care, rãmânând În aºteptarea ultimului tren aºa se
numea cartea lui din 2015 a plecat departe de noi, de femeia care l-a iubit atât, întro garã unde liniile ferate au fost tãiate ori n-au existat niciodatã.
Nu ºtiu de ce, dar în toamna asta mi-am amintit de ei. De prietenii mei care au
plecat de-acasã.
Devreme au plecat ºi de întors nu s-au mai întors. Decât, poate, în amintirea mea,
în biblioteca mea magicã, în cãrþile lor, în lumina prieteniei care ne-a legat.

DAVOS
cu un scop de-a dreptul banal: sã stea de vorbã. Banal,
spun, câtã vreme nu e nevoie sã iei la picior meridiane ºi
paralele doar de dragul de a-þi înscrie în propriul C.V.
reuºite de felul: azi-salutat cu Bill Gates; stat la masã cu
George Soros; zâmbit peste scaune lui Al Gore.
Dreptu-i: au fost ºi ediþii când protagoniºtii în cauzã
erau martori la serbãri galante cu muzici ºi costume
adecvate. Explicaþii avem: aºa erau vremurile ºi înþelepþii
ºtiu cã dacã nu sunt probleme nu trebuie sã le inventãm.
Nu este cazul acum. Omenirea trece prin defilee
primejdioase pentru zilele de azi, dar mai ales pentru cea
de mâine. Pe cale de consecinþã, recreaþia s-a terminat ºi
ne întoarcem în sala de clasã unde ne aºteaptã o tablã
plinã cu ecuaþii fel de fel. ªi cu necunoscute pe mãsurã.
Impresionante nu atât prin numãrul lor, cât mai ales prin
gravitate. Motiv pentru care Davos a devenit un punct
focal de interes. De cel mai mare interes. Preþ de cinci
zile, douã mii ºi jumãtate de nume cu rezonanþã de pe
Planetã ºi-au luat hamul ºi praºtia ºi au migrat cãtre o
Elveþie în straie de zãpadã, dar respirând pe mai departe,
stresatã de dileme precum: mergem mai departe pe Omega
ori optãm definitiv pentru Schaufausen?
ªefi de stat ºi de guvern, simandicoºi manageri de
companii de gabarit global, voci de incontestabilã
autoritate la scara Planetei ºi-au dat mâna peste þarã
întrebându-se cu glas tare: e iarnã ºi e frig, Seniori ce
ne facem?
Un domn cu identitate aparte ºi voce distinctã. L-am
numit pe Klaus Schwab, fondatorul Forumului de la
Davos ºi preºedintele sãu, a atras atenþia asupra rostului
reuniunii din acest an: sã emitã mesaje cãtre liderii
politici de pretutindeni astfel ca ei, plenipotenþiarii Terrei,
sã dezvolte politici care sã rãspundã suferinþelor presante
ce decurg din starea bolnãvicioasã în care ne aflãm, cea
mai gravã din anii treizeci ai secolului trecut. Nimic nu
trebuie sã ocolim din greutãþile cu care ne confruntãm

astãzi, spune domnul Schwab, deloc incomodat de
apãsãtoarea asemãnãtoare a limbajului domniei sale cu
desbiciuitul limbaj de lemn în vogã cândva ( sã facem
totul ). El a definit ºi rosturile întâlnirii din acest an. Sa construit o platformã, un podium, o tribunã dacã vreþi,
pentru patru lideri ai momentului din G-8 premierii
Germaniei, Japoniei, Rusiei ºi Marii Britanii ca de la
acest nivel sã ajute comunitatea internaþionalã sã
înþeleagã originile crizei pentru a declanºa gãsirea de
soluþii bazate pe înþelegerea situaþiei în care ne aflãm. Sa intenþionat aºezarea la aceeaºi masã a preºedinþiei G
20 (premierul britanic Gordon Brown) cu lideri de pe
alte continente Africa (preºedintele Africii de Sud),
Asia (premierul Coreii de Sud), America Latinã
(preºedintele Mexicului) într-o dezbatere publicã despre
riscuri sistemice în sistemul financiar ºi cu privire la
stabilizarea economiei globale. S-a intenþionat colectarea
de sfaturi practice din partea participanþilor adresate
Organizaþiei Naþiunilor Unite în sfera suferindã a stãrii
climatice.
Am ºi urmãrit la amãnunt unele dezbateri. Multe miau scãpat. Dar, vorba cuiva: eu nu sunt clasa muncitoare...
Nu ce aud ºi ce cred eu este important. Important este sã
audã ºi sã tragã concluzii cine trebuie. Am cutreierat la
pas listele de participare la Davos-ul din acest an. Mã
veþi înþelege cu ce tristeþe am constatat o realitate: noi nam fost acolo. Vasãzicã ai ocazia sã asculþi ce zic
gânditori din felurite þãri despre starea atmosfericã
prãbuºitã peste noi. Poþi conspecta pe gratis studii de
autoritate ºi profunzime zãmislite pentru tine gratuit
de minþi, orice s-ar spune, luminate, recunoscute ca atare.
Ca într-un banc rãsuflat: voi spune un banc reuºit, eu le
am pe ale mele, mi s-a îmbolnãvit motanul.
Chiar sã nu fi gãsit nimeni resurse pentru a evalua
pierderile ce se nasc din ignorarea unor astfel de ºanse
de a câºtiga fãrã efort special din efortul altora?
Era suficient, cred eu, unul, sã priceapã acest adevãr
elementar: Davos un os de ros cu folos...
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CONSEMNÃRI
Cum devine de se leagã

Crãpãtura paralelã
Revenim la
firul poveºtii de
mai înainte, cu
aceastã distincþie
pe care o facem
între lingvist ºi
filolog: filologul
iubeºte cuvintele,
este atras de ele pe cale sensibilã iar lingvistul
le priveºte rece, indiferent, dornic sã studieze mai
degrabã relaþiile dintre ele, mai degrabã seriile,
grupele,etc.
...Ca filolog, între cuvinte te simþi nu o datã
singur ºi dezorientat. Apelezi la dicþionare ºi nu
mai eºti singur, dar uneori rãmâi dezorientat
împreunã cu ele. Aud de multe ori expresii de
limbã pe care vreau sã le înþeleg ca derivând din
altele, învechite, dar realitatea mã obligã,
câteodatã, sã recunosc crearea lor din nimic,
noutatea absolutã a combinaþiilor de cuvinte. Se
spune din ce în ce mai des: suntem paraleli , în
legãturã cu oamenii care nu se înþeleg între ei,
susþin fiecare în parte puncte de vedere diferite ºi
nu se aud, nu þin cont unul de altul etc. Expresia
vizualizeazã, desigur, ºinele cãii ferate (atenþie, a
fost folositã frecvent de minerii Vãii Jiului în cel
puþin douã reportaje pe care le-am urmãrit la
Antena 1") - ºi nu cred cã este un împrumut
dintr-altã limbã. Vreau s-o pun în legãturã cu
ceva, sã mã liniºtesc cã traduce sau continuã ceva

Nicolae Georgescu

care a existat anterior, ºi prima soluþie care mi se
iveºte este aceasta: suntem în discrepanþã .
Dicþionarul dã discrepanþã dupã italienescul
discrepantia, cu sensul: dezacord, nepotrivire
între douã lucruri. Este treaba dicþionarului; în
latinã cuvântul s-a creat din crepo, -are, care se
regãseºte ºi în românescul a crãpa.
Problema este urmãtoarea: cum ar înþelege
badea Gheorghe, de la noi, din zona silvanã,
cuvântul discrepanþã sau descrepanþã dacã ar
avea reprezentarea clarã a faptului cã vine de la
a crãpa. M-am dus la badea Gheorghe, de fapt
mã aflu la þarã, în satul meu natal, ºi-l urmãresc
cum taie lemne ca sã pârleascã porcul. Lemnele
trebuie fãcute þãndãri-þãndãrele ca sã ardã bine.
Le are pregãtite din varã; totuºi, reuºesc sã-i dau
la mânã un ciot mai incomod. Cumpãneºte bine
lovitura, dã cu toporul fulgerãtor, icneºte. Nu
crapã dintr-una. Poftim, bade, ia de întoarce
butucul ºi explicã-mi neologismul italo-latin. Vrea
sã repete lovitura în acelaºi loc, mã uit la el a
neîncredere (e mare ruºine pentru un þãran dacã
nu nimereºte a doua loviturã de topor exact peste
prima), ia, în fine, lemnul, îl analizeazã, îl întoarce
spre satisfacþia mea ºi cântãreºte cu gesturi reflexe
situaþia. Trebuie ca aceastã a doua crãpãturã s-o
întâlneascã exact pe prima ºi lemnul sã se
despice: -Dacã eºti paralel, nea Gheorghe? îl întreb. Moment de crizã a limbajului. A înþeles,
dar nu poate fi paralel pentru simplul motiv cã

sparge lemne, ca sã zic aºa, cu mult înainte de a
se fi nãscut ºi crede cã vreau sã-l încerc: se
pregãteºte pentru o loviturã de maestru.
N-am pus bine întrebarea. Repet: - Dacã sunt
în discrepanþã?
Opreºte toporul deasupra
capului, îl pune uºor alãturi, îºi dã cãciula pe ceafã
ºi se uitã la mine de jos în sus: - Auzi, bre? - îmi
zice cu ifos - Mie îmi crapã buza cã se crapã de
ziuã acu ºi guiþã porcu ãla-n coteþ, ºi dumneata
vii cu pãsãreasca dumitale sã mã þii din treabã !.
Dialog autentic. Cu þãranii nu poti verifica
neologismele: le înþeleg, dar sunt paraleli , îºi
vãd de treaba lor.
Interesant este cã în limba latinã crepo, -are
nu are sensul a despica, ci este legat de ideea de
zgomot, pocniturã, bubuiturã. E ger de crapã
pietrele va fi însemnat, probabil, iniþial, faptul
cã se aud micile pocnituri ale bulgãrilor de gheaþã
sub gerul ascuþit. Într-adevãr, eu n-am vãzut
niciodatã pietre crãpate la propriu, adicã
despicate, fãrâmiþate de ger. În schimb, în
expresia se crapã de ziuã, tot româneascã fãcutã
din cuvinte latineºti, resimt un fel de pârâit al osiei
cereºti care rupe cu zorile sângerii întunericul
nopþii. Când cimneva îi spune altuia: Îþi crãp
capul!
nu se înþelege cã-l despicã, ci doar cãi dã una mai tare de-i sunã apa-n cap, cum se mai
zice. Vreau sã spun cã sensul acustic din latina
iniþialã s-a pãstrat simbolic, intuitiv mai degrabã,
în expresii de limbã româneascã. Aºa cum în
expresia suntem în discrepanþã parcã auzi pârâitul
lemnului care crapã...în trei iar în expresia suntem
paraleli auzi glasul roþilor de tren. Nu e suficient
sã vezi, sã ai imaginea unei situaþii de limbã trebuie sã ai implicit ºi auzul. Ca în latineºte.

DADA versus DANDANA
- 100 de ani de la apariþia Fenomenului Dada
(Insurecþia de la Zurich-Elveþia, 8 februarie 1916)
- 120 ani de la naºterea, la Moineºti-România, a lui Samuel Rosenstock/TristanTzara,
(16 aprilie 1896)

Mircea
Colosenco
,
I
Deºi a explodat în Europa Occidentalã, în spaþiul
Elveþiei neutre la vremea Primului Rãzboi Mondial
(1914-1918), benefic pentru România moment al
Reîntregirii Naþionale, ca o reacþie durã la absurdul
situaþiei social-politice globale prin manifestãri culturalartistice înþesate de absurditãþi de ordin non-tradiþionale,
pornind chiar de la anularea gândirii logice (!),
Fenomenul Dada îºi are sorgintea în Estul bãtrânului
continent.
Cofondatorii i-au explicat denumirea în mod diferit/
atipic:
a) a fost introdus un creion cu vârful ascuþit într-un
Dicþionar Larousse ºi unde s-a oprtit acesta, la cuvântul
dada, însemnând cheval dans le langage des enfants/
cal în limbajul copiilor , dar fig. ºi fam. Idee fixã ,
aceasta a fost alegerea, apud Tr. Tzara;
b) prin strãpungerea unui Dicþionar Larousse cu un
cuþit (!) al cãrui vârf s-a oprit la cuvântul dada º.a.m.d.,
apud Hugo Ball.
În realitate, cum-necum s-a petrecut alegerea denumirii
Fenomenului/Curentului/Miºcãrii DADA, prea puþin
intereseazã, ci faptul cã, în lumea balcano-carpato-

danubiano-pontico-kazara, cuvântul cu pricina circula
de sute de ani, ba este considerat cã face parte din
substratul indo-european (I. Russu, Limba traco-dacilor,
Ed. ªtiinþificã, 1967, p.100). Totodatã, are mai multe etaje
de întrebuinþãri/sensuri în limbajele popoarelor
autohtone, nu numai pe româneºte, iar Samuel
Rosenstock ºi-a finalizat instrucþia cu studii în oraºul
natal, apoi la Bucureºti, la colegiul Naþional Mihai
Viteazul , devenind publicist ºi conducãtor de reviste
de limba românã, dar ca ºi poet, astfel cã nu i-a fost strãinã
cunoaºterea cuvântului dada cu sensurile lui multiple:
leliþa, mãtuºa, þaþã , derivat
dãdacã , la fel ºi la
bulgari, sârbo-croaþi sau turci ( stãpâna casei ); la romi/
þigani, sensul e de tata (apud. Dicþionarul limbii
române, Ed. Acad.Române).
Un alt etaj semantic al cuvântului, introdus în limbajul
românesc din vremea domniilor fanariote, este cel de
torþã, fãclie , pe care elevul Samuel Rosenstock, pe când
semna Samyro, l-a cunoscut fãcând limba elinã prin
programa licealã (apud. L. Durand, Lexique grec-fr.
1883).
De menþionat faptul cã, în Sinaxarul Creºtin Ortodox,
sunt pomeniþi în ziua de 13 aprilie, Sf. Mucenici Maxim,
Cvintilian ºi Dada, din satul Ozovia Durostor, decapitaþi
pe vremea împãratului Diocleþian (240-316 e.n.), pentru
credinþa lor în Iisus Hristos. Este luna în care s-a nãscut
Tristan Tzara.

Credem cã DADA înseamnã torþã, fãclie ºi nu
cuvântul infantil din l.fr. cal/cãluþ sau idee fixã .

II
Iniþial, cuvântul dandana, tc. Tantana grandoare,
pompã, somptuozitate (apud. A. Baubec, Miticã Grecu.
Dicþionar turc-român, Ed. ªtiinþificã, 1979), a fost
introdus în circulaþia limbii române de pe vremea
ocupaþiei osmanlâi, ulterior schimbându-ºi numele total
sensul primar, devenind belea, nãpastã, supãrare, rãutate
etc. , întâlnit ca atare în scrierile clasicilor noºtri: Anton
Pann ( sã umble în dandanale, judecãþi ), Costache
Negruzzi ( se auzea sunetul clopotului de dandana.
Atunci mahalalele îºi varsã gloatele în oraº ), I.L.
Caragiale (De la el sã fi auzit dandanalele de mahala ºi
alegeri ) º.a.
Prin transgresare, scandalul iscat nu numai la lansarea
Miºcãrii DADA, dar ºi de câte ori era/este dat câte un
spectacol în temã, se isca de fiecare datã câte o dandana.

III
În literatura românã, dadaismul n-a fãcut discipoli.
Anul acesta, cei 100 de ani de la apariþia Fenomenului
DADA, cât ºi a 120 de ani de la naºterea iniþiatorului sau sãrbãtorit cu fast, dar ºi cu rigoare adecvatã în
Bucureºti-Moineºti, precum ºi în Belgia.
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GRUPUL LITERAR CATACOMBA

NICOLAE DAN FRUNTELATÃ
Nicolae Dan Fruntelatã s-a nãscut la 10 octombrie 1946, în comuna Bãlãciþa, judeþul Mehedinþi. Liceul Traian , Drobeta Turnu-Severin. Absolvent al Facultãþii de
Filologie, Universitatea din Bucureºti (1964-1969), redactor, apoi secretar general de redacþie la revista Viaþa studenþeascã (1969-1972), redactor-ºef al revistelor Viaþa
studenþeascã ºi Amfiteatru (1974-1976), redactor-ºef al cotidianului Scânteia tineretului (1976-1980), redactor-ºef al revistei Luceafãrul (1980-1990), redactor al
revistei Viaþa Capitalei (1990), redactor-ºef al sãptãmânalului politic Românul (1990-1994), secretar de stat în Guvernul României, ºef al Departamentului de
Informaþii Publice (1994-1996), redctor-ºef al revistei de învãþãmânt Examene (1997-2000), consilier de presã al Preºedintelui Senatului României (2000-2005),
director general al Televiziunii România de Mâine (TVRM) (2005-2011), Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Membru al Uniunii Ziariºtilor din România.
OPERA TIPÃRITÃ: Publicisticã, prozã : Lumea, ziua ºi noaptea, Editura Sport-Turism, Expulzat din Trinidad-Tobago, Editura TipoMoldova, 2012, Noul zid al
Berlinului, Turnesol 89, Editura Ager, Vara cãpcãunului, Diversiunea Albumul ºi pãpuºarii ei, Editura Semne, Care eºti, mã, de la Bãlãciþa?, Editura eLiteratura, 2014,
Gazetãria, viaþa ºi dragostea mea, Editura Rawex Coms, 2013, Noapte bunã, România, Editura Rawex Coms, 2014, Zei, prieteni ºi umbre, Editura Rawex Coms, 2014,
Scaunul electric, Editura Rawex Coms, 2015, Lambretta, Editura Semne, 2015, O datã-m veac patria moare, Editura Semne, 2016.
Poezie: Puterea sunetului, Editura Scrisul Românesc, Noaptea Grâului Nou, Editura Eminescu, Inventarul speranþei, Editura Eminescu, Viaþa în limba românâ, Editura
Cartea Româneascã, La bãtrâneþe, lupii tineri, Editura Cartea Româneascã, Vara din noi, vara, Editura Eminescu, Sud pânâ la capãt, Editura Eminescu, Rãzboiul mondial
de catifea, Editura Eminescu, Mica Valahie, Editura Danubius, Vina de a fi român, Editura Fundaþiei România de Mâine, Depozite de fum, Editura Ager, Poeme de scris pe
ziduri, Editura Semne, Paharamar, Editura TipoMoldova, 2012, Baladele de la Grand Vanjou, Editura Rawex Coms, 2014, Târziu, ploierul, Editura Semne, 2016.
Poet, prozator ºi gazetar de prestigiu, oltean
sentimental, dar neiertãtor cu duºmanii ori cu trãdãtorii ,
cum frumos se autodefineºte, Nicolae Dan Fruntelatã este
o figurã centralã a Catacombei , o prezenþã aºteptatã,
agreabilã, un om cu care ai ce discuta, fiindcã alãturi de
sufletul lui frumos mai are în spate ºi o experienþã
gazetãreascã ºi literarã foarte bogatã, toatã viaþa lui de
pânã la pensionare petrecându-se în redacþii de ziare ºi
reviste , aºa cum foarte frumos îl descrie prietenul sãu,
scriitorul Florentin Popescu, în cartea de curând apãrutã:
Catacomba, o confrerie literarã în vremuri de restriºte
(Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2015).
Dintre toate calitãþile sale, aceea de gazetar îi este,
poate, cea mai dragã. Nu întâmplãtor, un volum al sãu,
publicat în 2013, la Editura Rawex Coms, se intituleazã
Gazetãria, viaþa ºi dragostea mea. El se simte dator sã
mãrturiseascã, cu sinceritate, despre cei patruzeci de ani
trãiþi în presa celor douã dictaturi, dictatura
proletariatului, transformatã în dictatura celor doi iubiþi
conducãtori , ºi dictatura democraþiei, bezmeticã,
veselã, dar parºivã , aºa cum precizeazã într-un
Argument prefaþã la aceastã carte.
Nicolae Dan Fruntelatã face, într-un fel, o istorie a
presei româneºti dinainte ºi de dupã Revoluþie,
înregistrând cu exactitate, sine ira et studio, fapte,
evenimente, oameni ºi locuri ale lumii prin care a trecut.
El aduce un cald elogiu poetului ºi gazetarului înflãcãrat
care l-a adus la Viaþa studenþeascã , Niculae Stoian,
unde mai târziu a devenit redactor-ºef, ca ºi celor de la
revista Amfiteatru , Ion Bãieºu, Adrian Pãunescu, Fãnuº
Neagu ºi Coman ªova, de la care a preluat conducerea.
El povesteºte cu duioºie ºi cu dragoste despre gazetarii
cu care ºi-a intersectat destinul, cu care a legat prietenii
ºi despre care vrea sã se ºtie, dar pe care nu-i voi putea
aminti aici, pentru cã sunt foarte mulþi ºi las cititorului
plãcerea de a-i descoperi.
Într-o concluzie finalã, Nicolae Dan Fruntelatã spune
cu fireascã mândrie: Scânteia tineretului era o tradiþie
mare, pentru cã aici au trecut, au scris, au trãit, gazetari
mari, scriitori mari, oameni pe care istoria culturii
româneºti n-are dreptul sã-i ignore - dar ºi o istorie care
se scrie odatã cu epoca noastrã .
Pe drept cuvânt, Nicolae Dan Fruntelatã face o
confesiune încãrcatã de emoþie: acolo (prin culoarele
Scânteii tineretului ) mi-am zidit o parte din viaþa mea,
pentru cã erau populate de oameni pe care mi-i voi aminti
cu drag mereu ºi mereu .
Un alt capitol este dedicat revistei Luceafãrul , unde,
prin anii 1980, Nicolae Dan Fruntelatã a fost numit
redactor-ºef, aruncat în groapa cu lei .
Gazetarul afirmã cu mândrie cã îi datoreazã revistei
Luceafãrul cunoaºterea unor artiºti de mare valoare,
a multor poeþi ºi prozatori care s-au nãscut în acei ani ºi
pe care-i iubesc constant ºi acum .
Da, gazetãria a fost ºi rãmâne viaþa ºi dragostea mea.
Nu mi-e ruºine de nimic din tot ce-am trãit ºi fãcut, nici
mãcar de greºeli, nici mãcar de ispite. Îmi port cu mândrie
medaliile ºi rãnile .
Nicolae Dan Fruntelatã nu este numai un gazetar de
excepþie, un prozator adevãrat, ci ºi un poet autentic, aºa
cum ne apare în volumul sãu de versuri Baladele de la
Grand Vanjou (Editura Rawex Coms, 2014).
Mai întâi, termenul de «baladã . Autorul nu îl foloseºte
în sensul tradiþional de poezie epicã, valorificând eroicul,
fantasticul, legendarul, specificã folclorului. El valorificã
balada, ca specie a poeziei lirice, prezentã adesea în
literatura cultã. Baladele de la Grand Vanjou sunt, de
fapt, cântece romantic-elegiace care evocã, în termeni
nostalgici, þinuturile paradisiace ale copilãriei ºi

adolescenþei din Mica Valahie, de la Vânju Mare, ( Grand
Vanjou , pe franþuzeºte, în sens uºor ironic): ascultã dar,
de glasul amintirii/pe dealuri vara mea se petrecu/viens,
viens, cãruþã, du-mã iar acolo/în paradisul de la Grand
Vanjou .
Deºi se miºcã mai greu, respirã mai rar, el vrea sã zboare
spre paradisul copilãriei frunzei de mohor . Poetul se
roagã cu patetism: O, Doamne, du-mã iar în visul tânãr/
în paradisul de la Grand Vanjou . El se adreseazã astfel
trecãtorului: du-te ºi spune/Spartei cotropite de toamnã/
cã eu am rãmas aici, în câmpie/ca un paratrãsnet bãtrân .
(Ea n-o sã-þi rãspundã).
Poetul scrie o Baladã olteanã în care se confeseazã
unei doamne imaginare: Eu, doamnã, nu mai pot sã mã
întorc/în patria mea de ceilalþi uitatã/pentru cã, pur ºi
simplu, nu am plecat/din pântecul ei niciodatã
Eu,
doamnã, încã respir, încã sunt/frumos ca o toamnã la Vânju
Mare/cu aromã de struguri înlãcrimaþi/ºi de gutui bolnave
de soare .
Într-o Baladã de Crãciun, poetul se roagã : Adu-mi o
sanie, Sfinte Crãciun/cu doi cai ºi-o mânzã rândunicã/sã
mã mai poarte o datã în rai/la mine acasã, în Valahia Micã .
Dar baladistul nu e doar un romantic-elegiac, ci, aºa
cum spuneam la început, ºi un revoltat, un rãzvrãtit, care
deplânge þara pierdutã : Toatã eºti tu Þara mea pierdutã/
la pocherul unor cartofori nesimþiþi/unde bãtrânii plâng
pe o sutã /de lei ºi de boalã pândiþi .
Situaþia dezastruoasã în care a ajuns România i se pare
poetului ca un blestem: cã nu mai e nimic al nostru/neau luat vinul, ne-au luat sarea/aurul, petrolul, marea/doar
vãtafii lor au vile/iahturi, automobile/doar vãtafii lor
trãiesc/într-un rai nepãmântesc .
El invitã la o rãzvrãtire: e nevoie de-un fitil/sã seaprindã coºmelia/sã învie România .
El deplânge starea jalnicã în care au ajuns satele noastre,
starea profesorilor lefegii, umiliþi cu salarii de mizerie
( dom` profesor lefegiu/mult mã mir cã mai eºti viu ).
Descopãr, cu încântare, cã Nicolae Dan Fruntelatã este
ºi un excelent prozator. Cartea lui, Lambretta, (Editura
Semne, Bucureºti, 2015), este un model de prozã scurtã,
cele 17 povestiri condensând în nucleul lor temele unor
virtuale romane.
De fapt, Nicolae Dan Fruntelatã ar fi putut sã scrie un
roman, ceea ce, lãsând gluma la o parte, aceastã carte nu
este. Romanul presupune, o ºtie toatã lumea, o structurã
complexã, o desfãºurare de amploare, pe mai multe
planuri, a acþiunii, conflicte puternice, numeroase
personaje ºi, nu în ultimul rând, o profunzime a analizei
psihologice ºi sociale.
Este adevãrat, cititorul modern nu mai are timp sã
citeascã Tolstoi, Balzac, el este grãbit, iar Nicolae Dan
Fruntelatã ºtie asta. Pentru acest cititor, el îºi propune sã
scrie o serie de zvâcromane ºi sã impunã în literatura
universalã acest termen. Ce e zvâcromanul ? Este un
roman foarte scurt ºi mankurt (?!), spune autorul. De
câteva pagini doar . Glumind în continuare, Nicolae Dan
Fruntelatã decreteazã: romane au scris numai romanii,
cã din ele se trãgeau, noi, dacii, n-avem voie sã scriem
decât, cel mult, zvâcromane .
Eu înþeleg ideea de zvâcroman ca pe un roman cu nerv,
ca pe o scriere cu nerv, ceea ce, din fericire, cartea lui
Nicolae Dan Fruntelatã este.
Intrãm, apoi, în poveºtile stranii ale cãrþii. Mai întâi,
Mistreþul orb. Este povestea care deschide, simbolic,
volumul. Este o poveste aparent banalã, spusã de un
fotoreporter de la revista Vânãtorul ºi pescarul , în care
este vorba despre o partidã de vânãtoare, organizatã de
mai marii zilei. În linia de bãtaie a vânãtorilor, apar doi

mistreþi, care alergau unul dupã altul. Primul mistreþ
cade doborât de gloanþe, celãlalt se opreºte brusc ºi se
lipeºte de cel cãzut. Stupoare, oamenii constatã cã acesta
era orb! Pe el îl condusese pânã acum mirosul celuilalt.
Povestea are tâlcul ei. Lumea animalelor are poveºti
ºi înþelesuri care ne scapã. Instinctul de supravieþuire al
mistreþului orb poate însemna ºi pentru noi, oamenii,
un semn de întrebare, o meditaþie cu privire la viaþã ºi la
misterele ei.
Tot o vânãtoare, dar de oameni, în Vânatul cel mare.
Tânãrul activist de partid, numit într-o funcþie politicã
importantã în Oltenia, în Dolj, dupã o activitate în Nord,
în Maramureº, se simte strãin, pentru cã nu acceptã
jocurile de interese ºi de parvenire ale celorlalþi, pentru
cã deranjeazã . ªi atunci, se pune la cale uciderea lui,
împuºcat din greºealã la o vânãtoare.
Omerta a funcþionat perfect. Marius a cãzut cu gura
în zãpada murdarã, i s-a astupat gura!
Povestea stranie, nebuloasã a Lambrettei, eroina
principalã a cãrþii lui Nicolae Dan Fruntelatã, poate
constitui, într-adevãr, subiectul unui roman.
Mai întâi, autorul gãseºte un excelent pretext literar
de a povesti viaþa tragicã ºi aventuroasã a acestei femei.
El pune pe seama fiicei sale, etnolog, care i-a adus un
caiet, un ceaslov cu pagini îngãlbenite ºi coperþi
groase, un fel de jurnal cu litere ciudate într-o limbã
care semãna uneori cu limba românã, alteori cu slavona,
alteori cu limba cea veche pe care savanþii uscaþi se tem
s-o numeascã limba dacã .
Ceaslovul acela cuprindea de toate: transcrieri dupã
cãrþi vechi, însemnãri despre drame contemporane,
povestiri de vise ºi leacuri de plante, descântece, vrãji.
Ceaslovul aparþinea Lambrettei Vetteringhe, ºamanul
unui sat din munþii de la curbura Carpaþilor, Cãruja.
Poveºtile acestea tragice îi dãdeau Lambrettei insomnii
ºi nu mai suporta sã pãstreze ceaslovul, care, astfel,
ajunge în posesia scriitorului. Obsedat el însuºi de toate
întâmplãrile, el ajunge la concluzia cã singurul leac de
a scãpa de aceste obsesii este de a scrie despre ele, de a
se descãrca sufleteºte.
ªi, iatã, pe scurt, povestea tragicã a Lmbrettei.
Cãsãtoritã cu un gospodar înstãrit, care o adusese din
Transilvania, Lambretta are o viaþã îndestulatã. Iatã însã
cã vine perioada colectivizãrii, a înscrierii obligatorii.
Cei mai înstãriþi fug în munþi, ca sã nu semneze. Echipa
de lãmurire, condusã de tovarãºul ªarpe (!) vine ºi la
Lambretta acasã. Beau, mãnâncã, se ospãteazã din plin,
sperând cã femeia o sã-ºi cheme bãrbatul sã semneze.
Totul ia o întorsãturã tragicã. Tovarãºul ªarpe, ameþit
de bãuturã, are poftã de femeie ºi o înghesuie în perete
pe Lambretta. Ea þipã. Fiul ei, de 17 ani, cu o furcã în
mânã, îl omoarã pe ªarpe. Securiºtii, care îl însoþeau pe
ªarpe, îl împuºcã pe tânãr, care lasã o patã roºie de sânge
în iarbã. Partizanii aflã, sunt trãdaþi de o rudã ºi toþi sunt
omorâþi. Scapã doar Lambretta, care plecase cu o searã
înainte la niºte neamuri. Apoi, Lambretta trãieºte o viaþã
aventuroasã în Turcia, în Italia, se cãsãtoreºte cu un
mafiot, Renato Vetteringhe, acesta este împuºcat pentru
afacerile lui dubioase. Lambretta se reîntoarce la Cãruja,
în Vrancea, pentru a-ºi continua viaþa. I se alãturã o
tânãrã, Gabi Solovei, ea însãºi cu o biografie tragicã, ºi
amândouã devin vrãjitoare acolo, în creierii munþilor.
Istorie zbuciumatã, nebunã, pe care autorul, ca ºi noi,
a trãit-o, ºi despre care scrie ca sã nu se uite, aºa cum îl
sfãtuia bunica lui Constanþa: S-o scrii pe hârtie, muicã,
sã nu se uite .
Ceea ce Nicolae Dan Fruntelatã a ºi fãcut.
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In memoriam: Marin Moraru un comic serios
N-avea nimic comic, decât figura. Încolo tot
ce fãcea era serios ºi la locul lui. Nu râdea, nu
zâmbea, nu se hlizea ca alþii, din contrã era grav,
pãrând a comunica adevãruri esenþiale. ªi totuºi
lumea râdea când îl auzea
vorbind. Pãrea neîmblânzit,
nedat pe brazdã cum se zice.
ªi totuºi lumea l-a numit
Marinuº! Nu imita pe nimeni
ºi totuºi pãrea cã vine din
comicii de altã datã. Nu se
strãduia sã iasã în evidenþã ca
alþii ºi totuºi cum apãrea
electriza.
N-avea nevoie de text prea
mult, dar cum deschidea gura,
indiferent cã spunea doar da
sau nu, te fãcea sã-l iubeºti. Se
exprima scurt, nu-i trebuia
multe cuvinte: odatã un coleg
cu talent îndoielnic l-a întrebat
dacã sã rãmânã actor sau sã se
ducã sã lucreze la Comitetul
Central UTC, unde îl chemase
viitorul ministru de externe al
lui Ceauºescu, ªtefan Andrei:
Du-te, mãi, i-a spus
rãspicat interpretul de neuitat al
lui Crãcãnel.
Sã-þi fie clar: noi suntem colegi nu prieteni,
i-a spus unuia care-i cãuta amiciþia, deºi fuseserã
colegi de Institut.

Am jucat împreunã pe Agamiþã Dandanache.
Eu doream sã fiu, el era deja!
De obicei actorii îºi doresc aplauze, el avea
aerul cã-l deranjeazã. Unii l-au numit bufon.

A avut una singurã
pe care a iubit-o. De
neînþeles pentru mulþi. Era în esenþã
monocord ! Nu se strãduia sã fie ridicol pe
scenã, era comedian înnãscut. Eheei, Marinuº,
ai plecat, ne-ai pãrãsit. Ce o sã ne facem acum
fãrã Marinuº. Cine o sã mai spunã ca el: Mie naturelul simþitor! Sau: Magafaua eu
sunt! ªi sã râdã lumea!
Ai plecat din viaþã tare supãrat
Tu care ai fost atât de lãudat
Tu care ai fost mereu admirat
Cine doamne te-o fi iritat?
Cã pãreai tare speriat
Ai avut la a ta navã
Din plin ºi glorie ºi slavã
Thalia sã te fi înºelat?
Cine oare þi-a greºit?
Cine oare te-a minþit?
Thalia ºi Melpomena
Te-au iubit întruna
sã-þi facã ele þie aºa una?
De poþi, hai zâmbeºte iarã
Sã ne faci viaþa mai uºoarã
Cu harul tãu, viaþa plinã
Veselã zglobie ºi seninã.

Nu-i plãcea. Se supãra ºi când se supãra sincer,
stârnea râsul Asta îl enerva. Era ºi el, vorba
aceia, om. Alþii au avut neveste cu nemiluita.
Putea sã aibã, la urma urmei, ºi el. Nu i-a trebuit.

Ai plecat, trist Marinuº,
O boalã ingratã te-a rãpus
ªi ne-ai pãrãsit neconsolat
Ce pãcat, doamne, ce pãcat!
Candid Stoica

Seniorii literaturii noastre

Eu scriu despre lucruri ºi fapte trãite
de mine... (II)

ªi mai este ceva care ar
putea pãrea o laudã: sunt
pur ºi simplu uluiþi de
noutatea ºi îndrãzneala
temelor abordate de mine.
În piesa Mircea ªeptilici
sau ultimele douã ore din
viaþa unui actor apar
personaje din elita
teatrului
românesc,
colaboraþioniºti notorii ai regimului comunist ca de
exemplu d-na Lucia Sturza Bulandra descrisã nu
encomiastic, cum de obicei se obiºnuieºte, ci conform
principiului: despre morþi numai de bine, dar adevãrat.
De o asemenea reevaluare eticã le e fricã, la fel ca pe
timpul împuºcatului... (chiar directorul de azi al Teatrului
Bulandra, d-l Alex. Darie, mi-a declarat cã nu poate pune
în scenã la teatrul care poartã numele marii artiste, un
text în care o aratã, dupã pãrerea lui, destul de...
neavantajos). Exemplele pot continua: piesa care stã în
sertarele biroului directorului de la Piatra Neamþ
(Povestea unei trãdãri) se ocupã de un caz care s-a
întâmplat acolo, în teatrul respectiv, în anii împuºcatului
când un coleg de al nostru a fost înfierat cu mânie
proletarã pentru o crimã imaginarã, o scrisoare
interceptatã ºi predatã autoritãþilor în care se vorbea
despre viaþa grea pe care o trãiam toþi, despre frigul pe
care-l suportam, despre teroarea moralã la care eram
supuºi... Trebuie sã spun un lucru f. important. Eu nu
scriu pentru bani sau din imaginaþie. Eu scriu despre
lucruri ºi fapte trãite de mine sau cum s-a exprimat o
distinsã criticã literarã: ca sã opresc ºi sã reînviu timpul.
F.P.: Acum la ce lucraþi?
C.S.: Lucrez de zor, zilnic, la un roman intitulat:

Candid Stoica

Urmare din numãrul trecut

Isprãvile lui Miticã Marafet în spaþiul RomânoDunãrean, care se vrea un roman de colportaj, un fel de
panoramã comic dramaticã a vieþii artistice a ultimilor
decenii, combinatã cu viaþa interlopã a artiºtilor boemi.
Un capitol special este dedicat celor care viziteazã
aproape zilnic, de ani de zile cârciuma Boema 133 Nu
vã mai spun cã acum repet cu excelenta actriþã Floretina
Tãnase piesa lui Denis Dinulescu Legea locatarului
universale a cãrei premierã va avea loc, probabil, în
toamnã, dar nu mai desconspir alte planuri cã îmi e teamã
sã nu apar ca un bãtrân lãudãros Îmi e ºi ruºine de câte
planuri ºi proiecte am ºi mã întreb ce se va întâmpla cu
ele dacã, doamne fereºte, din varii motive, nu voi mai
avea timp de ele, sau nu voi mai fi. De aceia, asemenea
marelui meu coleg de peste ocean, Woody Allen, mã
gândesc asiduu, bineînþeles în glumã, nu la intenþia de a
devenii nemuritor dupã ce voi dispãrea, ci la posibilitatea
de a evita la nesfârºit moartea.
F.P.: Ce premii sau distincþii aþi primit?
C.S.: Deºi de-a lungul vieþii am avut nenumãrate
succese, am fost toatã viaþa un actor modest, ocolit de
premii ºi de publicitate, singurul interviu pe care l-am
dat de-a lungul timpului fiind cel de faþã, având mereu
dorinþa de a sta în teatru ºi de a juca împreunã cu marii
mei colegi, alãturi de marile nume ale teatrului românesc,
dorinþã care mi s-a îndeplinit ºi pentru care îi mulþumesc
Celui de Sus. Am o singurã diplomã oferitã de Teatrul de
Comedie care mã condamnã la prietenie pe viaþã, sã fiu
amic cu aceastã instituþie
F.P.: Modele artistice?
C.S.: Generaþia mea a fost marcatã de prezenþa pe scenã
a lui Radu Beligan, decedat de curând, cu care toatã

generaþia mea dorea sã semene: sã aibã firescul ºi
inteligenþa lui artisticã ºi care cu puþin timp în urmã la
vârsta venerabilã pe care o avea a dat dovadã de vigoare
artisticã. Acum când nu mai e mã mândresc cã mi-a arãtat
prietenia sa angajându-mã ºi apoi, mai târziu mi-a scris o
prefaþã generoasã la volumul Acele lucruru aiuitoare
care se petrec în spatele scenei. Am mai avut multe modele
artistice dar i-am admirat mai ales pe marii actori ai
Teatrului de Comedie, ªeptilici, Aurel Giurumia, Silviu
Stãnculescu, ªtefan Tapalagã dar oamenii care mi-au
influenþat viaþa au fost Radu Beligan ºi Lucian
Giurchescu, care cu generozitate m-au angajat la Teatrul
de Comedie ºi nu o sã vã vinã sã credeþi, dvs. d-le
Florentin Popescu care m-aþi fãcut peste noapte ceea ce
n-am visat sã fiu niciodatã: cronicar teatral, la excelenta
revistã pe care o conduceþi împreunã cu poetul Coman
ªova de câþiva ani: Bucureºtiul literar ºi artistic.
F.P.: Am auzit cã aveþi ºi un epitaf
C.S.: Vi-l spun cu plãcere: M-am nãscut în Ferentari
într-o zi de toamnã / aveam vecini cuþitari / ºi-o mamã
doamnã / Tata MITU m-a numit / când venii pe lume /
nimeni însã n-a simþit / pentru ce anume / doar un unchi
ce era psihiatru / a zis cã m-am nãscut / pentru a face
teatru / cã aºa se-ntâmplã adesea / vezi cum trece apa / nu
mai bine mã fãceau / muncitor cu sapa / Thalia ºi
Melpomena / mi-au þinut cununa / ce le-o fi venit sã-mi
facã mie, aºa una!?
F.P.: Cu mulþumirile de rigoare, pentru interesul arãtat
Candid Stoica, prin voinþa celui de sus, actor, scriitor,
dramaturg, cronicar teatral.

A consemnat Florentin Popescu
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PETRU BOTEZATU PICTEAZÃ OAMENI (I)
Petru Botezatu picteazã oameni. Necunoscuþi, insoliþi atemporali.
Mulþimi de oameni repopuleazã
universul, dominaþi de ambiþia de-a umple
orice spaþiu, dar, mai ales, de-a se
metamorfoza, luând forme iluzorii, uneori
hilare, alteori deconcertante, surprinzând,
ºocând, încântând, halucinând deseori, în
contrazicerea realitãþii, a bunului mers al
lucrurilor, ºi a bunului simþ, reconstruinduºi identitatea, valorificând de-o manierã
hilarã sau, pur creativã statu-quoul fiinþei
umane.
Lucrãrile lui sunt acte de comunicare
vizualã, cãci, ele constituie ineluctabil
deschideri inedite, viziuni nu lipsite de
echivoc, totuºi, ale unor lumi experimentale,
ale unor societãþi alcãtuite din emanaþii
umanoide în curs de evoluþie, de
preschimbare, tinzând întotdeauna cãtre o
nouã ipostazã, cãtre o reaºezare formalã, o
recombinare provocatoare.

Uneori, aceºti oameni lipsiþi de
identitate devin personaje. Alteori rãmân
în planuri înceþoºate, virtualitãþi aspirând
cãtre o stare de fiinþã oarecare, de cele
mai multe ori ambiguã. In unele instanþe
se dedubleazã în cãutarea unui alter ego,
a unei noi aventuri într-o matrice
predestinatã. Aceastã emigrare continuã,
aceastã fugã formalã, atinge, deseori,
plastic vorbind, o tensiune disperatã a
tot ceea ce ocupã spaþiul lucrãrilor,
tinzând sã ne restituie vizual ipostaze
dintr-un trecut sau viitor încã
nediferenþiate, care nu sunt mai puþin
reale, cãutând sã se înlocuiascã cu ceea
ce n-au fost încã, evoluând cãtre alte faze
de agregare, stãri de zãdãrnicie, de
incongruitate sau recompunere.
Transmutaþie , acuarelã pe hârtie Arche, 32x54 cm

Statuile urbei
În imediata apropiere a permanent aglomeratei
staþii de autobuze de la Televiziune, pe strada
care se opreºte în Calea Dorobanþilor, de partea
cealaltã continuându-se cu strada care poartã
numele matematicianului Ermil Pangratti, se
aflã statuia unui omuleþ din bronz, Personajul
purtând uniformã militarã de galã, parcã pãºeºte
pentru a prinde unul dintre multele mijloace
de transport care se înghesuie sã parcheze în
staþie.
Statuia este proiectatã pe fundalul unei clãdiri
aflate în ultimul plan, nimeni alta decât
construcþia vedetei televiziunii din strada
Mioliére, leagãnul primei noastre televiziuni
nãscute în 1956 ºi din care ani buni s-au
transmis pe viu sau cu ajutorul benzilor
magnetice zeci de mii de ore de ºtiri, spectacole,
meciuri, adunãri sau primiri oficiale.
Nu ºtiu de ce, dar de câte ori vãd acest
personaj aflat pe un mic soclu din beton, am
imaginea soldãþelului de plumb, eroul atât de
îndrãgit din povestirea danezului Hans Christian
Andersen.
Decoraþiile ºi sabia purtatã cu demnitate la
cingãtoare dau personajului un aer solemn.
Este ºi cazul sã fie aºa!
Simon Bolivar (1783-1830) reprezintã pentru
continentul Sud-american un adevãrat simbol.
General ºi abil om politic, a jucat un rol
fundamental în eliberarea popoarelor din
America Latinã de sub dominaþia spaniolã.
Suprafeþe imense de teren au fost scoase de
sub jurisdicþia ibericã într-un interval
zbuciumat, cu multe jertfe, întins pe timp de
un deceniu ºi jumãtate (1810-1826).
Una dintre marile sale victorii a fost cea de la
Boyncá (1819) când i-a înfrânt pe invadatorii
spanioli ºi a eliberat Ecuadorul, Venezuela,
Columbia ºi Peru, care s-au constituit la acel
moment istoric într-o republicã federativã.

Cora Botezatu

El Libertador
La 6 august 1825, în marea bãtãlie pentru
independenþa Coloniilor Spaniole din America
se proclamã independenþa þinutului aºa-numit
Peru de Sus, care de atunci poartã numele
eliberatorului sãu Bolivia.
Bolivar este un simbol pentru lumea latinoamericanã. Universitãþi, oraºe, ºcoli, alte instituþii
îi poartã numele. Sã nu uitãm cã moneda
naþionalã a Venezuelei se numeºte bolivar. Tot
în Venezuela existã, în sud-estul þãrii, statul
Bolivar cu capitala la Ciudat de Bolivar, iar cel
mai înalt pisc al Venezuelei, de 5007 metri,
poartã, de asemenea, numele Pico Bolivar.
Statuia este situatã pe banda cu flori ºi gazon
care desparte cele douã sensuri, mereu supraaglomeratã de autoturisme care vor sã pãtrundã
în Calea Dorobanþi.
Pentru meritele sale, generalul care a fost numit,
în 1813, la Congresul Naþional din Venezuela El
Libertador, este creaþia sculptorului Mihai
Buculei, profesor la Universitatea Naþionalã de
Arte ºi a fost realizatã în anul 1992.
Mihai Buculei a fost elevul maestrului Boris
Caragea, în al cãrui atelier din Cotroceni îºi are
propriul atelier de creaþie.
Începând din 1980, lucreazã la un mare
complex sculptural din piatrã la Buteni, în judeþul
Arad, realizând, între altele, lucrãrile Fereastrã
cãtre Dorul Iancului ºi În amintirea
strãmoºilor .
A realizat ºi lucrãri în lemn sau marmurã, în
acest ultim material creând busturile lui Anton
Pann, Paracelsius, Apollinaire.
Trebuie amintit cã Mihai Buculei a participat ca
expozant la Bienala de la Veneþia, fiind totodatã
un participant activ la mai multe ediþii ale taberei
de sculpturã de la Mãgura, un teribil muzeu în
aer liber, dar care, din nefericire, are multe piese
distruse de vandalismul unor aºa-ziºi turiºti
Florin Colonaº
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direcþii, produse de influenþa lui Eminescu ºi de aceea a
lui Coºbuc. Ambii poeþi sunt citiþi cu o rarã pasiune.
Eminescu îndeosebi de tineret, iar Coºbuc mai mult în
La pârâu etc., ci numai elegii ºi cântece de jale ca Doina, familie , unde-l face popular Tribuna. Baladele ºi
Mama ºi acel excepþional poem tragic Ideal, pe nedrept idilele acestuia mãrturiseºte Ilarie Chendi în articolul
ignorat, el tot s-ar fi deosebit fundamental de pesimiºtii Zece ani de miºcare literarã în Transilvania (1890-1900)
sunt învãþate pe de-a rostul, cu mult înainte de a apãrea
posteminescieni, cãci durerea din versurile sale are o
în
volum .
explicaþie socialã, este durerea realã a poporului
Atât Eminescu, cât ºi Coºbuc au numeroºi imitatori, la
exploatat, sunt dorul ºi jalea fireascã a celor mulþi, care
ºtiu sã facã haz de necaz ºi sã-ºi ducã poverile sufleteºti care se observã însã o permanentã oscilare între cele douã
cu demnitate. Aºa se cer cred înþelese robusteþea direcþii, o vãditã ezitare în a se decide pentru una sau
sufleteascã, seninãtatea ºi optimismul din poezia alta dintre ele. Din direcþia coºbucianã citez pe Maria
coºbucianã. În acest sens, existã o înrudire organicã între Cunþan, autoarea nu lipsitã de har, a volumelor Poezii ºi
atitudinea lui Coºbuc ºi cea a rapsodului popular de Din caierul vremii, din care au supravieþuit romanþele Pe
sub fereastrã curge-un
pretutindeni, care poate
râu, La fântâna cu
râde cu aceleaºi lacrimi cu
gãleatã, Te duci...
care ºi plânge. Se
Alþi coºbucieni sunt:
povesteºte
cã
în
Maria Ciobanu, D. Th.
Daghestam existã un aul,
Neculuþã (1859-1904),
unde în fiecare casã
mai ales prin poezia de
trãieºte un poet popular.
revoltã socialã ºi prin
De obicei cântãreþul,
structura prozodicã.
înainte de a începe
Interesul lui D. Th.
cântecul, întreabã lumea
Neculuþã pentru Coºbuc
ce fel de cântece vrea: de
e, de fapt, al întregii
dragoste sau de urã, de
muncitorimi. M. Gafiþa
bucurie, sau de tristeþe?
afirma, în cartea sa
Poporul roagã pe cântãreþ
Curente în poezie, cã:
sã cânte dragostea, dar în
aºa fel încât în cântec sã Casa memorialã George Coºbuc din satul natal al poetului Succesul lui Coºbuc se
explicã
ºi
prin
existe ºi urã: sã cânte urã,
dar în aºa fel încât cântecul sã cuprindã ºi dragoste; sã contrastul lumei obosite de monotonia imitatorilor
cânte tristeþea dar în aºa fel încât în cântec sã fie ºi puþinã eminescieni, cu dorul de viaþã manifestat mai în toate
bucurie; sã cânte bucuria, dar în aºa fel încât cântecul sã producþiile lui, dar uºor schiþat în atâtea forme variate ºi
care zugrãvesc de minune laturi sufleteºti din viaþa
cuprindã ºi puþinã tristeþe .
Aºa este cântecul lui Coºbuc în literatura românã. E întregului popor. Pãtura de la oraºe, muncitorimea , dornicã
smuls din însuºi sufletul poporului. Meritul cel mai de ºi ea de viaþã, prin socialism, a cãutat ºi ea în Coºbuc un
seamã al poeziei sale este autenticitatea, datoratã fel de poet al sãu ºi l-a adoptat, neputând sã creeze altul .
Poezia coºbucianã a exprimat dintotdeauna un
legãturii indestructibile cu viaþa poporului, cu tradiþiile
ºi trecutul sãu istoric, cu aspiraþiile celor obidiþi ºi cu principiu energetic de viaþã. Versurile gnomice din
natura patriei. El e poetul satului, al þãrãnimii în sensul marile lui balade observa ªerban Cioculescu în articolul
cel mai profund ºi mai complex. Despre naturã ºi despre Personalitatea lui Coºbuc (Gazeta literarã, an VIII, nr.40
sat, despre dragostea de la þarã s-a scris mult în literatura din 28 sept. 1961) slãvesc într-adevãr lupta virilã, în
noastrã de la începuturile ei moderne, de la Vãcãreºti la cadrul cãreia moartea apare ca un risc firesc, ca un
Zburãtorul lui Heliade ºi idilele lui Alecsandri, de la accident previzibil, dar nicidecum ca o replicã
Eminescu ºi Macedonski la St. O. Iosif ºi la toatã pleiada dezarmantã a naturii. Caracterul tonic al mesajului
coºbucian a fost descifrat din primul ceas. În ceasurile
semãnãtoristã.
Fireºte cã imensa producþie coºbucianã nu se menþine istorice mari, cu caracter naþional ºi social, Coºbuc s-a
peste tot la aceeaºi altitudine artisticã. Sunt în ea multe rostit rãspicat ºi glasul lui n-a rãsunat în pustiu. Marele
inegalitãþi ºi naivitãþi, aspecte care n-a rezistat timpului, poet ºtia ca nimeni altul sã îmbine tradiþiile populare cu
confuzii ideologice, versuri ocazionale, declarative ºi ideea progresului social.
Iatã de ce socotim cã e timpul sã descãtuºãm
retorice, rãspândite ani în ºir, fãrã gust, prin serbãri ºcolare
ºi false publicaþii de popularizare, în dauna valorilor personalitatea complexã ºi profundã a lui Coºbuc, din
reale, menite a face din Coºbuc unul din momentele ºabloane simplificatoare ºi din prejudecãþi estetice care
marcante din evoluþia poeziei româneºti, o personalitate diminuau rolul însemnat jucat de poet în evoluþia liricii
artisticã de seamã, care a dat alt curs liricii noastre, atât româneºti.
Coºbuc n-a fost un poet þãran, al þãrãnimii, cum l-a
în ceea ce priveºte conþinutul cât ºi formele prozodice,
creând o ºcoalã poeticã distinctã, deºi fãrã strãlucire numit C.D. Gherea; ci unul al Românismului, fondul
deosebitã. Chiar de la începutul ultimului deceniu al tematic al operei sale fiind un expresiv ºi autentic portret
veacului al XIX-lea vom întâlni în poezia noastrã douã etnopsihologic al neamului sãu.

Poet al românismului, o ipostazã a sufletului naþional
(urmare din pagina 3)

contestau originea noastrã romanã, vechimea pe aceste
plaiuri ºi chiar dreptul la o existenþã istoricã. De aceea,
faþã de celelalte provincii româneºti, Transilvania avea
o tradiþie poeticã mult mai slabã ºi mai nesemnificativã.
În pragul veacului al XIX-lea, când în Principatele
Române se anunþã începuturile poeziei moderne, în
Transilvania ne întâmpinã aceeaºi poezie vetustã, cu
conþinut religios ºi istoric. Amintim încercãri laborioase,
dar lipsite de orice strãlucire, precum Patimile ºi moartea
Domnului ºi Mântuitorului nostru Iisus Hristos de Vasile
Aron, Versuri la naºterea Domnului (1813) de Gheorghe
Montan, Cântare despre începutul ºi starea de azi a
românilor (1813) de I. Teodorovici-Nica, Cântãri
dumnezeeºti de Ioan Tincovici (1815), Risipirea
Ierusalimului (1821) de Ioan Barac.
S-au mai scris în Transilvania primei jumãtãþi a veacului
al XIX-lea ºi versuri în limba latinã, datorate, de pildã,
unui ªincai sau Cipariu, la moartea cãruia Coºbuc va
închina o poezie, urmând gestul lui Eminescu, care
dãduse o poezie asemãnãtoare la moartea lui Aron
Pumnul. S-au compus stihuri româneºti, într-o formã
latinizantã cu subiect latinist, cum sunt Versuri la
logodirea împãratului Franz I cu Ludovica (1808) ºi
Versuri îndemnãtoare cãtre deprinderea tinerimei
româneºti (1829) de Moise Bota.
De-a lungul veacului al XIX-lea este evidentã în
Transilvania slaba prezenþã a unui curent liric,
asemãnãtor cu miºcarea literarã paºoptistã din Moldova
ºi Muntenia. Coºbuc a fost acela care a fãcut primul salt
hotãrâtor în evoluþia poeziei din Transilvania, ºi, în
general, în lirica româneascã de dupã Eminescu atingând,
cu o forþã de altã mãrime, în tulburãtoarea poezie Moartea
lui Fulger, pe o altã dimensiune, alãturi de Luceafãrul
eminescian, un alt pisc al poeziei noastre de concepþie.
Eminescu ºi Coºbuc remarca Liviu Rebreanu pot
sta prea bine alãturi. Se deosebesc atât de mult, încât se
completeazã. Ei doi dau faþa ºi sufletul poeziei româneºti
de pânã acuma : Luceafãrul , ºi Nunta Zamfirei . (L.
Rebreanu, George Coºbuc, în Opere alese, vol.5). Poetul
nãsãudean, iubind pãtimaº ºi firesc viaþa, cu înþelepciunea
echilibratã a omului din popor, exprimã în nemuritoarea
sa poemã, pe un pretext epic, mari esenþe lirice,
circumscrise pe o temã eternã, iscatã din sentimentul
tragic al morþii. Optimist ºi senin, universul poeziei
coºbuciene nu e lipsit de adâncime, de note dramatice ºi
chiar tragice.
Dacã la Eminescu sunt tratate din perspectiva filozofiei
culte, kantiene ºi schopenhaueriene, la Coºbuc sunt
vãzute, cel mai adesea, dintr-un unghi popular, dintr-o
perspectivã ruralã. Poezia sa Fata morarului exprimã tot
atâta durere sincerã ºi sfâºietoare ca orice elegie
eminescianã, fireºte, cu potenþe artistice de altã naturã.
Durerea în poezia lui Coºbuc e autenticã, precum sunt
autentice voioºia ºi sãnãtatea sufleteascã. Chiar dacã
George Coºbuc n-ar fi scris poezii mai sprinþare, mai
ºãgalnice, ca Spinul, Scara, Iarna pe uliþã, Sub patrafir,

Grãdina lui Epicur (I)
(urmare din pagina 8)

Ca sã dau câteva exemple, fireºte, numai cu intenþia
de a contura, pe cât posibil, o imagine capabilã sã
sugereze nivelul ansamblului. Ceea ce este de admirat
nu-i cã bolta cereascã este atât de vastã, ci cã omul a
reuºit s-o mãsoare . Sau: Dacã lumea întreagã ar fi dintro datã redusã la dimensiunile unei alune, proporþiile
dintre lucruri rãmânând aceleaºi, prin nimic n-am putea
sã ne dãm seama cã s-a schimbat ceva în univers . Sau:
Nu simt deloc în mine strofa lui Dumnezeu, oricât de
mic ar fi el. Slãbiciunea mea mi-e scumpã ºi þin la
imperfecþiunea mea ca la însãºi raþiunea mea de a fi .
Sau, mãcar încã unul: O fi viaþa de societate frivolã ºi
vanã, cât pofteºti. Cu toate astea nu e o ºcoalã tocmai rea
pentru oamenii politici. Putem regreta faptul cã în
parlamentele noastre a pãtruns aºa de puþin . Ei bine,
chiar aºa, cu titlu de exemple, citatele reproduse pot oferi,
fie ºi parþial, o impresie mai cuprinzãtoare. Mi se pare cu
atât mai greu de înþeles de ce Anatole France nu ºi-a
situat în mod explicit propriile meditaþii într-o prelungire
ºi continuare cu cele ale filosofilor grãdinii . N-ar fi
avut altceva de fãcut decât sã puncteze, în ambele cazuri,

plãcerea, bucuria de a filosofa, laolaltã cu ei. Dacã nu
cumva potrivirea i s-o fi pãrut evidentã într-un asemenea
grad, încât n-a mai simþit nevoia s-o ºi declare.
De altfel adãugirea mi se pãrea necesarã ºi dintr-un alt
punct de vedere, pentru cã ºi acum ar mai fi de fãcut o
precizare. De-a lungul întregului volum ordinea cugetãrilor
este mai curând aleatorie decât sistematicã, ceea ce le
imprimã un pronunþat timbru personal. Un singur capitol
este vizibil personalizat, într-o dezbatere sui-generis, pe
tema muririi ºi nemuririi sufletului; dezbatere ce reuneºte,
cu pãreri pro ºi contra, cele mai strãlucite nume ale
Antichitãþii, ale Renaºterii, pânã în zilele noastre. Printre ei
se numãrã, de bunã seamã, ºi Epicur, în calitate de simplu
participant la discuþie ( sufletul nostru e pieritor ºi supus
morþii ), nici acum însã cu privilegiile sale de ºef de ºcoalã.
Deºi, mãcar în cazul lui, menþiunea s-ar fi cuvenit introdusã
undeva. Se pot altfel întâmpla derapaje nedorite de nimeni
ºi cel puþin unul am întâlnit chiar în volumul comentat
acum. Într-un loc Anatole France îºi prezintã pãrerea despre
moarte cam în felul urmãtor: Eu sunt, ea nu mai este; este
ea, nu mai sunt eu , ca sã descopãr apoi, cu totul întâmplãtor,
într-o altã carte, cã paradoxul îi aparþinea de drept lui Epicur
însuºi ºi cã suna, mot-a-mot, aºa: De ce ar trebui sã ne
temem de moarte? Cãci atâta vreme cât suntem noi, moartea

nu este ºi îndatã ce existã moartea nu mai suntem noi .
N-aº vrea totuºi sã pornesc acum, în anul de graþie 2016
d. Hr., nu ºtiu ce procese de intenþie care mai mult ca sigur
n-ar duce nicãieri. Prefer sã pun încurcãtura pe seama acelei
lipse de ordine despre care pomeneam ºi sã socotesc mai
degrabã cã panseul i-a plãcut atât de mult, încât a uitat,
pur ºi simplu, sã menþioneze numele autorului. La urma
urmei, n-a uitat, oricum, un amãnunt esenþial, acela de a-i
da volumului neapãrat un titlu. Prin asta a repus practic
Grãdina lui Epicur în drepturile sale legitime ºi, în acelaºi
timp, a adãugat instituþiei reale o frumoasã valoare de
simbol, prin aceea cã i-a deschis larg porþile cãtre alte
tãrâmuri ºi cãtre posteritate. Se poate spune, fãrã nici o
exagerare, cã Anatole France se numãrã printre cei dintâi
care au pãtruns prin acele porþi ºi cã deci numele lui va
rãmâne definitiv la loc de frunte, oricâte altele îi vor urma
de-a lungul timpului. Cã vor fi, cu siguranþã, mulþi alþii
care, tot aºa, de-a lungul timpului, vor dori sã se bucure de
acele privilegii, ºi asta este cât se poate de adevãrat. Însã
Grãdina lui Epicur e mare, încãpãtoare, aºa cã cei ce vor
izbuti sã pãtrundã se vor simþi pentru toatã viaþa ºi pentru
eternitate la largul lor acolo. Printre cei dintâi cãrora le
vom acorda locul cuvenit, tot în paginile revistei noastre,
se va numãra, bineînþeles Anatole France.
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PE ULTIMA SUTÃ DE METRI
Vitralii

Harul din bisturiul
doctorului
Creºtinul Eminescu în pofida celor ce-l considerau membru
de partid (comunist n. n.) fãrã carnet
între rostirile sale
axiomatice, a spus-o/scris-o ºi pe aceasta: Nu se miºcã un fir de
pãr din capul nostru fãrã ºtirea lui Dumnezeu . Pentru cã: Istoria
omenirii este desfãºurarea cugetãrii lui Dumnezeu . Tot mai mulþi
înþelepþi literaþi, filozofi, oameni de ºtiinþã valideazã, prin opiniile
ºi experienþele lor, aceastã axiomã. Nu de mult am citit (în
Ziare.com , 21 aprilie 2016) un interviu cu medicul-savant George
Litarczek (prof. univ. dr. etc., etc.) pãrintele anesteziei româneºti,
constatãri desprinse din pragul dintre ªtiinþã ºi Credinþã, pe bazã
de trãiri personale, cercetãri ºtiinþifice ºi concluzii demne de luat în
seamã. El afirmã astãzi, la 91 de ani de viaþã: Religia este ºi ea
o doctorie. Se ocupã de suflete. Când credincioºii se roagã, în lobii
lor frontali a fost identificatã o activitate intensã, care nu existã la
necredincioºi. ( ) Nu salvezi numai cu medicina, ci ºi cu psihicul,
trebuie sã-l faci sã lupte. Iar psihicul are nevoie de credinþã .
Mãrturie propria-i experienþã: Eu sunt credincios ºi în toatã
viaþa mea am fost ajutat pentru ceea ce m-am rugat . La întrebarea
Depinde de Dumnezeul medicului sau al pacientului? savantul
rãspunde: Depinde de Dumnezeul bolnavului, de cât crede el.
Toatã imunitatea organismului þine de credinþã . De altfel,
profesorul Litarczek afirmase, deschis, aceastã înþelepciune ºi ceva
timp mai înainte. Într-un alt interviu, acordat la vârsta de 87 de ani,
declara: Domnule, dacã mã iei din punct de vedere filosofic, sunt
un credincios: cred în existenþa corpului ºi a sufletului. ( ) Toatã
structura în care noi ne miºcãm e generatã informaþional de o
inteligenþã superioarã . În plinã cãutare, cu concluzii asemãnãtoare,
se aflã, în momentul de faþã, medicul-filozof Dumitru ConstantinDulcan, pe drumul strãbãtut între cele douã borne ale cercetãrilor
sale: Inteligenþa materiei ºi Mintea de dincolo .
De ce spun toate acestea? Pentru cã sunt convins! alãturi de
Dumnezeul bolnavului (de cât crede el ) se aflã ºi Dumnezeul
medicului (cu, desigur, incontestabila sa competenþã profesionalã,
dar ºi cu atât cât crede ºi el). Iar exemplele, minunile, le întâlnim
frecvent (chiar dacã profesorul Litarczek spune cã Dumnezeu nu
lucreazã cu minuni, Dumnezeu îþi creeazã oportunitãþi spunerea
nu face decât sã întãreascã regula). Aceste oportunitãþi se vãdesc
mai ales în cazul medicilor chirurgi, când, adeseori, viaþa (pacientului)
atârnã de un fir de pãr.
Un asemenea medic, un asemenea pãlmaº cu bisturiul este
profesorul universitar doctor Viorel Goleanu, specialist în operaþiile
pe inimã. Închipuiþi-vã cã vi se deschide coºul pieptului ºi cineva
vã ia în palme inima? Cum sã intri în aceastã nuntã a sângelui ,
dezbinatã din nu se ºtie ce cauze, ºi sã restabileºti ritualul? Nu este
un miracol? Acest miracol îl sãvârºeºte doctorul Goleanu, ajutat
de înalta lui mãiestrie profesionalã, dar ºi de credinþa sa, alãturi dea pacientului care astfel se naºte a doua oarã. Cunosc cazuri
oameni simpli sau intelectuali de marcã, scriitori, diplomaþi, dascãli
de ºcoalã de sat; unii din imediata apropiere care, prin intervenþia
doctorului Viorel Goleanu, dar ºi prin harul dumnezeiesc trimis
mâinii lui, s-au nãscut pentru a doua oarã. Îl voi deconspira pe
unul dintre ei ºi veþi înþelege de ce. Este vorba de George Cãlin,
din oraºul Urziceni-Ialomiþa, diplomat, scriitor (prozator ºi poet)
fondatorul publicaþiilor Apollon totodatã, om cu nestrãmutatã
credinþã în Dumneze care, datoritã doctorului Goleanu, renaºte
în fiecare zi. George Cãlin, poetul, a scris o poezie-rugãciune
inspiratã de acest miracol. Iat-o:

scurgerea vieþii
chirurgului cardiolog dr. Viorel Goleanu
prin mâinile tale,
aºezate pentru sfânta rugã,
Viaþa se scurge în Viaþã,
ieri se scurge în mâine, trecutul în viitor,
pulsând într-o mare de oameni
prin mâinile tale,
duhovnic al inimilor îngenuncheate,
cuvântã Hristos Iubirea supremã,
Credinþa, Nãdejdea ºi Dragostea
în mâinile tale
se aflã nimbul de Luminã
al Cunoaºterii Adevãrului,
Universul transfigurat la împlinirea Timpului,
un cer de cântec în lumea de dureri
care dã Luminã orizontului schimbat al Nemuririi
în mâinile tale
se gãsesc roadele rãscumpãrãrii
în firea umanã asumatã,
pe bolta înnegritã dincolo de norii slavei,
primind cununa Mântuirii
cu mâinile tale
împrãºtii Lumina peste Lume
înfrãþindu-te cu Veºnicia
cu mâinile tale
îmi netezeºti zâmbind ale Vieþii mele poteci,
îmi aºezi inima pe pervazul ferestrei
sã vãd când soseºte, la mine, Dumnezeu.
Quod erat demonstrandum.

Ion Andreiþã

Catacomba
de genul feminin
E oarecare agitaþie. În timp ce marea parte a cenacliºtilor îºi
ocupã locul ºi deschid dezbaterile în salonul principal , alþii îl
conduc cu alai pe Miticã Matalã, care trebuie sã-ºi pregãteascã
plecarea la Bruxelles. In jurul calculatorului, Raluca nu ºtie pe
cine sã serveascã mai întâi. Arcudeanu insistã sã-ºi vadã coperta
la noul volum, Bebe Rãvescu, sã i se transmitã epigramele pentru
concursul al cãrui termen scadent e la limitã. Popescu- Dropioiu
e cu telefonul la ureche ºi încearcã sã transmitã în direct
mesajul lui ªerban Codrin, motivând absenþa acestuia de la
întrunire: M-a fãcut fiicã-mea bunic! . Ne bucurãm cu toþii ºii transmitem felicitãri, cãci viitorul Catacombei pare asigurat.
Mai agitatã pare Romaniþa ªtenþel, care-i zoreºte pe îndãrãtnici,
probabil la insistenþa nerãbdãtorului Florentin Popescu, a cãrui
voce se aude din încãperea alãturatã.
Þine în mânã un text De la Zarafu, citire, cãtre Raluca, dãruire:
E chimistã, chiar aºa!
Dar nu ºtiu cum s-a-ntâmplat:
N-a gãsit o eprubetã...
Sã-ºi prepare... un bãrbat!
Propunere:
O sã-i dau eu eprubetã
ªi-i comunic, prin vecine,
Sã vinã sã-i dau formula...
Unui înþelept ca mine.
Cu drag, un Zaraf de modã veche, cu o panã la ureche!
Cu buna dispoziþie astfel creatã, se completeazã efectivul de
lucru. Noutatea o reprezintã poeta din America , Elena Mitru,
care tocmai a scos la vedere, chiar aici, la Rawex Coms, cartea
de prozã Strugurii sunt acri . O prezintã alãturi de volumul de
versuri Nu vreau sã traversez . E sufocatã de emoþie ºi
concentratã sã reþinã opiniile formulate. S-au exprimat, mai pe
larg, cu citate semnificative din text, Vasile Szolga, Ninel
Popescu, Raluca Tudor, Aurel Ivan (venit fãrã Ion Monafu) ºi
Petru Mãrculescu (neacompaniat, ca de obicei, de Marian
Ovidiu), Angela Popescu, Vasile Rãvescu º.a. Concluzia ar fi
aceea cã autoarea, deºi se aflã în preajma ( influenþa!) unor
doamne, precum Pisi ºi Passi, nu poate fi suspectatã de ceea ce
s-ar putea numi feminism. Dimpotrivã, scrisul duios e bine aºezat,
realist, credibil pe de-a-ntregul, într-un limbaj direct, fãrã prea
multe decoraþiuni stilistice, evitând rigiditatea prin acele
inspirate inserþii de detalii ºi situaþii inedite, de umor. Privitor de
pe margine, soþul autoarei a înregistrat totul cu sobrietate,
exprimându-ºi opiniile abia la lansarea de carte ce a avut loc,
dupã câteva zile, la librãria M. Sadoveanu , când am aflat cã în
atelierul doamnei Elena Mitru se aflã aproape de finalizare
Tiribomba ºi Ultimul prag .
Verdictul Catacombei a fost unanim: Cã Oceanul ne
desparte/E un lucru cunoscut./Doamna Mitru l-a trecut,/Ca sã
meargã mai departe .
Mai departe, în cenaclu, a mers Vivi Florescu, care a citit din
a sa Livadã cu poezii . Clepsidra a suscitat mai mult interesul
lui Vladimir Udrescu, Ion Haineº, Florentin Popescu ºi Theodor
Popescu, care i-au prins pe ceilalþi în jocul lor de judecãtori ai
tehnicii poetice a autoarei, ºicanând-o. Le-a þinut isonul Mihãiþã
Jingulescu, citind fascinat: Clepsidra sugrumã secunde/ºi-n
inimi pãstrãm tot ce am strâns:/iubiri, bucurie ºi plâns,/lumini
spre înatul niciunde.
S-au împãrtãºit de aceastã atmosferã prietenoasã, fãrã reþinere,
ºi cei mai tineri participanþi. Între ei, pentru prima datã, frumoasa
tenismenã Ioana Ducu ºi Matei Chetreanu, lãmuriþi de ceea ce
se întâmplã aici de veteranul Dan Enescu.
Impresionatã deosebit s-a arãtat ºi doamna Ana Calina Garaº,
scriitoare ºi promotoare a creaþiei brâncuºiene, care a mãrturisit
emoþionatã: Am fost mult timp plecatã din þarã ºi nu credeam cã
mai pot întâlni aici o atmosferã atât de plãcutã, de specialã. Am,
pe Plantelor , o casã cu grãdinã spaþioase ºi vã invit, cât mai þin
aceste zile frumoase de toamnã! Florentin a ºi vãzut locaþia
potrivitã pentru urmãtoarea ºedinþã de lucru a Catacombei .
Pânã atunci, ne-a invitat sã-i citim , dãruindu-ne, Furca ºi alte
povestiri , declanºând o adevãratã dezbatere ( susþinut frenetic
de Ion Haineº, Adian Bucurescu, Vladimir Udrescu, N.D.
Fruntelatã º.a.) privind soarta literaturii, în general, a prozei,
îndeosebi, a culturii care moare singurã , evocându-se scriitori
precum Marin Preda, Eugen Barbu, Nichita Stãnescu, Mihai
Beniuc ºi alþii aproape uitaþi, aºa cum se prezintã cu cãrþile lor ºi
în contacte directe cu membri mai în vârstã ai Catacombei .
Recitalul de poezie pregãtit de omniprezentul actor Ion Gh.
Arcudeanu a avut în conþinut texte cunoscute din repertoriul
popular ºi al scriitorilor de talia unor Tudor Arghezi, Miron
Radu Paraschivescu, George Coºbuc, Adi Cusin, Corneliu
ªerban , dedicate femeilor. De o dedicaþie prieteneascã a avut
parte Nicolae Dan Fruntelatã, cel care împlineºte, la 10 octombrie
a.c., 70 de ani de viaþã, marcând momentul cu lansarea a douã
cãrþi ( O datã-n veac patria moare ºi Târziu, ploierul ).
Invitaþia o face sãrbãtoritul, atrãgându-ne atenþia cã : Sunteþi
prietenii mei ºi nu vã mai dau telefon, sã vã reamintesc! . Ca sã
nu se mai simtã singur ºi trist (...) la acest început de veac
vinovat ºi impur , îi vom fi alãturi. La mulþi ani!

Don Basilio

George Theodor
Popescu

Strãinul din oglindã
Am îmbãtrânit
prea devreme Sunt obosit?!
ªi totuºi, nara spartã a cerului
deschisã-i spre visare.
Sunt pândar la un regat de iarbã
aici cãlãreþii stepei vin
sã-ºi adape ochiul cel neîmblânzit,
iar Tu mã cerþi, o Doamne!
tot cu miresme aspre.
Tristeþea doar ea mã-ngãduie,
în runa cea de omãt
arareori îmi gãsesc uitarea.
Sunt ca un neam barbar
curge vinul ºi nu mã îmbãt
Triumfã moartea, în floarea de mac
pre coline, nu mai ºtiu
dacã pe lume e rãu ori e bine.
Seara, la opaiþul sãrac,
descifrez semne, toate-s de iarbã.
Abia rostite, eretice cuvintele
mi se întorc în trup
ca niºte lãncii ascuþite strãluminând
dibuind împreunã cãrarea
aºa trebuie sã fi fost
în vechime Homer Orbul.
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ATELIERUL ARTELOR VIZUALE

CÃTÃLINA DRÃGULIN

Prin excelenþã neoexpresionistã, Cãtãlina Drãgulin
aduce în pictura sa - prin jocul de lumini ºi umbre, printro fericitã îmbinare a culorilor - ceva nu numai din naturã,
ci ºi din neliniºtile ºi universul de gândire proprii omului
de azi, anguasat ºi alienat de problemele vieþii, niciodatã
mãrunte, niciodatã puþine. (Florentin Popescu)
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