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Cãrþi ajunse pe drumuri cãutãm
bibliotecã. Oferim recompensã
spiritualã. Rugãm seriozitate!

Alergarea
Sunt între douã nopþi pierdute
sunt între ziduri ºi chemare
cãlãtorind pe gânduri mute
prelungã umbrã dea cãlare.
Aleargã luna, calul, valul,
aleargã marea ºialergarea
de nu se mai zãreºte malul
cum nu se mai zãreºte zarea.

Dacã voi fi
Dacã voi fi adãugat unui arbore
vom gãsi calea împreunã
sã devenim casã, punte, foc
Adãugat femeii
devenim trei, patru, ºapte.
Adãugat unui munte
devenim tãcere, piatra, rãdãcinã
Adãugat pãsãrii
þintã, zbor, cãdere
Adãugat aerului
semn, ninsoare, cânt
Adãugat pãmântului
pãmânt.

Cititorii noºtri înþeleg, desigur, cã anunþul de mai sus este unul imaginar ºi nu poate
fi întâlnit în nicio rubricã de micã publicitate din presa de azi. El ne-a fost sugerat de
spectacolul trist pe care bucureºtenii îl pot vedea zilnic atât prin centrul oraºului cât
ºi prin multe cartiere : tarabe pline cu cãrþi (în cel mai bun caz ) ºi ºiruri întregi de
volume aºezate direct pe asfalt (de cele mai multe ori). Fireºte, nu sunt de vinã amãrâþii
de comercianþi care le-au scos/le scot în calea trecãtorilor la preþuri derizorii
(echivalentul a mai puþin de jumãtate de bilet de autobuz), de 1 � 2 sau 3 lei, doar-doar
se va ivi cineva care sã scoatã din buzunar suma cu pricina, sã-ºi aleagã ceva ºi astfel
lungul ºir de tomuri de pe trotuar sã se mai scurteze.

Filolog ºi iubitor împãtimit de carte, mã opresc ºi eu zilnic în faþa acestor comercianþi
de ocazie (în fond niºte necãjiþi care încearcã sã-ºi procure ceva bãnuþi pentru a-ºi
asigura în mod cinstit existenþa de pe o zi pe alta) ºi parcurg titlurile de pe cotoare. Fãrã
criterii anume (decât, eventual, orânduirea dupã colecþii sau dupã autori � atunci când
vânzãtorii vor sã-ºi uºureze navigaþia prin valurile de cãrþi) stau în praful strãzii, de-a
valma, cãrþi de literaturã (de la romane ºi nuvele pânã la memorialisticã, poezii etc.), de
ºtiinþã (monografii ale marilor personalitãþi ale lunii, studii academice, cãrþi de aºa-zisã
popularizare, pe înþelesul tuturor, cãrþi de filozofie, de istorie ºi multe altele).

Volume pe care în urmã cu vreo trei decenii nu le puteai procura decât prin relaþii la
librãrii, la edituri sau chiar la Ministerul Culturii, precum cele din colecþia �Romanul
secolului XX�, ca sã mã opresc doar la un simplu exemplu, stau acum în praf ºi
decolorate de soare ºi-l aºteaptã pe cel care sã le achiziþioneze ºi sã le ducã în biblioteca
personalã. În fine, un �peisaj� pe cât de inedit tot pe atât de trist. �ªi când te gândeºti
cã pentru fiecare carte de aici autorul ºi-a consumat energiile, a fãcut nopþi albe, s-a
frãmântat sufleteºte ºi cine ºtie câte sacrificii va fi fãcut � îmi spunea un om, poposit
acolo, ca ºi mine ºi la fel de curios � te apucã jalea�� Perfect adevãrat, însã eu unul
mi-am mai pus ºi altfel de probleme : cine au fost/cine sunt cei care ºi-au golit
bibliotecile ºi i-au aruncat pe drumuri pe Balzac, pe E.A. Poe, pe Maupassant, pe
Faulkner, ca sã nu mai spun de clasicii ori contemporanii noºtri (Eminescu, Delavrancea,
Slavici, Caragiale, apoi Zaharia Stancu, Marin Preda, Constantin Þoiu, Fãnuº Neagu
ºi lista se poate continua cu multe alte nume) ? ªi de ce au fãcut-o ? De sãrãcie ? Din
ignoranþã ? De dragul televizorului ºi al Internetului, care le aduc în case � cum cred
în mod cu totul fals mulþi! � toatã informaþia de care au nevoie ? (Dar în treacãt fie
spus, un roman precum �Rãzboi ºi pace� nu va putea fi citit niciodatã pe calculator, nu
de alta, dar lumea de azi e din ce în ce mai grãbitã ºi nu mai are timp de zãbovit multe
ceasuri în faþa ecranelor).

Straºnic subiect de cercetare pentru sociologi, deoarece �mozaicul� de carte le poate
oferi cãi de înþelegere, între altele, a evoluþiei gustului public din ultimii treizeci de
ani dacã ne gândim la categoriile sociale care s-au lepãdat/se leapãdã de colecþii
altãdatã populare (�Biblioteca pentru toþi�, �Meridiane�, �Romanul de dragoste�,
�Enigma� º.a.).

Într-o astfel de situaþie ne putem întreba : Ce se poate/Ce se mai poate face ?, dar
rãspunsurile implicã dezbateri foarte largi, legate de locul ºi rolul ºcolii, de educaþia din
familie, de misiunea Ministerului Culturii ºi a altor instituþii de stat etc. etc. Cum, însã,
spaþiul nu ne permite acest demers ºi cum, pe de altã parte avem sentimentul cã noi
suntem �prea mici pentru un rãzboi atât de mare� ne mulþumim sã semnalãm o situaþie
care, probabil, alãturi de altele, din alte domenii, ne va duce încet-încet ºi pe nesimþite
cãtre un alt analfabetism naþional. Iar consecinþele lui nu sunt greu de dedus�

Coman Sova,

Tina Popa - Pridvor de poveste
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AGENDÃ CULTURALÃ

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

Sãrbãtoriþii noºtri în Luna lui Brumãrel
Sãrbãtoriþii noºtri în aceastã lunã: � 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 � Romaniþa-Maria ªtenþel (n. 23 octombrie 1944), publicist. Colaborator �
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.

Ioan Barbu
Cãlãtor prin Þara Fagilor

(Editura Antim Ivireanul,
Rm. Vâlcea, 2017)

Autografe
în premierã

�Viaþa m-a purtat, în ultimele decenii, în numeroase
locuri ale þãrii ºi din alte zãri ale lumii. Ascultând
amintirile ºi pãþaniile îndurate de cei întâlniþi, mi-am
însuºit, copleºit de emoþie, trãiri ale lor pânã acolo încât,
nu o datã, m-am identificat cu ele�.

La Naþional ºi la Teatrul Mic s-a bãtut gongul!

�Cartea reflectã enciclopedismul autorului prin
capitole de sintezã (B.P. Hasdeu par lui méme sau
Dinastia Hasdeilor) dar ºi prin analize minuþioase pe
textele principalelor sale opere (Micuþa. Duduca
Mamuca, Rãzvan ºi Vidra).

Cum va fi noua stagiune? Am aflat de la Departamentul Comunicare, de la Doamna Olivia Chirvaºiu: Am ridicat,
pentru noua stagiune, cortina la Naþionalul bucureºtean, cu un spectacol � premierã, aºteptat cu mult interes :UFO
� de Ivan Vyrypaev, în regia lui Bobi Pricop. Este ºi o distribuþie pe care nu o veþi uita: Medeea Marinescu, Raluca
Aprodu, Ada Galeº, Ion Caramitru, Ciprian Nicula, Mihai Cãlin, Istvan Teglas ºi... regizorul însuºi ! O altã premierã,
aºteptatã cu emoþie, este cea de a doua montare a artistului georgian David Doiashvili laTNB. Dupã �Regele Lear�,
reputatul regizor a ales penrtu noul sãu proiect pe scena mare, piesa LIVADA DE VIªINI de A.P. Cehov. Dintre
viitoarele premiere mai amintim: REGELE MOARE de Eugene Ionesco, regia Andrei ºi Andreea Grosu, ORCHESTRA
TITANIC, de Hristo Boicev, regia Felix Alexa, VIFORUL, de Barbu ªtefãnescu Delavrancea, regia Alexandru Dabija,
NEGUTATORUL DIN VENETIA de William Shakespeare, regia Tompa Gabor. O serie de alte titluri incitante, din
dramaturgia naþionalã ºi universalã îºi aºteaptã regizorii... iar pe afiºul viitoarei stagiuni veþi mai întâlni ºi alte
surprize... Toate sunt pentru dumneavoastrã, spectatorii, publicul fidel sau cei are ne vor descoperi în aceastã nouã
STAGIUNE. Vã aºteptãm!

La Teatrul MIC gongul inaugural pe 8 septembrie, cu spectacolul Rendez-vous pe Lunã, de Alexandr Galin,în
regia lui Gelu Colceag. O nouã premierã a avut loc la jumãtatea lunii septembie, cu spectacolul Apã vie, dupã Fraþii
Grimm, cu un scenariu semnat de Daniel Chirilã, în regia lui ªtefan Lupu (un spectacol de teatru-dans contemporan),
ºi a fost prima premierã dintr-un set de ºase, propuse pentru Sala Atelier a teatrului.

Luna septembrie s-a încheiat cu premiera oficialã a spectacolului Þinutul din miezul verii, în regia lui Vlad
Massaci, dupã piesa lui Tracy Letts, distinsã în anul 2008 cu Premiul Pulitzer pentru dramaturgie. În rolul principal
este actriþa Rodica Negrea.

LABORATORUL de Creaþie, Experiment ºi Cercetare este un proiect care a debutat în stagiunea trecutã, cu
denumirea de: �Teatrul Foarte Mic Itinerant� ºi care a avut deja trei spectacole, îºi continuã seria proiectelor, urmând
sã aducã pe scena bucureºteanã ºase noi producþii, regia fiind semnatã de Liliana Panã (în Atelierul Shakespeare) ºi
de Ana Mãrgineanu, în cazul spectacolului ANUL DISPÃRUT III, de Peca ªtefan.

Spectacolele-lecturã, întâlniri ale Teatrului Mic, de poezie ºi muzicã, sau chiar teatru pentru copii, sunt proiecte
care vin sã completeze cele 12 premiere propuse, ºi sã repoziþioneze Teatrul Mic acolo unde îi este locul, printre
teatrele de seamã ale României.� (Romaniþa ªtenþel)

(Florentin Popescu)

Poetul Coman ªova medaliat la
Piatra Neamþ

�De ce iubim medievalul?�

În cadrul Târgului de carte �Libris Neamþ�, desfãºurat la Piatra Neamþ,
în perioada 14-18 septembrie a.c. ºi ajuns în acest an la a VII-a ediþie,
poetului Coman ªova, director fondator al revistei noastre i-a fost
decernat de cãtre Consiliul Judeþean Neamþ ºi a Societãþii Scriitorilor
Neamþ Medalia �Ion Creangã� pentru Opera Omnia. Reamintim cã pe
linie maternã poetul are rãdãcini în Humuleºtiul marelui povestitor.

Cu acest prilej, în cadrul unui medalion intitulat �Coman ªova ºi
cãrþile sale� criticul literar Cristian Livescu (din partea gazdelor ) ºi
Florentin Popescu ( din partea revistei � Bucureºtiul literar ºi artistic�
autor al monografiei � Coman ªova ºi scriitorul� ) au prezentat publicului
personalitatea ºi împlinirile literare ale celui onorat cu important premiu.

Sub acest generic în ziua de 18 septembrie a.c. la
Biblioteca Naþionalã a României a avut loc un colocviu care
a prefaþat expoziþia de artã contemporanã intitulatã � Ipostaze
medievale � Interferenþe Carte Pro Patrimoniu�. În Cadrul
acesteia au fost expuse lucrãrile a peste 100 de artiºti
prestigioºi, inspirate din iconografia creºtinã medievalã
realizate, într-o mare varietate de stiluri ºi tehnici (frescã,
mozaic, vitraliu, tapiserie, ceramicã, sticlã, metal, graficã,
sculpturã tec.).

La vernisaj au vorbit: Florin Filip, expert patrimoniu
UNESCO, Gheorghe Lica, vicepreºedinte al U.A.P., Zuzu
Caratãnase, Mihai Plãmãdealã, criticul de artã Marius Tiþa,
profesorul emerit Nicolae Sava ºi Marin Rãducu, organizatorul
ºi curatorul expoziþiei. Actriþa Doina Ghiþescu a recitat versuri
din creaþia profesorului Nicolae Sava.

Programatã sã rãmânã deschisã timp de o lunã, aceastã
manifestare expoziþionalã se va încheia pe data de 19
octombrie, zi în care va avea loc, potrivit tradiþiei, �finisajul�
ei, constând într-un nou colocviu, urmat de dezbateri la care
vor fi invitaþi specialiºti în arta medievalã, membri ai U.A.P.,
critici ºi ziariºti.

ªtefan Doru Dãncuº
Umblând pe-aici

(Editura Singur, Târgoviºte, 2017)

�Ne-am nãscut în România, o þarã care a fost salvatã de
la dispariþie de douã instituþii fundamentale: crâºma ºi
Biserica. �

Petru Mãrculescu
Zori de zi

(Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2017)

�Nimic nu poate fi mai frumos, ca o reîntâlnire, ziariºti
cândva debutanþi ca ºi mine... am pus umãrul la
dezvoltarea unui nou judeþ al þãrii... parcã a fost ieri...
deºi de atunci au trecut 50 de ani!�

Stancu Ilin
Bogdan Petriceicu Hasdeu,

scriitorul
(Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2017)

(Reporter)

(Reporter)
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ORELE ASTRALE ALE ROMÂNILOR

Hotare ºi spaþii naþionale
Vitalitatea noastrã s�o

creºtem; vitalitatea altora
n�o putem micºora:
trebuie s-o canalizãm
însã. Vitalitatea noastrã
are un caracter naþional
plãcut sau neplãcut
cuiva. Dar vitalitatea
aceasta poporul român o
poate manifesta fãrã a
înlocui pe nimeni.

Au fost popoare care au
dominat lumea întreagã
fãrã sã fi fãcut un pas

dincolo de hotarele lor, fãrã sã fi zis un singur cuvânt
agresiv împotriva altuia. Lumea o poþi cuceri, ajutând
pe cei cari au fost cuceriþi sã se ridice ºi ei printr-o anumitã
dezvoltare de vitalitate, care aceasta este aºa de sus faþã
de �Raum�, cât este cugetarea lui Hegel faþã de cugetarea
d-lui Goering. Intre ele este o deosebire, dar Hegel n-a
bãgat-o de samã, fiindcã a murit, iar d. Goering n-o bagã
de samã din alte motive.

Noþiunea de ocuparea necesarã a �Raum�ului trebuie sã
fie înlocuitã deci cu altã noþiune, care este ºi foarte naturalã
ºi învederatã istoric, cu una care nu supãrã pe nimeni ºi
permite oricãrui popor care este într-adevãr înzestrat, ºi deci
n-are nevoie de o invazie cãlcând peste ruine ºi peste
cadavre, sã-ºi afirme drepturile în viaþa omenirii.

Grecii sunt scãzuþi mult din rosturile lor de odinioarã.
Dar nimeni nu va putea rãpi poporului grecesc meritul de a
fi contopit lucruri venite de pretutindeni ºi din lucrurile
acestea, contopite într-o minunatã sintezã, plinã de geniul
rasei, întru-cât se poate vorbi de o rasã greceascã, a creat
formele de cugetare ºi de exprimare literarã, ºtiinþificã ºi
artisticã ale lumii. Noi gândim greceºte ºi nu ne putem
apãra de aceasta. Noi interpretãm natura prin artã în legãturã
cu idealurile greceºti. Chiar o dovadã cât de puternic suntem
stãpâniþi de spiritul grecesc de atunci se gãseºte în faptul cã
reacþiunea împotriva logicei ºi armoniei greceºti se prezintã
azi în forme aºa de violente ºi de caricaturale. Toatã arta
aceasta de negri, toatã musica ºi danþul pe care le am
împrumutat de la popoare inferioare, toate statuile fãcute
din cutii de conserve ºi din beþigaºe care înlocuiau statuile
de marmorã ºi bronz la anumite expoziþii, �ºi cred cã se mai
întâlneºte din când în când câte un modernist de felul
acesta,� toatã literatura în afarã de realitate ºi contra realitãþii,
toatã poezia aceasta total sãritã,cu care a fost zãpãcitã lumea
o bucatã de vreme ºi în care se pretindea cã se îmbracã
talent supra-natural, � supra-natural ca intensitate, supra-
natural ºi în privinþa mijloacelor pe care le întrebuinþeazã
în contra naturii �, furia aceasta de a combate spiritul elenic
dovedeºte tocmai cât de puternic este asupra tuturor acest
spirit. Ura aceasta cumplitã contra oamenilor ºi contra
ideilor nu face altceva decât sã mãrturiseascã puterea acelor
oameni ºi acelor idei.

Au venit Romanii ºi au cucerit Grecia. A doua zi chiar
Romanii au început sã fie altfel. Grecia împãrþitã în
republici, în tiranii, în ligi, etolianã, ahaianã, care aveau
o micã armatã �, ºi ce putea însemna aceastã�armatã faþã
de armata macedoneanã a lui Filip ºi a lui Alexandru,
faþã de armata romanã!,� Grecia pe care o cãlcau în
picioare Romanii ºi care mulþumea smeritã când i se fãcea
o concesie în domeniul unei libertãþi care de fapt era
pierdutã pentru totdeauna, Grecia aceasta a fost stãpâna
lumii: o bucãþicã de pãmânt sãrac, locuit de oameni cari
nu se înþelegeau între sine, care n-au ajuns niciodatã la o
unitate. Este într-adevâr uimitor cât reprezentau aceºti
oameni care nu-ºi pãstraserã mãcar, ideia moralã de
odinoarã, cãci erau atunci un popor demoralizat,
stãpânitor însã al unei comori cãreia nimeni, din nici o
parte a lumii, nu putea sã-i opunã ceva asãmãnãtor.

Au cucerit-o Romanii. �Grecia cuceritã a cucerit însã pe
asprul ei învingãtor�, � �Graecia capta ferum victorem cepit�
� S-a apãrat Roma; a interzis filosofilor sã vie în ce ajungea
a fi Capitala lumii, a cãutat sã împiedece pãtrunderea unor
idei, unor sentimente, unor concepþii strãine de vechiul
spirit patriarhal al ei. Totul fãrã niciun fel de folos. Toatã
cultura romanã se împarte în douã. Este vechea culturã
popularã, care þine pânã la atingerea cu Grecii, fãrã a trece
chiar în Grecia, � fiindcã Crecii erau în Italia de Sud, în
Sicilia �, ºi dupã aceea începe altã literaturã, altã artã, altã
noþiune a legii ºi a Statului decât aceia care era înainte.

Prin urmare un popor mic, aºezat în împrejurãri
neprielnice, ameninþat, din Nord, de barbarii Peninsulei
balcanice, din Rãsãrit de stãpânirea persanã ºi cãruia trebuia

Nicolae Iorga
sã-i vinã pe cap, de la Apus, Romanii, poporul acesta a
izbutit sã fie ºi mai departe stãpân prin spirit al lumii.

Cred cã este mai nobil lucrul acesta decât sã cauþi
ceartã vecinului cehoslovac ºi sã-l ameninþi cu o
cucerire care n-ar fi îo stare nici mãcar sã dea un hotar,
Ce hotar ar fi dupã ce s-ar trece munþii cari formezã
Cadrilaterul Boemiei? Un hotar tot aºa de nenorocit
cum avem noi hotarul nostru apusean, care nu merge
pânã la linia Tisei ºi care se gãseºte necontenit sucit
ºi învârtit, dupã competenþa
unor geografi care ºtiu tot, dar
care nu ºtiu ce este un Stat ºi
care sunt nevoile unui Stat.

Prin urmare, în condiþiile
acestea aºa de defavorabile
pentru Greci, dispunând de aºa
de puþine forþe omeneºti ºi într-
o stare de adâncã decadenþã
moralã, lumea a trãit totuºi �supt
regim grecesc�. Sufleteºte Grecia
era stãpâna lumii. Sufleteºte
Romanii n-au cãutat sã
cucereascã. Este încã una din
ideile greºite care se rãspândesc
prin manuale: Romanii, stãpâniþi
de o mare ambiþie, ar fi cãutat sã
cucereascã. Nu, ambiþia este un
fenomen contemporan. Pe atunci
nu însemna decât o cerere de
funcþiuni. �Ambire honores�
însemna cã erai candidat, te
îmbrãcai cu o togã albã ºi te
înfãþiºai acolo, ca sã se ºtie cã vrei sã ocupi un post, o
funcþie. Aceasta era �ambiþia�, care nu avea un sens
naþional ºi moral. La început Romanii erau un popor
de moºneni, strâns legaþi de religia lor veche, de zeii
brazdei, trãind în împrejurãri de familie, care închideau
orizontul. Se consolida viaþa, dar se închidea orizontul.
Ajunge ca sã înþelegeþi de ce au cucerit Romanii fãrã
sã trimeatã note diplomatice nimãnui ºi fãrã sã pretindã
un statut pentru Romanii care ar fi aiurea, fãrã sã creeze
tot felul de Henleini de aceºtia care sã oscileze, ca azi,
între Praga, Berlin ºi Londra ºi sã încurce o lume
întreagã creînd o teorie groaznicã. Cãci unde am merge
noi dacã fiecare Stat ar avea dreptul sã se amestece în
rosturile altui Stat numai fiindcã în Statul acesta existã
un numãr, mai mare sau mai mic, de oameni de aceiaºi
limbã cu dânsul? Gândiþi-vã: cu sistemul acesta, dacã
s-ar aºeza la Bucureºti o sutã de japonezi, ºi la un
moment dat ne-am trezi cu intervenþia ministrului
Japoniei care ar spune: din moment ce sânt ai miei, am
datoria de a interveni ºi de a impune Statului român sã
aibã cutare atitudine faþã de japonezii pe cari nu i-a
chemat nimeni, ci au venit de la sine ºi trebuie sã se
deprindã cu obiceiurile þãrii în care au venit.

Prin urmare Romanii s-au gãsit, � ºi aceasta se poate
spune într-o formulã de explicaþie foarte scurtã �,
înaintea necesitãþii de a lua pe umerii lor imperiul
unversal. Imperiul universal îl avuse Egiptul, îl avuse
Caldeia, apoi Asiria, Macedonia, care nu fãcea decât
sã imite monarhiile orientale. Urmaºii lui Alexandru-
cel-Mare fiecare ar fi vrut sã aibã stãpânirea lumii.
Nu s-au înþeles, s-au bãtut între dânºii, popoarele erau�
ameninþate de o continuã anarhie, ºi atunci au ridicat
mânile cãtre Roma. Roma a îndeplinit o funcþie care
i-a fost impusã. Nici o teorie romanã nu se gãseºte la
baza existenþei Statului roman, întins atâta cât nu
cãlcase un Roman. Câþi Romani erau în Dacia în
momentul când Domiþian, care trebuie scos din
oprobriul nemeritat cu care l-a înconjurat istoria, ºi
dupã dânsul Traian s-au gândit cã necesitãþi militare
cer sã fie cucerite aceste locuri! Romanii au venit pe
urmã în calitate de coloni. Cei d-intâiu coloni nu
corespundeau unui prea mare numãr de Romani acasã.
S-au trimes coloni întâi ca o rãsplatã, am zice: pentru
servicii electorale. Gracchii aveau clientela lor,
oameni fãrã pãmânt. Pe oamenii fãrã pãmânt îi aºezau
aiurea Dar nu fiindcã erau �oameni� de-ai sãi aiurea a
început Statul Roman sã facã o anumitã politicã. De
alminteri, nimeni nu se împotriveºte unei pãtrunderi
de elemente strãine profitabile, disciplinate ºi
respectuoase faþã de vechii stãpâni ai þãrii, în toate
domeniile, Ce, un mare inventator german l-am
rãspinge noi, sau un capital german care s-ar adãuga,
pe lângã alte capitaluri, ca sã se exploateze anumite

mine care pânã acum sunt cunoscute, dar neexploatate, sau
în domeniul gazului metan, rãspândind pretutindeni o
cãldurã pe care noi o scoatem din disponibilitãþile þãrii, din
miile de chilograme de lemne pe care orice gospodãrie le
întrebuinþeazã pentru a se încãlzi.

Iar colonii de mai târziu, care au venit în Dacia, aceºtia n-
au fost trimiºi, cum se credea, din Italia, de Traian, ci s-au
deschis posibilitãþi de câºtig ºi atunci oamenii au venit la
minele de aur ºi la alte rosturi de acestea ºi desigur Statul

roman a cãutat sã potriveascã oarecum
desimea de populalaþie dintr-un loc ºi din
altul, dar niciodatã Romanii n�au spus:
voim sã cucerim lnmea întreagã, ºi s-o
romanizãm pe urmã. Dar aceasta n-a
împiedicat ca toatã lumea sã fie supusã
legilor romane, spiritului roman, ca din
aceste legi ºi din acest spirit juridic al
Romei sã iasã obiceiuri populare care
conservã ce era cuprins odinioarã în
formele legale, ºi într-o limbã care nu se
mai ºtie acum, în condiþii care sunt cu totul
deosebite decât acestea de acum.

Roma n-a stãpânit prin legiuni în rândul
întâiu, ci Roma, care a recurs de alminteri
ºi la vitejia supuºilor pentru a-ºi apãra
graniþele, aºa cum v-am caracterizat
graniþa, Roma a guvernat înainte de toate
printr-o altã înfãþiºare sufleteascã faþã de
nevoile practice ale lumii ºi de condiþiile
în care societãþile omeneºti puteau trãi.

ªi la sfârºitul antichitãþii lumea s-a trezit
înaintea unei minuni mai mari ºi decât

minunea greceascã. Iatã un popor nenorocit, împãrþit în douã,
stãpânit economic de Fenicienii de pe malul Mãrii, amestecat
în toate colþurile Rãsãritului, poporul evreiesc, care se
întorsese din captivitate cu sufletul transformat dupã ideile
Mesopotamiei, unde ºi-a petrecut robia, în Vechiul Testament
este o parte evreiascã, dar partea aceasta evreiascã este
adãugitã, �fasonatã�, am zice, dupã idei de la cuceritorii în
þara cãrora fuseserã strãmutate masele populaþiei evreieºti.
Dupã aceia a venit civilizaþia greceascã, elenismul, cu
Alexandru-cel-Mare ºi din elenismul acesta a ieºit o
transformare totalã a spiritului evreiesc. Saul, Sfântul Pavel
de mai târziu, dupã convertirea sa, era un Grec în ce priveºte
sufletul. Alexandria ajunsese una din marile capitale ale
Evreilor, supuºi unei civilisaþii elenistice ºi totodatã
influenþaþi de toatã moºtenirea vechiului Egipt, ºi trebuie sã
mai adãugim pe lângã acestea influenþele care veniau cu
caravanele din India, care devenise budistã, cu respectul
sãrãciei, cu ura pentru bunurile lumii, cu o concepþie de
frãþie umanã. ªi din mijlocul poporului acestuia evreiesc
cãlcat în picioare, despreþuit, cu capitala arsã, supunându-
se acum la orice semn al proconsulului care întreþinea de
formã pe câte un Irod, care nu avea niciun fel de acþiune
asupra vieþii Statului, de aici a ieºit o ideie, o ideie popularã,
un folklor ebraic, din lumea ruralã pe care n�o atinsese
niciuna din marile influenþe de civilizaþie, ºi ideea aceasta,
care este ideia creºtinã, a adus rãsturnarea tuturor noþiunilor
de ierarhie, prin aºezarea oamenilor pe aceiaºi treaptã de
frãþie umanã, supt un Dumnezeu care trebuie sã se întrupeze
în om ºi sã sufere ca om pentru a se apropia de umanitate, un
Dumnezeu conceput ca pãrintele tuturor, cu Fiul sãu aºezat
între noi ºi pus pe cruce pentru mântuirea celorlalþi oameni.
Aceasta este cucerirea unui mic grup de oameni, cotropiþi
supt toate raporturile, incapabili de a exista ca Stat ºi de a se
afirma ca naþiune.

Trei mari cuceriri a cunoscut lumea pânã în evul mediu, ºi
cea de a treia cucerire a stãpânit tot acest ev mediu, pânã în
timpurile moderne, pentru cã o mie ºi mai bine de ani de la
aºezarea creºtinilor înseamnã civilisaþia nu a naþiunilor, ci a
ideii creºtine, învârstatã cât se putea cu ideia romanã ºi pãstrând
ascuns undeva tezaurul elenic. Sunt trei culturi care merg pânã
în pragul timpurilor noastre. Trei culturi dominante, am zice :
un despotism al unei vitalitãþi superioare, ieºitã dintr-un numãr
de oameni care nu se socot dupã câþi sunt, ei se socot ca
intensitate a activitãþii lor sufleteºti. Cultura greceascã, cultura
romanã apoi, primind toatã moºtenirea vechilor Eleni, ºi
cultura creºtinã care, într-o nouã sintezã, primeºte toate
elementele acestea ºi care, tocmai fiindcã primeºte influenþele
venite de pretutindeni, ajunge sã stãpâneascã ºi pe toþi acei
cari exercitaserã o influenþã asupra ei.

Iatã cât de uºor ajunge cineva stãpân al lumii ºi cât de
bucuroasã poate fi lumea cã a primit o astfel de stãpânire. Pe
când unei alte stãpâniri, tot ce este mândru ºi demn în fiinþa
umanã se propteºte pentru a-i rezista pânã la capãt.

� fragment �
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Seniorii literaturii noastre
�...mi-a plãcut sã frcventez bibliotecile ºi arhivele

pentru realizarea cãrþilor ...� (I)

A consemnat Florentin Popescu

Urmare în numãrul viitor

Florentin Popescu: Sunteþi o personalitate atât de
complexã ºi cu un bilanþ de viaþã atât de bogat în
domeniul cultural, literar-ºtiinþific ºi didactic din ultimii
cincizeci-ºaizeci de ani, încât vã mãrturisesc cã nici nu
ºtiu cum putem începe acest dialog. Totuºi, mã ajutã
elegantul ºi impresionantul volum omagial Liniºtea ºi
neliniºtea drumului. Florea Firan � 80 pe care l-au
alcãtuit o parte dintre colegii dvs. de la �Scrisul
Românesc�, fiindcã, iatã, la paginile 12-16 descopãr,
între altele, un foarte interesant ºi valoros portret pe
care vi-l face profesorul universitar Adrian Cioroianu:
�Cine îl vede pe Florea Firan vede olteanul în chiar
definiþia sa cea mai vie (ºi vioaie!). Mititel ºi iubãreþ
faþã de litere, dl FF nu are, pur ºi simplu, astâmpãr. Prin
satele olteneºti precum Giubega în care dl FF se nãºtea
la începutul lui octombrie 1933, se spune cã dacã stai
locului, îþi stã ºi norocul. Drept care dl FF ºi-a zorit
mereu norocul din urmã, fiind într-o continuã ºi spornicã
miºcare. O miºcare a minþii, a ochiului, a limbii ºi a
mâinii care scrie. A þine pasul cu Florea Firan este,
pentru oricine ºi orice vârstã ar avea respectivul, ca o
cursã în sine.� Chiar aºa sã fie?

Florea Firan: Despre olteni ºi firea lor a scris câteva
tablete Tudor Arghezi, care au rãmas celebre. Adrian
Cioroianu, istoric ºi literat deopotrivã, e în linia autorului
Cuvintelor potrivite, cã doar ºi el e oltean prin excelenþã,
cum o declarã mereu, ca ºi Arghezi care a lãsat testamentar
sã i se menþioneze obârºia olteneascã ºi pe lespedea de la
Mãrþiºor; ca sã nu mai vorbim de C. Rãdulescu-Motru cu
studiile sale despre firea olteanului, de Petre Pandrea,
ªerban Cioculescu, Marin Sorescu sau marele Brâncuºi.
Titanul de la Hobiþa îi mãrturisea criticului craiovean V.
G. Paleolog, când s-au întâlnit la Paris în atelierul sãu
din Impasse Ronsin prin intermediul pictorului italian
Amedeo Modigliani: �� ºi eu sunt oltean, la Hobiþa � în
Peºtiºani � m-am nãscut, însã la Craiova, pentru a doua
oarã�. Desigur, artistul se referea la studiile sale de la
ªcoala de Arte ºi Meserii din Craiova unde s-a format ºi
a realizat prima sa lucrare � Bustul lui Gheorghe Chiþu,
profesorul sãu. ªcoala ºi strada pe care este situatã îi
poartã astãzi numele.

În ultimii ani am cãlãtorit foarte mult în þarã ºi în
strãinãtate, am þinut conferinþe, am lansat cãrþi, m-am
întâlnit cu colegi de breaslã, cu tineri din aproape toate
provinciile româneºti ºi mi-am dat seama cã e un moft sã
spui cã eºti oltean, ardelean, moldovean sau bãnãþean;
suntem o entitate omogenã cu o limbã unitarã ºi ne
înþelegem uºor ºi ne acceptãm în toate situaþiile ºi
momentele importante, pãstrând însã, cu mândrie,
sentimentele faþã de obârºie. Eu am fãcut studiile
secundare la ªcoala Pedagogicã din Deva ºi eram privit
cu simpatie de ardeleni tocmai pentru folosirea
perfectului simplu în vorbire.

F.P. Apropo de citatul de mai devreme, îmi vine în minte
un foarte cunoscut proverb: �Omul sfinþeºte locul�. Cred
cã puþinilor oameni acest proverb li se potriveºte ca o

mãnuºã, cum vi se potriveºte dvs. � cel care aþi fãcut ºi
faceþi pentru Oltenia natalã ºi nu numai, mai mult (ºi
mai multe) decât o instituþie � ceea ce îmi justificã mie o
întrebare fireascã: De unde aceastã vocaþie? De unde
acest entuziasm? Sã fie vorba de o moºtenire de familie
sau de o chemare interioarã, sufleteascã, venitã prin
educaþie ºi culturã?

F.F. Cred cã pot fi luate în seamã ºi moºtenirea de
familie, entuziasmul ºi chemarea interioarã sufleteascã,
venitã prin educaþie ºi culturã. Acum însã, dupã opt
decenii de viaþã ºi aproape ºase de activitate didacticã ºi
ºtiinþificã, când toate s-au cristalizat, s-au aºezat într-un
fel, îmi îngãdui sã mãrturisesc cã tânãrul plecat la 12 ani
dintr-un sat din Lunca Dunãrii pentru continuarea
studiilor (spuneam cã am urmat ªcoala Pedagogicã din
Deva, timp de opt ani, departe de familie, oltean printre
ardeleni) era tot timpul dornic, ca orice tânãr, sã facã
ceva în viaþã care sã-i permitã independenþã ºi libertate.
Întoarcerea într-o familie cu 13 copii (eu am fost ultimul,
cel de-al treisprezecelea) a rãmas ca dorinþã permanentã,
dar numai pentru revenirile în vacanþe. ªi reveneam cu
plãcere; mi-am iubit întotdeauna pãrinþii, fraþii ºi surorile,
mi-am iubit satul natal, ºi îl iubesc ºi acum la fel. Deva
îmi apãrea ca un oraº frumos ºi liniºtit, cu împrejurimi
mereu revãzute aproape în fiecare sâmbãtã ºi duminicã
(cu bilet de voie de la pedagog sau de la profesorul de
serviciu), celebra cetate la poalele cãreia e situat oraºul
reprezenta un miraj, dar ªcoala Pedagogicã avea o
bibliotecã bogatã cu cãrþi rare care mi-au trezit pasiunea
pentru lecturã; am citit mult ºi am avut profesori foarte
buni, unii erau dintre cei scoºi din învãþãmântul
universitar din Cluj pe motive politice, ei m-au ajutat
însã în devenirea mea, mi-au deschis un orizont de care
aveam nevoie. ªi treptat am fost stãpânit de dorinþa de a
deveni profesor de limba ºi literatura românã, ceea ce s-
a întâmplat. De câte ori eram întrebat ce voi urma dupã
absolvirea liceului rãspundeam fãrã ezitare: filologia.
Pot sã afirm cã meseria de profesor a devenit o împlinire,
a fost ceea ce mi-am dorit ºi pe care o fac ºi astãzi cu
aceeaºi plãcere ºi dãruire. E de prisos sã mãrturisesc cât
de încãrcat de energie, cât de bine te simþi dupã orele de
curs, cât de bine te simþi când întâlneºti foºti studenþi ºi
îþi declarã recunoºtinþa lor.

F.P.: ªtiþi, desigur, cã pe mulþi dintre cititorii noºtri îi
intereseazã dincolo de operã, de informaþiile sumare
din dicþionare ºi istorii literare unde sunteþi prezent, sã
afle cât mai multe amãnunte din viaþa unui scriitor. Vã
propun o întoarcere în timp � la anii copilãriei ºi ai
primilor ani de ºcoalã. Ce amintiri mai pãstraþi de
atunci? ªi, legat de asta, nu vã tenteazã ideea de a scrie
un volum memorialistic?

F.F.: Câte ceva din anii copilãriei ºi de ºcoalã am
menþionat deja, dar nu pot sã nu amintesc pe învãþãtorul
Constantin Mirea, cãruia cred cã-i datorez primul pas în
devenirea mea. Când am absolvit cele patru clase primare
în comuna natalã Giubega, (îmi aduc bine aminte!), a

venit la tatãl meu ºi i-a spus: �Acest copil al d-tale trebuie
sã continue sã înveþe la oraº, sã-l daþi neapãrat sã urmeze
ºcoala mai departe�. ªi împreunã cu doi veriºori de-ai
mei am fost înscriºi la ªcoala Pedagogicã din Deva, pe
care alþi doi veriºori o absolviserã mai înainte, ºcoalã de
mare tradiþie, întemeiatã prin programul de dezvoltare a
învãþãmântului românesc iniþiat de Spiru Haret, cu
internat bine dotat ºi fermã agricolã care asigura totul
pentru hrana elevilor în perioada în care România era în
plin rãzboi ºi cuprinsã de o cumplitã foamete. O zi pe
lunã fãceam practicã la fermã, ºi ne plãcea, mai ales cã
eram ºcoalã mixtã, dintre puþinele din þarã. ªcolile
pedagogice ocupau un loc special în reþeaua ºcolarã. La
absolvire, proaspãtul învãþãtor îºi asuma o mare
rãspundere în procesul instructiv-educativ ºi era bine
primit. Era un învãþãmânt solid, temeinic ºi riguros.
Continuau cursurile învãþãmântului superior numai
vârfurile de absolvenþi. Am fost unul dintre elevii preferaþi
ai profesorului-diriginte Victor Solomon, pe care îl aveam
ºi profesor la botanicã ºi zoologie, specialitãþile sale. El,
împreunã cu directorul ºcolii, Emil Laslãu, m-au salvat
într-un moment în care fusesem acuzat, fãrã temei, cã
salutasem cu mâna în buzunar pe tânãra ºi frumoasa
profesoarã de geografie ºi am fost propus de profesorul
de matematicã, Gheorghe Achiþei, profesor bine cotat,
dar cam rigid, devenit ulterior directorul ºcolii, sã fiu
exmatriculat, dar consiliul profesoral s-a opus pe motive
cã �elevul Florea Firan este cunoscut ca un elev cuminte,
politicos ºi sârguincios�, auzeam cu emoþie din camera
alãturatã unde aºteptam sã fiu chemat. A fost o confuzie,
era vorba de un alt coleg, dar momentul a avut un impact
puternic asupra mea încât l-am visat timp de 25 de ani.

Am multe amintiri din anii de liceu, mai menþionez
momentul când am fost numit într-un grup de elevi sã
care cu cãruþa cãrþile din biblioteca ºcolii propuse pentru
�epurare ºi topire�. Atunci am sustras o carte cu Poezii de
Eminescu, în care figura ºi poezia Doina, scoasã din
programa ºcolarã, ºi volumul Flori de mucigai al lui
Tudor Arghezi pentru care poetul era acuzat de
pseudocriticul Sorin Toma de limbaj trivial ºi obscur în
serialul sãu de articole, Poezia putrefacþiei sau
putrefacþia poeziei publicat în Scânteia din ianuarie
1947. Am fost vãzut de pedagogul Drãgan, de fapt unul
dintre cei mai buni profesori de pedagogie, care nu ºtiu
din ce motive nu funcþiona la catedrã. Ulterior l-am
întâlnit la un simpozion, era profesor universitar. Acesta
mi-a zis: �Ai ales bine cãrþile, dar fii atent�!�

Sigur cã mã tenteazã ideea de a scrie un volum
memorialistic, dar am în pregãtire alte cãrþi de istorie ºi
criticã literarã pe care le consider prioritare, între care
volumul de eseuri Clepsidre întoarse ºi volumul
Recuperarea diasporei. Dacã timpul va avea rãbdare�
va veni ºi vremea amintirilor�

Florea Firan, istoric literar, publicist ºi editor, s-a nãscut la 4 octombrie 1933 în localitatea Giubega, judeþul Dolj. Este fiul Mariei (n. Dudãu)
ºi al lui Ion Firan, þãrani. A urmat ªcoala Normalã de învãþãtori din Deva (1945-1952), apoi Facultatea de Limba ºi Literatura Românã a
Universitãþii Bucureºti, absolvitã în 1965. În 1976 ºi-a luat doctoratul în filologie cu teza Presa literarã craioveanã. 1833-1975. Între 1968 ºi
1977 a fost inspector ºcolar, director, apoi preºedinte al Comitetului pentru Culturã ºi Educaþie Socialistã al judeþului Dolj. Între 1981 ºi 1985 a
funcþionat ca lector de limba românã la Universitatea din Pisa. A debutat cu un articol de istorie literarã în revista �Ramuri� (1965), iar editorial
cu volumul Începuturile presei literare craiovene, apãrut în 1971. Între 1992 ºi 1995 a fost inspector general de specialitate în Corpul de Control

al Ministerului Învãþãmântului, iar între 1995 ºi 1999 cercetãtor ºtiinþific la Institutul de ªtiinþe ale Educaþiei. În 1967 a primit din partea Poloniei o bursã pe teme de
învãþãmânt la Cracovia, iar în 1975 o alta, acordatã de statul francez pe teme de limbã, culturã ºi civilizaþie francezã la Antibes, Coasta de Azur.

Redactor-ºef adjunct coordonator la �Analele Universitãþii din Craiova� (1996-2000). Din 2002 ºi pânã în prezent director al Editurii �Scrisul Românesc� din Craiova,
iar din 2003 ºi pânã în prezent redactor-ºef al revistei �Scrisul Românesc�.

Scrieri: Începuturile presei literare craiovene (1971), Comentarii macedonskiene (1971), Ramuri 1905-1947. Bibliografie (1972), De la Macedonski la Arghezi (1975),
Presa literarã craioveanã (1838-1975) (2004), Istoria Craiovei ( coordonator, 1977), Istoria Teatrului Naþional din Craiova (coordonator, 1978), Pe urmele lui Tudor
Arghezi (1981), Arhivele Olteniei (1922-1943), Bibliografie comentatã (1983), Profiluri ºi structuri literare, Contribuþii la o istorie a literaturii române. Vol. I (1986),
Ramuri. Studiu monografic, (1996), Profiluri ºi structuri literare Vol. II (2003), Destinul unei reviste. �Ramuri�, 1905-1947 (2004), Destinul unei reviste. �Ramuri�
(1964-2005) (2005), Presa craioveanã, 1838-2007, (2007), Portrete literare (2007), Tudor Arghezi. Treptele devenirii (2008) ºi multe altele în colaborare.

De asemenea, este autorul mai multor antologii literare ºi coordonatorul a numeroase studii ºi cercetãri vizând zona culturalã a Olteniei.

Florea Firan
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�Veºnic neliniºtit, pendulând
fãrã rãgaz între extreme�

Ion Rosioru,

Cea mai recentã carte de versuri a lui Nicolai Tãicuþu,
intitulatã ºi cum vã spuneam... (Editgraph, Buzãu, 2017),
este expresia noii vârste poetice a autorului conºtient de
valoarea ºi de unicitatea scrisului sãu faþã de confraþii pe
care îi frecventeazã. El se desprinde programatic de mai
vechiul sãu alter ego care i-a populat cãrþile anterioare,
botezat ioanid ºi pe care simte nevoia sã-l decodifice
retrospectiv într-un poem în care-l ipostaziazã pe succesorul
lui la tronul liric, nealtul decât nicolai t.

Poetul e un ales ce doar el ºtie sã descifreze tainele naturii cu care se aflã în relaþii
speciale, mereu fascinat de spectacolul þâºnirii zorilor din tenebrele nopþii ºi revãrsãrii
lor  în lumina diurnã (cu sfialã ºi respect). Poezia lui încearcã sã suplineascã neîncetat
ceea ce intemperiile naturale distrug în armonia firii: �vai, vai, vai!// lovit în floare/
de-o brumã târzie/ zarzãrul/ nu a mai rodit// din apropierea mea/ de pe ramul sterp/ se
iveºte acest poem/ trist� (zarzãr). Ia, nu o datã, ca un adevãrat ecologist, atitudine
civicã împortriva distrugerii naturii primare ºi a înlocuirii ei prin monumente artificiale
de prost gust doar pentru cã aºa-zisa esteticã urbanã o cere imperios, antologic, în
acest sens, fiind poemul beton armat. Poetul nu stã de vorbã cu florile, ci le gândeºte
ºi se lasã gândit de ele pânã �ce-i iese ceva nemaipomenit� (p.32). Poezia ca rugãciune
rostitã de caloian întru dezlegarea ploilor este, din acest punct de vedere, unul dintre
cele mai frumoase elogii ce i s-au adus vreodatã cãrþii ºi zãmislirii ei: �cartea ce-o veþi
în mânã nu e nouã -/ vã mãrturisesc cu mâna pe inimã cã/ înainte de a o scrie/ mi-a fost
cititã de un vânt de searã/ pânã spre dimineaþã. când/ i-a împrumutat-o, la cerere, unui
zbor/ care, pe sub tril de pasãre rarã/ a citit-o ºi el, dupã aceea a lãsat-o/ în grija
fântânii, unde, ca de obicei, a venit/ maica-þãrancã (nu mi-o pot închipui/ altfel pe
mama) a rãsfoit-o, a mai adãugat/ o virgulã, o lacrimã, un zâmbet/ din sfânta obligaþie
maternã/ cu apã ne-nceputã a înviorat caloianul/ pentru cã secetã era la acea vreme/ i-
a pus-o în braþe ºi/ l-a rugat s-o citeascã/ ca pe o rugã de ploaie// dupã aceea am citit eu
cartea/ pentru cã ploaia venise/ ºi am mai citit-o încã o datã/ ºi încã o datã/ înainte de
a o transcrie negru pe alb/ numai ºi numai/ sã nu þi se parã þie, iubite cititor/ ca fiind
parte nouã� (lansare de  carte). Vestea venirii pe lume a unui prunc se constituie
instantaneu într-o sãrbãtoare a firii vegetale (de drag). Cu îngerii trãieºte �împreunã o
simbiozã a zborului� (de-ale noastre). Un poem întru totul antologic, precum legãnat
de cumpãna fântânii, reliefeazã elogios propria imaginaþie nestãvilitã în cântarea
câmpiei nu o singurã oarã fabuloasã ºi legendarã.

Personificãrile din noua carte a lui Nicolai Tãicuþu sunt întotdeauna neaºteptate ºi
ele se deruleazã alegoric în discursuri epice impecabile. Astfel, primãvara e o prinþesã
care coboarã dintr-un tren neprevãzut ºi se întoarce tot aºa cum s-a ivit (poetica staþiei
c.f.r.). Poetul îºi personalizeazã constant câmpia în care morile albe de vânt, scufundate
sub greutatea spicelor de grâu nu cu mult înaintea de venirea lui Don Quijote s-au
transormat în dune galbene (poetul simte asta pe propria piele). Sau: �poetul spune
sau/ are numai impresia cã spune):/ caii câmpiei nu sunt falºi/ sunt confundaþi cu
efemeridele de/ cele mai multe ori, pentru cã/ ei tot revin/ pe aer, pe apã, cel mai mult/
pe abur revin/ cãlãriþi de fata morgana// întrebaþi-i de asta/ pe foºtii hoþi de cai/ sau
mai bine ºi mai corect/ pe ºeful lor, fãnuº neagu/ când îl veþi întâlni/ pe valea coþofâºtii/
spre pãdurea sãlciorii/ dintre gradiºtea ºi râmnic� (coþofâºte).

Cu toatã nostalgia de rigoare ºi fãrã teama cãderii în sentimentalism ºi desuetudine,
poetul aflat în plinã maturitate creatoare abordeazã teme precum a copilãriei. Ca
altãdatã Ion Pillat, evocatorul se întoarce în casa bunicilor ºi dã la o parte pânza de
pãianjen de pe fotografia cu zâmbet inubliabil (poem cu revenire, retroviziune,
ramã veche, ritual cu pepene negru ).

Poetul elaboreazã crochiuri de mare delicateþe liricã, ca atunci când vorbeºte de
uimirea din ochii iezilor aduºi la obor în vederea sacrificãrii lor pascale (poem caprin),
ori despre lumina plimbatã, în plin secol 21, cu cotiga trasã de biblicul asin (acolo),
notaþiile sale aparent banale conþinând profunzimi aforistice axiomatice nebãnuite:
�în iulie/ când arºiþa e-n toi/ asfaltul de pe strãzi/ are viteza de curgere/ mai mare
decât/ a râului din apropiere� (rezonanþe). Fulguraþiile nominale amintesc, prin
concentrarea lor lamurialã, de ultimile poeme bacoviene: �împreunã cu singurãtatea/
pe marginea gândului, precum/ pe malul unui tãu fãrã fund� (p.88). Ecouri nichitiene
se intruzioneazã benefic în scrisul bardului incontestabil al câmpiei: �într-o clipã/
balonul de sãpun dispare/ ºi-n locul lui rãmâne/ interiorul balonului de sãpun� (oricine/
orice). Mici puseuri oraculare se intruzioneazã, ca tot atâtea strângeri de inimã
inevitabile, în discursul actual al poetului altminteri optimist prin excelenþã funciarã:
�în apa morþilor/ înþepenitã în oglinda rãsãritului/ în zorii cãruia eu, nicolai t/ mã
scald cu o fãrâmã de trup/ anemic mã scald ºi banal/ sub mal erodat// ...ºi nu ºtiu dacã
vor mai urma ºi altele/ dacã voi mai avea timp ºi pentru altele// cãci, în curând/
gornistul va suna stingerea/ inadecvat/ în toiul zilei� (încã viu). De aici pânã la
bocetul metafizic, fie el ºi scrâºnit bãrbãteºte între dinþi, nu mai e decât un sfert de pas,
poate nici atât: �dusu-te-ai, ionele/ dusu-te-ai marioarã:/ cu gândul la voi/ sunt
decusearã// obiect de cult/ obiect tabu/ salcâmi sub arsura vremii/ sunteþi acu// mi se
taie calea/.../ ce alai sub ziuã/ ghimpii mi-l sugrumã?// ce alai pe zare/ poartã umbrite
coroane/ de flori de salcâm/ artficiale?// of, mi se nãzare/ de-acea moarte oare?�
(duºii). De dincolo, din lumea fãrã dor, pãrinþii se strãduiesc sã-l þinã pe poet cât mai
departe de marea searã ce stã, ineluctabil, sã coboare (despre seara care va veni).
Precum ºi: �de astãzi va cãdea zãpada// vânatul se va expune/ în ceremonii simple/ cu
adaos de cuvioasã sfinþire...// sub searã/ întru început/ pe iarba arsã de ger/ eu voi fi
primul rãpus:// cel mai uºor de înlocuit/ de jivinele ce vor urma� (alegorie). Pe aceaºi
linie vaoricã ºi emoþionalã se situeazã ºi poemele sacralitatea capãtului de câmpie,
lipsã de preocupare, o zdreanþã de vis sau din amonte.

Într-o cronicã inspiratã ºi cum nu se poate mai exactã la cartea în discuþie, Nicolai
Tãicuþu sau locul din care se dã ora exactã a poeziei actuale: Râmnicu Sãrat de câmpie
dulce, cronicã postatã pe blogul (letopiseþul) sãu, poetul ºi publicistul Marin Ifrim noteazã
despre acest poet (de manual) care a ºtiut sã se grãbeascã încet, dar sigur, urmãtoarele:
�Nicolai Tãicuþu este un poet care ºi-a jucat corect cariera literarã, pentru el, profesia de-o
viaþã, cea de geolog, fiind un atu excepþional de studiere a apei din piatrã seacã. A reuºit!
Acum, el însuºi pare o fântânã cu apã rece ºi curatã într-o lume plinã cu mormane de
conducte, vane, robineþi ºi nisip în lacrimi�. Cum am putea sã nu subscriem la un astfel de
diagnostic pus acestui poet de excepþie al eternei câmpii române?

Florentin
Popescu

Am desprins aceastã concisã apreciere la adresa lui Titus
Vîjeu dintr-o cronicã de la rubrica �Cronica debuturilor�, pe
care prin anii 1966-1970 o susþinea în ziarul �Scânteia
tineretului� Nicolae Baltag, fratele poetului, un critic tânãr,
plecat prea devreme dintre noi ºi, din pãcate, astãzi aproape
uitat. ªi tot acolo, acelaºi comentator al confraþilor lui literaþi
opina cã la Titus Vîjeu �printr-o imensã trãire artisticã �
ipostazele, iniþial mimate, devin stãri lirice posibile ºi
autentice, întrucât dezabuzatul de o clipã redevine, în clipa
urmãtoare, copilul pur, înregistrând cu nedisimulatã uimire
tainele feminitãþii, cu toate cã descrierea lor îi este
deocamdatã interzisã.�

În ce mãsurã �elegiacul modern� Titus Vîjeu, cum îl numea acelaºi Nicolae Baltag
avea sã evolueze ulterior în aceeaºi direcþie, sau dimpotrivã, de atunci ºi pânã azi, sã
pãtrundã pe alte cãi lirice, ne-am întrebat de îndatã ce am primit cuprinzãtoarea lui
antologie liricã intitulatã �Gândul ºi ºoapta� (Editura Scriptor, Cluj-Napoca, 2016).

Muntean (nãscut la Breaza, jud. Prahova) ºi nu ardelean, (cum greºit scria Marin
Mincu într-o cronicã la unul din volume, în 1975), Titus Vîjeu a publicat înaintea
prezentei antologii, alte opt volume de versuri (Panatenee, 1969; Deplasarea spre
roºu, 1974; Ca un meteor îndrãgostit de pãmânt, 1975; Aniversarea unui crin, 1976;
Sâmbãtã seara unui deceniu, 1979; Alergând, 1983; Pasul licornei, 1986; Biblioteca
de rouã, 1993) la care se adaugã alte patru de publicisticã ºi eseuri ºi o traducere în
colaborare cu Claudia Covalciuc. Debutul lui s-a produs în anii de deschidere culturalã,
atunci când vedea lumina tiparului o colecþie �Luceafãrul�,  cu mare audienþã la
cititori, în care au publicat aproape toþi poeþii afiliaþi de critica literarã �Generaþiei
�60", dela Nichita Stãnescu ºi Ioan Alexandru ºi pînã la Daniel Turcea, Virgil Mazilescu,
Gheorghe Istrate ºi mulþi alþii, fiecare cu o personalitate distinctã ºi � mai ales! � cu
viitoare destine literare care, laolaltã, au marcat ruperea definitivã de proletcultismul
de pânã atunci ºi înnoirea liricii noastre sub toate aspectele.

Antologia de acum a lui Titus Vîjeu vine ºi ea sã dea seamã, aºadar, de un destin
poetic întins pe aproape o jumãtate de secol � fapt care permite comentatorului ºi
cititorului de rând sã-ºi facã o imagine globalã, cuprinzãtoare a etapelor ºi a treptelor
poetice pe care a pãºit autorul de-a lungul timpului.

Întrucât lipseºte o notã asupra ediþiei, absolut necesarã în astfel de situaþii, nu ºtim
dacã antologia a fost alcãtuitã de Ion Brad, cel care semneazã o substanþialã prefaþã a
volumului sau de cãtre autor ºi nici criteriile alcãtuirii ei. E drept, sunt prezente,
reproduse fotografic, toate coperþile, dar nu se precizeazã anii în care au apãrut cãrþile
(noroc cã le-am aflat din dicþionare ºi din unele referinþe critice inserate la fiecare
tom) ºi nici cât s-a reþinut ºi la cât s-a renunþat, motivându-se opþiunile.

Trecând, însã, peste aceste mici detalii, trebuie spus din capul locului cã avem în
faþã una din cele mai valoroase ºi interesante antologii poetice �de autor� din ultimii
ani. Atributele acestea pot fi motivate prin mai multe ºi serioase argumente. Întâi,
pentru cã poetul revine în atenþia cititorilor lui dupã atâta amar de vreme, apoi prin
aceea cã ne oferã o liricã ce-i atestã fãrã de tãgadã multiplele virtuþi cu care a fost
înzestrat de Dumnezeu. Dacã vom mai adãuga la aceste adevãruri ºi faptul cã,
negrãbindu-se, ca alþii, la tipar, Titus Vîjeu a dat o bunã dovadã de rãbdare, dar ºi de
maturitate, realizãm de îndatã ºi rãspunderea avutã de acesta în faþa propriilor pagini
ºi, fireºte, în faþa lectorilor ºi a eventualilor lui comentatori.

Mãrturisim cã am parcurs antologia cu creionul în mânã ºi cã am însemnat atâtea
poeme frumoase ºi fericit inspirate încât ne-ar trebui, probabil, spaþiul mai multor cronici
pentru citate, fiindcã Titus Vîjeu, un autor parcimonios cu sine, cu textele pe care le
semneazã, elegant în expresie ºi surprinzãtor în conþinut, a fost/este departe de a fi
urmat/de a urma o traiectorie liniarã, uniformã ºi monotonã de la un volum la altul.
Singurul numitor comun (dacã poate fi numit aºa) al antologiei rãmâne, dupã pãrerea
noastrã, tonul elegiac, meditativ, cu trimiteri la substraturile mai adânci, cele de dincolo
de cuvinte.

Fie cã evocã mari figuri ale istoriei (îndeosebi transilvane), fie cã gloseazã în marginea
condiþiei creatorului ori propune veritabile cãlãtorii în istoria liricii universale (ºi nu
numai a ei), Titus Vîjeu trãieºte în cuvânt ºi prin cuvânt. Nimic fals, nimic contrafãcut,
nimic regizat sau improvizat. Metaforele vin de la sine, versurile parcã se cheamã
unele pe altele, alcãtuind un fel de muzicã din care lectorul percepe un sunet interior
ºi tainic, ca de izvor. Un sunet care este deopotrivã al cadenþelor propriu-zise ºi al
sufletului �veºnic neliniºtit� de care vorbea Nicolae Baltag.

Nu este de mirare, deci, ca în contextul autocenzurii ºi autocontrolului se aflã ºi unele
scurte, dar convingãtoare trimiteri la propria-i artã poeticã : �Poetu-i ultimul din fii/pe
care soarele îl vede,/mult prea devreme spre a-l ºti,/Mult prea târziu pentru a-l crede/�/
ºi totuºi între Rãu ºi Bine,/pe serpentine de ciment/poeþii vor rãmâne încã,/decenii,
secole, milenii/acei copii tãiaþi în stâncã/pe care nu-nfloresc lichenii!� (O precizare, în
vol. �Alergând�) sau: �Pe umerii lui piramide/de cãrþi, mãsurând/copleºitoare distanþa-
ntre astre/(deºi mai potrivitã ar fi/imaginea unui urcior/în care apa se strânge/din sudoarea
aceloraºi/stele), (Poetul, în vol. �Biblioteca de rouã� ori: �Nu lupt cu baioneta sau
grenada,/nu lupt cu carabinele rapide,/de partea mea am iarba ºi zãpada,/am toate
substantivele lucide.� (Scrisoarea soldatului ideal, în vol. �Pasul Licornei�, din care
ne-a mai impresionat ºi Scrisoarea cãtre Mihail Sadoveanu, ce ne-a amintit cã acestui
destinatar îi dedica un poem, în urmã cu mulþi ani, ºi Nicolae Labiº.

�Întins în grâu, crescând uluitor ca Greuceanu�, plimbându-se �prin sângele iubitei
ca pe marile bulevarde europene�, aflându-se �în împãrãþia ierburilor crude�, mergând
cu nonºalanþã prin poezia modernã, de la Rimbaud la T.S.Eliot, cãutând sã dezlege
tainele perfecþiunii unui mãr în comparaþie cu mersul lumii, aruncând arcuri de timp
spre copilãrie, dar ºi spre univers, �cântând!� cu sinceritate þara ºi eroii ei într-o vreme
ciudoasã cum este cea de azi, când multor compatrioþi le este ruºine de familia cuvântului
�patrie�, Titus Vîjeu este legat prin mii de fire de locul în care i-a fost dat sã se iveascã.
Un loc în care oficiazã solemn, omenesc ºi cald printr-o poezie ce se adreseazã în egalã
mãsurã minþii ºi sufletului, reuºind nu numai sã placã, ci ºi sã convingã.

Nicolai Tãicuþu - un poet de
excepþie al eternei câmpii
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Cine a urmãrit Seismograme-
le lui Dan Culcer din Acolada ar
fi putut aprofunda �cazul
Lãncrãnjan�, rãsfrânt în
�oglinzile deformante� ale
notelor informative, livrate
prompt de un Neagoe (adicã Dan
Zamfirescu) ºi atâþia alþii,
interesaþi � la comandã � de
situaþia �obiectivului�. Sub
genericul Comunismul ºi
þãrãnimea, fostul critic de la

Vatra cerceteazã temeinic nu atât problematica
volumelor lui Lãncrãnjan, obsedat de tematica ruralã,
cât, mai ales, soarta cãrþilor sale, scriitorul fiind urmãrit
prin DUI pentru �poziþia recalcitrantã� ºi rãbufnirile de
�criticã socialã�. Au fost, se ºtie, negocieri penibile ºi
lecturi vigilente �sus�, pertractãri pentru suplimentãri
de tiraj ºi blocaje (situaþia Caloianului, de pildã, un
roman cu cheie) etc. �Bãdia� Ion Lãncrãnjan a fost vãzut
ca un þãran istoric, urmând, încãpãþânat, ruralismul ca
program. Din �modelul infinit� al vieþii þãrãneºti, cu
învolburate trãiri lãuntrice, s-au ivit cãrþi masive, de
francheþe polemicã, purtând o fatalitate a tragicului; o
prozã zgrunþuroasã, pletoricã, aglomerând � sub sigiliul
gravitãþii � repetiþii ºi dubluri semantice. Ion Lãncrãnjan,
ca înrãit �copist� al realitãþii, scrie �gros�, încâlcit,
dezamãgind estetic, vãdind, totuºi, o �originalitate
robustã�, cum anunþa, la debut, Perpessicius. Om de
baricadã, tãbãcit, bãtãios, pãtimaº, acest �individ
pãduros� (cf. Eugen Barbu), �oarecum tolerat� (zicea într-
un interviu), a stârnit mari antipatii ºi bãtãlii. De fapt,
fiecare carte apãrutã a presupus arderea �golgotelor�,
rãpindu-i bucuria ºi seninãtatea acelor clipe. Plus valul
de acuze, denunþând paginile aspre, tributare
naturalismului, violenþei, �atoniei sociale� (cf. S.
Damian) sau macroepiei (cf. Dan Culcer).

Categoric, Ion Lãncrãnjan (1928-1991) a fost un scriitor
tezist, de o inflexibilã logicã þãrãneascã, aducând în
atenþie, în romane ample, alungând idilismul, satul
transilvan (Uiejdea, Dunga de jos, Dârja) ºi apãrând
demnitatea þãrãnimii. O literaturã maniheic-rapsodicã,
ilustrând filonul tragic, cu un izbitor deficit de stil,
reverberând în toate volumele sale, adunând gânduri
încâlcite, amãnunþite ºi ieºiri mânioase, reactive,
traversând momente de încrâncenare, limpezire,
mãcinare, înceþoºare etc. Polemist, cu opþiuni ferme,
nonconformist, duºmãnit aprig, muºcat de �clãnþãi�, Ion
Lãncrãnjan s-a exprimat, inevitabil, ºi în publicisticã.
Avea dreptate Dumitru Micu, observând cã �un scriitor
atât de politic nu putea sã nu fie ºi un publicist�. Dar
publicistica lui Lãncrãnjan nu e în marginea creaþiei, nu
are un rol periferic. Suspectat cã ar dovedi o �agresivitate
primarã�, publicistul dezvoltã, în numele nevoii de
adevãr, aceleaºi teme majore, cu aceleaºi explicaþii
repetitive: pledeazã pentru literatura �cu þãrani�, susþine
vocaþia constructivã (un volum cu acest titlu apãrea în
1983), încearcã sã umple un loc gol, definind �marele
nespus�. Cuvânt despre Transilvania apãrea în 1982 ºi,
provocând proteste diplomatice (din partea Ungariei
�ciuntite�), a fost retrasã. Lãncrãnjan n-a putut rãspunde.
Scriitor-problemã ºi dincolo de graniþe, aºadar, el
polemiza cu propaganda iredentistã ºi neorevizionismul
�împãciuitorist�, þinut sub capac (mascat de un fals
internaþionalism). Ciudatã poate pãrea ºi prietenia
(antedecembristã) cu Corneliu Coposu (intermediatã de
Pavel Suian, înalt activist al C.C.), fostul secretar
particular al �indexatului� Iuliu Maniu încredinþându-i
douã eseuri, nepublicabile în epocã, unul despre Stalin,
ca �arhitect al teroarei�, celãlalt despre dinastia lui Árpád
(�regii árpádieni�); ori ceasurile lor de taifas, combãtând
tezele revizioniste, subiect fierbinte pentru orice
ardelean. Chiar dacã istoria l-a confirmat pe Lãncrãnjan,
prigoana a continuat; dupã 1990, scriitorul a fost
�judecat� în Consiliul Uniunii Scriitorilor, sub
preºedinþia lui Mircea Dinescu, condamnat la moarte de
un �tribunal� maghiar din diaspora, dupã ce, pozând în
victimã, Meliusz Joszef provocase, în 1983, o execuþie
moralã a autorului Cordovanilor, patronatã de Eugen
Jebeleanu ºi junele, pe-atunci, Mircea Dinescu, pe
fundalul indiferenþei faþã de problema transilvãneanã;
dupã, fireºte, un ºir de proteste, audienþe, ºedinþe etc.,
fãrã efect. Reziduurile ºoviniste au explodat dupã
Revoluþie, scriitorul fiind asaltat de o echipã TV

budapestanã în propriu-i apartament. Toamnã fierbinte,
un mic roman (1986), încercase sã stingã vrajbele unui
trecut (reactualizat), prin dialogul � înfruntare între Ion
ºi Gyuri, doi posibili ambasadori etnici, sub cupola
rânduielilor naturale, de rezonanþã cosmicã, ca armonie
rãsfrântã mitologic. Rememorând ocupaþia hortystã, cei
doi, urcând în munte, împreunã, coboarã în memoria
ancestralã, descoperind în firidele sufletului, o omenie
istoricã. ªi aºezând, la locu-i cuvenit, �tot ce-i perindare
în lume�. Fiindcã rãul, pentru Lãncrãnjan, înseamnã
�ieºirea din fãgaºuri�.

Intrat în literatura noastrã ca �un caz literar�, Ion
Lãncrãnjan a ºi rãmas un caz. Sã reamintim cã debutul
sãu, sancþionat prompt pentru �curaj necreator�, a
beneficiat de o întâmpinare a lui S. Damian, grijuliu la
alunecarea pe linie naturalistã a proaspãtului scriitor (v.
Gazeta literarã, nr. 20/29 iulie 1954). Moralist pe linia
Slavici, Ion Lãncrãnjan vine în literaturã dupã ºocul
predist al Moromeþilor. Romanul lui Preda evidenþia
rafinamentul psihologic ºi complexitatea caracterului
þãrãnesc, redescoperind o lume ce pãrea fãrã acces la
spiritualitate. Ion Lãncrãnjan este interesat, ºi el, de
mentalitatea rezistenþei, înscriindu-se hulitei �direcþii
rurale� a literaturii noastre, care, sã fim drepþi, a produs
mereu valori. Vitalitatea acestei direcþii se verificã în
numeroase creaþii prozastice, rezistând eroziunii timpului.

Pornind de la �marea nuvelã� (Perpessicius, 1955),
rescrisã cu îndârjire, saga Cordovanilor devenea trilogie
(1963), înfãþiºând � prin monologul lui Lae � cronica
unui sat, scos din temeiurile lui �adânci ºi vii�, rostuite
în strãvechime. Sau, dupã spusele lui N. Manolescu,
producând, la apariþia acelui �roman liric�, o dublã
cronicã (antiteticã), ar fi vorba de o încãlcare a
�psihologiei ºi sociologiei cutumiere�, constatare
valabilã, negreºit, pentru întregul operei. În Suferinþa
urmaºilor (1978), Lãncrãnjan, interesat de colectivizare,
ca principal fenomen al �obsedantului deceniu�, va
întoarce �pe dos� versiunea din Cordovanii. Trilogia
Cordovanii avea la bazã nuvela, dar ºi alte douã romane
abandonate (Pãmânt ºi Þãranii); publicarea cãrþii, rescrisã
de vreo opt ori, a fost stopatã multã vreme de cei care
�apãrau� puritatea ideologicã a literaturii, puºi în faþa
unui conflict prea tranºant pentru acel timp. Cordovanii
aºtepta, pentru a deveni roman, limpezirea conjuncturii.
Sã amintim doar cã, într-un referat, din 1958, Ileana
Vrancea recunoºtea talentul scriitorului ºi veridicitatea
manuscrisului, dar considera romanul �structural greºit�.
De la acel roman (apãrut, în fine, în 1963) ºi pânã la
ultima sa carte, Lãncrãnjan a evoluat credincios filonului
tragic, interesat de ciocnirea unor caractere tari, de obsesia
ºi fascinaþia puterii. Ediþia a doua, din 1967, recuperând
pasaje cenzurate, era � constata Marian Popa � �ºi mai
puþin reþinutã�. În 1972 publica ediþia ne varietur.

Parabole ale puterii erau, de pildã, cele douã nuvele
antologate în BPT: Eclipsã de soare ºi Drumul câinelui.
Ultima, prin triunghiul Mihai-Jilu-Mama rezoneazã
tragic ºi moartea �rezolvã� supliciul, reluând motivul
biblic al fraþilor-duºmani. Fraþii �primordiali� sunt aici
Mihai Puiu, un alt Cain ºi Jilu; naraþiunea dezvoltã
personaje malefice ºi crime abominabile, sub patronajul
unei veritabile Urmutter: Raveca lui Pilu. Eclipsã de
soare, apãrutã în 1967, în câteva numere din Gazeta
literarã, dezvãluia mecanismul alienant al omului
dominat de obsesia funcþiei, în contextul unui
autoritarism sufocant. Dacã Mihai (Drumul câinelui)
credea într-o idee, fanatizând-o, dincoace instinctul
afirmãrii vede condiþia umanã prin locul ei în ierarhie,
poziþional, nu intrinsec; calitatea insului se estompeazã,
individualitatea �dispare� sub prestigiul funcþiei sau prin
pierderea ei. Eclipsã de soare dezvãluie un conflict de
tip baladesc, în care forþa inerþialã a �stãpânului� Iosif
Ciorfoiu anihileazã elanul vârstei tinere (Pavel Bora),
prescriindu-i un destin mioritic. Scopul primului
(îndepãrtarea �adversarului�) convoacã rezervele de
inventivitate strategicã ºi se slujeºte de denaturãri;
patternul mioritic se susþine ºi prin amplitudinea cosmicã
a evenimentelor, ritmate unei naturi lipsitã de hermetism.
Pavel Bora este un înfrânt, dar hegemonia lui Ciorfoiu
este o �eclipsã�.

Caloianul (1975) lua iarãºi pulsul epocii. Plãmãdit în
perioada marilor limpeziri, chemând recurenþa trecutului,
anticipat de Fragmentarium (1969), Caloianul este un
roman istoric, un lung monolog, restituindu-ne � indirect
� un destin. Prin Alexandru Gheþea se reconstituie drama

unei generaþii de scriitori; �rob al conjuncturilor�,
oportunist ºi victimã moralã, atins de remuºcãri târzii
pentru laºitãþile sale într-o viaþã de trãdãri, Gheþea este
de fapt un martor. Comentariul sãu nu se poate elibera
de chinuitoarea întrebare: când ºi cum moare trecutul?

Carte-sintezã, dezvãluind, rememorativ, prin hãituitul
Monu (�rãdãcinos�, încãpãþânat, însingurat, cu �suflet
învâltorat�), �aleanul� þãranilor adevãraþi, Suferinþa
urmaºilor (1978) rãmâne un preþios document
sociografic, trezind, însã, rezerve ca diluat roman
�poporanist�, vorbind despre un eroism �imposibil�. Tot
în rãstimpul anilor de început, în acea rãscruce
revoluþionarã, se desfãºoarã acþiunea romanului Fiul
secetei. Condiþia tragicã este doar sugeratã aici, vorbindu-
se de acei ani �învãlmãºiþi ºi grei�, cu pierderi de sine ºi
regãsiri, cu redresãri ºi confuzii, prin convocarea unor
voci narative ce aglomereazã detalii în dosarul lui Vasile
Pozdare, �fiul secetei�, examinat din mai multe unghiuri,
desfãºurând un fascicol epic. Îndârjitul ºi însinguratul
scriitor a fost, ºi el, un om �de sub munte�, neîmpãcat cu
lumea; citind Omul de sub munte (1990) vom afla aceeaºi
încrâncenare, aceeaºi temãtoare grijã pentru �zguduirea
temeliilor� ºi surpare, atunci când, iresponsabil, se umblã
la rãdãcini.

Cum mor þãranii (1991), roman scris în 1987, primul
apãrut postum, intra în ceea ce unii au numit literaturã
�de sertar�. Tot de un ins taciturn, însingurat, tot de o
naraþiune curgând greoaie, aproape tulbure, va fi vorba.
Nicodim Mãrginean, rãmas vãduvoi dupã �isprava�
Leontinei, cea cu �suflet de gãzdoaie� (din neamul
Dâncenilor), se surpã la rându-i, într-un sat �ciomp�, fãlos,
dar gol. El îl invocã pe Monu din Dîrja, dar decãderea nu
poate fi stopatã nici de fiorul erotic iscat de Anuþã, o
femeie �pe muche�, cu o existenþã �înãbuºitã�. Sucit, cu
�un vierme în suflet�, Nicodim încearcã sã-ºi învingã
afecþiunea târzie; ºi, în acelaºi timp, nelimpezit,
neaflându-ºi �direcþia cea bunã�, se rostogoleºte,
pustiindu-ºi gospodãria. Se va lipsi de toate (copiii,
hãmesiþi, îi vor demola acareturile) ºi, sãlbãticit, peticit,
acuzând lehamitea, va muri într-un ºanþ, dupã o ultimã
ispravã, colindând în noaptea de ajun, dorind �sã mai
vadã odatã satul�. �Bolundul� Nicodim, �cam sucit ºi
cam nãsãdit�, este martorul �desfiinþãrii� þãrãnimii; dar
sfârºitul acestui uriaº încrâncenat, cu sufletul curat, nu
are mãreþie epopeicã. De altfel, Lãncrãnjan refuzã regimul
sãrbãtoresc, neîmperechind vorbele cu grijã calofilã.
Fraza meandricã, prolixã, redundantã, curge greoi, târând
nãmoluri prozastice; bolovãnos, oferindu-ºi deliciul unor
cruditãþi verbale, �stilul� sãu poartã amprenta unei
mentalitãþi, inflexibilã ºi încrâncenatã. Lumea sa, trãind
sub apãsarea tragicã, respirã, însã, un aer mitic.
Lãncrãnjan ilustreazã, prin criticismul sãu frust, rezonator,
situaþia specialã a unui comunist sincer, suferitor,
îngrijorat pentru prefacerile lumii rurale, o lume �în
rãvãºire�. Ca martor, posibil grefier al atâtor întâmplãri,
vizând recuperarea Istoriei (adevãrate), prin proiectele
sale (vezi tetralogia anunþatã Coridorul puterii, din care
a apãrut, în 1994, un prim volum: Suburbiile vieþii),
credincios aceloraºi teme, Ion Lãncrãnjan poate pãrea
�autor al unei singure cãrþi�. În fond, prin Lãncrãnjan,
cercetând �mersul lucrurilor�, suntem pãrtaºi la dispariþia
unei clase, într-o lume rãsturnatã, �proletarizatã�, ieºitã
din �fãgaºuri�. Omul � ne asigura prozatorul � �e sortit
suferinþei�; iar þãranii au fost �întemeietori de þarã ºi de
lume�. Probabil cã Ion Lãncrãnjan ilustreazã
�comunismul anticomunist�, cum bãnuia M. Popa,
blamându-i pe cei care, falsând, �exersau� principiile
doctrinare, criticând, în numele suferinþei adunate, pe
tovarãºii �care ne-au bãgat la comun�. Oricum, pentru
acest încrâncenat prozator, în rãzboi cu �subiectivismul
mãrunt ºi rãfuitor�, agitând facþiunile din lumea literarã,
tragismul însemna o mare posibilitate a literaturii române.
Pe care, fireºte, a dezvoltat-o redundant ºi copleºitor, pe
suportul unei declarate sensibilitãþi naþionaliste,
respectând, regretabil, calapodul maniheist, chiar dacã
respingea �cicãleala educativã�. Cu apetit totalizant în
recuperarea realului, construind, prin sublimarea
eºecului, personaje-arhetip, Ion Lãncrãnjan a fost foarte
sensibil la agenda tematicã ºi problematicã a unor ani.
S-a vrut un scriitor integru ºi un polemist energic, ºi a
încercat, constatând cã þãrãnimea purta �toate necazurile
neamului�, sã dezvãluie, cum sesiza un critic, �faþa
adevãratã� a socialismului, exploatând, în romane-frescã,
filonul tragic.

RECITIRI

Adrian Dinu
Rachieru

ION LÃNCRÃNJAN SAU FILONUL TRAGIC
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Gheorghe Istrate

(11.05.1940-2.09.2017)

Planetã de despãrþire
La 2 septembrie curent ne-a pãrãsit ºi el. S-a dus

sã se întâlneascã cu Nichita, cu Pituþ, cu Daniel
Turcea, dar mai ales cu vrâncenii ce îi erau cel mai
aproape de inimã ºi de suflet: Dumitru Pricop, Ion
Panait, Florin Muscalu�

A plecat discret, cum discret a fost toatã viaþa,
parcã sfiindu-se sã nu deranjeze, sã nu incomodeze
pe cineva cu un gest, cu o vorbã, cu o privire. Avea
o vorbã, aºijderea, parcã sfioasã ºi ea, �mieroasã�,
ziceam noi, apropiaþii lui, vorbea aproape ºoptit,
fiindcã în viaþa de toate zilele era, ca ºi în clipele
creaþiei un sfios, un poet în deplinul înþeles al
cuvântului, ºtiind, simþind cã poezia mare, cum era
ºi cea pe care o scria el, se cere rostitã încet ºi cu
calm pentru a nu speria muzele, pentru ca
metaforele sã rãmânã aproape ºi sã nu se risipeascã
în toate zãrile�

Era un bun prieten, iubea ºi aprecia pe toatã
lumea ºi nu l-am auzit vreodatã vorbind pe cineva
de rãu, deºi uneori ar fi avut ºi ocazii s-o facã, fie ºi
în multele ceasuri în care ne-am aflat împreunã, fie
în anii studenþiei noastre, fie în cei de la Cenaclul
buzoian �Al. Sahia�, unde ne-am fãcut ucenicia,
fie, mai ales mai târziu când eram invitaþi ºi
participam împreunã la fel de fel de manifestãri
culturale, îndeosebi la Buzãu ºi în Vrancea, unde
de fiecare datã era primit cu bucurie ºi aºteptat sã
recite din versurile lui, scrise cu litere minuscule ºi
cu o caligrafie perfectã pe mici petice de hârtie�

Aºa era Gheorghe Istrate, fiu al Bãrãganului
buzoian, al câmpiei pline de mistere ºi cu legende,
locul în care ºi-a petrecut copilãria ºi unde a ales
sã-ºi doarmã ºi somnul de veci dupã o îndelungatã
suferinþã.

Dar cãrþile lui, în care a scris despre istoria ºi
farmecul locurilor natale, despre puterea de a trãi
prin metaforã, despre natura ºi lumea pe care le-a
iubit cum puþini au fãcut-o ori o vor mai face, rãmân
mãrturia vie a unui suflet frumos ºi curat, a unui
caracter ºi a unui spirit care nu se vor uita
niciodatã� (Florentin Popescu)

LIMITÃ

eu port mereu un fel de fricã-n voce
rostogoliri desprinse din abis
stau îngropat cu toatã viaþa-n vis
ca un copil în slava lui precoce
lumina Doamne n-are început
eu sunt fragmentul ei dinspre tãcere
sunt plumbul ce refuzã prins în cnut
sã taie-n trup cãmaºã de durere
eu Doamne tot mai traversez recrut
rãzboaiele virtuþii ce se cere
cu sufletul captiv într-un sãrut
cu-otrava armelor prelinsã-n miere
la adãpostul vieþii mele
se-ntâmpã-n întuneric stele...

CENUªA ªARPELUI

La vârsta unui sâmbure chemat
sã crape-n noaptea nopþilor o uºã,
lovit de aºtri iar m-am întrebat:
de ce miroase clipa a cenuºã?
De ce pe flori cad aripi moi în zori,
de ce un om renunþã ºi dispare,
de ce lumina veºnicilor sori
se stinge-n carnea noastrã ºi ne doare?
Vai, ªarpe, veacul mã provoacã blând,
va trebui sã intru în sãgeatã,
mãtase vremii sã o sparg adânc
cu timpul ºiroindu-mi lung în pleatã.
Copilul cere-o mumã ºi un sân
deºi singurãtatea-n buzã-i scurge,
el îndemnat de ºarpele strãbun
din carne laptele rãstit ºi-l smulge.
Mã poartã nebuneºte o quadrigã
de-a valma cu-ntunericul din stea,
prin turnul lumii cineva mã strigã
ºi sparge reci lumini în carnea mea.
Astfel rãnit de vulturul etern
ce-mi zboarã lung prin sângele fierbinte
aud cum site uriaºe cern
prin noi bãtrâne trupuri de cuvinte.
Grãbiþi mi-s anii. Veacul încã e.
Lumina ca un ºarpe bate-n uºã.
Mã-ntorc în mine ºi mã-ntreb: de ce
miroase clipa totuºi a cenuºã?...

COPILUL ETERN

îmbãtrâneºte-n iarbã un copil
de veacuri îºi priveºte-n palmã mãrul
deasupra lui de-atâtea ori decorul
ºi-a preschimbat frunziºul volatil
eu îl implor ºi-l chem sã mã asculte:
�copile-bun hai sã vâslim din nou
prin umbra noastrã-ngemãnatã-n ou
sub talpa altei zeitãþi adulte...�
dar el prin veac îmbãtrânindu-ºi mãrul
e surd ºi mut ºi orb � ca adevãrul

CALUL

va trebui sã nãscocim candori
acestui suflet fãrã primãvarã
neºtiutor de zâmbet ºi culori
om-jumãtate jumãtate-fiarã.

el vine pur din noaptea lui ºi mut
e-o piatrã veche veºnic umblãtoare
se tulburã cãlcând pe-atâta lut
de parc-ar vrea smulgându-se sã zboare
noi cei ce creºtem cearcãnul precoci
ºi prãbuºim lumina dintre astre
va trebui sã-i aºezãm sub roþi
cãrnoase drumuri cu nisipuri aspre
va trebui sã-l umilim pe rând
sã-i þintuim copitele-n pietroaie
sã-i lingã flãcãrile hãþul blând
sã-l hãituiascã tropote de ploaie
ºi-ajuns în grajdurile lui jilave
în pãtura-i de sânge ºi noroi
când va privi-n oglinzile bolnave
sã-ºi vadã chipul semãnând cu noi

OASE DE FLUTURI

sânt timbre ale morþii mici volante
ei arã timpul zilei ºi-l reduc
vãrsând în flori - calicii delirante -
suspinul mãtãsos de eunuc
ei trec pedepsitor prin rana noastrã
îngãlbenind în gerul prematur �
ºi ninge-adeseori prin ora vastã
cu oasele lor albe de azur...
patrule sânt bãtãtorind luminã
în depãrtarea surdã dintre zei,
mici dezertori prin cerul de ruginã
cu lanþurile morþii dupa ei
cruci fragede foºnind în zbor timid
ferestre moi prin amintiri secate �
polenul lor bolborosind în vid
pe-un sâmbure plutind în bunãtate
i-am aºteptat. odaia a vuit
de lipsa lor � dar ceasurile sparte
cu faþa s-au întors în infinit
ca niºte soli în þãrile cu moarte

MARELE CÂNTAR

hai sã vâslim copile înapoi
sã-mpingem calul din cuvânt în sânge
sã rupã umbra care ne tot strânge
în hamurile-i aspre pe-amândoi
acolo-n rouã iarba tot mai plânge
ea ne aºteaptã cu cearºafuri moi
sã ne desprindã talpa din noroi
sã ne ferim de-ngheþul ce ne-ajunge
hai sã vâslim spre calul tutelar
prin el destinul nostru lumineazã
alunecarea-n marele cântar
ce ne mãsoarã pururea o razã
vai pruncule zãpada n-are rost
noi mirosim a pãsãri care-au fost

RITUAL (AMIROASE)

amiroase Doamne amiroase
timpul vechi îmbãtrânind pe oase
anii mari cât marea desfãcutã
peste putrefacta noastrã plutã
amiroase Doamne amiroase
timpul vechi cu-mpletituri de rase
vãrsãturi de neamuri supte-n delte
înroºind nisipurile fierte
voci târzii amurguri dilatate
peste frageda eternitate
amiroase Doamne amiroase
a Iisus a ceruri fãrã oase
a veºmânt înconjurând în gând
frigul mare-al Domnului cel Blând...

RITUAL (ACESTUI SÂNGE-I
SUNT DATOR)

acestui sânge-i sunt dator
sã-i leagãn paserile lungi
ce-au adormit în zborul lor
ca-n spuma zâmbetului � prunci
prin ºirul lumii un copil
ne-aºteaptã de-o eternitate
sã-l facem regele umil

pe þara lui de puritate
cândva târziu îl vom vedea
dormind în luntrea ce pãtrunde
cu vârful galben într-o stea
din care nimeni nu-i rãspunde
acestui sânge-i sunt dator
sã-i fiu copilul ce priveºte
mereu însinguratu-i zbor
mereu rãmânerea-n poveste

RITUAL (CENTRU)

miros a fluturi ºi a moarte
lãstunii se ascut în întuneric
noaptea se sparge-n ferestre lipind
timbrul ei ºoptitor � emisferic
am prea multe desemne pe umeri
sunt cercetat de o poruncã anume
templul credinþei mi s-a crãpat �
unu plus unu fac infinitul
eu însumi sunt centrul lui erodat

RITUAL (DOAMNE
IAR NI SE ÎNTÂMPLÃ)

Doamne iar ni se întâmplã
sã stãm tâmplã lângã tâmplã
nãduºeala Ta divinã
mã-nluminã în luminã
vorba Ta e carnea lumii
lunecã prin ea postumii:
nenãscuþii, visãtorii
din bisericile florii...
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Zicea cã este cel mai
mare ceas cu cuc din
lume!

Domnul Bãlþatu zicea
asta. Era tot învãþãtor ºi-i
þinea câteodatã locul
doamnei Bãlþatu,
întrucât era soþul
dumneaei.

E ceasul ºcolii
noastre, mai zicea el, dar
dã ora exactã în tot satul.

Cucul stãtea, din câte
aflasem, într-o cutie de lemn. Nu vedeam însã pe nicãieri
prin ºcoalã cutia aceasta, deºi auzeam mereu cucul
cântând. Ne uitam zilnic dupã ea, de pe la începutul
primãverii, pânã pe la mijlocul primei luni de varã, când
intram în vacanþã, dupã aceea, nu ne mai
uitam deloc. Cãci nu ne mai pãsa de timp.

Toamna, când ne întorceam la ºcoalã,
uitam sã ne mai uitãm. Poate unde uita ºi
cucul sã mai cânte. Nu ºtiu dacã el se lua
dupã uitarea noastrã, sau noi ne luam dupã
uitarea lui. N-am aflat asta niciodatã.

Ne descurcam sã intrãm ºi sã ieºim de la ore ºi fãrã el.
Asta pânã se fãcea iarãºi primãvarã, când ne încurcam la
loc. Mai rãu era cã se încurca ºi timpul. Se pomenea
dintr-odatã cã nu mai ºtie nici cum, nici încotro sã curgã,
dacã nu ieºea cucul din cutia lui de lemn sã cânte.

Dar unde se afla cutia?
Pãi dacã era cel mai mare ceas cu cuc din lume,

însemna cã era mai mare ºi decât ºcoala! Precis cutia nu
putea sã încapã înãuntru.

Cu toate acestea, am auzit-o pe Romiþa, colega mea
de bancã, spunându-mi cã ea vrea sã-ºi cumpere, când o
merge la bâlci, un ceas cu cuc pe care sã-l poarte la mânã!

I-am zis sã-l întrebe pe domnul Bãlþatu, care venise
iarãºi în locul doamnei, dacã se poate.

Ea, care murea de fricã atunci când era sã întrebe
ceva, s-a ridicat în picioare si-a întrebat.

N-a lipsit mult sã moarã domnul învãþãtor în locul ei.
Dar de râs, nu de fricã.

� Crezi c-o sã poþi umbla cu pãdurea prinsã de-o
cureluºã la mânã?! a zis el când s-a oprit din hohotit.

Cum de nu ne trecuse prin minte? Pãdurea era cutia
de lemn în care stãtea cucul!

Cum pãdurea se gãsea dincolo de cimitir, cucul le
dãdea ºi morþilor ora exactã, ceea ce ce era cât se poate
de clar cã timpul curgea, ºi pe lumea aceasta, ºi pe cealaltã,
la fel. Doar cã, pe lumea de dincolo, nu se mai obosea
nimeni sã-l împartã pe ani ºi zile. Exista o singurã zi,
acolo, lungã de tot, în care nu era nici noapte, nici ziuã,
era ceva despre care nu putea sã spunã nici mãcar preotul
Cârlig ce e. ªtia, însã, ºi de la el ºtiam ºi noi, cã i se zicea
veºnicie. Acelei zile, vreau sã spun. Aºa cum în lumea
noastrã i se zicea luni zilei de luni, marþi celei de marþi ºi
miercuri zilei de miercuri. Pe lumea cealaltã, purtau un
singur nume zilele sãptãmânii. Tot aºa, lunile,
anotimpurile, anii...

Parcã era mai frumos dincoace la noi! ªtiai precis în
ce zi a anului ai ajuns, câþi ani ai împlinit, câte sãptãmâni
au mai rãmas pânã la vacanþa de varã ºi cum sã deosebeºti
timpul de mers la joacã, de timpul de mers la ºcoalã, care
îl întrecea întotdeauna în lungime pe primul.

Cucul nu greºea niciodatã, cu toate cã noi ne rugam
mereu de el sã greºeascã.

El dã, spunea Ion Milea, nu numai ora, ci ºi viaþa
exactã.

Stefan Mitroi,

Sorã-mea cucuveaua zicea cã da. Cã aºa este. Îi
credeam pe amândoi. Adicã ºi pe Ion Milea, ºi pe ea.

Oamenii se opreau în loc, când se pornea cucul, ºi
numãrau de câte ori îl auzeau cântând. Însemna cã atâþia
ani mai aveau ei de trãit. Dacã aveau puþin de numãrat,
priveau chiorâº spre pãdure ºi-l afuriseau în gând.

Privitul chiorâº e atunci când îþi foloseºti lumina
ochilor pe post de întuneric!

Dacã numãrau mult, rosteau vorbe de mulþumire ºi
plecau veseli mai departe.

Cucul, mai spunea Ion Milea, era un cuvânt despre
noroc ºi nenorocire. Dar mai mult despre noroc, fiindcã,
pe lângã anii vieþii, el vorbea ºi despre nunþile ce urmau
sã se întâmple. De aceea ºi trãgeau tot timpul fetele
nemãritate cu urechea spre pãdure, încercând sã afle de
la ceasul ºcolii noastre cât de repede vor îmbrãca rochia
de mireasã.

Rochia asta era pentru ele cam cu era pentru noi
vacanþa mare.

Într-o zi, deºi ar fi trebuit sã-l auzim, cãci nu veniserã
încã Sânzienele, cucul a amuþit! Lucru ce ne-a speriat
pe toþi. Îndeosebi pe domnul Bãlþatu, care ne zisese
primul de cutia din care cântã. Se întâmplase ceva cu el.
Dar mai rãu cã se întâmpla ceva ºi cu timpul. Crezusem
la început cã numai cu timpul nostru de la ºcoalã,
deoarece se încurcau orele între ele. Ne-am trezit cã
domnul Bãlþatu, ce-o înlocuia din nou pe doamna, ne
cere la ora de citire sã facem tot felul de socoteli cu
literele din alfabet, iar la cea de aritmeticã sã transformãm
cifrele în propoziþii ºi propoziþiile într-o compunere
despre cea mai neobiºnuitã întâmplare din viaþa noastrã.

N-a scris niciunul nimic. Domnul Bãlþatu a zis c-o sã
ne lase pe toþi repetenþi. Dar n-a avut când, pentru cã a
doua zi s-a întors învãþãtoarea noastrã, care a spus cã ne-
am descurcat foarte bine ºi-a trecut în caietul fiecãruia
dintre noi câte un zece, chiar ºi în cel al Romiþei, ce nu
mai primise nicicând o notã atât de mare. Era pentru
întâia oarã când avea de câºtigat de pe urma muþeniei!
Dar nu a ei, ci a cucului.

Oamenii din sat aveau, în schimb, de pierdut. Cãci
fãrã ceasul mare al ºcolii, care mãsura timpul tuturor, se
zãpãciserã de-a binelea zilele sãptãmânii, spre deosebire
de cele de pe lumea cealaltã care, fiind una singurã,
rãmâneau tot timpul neschimbate!

Pe lumea acesta era vineri în loc de luni. ªi joi în loc
de marþi. Miercuri în loc de sâmbãtã. Sâmbãtã în loc de
duminicã. Duminicã în loc de joi. ªi nu era niciodatã
aceeaºi zi peste tot. Dacã la intrarea în sat, cam prin
dreptul casei unchiului Marin, era marþi. În dreptul
primãriei, ce se afla destul de aproape de ºcoala noastrã,
pe partea dreaptã a drumului, cum veneai dinspre
Vitãneºti, era duminicã. Cei ce veneau cu treabã la
primãrie gãseau uºa încuiatã, cum era ºi uºa bisericii,
spre care porneau, gãtite ca de sãrbãtoare, femeile ce
locuiau în jurul primãriei.

În dreptul casei noastre era miercuri. Mama mã
trimitea dupã gaz la magazin, având grijã sã-mi spunã:
vezi sã ne te întorci vineri!

Cu toate cã nu-mi lua mai mult de un sfert de ceas,
chiar vineri mã întorceam!

Zilele deveniserã la fel de scurte ca orele. De aceea ºi
spuneam la ºcoalã cã începem ziua de muzicã, pentru ca,
ora urmãtoare, sã trecem la ziua de desen!

Uneori þineau doar câteva minute. Ne gândeam, dacã
nu-ºi venea cucul în simþiri, apucându-se din nou de
cântat, cã, în felul acesta, or sã fie ºi anii noºtri mai scurþi.
Iar odatã cu ei, ni se vor scurta ºi vieþile. Chiar ºi viaþa
mea, în ciuda convingerii cã eu nu o sã mor niciodatã, se
putea încheia pânã la sfârºitul primãverii.

Intram în vacanþa de varã morþi sau bãtrâni!
Romiþa râdea cu gura pânã la urechi de toate acestea,

iar ceilalþi colegi de clasã râdeau de Romiþa, în vreme ce
eu priveam speriat la ei!

Dar cel mai rãu lucru cu putinþã avea sã se petreacã a
doua zi, calculând dupã felul în care se mãsura timpul
înainte, nu acum, când zilele umblau brambura prin sat,
dupã cum le venea lor pe chelie.

Nu puteai, oricât de mult încercai, sã le þii ºirul.
Sãptãmâna începea pe la chindie, cu ziua de vineri, ºi se
termina pe la prânz, cu cea de miercuri.

Era într-o zi de joi, când doamna
învãþãtoare ne-a spus cã e timpul sã trecem la
dezvãþat. Adicã sã uitãm tot ce învãþasem pânã
atunci. O luam, ca ºi în cazul învãþatului, în
ordine alfabeticã.

 Cum litera A era prima, trebuia s-o uitãm
mai întâi pe ea. Dupã care litera B, apoi C, D, E, I, F, ºi tot
aºa, pânã la coada alfabetului.

Urma, cum ar veni, s-o ºterg dintre surorile mamei pe
tuºa Aritina, apoi pe tuºa Anghilina, iar odatã cu ele, sã
ºterg ºi oraºul Alexandria,

Adicã sã nu mai am unde merge la bâlci?!!!
Pe urmã sã ºterg Bucureºtiul, ºtergând, în acelaºi timp,

ºi bâlciul, ºi pe Valentin.
Dupã aceea, pe unchiul Costicã.
Adicã sã rãmânã curtea bunicilor mei din Gabru

nãmeþitã, ºi iarna, ºi vara, de tristeþe?!
Apoi pe unchiul Dudicã, pe unchiul Ivan ºi pe tuºa

Ivana, dupã care sã ºterg numele meu, care începea cu F,
de pe unde îl scrisesem, apoi pe sfântul Gheorghe din
icoanã, dar ºi pe tataie Gheorghe, mai apoi, pe Leana lui
Þeapã, pe tuºa Lisandra, pe unchiul Marin, pe mamaia
Nicula, pe mamaia Tudora, iar la urmã pe tot, pe tuºa
Vasilca ºi pe Vica.

Pãi nu mai rãmâneam cu nimeni!
Pe doamna Bãlþatu o ºtergeam chiar mai înaintea

mea! Iar dacã mã ºtergeam pe mine, cine-i mai ºtergea
pe ceilalþi?!

ªtergerea din memorie sau uitarea era mai grea, de
mii de ori mai grea decât þinutul minþii!

N-aveam, însã, încotro! Urma sã se termine ziua de
citire curând, ºi doamna ne zorea sã ajungem la capãt, ca
sã ne poatã da note ºi sã ºi treacã notele în catalog.

Romiþa, muta de fiecare zi a clasei, s-a aplecat spre
mine ºi mi-a murmurat în ureche:

Sari peste C ºi peste U!
 Ceea ce am ºi fãcut, fãrã sã întreb de ce.
Mai sari o datã!, mi-a spus. ªi-acum pune literele

peste care ai sãrit la un loc.
Abia când le-am pus, am înþeles.
Cu toate cã citisem în gând, a rãsunat puternic, în

toatã clasa: Cucu!
Dupã care în toatã ºcoala, Iar pe urmã, în tot satul.
Numai cã nu glasul meu se auzea. Se întorsese cucul

în ceas ºi se pusese din nou pe cântat
Eram, datoritã Romiþei, care îl fãcuse sã se întoarcã,

salvaþi. ªi, tot datoritã ei, vieþile oamenilor din sat s-au
lungit la loc, iar în vara ce-a urmat, au fost, nu doar la
noi, ci în toate aºezãrile din jur, mai multe nunþi ca
oricând!

Fragment din romanul ATUNCI CÂND ERA MEREU

DUMINICÃ, în curs de apariþie la editura RAO.

Cucul din ceas
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FERESTRE

Nobel Prize - 1905

Titus Vîjeu

Numere în labirint 1997

Theodor
Codreanu

Cel mai citit scriitor
polonez continuã sã fie
Henryk Sienkiewicz,
prozator care a ºtiut sã
coboare în strãfundurile
istoriei pentru a recompune
literar fabulosul unor
întâmplãri ºi destine,
miracolul unor valori pe
care timpurile moderne

pãreau sã le neglijeze. Astfel, eroismul ºi sentimentul
onoarei ori puterea de a crede pânã la sacrificiu într-un
ideal au fost relansate în forþã de romanele acestui scriitor
care considera cã �scopul literaturii e sã încãlzeascã
inimile�. Generaþii de scriitori ºi-au simþit cu adevãrat
inimile cuprinse de flacãra cuvintelor lui Sienkiewicz
iar în 1905, la vârsta de 59 de ani, Sienkiewicz primea
premiul Nobel pentru literaturã. Juriul îi recunoºtea
�meritele sale excepþionale de scriitor epic� puse în
valoare de romane precum Prin foc ºi sabie (1884),
Potopul (1886) ori Pan Wo³odyjowski (1887-1888). Dar,
incontestabil, gloria care i-o adusese Quo Vadis (1896)
cântãrise din greu în decizia Academiei Suedeze. Sã nu
uitãm cã aceeaºi academie scandinavã încununase cu
trei ani mai devreme, în 1902, pe Theodor Mommsen,
istoric specializat în epigrafie ºi în relaþiile juridice ale
antichitãþii. Impresionanta sa trilogie Istoria Romei
rãmâne un document istoriografic de anvergurã, poate
încã neegalat de numeroºii sãi urmaºi. Socotit drept �cel
mai mare maestru (...) în arta redãrii istoriei�, Mommsen
avea sã fie încununat cu cel mai important premiu literar
pentru o lucrare evident ºtiinþificã. Paradoxul avea sã se
repete o jumãtate de veac mai târziu când, în 1953 fostul
prim-ministru britanic Winston Churchill avea sã
primeascã ºi el prestigiosul Nobel pentru literaturã
�pentru mãiestria descrierii istorice ºi biografice�.
Chestiunea pune în discuþie însãºi relaþia funciarã, atât
de bine consolidatã în timp, dintre istorie ºi literaturã. O
relaþie pe care Henryk Sienkiewicz o ilustreazã admirabil
prin întreaga sa operã. Cãci lumea descrisã de Mommsen
în Istoria Romei ºi-a aflat în Quo Vadis o interpretare
literarã pe mãsurã. Virtutea primilor creºtini se opune
decadenþei unui imperiu pãgân. Flacãra credinþei creºtine
este sfinþitã nu o datã de gestul martirajului. El însuºi
fiu al unei patrii martirizate în istoria ultimelor trei

secole, Sienkiewicz a reuºit sã-ºi îmbãrbãteze încã o datã
conaþionalii, aºa cum o fãcuse de altfel cu toate operele
sale în prozã. Dupã ce urmase studii de
medicinã ºi filosofie la Universitatea din
Varºovia, el a ajuns la literaturã prin
jurnalism, ca mulþi dintre autorii epocii.
O experienþã interesantã a junelui
Sienkiewicz a constituit-o perioada
1876-1878 petrecutã în America, unde
a lucrat în calitate de corespondent al
ziarului Gazeta Polska. Tânãrul, atras de
filosofia pozitivistã a epocii, a ºtiut sã-
ºi descrie în culori vii conaþionalii
emigraþi dincolo de Ocean, ducând nu o
datã o existenþã aflatã la limita
suportabilului. În 1880 va tipãri în
volum aceste �scrisori din cãlãtoria în
America� ce vãdesc un spirit de
observaþie pãtrunzãtor în descifrarea
mecanismului social transoceanic,
marcat atât de tendinþa de democratizare
accentuatã a societãþii cât ºi de frapantele inechitãþi
rasiale care vor mai zgudui încã vreo câteva decenii
America. De altfel, un mare scriitor precum William
Faulkner avea sã descrie la rândul sãu aceastã lume
bipolarã, neuitând sã recunoascã faptul cã �într-o bunã
zi am înþeles cã Sienkiewicz cunoºtea de mult rãspunsul
la întrebarea pentru ce scriem: pentru îmbãrbãtarea
inimilor�. Admirabil omagiu adus de acela care, devenit
el însuºi laureat Nobel în 1949, nu uita sã indice
prioritãþile deþinute de marele sãu înaintaº european.

Dornic sã cunoascã tot mai multe locuri din lume,
Sienkiewicz a cãlãtorit în Grecia, Turcia, Italia ºi Spania,
iniþiind chiar, la un moment dat o expediþie în Africa,
spre izvoarele Nilului. Un proiect care a eºuat din pãcate.
Dar, din fericire, incursiunile în trecutul istoric al patriei
sale aveau sã se dovedeascã pe deplin faste. Lumea pe
care o reprezintã marea sa trilogie istoricã formatã din
romanele Prin foc ºi sabie, Potopul ºi Pan
Wo³odyjowski este atât de puternicã încât autorul pare a
fi un eminent pictor, capabil sã înfãþiºeze emoþionante
fresce. La fel, viaþa Romei strãvechi, surprinsã în Quo
Vadis într-un moment de rupturã istoricã ºi spiritualã, în
care pãgânismul se confruntã , cum spuneam, cu primele
valori ale creºtinismului.

Scrisul lui Sienkiewicz are întotdeauna o cadenþã aparte.
O calitate care i-a fãcut pe câþiva dintre cineaºtii polonezi
importanþi sã se simtã atraºi de literatura sa ºi sã-i
ecranizeze operele. A fost cazul lui Alexander Ford care
prin filmul sãu din 1960 Cavalerii teutoni a înregistrat un
notabil succes de public sau al lui Jerzy Hoffman care , în

Pan Wo³odyjowski (1968) ºi Potopul
(1974) echivaleazã filmic lumea pateticã a
prozei lui Sienkiewicz. Remarcând alesele
virtuþi ale scriitorului, comentatorul sãu
român Stan Velea obsevã cã �multitudinea
ºi dramatismul faptelor solicitã din plin
posibilitãþile relatãrii concentrate, fãrã
întârzieri lãturalnice, într-o expresie
lingvisticã adecvatã epicului strâns...�

Sienkiewicz n-a apucat sã-ºi vadã sfârºite
douã din ultimele sale romane: Pe câmp
de glorie ºi Legiunile. Stabilit în 1914 în
Elveþia el desfãºoarã o activitate
umanitarã, organizând Comitetul de într-
ajutorare a victimelor rãzboiului. Doi ani
mai târziu, neobositul scriitor se stingea
din viaþã la Vevey. Dupã încheierea
primului rãzboi mondial, în condiþiile
renaºterii Poloniei ca stat suveran,

osemintele i-au fost aduse în patria pe care nu a încetat sã
o iubeascã ºi sã o slãveascã în cãrþile sale. Astãzi
rãmãºiþele pãmânteºti ale celui mai popular scriitor
polonez se odihnesc sub cupola catedralei Sf. Ioan din
Varºovia. Dar sufletul sãu continuã sã cãlãtoreascã prin
lume ºi timp, graþie cãrþilor sale ce reprezintã, dupã
convingerea istoricului literaturii polone Stan Velea �tot
arâtea ferestre deschise larg spre un trecut imemorabil, cu
parfumuri indicibile, cãtre care nu numai conaþionalii
romancierului se îndreaptã cu respect ºi nostalgie pioasã,
verificându-se retrospectiv ºi necãutându-ºi îndreptãþite
similitudini ci ipostazele prestigioase ale înaintaºilor, care
sã le ateste continuitatea de-a lungul veacurilor. Este ceea
ce explicã, în parte, preþuirea uriaºã de care se bucurã
operele lui Sienkiewicz în Polonia ºi peste hotarele ei�.

Sienkiewicz a fost primul scriitor polonez care, primind
marea distincþie Nobel, atrãgea atenþia asupra unei mari
literaturi europene. Dezvoltatã în secolul al XIX-lea prin
operele unor autori romantici ca Juliusz Slowacki ori
Cyprian Norwid, aceasta avea sã triumfe în veacul urmãtor
prin realismul unui W. Reymont sau prin modernitatea
lui Czeslaw Mi³osz ºi Wis³awa Szymborska, cu toþii
laureaþi ai Premiului Nobel. Dar, indiscutabil, Sienkiewicz
rãmâne scriitorul polonez cel mai citit ºi admirat în patria
sa ºi dincolo de fruntariile acesteia.

HENRYK SIENKIEWICZ

10 206. 15 august. Aflu de la
familia lui Valericã ªelaru cã Ion
Chiric este bolnav de cancer. De
necrezut!

10 207. Gãsesc confirmarea
însemnãrilor de la borna numericã
10 205 în Dumitru Drãghicescu:
�La noi au poruncit ºi s-au fãcut
stãpâni toþi câþi au trecut pe la noi
ºi pe lângã noi.� Se pare cã ultimul
venit e Paul Thomsen,
reprezentantul Fondului Monetar

Internaþional.
10 208. Asistãm la o nouã invazie orientalã în

România: turci de tot felul, arabi, greci etc. ne cumpãrã
fabricile pe nimic, dar ºi pãmântul, fac afaceri oneroase.
Culmea e cã guvernul îi preferã pe aceºti noi �proprietari�
în locul autohtonilor. Un caz recent e vânzarea a 40! din
acþiuni de la fabrica de panificaþie Titan din Bucureºti
unui grec, în pofida faptului cã muncitorii au ieºi în
stradã.

10 209. 27 august. Aflu de la Gheorghe Drãgan cã
astãzi a fost îngropat universitarul ieºean Ion Apetroaie.
A avut un atac de cord în timpul unui examen.

10 210. Valeriu Stoica, ministrul justiþiei, este hotãrât
sã facã din magistraþi niºte privilegiaþi absoluþi ai
salarizãrii, într-o þarã în care grosul populaþiei e la limita
supravieþuirii. Va reuºi, cu siguranþã. El e întruchiparea
sofisticatã a sâsâielii atât în voce, cât ºi în politicã. Se
þine cu dinþii de orice.

10 211. O altã figurã sinistrã a politicii actuale este
Sorin Dumitriu, mai marele FPS. Ai impresia cã singurul
þel este de a nãrui ºi de a vinde cât mai repede averea
þãrii, câtã a mai rãmas.

10 212. Cu demiterea lui Valerian Stan, incomod prin
dezvãluirile fãcute, guvernul a încheiat lamentabil
promiþãtoarea campanie anticorupþie. Regula e ca marii
corupþi de la putere sã fie menajaþi, sã li se fabrice legi pe
mãsura lor. ªi se va reuºi cu un ministru al justiþiei precum
Valeriu Stoica.

10 213. Cezar Ivãnescu atacat masiv în diverse
publicaþii pentru ultima sa carte: Timpul asasinilor. Este
acuzat a fi autorul moral al morþii lui Gheorghe Tomozei.
Cezar Ivãnescu este, altminteri, un teren ideal de polemicã
arþãgoasã. Andrei Grigor, în Literatorul, publicã un
pamflet, zdrobind obsesia lui Cezar Ivãnescu de a se
considera o ipostazã metempsihoticã pe filiera Caesar-
Budhha. Chiar ºi un poet de profunzimea lui Cezar nu
poate scãpa de trãsnãile ocultismului.

10 214. Hotãrât lucru, rãmânem copii la zece ca ºi la
cincizeci de ani. numai cã, la sfârºit, spaimele sunt fãrã
întoarcere.

10 215. 31 august. Posturile strãine de televiziune
anunþã moartea, într-un accident rutier, a prinþesei Diana
ºi a egipteanului Dodi Al Faed, cu care urma sã se
cãsãtoreascã. Iatã un admirabil subiect care va face sã
curgã multã cernealã nãscãtoare de legende.

10 216. 1 septembrie. Cataclism dentar dezlãnþuit de
dr. ieºean Ioan Dãnilã.

10 217. Tot azi, au plecat spre Cluj-Napoca Lina ºi
Teolin pentru înscrierea ºi susþinerea examenului de
admitere la Drept. Concurenþa se anunþã sufocantã.

10 218. Dr. Ioan Dãnilã, care-mi reparã dantura, îmi
mãrturiseºte cã a citit cu sufletul la gurã Dubla sacrificare
a lui Eminescu, impresionat de ºtiinþa ºi forþa
argumentaþiei. Sper sã fie la fel de bun în propria-i
meserie.

10 219. Vara lui 1997 a fost una dintre cele mai ploioase
ºi mai rãcoroase în toatã Europa. În zona noastrã, a început
cu o lunã ºi jumãtate de secetã, dupã care nu a mai prea
fost varã. Viile sunt compromise, roºiile arse de timpuriu.
La noi în grãdinã a fost o excepþie cu roºiile. S-a nimerit
un soi mai rezistent, plus cã locul nu e atât de poluat ca la
alþii. Ceapa ºi usturoiul � prinse în perioada de secetã, n-
au produs mare lucru.

10 220. Cum am prevãzut, se face multã tevaturã în
legãturã cu moartea prinþesei Diana. Pâine caldã pentru
mass-media. Regina Elisabeta a II-a însãºi sã adreseazã
naþiunii sã se mai potoleascã. Se vrea cel mai mare
spectacol din istoria televiziunii, sâmbãtã, 6 septembrie,
la înmormântarea de la Westminster Abbey. Europa e mai
tânãrã ºi mai naivã decât pare. Iar Anglia, dacã îºi va
pierde într-o bunã zi monarhia, aºa cum vor unii, va
deveni o �democraþie� mediocrã, ca multe altele.

10 221. 12 septembrie. Teolin � la examenul de limbã
românã. Dupã spusele lui, s-a descurcat bine. Hopul cel
mare e mâine, la istorie.

10 222. Se pare cã ºi la istorie Teolin s-a descurcat
foarte bine. Lina îmi vorbeºte, apoi, despre vizita la familia
Lidia Bote ºi Adrian Marino, de care a rãmas încântatã

10 223. Aglomerãri, dublãri de invitaþii ºi evenimente
culturale. La Iaºi, sunt invitat sã vorbesc despre Eminescu
ºi unitatea naþionalã, la recomandarea lui Dimitrie
Vatamaniuc, pe 26-28 septembrie, adicã exact în zilele
Festivalului Naþional �Grigore Hagiu� care se va desfãºura
la Galaþi ºi la Tãrgu-Bujor, când e programatã ºi o lansare
a Dublei sacrificãri� Apoi, ªerban Codrin mã invitã la
Slobozia, la un simpozion despre poezie, pe 17
octombrie, datã care coincide cu sãrbãtorirea, la Huºi, a
centenarului Alexandru Giugaru, când Casa de Culturã
va fi botezatã cu numele genialului actor huºean.

10 224. Se întârzie mult cu publicarea rezultatelor la
admiterea de la Cluj-Napoca. Lina ºi Teolin vor rãmâne
acolo pânã la finalizare, spre a rezolva ºi cu cazarea.
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Colegiul Naþional �B.P. Hasdeu� din Buzãu �
Galeria personalitãþilor

� Profesori ºi foºti elevi �

Constantin
Parhon

Basil Iorgulescu
George Emil

Pallade

Ion Andreescu

Constantin
Giurescu

Sava Anghel

Liviu
Chiriacescu

Sava Anghel

Ion Caraion

Traian Sãvulescu

Irineu Mihãlcescu

Pamfil ªeicaru

Prof. Ionel N. Banu
Directorul Colegiului

Ne-am întrebat de multe ori ce a gândit primarul de la 1867 � Nae Stãnescu � ºi oamenii Buzãului când au cerut
un Gimnaziu Comunal. Sau, de ce susþineau cu claritate �înfiinþarea unei clase reale�.

Ne-am întrebat ce gândea Primarul de la 1889, Nicu I. Constantinescu, când a construit clãdirea principalã
actualã a ºcolii, în care Gimnaziul s-a mutat începând cu anul ºcolar 1889-1890 ºi de ce locuitorii târgului de atunci
solicitau cu insistenþã Ministerului înfiinþarea LICEULUI la Buzãu. Liceu la care profesorii primului an ºcolar,
1894-1895, au predat fãrã salariu.

Rãspundem cã erau conºtienþi de importanþa LICEULUI la Buzãu, cã modestia
i-a oprit sã spunã rãspicat mai târziu: Exegi monumentum aere perennius. O
spunem noi, acum, în anul 150 al ªcolii de la Hasdeu.

Ne-am întrebat de ce Basil Iorgulescu, nãscut cu vocaþia ctitoririi, a venit la Buzãu
ºi a rãmas pânã în clipa stingerii. Împreunã cu veritabilii latiniºti ai ªcolii de
la Hasdeu de atunci ºi-o fi spus Basil Iorgulescu: Exegi monumentum aere
perennius ?

Marii profesori ai Hasdeului din preajma lui 1900 � ºi mulþi alþi ani dupã � s-
or fi gândit la primul vers din a 30-a Odã a lui Horaþiu: Am înãlþat un monument mai
durabil decât bronzul? Ion Andreescu, Nicolae Nazarie, Constantin Giurescu, Sava
Anghel, Bucur Þincu, Alexandru Stancu, Pamfil Georgian trudind în clasã sau
laboratoare pe George Emil Palade, Constantin Parhon, Radu Vlãdescu, Nicolae
Vaschide, Nae Leonard, Aristide Demetriade, Pamfil ªeicaru, Ion Caraion,
Mihail Bãlãnescu, ªtefan Guºã, care � mai târziu � au adus un Premiu Nobel pentru
noi, au comandat Armata României sau au debenit personalitãþi ale vieþii ºtiinþifice,
culturale, jurnalistice româneºti. Exegi monumentum�

Profesorii mai apropiaþi nouã, ca timp vorbind, i-au creat pe Marius Andruh, Silviu
Neguþ, Adrian Miroiu, Magda Ursache, Nicolae Cabel, Florentin Popescu, Gheorghe Istrate, Gabriel Radu (actorul),
Aurelian Radu, Eleodor Nichita, Bogdan Enescu � stâlpi ai ºtiinþei, artei, condeiului, performanþei în educaþie. La
temelia lor au pus mãiestrie Cezar Dumbravã, Sfetoslav Cremarenco, Nicolae Iacob. Exegi monumentum� sã spunã
fiecare.

Ei, toþi, au creat Hasdeul. Exegi monumentum� Toþi cei care au trudit ºi s-au format la Hasdeu au fost ºi sunt, prin
exemplul lor, modele de umanitate, care au înþeles cã aparþin unui oraº, unei þãri, unei societãþi în care valorile vieþii
ºi ale culturii trebuie sã-ºi spunã cuvântul edificator. Viaþa, fiind rãspundere, trebuie onoratã prin muncã, seriozitate,
abnegaþie, dãruire ºi optimism robust, printr-o concepþie stenicã ºi credinþã devenitã datorie, aºa cum au onorat-o ºi
o onoreazã cei ce slujesc învãþãmântul în Hasdeu � acest celebru lãcaº de educaþie.

Dorim ca activitatea Colegiului Naþional �B.P.Hasdeu� în care, la templul educaþiei ridicat aici, am pus ºi noi,
cei de azi, strãduinþã, cuvânt ºi experienþã, sã fie mereu încãrcatã de energie generoasã ºi de tinereþe spiritualã
perpetuã, de elan ºi dãruire. Este frumos sã gândim, noi cei de azi, cã peste timp se va spune Exegi
monumentum�cuvinte care recunosc strãdania, munca asiduã sãvârºitã cu succes. O muncã sãvârºitã într-un Hasdeu
certificat de comunitatea buzoianã, cu rezonanþã în plan naþional ºi internaþional. Învãþãtura este o armã pentru
viaþã, sugera Seneca în Epistola 106 a lui Seneca � cel Tânãr: Nu pentru ºcoalã, ci pentru viaþã învãþãm. La Hasdeu
se învaþã zi de zi. O spun copiii noºtri. Exegi monumentum� sã spunem împreunã cu ei, în anul 150 de dãinuire
hasdeianã.

Exegi monumentum�

Jurãmântul elevilor
Colegiului �B.P. Hasdeu�
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150 de ani de existenþã, 150 de ani de performanþã

Trei zile ale acestui început de toamnã � 12, 13 ºi 14 septembrie � vor intra, fãrã îndoialã, în istoria Buzãului, a
municipiului ºi judeþului. Au fost zilele în care s-a sãrbãtorit împlinirea unui veac ºi jumãtate de existenþã a unei
dintre cele mai mari ºi mai importante instituþii de învãþãmânt din þarã: Colegiul Naþional �B.P.Hasdeu�, care la 12
septembrie 1867 îºi deschidea (pe atunci era doar un simplu gimnaziu), porþile pentru tinerii dornici de carte ºi de
învãþãturã. Din istoricul ºcolii aflãm cã la acea datã nu avea decât o singurã clasã cu 11 elevi ºi 6 profesori ºi cã
funcþiona într-un alt local decât cel de azi, însãºi denumirea, fiind alta � aceea de Tudor Vladimirescu, schimbatã
mai târziu în Al. Hasdeu, cea de azi datând din 1937.

Aruncând un arc peste timp, pare de-a dreptul incredibilã chiar biografia ºcolii în totalitatea ºi sub toate aspectele
ei.

Astãzi Colegiul Naþional �B.P.Hasdeu� reprezintã mult mai mult decât o unitate ºcolarã în care studiazã câteva
mii de elevi ºi în care oficiazã de la catedrã mai multe zeci de profesori. Astãzi, acest colegiu este o instituþie
complexã, cu un specific aparte, cu simboluri proprii, cu ritualuri de consacrare care l-au impus în conºtiinþa
publicã. Dispune de drapel, siglã, imn, costum ºcolar, medalie ºi insignã aniversarã, diplome proprii, brevete ºi
ceremonii, cu momente de preferinþã cum ar fi Ziua Ocrotitorului Spiritual � Sfântul Nicolae, Ziua Porþilor Deschise.

Se poate afirma, fãrã teama de a exagera, cã acest important colegiu a devenit de mai mulþi ani un adevãrat brend
naþional ºi internaþional, cu un prestigiu binemeritat, asigurat pe de o parte de înalta calificare a personalului
didactic, iar pe de alta de multele premii obþinute de elevi la olimpiadele din þarã ºi de peste hotare.

Ca fost elev al colegiului, invitat la amintitele manifestãri, consacrate împlinirii a 150 de ani de existenþã ai ºcolii, am
rãmas surprins sã aflu cã an de an se adaugã noi carate la �aurul� pe care îl reprezintã astãzi aceastã ºcoalã care mai are, pe
lângã multe altele, ºi meritul de a stimula creativitatea ºi inteligenþa, munca ºi talentul elevilor. Câteva din multele
argumente ce pot fi aduse în acest sens: în anul aniversar �Fundaþia Hasdeienilor�, pendinte de ºcoalã, a editat nu mai
puþin de cinci volume (de câteva sute de pagini fiecare) cuprinzând creaþii literare ale ºcolarilor, peste 20 dintre ei fiind
semnatari, mai înainte, ai unuia sau mai multor cãrþi de poezie, prozã, eseuri. În treacãt fie spus, condiþiile grafice ale
acestei noi apariþii editoriale pot trezi, pe bunã dreptate, invidia chiar ºi a unor edituri cu ºtaif (copertã, supracopertã, hârtie
de calitate, literã bine ºi cu mult gust aleasã etc.)

Alte trei volume � �Istoria Colegiului Naþional B.P.Hasdeu�, (autori Laurenþiu Cristinel Þepeluº ºi Ionel Banu),
apoi �Personalitãþi hasdeiene�, de Nicolae Peneº ºi �Mãreþia memoriei�, de Radu M. Calcan � la care se adaugã o
revistã, aºijderea elegantã ºi bogatã în conþinut, ca ºi publicaþia �Spre astre�, ajunsã în cel de al VI-lea an de apariþie
ºi fiind scrisã de cãtre profesori ºi de cãtre elevi vin sã ateste, pe lângã multe altele, o viaþã literarã ºi editorialã plinã
de entuziasm ºi efervescenþã.

Manifestãrile prilejuite de amintita aniversare au cuprins lansãri de carte, un concert al formaþiilor artistice ale
ºcolii ºi un altul susþinut de Filarmonica din Ploieºti, o întâlnire ºi un spectacol cu Grupul �Vouã�, al cãrei întemeietor
Adrian Fetecãu este absolvent al liceului.

Cel care rãsfoieºte istoria menþionatã mai sus (de fapt, o cronicã a ultimilor zece ani din viaþa Colegiului va fi
plãcut surprins sã afle mai multe pagini în care sunt consemnate realizãrile elevilor hasdeieni pe plan naþional ºi
internaþional. ªi tot acolo va afla cã în toate activitãþile (ale ºcolii, ale Centrului Cultural, ale Ateneului � reînfiinþat
prin reluarea unei tradiþii datând de la 1893 ºi în cadrul cãruia conferenþiazã personalitãþi ale culturii ºi ºtiinþei),
cuvântul de ordine este performanþa, obiºnuitã, desigur, dupã un Cod deontologic al profesorului bine pus la punct.

Mândria unei ºcoli a reprezentat-o dintotdeauna galeria profesorilor ºi a foºtilor elevi care ai ajuns personalitãþi
de frunte ale artei, ºtiinþei, culturii, sportului etc. Din acest punct de vedere Colegiul Naþional �B.P.Hasdeu� are, la
ora actualã, un bilanþ foarte bogat ºi interesant.

Citãm, aºadar, din capitolul  �Mituri/eroi� al Istoriei�:George Emil Palade (1912-2008), biolog, deþinãtor al
Premiului Nobel pentru medicinã; Nicolae Vaschide (1873-1907), psiholog, membru al Academiei de ªtiinþe din
Paris; Constantin I. Parhon (1874-1969), medic, profesor universitar, membru ºi preºedinte de onoare al Academiei
Române; Vasile Voiculescu (1884-1963), medic ºi scriitor; Nae Leonard (1886-1928), tenor, supranumit �Prinþul
Operetei�; Vladimir Maximilian (1882-1959), actor; Cornel Penu (n.1946), handbalist, dublu campion mondial;
Marius Andruh (n. 1954), chimist, profesor universitar, academician; Ion Caraion (1923-1986), scriitor; Paul Ioachim
(1930-2002), dramaturg, actor ºi regizor de teatru; Pamfil ªeicaru (1894-1980), ziarist; Nicolae Cabel (n. 1943),
regizor de film ºi scriitor; Adrian Miroiu (n. 1954), filosof, profesor universitar; Silviu Neguþ (n. 1945), geograf,
profesor universitar; Ion Andreescu (1850-1882), pictor ºi pedagog; Bucur Þincu (1910-1987), director al liceului
ºi profesor de filosofie; Sava Anghel, profesor ºi director al colegiului; Constantin Giurescu (1875-1918), istoric,
director al liceului; Ioachim Botez (1884-1956), prozator ºi traducãtor; Liviu Chiriacescu (1931-1994), elev, director
ºi profesor de istorie; Ion Moldoveanu (1905-1981), istoriograf, publicist, elev ºi profesor al colegiului; Gheorghe
Olaru (1908-1980), profesor de biologie; Ioan Pãunel (1902-1984), profesor de matematicã; Sozont Stadnicov
(1901-1987), elev ºi profesor al liceului; Emanoil Stângescu ( 1902-1978), profesor de limba francezã; Radu
Vlãdescu (1886-1963), biochimist, membru titular al Academiei Române ºi al Academiilor de Medicinã Veterinarã
din Paris; ªtefan Guºã (1940-1994), general român, ºef al Marelui Stat Major al Armatei Române între 1986 ºi 1989;
Mihai Bãlãnescu (n. 1922), doctor inginer, membru de onoare al Academiei Române; Ion Rãdulescu Pogoneanu
(1870-1945), pedagog, membru al Academiei Române.

ªi lista se continuã cu fiecare generaþie ºi cu fiecare promoþie, fiindcã aproape fiecare dintre acestea a dat þãrii
personalitãþi cu care actualul colegiu buzoian se poate mândri. Personalitãþi care demonstreazã, încã o datã, dacã
mai e nevoie, cã în ºcoala aceasta se face carte serioasã, se formeazã destine ºi se prefigureazã cariere strãlucite.

Vivat, crescat, floreat!

Galeria personalitãþilor

ªtefan Guºã

Adrian Miroiu

Marius Andruh

Magda Ursache

Silviu Neguþ

Nicolae Cabel

Florentin PopescuFl.Popescu

� foºti elevi �
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Cum fac ori au fãcut, probabil, ºi alþii, am aºezat ºi eu alãturi de biroul de lucru o mãsuþã pe care pun revistele ºi publicaþiile care-mi
sosesc din Bucureºti ºi din þarã, spre a le avea la îndemânã, a le rãsfoi ºi a scrie din când în când despre ele.

Vara asta a trecut aproape pe nesimþite ºi pe mãsuþa cu pricina s-au tot adunat tipãrituri ce aºteaptã sã-ºi trãiascã un fel de a doua
viaþã prin consemnarea lor în �Bucureºtiul literar ºi artistic�. Iatã, aºadar, cã le-a venit rândul (chiar ºi aºa, cu o oarecare întârziere!)
sã le prezentãm ºi cititorilor noºtri, într-o ordine oarecare aleatorie�

Deºi nu suntem adepþii superlativelor ºi am
privit  totdeauna cu oarecari rezerve realizãrile
colegilor noºtri de la alte publicaþii, trebuie,
totuºi, sã recunoaºtem cã revista pe care o
pãstoreºte la Iaºi prietenul Lucian Vasiliu ar putea
oricând sã devinã un exemplu de seriozitate, bun
gust, echilibru, inspiraþie ºi pentru alþii. Rubrici
de poezie, prozã, eseuri, interviuri, o �vitrinã� a
celor mai noi apariþii editoriale de la �Junimea�
(sub egida cãreia se publicã acest valoros
trimestrial de culturã) ºi nu în ultimul rând un
spaþiu adecvat istoriei culturii alcãtuiesc, în
întregul lor, o oglindã a miºcãrii literare ºi de idei
din urbea de pe Dealul Copoului. Spaþiul nu ne
permite sã citãm unul sau mai multe titluri fãrã
sentimentul cã am nedreptãþi alþi autori. De aceea
îi lãsãm pe cititori sã descopere singuri
frumuseþea ºi farmecul revistei.

nr. 7-8, iulie-august 2017-09-15
Scrisã la un nivel publicistic remarcabil,

publicaþia (redactor - ºef Alexandru Buican )
cuprinde câteva interesante materiale consacrate
lui Constantin Brâncuºi ºi mai multe fotografii
ale marelui sculptor, mai puþin sau poate chiar
deloc cunoscute publicului larg.

Mai semnalãm din cuprins: Dan Anghelescu,
Estetica lui Wolf von Aichelburg, Florin Bãnescu,
Naºterea mitului Goma; Mircea Coloºenco;
Andrei Marga, Ordinea viitoare a lumii.

În editorial redactorul � ºef al revistei pune o
întrebare esenþialã pentru prezentul ºi viitorul
scrisului literar: � Literatura piesã de muzeu?�,
iar ceva mai la vale aflãm � prin intermediul unui
interviu � fãrã pretenþii�, luat de Monica D.
Cândea care sunt preocupãrile actuale ºi de viitor
ale d-lui Alexandru Buican, îndeosebi cele legate
de cartea d-sale intitulatã � Brâncuºi. O
biografie�, apãrutã într-o primã ediþie la Editura
Artemis în anul 2006.

An II, nr. 2(14), iunie 2017

Incredibil cât de repede trece timpul! Parcã mai ieri dl. Ioan Barbu,
directorul acestei publicaþii, ne vorbea nouã, celor pe care ne invitase
la �Salonul Rotonda Plopilor Aprinºi� de la Vâlcea despre proiectul
unei reviste. ªi iatã cã acum ea a ajuns la nr. 6 � unul care pe parcursul
a nu mai puþin de 315 pagini publicã texte din mai toate genurile
literare ºi publicistice, semnate de autori din toate generaþiile ºi de
toate orientãrile, vâlceni ºi nu numai.

Bogãþia materialelor (atât ca numãr cât ºi în ce priveºte conþinutul)
ne îndrituie sã afirmãm cã avem în faþã mai mult decât o revistã. Avem
o antologie sau, dacã vreþi, un almanah ce dã seamã de ce ºi cum se
scrie la aceastã orã în România. Beletristica propriu-zisã (prozã,
poezie, teatru) este �completatã� dacã putem zice aºa, în chip fericit
de texte de criticã ºi istorie literarã, aºijderea semnate de nume
cunoscute din domeniu.

În concluzie, o revistã vie, emanând tinereþe, optimism ºi vigoare ºi
care meritã ºi trebuie sã fie cititã.

nr. 3 (6)/2017

Autointitulatã �revistã social-culturalã�,
aceastã publicaþie apare la Chiºinãu. Ea ne-a
parvenit acum pentru prima oarã ºi am remarcat
dintru început þinuta ei tehnico-tipograficã ºi
artisticã de excepþie (104 pagini hârtie de lux,
fotografii color, excelentã aºezare în paginã a
textelor etc.). Din caseta tehnicã aflãm cã �revista
Moldova este difuzatã în toate reprezentanþele
þãrii de peste hotare, la misiunile diplomatice
strãine din Republica Moldova, la cele mai
importante instituþii ºi întreprinderi ale statului,
precum ºi prin intermediul agenþilor de difuzare
a presei� ºi cã are un tiraj de 500 de exemplare.
Iatã ºi rubricile din sumar : Editorial, Cultura în
miºcare (cuprinzând reportaje despre
manifestãrile naþionale de la Chiºinãu, precum
Festivalul Culturii Europene, Salonul
Internaþional de Carte pentru copii ºi tineret,
Noaptea Europeanã a muzeelor, Festivalul
internaþional de film �Cronograf�), Repere (între
altele am reþinut un foarte substanþial interviu
luat de Liliana Pãpuºoi academicianului Mihai
Cimpoi), Acorduri sentimentale, Acasã la
Hânceºti (o micromonografie a acestei localitãþi,
vãzutã prin valorile ei istorice, arhitectonice,
culturale), Interviu, Logoteca, Carpe diem,
Experiment, Patrimoniu. În totul o publicaþie de
excepþie cu iconografie pe mãsurã, într-adevãr o
carte de vizitã a Republicii Moldova. O revistã
prin care basarabenii dovedesc cã au cu ce ieºi în
lume. Felicitãri d-nei Liliana Cergã (redactor-ºef),
d-lui Mihai Potârniche (autorul conceptului), d-
lui Simion Zamºa (designer) ºi întregului colectiv
de redactori asociaþi!

mai-iunie 2017

Un  exemplu (ºi la o altã scarã) demn de urmat
este ºi cel oferit de aceastã revistã care apare la
Râmnicu Sãrat ºi este realizatã de un grup de
scriitori entuziaºti din localitate, având-o în
frunte pe d-na Valeria Manta-Tãicuþu (redactor-
ºef, poetã ºi prozatoare cunoscutã ºi cu o cotã
literarã remarcabilã).

Când am scris mai sus cã este un exemplu ne-
am gândit la faptul cã � iatã! � ºi într-un oraº mai
mic, cu potenþial mai redus decât al localitãþilor
mari se poate realiza ceva frumos ºi durabil (deja
revista a ajuns în al zecelea an de apariþie � ceea
ce spune ceva). Din sumarul acestui numãr am
reþinut : editorialul d-nei Valeria Manta-Tãicuþu,
consacrat unor tendinþe nocive din publicistica
ºi critica actualã, care minimalizeazã contribuþia
unor scriitori valoroºi marginalizaþi pe bazã de
dosar ºi promoveazã falsele valori, Lovituri de
stânga, de Magda Ursache (comentarii pe
marginea cãrþii unui anume Al. Florian, combãtut
ºi în editorial), eseul consacrat de Mihai Cimpoi
lui Radu Cârneci, traducerile lui Ion Roºioru din
Rabindranath Tagore ºi pe cele ale lui Leo
Butnaru din miniatura poeticã rusã. La rubrica
de istorie literarã un binevenit eseu despre
romanul �Neamul ªoimãreºtilor� publicã Ionel
Popa. Petru Isachi, Stan Brebenel, Silvia Ioana
Sofineti, V. Manta-Tãicuþu recenzeazã mai multe
cãrþi apãrute de curând.

nr. 53, iulie-august 2017

Am mai primit la redacþie:
� Curtea de la Argeº (redactor-ºef fondator: Gheorghe Pãun), Anul

VII; nr.9, septembrie 2017
� Mãrturii Culturale, revistã trimestrialã de culturã (Satu-Mare,

director fondator Aurel Pop, redactor-ºef: Viorel Câmpean), nr.  1 (5),
ianuarie-martie 2017

� Buzãul Literar, publicaþie a Cenaclului literar �V.Voiculescu� din
Buzãu (redactor-ºef: Viorel Frîncu), Anul II, nr. 5(9), mai-iunie 2017.
Numãr special consacrat lui Alexandru Oproescu, întemeietorul
cenaclului ºi al revistei, plecat de curând dintre noi

� Lumina, revistã de literaturã, artã ºi culturã transfrontalierã
(Pancevo-Serbia), nr.4-6 (589-591)/2017

� Cronica Veche (director Nicolae Turtureanu, redactor-ºef: Mircea
Radu Iacoban), Anul VII, nr. 8, august 2017

� Sud (redactor-ºef: Vasile Grigore), nr.7-8, serie nouã, iulie-august
2017

� Alternanþe, revistã de culturã (apare la Garmisch � Partenkirche �
Germania, redacþia: Andrei Zanca, Eugen D. Popin, Vasile Gogea,
Miron Chiropol), Anul V, nr.2 (15), aprilie 2017

� Literadura, revistã literarã trimestrialã, fondatã de Teo Cabel ºi
Costel Suditu, Anul II, nr.5 � Buzãu, august 2017

� Helis, revistã de culturã. (Apare la Slobozia, redactor-ºef: Gheorghe
Dobre, redactor-ºef adjunct: Titi Damian), Nr. 5-6 (169-170), mai-
iunie 2017

� Cafeneaua literarã (redactor-ºef: Virgil Diaconu), nr. 8 (174),
august 2017

� Martyria, revistã de teologie ºi spiritualitate ortodoxã, Editura
Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului, nr.1, ianuarie-iunie 2016

� Scrisul Românesc (director: Florea Firan, secretar general de
redacþie: Gabriel Coºoveanu), nr. 9 (169) septembrie 2017

� Cartelul metaforelor (apare sub egida Casei de Culturã a
Sindicatelor Buzãu, redactor-ºef: Marin Ifrim), anul IV, nr.36-38, iulie-
septembrie 2017

� Arena literarã (director: R.N.Carpen, redactor-ºef: Aureliu Goci),
Anul 2/nr. 6, iulie-septembrie 2017

� Bogdania, revistã de creaþie ºi culturã. (Apare la Focºani, redactor-
ºef: Ionel N.Marin), Anul V, nr.  37-38, iulie-august 2017

� Plumb (apare la Bacãu, director: Ioan Prãjiºteanu, redactor-ºef:
Petru Scutelnicu) Anul XIII, septembrie 2017

� Ex Ponto (apare la Constanþa, redactor-ºef: Ovidiu Dunãreanu,
redactor-ºef adjunct: Nicolae Rotund), Anul XIV, nr. 2 (50), aprilie-
iunie 2017

� Actualitatea literarã (apare la Lugoj, director: Nicolae Silade),
Anul VIII, nr. 73-74, iulie-august 2017

� Glasul iubirii (apare la Curtea de Argeº, editor: Asociaþia
Umanitarã �Dumnezeu e iubire�, preºedinte: Preot Vasile Marinescu,
fondator: George Robert Mitrache), Anul VI, nr. 8 (68), august 2016

Fl. Popescu
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GRUPUL LITERAR �CATACOMBA�

Ion Haineº

NICOLAE CABEL
Nicolae Cabel s-a nãscut la 21 noiembrie 1943, în Buzãu, judeþul Buzãu. A urmat ªcoala primarã/elementarã în Buzãu (1950-1957),

Liceul �B. P. Hasdeu� (1957-1961), Institutul de Artã Teatralã ºi Cinematograficã �I.L. Caragiale� � Bucureºti, Facultatea de regie
teatru-film (1965-1970), clasa profesorului Victor Iliu. Regizor de film, Studioul Sahia Film (1970-1992), lector ºi membru în colectivul
de catedrã al cursului de Culturã cinematograficã din Universitatea Cultural -ªtiinþificã, Bucureºti (1974-1980), profesor asociat la
Catedra de Regie film ºi Imagine film ºi TV din I.A.T.C. �I.L. Caragiale�(1977-1986), regizor de film, Studioul cinematografic al
Armatei (1992-1994), redactor, producãtor delegat, Editura Video-Ministerul Culturii (1994-1997), consilier artistic TV Antena 1
(1997), director artistic/producþie TV Antena 1 (1997-2005); director creaþie TV Antena 3 (2005-2017); membru titular în Uniunea
Cineaºtilor (din 1977), membru în Consiliul UCIN, în Comitetul Director ºi secretar al UCIN (1993-2009), activitate editorialã în
UCIN; membru în jurii de film, naþionale ºi internaþionale, cãlãtorii peste hotare, pentru studiu, filmare sau jurizare, membru fondator
ºi membru în Consiliul de Administraþie DACIN-SARA (1996-2012), membru în primul Consiliu al Oficiului Naþional Cinematografic
(1997-1999) ºi între 2005-2009; Diploma de Excelenþã din partea Ministerului Culturii ºi Cultelor (2004), Cetãþean de Onoare al
Municipiului Buzãu (2008), Medalie aniversarã, Uniunea Cineaºtilor. Premii naþionale ºi internaþionale.

OPERA TIPÃRITÃ: Somnul pe râu, nuvele, Editura Cartea Româneascã, Bucureºti, 1978, O cometã în cuºcã, poeme, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1996, Victor Iliu,
monografie, Editura Meridiane, Bucureºti, 1997, Lãstun, sub strigãtul frunzei, poeme, Editura MAD Linotype, Buzãu, 2010, Victor Iliu, surâsul rezistenþei, Editura Tipografia
Intact, Bucureºti, 2011, 2012, Victor Iliu, a desena timpul, Editura Tipografia Intact, Bucureºti, 2012, O cometã în cuºcã, poeme, ediþie definitivã, Editura Tipografia Intatct,
2012, Sentimentul clepsidrei, Editura Tipografia Intact, Bucureºti, 2012, Victor Iliu, fuga temporum, monografie, Editura Noi Media Print, Bucureºti, 2013, Aorta unei
portocale, poeme, Editura Tipografia Intact, Bucureºti, 2014, Cronos, pe balansoar, poeme, Editura Tipografia Intact, Bucureºti, 2014, Alfasonete ºi alte poeme, Editura
Tipografia Intact, Bucureºti, 2014, Corabia cu plete, poeme, Editura Tipografia Intact, Bucureºti, 2015, Cititor în rouã, poeme, Editura Tipografia Intact, Bucureºti, 2015, În
fracul de mãlai, Editura Tipografia Intact, Bucureºti, 2016 (Premiul pentru �Cartea de poezie�, acordat de Liga Scriitorilor, Cluj-Napoca, pentru anul 2016).

Poet, prozator ºi cineast de prestigiu, Nicolae Cabel s-
a afirmat mai întâi ca regizor de film, prin anii �70 ai
secolului trecut, prin excepþionale documentare (peste
100! ), între ele ºi poeme cinematografice. Discipol al
marelui regizor ºi profesor Victor Iliu, cãruia i-a dedicat
câteva monografii, având fascinaþia cinematografului,
dar ºi a cuvântului scris, Nicolae Cabel s-a impus de la
început ca un poet profund, interiorizat, meditativ ºi
melancolic, care învãþase disciplina severã a imaginii,
dar ºi lecþia marii poezii interbelice (ºi nu numai). El
venea cu propria sa sensibilitate ºi cu erudiþia culturalã
neostentativã , dar prezentã în fiecare vers, a unui poet
cult, dar discret, care propunea propriul lui univers.

Poet livresc sau, mai exact, al livrescului, ca ºi prietenul
ºi comentatorul sãu cel mai autorizat, Titus Vîjeu, Nicolae
Cabel scrie o poezie de idei de o limpezime clasicã, de o
excepþionalã expresivitate. El este un artizan al
cuvântului, �un poet adevãrat, de care trebuie þinut seama,
în trasarea unei hãrþi cinstite a lirismului românesc, la
sfârºit de veac 20", dupã cum îl caracteriza Adrian
Pãunescu.

În poemele sale se simte discret umbra beneficã a lui
Blaga, a lui Ion Barbu ºi Bacovia, dar poetul îºi afirmã
propriul sãu timbru liric, inconfundabil. Desigur, o anume
încifrare a versurilor, o maximã condensare a ideilor, o
codificare a lor presupun din partea cititorului un efort
de lecturã, o participare cocreatoare la descifrarea
sensurilor, dar nicio poezie adevãratã nu se oferã de-a
gata, pe înþelesul tuturor.

Poezia lui Nicolae Cabel nu este una rece, uscatã, ci,
dimpotrivã, exprimã o stare ºi o atitudine faþã de lume.
Poetul este un contemplativ ºi un elegiac, trãirile sale
sunt intense, profunde, dar, în acelaºi timp, el este un
poet solar, de o anumitã seninãtate clasicã, cãutãtor (ca
ºi Blaga) pe tãrâmurile cunoaºterii.

Tematica poeziei sale este una diversã, dar ea nu se
înscrie în schema tradiþionalã decât tangenþial. Mai
concret, volumul O cometã în cuºcã (ediþie definitivã),
Editura Tipografia Intact, 2012, este chiar o metaforã a
poetului însuºi, care poartã pe umeri o �inocentã povarã�:
�veche mirare/fulgerã osul.../vezi, ne mai doare/senin,
frumosul�. E, într-un fel, o Ars poetica. Poezia e o
permanentã �veche mirare�, care ne fulgerã fiinþa. Într-o
maximã concentrare expresivã, ca o prefaþã la întreg
volumul, Nicolae Cabel recepteazã dureros �inocenta
povarã� a poeziei, a frumuseþii senine, luminoase.

O confesiune prin care se defineºte ca un poet solar
care îºi doreºte, �prin visul dezlegat târziu�, �un madrigal
sã germineze-/virgin surâs, nepãmântean� (adolescent,
acelaºi). Poetul este, cum frumos l-a definit prietenul
sãu Titus Vîjeu, �un adolescent pe viaþã�. El îºi pune
întrebãri inocente, încercând sã dezlege câteva din
tainele lumii: �cine aºteaptã, cine mai strigã/la poarta
lunii/de mãmãligã?/cine învinge; unde-i pustiul,/luntrile
pietrei,/ºarpele, fiul?/cine îngroapã umbrele-n mare,/
ploaia strãinã,/veghea de sare?/cine câºtigã, cine mai
joacã/zarul luminii,/scâncet de toacã?/cine ºi cine, cine
adastã/ochiul tãcerii,/inima noastrã...� (la prag, un

lãstun). Poetul are un sentiment de pietate în faþa
frumuseþii, a naturii, a inefabilului: �un lãstun,/amintirile
ierbii:/frumuseþea îngenunche/în dansul pãpãdiei/
mãrunt (pietate). Poet al dorului, el binecuvântã leagãnul,
în care gângureºte/dorul,/dorul de necuprins...�
(dimineaþa, un naufragiu). O legendã ne spune cã �un
cuvânt/înseamnã o scoicã-/scoicile,/mai multe cuvinte,/
desãvârºesc oceanul,/dar,/scoicã/lângã stea/ºi stea lângã
stea/desãvârºesc sufletul tãu�. Într-o altã povarã, poetul
se întreabã: �cine te culege,/greiere?� ºi îºi rãspunde:
�poate melancolia-/balustradã la oaza iubirii-/poate
fântâna/zãvorâtã de lunã,/poate eu,/uitat,/mai pe searã,/
pãstor al vântului cu inima/nãpãditã de greieri�...

Poetul, bolnav de frumos, de inefabil, invocã durerea
ca stare maximã a trãirii intense: �sã mã doarã, sã ne
doarã,/boarea de salcâm pe searã,/cã ne doare între umeri/
steaua ce nu stã s-o numeri../sã te doarã, sã ne doarã/
pleoapa-n linguri reci de cearã,/lângã norul cela spân/
priponit de-un car cu fân�.(pendul între maci).

Pe aceeaºi idee: �tu, povarã, tu, risipã,/pinten istovit
de clipã/aº ieºi la marea mare/sã fur zarea ce mã doare...�

Într-o altã poezie, descoperim jocul lingvistic într-o
desãvârºitã formã metaforicã: �curcubeu sorbit de rouã/
dintr-un veac în alt trecându-l,/lunã fã sã nu mai plouã/
pe cãrarea înspre gândul/altui singur aurar.../mar-maria-
riamar� (osândirea la cerc).

Pe aceeaºi idee: �ce ne-am face fãrã proºti/un delfin
ºi-a rupt zãbala/glorie, ne mai cunoºti?/ala, bala,...
portocala!� (o cometã în cuºcã).

Îndrãgostit de Bacovia, poetul îi închinã acestuia un
întreg ciclu: �et in Bacovia ego...� Iatã o confesiune:
�prinþ de silabe/ºi-al slovei brigand,/prin neguri
moldave,/Bacovia land...�

Poet delicat ºi sensibil, un visãtor, Nicolae Cabel
adreseazã cu timiditate o invocaþie: �sfiiciune, þie,/
Doamnã de secarã,/doamnã pãpãdie,/doamnã de
pelin.../dorul meu aºteaptã-n/ciutura stelarã/ºi zãvorul
nopþii-i/mai peltic puþin...�(poem în zig-zag III). Într-un
alt poem în zig-zag (VI), poetul aduce un cald elogiu
gândului, în fond, esenþa definitorie a noastrã ca fiinþe
superioare: �fir de stea, pe rând,/seva din caval,/gândul
toarnã gând,/valul þese val...�

Volumul urmãtor, Lãstun, sub strigãtul frunzei, Editura
MAD Linotype, Buzãu, 2010, este dedicat
ADOLESCENÞEI, �închingatã în promoþia 1961" a
Liceului �B.P.Hasdeu� din Buzãu. Cartea poartã un motto:
�torsadele memoriei, torsade,/cetãþi suave, fãrã
palisade...�ºi este alcãtuit din 66 de elegii în care sunt
evocate întâmplãri din anii puritãþii, ai inocenþei. Din
perspectiva maturitãþii, el priveºte în oglinda adolescenþei,
cu nostalgia acelei vârste: �aceasta-i vârsta mea adevãratã-
/poveste rezematã în pãdure;/a mai rãmas, fereastrã
tremuratã,/copilãria lâng-un rug de mure� (elegie XXI).

Cartea se deschide cu un superb elogiu adresat Limbii
Române: �în multele toamne,/pe zarea pãgânã,/luminã-
mã, Doamne,/în Limba Românã! (elegie I).

Poetul îºi aminteºte cu emoþie reþinutã de anii când
�haºdeiam noi, haºdeiam!/vremea ne-a bãgat în ham/

nostalgia fãr-de glugã.../þine-o, Doamne, sã nu fugã!�
(elegie IV). În memoria lui, au rãmas �eclectice table,
compase, cuiere.../...colega de clasã zâmbind logaritmic,/
...întâia þigarã�, tezele, carnetul de note, prima dragoste,
bacul. Nu lipseºte nota uºor umoristicã: �ºi tot mã întrebi,
de unde e fata?/� ea vine de-acolo, din Mahabharata!�.
Trãirea intensã a acestei vârste îl obligã pe poet sã se
întoarcã în timp: �doar verbul mai strigã, etern goliard:
�hai, intrã poete în fracul bavard!/cãtuºã þi-e
visul,pãstreazã-l ad vitam!�/acolo ºezum, acolo iubit-
am! (elegie VI).

Poetul evocã lecturile adolescenþei: � Baudelaire,
Rimbaud, Apollinaire, dar ºi Labiº, Mihu Dragomir, apoi
Li-tai-pe, Hemingway.

El evocã vechea salã de teatru ºi cinematograf din
centrul Buzãului, unde a avut revelaþia noii arte, care-i
va marca ulterior destinul: �unicã, juneþea mea/-n salã la
Moldavia�, când �mã doream etern ºi pur/când râdeam
de Raj Kapoor!�.

Alte repere intelectuale ale acelei vârste sunt evocate
într-o notã poetic-comicã: �cu-Arhimede, la trireme/
haiduceam prin teoreme;/...dama Venus e-un pic nudã!/
(Botticelli chiar asudã!)/...neicã, ºmechere Voltere,/ cu
amore la galere�.

Sau: �doar cu timpul în penare/visam fete la altare�.
Cocorul, simbol al longevitãþii ºi al nemuririi, �se-

mbracã în Luminã ºi Cuvânt,/bolnav sublim, spre Tainã
cãlãtor�.

În sfârºit, elegia finalã (autoportret cu vânãtor),
încearcã sã dea un rãspuns la întrebarea din poezia
anterioarã: �neprihãnire, neprihãnire, cine-i cel ce sînt?�

Poet al dorului ºi al lacrimei, Nicolae Cabel îºi
deseneazã un autoportret prin metafora simbol a
vânãtorului , care parcurge drumul înþelegerii, de la vârsta
tinereþii la aceea a maturitãþii, drum al cunoaºterii de
sine, al sensului mai profund al existenþei, de la iubirea
de sine, la iubirea pentru altul: �prin tot ce-i patimã ºi
piere/ne cerne viaþa, numai ea;/ºi dorul, poate cel mai
aspru,/nu-i zbaterea cãtre înalt,/ci rostul lacrimii de-a
þese/o punte unul cãtre alt!...�.

Impecabile din punct de vedere formal, poemele lui
Nicolae Cabel fac dovada unui talent de excepþie,
obsedat de ideea perfecþiunii, educat la sursa marii poezii
române interbelice, dar ºi europene, asimilatã creator,
într-o formulã modernã, care-i defineºte originalitatea.

Grave, solemne, dar ºi ironice ºi uºor ludice, de o mare
diversitate prozodicã, poemele lui Nicolae Cabel definesc
un virtuoz, îndrãgostit de Cuvânt, de arta desãvârºirii
artistice, ceea ce reprezintã pentru cititorul avizat un
adevãrat regal.

Simplitate, plasticitate, muzicalitate, metafore inedite
de o mare frumuseþe, toate acoperã o sensibilitate
profundã a unui poet autentic care are ceva de spus.

Poezia lui reprezintã o adevãratã bucurie spiritualã ºi
îndeamnã la o permanentã revenire pentru a-i descoperi
noi ºi noi frumuseþi.
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CONSEMNÃRI

Ion Brad

POET
ªI PREOT

Este vorba de DUMITRU ICHIM,
un preot ºi poet român din Canada.
Acestuia, criticul ºi istoricul literar

Maria-Daniela Pãnãzan, mai nou editor la �CronoLogia�
din Sibiu, îi dedicã �eseul monografic� Poezia lui
Dumitru Ichim. Vechile preocupãri ale tinerei mele
consãtene pentru poezia religioasã din literatura românã
explicã ºi studiul argumentat, analiza pertinentã ºi
convingãtoare a versurilor lui Dumitru Ichim. Pe care îl
vedem, cu barba albã, cu anteriul negru ºi brâul roºu,
într-o grãdinã înfloritã ca o pajiºte din Paradis.

Despre universul poeziei sale, Maria-Daniela Pãnãzan
ne vorbeºte astfel:

�Aparþinând spaþiului literar dinafara României
(trãieºte ºi scrie în Canada), dar având o viziune poeticã
unitarã tematic ºi o profunzime a scrisului de o valoare
incontestabilã, Dumitru Ichim se situeazã în rândul
marilor creatori de poezie de dragoste din literatura lumii.
Poemele scrise de Dumitru Ichim amintesc de marile
creaþii universale. Este vremea ca istoria ºi critica literarã
din România sã descopere opera impresionantã a unui
poet singular în literatura românã de azi, singular dar nu
singur, fiindcã Poezia pe care o dãruieºte lumii este
fascinantã ºi ea va influenþa, negreºit, noile orientãri
estetice. Temele ºi motivele religioase, simbolurile ºi
metaforele revelatorii se închid ºi se deschid cititorului
într-un tumult de o frumuseþe copleºitoare. Cântecele
Îndrãgostitului sunt cântecele iubirii biruitoare, care
�toate le suferã, toate le crede, toate le nãdãjduieºte�,
care purificã ºi înalþã spiritul, depãºind barierele poeziei
de inspiraþie misticã. Este Iubirea în stare de permanentã
rugãciune, care poleieºte divin sufletul omului ºi-l
integreazã în absolut.�

Impresionante sunt ºi opiniile lui Savatie Baºtovoi:
�Atemporal ca Shakespeare, fãrã a pãrea o icoanã;

îndurerat ca Voiculescu, fãrã a fi un militant; zbuciumat
ca Arghezi, fãrã a-ºi pierde credinþa; ermetic ºi muzical
ca Barbu, fãrã a fi sedus de joc, Dumitru Ichim, acest

nume prea puþin cunoscut din pricina smereniei
autorului, este, prin aceste sonete, ultimul mare poet
român în viaþã care se înscrie în cea mai riguroasã ºi mai
solemnã tradiþie a poeziei moderne universale.�

La fel, ale lui Valeriu Anania:
�Dumitru Ichim împãrtãºeºte norocul ºi nenorocul

scriitorilor români din strãinãtate. Pe de-o parte, ºansa
de a avea acces neîngrãdit la cultura lumii libere ºi de a
se simþi în largul sãu în abordarea unor genuri afine;
dacã nu mã înºel, ºi cred cã nu �, el este primul poet
român care a scris haiku-uri ºi strofe tanka la o vreme
când cei din þarã abia auzeau de aºa ceva. Pe de altã
parte, are neºansa izolãrii de ceea ce se cheamã o piaþã a
cãrþii la dimensiunea cititorilor potenþiali.�

Un nume necunoscut pânã acum mie este cel cu iz de
primãvarã, Muguraº Maria Petrescu, într-un text, de
asemenea, convingãtor:

�Câte cãrþi a citit, dar ºi câte versuri a scris acest preot,
poet, om cu un har desãvârºit, dat de Dumnezeu! Dacã
cineva nu crede în divinitate, este de-ajuns sã-l cunoascã
pe Dumitru Ichim ºi sã se convingã cã într-adevãr
Dumnezeu l-a fãcut pe om, dupã chipul ºi asemãnarea
Lui. Iar dacã nici atunci �Toma� nu crede, nu-i rãmâne
decât sã citeascã din opera preotului ºi scriitorului
Dumitru Ichim ºi sã se convingã, pentru cã despre opera
lui se pot scrie tratate întregi de criticã literarã, filosofie,
literaturã comparatã, teologie, semanticã ºi semioticã etc.

ªlefuitã perfect asemenea unui diamant cu multe faþete,
opera lui este o permanentã sursã de inspiraþie pentru cei
ce vor sã citeascã, sã-ºi primeneascã sufletul ºi sã se
clarifice cu sinele lor. Ea este întrebarea delicat pusã cu
privire la cine este el omul-preotul-poetul creator,
transpusã într-un mod firesc spre aceleaºi margini
nemãrginite în sufletul cititorilor ei. Nenumãrate sunt
cãrþile scrise de preotul Dumitru Ichim, dar ºi mai multe
sunt poeziile nepublicate pânã acum. Pãcat cã literatura
românã contemporanã din þarã sau din strãinãtate nu are
timp sã se ocupe de editarea integralã a operelor unor
scriitori contemporani uriaºi, pentru cã astfel ar fi reuºit
sã-i impunã atât în þarã cât ºi în afara ei, dar nu cu forþa,
ci prin valoarea incontestabilã a scrisului lor.�

Din bogatele repere bibliografice oferite de Maria-
Daniela Pãnãzan, se remarcã ºi titlurile volumelor
publicate de Dumitru Ichim: Cerºetorul porþilor de rouã
(2002); Floarea fântânilor pierdute (2003); Apa
morþilor (2013); ªarpele de aramã (2014); Grãdina
Reginei Izvana (poeme de dragoste, 2014); Psaltirea

apocrifã a dreptului Iov (2015); Cântece sumeriene
(2015); Cireºe amare (2015); Aºa-i cânta îndrãgostitul
din Sumer (2016); Tu ºtii cã te iubesc, 150 de sonete
prefaþate ºi ilustrate de Savatie Baºtovoi.

Atâtea volume cu titluri originale ºi proaspete,
publicate în ultimii 15 ani, dar unele scrise, cred, înainte,
toate curgând, ca izvoarele de munte, spre râuri, fluvii ºi
oceanele poeziei române ºi universale.

Dupã cele 18 titluri ale capitolelor incluse în �Cuprins�,
autoarea eseului a socotit cã e necesar un �Glosar�, care
merge de la cuvântul Arcanã (un fel de horã de brâu)
pânã la cel de-al 36-lea, Zdroabã (obosealã, trudã, agitaþie,
zbucium). Cuvânt potrivit, cred, pentru întreaga trudã a
poetului-preot Dumitru Ichim.

Dintre multiplele ºi splendidele sale poezii citate în
volum, mã opresc, cu greu, doar la Sonetul CCCXXL:

�Cã nu cu polonicul iei cuminecãtura
Din flacãra iubirii, ci-n vârf de linguriþã!
Oceanul din talazuri îl face picãtura,
Cum geana de femeie i-ai scris-o din peniþã.
Foc rãsfãþat de paie, cumplit le-o fi amorul!
Cã pân� la brâu li-e scripca ºi-un rest zvâcnit din rochii...
M-ai tâlhãrit de cruce. ªtiu, nu-n aripã-i zborul!
De ce în schimb privirii mi-ai vindecat doar ochii?
Vãd lucruri, nu adâncul frumosului ce doare.
Ce-o fi, cã simt þepuºa-i în sângele-mi nomadic?
Te-ai deºertat de Sine: în ce, în cum, în oare?
Cum sã-l numesc pe sculptor c-ar fi cu dalta sadic?
Din tot ce ne desparte: lemn, ciot, blasfem, mireasmã,
Ciopleºte-mi suferinþa sã-þi fiu catapeteasmã!�

Evident, prin stilul elevat al tuturor poeziilor citate,
fragmentar sau integral, îl putem considera pe Dumitru
Ichim, într-adevãr, un urmaº al marilor poeþi români Tudor
Arghezi, Lucian Blaga, George Bacovia, Ion Barbu ºi
Vasile Voiculescu cel religios. Oricum, printre noi ºi
uneori în fruntea noastrã, a celor prezenþi în dicþionarele
literare, care vor trebui, de-acum încolo, sã includã ºi
nummele poetului-preot din Canada. ªi el ne face cinste,
ca ºi alþi scriitori români din diaspora. A-i publica ºi a-i
face cunoscuþi ºi aici, acasã, e o datorie elementarã ºi de
onoare a editorilor.

Deocamdatã în fruntea lor îi întâlnim pe Maria-Daniela
Pãnãzan ºi pe distinsul ei soþ, poetul ºi eseistul Lörinczi
Francisc-Mihai.

Felicitãri ºi mulþumiri!

Anul trecut am primit în dar o
carte: Iuliana Paloda- Popescu,
Semnul Îngerului, Ed.
RawexComs, Bucureºti, 2015. În
vecinãtatea mãnãstirii Anei lui
Manole, darul acesta are
semnificaþia unui acatist al
Îngerului, pentru cã despre Îngeri
face vorbire volumul poetei, cu o

copertã minunatã ºi cu numele ciudat al unei edituri
bucureºtene. Dupã o primã lecturã am reluat cartea lui
Andrei Pleºu, Despre îngeri, ca sã mã lãmuresc asupra
acestor figuri divine care circulã nestingherite printre noi:
cete de îngeri, serafimi ºi heruvimi. Autoarea este un mirean
care continuã linia poeziei religioase începutã la noi
înaintea lui Dosoftei, prin Niceta de Remesiana, trãitor pe
meleagurile noastre munteneºti la finele secolului al IV-
lea, autorul acelui Te Deum laudamus, un testament al
lirismului românesc, în limba latinã, dupã cum îl numea
profesorul Ion Buzaºi. Asemeni poetului din vechime,
Iuliana Paloda-Popescu îºi pune întrebãri, cautã rãspunsuri,
mediteazã ºi sondeazã adâncurile fiinþei sale, dialogând
cu Îngerul ºi contemplând minunile lumii din postura sa
lumeascã de expert restaurator al obiectelor de cult. Cãrþile
semnate de minunata noastrã poetã (Urme pe zãpadã,
1992; Dincolo de mãceºii roºii, 2006; Cu privighetoarea
pe umãr, 2010; Luminã pentru Manuel, 2012 º.a.) ajung,
prin acest recent volum, la un fel de chintesenþã a
universului sãu de gândire ºi de frãmântãri.

Considerãm cã poezia religioasã din acest volum are
de transmis un mesaj înãlþãtor, care ajunge firesc la lector,
fie cã vorbim de aventura spiritului care luptã cu sine
însuºi (B. Croce), fie de un descântec al condiþiei umane
(G. Benn), dar poemele Iulianei Paloda-Popescu îmbinã
aceste trãsãturi mai profund ca nimeni altul dintre
contemporani, amintind de lirica lui Nichifor Crainic ºi
capodopera sa creºtinã, Iisus prin grâu; imaginile sunt
iconice: pãsãrile ce viseazã lanurile vii, / prin care trece
Iisus, privind în / rãstimpuri drumul de pulbere ºi /
înãlþându-se apoi, sã scrie / cu degetele de luminã pe /

mãtasea Cerului- / Suntem vii!(p. 57). Prin calitãþile,
profunzimea (numai sufletul intrã-n / cuvânt ºi se-nalþã
pe mãri, /peste zãri, peste ochii / nemuritori!...), fineþea
ºi candoarea lor, poemele plaseazã poeta în ºirul format
din Vasile Voiculescu, Radu Gyr, Nichifor Crainic, Traian
Dorz, Valeriu Anania, Zorica Laþcu Teodosia. Apropierile
de psalmii lui Arghezi ºi poezia lui Blaga se pot face
doar referindu-ne la volumele precedente ale autoarei,
în care persista un anumit panteism blagian ori îndoiala
ºi tãgada argheziene. Acum, prin acest volum,
descoperim o decantare a liricii meditative ºi
contemplative, o frumuseþe inefabilã a poemelor, diafane
ºi superbe: Cineva / mã strigã între Cer ºi / Pãmânt, însã
nu pot / sã-i rãspund, pentru cã mã rog / unui cuvânt
adãstat / la o margine de / gând!...(p.73).

Cadrul natural este presãrat cu lanuri vii, hotarele de
mãtase ale cerului sunt infinite, macii ºi trandafirii
sãlbatici puncteazã coloristica poemelor pe întinderea
câmpiei, pe Valea Cireºului, pe malul Câlniºtei, lângã
floarea pustiei, ori salcia ninsã, lângã arinii ºi via infloritã,
printre florile albe ºi aurul fraged al rapiþei înflorite.
Pãsãri albe strãbat în zborul lor mãtasea albastrã a cerului,
dimpreunã cu îngerii, din aripile cãrora poeþii iau câte o
panã cu care sã-ºi scrie poemele.

Poeta ne dezvãluie revelaþia tainei din cântecul egretei:
pentru / a învãþa cum se / aprinde lacrima vie pe / Crucea
durerii, de unde / Domnul Slavei coboarã,/ se apropie,
ne cuprinde / cu braþele albe ºi ne / înalþã în Potirul / de
purpurã! (p.63).

Florile ce cresc în grãdina poetei sunt sãlbatice, de jar, de
câmp, furate, de vis, câmpuri de maci, crini albaºtri, crini
sãlbatici, frunze de acant, toate purtând, ca ºi autoarea, de
altfel, semnul Îngerului, amprenta bobului de grâu.

Numeroase poeme au formula unei adresãri directe
cãtre Creator, începutul rugãciunii: Cred, Doamne / ajutã
aºteptãrii mele!; Dumnezeul / meu, nu mã pãrãsi!; Iubim,
Doamne, / ajutã neiubirii noastre!; Doamne, / învaþã-
ne iubirea Ta!; ªtiu, Doamne, / ajutã neºtiinþei mele!;
Vãd, Doamne,/ ajutã nevederii mele; ºi iarãºi:
Dumnezeul / meu, nu mã pãrãsi! Îngerii, fãpturi divine

ºi interlocutori ai poetei, îºi fac simþitã prezenþa în spaþiul
imaginat. Ei sunt fiinþe care, metaforizate, vin cu florile
darurilor, îngerul ºopteºte, pecetluieºte visul cu sigiliul
de cearã, Îngerul iubirii însenineazã visul, cuprinde
Crucea cu braþele, spune, rãspunde, aprinde candela cu
aripa sa, cerne tãcerea, Îngerul nopþii, Îngerul meu, este
alb, negru, º.a. Ei devin axa care uneºte lumile telurice
cu acelea celeste, mesageri ai Cuvântului, întrupare a
eului poetic: Îngerul îºi înmoaie pana ºi scrie poeme de
/ dragoste ºi de moarte prin care pâlpâie / Luna ºi steaua
târzie, luminându-ne / visul ºi trecerea întru / veºnicie!
(p. 58). Altã imagine superbã se contureazã în crochiul
pãsãrii-suflet: O pasãre / ce cântã-n zori / în inimã cu
aripile-mi / bate, iar eu din cântecele / ei aºtern poeme
de ninsori, / de viaþã, de iubire ºi de / moarte!...(p.64)
Structura strofelor sub forma unor sfere sugereazã
perfecþiunea divinã a universurilor, imaginea
cosmosului, a globului pãmântesc, a discului solar pe
care se aduceau odinioarã ofrande Divinitãþii, se mai aduc
ºi acum în altarele bisericilor româneºti; fiecare strofã
are acelaºi numãr de versuri, de la ºase pânã la
douãsprezece; unele strofe contureazã coloana infinitului
în orizontul câmpiei sau al mãrii; altele, în numãr de trei,
prefigureazã silueta umanã.

Rod al frãmântãrilor interioare, al lecturilor din cãrþile
sfinte ºi din cele ale autorilor creºtini, români sau nu,
volumul acesta aduce în faþa lectorilor trãirile inefabile
ale sensibilitãþii poetei care dialogheazã permanent cu
Îngerul, pentru cã eul sãu liric îmbracã acest aspect
angelic, poezia devenind astfel un psalm, un imn, o odã,
sau o elegie de inspiraþie divinã, pentru cã: Poetul este
mãrturisitor al Iubirii, al Luminii, al Bucuriei ºi al
Învierii Mântuitorului.

Lexicul arhaic-religios predominã în alcãtuirea frazelor
poemelor, dar nu îngreuneazã textul liric, ci faciliteazã
accesul la marea poezie, pentru cã: omul ce iese în stradã,
purtând pe buzele sale versurile unui poet, nu va rãmâne
niciodatã nepãsãtor la suferinþa celor ce-l înconjoarã.
La urma urmelor, poate cã numai credinþa aceasta ne dã
dreptul de a întârzia o viaþã întreagã asupra unor biete
cuvinte. Citind poezia Iulianei Paloda-Popescu, vom ieºi
în stradã, murmurând versurile poemelor sale cu îngeri,
rostind nestinsele gânduri ale poetei...

Îngerul ºi nestinsele gânduri

Maria Vaida
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ARTE PLASTICE ªI TEATRU LA KM 0

Arma muzelor

Dalia Bialcovski

Întâmpinat cu sunetul sacadat al împuºcãturilor, condus în
grabã de panta coborâtoare spre labirintul tranºeelor imaginate
din masive panouri plumburii, aºa a pãtruns vizitatorul în spaþiul
expoziþiei  Atelier de front. Artiºti români în Marele Rãzboi, în
cea de a 23-a searã a lunii august 2017. Apãsãtoarea ambianþã de
cazematã ce a transfigurat pentru cinci luni una dintre
impozantele sãli ale fostului Palat Regal, pare a-ºi deschide
tãmãduitoare ferestre prin creaþiile artiºtilor înrolaþi în vremea
primei conflagraþii mondiale. Astfel omagiazã Muzeul Naþional
de Artã (MNAR) la distanþã
de un secol nume sonore ale
plasticii româneºti precum
pictorii Nicolae Tonitza,
Camil Ressu, Francisc ªirato,
Iosif Iser, Ion Theodorescu-

Sion, M. H. Maxy, ªtefan Dimitrescu, Eustaþiu Stoenescu sau
sculptorii Oscar Han, Dimitrie Paciurea, Ion Jalea ori Cornel
Medrea. 120 de lucrãri de picturã, sculpturã ºi graficã ºi tot
atâtea abordãri, înþelesuri ºi moduri de a recepta acelaºi
eveniment sunt prezentate pe simeze, majoritatea auster, fãrã
�haina aurie de ceremonie�, doar cu strãlucirea propriei valori.

Expoziþia celebreazã totodatã un veac de la înspirata
iniþiativã a generalului Constantin Prezan menitã a pune
bazele unui muzeu naþional militar �în care sã se pãstreze
pentru viitorime toate lucrãrile ce vor reprezenta paginile
cele mai alese ale rãzboiului, clipele de rãstriºte, ca ºi
sforþãrile prin care nãdãjduim a se înfãptui idealul nostru
naþional.� În calitate de ªef al Marelui Cartier General va
conferi prin ordin circular la 23 iunie 1917 gradul de
locotenent în Secþia a 3-a Adjutanturã ºi sprijin logistic tuturor
celor care �dintr�o pornire curatã de patriotism ºi înãlþãtor
sentiment artistic ºi-au pus talentul la dispoziþia noastrã,
declarând cã toate operele ce vor concepe ºi executa, le vor
încredinþa în plinã proprietate Statului, renunþând la orice
fel de rãsplatã pentru munca depusã.�. Îndrãzneaþã hotãrâre
pentru o þarã beligerantã, îndatoratã financiar, istovitã dupã un an de lupte soldate cu mare parte

din teritoriu sub ocupaþie, inclusiv capitala, dar ºi
vizionarã înþelegere a forþei acestor �arme� a cãror
muniþie e harul, cu bãtaie lungã peste timp...

Întâiul pas însemnat spre înfãptuirea Muzeului
Militar Naþional ce poartã azi numele Regelui
Ferdinand avea sã se concretizeze odatã cu marea
expoziþie oficialã din 1918. Actualele simeze,
îmbogãþite cu lucrãri ulterioare, documente ºi
fotografii, rarã ocazie de a cãlãtori prin

patrimoniul a patru instituþii de culturã, reuºesc o
sugestivã reformulare a atmosferei ce domnea pe front
ºi în zona civilã, izbutind deopotrivã o riguroasã hartã
cronologicã ºi emoþionalã a evenimentelor.
Manuscrisul ce descrie intrarea trupelor germane în
Bucureºti semnat Ipolit Srtâmbu, brevetul Ordinul
Steaua României acordat pictorului Arthur Verona,
cavalerist conform situaþiei sale sociale, Iosif Iser în
haine de soldat, livretul militar al lui M.H. Maxy sunt
numai câteva dintre multele exponate propuse
cercetãrii.

La intrare, imperturbabil ca un oracol, strãjuieºte
autoritar ºi fascinant Zeul rãzboiului, plãsmuire în
bronz a lui Dimitrie Paciurea, purtând pe creºtet,
emblematic, spectrul morþii. Înãlþat din  �magma�
masivã ºi greoaie, modelatã de urmele neliniºtii ºi
furiei, luciul sãu de armã oþelitã se aratã cu atât mai
ameninþãtor. Apariþie de sfinx dospind o tensiune în

perpetuã ºi iluzorie ascensiune pe verticala lansatã a gâtului pare a-ºi aduna întreaga forþã în
cupa maxilarului pentru a o slobozi întâi prin ºuierul gurii iar apoi nãvalnic pe sub sprâcenele
proeminente prin orbite larg deschise. Cu fruntea zvâcnind, teºitã parcã de încordarea unui
iminent atac, îºi datoreazã existenþa frãmântãrilor  premergãtoare intrãrii României în conflictul
armat. Creatorul sãu cu aer blând, solitar ºi rezervat dar ochi pãtrunzãtori, profesor din 1909 la
ªcoala Naþionalã de Arte Frumoase, deºi aflat încã sub puternica impresie a artei lui Rodin,
pornise deja pe drumul ce avea sã-l individualizeze peste doar câþiva ani în cadrul sculpturii
europene, transformându-l în binecunoscutul autor al simbolicelor Himere.

În capãtul opus al sãlii, o altã atitudine a mai tânãrului confrate, mânuitor al penelului, Nicolae
Tonitza. Prezent în rândul trupelor combatante împãrtãºeºte soarta lui G.Topârceanu, suportând
doi ani de prizonierat dupã înfrângerea de la Turtucaia din septembrie 1916. Acei ani au lãsat în
urmã o bogatã colecþie de schiþe ce surprind momente din lagãrele bulgãreºti, în special cel de la
Kîrdjali, pãstratã în cabinetul de Desene ºi Gravuri al MNAR. Numãrându-se printre cele datate
1917, Petricã Sonda în captivitatea bulgãreascã, este poate unul dintre cele mai tandre comentarii
ale fatalitãþii. Executat în tuºe sigure de cernealã aºternutã cu pensula peste umbre de conté,
deseneazã prin silueta curbatã a soldatului sugestia unui cerc imaginar ce închide ofiþer ºi subaltern
în captivitatea aceluiaºi decor dezolant centrat în jurul ghiveciului cu vrej uscat, zigzag aproape
agresiv pornit a se roti în ticãit de ceas. Subsolul paginii pãstreazã urma creionului ce consemneazã:
�Rãzboiul te învaþã multe, mai întâi cã...� ºi gândul îºi urmeazã cursul ascuns privirii dincolo de
ramã... Cu siguranþã învãþãmintele au doza lor de amar aºa cum au dovedit lucrãrile desãvârºite de
pictor de-a lungul unui deceniu de creaþie inspiratã de amintirea nefastã a rãzboiului.

Dimitrie Paciurea
Zeul rãzboiului - bronz

Nicolae Tonitza
Petricã Sonda în captivitate

bulgãreascã (1926) - cernealã ºi
creion

Umbre la
Teatrul Naþional

Candid Stoica

Piesa tinerei brazilience adoptatã de spaniolii
din Catalonia Maria Semper a avut o lecturã,
aproape neobservatã, acum câþva ani la teatrul
Odeon cu o distribuþie excelentã. Teatrul
Naþional din Bucureºti n-a lãsat sã treacã un
deceniu sau douã ºi a pus-o în scenã cu o
distribuþie tot atât de bunã dupã �trei ani.
Trebuie sã recunoaºtem e o performanþã: Danton
a lui Camil Petrescu a aºteptat 45 de ani.

Umbre, piesa propriu zisã, nu e nici mai bunã,
nici mai slabã faþã de ce se produce astãzi în materie de dramaturgie în
lume. Sau în România. E destul de cuminte, ca sã nu zic �clasicã�, plinã
chiar de multe locuri commune, mergând de multe ori pe fãgaºuri
arhicunoscute.

Un fapt aparent banal de viaþã, pânã la urmã un accident, genereazã
drame în mediul apropiat. Trei familii marcate de o pierdere: un cuplu
cãsãtorit care se destramã dupã dispariþia fiicei lor adolescente, un tatã ºi
un fiu aflaþi în imposibilitatea de a comunica din cauza lipsei mamei, un
cuplu în vârstã a cãrui fericire este ameninþatã de gândul de a se pierde unul
pe celãlalt. Toþi într-un fel devastaþi de durere ºi suferinþã.  Eroina, mama,
în încãpãþânarea ºi în tenacitatea ei de a-ºi cãuta fiica dispãrutã neaºteptat
e pânã la urmã, bineînþeles pãstrând proporþiile, un fel de Anca din Nãpasta
lui I.L. Caragiale care a cãutat ani de zile cu perseverenþã pe cel care i-a
omorât soþul. Coincidenþe stranii aduc în piesa braziliencei un personaj
care seamanã frapant cu Ion din aceiaºi piesã a lui Caragiale. Regizorul
Vlad Cristache, o ultimã stea a ºcolii de regie româneºti, care se anunþã un
redutabil realizator al tinerei generaþii, se vizioneazã cu destul interes.

Vlad Cristache, debutând în urmã cu ºase ani face parte din noul val de
regizori ieºiþi de pe bãncile Institutului de teatru, montând ºi clasici, ºi
contemporani: �Demonstraþia� de David Auburn ºi �Oleana� de David
Mamet la Tulcea, ºi �Cum vã place� de William Shakespeare la Teatrul
Tineretului din Piatra-Neamþ �Deºteptarea primãverii� de F. Wedekind la
Teatrul Mic. �Suflete moarte� de N. Gogol la Teatrul de Comedie din
Bucureºti .(spectacol comentat în paginile Vieþii Medicale ). La actualul
spectacol semneazã scenografia, Ilustraþia muzicalã, Lighting design ºi
bineînþeles, regia.

Umbre, cu un décor ce încearcã o formulã realist-o sugestivã e un spectacol
bine structurat, bine articulat în linii lui de forþã, grija mare a regizorului
îndreptându-se evident ºpre caracterele destul de diferite ce la oferã piesa,
alcãtuind o distribuþie de primã mânã din galeria atât de diversã ºi de largã
a actorilor Teatrului Naþional din care se desprinde pentru siguranþa tonului,
acuitatea accentelor dramatice Ana Ciontea este autoarea unor vibrante
momente de teatru autentic , de vârf, din spectacol.

O secondeazã cu mult aplomb Gh. Visu care renunþând pasager la rolul
de bulibaºã dintr-un serial nefericit ce a nãpãstuit multe vedete ale scenei
româneºti, actori autentici, de marcã, în cãutare nu de glorie ci de bani, a
revenit la matcã jucând ce a învãþat iniþial, arta scenei reuºind cu talent sã
scoatã personajul din schematismul incipient, oferindu-i un plus de
autenticitate. Acum când actori de vârstã aproape au fost alungaþi din teatre,
din pricina unor legi neghioabe, Gh. Visu reprezintã un reper extreme de
util aproape de neînlocuit. Mircea Rusu, revenit ºi el pe scena Naþionalului
propune un personaj ciudat, dur optuz, contrar rolurilor pe cre le-a jucat
pânã acum ºi reuºeºte cu success.

Tinerii actori Alexandra Sãlceanu ºi Emilian Mârnea (nume inadecvat
pentru un actor) în rolurile celor doi tineri, dovedesc cã au mai multe de
învãþat ºi probabil cã vor arãta mai mult atunci când rolurile vor fi mai
consistente, acum executând cu sârguinþã ceea ce se cerea de la ei ca sã
arate: tinereþe!

O excelentã compoziþie, plinã de dramatism realizeazã Gavril Pãtru într-
un rol ce ne aminteºte izbitor, unora dintre noi, de creaþia marelui actor
Emil Bota în rolul lui Ion din piesa lui I.L. Caragiale, Nãpasta, de care am
tot pomenit. Dar cluul sau bomboana de pe tort a spectacolului, rupând de
multe ori atmosfera tensionatã o dau Victor Rebenciug ºi Mariana Mihuþ
înterpretând cu siguranþã ºi cu o neînchipuitã tehnicã a sinceritãþi, evident
cuceritoare, doi bãtrâni, ajunºi în pragul senilitãþi, care sunt de fapt tinerii
din piesã ajunºi la senectute dupã ce au rezistat gravului accident din
tinereþe când tânãra a fost violatã ºi mutilatã.

Desigur este greu celor ce i-au admirat în tinereþe chipul sã se obiºnuiescã
cu figura actualã a lui Victor Rebengiuc cu o chelie totalã ºi mustaþã de
Miticã. Dar n-avem ce sã facem, trebuie sã acceptãm ravagiile timpului
care în cazul de faþã e totuºi cât de cât mulþumitor, actorul pãstrând la vârsta
venerabilã pe care o are, încã în siluetã ºi în glas însemnele de vioiciune ale
tinereþii. Mariana Mihuþ imobilizatã într-un cãrucior se luptã ºi ea cu
imaginea ei din tinereþe, când arãta ca o silfidã redovedind, dacã mai era
nevoie, calitãþi de mare actriþã, într-un rol extrem de dificil adeverind cã
bãtrânii în teatru sunt de multe ori extremi de utili dar pe care actualii
directori de teatre, o specie de oameni reci ºi fãrã inimã, nu ºtiu sau au uitat
cã bãtrânii sunt învingãtorii care de fapt reprezintã viitorul.

Suntem, am mai scris-o, în UE ºi ne mai avem graniþele închise mai tot ce
se petrece în spaþiul acesta cultural e logic sã se reproducã ºi în România.
Dar ar fi ºi mai logic ca fenomenul sã se întâmple ºi invers. Ce bine, ce
interesant ar fi dacã un text al unui dramaturg roman în viaþã ar fi jucat cu
succes pe scena unui teatru din Catalonia! ªi declaraþia Mariei Semper cã
�Textul acesta pus în scenã mai întâi la Teatrul Naþional din Catalonia
reprezentând un pas important în cariera mea mã face fericitã sã-l vãd
pe scenã, montat într-o þarã cu o sensibilitate artisticã asemãnãtoare�
sã fie posibil sã fie scris ºi de un dramaturg roman în viaþã a cãrui piesã a
fost jucatã la un teatru din Catalonia!

N.R.: Din lipsã de spaþiu episodul IV din serialul Cãlãtorie în istoria
multimilenarã a ceramicii, de  Radu Adrian va fi publicat în numãrul viitor.
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La ruina luminii
Cuibul heruvimilor

Ion Dodu
Bãlan

De curând, ne-a pãrãsit
marele scriitor ºi patriot,
Augustin Buzura, nãscut în
Maramureºul istoric, într-o
familie de români iubitori de
þarã. S-a stins dupã o muncã de
creaþie istovitoare, lãsând
posteritãþii numeroase romane
de referinþã ºi o operã de
publicisticã de bunã calitate,
mai ales prin revista �Cultura�,
al cãrei ctitor a fost, arãtându-
ºi permanent preocuparea faþã
de soarta neamului românesc,
manifestând, adesea, o

opoziþie disimulatã faþã de mãsurile inadecvat luate cu
privire la creaþia literarã ºi artisticã.

Pe Augustin Buzura l-am cunoscut prin anii ºaptezeci
ai secolului trecut, pe când deþineam funcþia de
vicepreºedinte la Consiliul Culturii (1969-1977) ºi mã
ocupam prioritar de editurile nou-înfiinþate, rãspândite
pe tot teritoriul þãrii (Eminescu, Univers, Minerva,
Junimea, Dacia etc.), iar tânãrul scriitor Augustin Buzura
publica primele sale nuvele ºi romanele de debut
(Absenþã, 1970, Feþele tãcerii, 1974), având de înfruntat
opreliºtile impuse de cenzura timpului, reprezentatã de
aceiaºi �lucrãtori� care vegheaserã cu ceva vreme în urmã
ca �realismul socialist� sã triumfe, respectând întocmai
dogmele staliniste impuse culturii române.

Nu mai reþin de câte ori am fost solicitat sã �mediez�
disputele iscate între cenzurã ºi autori, dar ºtiu cã multe
opere valoroase au vãzut lumina tiparului aºa cum
fuseserã scrise de autori, fãrã �omisiunile� sau
�corecturile� propuse de cenzori. Printre autorii

�cenzuraþi� se aflã ºi Augustin Buzura care, ca ardelean
bãtãios, nu se dãdea învins de �referatele� negative ale
unor cenzori exigenþi dar fãrã nici o operã publicatã.

Dupã 1968 a urmat o perioadã mai favorabilã de
relaxare ºi de deschidere spre lumea europeanã ºi,
totodatã, de revenire la filonul tradiþional al culturii
naþionale, perioadã beneficã pentru creaþia artisticã a
timpului.

Împreunã cu ceilalþi colegi din conducerea Consiliului
Culturii (Ion Brad, Dumitru Ghiºe, Dumitru Popescu) ºi
alãturi de noii directori ai editurilor înfiinþate (Romul
Munteanu, Valeriu Râpeanu, Aurel Martin, Tiberiu Utan,
Mircea Radu Iacoban º.a.), am pus în aplicare un proiect
editorial pe termen lung, conform cãruia au fost reeditate
operele marilor noºtri clasici (inclusiv unele care fuseserã
interzise dupã 1945), a fost promovatã creaþia literarã a
scriitorilor tineri pe atunci (Fãnuº Neagu, Nicolae
Breban, D.R.Popescu, Augustin Buzura, Ion Lãncrãnjan)
ºi s-au tradus numeroase capodopere din literatura
universalã la care publicul cititor român nu avusese acces
timp de peste trei decenii.

Pe atunci, mai ales dupã anii �80, cenzura n-a încetat
sã-ºi arate puterea asupra culturii române, iar scriitorii,
pe lângã autocenzurã, aveau de înfruntat opreliºti de tot
felul, inclusiv interdicþia de a mai publica. Au fost
vremuri grele! Cei ce le-au trãit, nu le pot uita cu
uºurinþã!

Dar mã întorc la relaþia mea directã cu Augustin
Buzura de-a lungul anilor. Ne-am revãzut ºi ne-am
cunoscut mai bine în verile în care se întâmpla sã coincidã
perioada de concediu, când ne întâlneam la vila
scriitorilor de la Neptun, unde veneau mai toþi scriitorii
(vârstnici sau tineri) precum Eugen Jebeleanu, Octavian
Paler, Fãnuº Neagu, Laurenþiu Fulga, Mircea

Sântimbreanu, Alexandru Piru ºi mulþi alþii, iar seara
ieºeam la o plimbare pe falezã sau la �un pahar de vorbã�
pe terasa vilei, unde aveau loc schimburi de pãreri,
dezbateri pe teme literare, evocãri, glume ºi câte ºi mai
câte!

Dar, la acest subiect, mã voi referi, poate, cu alt prilej ºi
mai pe îndelete.

Pe Augustin Buzura l-am vãzut cu câþiva ani în urmã la
televiziune, într-o posturã jenantã: în picioare, în faþa
preºedintelui de pe atunci al României, tolãnit în jilþul
prezidenþial de la Palatul Cotroceni, care îl soma pe
Augustin Buzura sã-i prezinte imediat un raport privitor
la activitatea lui de director al Institutului Cultural
Român. Buzura l-a rugat politicos pe sus-numitul
preºedinte sã-l pãsuiascã un timp, pentru cã urma sã se
interneze pentru o operaþie pe cord deschis, dar
rugãmintea i-a fost respinsã pentru cã preºedintele era
grãbit sã-l numeascã în locul lui pe Mircea Horia
Patapievici, cel ce a scris numeroase ºi grele vorbe de
ocarã despre poporul român ºi istoria naþiunii noastre.

Tot la televizor l-am vãzut, dupã mulþi ani, într-o
dezbatere aprinsã despre decãderea actualã a culturii
române unde, abia respirând, protesta, alãturi de alþi
onorabili academicieni � Nicolae Breban, Eugen Simion
º.a. � împotriva lipsei de implicare a decidenþilor politici
în apãrarea tezaurului spiritual ºi material al României
contemporane.

Ultima datã când ne-am vãzut a fost, ci puþin înaite de
a ne pãtãsi când am stat de vorbã pe îndelete ºi mi-a
oferit romanul �Recviem pentru nebuni ºi bestii�.

Am apreciat întotdeauna oamenii care ºi-au dãruit
viaþa militând pentru un viitor mai bun al þãrii în care s-
au nãscut ºi au trãit.

Augustin Buzura a fost unul dintre aceºtia!

Augustin Buzura � evocare postumã �

profil manole burlacu

Aºteptasem zadarnic RATA.În rãspântie la Bragagiu.
Moinã. Totuºi frigul ºi umezeala îmi intraserã în oase.
Fac semn la ocazie. Un Buceag � transporta melasã
pentru vitele CAP-ului, aveam sã aflu. În cabinã Manole
Burlacu, bãrbat între douã vârste, cu ceva carte, de aici ºi
funcþia ��delegat însoþitor�. Ne ºtiam. Pot zice cã între
noi se crease în timp un fel de complicitate.

În câmp, aproape de pãdure, ºoferul opreºte nevoit.
Coborâm. O palã de vânt rece ne izbeºte dinspre Tufani.
Cu miros proaspãt de pãmânt ºi iarbã crudã.

� Bate vântu� constat înfiorat.
�Hm! Bate� bate dar n-are putere. E, ca... comuniºtii

ãia care nu se-nchinã. Surprins îmi pieri graiu�. Numai
motorul vechi se opinteºte din greu. În curbã.

profil stelicã zãbavã

Surprins � în Atelierul brigãzii de mecanizare dormind,
de cãtre ºeful sãu direct � în inspecþie, respectiv Stelicã Zãbavã.

� Cum ziseºi tu Pandele?!
� Apãi�, acu stãm, rãspunde încurcat. Da suntem în

grafic.
� Aha! A lu� Anþicã, tu?
� Io tovarãºu�... ce sã zic?! Apoi sigur pe sine:

Deocamdatã îl ajutam pã colegu�.
� Aºa?!... nu-i rãu. Nu-i rãu deloc.
Într-un fel descumpãnit ãsta se duse precum veni. În

urmã Pandele rãmase de parcã-l lovise careva-ntre coarne
� mut ºi plin de-o uimire galeºã «Auzi la el deocamdatã,
Bãi sã fie al dracului!» ªi cam toatã ziulica gândul lui se

G.Th. Popescu

învârti obsesiv în jurul acestui cuvânt fãrã a-l desluºi pe
de-antregul «Pãi cum vine asta?!!» Târziu dupã ce se
tratã, de unul singur, în drum spre casã c-o cinzeacã,
îndrãzni o concluzie straºnicã: «Scurt pã doi:

D e o c a m d a t ã ãsta nu-i prost degeaba».

profil podgoreanu

Prin �90 dupã schimbarea regimului. Intrarea Viroagei
5. Într-o casã veche cu ceardac cum rar se mai aflã în
Bucureºti. Fost proprietar de herghelie în Basarabia, cu vie
ºi acareturi. Doar cutele adânci din obraz îi trãdau vârsta.
Încercãrile îi împuþinaserã trupul. Pierduse tot la cedare.

� Cum e domnu� Podgoreanu� cu revoluþia asta?!
întreb, ca sã intru în vorbã.

� Ei, cum sã fie?! zice. A plecat un câine ºi-a venit o
haitã. ªi cuvintele au cãzut între noi, dense ºi reci � ca o
lama de cuþit.

profil tatãl

� Ex tra or di nar...! Nu se poate.
� Extraordinar� extraordinar� Ce te-oi fi minunând

aºa?!
� Pãi n-auziºi, mã femeie?!... A murit Stan, cicã.
� Ei... ºi? Ce, þi-oi fi zis cã-i nemuritor.
� Ãsta nu-i dintr-ai lui Bidã, de ne-a vândut nouã

iapa? Când cu comasarea�
� Aºa� pã Tisa.., ºi?
� De-asta zic� ºi se ducea într-ale lui.

Proverbiala fragilitate disimulatã a tatei.

profil armeanu

În cuta pe care-o face strada Popa Petre cu Toamnei
þinea un fel de �prãvãlie�. În buricul târgului cum s-ar
zice. Precum ºtiþi în vremea aia profesiile liberale nu

erau agreate. Ici-colo oarecum dosite, câte o tocilãrie ori
vreun atelier de remaiat ciorapi. Aºa încât  d. Armeanu cã
despre el este vorba, era un caz fericit. Nu ºtiu nici azi
cum de scãpase �furiei cadriste� a celor de la �Muncã ºi
Artã�. Se prea poate ca farmecul personajului sã-i fi
prostit?! L-am cunoscut. Hoinar prin Bucureºtiul acelor
ani îmi gãseam un rost în a-l iscodi. Mã fascinau
�poveºtile� ºi inºii care-i cãlcau pragul. Lichiardopol �
avocatul, doctorul Costescu, Aya Potra balerina,
descendenþi � scãpãtaþi ce-i drept ai unor familii vechi
cu stare. Fiecare cu �istoria� sa. Inevitabil, atacam ºi
subiecte �delicate�.

Foarte tânãr participase în 1953 la Festivalul Mondial
al Tineretului. Avusese chiar un amor cu o unguroaicã.
Când povestea i se lumina faþa, buzele voluptoase i se
umezeau încã.

� Sigur � îmi spunea � erau vremi frumoase, sau aºa ni
se pãreau fiindcã eram tineri. În orice caz �accesasem� la
idealurile epocii.

� Numai cã... între timp... socialismu�, îndrãznesc.
� A, zice, venind de-acasã. Pãi n-a ieºit cum am fi

vrut. A ieºit� cum a ieºit. ªi-mi indica cu un gest  scurt,
prin fereastrã cârdul de �poporeni� disciplinaþi din faþa
Alimentarei.

profil pãuna

Ce sã zic?!!... N-o mai ajuta vederea. Da-ncolo era-
ntreagã. Numai aducerile aminte i se nivelarã în urmã de
parcã se-ntâmplarã toate anþãrþ.

� Taica?!  Straºnic om... era cuprins, dar nu ajuns. Apãi
ce n-a fost? �Istorisea� ca luatã de-o uitare. Într-un dialog
mai degrabã cu sine:

� Cârciumar a fost?
� Fost.
� Notar fost?
� Fost.
� Nu zic perciptor, geambaº, învãþãtor... într-un rând

primar. Toate ãstea a fost. Pânã ºi jandar�. ªi dupã o vreme,
scrutând în memorie c-o umbrã de tristeþe � cã venea aºa
ca un nor sã-i întunece chipul:

� Numa� popã nu... cã n-a apucat. A murit nevârstnic,
dupã rãzboiu� dintâi... când cu Turtucaia. C-o vinit beteag.
Sãracu�!
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Am fost colegi de facultate, de cãmin studenþesc, colegi de escapade ale tinereþii, colegi de presã ºi de viaþã literarã, prieteni în sensul cel mai bun al cuvântului pânã
când el a plecat sã fotografieze chipuri de oameni ºi de îngeri de pe altã lume. Am trãit împreunã zile ºi ani de bucurii ºi neliniºti, de speranþe ºi vise frumoase pânã
la Dumnezeu. Era omul înzestrat cu harul umorului ºi al artei fotografice, în care a rãmas neîntrecut pânã în cea din urmã clipã a vieþii.

Acesta ºi aºa era Vasile Blendea, �fotograful domnilor scriitori�, cum i se mai spunea, om de mare caracter ºi de suflet ales, ins cu vocaþia prieteniei, plin de umor ºi
reconfortant pentru oricine avea ºansa sã-l întâlneascã ºi sã converseze cu el.

Am plãnuit împreunã realizarea unei cãrþi, dar � vai! � el n-a mai apucat sã citeascã decât primele episoade dintr-un serial care a precedat-o ºi pe care l-am început
în revista �Sud�. Am terminat singur cartea (O istorie culturalã în imagini. De la G. Cãlinescu pânã la Nichita Stãnescu, Editura Vestala, 2008) ºi voi trãi toatã viaþa
regretul cã n-a putut-o avea ºi el sub priviri, sã se bucure/sã ne bucurãm împreunã de ea.

Ceea ce istoricii literari au scris sau vor scrie peste  ani despre istoria contemporanã a literaturii noastre el a imortalizat pe pelicula fotograficã, stârnind pe bunã
dreptate aprecierile unor mari personalitãþi ale vremii.

Reproducem aici în semn de omagiu doar câteva din comorile acestei arhive fotografice de care ne-am bucurat ºi de care, suntem siguri, se vor bucura ºi cei care le vor privi.

�Fotograful domnilor scriitori� ar fi împlinit opt
decenii de viaþã�

�dacã nu ne-ar fi pãrãsit acum 12 ani�

Florentin Popescu

Vasile BlendeaFãnuº Neagu

Geo Bogza,
în travesti

Grigore Vieru ºi Mihai Sorescu

Mircea Micu ºi Mihai Ungheanu

Profesorii noºtri de la Facultate. De la stânga
la dreapta: Al. Piru, Dimitrie Pãcurarin,
Dumitru Micu, Pompiliu Marcea, Eugen
Simion (1967)

Florin Pucã ºi Eugen Jebeleanu

Vasile Blendea ºi Geo Bogza

Nichita Stãnescu

Eugen Barbu ºi Adrian Pãunescu

Emil Botta

Oscar Hann ºi
Marin Preda

Acad. Alex. Rosetti
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CONSEMNÃRI

Un autor ºi comentatorii lui
LIA-MARIA ANDREIÞÃ

ªerban Codrin Ioan Barbu

Am citit un scurt roman semnat de o scriitoare fãrã nume printre prozatori,
deocamdatã, însã, constat cu plãcere, un artist plastic recunoscut, reputat; las la o
parte cariera specialã, diplomaticã, susþinutã, sunt sigur, cu maximã competenþã de
doctor în drept. Fãrã sã bãnuiesc ceva în primele trei sferturi din carte, unde fluxul
epic curge impecabil, m-am pomenit în faþa unei compoziþii cu structurã tragicã, iar
maestrul sugerat pare sã fie Euripide. Clãditã discret, cu o anume mãreþie a simplitãþii
într-o scriiturã de prozator versat, romanul ne trimite spre prezenþa unui povestitor
ciudat de sigur pe sine în atelierul sãu. Consultând bibliografia, mã dumiresc: este
abia al doilea roman publicat, totuºi siguranþa mânuirii unui subiect epic într-un
context al creatorilor lirici, performanþele stilistice, mulþimea detaliilor concrete
devoaleazã, pe de o parte, talentul puternic al unui plastician, iar pe de altã parte, forþa
interioarã, de sugestie, a unui tragedian.

Vinovatul de destinul buimãcitor, implacabil, al Sorinei, eroina
în cãutarea mântuirii, unde luptã cu întunericul, înfruntã cu bunãtate
vremurile, cu nevinovãþie prostia agresivã, patologicã, nu este nici
comunismul, nici primitivismul vieþuirii unor fiinþe aºa-zis umane
în comunitãþi bântuite de grozãviile istoriei, nici psihiatria
manipulatã ca armã de represiune, nici alcoolismul, nici abuzurile
unui sistem miliþienesc criminal, ci toate la un loc, de-a valma.

Prozatoarea reuºeºte sã ne sugereze o stratificare de cauze, de
anomalii, fãrã sã recurgã, pe fundal, la imagini grandioase, la
rãzboiul Troii, precum tragedianul grec, la dileme shakespeariene
sau absurde, ionesciene, ci îºi alege o lume binecunoscutã autorului,
subbucureºteanã, de o sãrãcie lucie, între viscole sãlbatice ºi veri
la fel calificante, între zãpadã ºi praf în situaþii egale, apocaliptice.
Însã viscolitã ori fãcutã praf este însãºi lumea/umanitatea/
neumanitatea, unde se zbat, se îneacã �eroii�, lume cu aparenþe de
normalitate, dar numai aparenþe. Din acestã cauzã, topografia
locurilor, uºurinþa miºcãrii personajelor în interiorul Bucureºtiului
ºi în afara centurii feroviare îmi par numai semne, simboluri, pentru
cã satele Negoeºti, Budeºti, cu onomastica pitoreascã a þãranilor,
cu staþiile de cale feratã, cu spitalele, cãminele studenþeºti, staþiile
de autobuze, cu râpa violului îndesatã de scheletele animale
sacrificate, existã în realitate, dar în proiectul prozatoarei joacã
rolul aparenþei: este o localizare imaginarã a unei lumi tragice, a
lumii în general, a planetei.

Sã lucrezi cu instrumentele realismului pare un fapt obiºnuit,
bine învãþat din capodoperele clasice; �realist� pare inclusiv Homer ºi existã destule
acuzaþii la adresa bardului cã ar fi un apologet al rãzboiului. Romanul Liei-Maria
Andreiþã este �realist� în mãsura în care datele realului, filtrate, transformate, sublimate
devin ficþionale ºi nu jurnaliste sau reportericeºti; doza de percepere �altfel� a lumii
în limitele ei omeneºti, dupã pãrerea mea, deplaseazã romanul spre zone unde autoarea
ajunge prin intuiþie creatoare, nicidecum printr-o voinþã.

Probabil bunã cititoare a tragicilor greci Eskil, Sofocle, dar mai ales Euripide,
încãrcatã de reziduuri culturale, inclusiv din artele vizuale, filmele inspirate de aceste
capodopere, autoarea a meditat îndelung ºi ºi-a condus discursul epic spre esenþe
tragice, punctate oarecum fragmentarist, fãrã intenþii vãdite, programatice. Traseul
parcurs de personajul principal, într-o lume esenþial rea, dementã, decãzutã nu cãzutã,
pare condus de forþe obscure pe trasee mitologice, dar care? Trecând prin Dostoievski,
autorii tragici moderni, un Faulkner, un O�Neill, un Ionesco, mai ales în Macbett, un
Sadoveanu în Baltagul, sublimeazã mituri aºa-zis �pãgâne�, ale rãzboaielor între zei
ºi oameni, ale Electrei, ale lui Osiris, în contrast cu miturile �creºtine� asumate de
romanul nostru, al Gheenei, al Paradisului, al îngerilor blestemaþi, al unui Mântuitor
în ipostazã femininã (alt personaj excepþional prezentat, Arþãgoasa). Naºterea Sorinei
este, totuºi, sugeratã în orizont �pãgân�, al soarelui biruitor, pe o vatrã þãrãneascã,
unde focul ilumineazã/lumineazã casa îngropatã sub nãmeþi. Pãrerea mea este cã
autoarea a încercat o cale �realistã� ºi s-a pomenit, în cheie culturalã, pe una mitologicã,
arhaicã, infinit sugestivã faþã de cea iniþialã. Vinovat se face artistul plastic, de-a
dreptul extraordinar când vine vorba de artele vizuale, ale descrierii cu amãnunte
picturale a îmbrãcãmintei, în alegerea materialelor, în meºteºugul relativ banalizat al
unei croitorese de þarã.

�Sorina dãdu din cap, în semn cã a înþeles. Tocmai le treceau pe sub priviri lanuri de
floarea-soarelui, gãtite cu mii ºi mii de pãlãrii bordate cu petale din soare, purtând
crinoline din frunze verzi, aºazate în rânduri de volane. Dupã ce salutã aceastã câmpie
de prinþese, autobuzul întrã într-o localitate, în centrul cãreia opri.�

Textul este încadrat între douã observaþii obiºnuite, realiste, care þin de parcursul
epic al povestirii, apoi se face virajul nicidecum spre poetic, cum ar fi procedat
Sadoveanu, ci spre plastic, spre costumaþie, aºa cum alte dãþi se intrã în amãnunte
sugerând arta tapiseriei, arta pictorului sau meºteºugul subtil al artizanului, unde
ochiul reþine volume, cusãturi, colori armonizate.

Iatã alt context: �Datoritã meseriei, coana Rozica, pe care toþi o numeau Croitoreasa,
începu sã cunoascã lumea din Negoeºti. Avea de lucru, mai ales în preajma începerii
anului ºcolar, pentru cã ºtia sã coasã ºorþuleþe pentru copiii de grãdiniþã, cu guleraºe
rotunde brodate, care se prindeau în nãsturei ºi puteau fi detaºate cu uºurinþã, spre a fi
spãlate. Pe parcurs, a urcat la cursul primar, lucrând partea principalã a uniformei din
material pepit ºi ºorþuleþul cu volãnaºe din satin negru, completate de aceleaºi guleraºe
elegante.�

Excelent povestitor cu virtuþi epice, îmi vine sã cred cã abia acum Lia-Maria Andreiþã
îºi descoperã calea regalã în proza ficþionalã; dupã acest al doilea pas cu totul
remarcabil urmeazã marea cãlãtorie, cea aºteptatã, mitologicã. Nu ºtiu în ce mãsurã
aventura va fi acceptatã; atelierul este în aºteptare, dotat cu toate sculele ºi, vorba lui
Arghezi, meºterul este pregãtit, în salopetã, cu mânecile suflecate.

Tragicul într-o lume alienatã O privire peste timpul creaþiei
Am citit cam tot ce a scris Lia-Maria Andreiþã. Mai întâi, prin 1995, lucrarea sa de

doctorat �Tradiþii politico-juridice româneºti�. O carte pentru care autoarea, absolventã
de Drept ºi diplomat de profesie, s-a documentat ani de zile, punând ordine, ierarhie ºi
selecþionare în istoria începuturilor gândirii politico-juridice româneºti ºi relevând
trãsãturile fundamentale în evoluþia acesteia.

A urmat volumul �A doua Românie/ La deuxieme Roumanie� (în romanã-francezã).
La o citire atentã am întrezãrit ºi de aceastã datã calitãþile prozatoarei de mai târziu,
confirmate, în 2014, în cartea de povestiri �Fântâna cu lacrimi�.    Pânã a insista
asupra frumuseþilor din acest volum, doresc sã mã refer ºi la calitatea de artist plastic
a autoarei despre a cãrei operã mi-am propus sã scriu. Lia-Maria Andreiþã este membrã
a Uniunii Artiºtilor Plastici din România (Arte Decorative), cu lucrãri expuse ºi
apreciate nu numai în þarã, ci ºi peste hotare.

Azi, când piaþa literarã abundã de atâta pseudocreaþie, când observãm
cu tristeþe cã limba este stâlcitã în fel ºi chip, cã pe micile ecrane apar
cu duiumul analfabeþi în vorbire, cã nici mãcar bacalaureaþii, dupã 12
ani de ºcoalã, nu sunt cruþaþi de aceastã �boalã�, boala greºelilor
ortografice ºi în vorbire, mã fac interpretul sincer ºi cald al entuziasmului
care m-a stãpânit în timpul lecturii celor 18 povestiri însumate în
volumul �Fântâna cu lacrimi�, o carte de gând ºi scris românesc. Tema
predilectã: lumea satului, þesutã cu bucurii ºi drame, cu istorii ºi legende
netrecute în cãrþi, cu salturi de la o atitudine sufleteascã la altã atitudine.
Printr-o scriere sigurã, autoarea ne conduce prin labirintul sufletului
de þãran, înspre întâmplãri mai puþin ajunse la urechile noastre. �O
lume plinã de eresuri, dar ºi de realitãþi administrative necruþãtoare� �
cum o defineºte un alt scriitor ºi om de culturã, Titus Vîjeu.

Povestirea care dã titlul cãrþii îºi are izvorul într-o minune
dumnezeiascã, iar eroina, Adina, imaginatã de autoare ca o femeie
necãjitã, suportând un lung ºir de suferinþe din cauza soþului, care se
soldeazã cu urmãri groaznice pentru femeie. Adina, dupã îndelungate
chinuri, are norocul sã-l regãseascã pe Emanuel, alãturi de care trãieºte
o frumoasã ºi întârziatã poveste de dragoste. Ca datorie faþã de pãrinþi
ºi pãmântul natal, de care uitase în prima parte a vieþii ei, Adina sapã o
fântânã în care lacrimile ei târzii se contopesc în cristalinul apei de
izvor. O fântâna cu lacrimi! Iar femeia, frumoasa eroinã ce vine dintr-o
lume aparte, zugrãvitã de Lia-Maria Andreiþã în frãmântãri adânci, ca
sã reuºeascã, gândeam eu, cititorul, pe mãsurã ce mã adânceam în
lecturã, îºi spunea în gând toate rugãciunile pe care le ºtia din copilãrie,
de la bunica sa�

Deºi a atacat un gen dificil ºi riscant � proza scurtã � gen periculos prin pretenþiile
ce le implicã, Lia-Maria Andreiþã a realizat, prin acest volum, o scriiturã artisticã,
admirabil construitã sau, cum scria poetul ºi criticul literar Florentin Popescu, �o
scriiturã ce te trimite numaidecât la câteva vârfuri ale prozei de la noi: Mircea Eliade,
V. Voiculescu, Ion Agârbiceanu, Gala Galaction, Zaharia Stancu, ceea ce nu-i scade cu
nimic valoarea. Pentru autoare, un sat din Câmpia Dunãrii, anume Negoeºti (din judeþul
Cãlãraºi) este un fel de Macondo al lui Gabriel Garcia Marquez. (�)� Parcurgând
prozele Liei-Maria Andreiþã, reputatul exeget ajunge la concluzia cã a vizionat �un
lung film, de multiplu interes, al unei vechi vetre de þarã româneascã, un film la
capãtul cãruia nu numai cã rãmânem profund impresionaþi, ci ºi edificaþi asupra
rãdãcinilor noastre, realizând mai limpede ºi mai puternic de unde venim, unde ne
aflãm ºi încotro mergem. Un reper cultural cu totul deosebit.�

Personalitatea Liei-Maria Andreiþã pare definitiv fixatã în roman. Nimeni n-a tãgãduit
talentul sãu înzestrat cu o manierã proprie în tratarea subiectelor din �În umbra sorþii�
(Ed. Semne, 2015) ºi �Copil de suflet� (Ed. Semne, 2016). Acþiunile ambelor romane
sunt vii, eroii lor se pot defini de la primele pagini. În primul sãu roman, �În umbra
sorþii�, numit de criticã �de stringentã actualitate�, autoarea îºi fixeazã acþiunea în
preajma evenimentelor sângeroase din Decembrie 1989, dar ºi dupã cãderea
comunismului, în perioada tranziþiei, a capitalismului de mucava, a capitaliºtilor de
carton, refugiu al lichelelor ºi corupþilor în serie. Romanul face o radiografie a unei
societãþi în care legea nu mai funcþiona.

Cel de-al doilea roman al Liei-Maria Andreiþã, �Copil de suflet�, apãrut în 2016, tot
sub egida editurii bucureºtene Semne, are o Postfaþã (�O altfel de luminã�) semnatã de
cunoscutul poet ºi romancier Mihai Antonescu. Romanul începe ca un trãsnet. �De
ieri, din zori, era pe drumuri. Se sculase la patru dimineaþa, odatã cu dormitorul. (�)
Erau curioase (deþinutele - n.n.) cum o sã arate Sorina în costumul de nuntã, dãruit de
gardianca lor, când i se hotãrâse eliberarea.� Ca dupã un vis urât, lung ºi adânc, coºmarul
cu senzaþii de apãsare ºi de înãbuºire continuã. Sorina, �fata cu nume solar�, eroina
din �Copil de suflet� îndurã un asemenea destin nemilos. Parcã soarta a adus-o pe
�Fetiþa cu chibrituri� în comunismul românesc, punte peste timp, sã îndure o viaþã
�izvorând din suma înfrângerilor unei lumi ajunse la cheremul unui nemilos destin��

Urmãresc ideea romanului cu încordare ºi atenþie. Stilul corespunde unei armonii
interioare, e lipsit de descrieri inutile, e un stil ce curge limpede, fãrã efort, pe albia
unui râu care plânge de durerile pricinuite de nemernicia omului: ��tãbãrârã pe
Sorina, lovind-o fiecare cu ce putea� Pe mãsurã ce lovea, furia Clarei sporea � ºi
izbea cu ºi mai multã îndârjire. (�) Cele douã femei o ridicarã pe Sorina ºi cu fularele
de la gât îi învelirã faþa sã nu se obrânteascã de frig pânã acasã. Fata nu mai plângea,
gemea doar. Sângele din rãnile de pe faþã continua sã ºiroiascã pe haine.�

Viaþa ºi dubla operã a Liei-Maria Andreiþã � cea de scriitor ºi cea de artist plastic (nu
demult am avut ocazia sã vizitãm expoziþia sa cu tapiserii Ave Maria, de la Muzeul
Judeþean �Aurelian Sacerdoþeanu� din Râmnicu Vâlcea ºi de la de la sediul ICR din
Bucureºti � merg mânã în mânã, desfãºurându-se ca un film, cum scria un confrate, iar
criticii de artã ºi cei literari, numeroºi, au reuºit sã-i surprindã diferite laturi sentimentale
ºi de creaþie, pãtrunzând în adâncul personalitãþii sale artistice de unde, înavuþitã,
izvorãºte sensibilitatea fluidã a acestei mari creatoare, de neclintit strãjer la porþile
templului înþelepciunii.
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Infernul... din iad Dincolo de
Botoºeºti-Paia

Viaþa în fiºe de roman

Vasile Szolga

Portrete, ceaþã si fum

Nicolae Dan
Fruntelatã

Vitralii

Ion Andreitã,

Un navigator solitar

Belzebut, Lucifer, sau cum l-o fi chemând pe Scaraoþchi, când este
sub acoperire, tartorul dracilor din Iad, era derutat. Se ducea în control
la secþiunea: �mari ticãloºi, escroci, hoþi ºi corupþi� sau MTEHC.
Deruta venea din faptul cã, dupã ce primise câteva suflete de muritori
dintr-o þarã numitã Românica, de la o vreme încoace nu mai auzea
urletele de durere ºi chin de la acea secþie, urlete care îi produceau
atât de multã satisfacþie ºi bucurie. Deocamdatã, avea doar
monitorizare auditivã, deoarece monitorizãrile video încã nu fuseserã
montate (adicã implementate) din cauza unor draci cam delãsãtori
(sunt ºi din ãºtia printre ei, nu numai printre oameni), pe care îi ºi
pedepsise sã bea în fiecare dimineaþã trei guri de apã sfinþitã � lasã sã

vadã ºi ei ce înseamnã chinul - în loc de o tãrie atât de plãcutã tuturor diavolilor. Aceasta era
cauza pentru care trebuia sã batã drumurile întortochiate ale subteranului, în loc sã se lãfãie în
jilþul lui comod de conducãtor al Infernului ascultând o suitã de bocete ºi vaiete de durere.

Când ajunse, constatã cã la acea secþiune nici mãcar nu era cald, deºi aici trebuiau sã duduie
focurile gheenei. Focurile de sub cazane erau stinse. Dar, oare, unde se aflau cazanele? În loc de
flãcãri, cazane, apã clocotitã, chin, zbierete de durere, vãzu câteva divane pe care se lãfãiau cei
care trebuiau sã fie chinuiþi, unii dintre ei jucând table ºi popa prostul cu încornoraþii. Opri
primul diavol ºi îl chestionã: �Ce se petrece aici?�. Acesta, printre sughiþuri ºi râgâieli, începu sã-
i povesteascã: �Pãi, Întunecimea ta, vezi sufletele astea întunecate din Românica? Mai întâi
fãcurã ce fãcurã de reuºirã sã vândã pe mai nimic lemnele de foc unor musulmani veniþi din
Infernul lor. Apoi, pentru cã acele cazane nu mai aveau nici un rost, stãteau goale ºi se umpleau
de praf, le vândurã ca fier vechi ºi cu banii rezultaþi cumpãrarãm aceste canapele, bãuturã ºi altele
ce le vezi�. �Bine, bine, dar ce fac diavolii aceia adunaþi ciopor, de ce nu sunt la treabã?� întrebã
tartorul, arãtând spre un grup de draci stânºi în jurul unui ecran TV. �Întunecimea ta, aceia se uitã
la reclame. Cicã au niºte alifii ºi pastile de þi se întãreºte ºi lungeºte ... coada cât ai zice ... drac, ºi
chiar îþi oferã furci bine ascuþite. Dacã iei o furcã, îþi dau gratis încã trei, promoþie, ce dracu!�.
Arãtând cu coarnele spre o grãmadã de pietre adunate într-un colþ, Scaraoþchi întrebã: �Daaa,
alea, pentru ce sunt?�. �Aaa, acolo cicã vom începe construcþia unei grote întunecate numitã:
�Grota mântuirii Iadului�, unde Întunecimea ta vei fi invitat sã tai panglica de începere. Cicã aºa
se face acum, se taie panglica înaintea construcþiei, nu dupã ce se terminã�.

Vãzând toate acestea, cã Infernul a ajuns la mâna unor suflete mai întunecate chiar decât ale
diavolilor, Scaraoþchi se închise în biroul lui ºiii... începu sã plângã.

Pentru copilul care am fost ºi, poate, mai sunt
uneori, Botoºeºti-Paia, un sat pitulat între Dolj ºi
Mehedinþi, este un capãt al lumii.

Un fel de poartã cãtre lumea ailaltã care nu, nu
este pustie, ci, dimpotrivã, plinã de toþi ai mei care
au trãit frumos în viaþa mea ºi au trecut lin în
amintirea mea. O prelungire a iubirii, o cale fãrã de
cale a întâmplãrilor pe care le-am cunoscut ori doar
le-am imaginat.

În acest octombrie care vine ºi îmi mai adaugã
încã un an greu la cei mulþi pe care îi am, am hotãrât sã-mi fac un dar special,
ca o durere nouã pe care n-am încercat-o încã, o carte despre orizontul spre
care nu ducea niciun drum aparent din satul meu, despre orizontul de dincolo
de Botoºeºti-Paia.

Cartea se tipãreºte în aceste zile. Ea se va adãuga prin tot ce simt acum, prin
tot ce sunt, destinului meu de grãnicer al Micii Valahii.

Scriu pentru prima oarã despre ea în revista �Bucureºtiul literar ºi artistic�,
aceastã oazã din marginea oraºului tentacular, trimit veste colegilor ºi
prietenilor mei din Republica de vis Catacomba, nu ca pe un buzdugan, ci ca
pe o cântare de greieri care simt cum vine toamna.

Toamna mea, petrece-mã acasã/ acolo, în Sud, s-a rãzvrãtit viþa de vie/
noaptea trage cu mireasmã de struguri/ asupra satelor/ luna lucioasã mânã
turme de vise/ înspre copilãrie/ toamna mea, abate-mã o zi,/ dãruie-mã
disperat privirii/ Zodia Balanþei sunã iar/ într-o casã îndelungatã/ care-a
fugit sub pãmânt/ margine subþire, margine subþire/ unde sunt, atâta cât mai
sunt?

Marginea de dincolo de Botoºeºti-Paia...

Citez din �Cuvânt înainte�, aparþinând scriitorului Ion Machidon, în a cãrui editurã (Amurg
sentimental) a apãrut aceastã mai puþin obiºnuitã carte de poezie: �Petru Zeno Popovici vine
cãtre lumea cititorilor cu volumul lui de poezii Zbor printre lumi � De la Bucureºti la Los
Angeles, scris în douã etape, ca perioadã de timp, ºi locuri diferite: Bucureºti (1986-1995) ºi
Los Angeles (1995-2004). (�) Aflãm cã autorul s-a nãscut în Bucureºti, la 15 februarie
1972. Dupã absolvirea Liceului �Nicolae Tonitza� din Capitalã, a urmat cursurile Institutului
�Nicolae Grigorescu�, continuând cu studii de artã dramaticã ºi film la American Academy
of Dramatic Arts ºi la Beverly Hills Playhouse. Este membru al Asociaþiei Actorilor Americani
(S. A. G.) în palmaresul sãu incluzând mai multe roluri în teatru ºi film�.

Citesc � ºi mã întreb: Dupã o astfel de viaþã, petrecutã în mijlocul unor largi colectivitãþi
umane, în special, o lume a artei, de unde aceastã însingurare? care palpitã în opera sa � fie
poezie, fie picturã. Volumul în discuþie este rodul unui avatar teribil � În mine se duce o mare

luptã / sufãr când simt cã trupul / mã stãpâneºte, ºi doresc mult / curãþenia spiritului, / dar ce sã fac? (Dualitate) � un
nesfârºit labirint de trãiri, mai toate terminate cu întrebare: De ce? Cum? Care-i drumul ales? � o golgotã între pãcat,
cãinþã ºi izbãvire, la capãtul cãreia se lumineazã o fereastrã, fereastra cãutatã, aºteptatã ºi doritã, împlinitã într-o hotãrâre
de nestrãmutat: Eu nu pot trãi fãrã Dumnezeu, / El este pentru mine axa vieþii� (Fãrã Dumnezeu).

Dar pânã la acest adevãr, drumu-i lung, povara grea. Douã lumi, opuse ca mod de existenþã ºi mentalitate � lumea
româneascã (europeanã) ºi lumea americanã � îi aºteaptã supunerea sau rãfuiala. Icar printre ele, dã vamã fiecãreia, în
zborul spre soarele adevãrului. Competiþie la care el porneºte candid, optimist, din chiar prima poezie a volumului: Cred
cã una dintre menirile omului / pe acest pãmânt / este sã nu facã rãu altcuiva. (�) În rãstimpul vieþii sale scurte, / el
trebuie sã trãiascã / iubindu-i pe oameni. (Menirile omului adevãrat). Mai mult, el face ºi un legãmânt cu Dumnezeu:
Intru în viaþã / ªi ca idealist ce sunt / o înþeleg ca un miracol universal, / ca o lacrimã purã a clipei / când ne-am nãscut,
/ încât tot ce voi face, / ce voi gândi, / îþi voi închina Þie, Doamne! // Jur acum, la nouãsprezece ani, / în acest an, / ºi de-
a pururi. / Mulþumesc pentru tot / ºi cred în Tine / mai mult ca oricând! (Rugã). Repede însã cunoaºte/trãieºte realitatea
în cruzimea ei cotidianã: Ascultãm la radio / ne uitãm ore-n ºir la televizor, / ne certãm violent pentru prostii, / petrecem
prea mult timpul / în restaurante ºi baruri, / bând alcooluri tari ºi fumând� / Am o mustrare groaznicã / de conºtiinþã,
deoarece / îmi neglijez sufletul! (Pierderi de timp). ªi: Persist în greºeli faþã de mine însumi / ºi faþã de alþii. / Parcã însuºi
diavolul se furiºeazã în mine / ºi dupã fapt regret groaznic! (Persist în greºeli).

Nici dragostea nu-i aduce vreo împãcare: Toþi am suferit din dragoste� / Pentru cã am iubit ºi nu am fost iubiþi,
/ sau pentru cã despãrþirea ne-a marcat / mult, foarte mult� (Toþi am suferit din dragoste); Femeia e un mister� /
Este o iluzie opticã (Un mister).

Astfel, încãrcat cu durerea lumii de acasã, trece Oceanul, în lumea tuturor posibilitãþilor. Unde este întâmpinat din
prima clipã, poate altfel decât s-ar fi aºteptat: Câte chipuri tembele ºi stricãcioase am vãzut, / cu toþii aveau
dorinþele satisfãcute, / maºini luxoase, palate, se bucurau de / sãli de sport, erau îmbrãcaþi spectaculos, / aveau o
mândrie ºi un dispreþ pe chip / greu de privit. (De ce?). Imaginea se amplificã, acutizant: Azi-noapte, trei ore am
petrecut într-un bar / din Los Angeles (�) Este un adevãrat iad înãuntru, / o Sodoma ºi Gomora ale sfârºitului
acesta / de mileniu, / în care oamenii sunt mai goi ca oricând / ºi mai disperaþi ca oricând. (Într-un bar la Los
Angeles). Nici lumea artei, pe care se dusese s-o cucereascã � ºi chiar a cucerit-o în mare mãsurã! � nu-i lasã o
impresie mai bunã, dimpotrivã: Viaþa aºa-ziselor �staruri� mã-ngrozeºte! / Niºte fiinþe terminate, secate, cãzute-n
patimile / cele mai pierzãtoare� (Tristele �staruri�). Concluzia finalã este terifiantã: Asist în America la o lume /
despiritualizatã, / la un om dezgolit, sec / ºi spãlat pe creier (Clar-obscur).

Petru Zeno Popovici conduce cu mânã forte, cu talent robust, fãrã artificii de prisos, itinerarul poetic prin cele
douã lumi încãrcate de pãcat ºi artificiu. Din care, se poate observa, iese tot mai însingurat, dar mai apropiat de
Dumnezeu. Aceeaºi însingurare transpare ºi din picturile ce însoþesc volumul. O �Naturã staticã� ºi câteva portrete
meditativ-acuzatoare: �Sãracul cartierului Ion Bârlãdeanu�, �Ion�, �Ulise�, �Bunicul�, �Sãracul Paul�. Un
�Autoportret� de tânãr, uºor mirat în faþa spectacolului lumii, gata sã punã întrebãri. Iar pe ultima paginã a cãrþii,
lumina neînseratã de pe chipul lui Iisus (�Icoanã pe lemn�) imagine pusã ºi pe copertã. Semn cã în mâna artistului
Petru Zeno Popovici se aflã un talentat condei poetic, alãturi de o talentatã pensulã a culorii.
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Pictura Tinei Popa celebreazã inefabilul care nu
devine vag (structurare ºi destructurare de semn iconic),
semnificantul care nu devine semnificat, o sublimitate
despre formã, semn cã în copilãrie (o hieroglifã
aristocratã) a vãzut o pasãre cãzândã ºi toatã viaþa ºi-a
dorit sã-i îndrepte aripa. (Prof. Dr. Ion Predescu)

TINA POPA

Cochetãrie vegetalã Încremenire

Reflex floral

Dansul petalelor pierdute

Uitare

Frãmântãri metafiziceSãrbãtoarea zestrei

Idilã bucolicã

Tentaþia formei ºi conþinutului

Tapiserie floralã


