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ACTUALITATE

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

Sãrbãtoriþii noºtri în Luna lui Brumar
� Ion Brad (n. 8 noiembrie 1929), poet, prozator ºi publicist. Senior

editor � Nicolae Dragoº (n. 3 noiembrie 1938), poet ºi publicist. Colaborator.

Editorial

În urmã cu câþiva ani, aflându-mã într-o bibliotecã, am avut curiozitatea sã

rãsfoiesc �Revista Nouã� de prin 1910, la care scria, între alþii ºi poetul Nicolae
Davidescu. Într-o notiþã a acestuia, în care consemna împlinirea unui numãr de
ani de la dezvelirea statuii lui Heliade Rãdulescu de la Universitate, dupã ce evidenþia
meritele marelui cãrturar ºi animator cultural din veacul al XVIII-lea, bardul
încheia fãcând referire ºi la o zisã a aceluia : �Scrieþi, bãieþi, numai scrieþi !�. Cu
umor ºi cu o oarecare ironie, poetul îºi punea problema cam în felul urmãtor
(citez din memorie) : Ar fi interesant dacã astãzi s-ar întoarce Heliade ºi ar vedea
ce se întâmplã. Probabil cã ar spune : �Ho, bãieþi! Ajunge!�.

De unde se desprinde cu limpezime ideea cã ºi acum mai bine de o sutã de ani
se scria mult, foarte mult la noi. ªi în toate chipurile � fapt care s-a continuat
pânã azi.

Desigur, mi-ar putea replica cineva, în asta nu-i nimic rãu. Timpul va decide
ce e bun ºi ce e rãu�

E adevãrat, dar ce ne facem când, legate de acest �fenomen� au loc tot soiul de
întâmplãri, precum una pe care n-o voi uita niciodatã. Eram la o lansare de carte
când s-a apropiat de mine o doamnã (nici prea tânãrã pentru a fi consideratã
inocentã ºi nici prea vârstnicã spre a crede cã �a dat în mintea copiilor�) care, nici
una nici douã, mi-a pus în braþe douã broºurele ºi m-a somat : �Vã rog sã le faceþi
cronicã, fiindcã am fost propusã la Premiul Nobel !�. �ªi cine v-a propus ?� am
replicat eu, gândind cã s-ar fi putut sã am în faþã o scriitoare de mare forþã pe care
ignorantul din mine n-o cunoscuse încã. Doamna mi-a dat numele unui cunoscut
prozator (nu-i dau numele, cã nu vreau sã-l compromit), un ins cu umor ºi care,
pesemne, glumise cu respectiva. I-am promis �candidatei la Premiul Nobel� cã-i
voi citi cu atenþie producþiile, dar, din prudenþã n-am mers mai departe, angajându-
mã sã le fac recenzii.

Cititorii mei au realizat, desigur, cã autoarea în cauzã n-avea nici o ºansã la
marele premiu literar internaþional ºi, ca sã fiu mai exact, dupã lecturã am realizat
cã n-avea ºanse, sã zicem, nici la un premiu ceva mai mic, al Casei de Culturã din
Mizil sau al uneia din judeþul Cãlãraºi�

Cazul acelei doamne m-a pus, recunosc, serios pe gânduri. Gânduri legate de
infatuarea unora care umplu pagini întregi cu versificãri facile, scot volume dupã
volume fãrã sã le ia în seamã ºi altcineva decât familia ºi prietenii autorului.

De aceea azi nu mã mai mirã când, în diverse împrejurãri sunt întâmpinat cam
aºa: �Vã invit sã veniþi în ziua de�la ora x la Librãria cutare, unde voi lansa a
treisprezecea carte de poezie��

ªi când mã gândesc cã Eminescu, Bacovia ºi destui alþi scriitori mari care au
fost validaþi ºi au intrat în istoria literaturii n-au tipãrit toatã viaþa atâtea volume
mã trec fiorii�Dar, deh, ce sã-i faci, autorlâcul, cum bine zicea un istoric literar,
e în floare. Se scrie necontenit ºi cu furie, se scrie pretutindeni. Ba, mai mult,
cronicari de ocazie, la fel de anonimi ca ºi autorii cãrþilor despre care este vorba,
ies în public (prin reviste!) cu recenzii despre ele, atât de elogioase încât, dacã ai
fi strãin de lumea scriitorilor ai avea impresia cã pe cerul literaturii au apãrut noi
ºi adevãraþi luceferi ai poeziei.

Fireºte cã, pe de altã parte, nu putem fi de acord nici cu ceea ce (desigur în
glumã) ne spunea cândva profesorul Al. Piru nouã, studenþilor filologi : �Poet
mare n-a fost decât unul, Mihail Eminescu. Restul sunt versificatori��, iar când
noi îi vorbeam în chip de contra argument � de nume precum Arghezi, Blaga,
Voiculescu, Ion Pillat, Ion Barbu ºi alþii, ne rãspundea imediat, pe tonul lui hâtru:
�Lasã, d-le, cã eu nu mã refeream la ei, ci la contemporanii noºtri !�.

Ce s-ar mai putea adãuga ? Pãi, s-ar putea adãuga ideea cã, uneori, deºi e
neplãcut ºi incomod, ar fi bine sã-i trezim la realitate pe aceºti închipuiþi, visãtori
la premii ºi glorie, la recunoaºteri pe care �opera� lor n-o justificã�

Dar cum ai putea, când omul te invitã la o lansare ºi ai acceptat sã te duci, sã te
ridici din salã ºi sã-l desfiinþezi pur ºi simplu prin doar câteva vorbe ? Iatã o
întrebare la care cu greu se poate gãsi rãspuns�

Chestiuni delicate,
scriitori închipuiþi

Florentin Popescu

�Sosim la întâlnire cu un buchet de flori/felicitãri, la ceas aniversar, în faþa Mãriei-
Sale Radioul naþional, care împlineºte la 1 noiembrie 89 de ani� vârstã venerabilã!

�Venim cu mic cu mare noi, beneficiarii, sã-i felicitãm pe creatorii valoroaselor
producþii radiofonice, care au avut ca sursã de realizare texte semnate de scriitori,
poeþi, critici ºi cronicari literari, muzicali, artiºti din toate domeniile, precum ºi
prestaþii actoriceºti remarcabile, montãri regizorale deosebite � cu toþii fãuritori ai
unei adevãrate fresce a culturii sonore româneºti, difuzatã, de-a lungul ºi de-a latul
þãrii ºi peste hotare!

LA MULÞI ANI, dragã Radioule, cunoscut dupã 1990 cu numele de brand �
naþional: RADIO ROMÂNIA!

�iatã-ne, sosim în Casa ta, la sediul de acum, Strada General Berthelot, nr. 62-64,
ca sã admirãm, chiar de la intrare, portaluri, cu sigle diferit colorate, reprezentând
aceste conþinuturi:

RADIO România Actualitãþi, RADIO România Cultural, RADIO România
Muzical, RADIO Antena Satelor, RADIO Regional, RADIO Bucureºti, RADIO
România Internaþional, RADIO-3-NET� Florian Pitiº �, RADIO Teatrul Naþional
Radiofonic

Tot ceea ce ascultãm zilnic, 24 de ore, programele Radioului naþional, care se
doresc/ ºi reuºesc sã fie de calitate, pentru toate vârstele ºi gusturile, este rodul
muncii: �oamenilor-radioului�, reporteri de teren, crainici, redactori, realizatori de
ºtiri ºi de programe�

Mulþi dintre ei au fost chiar legende ale Radioului: Silvia Chicoº-�tanti Radio�,
vocea de aur a emisiunilor pentru copii, sau regizorul Ion Vova � �domnul Radio� (ar
fi împlinit 100 de ani în 2017!), ori Paul Grigoriu, a cãrui voce, inconfundabilã,
venea, spre bucuria ascultãtorilor de toate vârstele, la Matinal, creaþia sa de
publicisticã � radiofonicã!

Din aceastã micã-mare galerie, nu-l voi uita pe primul cronicar literar al Radioului,
ºi cel mai longeviv � între 1929-1942, ºi care este nimeni altul decât Dumitru
Panaitescu � cunoscutul PERPESSICIUS� marele exeget al creaþiei eminesciene!

Cu o sintagmã, care îi aparþine lui George Cãlinescu, îi voi numi pe aceºtia ºi pe
toþi cei care au dat strãlucire emisiunilor radiofonice, de-a lungul anilor: �eroi
intelectuali�.

�Dacã în aceastã toamnã-iarnã nu veþi putea merge la Teatru, în oraº, ori la
Atheneu, la un concert� vã poftesc �sã ne auzim�, fie la Teatrul naþional Radiofonic,
sau la un Concert la SALA mare �Mihail Jora�, salã modernizatã, cu o acusticã
desãvârºitã, cu orga nouã (renovatã, recondiþionatã) .

Dacã veþi prefera sã rãsfoiþi o carte, însoþitã de un CD, cu vocea scriitorului, a
poetului, sau în lecturile de excepþie ale unor mari actori ,ori un �audio-book�, daþi
fuga la tradiþionalul Târg de carte � GAUDEAMUS, din luna noiembrie, între 22-26,
la Romexpo, unde vã oferã asemenea producþii Editura CASA RADIO.

Fie iarna cât de grea, ascultând Radio-ROMÂNIA veþi avea numai de câºtigat, iar
pentru aceste bucurii, îi dorim încã odatã: LAMULÞI ANI!

RADIO-ROMÂNIA � 89

Romaniþa ªtenþel

O �carte-spectacol� de zile mari
De curând am primit la redacþie o carte care

justificã din plin titlul de mai sus: Mãria sa
actorul. Exerciþii de admiraþie. Este semnatã de
Eugen Comarnescu (1938-2006), fost ziarist la
�Informaþia Bucureºtiului�, un cotidian la care
am fost pentru scurtã vreme colegi ºi unde acesta
se dovedise a fi prin anii 1970-1971, unul dintre
cei mai harnici ºi neobosiþi publiciºti în domeniul
cultural. Susþinea rubrici de interviuri cu actori,
realiza cronici de spectacole, într-un cuvânt era
un familiar al celor care se aflau în slujba Thaliei.

Cartea de faþã, tipãritã în excelente condiþii
tehnico � tipografice cu sprijinul Asociaþiei
Italienilor din România, a fost conceputã ºi
realizatã de cãtre d-na Gabriela Tarabega ºi Dan
Comarnescu, soþia ºi, respectiv fiul autorului. Prin
paginile ei cititorul pãtrunde în lumea teatrului
românesc din ultimii aproape cincizeci de ani,
face cunoºtinþã, dacã se poate zice aºa, cu actori, regizori, alþi oameni de teatru
din toate generaþiile, de la George Vraca ºi pânã la Claudiu Bleonþ, de la Sicã
Alexandrescu pânã la Tudor Chirilã ºi George Ivaºcu, asistã la manifestãri
culturale de avengurã ºi aflã cum au fost receptate, la vremea lor, unele spectacole
teatrale de rãsunet în epocã.

Nimic din ceea ce �a miºcat� în aceastã lume fascinantã a scenei pare sã nu-
i fi scãpat lui Eugen Comarnescu, iar volumul acesta � un fel de �istorie� aparte
a domeniului, se citeºte cu mare plãcere, oferindu-i lectorului bucurii nebãnuite.
Numeroase fotografii (portrete de actori, scene din spectecole º.a.) completeazã
în chip fericit acest binevenit ºi bine gândit remember al vieþii ºi activitãþii unui
ziarist talentat, cu devoþiune ºi iubire faþã de domeniul în care ºi-a folosit pana,
întotdeauna inspiratã ºi bine cotatã în lumea noastrã culturalã. (F.P.)
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ORELE ASTRALE ALE ROMÂNILOR

Tezaurul român de la Moscova (I)
Mihail Gr. Romaºcanu

� fragmente �La 1 ianuarie 1917, frontul româno-rus definitiv

închegat pe graniþa apuseanã ºi de Miazã-Zi a Moldovei
stãvilise înaintarea vijelioaselor valuri vrãjmaºe. Iaºii
deveniserã inima þãrii. Acolo s-au strâns într-un singur
mãnunchi toþi cei ce aveau încrederea nestrãmutatã în
împlinirea idealului care de la Mihai Viteazu încoace
hrãnise cugetarea poporului românesc ºi tot acolo se
îndurau cele mai cumplite suferinþe morale ºi materiale.
Rãnile retragerii erau adânci ºi trebuiau tãmãduite.
Reorganizarea grabnicã în toate domeniile se impunea.
Armata nu putea fi uitatã. De refacerea ei depindea
victoria pe care gândul niciunui român n-o pãrãsise. ªi
cei ce se aflau la cârma þãrii, au ascultat porunca vremii.
Dupã o iarnã lungã ºi geroasã, primele raze ale soarelui
de primãvarã au luminat frunþile înseninate. Totul se
limpezise. Armata era refãcutã ºi în ea din nou îºi putea
pune þara nãdejdea.

Dar duºmanul veghiase. Ajuns la capãtul puterilor sale,
era hotãrât sã dea lupta decisivã, care sã-i asigure
cucerirea Moldovei. Pe la începutul lunii iulie a anului
1917, el se pregãtea cu multã încordare în vederea
atingerii þelului pe care-1 urmãrea.

Revoluþia izbucnise în Rusia. Sufletele soldaþilor ruºi
de pe front au început sã fie înveninate de purtãtorii
steagului roºu. Ei refuzau sã mai lupte, pãrãsind poziþiile
pe distanþe de zeci de kilometri. Situaþia apare pentru noi
din nou îngrijorãtoare. În raport cu lungimea frontului de
apãrat ºi superioritatea tehnicã ºi numericã a duºmanului,
armata noastrã era prea micã ºi prea slabã. ªi cu toate
acestea, lupta trebuia dusã pânã la capãt. România nu
putea tolera sã fie consideratã laºã de lumea întreagã.

La Iaºi se punea din nou în discuþie problema evacuãrii
tezaurului în Rusia. Soluþia era impusã de realitatea
faptelor. Asupra salvãrii fiinþei Statului român, toatã
lumea era de acord. Guvernul a propus ca localitate de
evacuare Poltava. Aceasta fiind suprapopulatã de
refugiaþii ruºi, autoritãþile þariste au indicat oraºul
Kerson1, situat la gura Niprului. Al doilea convoi a pornit
pe drumuri necunoscute spre inima Rusiei. La Kerson se
fãceau pregãtiri pentru instalarea Suveranilor. Birourile
Parlamentului ºi un însemnat numãr de senatori, deputaþi,
magistraþi, funcþionari publici ºi particulari etc. au luat
drumul pribegiei. Avutul þãrii nu putea fi pãrãsit. Guvernul
a luat mãsuri ºi pentru evacuarea lui.

Consiliul de Miniºtri2 în urma propunerii d-lui N.
Titulescu, ministru de finanþe, întemeindu-se pe art. 1 al
legii din 24 decembrie 1916, hotãrãºte prin jurnalul Nr.
275 bis din 18 iulie 1917, strãmutarea sediului ºi a avutului
Bãncii Naþionale în Rusia. Hotãrârea a fost adusã la
cunoºtinþa guvernatorului prin scrisoarea Nr. 11.960 din
22 iulie, semnatã de d-1 N. Titulescu ºi regretatul
economist I. Angelescu. Adresa are urmãtorul cuprins3):

�Am onoare a vã înainta în copie jurnalul Consiliului
de Miniºtri, din 18 Iulie a. c, prin care Banca Naþionalã
este autorizatã, conform art. 1 al legii publicatã în
Monitorul Oficial No. 233/916, a-ºi strãmuta aiurea sediul
ºi avutul ei, cât ºi pe cel pe care îl are în pãstrare.

În consecinþã, vã rog, ca dintr-o datã, sau în mai multe
rânduri sã luaþi mãsurile necesare pentru4 ca, faþã de
împrejurãrile eventuale, interesele Bãncii sã fie apãrate.

Bineînþeles, vã rugãm sã þineþi seamã cã Statul va avea
aci nevoie mai departe de concursul Bãncii ºi deci vã
rugãm a îngriji sã se reþinã stocul necesar de bilete pentru
acest scop, Banca funcþionând mai departe aci.�

În acelaºi sens s-a fãcut o comunicare tuturor instituþiilor
bancare mai importante, care au fost invitate sã ia grabnice
mãsuri pentru5) �ca avutul societãþii, consistând în titluri,
efecte de orice naturã, obiecte preþioase, etc., sã poatã fi
imediat expediate în Rusia, numerarul urmând a fi vãrsat
de urgenþã Bãncii Naþionale�. Bãncile: Comercialã
Românã, Marmorosch Blank, Româneascã, Comerþului
ºi Banca de Scont, au fost invitate sã comunice dacã5bis

�în scop de a funcþiona mai departe (pentru populaþiunea
neevacuatã) voesc a fi autorizate sã pãstreze 10% Moldova
ºi Iaºilor 20% din portofoliile lor ºi o egalã proporþie din
suma depunerilor, titlurile urmând a fi trimise în întregime
aiurea în toate cazurile.�

Totodatã, noul Guvern de colaborare venit în locul
acelui liberal se pune în legãturã cu plenipotenþiarul
Rusiei de la Iaºi, pentru a obþine asigurãri în privinþa
transportului, pãstrãrii ºi restituirii noilor valori ce urmau
sã fie expediate. Generalul A. Mossoloff plecase ºi
Poklewsky Koziell se înapoiase la post. Acesta

informeazã pe ministrul de finanþe român prin adresa
Nr. 1.621 din 24 Iulie 19176, cã a cerut telegrafic
Guvernului sãu autorizarea: a) sã semneze pentru
dânsul protocoalele privitoare la încredinþarea
valorilor româneºti autoritãþilor ruse; b) garanþia
Guvernului rus în privinþa siguranþei acestor depozite
atât în timpul parcursului, cât ºi dupã ajungerea lor
la destinaþie. Cum situaþia
impunea evacuarea imediatã
a valorilor, Poklewsky Koziell
propunea sã semneze
protocoalele de încãrcare
înainte de a primi rãspunsul,
rãmânând ca ratificarea de
cãtre Guvernul rus sã se facã
ulterior. Dupã douã zile însã,
el primeºte din partea
Guvernului sãu depline puteri
pentru a semna protocoalele
privitoare la evacuarea în
Rusia a valorilor care
aparþineau Bãncii Naþionale ºi
instituþiilor publice din
România, Despre acest lucru
a fost înºtiinþat ministrul
nostru de finanþe de cãtre
consulul general rus, prin
adresa Nr. 1.672 din 27 Iulie
19177.

În timp ce se duceau tratativele, pregãtirile pentru
transportarea valorilor în Rusia se fãceau cu multã
grabã. Banca Naþionalã luase mãsuri pentru aducerea
tuturor valorilor din sedii. Se pãstreazã la Iaºi întregul
stoc de bilete ºi hârtie de imprimat. Restul valorilor
dupã o amãnunþitã inventariere au fost împachetate
ºi sigilate. La fel a procedat Casa de Depuneri ºi
celelalte instituþii publice ºi particulare. Încãrcarea
trenului începutã la 23 iulie, s-a terminat la 27 ale
aceleiaºi luni. Douãzeci ºi patru de vagoane, dintre
care trei conþineau valorile Bãncii Naþionale, au fost
complet încãrcate ºi chiar în seara zilei de 27 iulie,
trenul a luat drumul Moscovei. Cu acest prilej s-au
semnat douã protocoale: unul8 de cãtre Stanislaw
Poklewsky Koziell, ministrul Rusiei, d-1 N.
Titulescu, ministrul de finanþe al României, ºi
delegaþii Bãncii Naþionale, cenzorii C. Nacu ºi
generalul N. C. Constantinescu; altul9 de cãtre
Stanislaw Poklewsky Koziell, ministrul Rusiei, d-l
N. Titulescu, ministrul de finanþe al României, C.
Ionescu, directorul Casei de Depuneri, G. Zaharia,
casier general ºi N. Lupu, membru în Consiliul de
Administraþie al Casei de Depuneri, deputat. Fiecare
protocol a fost redactat ºi semnat în câte trei exemplare
originale. Banca Naþionalã a luat un exemplar din
primul protocol, Casa de Depuneri un exemplar din
cel de al doilea, iar reprezentantul Guvernului rus ºi
al acelui român câte un exemplar din fiecare.

Cele 3 vagoane încãrcate cu valorile Bãncii
Naþionale purtau numerele 142.013, 832.742 ºi
905.964 ºi conþineau 78, 54 ºi 56 casete, în total 188
casete, a cãror valoare declaratã era de
1.594.836;721,09 lei. Din totalul de 1.594.836.721,09
lei, aurul efectiv valora 574.523,57 lei, valoarea arhivei
era calculatã la 500.000 lei, iar restul de
1.593.762.197,52 lei aur reprezenta titluri, efecte,
depozite ºi alte valori. Uºile vagoanelor au fost încuiate.
Apoi s-a aplicat pe fiecare sigiliul de cãtre consulul
rus ºi reprezentanþii Bãncii Naþionale. In plus, fiecare
vagon a fost plombat ºi reprezentantul Guvernului
român a aplicat sigiliul pe trei din uºile vagoanelor. Se
menþiona în protocolul încheiat, cã cu începere din
ziua încãrcãrii valorilor, Guvernul rus garanteazã Bãncii
Naþionale siguranþa transportului, a depozitãrii ºi
reîntoarcerii lor în România. Cu ocazia depozitãrii în
Rusia, avea sã se facã o nouã inventariere a casetelor ºi
sã se încheie un protocol. De asemeni se precizase cã
cheile de la compartimentul unde vor fi depuse valorile
se vor împãrþi între reprezentanþii Bãncii Imperiului ºi
directorul Th. Capitanovici, delegatul Bãncii
Naþionale. In lipsa lui Þh. Capitanovici din Moscova,
cenzorul C. Nacu era desemnat sã pãstreze în mod
provizoriu cheile.

Încãrcarea valorilor Casei de Depuneri s-a fãcut în.
zilele de 23, 24, 25 ºi 27 iulie 1917. În primã zi s-au

încãrcat în vagoanele numerotate: 198.291, 411.271,
131.911, 832.135 ºi 403.175, câte: 103,107, 90, 129 ºi 126
casete. A doua zi s-au încãrcat 149, 79, 46, 62, 56

r
 73 ºi 58

casete, în vagoanele care purtau numerele: 731.410, 792.100,
193.163, 325.787, 629.276, 172.880 ºi 591.805. În cea de a

treia zi au fost încãrcate vagoanele numerotate:
120.870, 599.483, 406.662, 656.036, 761.253,
286.196, 179.883 ºi 455.189, cu: 52, 57, 81,
37, 108, 85, 82 ºi 55 casete. În sfârºit, în ziua
plecãrii trenului (27 iulie st. v.), s-a mai încãrcat
un vagon cu 26 casete ºi care purta numãrul
424.629. Casa de Depuneri expediase deci în
total 1.661 casete10 în 21 vagoane. Valoarea
declaratã era de ºapte miliarde jumãtate lei.
Casetele intacte erau toate sigilate. Uºile
vagoanelor au fost încuiate cu câte un lacãt ºi s-
a aplicat pe fiecare câte un sigiliu al
reprezentantului Guvernului rus ºi român. Din
ziua încãrcãrii, valorile erau încredinþate
Guvernului rus, care garanta transportul,
depozitarea ºi repatrierea lor. La Moscova urma
sã se facã o inventariere a lor ºi sã se constate
starea în care au ajuns. Operaþiunea trebuia
consemnatã într-un nou protocol. Cheile
compartimentului în care erau sã fie depozitate
valorile aveau sã fie încredinþate delegatului

Guvernului rus ºi. delegatului Casei noastre de Depuneri.
Trenul a ajuns la Moscova în ziua de 3 august. Transportul

s-a efectuat sub directa supraveghere a cenzorilor Bãncii
Naþionale, generalul N. Constantinescu ºi C. Nacu; directorul
Casei de. Depuneri C. Ionescu ºi delegaþii instituþiilor
bancare din þarã: Em. Pantazi- Banca de Credit,  Paspati -
Banca Marmorosch Blank, Dupont - Banca Comercialã,
Creangã - Banca Generalã, ªeitan ºi Tomescu - Banca de
Scont. Câþiva funcþionari ai Bãncii Naþionale au însoþit
trenul, dat în paza unei gãrzi de cazaci comandatã de un
locotenent.

La Moscova s-au semnat douã procese-verbale de depunere
a valorilor. Primul11 de cãtre reprezentanþii Bãncii Naþionale:
Th. Capitanovici, C. Nacu ºi N. C. Constantinescu ºi delegaþii
Bãncii Imperiului: W. Kowalnitzky, N. Weniaminoff ºi W.
Jakowleff. Cel de al doilea12 de cãtre delegaþii Casei de
Depuneri ºi Împrumuturi rusã: P. Zaremba ºi E Lévitzky ºi
delegaþii Casei de Depuneri ºi Consemnaþiuni române: C.
Ionescu ºi Gr. Zaharia. Ambele procese-verbale poartã ºi
semnãtura consulului român de la Moscova P. Guérin, care
împreunã cu ceilalþi delegaþi, a asistat la depunerea valorilor.
Fiecare proces-verbal s-a redactat în limba rusã ºi francezã în
câte patru exemplare, dintre care s-au predat câte douã
delegaþilor respectivi români ºi ruºi.

Valorile Bãncii Naþionale au fost depozitate în acelaºi
compartiment de la Kremlin (Orongeinaia Palata), unde fusese
depus încã din februarie stocul metalic ºi bijuteriile M. S.
Regina Mãria. Cele 188 casete sosiserã intacte. Numai
sigiliile câtorva suferiserã din cauza transportului mici avarii
fãrã importanþã. Ele au fost primite pentru valoarea totalã
declaratã de 1.594.336.721,09 lei. În afarã de aceastã sumã,
arhiva era evaluatã la 500.000 lei. Pe poarta interioarã a
tezaurului s-au aplicat sigiliile Bãncii Naþionale a României,
iar pe poarta exterioarã, acelea ale Bãncii Imperiului. Cheia
de la grilã ºi una de la poarta exterioarã au fost predate lui
Th. Capitanovici. Garantul Bãncii Imperiului din Moscova,
W. Kowalnitzky, a luat o singurã cheie de la poarta exterioarã.
O gardã ruseascã era însãrcinatã cu paza tezaurului.

1 George Georgescu, Fapte, împrejurãri ºi amintiri, în timpul
neutralitãþii ºi rãzboiului 1914�1919, în România ºi Odessa, pag.
42, Bucureºti, 1933.
2 Consiliul de Miniºtri era format din: Ion L G. Brãtianu, M. Pherekide,
Take Ionescu, Barbu ªt. Delavrancea, Emil Costinescu, Dim.
Greceanu, Al. Constantinescu, M. G. Cantacuzino, N. Titulescu, I.
G. Duca, Gh. Mârzescu, Vintilã Brãtianu ºi Const. Iancovescu.
3 I. G. Bibicescu, l.c., pag. 32.
4 Const. Conþeseu, l. c., pag. 6.
5-5bis Const. Conþescu,l. c, pag. 6.
6 Anexa V1IL Ap. Acte ºi documente etc., pag. 50-1.
7 Anexa IX.  Ibid., pag. 51.
8 Anexa X. Ap. Acte ºi documente etc., pag. 51-3.
9 Anexa XI. Ibid., pag. 53-5.
10 În afarã de aceste casete se mai aflau încãrcate 48 colete.
11 Anexa XII. Ap. Acte ºi documente etc., pag., 55-6.
12 Anexa XII. Ibid., pag, 56-8.

Urmare în numãrul viitor
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DIALOGURI CULTURALE LA KM 0

A consemnat Florentin Popescu

Urmare în numãrul viitor

Seniorii literaturii noastre

�...mi-a plãcut sã frcventez bibliotecile ºi
arhivele pentru realizarea cãrþilor ...� (II)

Florea Firan
Urmare din numãrul trecut

F.P.: Sunteþi absolvent de Filologie ºi pe unii dintre
profesorii dvs. de la Universitatea din Bucureºti i-am
avut ºi eu dascãli ºi i-am ascultat în amfiteatrul
Odobescu, m-au ascultat ºi ei pe mine la seminarii.
Oameni de mare suprafaþã intelectualã. De care dintre
ei v-aþi simþit mai apropiat ºi cu care dintre ei aþi rãmas
în bune relaþii ºi dupã facultate? Dar cu profesorii de
la doctorat?

F.F. Suntem aºa de legaþi de anii de facultate,
studenþia rãmâne cea mai frumoasã perioadã a tinereþii
noastre. Am amintiri ºi gânduri frumoase despre
profesorii din anii de studenþie, între care Al. Piru
(profesor de literaturã românã veche), Grigore Brâncuº
(profesor de limbã românã), Romul Munteanu (de
literaturã universalã), Pompiliu Marcea (de literaturã
românã). Cu toþi aceºti profesori am pãstrat legãturi

de-a lungul anilor, cu unii m-am ºi întâlnit sau am
lucrat în activitãþi didactice ºi ºtiinþifice; pe Al. Piru l-
am avut profesor încã din anul întâi de facultate, la
Literatura românã veche, þinea unele cursuri la
Facultatea de Drept de unde îl însoþeam adesea în grup
pânã la Facultatea de Filologie continuând sã-l
ascultãm cu interes ºi curiozitate. Era întotdeauna
cordial, dãdea note mari, fetele aveau mai toate nota
maximã. Figurã proeminentã, jovial, prietenos ºi
deschis, întotdeauna elegant, mereu zâmbitor, gata sã
rãspundã la provocãri pe teme de literaturã, din care
nu lipseau picanteriile cu trimiteri precise la personaje
controversate bine cunoscute. I-a plãcut sã trãiascã
farmecul boemei literare bucureºtene ºi a cercurilor
de scriitori din alte oraºe între care ºi Craiova. La
Craiova ne-am apropiat, aflându-mã într-o funcþie de
conducere în culturã am susþinut numirea sa ca
redactor-ºef la revista �Ramuri� într-o perioadã când
publicaþia avea nevoie de revigorare ºi a reuºit într-un
timp scurt sã-i imprime un spirit academic, european,
dupã cum a contribuit la consolidarea Facultãþii de
Filologie, ca profesor ºi decan. Am respins ca nefondatã
hotãrârea organelor locale administrative ºi politice
de a fi înlocuit din funcþia de redactor-ºef pentru
simplul motiv cã a scris un roman, Cearta (1969),
prin care stigmatiza anumite persoane ce deþineau
funcþii nemeritate. Al. Piru m-a invitat sã pregãtesc
doctoratul sub coordonarea sa, dar l-am preferat pe
Ovidiu Papadima, la Institutul de Istorie ºi Teorie
Literarã �G. Cãlinescu�. În 1971, când mi s-au adus
acuzaþii cã într-o carte pe care am editat-o am inclus
autori indezirabili pentru sistemul de atunci, cerându-
i-se sã-ºi spunã pãrerea, referatul sãu se încheia astfel:
�Profesorul Florea Firan a fãcut istorie literarã� restul
nu intereseazã.� Pãstrez un exemplar din studiul sãu
Literatura românã premodernã, cu autograful:
�Prietenului ºi fostului meu student Florea Firan, cu
vechea ºi aleasa preþuire a actualului coleg � Al. Piru,
26 sept. 1975�.

La licenþã am avut la Literatura românã pe ªerban
Cioculescu, la Limbã românã pe Ion Coteanu, iar
preºedintele comisiei a fost bonomul Alexandru Rosetti,
decanul facultãþii în acea perioadã, figuri proeminente
ale culturii ºi literaturii noastre, care ne-au rãmas
modele, motiv de mândrie ºi admiraþie. Lui ªerban
Cioculescu i-au plãcut cãrþile mele, la trei dintre ele
le-a fãcut ºi cronici favorabile în �România literarã�
la rubrica sa permanentã �Breviar� (De la Macedonski
la Arghezi, 1975; Presa literarã craioveanã, 1838-
1975, Profiluri ºi structuri literare, 1986). Doctoratul,
cum am mai menþionat, l-am susþinut în cadrul

Institutului de Istorie ºi Teorie Literarã �G. Cãlinescu�,
preºedintele comisiei la admitere a fost acad. Al. Dima,
care de fapt m-a determinat sã mã înscriu la doctorat.
Conducãtor ºtiinþific mi-a fost în cei patru ani Ovidiu
Papadima, critic ºi istoric literar, folclorist, cercetãtor
ºtiinþific, spirit erudit, intelectual model pentru
generaþiile care i-au urmat. Informaþiile pe care le-am
cãpãtat în desele noastre întâlniri despre lumea
scriitorilor din perioada interbelicã ºi contemporanã,
despre cultura ºi literatura noastrã, evocãrile despre
G. Cãlinescu, cãruia i-a fost unul dintre apropiaþi, mã
copleºesc ºi acum. ªi nu pot sã nu amintesc biblioteca
sa personalã, o valoroasã colecþie de dimensiuni
impresionante care ar putea concura orice bibliotecã
publicã. De la Ovidiu Papadima am învãþat ce înseamnã
studiul sistematic profund ºi permanent bazat pe fiºe

tematice, unul dintre criteriile importante în elaborarea
de lucrãri ºtiinþifice.

F.P.: Sunteþi unul dintre cãrturarii care au înþeles
de la început cã cel mai bine (ºi poate ºi cel mai
frumos!) este sã-ºi dedice anii de trudã prin arhive ºi
biblioteci pentru valorificare ºi punerea în luminã a
valorilor din regiunea lor natalã. Dovadã concludentã
în ce vã priveºte este lucrarea de doctorat Presa literarã
craioveanã 1838-1975. Apoi au urmat studiile care
aveau sã vã consacre drept cel mai avizat cercetãtor al
vieþii ºi operei scriitorilor din Oltenia (ºi nu numai a
lor) � începând cu volumele De la Macedonski la
Arghezi ºi Pe urmele lui Tudor Arghezi, cu o nouã
ediþie adãugitã sub titlul Tudor Arghezi, treptele
devenirii ºi pânã la, sã zicem, Profiluri ºi structuri
literare, în douã volume sau cel mai recent Portrete ºi
restituiri literare (2014), cuprinzând nu mai puþin de
80 de portrete de scriitori. La acestea se adaugã câteva
lucrãri importante pe care le-aþi iniþiat ºi coordonat,
fiind considerate primele în domeniul abordat: Istoria
Teatrului Naþional (1978), Istoria Craiovei (1977),
alte studii monografice cu bibliografii complete
dedicate revistelor �Ramuri� ºi �Scrisul Românesc�.
Veneaþi pe un teren gol sau era vorba de o arie literarã
culturalã insuficient exploratã pânã la dvs.?

F.F.: Cred cã e vorba de un spaþiu istoric ºi cultural
ce încã oferã surse mereu proaspete care meritã cãutate
ºi puse în circulaþie. Presa aºa de numeroasã ca apariþii
n-a fost cercetatã decât parþial, un studiu amplu care
sã releve valoarea ºi contribuþia în plan naþional nu
fusese încã realizat, încât lucrarea noastrã Presa literarã
craioveanã 1838-1875 a fost bine venitã ºi receptatã
pozitiv de critica literarã în principalele oraºe din þarã.
Ovidiu Papadima, într-un amplu studiu prefaþator o
considera �o strãlucitã demonstraþie a rolului imens
jucat de periodicele comentate în promovarea ºi
îmbogãþirea vieþii culturale ºi literare de pe întreg
cuprinsul þãrii�. Toate lucrãrile amintite de dvs. se
referã atât la scriitorii care aparþin într-un fel de spaþiul
geografic ºi cultural al Olteniei, dar care însã se regãsesc
în plan naþional precum Macedonski, Arghezi, Gib I.
Mihãiescu, Ion Minulescu, Marin Sorescu..., la câteva
zeci de scriitori români din diaspora incluºi într-un
program de recuperare: Pius Servien, Vintilã Horia,
Al. Ciorãnescu, George Uscãtescu, Petru Dumitriu,
Al. Busuioceanu, Matei Cãlinescu, bineînþeles ºi triada
Eliade-Cioran-Ionescu. Fiecare dintre aceste volume
istoria lui, de la manuscris pânã la ieºirea de sub tipar.
Amintesc doar volumul Profiluri ºi structuri literare
publicat în 1986 care dupã tipãrire i s-a interzis
difuzarea pe motiv cã cenzura omisese scoaterea unor

scriitori care nu erau pe placul regimului, precum
Eugen Ionescu, Dimitrie Caracostea, N. I. Herescu,
Radu Gyr, Nichifor Crainic º.a. În cele din urmã, cu
sprijinul lui D. R. Popescu, atunci preºedinte al Uniunii
Scriitorilor, s-a obþinut bunul de difuzat, dar mi s-a
interzis publicarea volumului al doilea.

Dacã dupã absolvirea facultãþii m-am stabilit în
Craiova cu gândul sã rãmân definitiv, cã poate eram
tentat sã fac un pas spre Capitalã unde mi s-au oferit
în mai multe rânduri locuri importante de muncã, între
care cel de cercetãtor ºtiinþific la Institutul de ªtiinþe
ale Educaþiei sau inspector general de specialitate în
Ministerul Învãþãmântului, unde de fapt am funcþionat
aproape ºase ani, a trebuit sã-mi exercit meseria de
profesor ºi implicit de cercetãtor pentru cã cele douã
se îmbinã ºi se completeazã fericit. Am fãcut ceea ce

am ales, cum spuneam, ºi am fãcut-o cu plãcere ºi
pasiune. Aþi remarcat cã mi-a plãcut sã frecventez
bibliotecile ºi arhivele pentru realizarea cãrþilor mele
care au în timp ºi o valoare documentarã. Un prim
rezultat, care a însemnat ºi debutul meu publicistic (în
revista �Ramuri�, nr 10/1965): am descoperit în
arhivele primãriei din Craiova certificatul de naºtere
al lui Alexandru Coºbuc, unicul fiu al poetului ardelean
nãscut în Craiova ºi printr-o întâmplare nefericitã, la
numai 19 ani, a sfârºit în urma unui accident de
automobil în drum spre Tismana, unde poetul venea
deseori însoþit de profesorul italian Ramiro Ortiz când
traducea Divina Comedie a lui Dante. Un caz
asemãnãtor cu al Iuliei Hasdeu, cei doi scriitori, G.
Coºbuc ºi B. P. Hasdeu, trecând prin momente grele
de care au fost marcaþi profund în ultimii ani de viaþã.

Cele mai multe dintre lucrãrile mele, unele
menþionate de dvs., sunt rodul unor cercetãri
îndelungate pentru cã numai astfel puteau fi realizate,
ca dimensiune ºi cuprindere. Craiova este un centru
istoric ºi cultural care secondeazã Capitala ºi Iaºul, de
exemplu, în toate laturile fundamentale ale culturii:
învãþãmânt, teatru, presã, literaturã ºi merita lucrãri
care sã-i ilustreze aceste aspecte. În Craiova au apãrut
de la �Mozaicul� lui Constantin Lecca � prima revistã
din Craiova ºi întreg perimetrul Olteniei întemeiatã în
1838, ºi pânã astãzi � peste 1200 de publicaþii, sigur,
nu toate de valoarea unor �Convorbiri literare� sau a
altor reviste bine cunoscute. Faptul cã lucrãrile mele
au atras atenþia unor critici importanþi precum Ovidiu
Papadima, ªerban Cioculescu, Al. Dima, Al. Piru,
Pompiliu Marcea, Zigu Ornea, Liviu Cãlin º.a. care
au scris favorabil m-a încurajat ºi am putut continua
chiar cu mai mult entuziasm. În acest context se înscrie
ºi descoperirea într-o bibliotecã la o mãnãstire pe colina
Aventino din Roma, a manuscrisului Illustrium
poetarum flores al lui Ioan Inocenþiu Micu-Klein,
precursor al ªcolii ardelene, întemeietorul Blajului
cultural, aflat în exilul de la Roma, data 1753. S-a
întâmplat în stagiul meu de lector în acorduri culturale
româno-italiene la Pisa ºi Roma. Manuscrisul l-am
publicat în 1992 la editura ªtiinþificã din Bucureºti,
în ediþie bilingvã românã-latinã sub titlul Carte de
înþelepciune latinã distins cu premiul �B. P. Hasdeu�
al Academiei Române, la propunerea lui Eugen Simion
ºi ªtefan Augustin Doinaº. Redactorul de carte a fost
cunoscutul istoric literar Niculae Gheran, exegetul
operei lui Rebreanu.
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SCRIITORI DE IERI, SCRIITORI DE AZI

Poemul  lunii  noiembrieZaharia Stancu, gazetarul

Altele, mereu altele

Dimineaþa cãtre ultimul somn

sunt nestatornic
mai nestatornic decât marþea
ºi mult mai nestatornic ca atunci
când îmi ziceai nestatornicule.
Dimineaþa între ultimul somn ºi cutremur,
trupul meu nu mai este al meu
e al tuturor celor ce l-au purtat
nãruindu-l frumos
cu niºte vieþi lungi
ºi iubiri pãrelnice
pânã când, hãrãzit mie
l-am luat la purtare ca nou nouþ.
Fiinþa lui de energii ºi dorinþe
pluteºte în apropierea tentaþiilor
se hrãneºte cu miezul lor de vis
electrocutându-se.
Altele mereu altele
plãcute nestatorniciei lui
apar în ultimul somn
contopindu-se toate
precum o ceaþã cu alta.

Coman Sova,
Debutant, la 22 mai 1921, la numai 19 ani, în

sãptãmânalul Victoria, din Turnu Mãgurele, cu un articol
de atitudine, respectiv un protest la adresa Parlamentului,
care o lãsase pe vãduva lui G. Coºbuc �muritoare de
foame� (Scrieri, 3, Sarea e dulce, Bucureºti, Ed. Minerva,
1975, p. 5), Zaharia Stancu ( n.5 oct. 1902, Salcia,
Teleorman � d. 5 dec. 1975, Bucureºti) va practica
consecvent gazetãria pe tot parcursul vieþii, în paralel
cu exerciþiul prozei (în acelaºi an debuteazã ºi cu un
text literar, în aceeaºi gazetã turneanã Victoria), ºi, la
rãstimpuri, al poeziei. Retrãind peste ani aceste secvenþe
de istorie literarã contemporanã Zaharia Stancu va
concluziona: �Aproape întreaga mea publicisticã din acei
ani a fost protestatarã (s.n.). A fost o publicisticã politicã,
aºezatã pe poziþiile celor sãraci..� (Cuvânt înainte,
Scrieri, I, op.cit., p. XI).

Colaborator literar, ocazional, la Adevãrul literar ºi
artistic (la invitaþia lui A. de Hertz), dar ºi la Foaia
tinerimii, Sãgetãtorul ori Gândirea
(grupare pãrãsitã în 1931) Zaharia
Stancu  îºi va da mãsura talentului
sãu jurnalistic, iniþial în revista Azi
(pe care a ºi condus-o, intermitent,
între 1931 ºi 6 septembrie 1940, când
a fost suprimatã de legionari) ºi
Credinþa, unde s-a remarcat prin
vehemenþa articolelor ce-i trãdau
caracterul violent ºi revendicativ.
Privind peste timp, însuºi Zaharia
Stancu va rememora acest moment
din cariera lui: �La Credinþa erau
Cosma, Banu, Noica, Medrea... Dupã
ce, în iunie-iulie 1934, legionarii ºi-
au impus ºi acolo voinþa, prin Medrea,
m-am mutat la Tempo... (Zile de lagãr,
Socec, 1945, p. 20). Aici, devine
secretar de redacþie, fiind coleg cu
Geo Bogza, un alt performer al
reportajului literar. Urmeazã, de la 1
iunie 1937, aventura Lumea
româneascã, prima sa gazetã proprie,  pe care o scoate
împreunã cu Constantin Clonaru, în paginile cãreia
poartã o polemicã cu rivalul de presã, Universul, condus
de �fascizantul� Stelian Popescu (Mariana Ionescu,
Introducere în opera lui Zaharia Stancu, Minerva, 1985,
p. 229). Suprimatã la 8 februarie 1939 de guvernul
condus de Armand Cãlinescu, gazeta lui Zaharia Stancu
va mai renaºte efemer, cu un titlu schimbat, Revista
românã (1941), fãrã a mai cunoaºte însã succesul anterior.
Dupã rãzboi, va scrie curent la România liberã ºi Ultima
orã, apoi va conduce Gazeta literarã, mai bine de un
deceniu (pânã la 3 octombrie 1968, când îºi va schimba
titlul în România literarã). Practic, se poate spune cã
nimic nu i-a stat în cale �inteligentului, ºiretului ºi
admirabilului, în fond, Zaharia Stancu� (Eugen Simion,
Neuitatul Z.S., în Fragmente critice, I, Cultura Naþionalã,
1998, p. 161), inclusiv în domeniul publicistic unde
�omul a devorat sistemul�. Astfel, era un personaj
�mefient, ieºit din aristocraþia þãrãneascã, mereu agitat,
de parcã ar fi trãit într-un veºnic incendiu� (Simion,
op.cit., p. 163).

Publicistica interbelicã a lui Zaharia Stancu,
concentratã ºi reeditatã în seria Însemnãrile ºi amintirile
unui ziarist (1955, 2 volume, I, Sarea e dulce, II, Cefe de
taur), reluate ºi în seria Scrieri (op.cit., vol. 3 ºi 4, 1973)
indicã o preocupare pentru senzaþional, pentru
deformarea caricaturalã a realitãþii. Acest aspect nu a
scãpat criticii. Marian Popa chiar constata, în
Dicþionar(ul) sãu de literaturã contemporanã: �Mai ales
în perioada interbelicã Zaharia Stancu se manifestã cu o
violenþã pãtimaºã, atacând filonul social, politic ºi moral,
dezvãluind corupþia ºi afacerismul, dar ºi mizeria ºi
promiscuitatea claselor de jos (op.cit., Albatros, 1977, p.
520). Principalele personaje vizate sunt politicienii
vremii, dar ºi unii gazetari care, la fel precum Pamfil
ªeicaru �spurcã pãmântul cu picioarele lui crãcãnate�
(În patru labe). Altul �confundã zilnic pruna cu portocala
ºi gambeta cu galoºul� (Scuipãtori). Trei cunoscuþi
politicieni, George Brãtianu, Armand Cãlinescu ºi Viorel
Tilea sunt �trei pecingini ale democraþiei�, în vreme ce
altul înspãimântã prin excesele urieºeºti: �Guºa i se

Marian Nencescu

revarsã peste piept în cute groase, pieptul peste pântec ºi
pântecul peste genunchi. Ochii, ca niºte jumãri, îi înoatã
în grãsimi, iar buzele, slinoase, þin între ele o havanã
trupeºã, semnul belºugului ºi al puterii� (Trei figuri: Dinu
Brãtianu, Grosz Cagero ºi Guþã Tãtãrescu). Modificãrile
anatomice, transferul animalier conduc personajele
stanciene spre un veritabil �bestiar politic� (Mariana
Ionescu, op.cit., p. 236). Aproape cã nu ne mai mirã dacã,
pe la întruniri, politicienii �încep sã mugeascã, sã behãie,
sã mãcãie, sã guiþe ºi sã ne împuie minþile cu minciuni�
(Cinci sute de mâini). Un alt personaj caricaturizat este
directorul Regiei Monopolurilor Statului, care �chiar
începe sã murgeascã când inspecteazã câmpurile de
tutun, ºi nu ne-ar mira sã-l surprindem pãscând pe ascuns
câte o gurã de iarbã de pe marginea drumului� (Sarea e
dulce). Trebuie sã recunoaºtem cã imaginea �miniºtrilor
ierbivori care pasc pajiºtile înflorite cu hârtiile albastre
ale bugetului� (Eminamente ierbivori) este de un sublim
total. Finalul, nu este nici el mai prejos: �Ne rugãm

primului ministru ca la remanierea ce se
anunþã sã dea Departamentul agriculturii
celui mai mare bou, ºi sã dea ºi cele douã
secretariate la doi viþei. Astfel, am vedea
cum îºi întind boturile umede la bugetul-
vacã...�

Nici viaþa universitarã nu e feritã de
vicii. Dacã la Bucureºti, Bazilescu-tatãl
�ºi-a abonat fiul la catedrã�, ºi la Oradea,
Angelescu-tatãl i-a gãsit fiului �o
dolofãnie�, tocmai la Drept, în vreme ce,
la Târgu-Mureº �mânjii liberali bat
câmpii ºi se balegã în melonul lui
Tãtãrescu� (Ispãºirile lui Tãtãrescu).
Þinta predilectã a pamfletarului este însã
Gheorghe/ �Guþã� Tãtãrescu (1912-
1957), caracterizat drept �un bun gurist�,
cu botul sãu �pudrat, de maimuþã�.
Pãlãria, melonul ori gambeta sunt
accesorii vestimentare nelipsite din
aceste portrete publice: �Nouãsprezece
pãlãrii tari, englezeºti, fabricate la

comandã sunt emblema noului Consiliu de Miniºtri�
(Nouãsprezece pãlãrii). La fel, politicienii sunt descriºi
prin excesul ponderal: Unul e �gras ºi inutil�, altul �o
balenã proptitã�, iar altul �gras ca un urs polar�. Alte
metafore ne trimit spre zona pestilenþialã. Dacã Tudor
Arghezi, în Tablete din Þara de Kuty susþinea cã trãim în
epoca omului lighean, Zaharia Stancu pluseazã: �Hotãrât
trãim în vremea omului-lighean, ca ºi a omului-perie, a
omului-hârdãu ºi chiar a omului-scuipãtoare�. Gazetarul
chiar a identificat un astfel de om extrem, în anturajul
lui Ion Mihalache: �Domnul Mihalache s-a plimbat o
vreme cu mâinile la spate prin apartamentul sãu, pânã s-
a împiedicat de o scuipãtoare cu voce (s.n.). A ridicat-o
ºi a pus-o imediat în funcþia de Secretar al tineretului
P.N.Þ.-ist din Capitalã�. Alt erou ubicu este �Guþã�
(Tãtãrescu): �A fost guvernul Miticã, apoi a venit Costicã.
Acum e Guþã. Mâine va fi din nou Miticã, apoi Costicã,
ºi va veni iar rândul lui Guþã...� (Ce se va schimba  ). Cu
totul, asistãm la o �cohortã de discursuri ale lui Guþã, cu
care ne mai amuzãm oleacã, dupã pilda veselei operete
vieneze Þara Surâsului (Guvernul guriºtilor).

Cu totul, pamfletele politice ale lui Zaharia Stancu
indicã o situaþie politicã anormalã, degradatã în care
animalele, înlocuiesc, figurat vorbind, oamenii. Asistãm
la un veritabil transfer de personalitate, vãzând cum
persoane cu funcþii politice se gudurã, intrã în cãlduri. În
imensa canisã, care e Capitala, câinii iau locul oamenilor:
�Creºtem câini ºi-i expunem în expoziþii, asta pe când
Bucureºtiul e plin de copii flãmânzi goi ºi cu râie� (Câini
ºi oameni). Este o lume profund deformatã, swiftianã,
vituperatã cu tonuri sarcastice: �De ce nu organizeazã
nimeni expoziþii de copii sãrmani?� Lucid, orgolios ºi
aspru în aprecieri, Zaharia Stancu nu simte în aceste
pamflete amare nevoia sã schiþeze nici un gest de duioºie.
El este, gazetãreºte vorbind, un sceptic cerebral, un
moralist ce-ºi cenzureazã propriile emoþii.

Neîndoielnic, între textele publicistice din Secolul
omului de jos (1946) ºi cele din Pentru oamenii acestui
pãmânt (Articole, constatãri ºi interviuri, 1971) existã o
legãturã funciarã. Izvorâte parcã dintr-o frustrare
freudianã, am spune, textele cu conþinut politic ale lui

Zaharia Stancu mãsoarã distanþa istoricã dintre pãdurea
pierdutã odatã cu durerile înãbuºite ale trecutului ºi setea
pentru dreptate. Pe când o lume bolnavã se prãbuºeºte,
�plebeul� Stancu se grãbeºte sã îmbrãþiºeze alte valori.

Cu precizarea cã patriarhul literaturii moderne, de la
naºterea cãruia s-au împlinit 115 ani, nu a pãrãsit
niciodatã gazetãria propriu-zisã, romanul Ce mult te-am
iubit (1968) �cea mai bunã carte a sa�, în opinia lui G.
Dimisianu, fiind deopotrivã creaþia unui gazetar dublat
de un romancier ºi un poet, vom conchide cã opera
jurnalisticã a lui Zaharia Stancu a fost un gest purificator,
un ritual de salvare din imediatul politic, fapt ce confirmã
opinia lui Marin Preda cã Zaharia Stancu s-a pretat toatã
viaþa jocului/jocurilor cu moartea.
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� Dracula ! ºopteºte padre Sebastian când norul de

cerbi se ridicã cu foºnet din pãdurea de momâi îngheþate
în vârful þepuºelor orânduite ostãºeºte pe ºase rânduri,
trei pe stânga ºleahului Târgºorului, trei pe dreapta lui.
Palida luminã a lunii datã în scapãt zãbreleºte zãpada
licãlitoare ninsã din proaspãt cu umbrele subþiri ale
þepelor, având în vârf hoiturile negre ale oºtenilor lui
Hambza, beyul de Nikopol. Undeva, nu prea departe în
lunca Ialomiþei, urlã prelung ªtirba, lupoaica bãtrânã,
spaima mãrginaºilor. N-a vãzut noaptea isprava vel
armaºului, care ziua aratã cumplit. Chipurile pãgânilor
ciuruite de ciocurile corbilor, gãvanele ochilor goale,
dinþii rânjiþi în gurile fãrã buze, straiele flendurite de
crivãþ stând înþepenite de geruiala zorilor, haitele de câini
bântuind locul sã lingã cheagurile de
sânge, stolurile de corbi, de ciori vinete,
de coþofane, cârâituri, nu se mai sperie
nici zburãtoarele învãþate la ospãþ, nici
câinii. Noaptea ºi-a vãzut pedeapsa. Îl
simte pe hospitalier înfiorându-se în ºube
din blãni de lup.

� Madona!
Pare cã omul se zgribuleºte în el însuºi,

cu toate cã nu-l aºteaptã þeapa. Sã fie frica
ajutorul pe care dupã trei zile de sfat cu
padre Sebastian însuºi ºi-l va da în locul
celui fãgãduit de acel papã învãþat ºi de
Mateiaº craiul care se rãsfãþa în ospeþe ºi
danþuri dupã cum i-a spus padre, care n-a
prins de veste cã Apusul ar rãspunde
chemãrii papale la cruciadã.

� Pe Sfânta Fecioarã, îmi ajunge, fiule.
�Chircit pe scãunaºul din faþa sobei, ca nicicând în

aste trei zile, padre tace. A deschis uºiþa ºi jãrãgaiul îºi
joacã lumina pe faþa lui tãbârcitã de vreme. ªi vremuri.
N-are nimic din trufia cu care l-au obiºnuit solii crãieºti.
Nu face reverenþa micã, nici reverenþa mare, poartã o
sutanã dintr-un fel de camelot negru, tichie albastrã-
albastrul fiind culcarea �hanului�-a înþeles greu ce
înseamnã acel �auberge� al limbilor, cavalerii Sfântului
Ioan din Rhodos fiind împãrþiþi pe �limbi�, fiecare limbã
având hanul ei, un turn ºi un zid de apãrat, toate limbile:
italieni, nemþi, franþoji, ispanioli acestei aºezãri pe
�limbi� ºi nu de-a valma ºi amestecaþi cum sunt joldunarii
lui care învaþã greu poruncile cãpitanilor, câteodatã
fãcându-se cã nu le pricep. Este ºi un izvor de mândrie ºi
de vitejie în luptã, fiecare �limbã� silind sã-ºi cinsteascã
steagul mai presus decât celelalte �limbi�, aºa cum a fost
în rãzboiul de patru ani cu egipþienii veniþi pe corãbii sã
supunã insula pe care Hospitalierii Ioaniþi au cumpãrat-
o acum mai bine de o sutã de ani. Povestea i-a spus-o
padre la întâia solie privatã, marþi seara, vorbind cea mai
bogatã ºi pestriþã limbã. Biniºor turceºte, greaca nouã,
italieneºte, levantina de port, când se poticnea, á la
soldato ºi când nu rãzbea, latineºte, nesuferindu-l tãlmaci
pe Rudolf Marsza, drãcuind ardeiat �hanul� nemþesc
pentru îngâmfarea ºi însingurarea lui : � asta � i-a arãtat
o crestãturã în falcã, mi-a fãcut-o cavalerul von Bûlow,
cocostârcul crãcãnat, când i-am cãlcat umbra. Faþa lungã,
pungitã, buzele uscate, sprâncenele pãscute de nu se ºtie
ce jivinã, dinþii ieºiþi în afarã, pare cã puºi pe muºcate, n-
are nimic ostãºesc în el ºi în pofida urâþeniei, vorbind
repede, pomenind toþi dracii, bãtându-ºi joc de pohfala
magnaþilor lui rex se face dacã nu frumos, mãcar plãcut.
Îi zice �fiule�. Plãcut se face când îºi dovedeºte lãcomia
de a ºti. De a afla. A ciocãnit ulcioarele Alexandrei de pe
poliþa sculptatã, mai ales pe cele de nuntã cu cai înaripaþi.
A cercetat blidarele. Pãretarele. Maramele. Þuþuia din
buze precum cã a vãzut aºa ceva în Rhodos, la Lindos,
mitropolia semãnând cu biserica din , nu þine minte de
unde, s-a învârtit prin odaia de tainã, a mirosit blãnurile,
pe cea de râs a întins-o cercetând-o îndelung, râcâind-o
sã vadã dacã nu e vopsitã : mm � Hm, bine va sta în
chilia mea, dacã am sã ajung s-o mai vãd, a spus punându-
ºi blana pe umeri.

Îl lasã cu gândurile lui. Este a treia întâlnire de tainã în
care hospitalierul nu ºi-a mãrturisit solia. Îl pãtrunde
blând cãldura mângâioasã care-i ºterge priveliºtea hâdã
a oºtirii lui Hamza Çiakârdibaºi, beyul de Nikopol. Padre
pare cã þâºneºte de pe scãunaºul ciobãnesc cu trei
picioare.

� Ce aºtepþi, principe, de la rex, taie cu alt glas, aspru
ºi zgrunþuros. Asta vrea de trei zile. Sã spunã ce doreºte
de la seniorul cãruia nu i-a fãcut încã jurãmântul de
fidelitate. ªi de la papa ºi cruciaþii lui despre care n-a
ajuns aici nici mãcar o pãrere de zvon cã s-ar tocmi de
cruciadã undeva în Apusul cel papistãºesc. Fãrã o vorbã
aduce charta desemnatã de Mersza dupã chãrþile lui
Paulum Sanctinus Ducensis. O desfãºoarã pe masã : mm
� prea bine cunoscând Paulus Sanctinus pãrþile de la
miazã zi de Dunãre, spune ºi pare cã l-a opãrit pe ioanit
: mm � aha, ventrilocul acesta cu trei guºi, sicofantul cu
nãdragii cãzuþi în vine, þambalagiul care-i prosteºte pe
conþi ºi baroni, ba ºi pe duci ºi regi cu zmângãlelile lui
neghioabe, mâncãtorul acesta de broaºte care n-a vãzut

marea, care n-a gustat-o, care nu ºi-a vãrsat maþele pe o
punte în furtunã, viermele ãsta de uscat care a scris din
burta lui umflatã DE BELLO MARINO, principe, pe toþi
dracii în frunte cu Belzebut, sper cã eºti atât de deºtept
sã nu crezi o iotã din pãlãvrãgelile lui scrise dupã nopþi
de beþie ºi preacurvie � ce va fi având cu bietul Paulus
Sanctinus Ducensis nu se ºtie de-l bãlãcãreºte în toate
limbile Rhodosului ºi � altele ºi altele nu ºtie �deºtept
mascalþonul, mâncãtorul de broaºte, scoate aur din pana
lui jumulitã ºi te gândeºti cã se gãsesc destule capete de
fier care sã încerce pe pielea lor sfaturile ºarlatanului�Se
vede principe cã nu l-ai luat în seamã pe comediant.
Dacã-l ascultai, m-ar fi plimbat Hamza cu sania sã mi te
arate cocoþat în vârful þepii ocãrând corbii.

Padre avea ºi nu avea dreptate, se rãcorise, i-a turnat

însuºi vin negru de Sâmbureºti ºi în turca lui aleasã : mm
� prea cinstite ºi, din noaptea asta, prea iubite padre ºi
sol crãiesc Sebastian�

� ªi atât principe, uitându-mã eu pe mine însumi�Mã
copleºeºti.

� Ostatic fiind la sarayul iubitului meu pãrinte de
suflet, sultanul Murad al doilea, am avut dascãli
nepreþuiþi care, spre a lor pagubã, m-au învãþat cum sã le
bat oºtile�Îºi dã seama cã retoriceºte, cu toate cã lui
padre îi strãlucesc ochii mici, negri, curioºi ºi
iscoditori�Îi spune cã a înþeles ce era de înþeles din
historia rãzboaielor Casei lui Osman. Cã ºtie care au fost
pricinile înfrângerii cruciaþilor, armiilor cavalerilor, ba
chiar ºi ale apãrãtorului creºtinãtãþii, seniorul lui,
voievodul Iancu de Hunedoara.

� Numeºte-le, ºopteºte padre.
� Trufia. Neascultarea. Necunoaºterea duºmanului.

Înþepenirea în armurã. Rãmânerea la spadã ºi lance. La
ºarja cãlãrimilor. Oarbã. Doar cât se vede prin ochetele
coifului.

� Adicã, cât a înþeles broscarul Sanctinus, mormãie
padre. Ascult cu sfinþenie, principe.

� Cine i-a luat capul, ºopteºte, vestea neaºteptatã
rãsturnând în clipã tot ce plãnuise în legãturã cu trecerea
la rex. Cum de n-au aflat ai lui ? Bursucul. Marele armaº.
Voicu Dobriþa. Îl nãvãlesc întrebãrile. Nedumeririle.
Avându-l socru pe Niger, pe vãduva Iancului un fel de
mãtuºã, lesne ar fi fost sã-l þinã în frâu pe rex. Aºa ? A cãzut
pe mâna miºelului. La voia lui. Fãrã Niger trecerea la rex
este mai rea decât târguiala cu Fatih. Spumegã în sine.

� Fatih i-a luat capul, fiule. Pe toþi sfinþii, te-am
tulburat. ªtiam laBuuda de prietenia voastrã. De
legãmântul vostru care-l îngrijora pe rex.

Ascultã abia stãpânindu-se sã nu-l cheme la poruncã
pe marele armaº. Stãpâneºte-te sã poþi stãpâni îºi spune,
în lanþuri am sã-i ferec pe miºei.

� Era aprig. Straºnic oºtean. Mã apãra dincolo de
munþi. Dumnezeu sã-l ierte, spune, închinându-se cãtre
icoana Sfântului Gheorghe, o clipã simþindu-se atârnat
în gol�straºnic s-a purtat la Belgrad sub steagul
cumnatului, al Iancului�vorbeºte sã-ºi ascundã
tulburarea. Neliniºtea. Nu se poate da pe mâna acestui
padre papistaº, de patru ani în slujba lui rex din porunca
papei. Ce a înþeles, ce n-a înþeles padre, iatã cã se simte
dator sã-l deretice pe Niger cu un fel de laude acre, cã
dupã ce i-a cãlcat pe saºii Sibiului, supãrându-l pe rex,
cum tu l-ai supãrat, cu de la sine voie ºi trufie a adunat
gloatã flãmândã de prin Boemia ºi unii fugãriþi din
Bosnia zicându-le cruciaþi, cu slujnicii lui, trâmbiþând
cã însuºi Iancu voievod ºi cumnat l-a jurat la Zemun, pe
patul de moarte, sã-i ia spada ºi sã isprãveascã ce-a
început el. Cu glota lui de patru mii s-a pornit fãrã nici o
socotealã de la Belgrad spre Vidin unde l-a ajuns
Mihaloðlu i-a spulberat adunãtura de ziºi cruciaþi, o parte
i-a înecat în Dunãre, altã parte a robit-o cum pe Niger l-
a robit la Istanbul, unde Fatih a poruncit sã i se taie capul
ºi sã i se punã în par la Ak-medean spre luare aminte�

� Ca sã ºtii, fiule, cã avem ºi noi ochi ºi urechi la Fatih,
nu numai Fatih la noi�

� ªi rex ? Nu ºi-a rãscumpãrat unchiul care l-a suit în
scaun ?

� Uitarea este arma regilor, fiule. Ciudat. Are gustul
înfrângerii, ca ºi când pe el l-ar fi robit Mihaloðlu Ali bey
aflat, dupã ºtirea primitã de la vlahul Balaori, la Semendria.

� Astãzi, acolo în Rhodos nu ne temem de Fatih, cu
toate cã a nãscut o flotã. Dar  mâine ?...Ce îi ceri lui rex?

� Asta îþi este solia ?
� ªi asta !
� Mai ales �ªi asta� voi a o ºti !...
� Încã n-am plecat, principe.
ªi-a orânduit totul, vel armaºul Ion Stoica ajutându-l

sã-l cunoascã mai bine pe acest sol care-i spune cã desigur
Fatih are iscoadele lui în insulã, cã îl roagã sã-i
amãnunþeascã cum a cucerit Fatih Constantinopolul,
când în Rhodos se ºtie câþi ani s-a þinut asediul de cãtre
tatãl lui Fatih, mai ales dacã are ºtiinþã despre cum ºtiu
turcii sã sape pe sub zidurile cetãþilor sã punã furnale
pyrotehnice spre a le surpa, dacã au anume instrumentul
sã cãlãuzeascã sãpãtorii pe sub pãmânt ºi acum ascult

care este auxilium dorit, ºtiind cã rex este ofensat cã n-ai
depus jurãmântul de fidelitate, cã ai pârjolit ºi trecut
prin sabie atât posesiunile coroanei, cât ºi pe cele ale
oraºelor Sibiu ºi Braºov, care nu puþin aduc visteriei regale
cam subþiatã de gustul regelui pentru serbãri, luminaþiuni,
danþ, cortegii împodobite, curtea lui de muzicanþi,
jucãtori de pallone ºi mâncãtori de broaºte � cuvântul
regilor nu îngraºã pe nimeni principe, aºa cã ascult.

� Iartã-l pe prietenul tãu Paulus Sanctinus Ducensis ºi
sã vedem ce spune charta, însumi încredinþându-mã cã
mãsurãtorile lui în mile italiene ºi zile de mers cãlare
sunt adevãrate.

� Aproposito, principe. Ce-am vãzut în noaptea asta ºi
m-am cutremurat este o rãzbunare ? O pedeapsã ? Nu
este grozav de generos sã-þi ridici prizonierii în þeapã.

� Dupã cum nici sã-i fereci lopãtari la galere, padre. În
þeapã stã cel mult trei zile ºi trei nopþi. La galere ?...Câte
puþin din tot ce-ai spus ºi încã ceva. Au ales patru iuzbaºi,
cetaºi, au vãzut tragerea în þeapã � eram peste Dunãre �
marele armaº a poruncit sã lise taie urechile, dupã care
au fost dãruiþi cu sanie ºi cai, merinde, câte un taler de
aur ºi cu alai i-a trimis la Fatih, împãratul lor. Spre ºtiinþã.
Îl cunosc pe turcul de rând. Oºteanul de rând. Este câinos
doar când îl aþâþã derviºii rotitori. Crede în djinii,
sufletele morþilor. Nu de sabie se teme. De djinii se teme.
De trãznete. De grindinã. De mânia lui Allah. Traºii în
þeapã nedereticaþi de hogii lor, înºiºi se fac moroi. Stafii.
Bântuie pe la sãlaºele lor. Spaima, padre. Frica. Asta este
ajutorul pe care singur mi l-am dat. ªi acum, ce ne spune
Paulus Sanctinus ?...În fiecare zi padre cel iscoditor � i-
a spus marele armaº � având strajã doi zdrahoni, nici
cãlugãri dupã port, nici oºteni cu toate cã aveau la botfori
pinteni mari de fier, a bãtut piaþa, dughenele, bisericile,
cârciumele, a târguit fleacuri, fluiere, ºtergare, un urcior
de nuntã, ºase blãniþe de veveriþe, un cojoc rucãrean,
linguri ºi un cãuº din lemn de tei lucrat cu înflorituri din
daltã subþire, a cercetat preþurile, ba, a adãstat o toanã la
hanul târgului, a mâncat cârnaþi groºi de porc, poate a
cercetat totul sã-i zugrãveascã mai marelui sãu, papa cel
învãþat, starea Þãrii Româneºti. Sau a fãcut-o pentru sine.
Sau pentru rex. Într-un fel, aceastã cercetare i l-a apropiat.

� Paulus Sanctinus ne spune cã rex ºi cruciaþii ar putea
lua lesne calea Belgradului ºi drumul Stambulului. Am
credincioºi în munþi care de pe acum tulburã chervanele
de sãnii ale oºtilor pãgâne. Din �oberj� de limbã
vlahã�Padre se însenineazã. Aici la aripa stângã, IO,
cãtre Edirné. Care am curãþat malul Dunãrii de aici, pânã
aici. Aratã de la Hârºova la Vidin. Veniþi ! Nu vã târguiþi!
O oaste. O cãpetenie. La stânga mea, vãrul ªtefan, pe
þãrmul mãrii�Padre. Nu câteva bãtãlii trebuie câºtigate.
Vrea creºtinãtatea liniºte ? Numai dacã-l aruncãm pe
turc de unde a venit. Charta lui Snctinum este cea mai
bunã povaþã. Cel mai bun auxilium.

� ªi tu ?
� Leafã pe un an pentru o mie de cãlãreþi. Nu înzãoaþi.

Nu încoifaþi. Cãlãreþi uºori, învrãjbiþi de asuprirea
timarioþilor. A subaºilor din fiecare sat ºi târg. Sã am
pace peste munþi. Sã-i izgoneascã pe uneltitori.

� Atât ?
� Atât ! Dar nu mâine. De ieri !
Focul abia mai pâlpâie în jãrãgaiul mocnit.
� Nu charta lui Sanctium ne povãþuieºte. Tu, principe,

spune padre turceºte, limpede ºi apãsat.

IARNA (1462)

Radu Theodoru

(fragment din romanul istoric-documentar VLAD ÞEPEª)

(în pregãtire)
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CRITICÃ LITERARÃ LA KM 0

Despre prezenþa tot mai pregnantã a autorilor târgoviºteni în arena literarã am mai

scris în revista noastrã. ªi de fiecare datã am fãcut-o cu sentimentul cã în aceastã veche
cetate a culturii româneºti Târgoviºte, are loc o fericitã ºi exemplarã continuare a unor
tradiþii de secole, grãitoare pentru miºcarea spiritualã de aici ºi totodatã semnificative
ºi pentru întreaga þarã.

Enciclopedii, dicþionare, istorii etc., elaborate fie individual, de cãtre un singur
autor, fie de cãtre colective de cercetãtori locali, alcãtuiesc la ora actualã o bibliografie
demnã de toatã lauda ºi totodatã exemplare.

De curând ne-a sosit la redacþie un volum masiv (Târgoviºte. Ore astrale ale cetãþii),
care vine sã completeze în chip fericit, benefic o viziune largã ºi complexã asupra
acestui oraº cu pregnantã personalitate culturalã (ºi nu numai) � o carte care ar trebui
sã nu lipseascã din nicio bibliotecã ºi totodatã ar trebui rãsfoitã mãcar din când în
când de cãtre toþi cei ce iubesc trecutul patriei ºi valorile ei de ieri ºi de azi.

Autorii volumului sunt Victor Petrescu ºi Mihai Stan, douã nume care s-au impus atenþiei
opiniei publice de azi mai multã vreme, prin cãrþi solide, bine documentate ºi judicios
alcãtuite, redactate dintr-o mare dragoste a lor faþã de urbea în care îºi desfãºoarã activitatea
ºi care ocupã prim-planul cercetãrilor ºi investigaþiilor întreprinse de-a lungul vremii.

Dl. Victor Petrescu, deþinãtorul unei bibliografii în care figureazã mai multe lucrãri
(dicþionare, studii, monografii etc.), fost director al Bibliotecii judeþene �Ion Heliade
Rãdulescu� aproape cã nu mai are nevoie de prezentare, întrucât s-a remarcat de multã
vreme prin seriozitatea ºi acribia lucrului sãu de investigator al trecutului, dar ºi al
prezentului cultural al oraºului de la poalele Turnului Chindiei.

Aºiºderea, dl. Mihai Stan, prozator ºi publicist cu mai vechi state de serviciu ºi în

materie de istorie ºi criticã literarã, managerul Editurii �Bibliotheca� � o instituþie ce
a devenit, de-a lungul a douã decenii împlinite de curând, un veritabil centru cultural
� (editor de carte ºi de reviste, organizator de festivaluri ºi alte activitãþi, atât în þarã
cât ºi peste hotare, mai ales în Basarabia) are creditul criticii ºi al cititorilor pentru o
astfel de lucrare, neaflatã la îndemâna ºi priceperea oricui.

Târgoviºte. Ore astrale ale cetãþii (Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2017) cuprinde,
într-un format academic ºi în nu mai puþin de 740 de pagini �o prezentare exhaustivã a
vieþii politice, sociale, culturale ºi religioase, revelatoare pentru existenþa multisecularã
a Târgoviºtei. �Un prim capitol � precizeazã autorii în Argumentul cãrþii � subliniazã
fapte, întâmplãri, reflectate în scrierile lor de diverºi cãlãtori strãini martori ai
evenimentelor�Sunt prezentate, de asemenea, tradiþiile de curte, ceremonialele
religioase, militare, în contextul mai larg al datinilor ºi tradiþiilor poporului român, dar
ºi legãturile cu alte medii spirituale, interferenþa acestora�Urmeazã apoi prezentarea
unor pagini din cronicile medievale româneºti�Paginile document se împletesc aici cu
cele având caracter memorialistic, scrise cu talent ºi pasiune�În logica lucrãrii, am
considerat sã inserãm studii, articole despre ore scrise de-a lungul anilor, de istorici,
istorici ai culturii, în special de cercetãtori locali ai ultimelor secole. Cea de a patra parte
a crestomaþiei noastre ilustreazã o mare parte a contribuþiei aduse de scriitorii multor
generaþii, ce au scris pagini document (poezie, prozã, eseu) despre existenþe oraºului,
aºa cum au perceput-o ei. Textele selectate evidenþiazã rolul ºi locul Cetãþii de Scaun a
Basarabilor în istorie ºi, în mod deosebit, în cultura naþionalã�.

Ca modalitate de orânduire a textelor, autorii au optat, cum era ºi firesc, pentru
criteriul cronologic, începând cu Johann Schiltberger (1381 � dupã 1438) � de la care
s-a pãstrat cel dintâi text despre cetatea Târgoviºtei ºi pânã azi, la autori de ultimã
oarã, fragmentele din articolele sau lucrãrile acestora din urmã fiind preluate din
volume, dar ºi din publicaþii investigate cu rãbdare ºi multã atenþie de cãtre autorii
crestomaþiei. Se oferã astfel, o imagine globalã a cetãþii, vãzutã din multiple unghiuri
ºi în toate devenirile ei istorice.

Se poate spune, fãrã a exagera cu nimic, cã avem a face cu mult mai mult decât o
simplã culegere de texte. Avem, în fapt, o monografie semnatã de zeci de autori ºi
totodatã o biografie, o istorie de un tip cu totul aparte, fiindcã unghiurile din care a
fost/este privitã aceasta nu numai cã diferã unele de altele, ci se completeazã reciproc,
de la un semnatar la altul ºi paginã cu paginã.

Privitã nu dintr-un alt punct de vedere, cartea d-lor Victor Petrescu ºi Mihai Stan ne
apare ºi ca un mare spectacol, cu scene ºi desfãºurãri multiple, dupã epoci ºi evenimente,
dupã întâmplãri ºi fapte la care cei ce le-au descris au participat nemijlocit, dându-ne,
în acest chip dovada unor martori oculari, mai greu sau chiar imposibil de combãtut.

Ar mai fi de remarcat cã, aflaþi în faþa unui material foarte bogat, cei doi semnatari ai
cãrþii au cãutat sã grupeze autorii ºi textele în câteva mari capitole (Cãlãtori strãini,
Cronicari, Istorici ºi istorici ai culturii, Literaþi) � ceea ce uºureazã consultarea
crestomaþiei de cãtre cei interesaþi de un aspect sau altul al Târgoviºtei de ieri ºi de azi.
O bibliografie care, ne încredinþeazã d-nii Victor Petrescu ºi Mihai Stan, �propune
selectiv o serie de autori mai mult sau mai puþin cunoscuþi precum ºi lucrãrile lor,
accentul punându-se ºi pe cele apãrute în plan local, pentru a fi mai bine cunoscute. Se
întregeºte cadrul ºtiinþific al demersului nostru precum ºi cel documentar. Pentru
completarea crestomaþiei s-a folosit o bogatã iconografie pentru toate momentele de
mare încãrcãturã, în special culturalã (Curtea Domneascã, Mitropolia, bisericile,
mânãstirile, casele vechi, ansamblurile de arhitecturã, clãdirile ale instituþiilor
reprezentative º.a.) sau portrete ale autorilor antologaþi ºi operele lor reprezentative�.

O scurtã notã biobibliograficã a autorilor orienteazã cititorul cât mai exact atât în imaginea
generalã pe care ºi-o poate face, despre contextul în care a apãrut scrierea respectivã.

Alcãtuit dupã norme ºtiinþifice respectate cu stricteþe, bine articulate din toate
punctele de vedere, acest nou volum este o lucrare fundamentalã, de valoare ºi interes
incontestabile.

Analecte ºi
semnificaþii

Florentin Popescu

Tot mai inconfundabilul prozator tomitan Iorgu Paraschiv îºi concepe recentul

sãu roman Camarazii (Ed. Ex Ponto, Constanþa, 2017), în trei pãrþi, sau cãrþi,
surprinzându-ºi personajele în diverse ipostaze, la intervale de 20 de ani, cum ar
spune Alexandre Dumas (Vingt ans après), respectiv dupã 40 de ani, de la demararea
relatãrii. Analogia cu trilogia Muschetarilor se susþine ºi prin aceea cã personajele
din aceste cãrþi vor fã cãlãuzite toatã viaþa de un spirit romantic justiþiar. Glisarea
de la subiectiv ºi autobiografic spre discursul obiectiv prin excelenþã e evidentã. În
cea dintâi carte sunt trecute în revistã întâmplãrile savuroase trãite de elevii unei
promoþii de elevi ai Liceului Militar de Marinã �Alexandru Ioan Cuza� din
Constanþa. Majoritatea acestor elevi vin din mai toatã þara, fapt explicabil prin
aceea cã aici aveau asigurate condiþii de studiu, situaþia lor materialã de acasã
nepermiþându-le multora sã urmeze alte ºcoli. Citind romanul lui Iorgu Paraschiv,
gândul te poartã, deopotrivã, ºi la Ciºmigiu et comp., cartea lui Grigore Bãjenaru
care a fermecat mulþi adolescenþi ce s-au regãsit, cu siguranþã în eroii care, dupã o
adolescenþã a tuturor ºotiilor ºi farselor ºcolare posibile, vor deveni brusc, într-un
context istoric deloc fericit, combatanþi pe front ºi-ºi vor da viaþa, mulþi dintre ei,
pentru gloria ºi neatârnarea neamului.

În cea de a doua carte, purtþnd un titlui identic cu volumul median din trilogia
francezã mai sus citatã, sunt rememorate scene din viaþa scafandrilor specializaþi în
recuperarea cadavrelor celor înecaþi în Marea Neagrã sau în Dunãre. Sunt scene de
mare tensiune psihicã, precum cea despre ranfluarea pasagerului �Mogoºoaia� izbit
în anul 1989 de un convoi de barje bulgãresc, accident fluvial în care ºi-au gãsit
sfârºitul tragic peste 200 de oameni. Camarazii este o carte despre solidaritatea
oamenilor mãrii, ca ºi despre sensibilitatea acestor oameni, duri în aparenþã prin

meseria pe care o practicã, în faþa morþii când nu-ºi mai pot stãpâni lacrimile atunci
când povestesc scenele coºmareºti la care au fost martori sau în care s-au implicat
efectiv. Scufundãtorii trãiesc nu o singurã datã situaþii-limitã ºi asistã la fenomene
stranii cum ar fi cutremurul de pãmânt ce face sã fiarbã apa adâncurilor ºi sã se lase
un întuneric insondabil.

Cartea e scrisã în mai multe registre romaneºti, printre acestea un loc aparte fiind
cel etichetabil de roman de spionaj. Dupã eºecul aderãrii þãrii noastre la NATO,
comandorul Cezar Cojocaru e trimis de ºefii sãi într-o misiune la întrunirea
europeanã de la Atena. Pasajele descriptive, de interes turistic ºi cultural, alterneazã
cu cele de filãri, urmãriri, încãierãri cu bande de cheflii drogaþi, rãpiri spectaculoase,
microfoane ascunse în cadouri oferite participanþilor etc. Autorul e un bun observator
ºi el exceleazã pe tot cuprinsul cãrþii în realizarea unor pasaje de mare acurateþe. De
regulã, aceste pasaje, învãluite într-un abur de mister, deschid capitolele respective,
personajul care traverseazã acest tablou nu are o identitate bine precizatã, aceastã
urmând sã fie precizatã pe parcurs, dupã ce cititorul a parcurs, strategic, o stare de
curiozitate care l-a intrigat nu o singurã datã ºi i-a þinut toate simþurile în alertã.
Acest tip de tehnicã narativã face mereu casã bunã cu procedeul suspansului bine
dozat ºi mereu incitant.

Romanul de acþiune se îngemãneazã în egalã mãsurã cu cel de dezbatere,
personajele, fie în grup, fie doi câte doi, abordând probleme de interes naþional ºi
internaþional, cum ar fi globalizarea, patriotismul, de care unii fac paradã sub lozinca
�Noi nu ne vindem þara�, corupþia scãpatã de sub control, lãcomia aleºilor pe care
nu-i intereseazã decât propria lor îmbuibare ºi cãpãtuire crasã, scãderea natalitãþii
pe meleagurile noastre în timp ce dinspre Orientul Apropiat emigranþii vin la noi
duium în timp ce românii, rãmaºi fãrã locuri de muncã, iau drumul, niciodatã presãrat
cu roze, al Occidentului sau al Lumii Noi. Românii adevãraþi, cum sunt cei care cu
opt lustri în urmã se aflau pe bãncile Liceului Militar de Marinã din Constanþa,
încearcã sã demonteze lozincile mincinoase ºi sforãitoare ale polticienilor gregari
ce au devenit implicit cozi de topor ale strãinilor ce transformã cu bunã ºtiinþã
România într-o adevãratã groapã de gunoi a Uniunii Europene. Mafiei gunoaielor
încearcã sã-i þinã piept Virgil Muºat, ajuns deputat în Parlamentul României, ajutat
logistic ºi deloc oficial de foºtii sãi colegi ºi camarazi statornici, chit cã au ajuns la
vârsta pensionãrii.

Spioni europeni, americani sau din fostul imperiu sovietic, precum Feodor
Feodorovici (alias Serghei Kondrato), miºunã peste tot ºi nu se dau în lãturi de la
nimic sã-ºi atingã scopurile lor demolatoarea. Atât agenþii F.S.B. cât ºi cei de la
C.I.A. se implicã în destructurarea þãrii care se aflã în perpetuã derivã dupã
Evenimentele din Decembrie 1989.

Romanul radiografiazã, realist ºi documentat, o societate româneascã polarizatã
frapant: pe de o parte, mizerabilii care trãiesc la groapa de gunoi, uºor de manipulat ºi
de cumpãrat cu te miri ce, pe de altã parte afaceriºtii veroºi pentru care se dau, în marþile
ºi-n miercurile negre, ordonanþe guvernamentale speciale de urgenþã conform cãrora
puºcãriaºii ºi puºcãriabilii de rang înalt, cu gulere albe, sunt absolviþi de orice crimã
socialã pe care au comis-o cu sânge mai rece decât al ºerpilor veninoºi din deºert.

Nu putea fi ocolitã, din aceastã pledoarie împotriva catastrofelor ecologice în
lanþ, problema defriºãrii nemiloase a pãdurilor. Spre a avea un pretext sã taie brazii
seculari, rãufãcãtorii le introduc, cu ajutorul bormaºinilor, substanþe chimice în
trunchiuri ºi aceºtia se usucã apropae instantaneu. De notat cã pãdurarii, plãtiþi sã
apere aurul verde al þãrii, se dau fãrã niciun scrupul profesional, de partea hoþilor ºi
devin, dupã cum cu umor paradoxal noteazã prozatorul, �pãdurari fãrã pãduri�.

Mesajul cãrþii e unul optimist: încã se mai poate face ceva dacã oamenii de bine
(a se lua sintagma în sensul pe care-l avea înainte de a intra în limbajul de lemn al
emanaþilor neruºinaþi ai Revoluþiei, de va fi fost aºa ceva, în acel Decembrie al
anului 1989) ºi de bunã credinþã patrioticã se solidarizeazã ºi-i dejoacã planurile
duºmanului indiferent de unde ar descinde acesta, de aici sau de aiurea.

,

Un stringent roman
de atitudine civicã

Ion Rosioru
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FERESTRE

Nobel Prize - 1908

Titus Vîjeu

Numere în labirint 1997

Theodor
Codreanu

RUDOLF EUCHEN
Influenþa gândirii

filosofice germane asupra
culturii europene avea sã
primeascã o nouã
recunoaºtere prin decernarea
în 1908 a Premiului Nobel
pentru literaturã lui Rudolf

Christoph Eucken (1846-1926). �Drumul spre adevãr� �
pornit dinspre Meister Eckhart ºi Jakob Böhme fusese
lãrgit în plin Aufklärung de Goethe, Schiller, August ºi
Wilhelm Schelling, de Fichte ºi Tieck. Pentru a nu mai
vorbi de rolul jucat în cel de-al XIX-lea secol de filosofia
lui Arthur Schopenhauer ºi Friedrich Nietzsche, adevãrat
depozit ideatic pentru mulþi scriitori europeni.

Ca urmare, acordarea marii distincþii lui Rudolf Eucken
�pentru puterea pãtrunzãtoare a gândirii ºi previziunii�
putea dobândi o certã justificare graþie efectului
contaminant al spiritualitãþii de la îngemãnarea celor
douã veacuri (al XIX-lea ºi al XX-lea) dar ºi datoritã
virtuþilor stilistice aflate în scrierile filosofului german.
(Acelaºi lucru se poate spune de altfel ºi despre primul
laureat Nobel dat de Germania, istoricul Theodor
Mommsen.)

Dar, dacã acesta se dovedise fascinat de istoria Romei,
pe care o comentase abundent, urmãtorul premiat
german, filosoful Rudolf Christoph Eucken, pãrea atras
mai cu seamã de gândirea marilor autori ai Greciei Antice
pe care s-a strãduit s-o aducã în contemporaneitate. Die
Lebensanschauungen der grossen Denker: eine
Entwickelungsgeschichte des Lebensproblems der
Menschheit von Plato bis zur Gegenwart (Concepþiile
despre existenþã ale marilor gânditori. O istorie a
evoluþiei de la Platon pânã în prezent -1890) exprimã
raportul fundamental pe care elinii îl stabiliserã între
psyche (suflet) ºi soma (trup), neocolind aspectele legate
de funcþia artelor în configuraþia spiritualã a umanitãþii.

Clasicist ca formaþie, însuºindu-ºi la Göttingen ºi
ulterior la Berlin coordonatele unui umanism european
profund, el avea sã-ºi extindã preocupãrile ºi asupra
gândirii orientale în aceeaºi aspiraþie a cunoaºterii unei
�Philosophie des Geistlebens� (filosofia vieþii spirituale)
care a condus omenirea spre noi orizonturi. Aceastã

convingere Eucken a transmis-o ºi discipolilor sãi, între
care avea bucuria sã-l socoteascã ºi pe românul Titu
Maiorescu. Strãlucitul profesor al Universitãþii din Jena
ºi-a oferit generos cunoºtinþele ºi convingerile unui nou
contingent studios ce aprecia acea
�concepþie de viaþã idealistã� pe care
o va sesiza ºi juriul Nobel în motivaþia
sa. O concepþie pe care Eucken o
sintetizase el însuºi în fraza ce preciza
cã omul �trebuie sã realizeze o unitate
ºi o profunzime a propriului eu�
atingând acel stadiu evolutiv �în care
viaþa se desprinde de existenþa nudã,
devenind substanþã�.

Marele admirator al lui Aristotel ºi
neîmpãcat adversar al naturalismului
ce marca ultimele douã decenii ale
secolului al XIX-lea cu o forþã
devastatoare avea sã domine ºi
gândirea unor importanþi autori
nordici consideraþi �idealiºti�dintre
care unii urmau sã se înscrie la rândul
lor în galaxia laureaþilor Nobel.

Nãscut într-un orãºel din sudul
Germaniei (Aurich) Rudolf Eucken s-
a format în atmosfera universitãþii de
la Göttingen. Teza sa de doctorat a fost dedicatã gândirii
aristotelice aducând în actualitate importanþa capitalã a
operei Stagiritului. În 1871 devine (la doar 25 de ani)
profesor universitar la Basel (Elveþia) iar din 1874 se
stabileºte �ad vitam� la Jena, unde va conduce catedra
de filosofie. Jumãtatea de secol ce marcheazã prezenþa
pedagogicã de elitã a lui Euchen a fost marcatã ºi de o
activitate editorialã pe mãsurã. Geschichte und Kritik
der Grundbegriffe der Gegenwart (Istoria ºi critica
noþiunilor de bazã ale prezentului - 1878), Geschichte
der philosophischen Terminologie (Istoria
terminologiei filosofice -1879) sunt primele sale lucrãri
ºtiinþifice, publicate în timp în numeroase ediþii.

Domeniul predilect al filosofului l-a constituit însã
acel �Geistlebens� (spirit al vieþii) ce determinã � în
ultimã instanþã � o �neuen Lebensanschauungen� (nouã
concepþie de existenþã). Treapta superioarã a acestei
existenþe umane este reprezentatã de viaþa spiritualã.

Astfel încât, se poate spune cã întregul demers filosofic
al lui Rudolf Eucken a vizat Der Sinn und Wert des
Lebens (Sensul ºi valoarea vieþii). Acesta e titlul unei
lucrãri capitale a gânditorului , din 1908, anul în care
juriul Nobel avea sã-i acorde marea distincþie pentru
literaturã, chiar dacã opera sa marca nu o valoare artisticã
în sine ci demonstra mai cu seamã direcþiile de dezvoltare
spiritualã ale omului modern.

Inamic al materiei ºi susþinãtor ardent al spiritului,
Eucken a fost în epocã un savant influent ºi foarte

respectat. El s-a prenumãrat între
primii autori europeni care s-au
bucurat de interesul specialiºtilor
orientali. Conferinþele sale din
China ºi Japonia (ca ºi cãrþile sale
traduse în aceste îndepãrtate spaþii
culturale) au contribuit la
constituirea unui dialog între
Occident ºi Orient. Cel ce declara cã
�pentru a se pune la adãpost de
încurcãturi ºi contradicþii � viaþa nu
poate urma decât o singurã cale:
dincolo de datorie ºi predispoziþii
sufleteºti, omul trebuie sã realizeze
o unitate ºi o profunzime a eului sãu�
nu putea sã nu fie privit în lumea
vechilor filosofii extrem-orientale
decât cu simpatie. Devenit mesager
al acelui �divan apusean- rãsãritean�
(Der West-östliche Divan) pus în
versuri la începutul secolului al XIX-
lea de Johann Wolfgang Goethe,

Eucken se întâlnea cu publicul sãu asiatic în ideea
�autodezvoltãrii vieþii spirituale�.

Din pãcate, astãzi opera sa rãmâne puþin cunoscutã,
chiar ºi specialiºtii în domeniu evitând sã zãbovescã
asupra acestui edificiu filosofic impresionant ce poate
sta sub semnul cãrþii din 1896 a autorului: Der Kampf
um den geistigen Lebensinhalt (Lupta pentru un
conþinut spiritual al vieþii).

Credem cã atunci când umanitatea se va opri din cursa
atât de primejdioasã a accesãrii bunurilor materiale,
oricum perisabile, lucrãrile de anvergurã ale filosofului
german îi vor asigura un punct de sprijin esenþial în
explorarea valorilor spiritului. O veritabilã aventurã a
cunoaºterii nu se poate produce în universul trepidant al
modernitãþii decât prin frecventarea unor surse autoritare,
de necontestat, precum cele oferite de soliditatea
reperelor culturale perene ale înaintaºilor, între care se
înscriu ºi cãrþile lui Rudolf Christoph Eucken.

10 225. Apariþia lui Nae

Ionescu în cultura românã a stat sub
semnul geniului oralitãþii
folclorice. El se identificã, abisal,
cu modul de a fi în lume al
civilizaþiei traco-getice. Refuza
publicarea cãrþilor ca mai târziu
discipolul sãu Petre Þuþea sau
Sergiu Celibidache înregistrarea
concertelor. De la dezinteresul
scripturic (absolut opus geniului

iudaic, care a biruit, îndeobºte, prin cultura scrisã), nu e
de mirare cã atâtea cãrþi despre geto-daci ºi protoromâni
s-au pierdut ulterior. Nae Ionescu a avut norocul
memoriei discipolilor, care n-au fost puþini, dar cu
dezavantajul pierderii geniului oral ºi al detaliilor ºi
nuanþelor. Altminteri, ºi-n ce-l priveºte se duce un
adevãrat rãzboi de ºtergere a memoriei sale. Comuniºtii
au reuºit, iar urmaºii lor de azi, �disidenþii� de paradã,
nu se lasã mai prejos. Arma lor principalã, când nu pot
provoca uitarea, este demonizarea ideologicã.

10 226. 22 septembrie. De la Cluj-Napoca mi se
telefoneazã despre reuºita lui Teolin la Facultatea de
Drept. Cea mai mare notã la limba românã, 9,72, ºi 7,92
la istorie. De-acum încolo viitorul depinde numai de el.
Încep, desigur, greutãþile materiale. Deja cazarea se obþine
cu mare greutate. Îl va ajuta media obþinutã.

10 227. Tot azi îmi telefoneazã Mihai Cimpoi în
legãturã cu lansarea Dublei sacrificãri� la Galaþi ºi Huºi.
Va fi prezent în ambele locuri.

10 228. Sorin Roºca Stãnescu continuã sã nu se dezmintã
ca susþinãtor pãtimaº al lui Ion Mihai Pacepa, trãdãtorul
de þarã devenit �erou� american dupã modelul moscovit

al �apostolilor de la Cambridge�. El considerã o diversiune
ordinarã o carte-document a lui Mihai Pelin care dã
lucrurile pe faþã privitor la matrapazlâcurile lui Pacepa.
Are susþinerea lui Vladimir Tismãneanu ºi a GDS-ului.

10 229. De starea sãnãtãþii lui Ion Chiric profitã corbii
care dau târcoale cadavrului ce se prefigureazã. Existã ºi
la Galaþi (ca peste tot la români) un grupuscul de
�scriitori� cãtrãniþi ºi vulgari, violenþi ºi plini de sine.
De sila acestora (asociatã cu lipsa lor de ospitalitate) am
renunþat la a mai merge din Târgu-Bujor la Galaþi pentru
masa rotundã pe marginea Dublei sacrificãri� de pe 28
septembrie, preferând sã mã deplasez la Iaºi pentru ultima
parte a simpozionului Eminescu. Singurul lucru bun de
la aceastã întâlnire a fost procurarea vol. postum Grigore
Hagiu graþie amabilitãþii doamnei Gina Hagiu, sora
poetului. A fost cea mai slabã ediþie a festivalului.

10 230. 17 octombrie. Lansarea Dublei sacrificãri�
la Biblioteca �Mihai Ralea� din Huºi, în cadrul celei de
a 30-a ediþii a �Toamnei culturale huºene�, când s-a
sãrbãtorit ºi centenarul naºterii marelui actor Alexandru
Giugaru. Au fost prezenþi: Mihai Cimpoi, Nicolae
Georgescu, Lucian Vasiliu, Cassian Maria Spiridon, Ion
Gh. Pricop, Teodor Pracsiu, Avram D. Tudosie, oficialitãþi
judeþene ºi locale. Lui Mihai Cimpoi i s-a conferit titlul
de Cetãþean de onoare al municipiului Huºi.

10 231. Cu ceva timp în urmã, poetul ªerban Codrin
m-a rugat sã-i prefaþez volumul Carte dintr-un exil
interior. Acum, când îmi trimite opul tipãrit, constat cu
stupoare cã ºi-a permis sã intervinã în douã locuri în
textul meu, în ultima strecurând sintagma �unul dintre
marii poeþi ai lumii�! Ce orbire a orgoliului! Boalã pe
care am mai întâlnit-o, în varii forme, la destui poeþi
români contemporani care se autosupradimensioneazã
la proporþii naþionale ºi mondiale. Trebuie sã fii cu

adevãrat un geniu ca sã recunoºti, ca Eminescu, a fi �poet
de ocazie�.

10 232. Cei de la Galaþi, Ion Chiric (într-o stare ceva
mai bunã) ºi Ion Trif Pleºa, s-au gândit sã dedice Dublei
sacrificãri� douã pagini din revista Porto-Franco.

10 233. O nouã prezenþã la Huºi, tânãrul preot Nicolae
Trofin, proaspãt licenþiat în teologie la Cluj-Napoca,
paroh la biserica dinspre Dobrina. Are deja publicate douã
cãrþi, una de poezie, alta despre francmasonerie, o carte
alarmistã, care-i va aduce, cu siguranþã, necazuri.

10 234. 28 octombrie. Anul acesta iarna se anunþã
pretimpurie. O premierã absolutã, demnã de alte vremuri.
În �municipiul� Huºi, nu s-a adus nici un strop de
combustibil pentru încãlzirea locuinþelor. De vreo
sãptãmânã, facem exerciþii de tremurat. Estimp, America
ºi Europa ne laudã ce spectaculos înainteazã reforma în
România. Probabil, dupã regula: cu cât mai rãu, cu atât
mai bine!

10 235. Jean-Marie Le Pen, liderul naþionaliºtilor
francezi, ne viziteazã þara cu ocazia Congresului
Partidului România Mare. Seara, participã la o emisiune
specialã, a lui Marius Tucã, �Milionarii de la miezul
nopþii�, la Antena 1. Dupã demonizarea din presã, te-ai
fi aºteptat sã-l întreacã în radicalism pe Corneliu Vadim
Tudor. Nici vorbã: un spirit lucid, echilibrat, cunoscãtor
profund al istoriei ºi al realitãþilor politice contemporane.
A lãsat o impresie extraordinarã, cu adevãrat preocupat
de viitorul Europei. Din pãcate, liderii naþionaliºti români
sunt cu douã clase sub talentul de politician al lui Le
Pen. Despre România, a pronunþat aceste cuvinte de luat
aminte: Aveþi o þarã mult prea frumoasã ºi bogatã ca s-
o puteþi pãstra fãrã luptã!

10 236. 10 noiembrie. Vizitã neaºteptatã a
basarabenilor Mihai Cimpoi, Leo Butnaru ºi Ioan
Mânãscurtã. În trecere de la Focºani spre Chiºinãu. Leo
Butnaru aduce volumul de poeme Vieþi neparalele, apãrut
în acest an.
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POEZIE ROMÂNEASCÃ LA KM 0

Ion  Brad  la  aniversarã*

MAMEI

Acest sicriu în care, fãrã grai,
Te mai privesc, se-aseamãnã prea bine
Cu leagãnul în care legãnai,
Pe rând, vreo încã ºapte dupã mine.

Era un leagãn cu tãlpici de lemn,
Legat cu brâu de lânã pe deasupra.
Mai ºtiu : bunica îi dãdea îndemn
ªi murmuram ca pentru sine �Hupa!�.

Aceste aspre mâini ce ne-au lãut,
Ce-au hãrnicit ºi secera, ºi sapa,
Acum eu, cel mai mare, le sãrut,
Acum când încã nu le-nghite groapa.

Tãcutã-i lacrima cu care spun
Cuvântul ce-mi rãmâne legãmânt,
Azi, când pârâul glasului tãu bun
ªi-ascunde limpezimea sub pãmânt.
1953

CUVINTELE

Pâinea þãrii trece ºi prin mâinile mele,
Prin palmele cu degete fãrã inele,
Ce scrijeleazã cuvintele sângerând,
Ca pãrinþii, din veacuri, cu plugu-n pãmânt.
Mã ard cuvintele adeseori,
Ca boabele grâului
Strânse-n pumni de semãnãtori
Înfioraþi de viaþa ascunsã în miez,
Mocnitã, nerãbdãtoare
Sã se legene înspicatã-n amiezi.
Gândurile mã ard ca pâinea coaptã,
Luatã în braþe fierbinte,
Flãmând mângâiatã în ºoaptã
De abur învãluit
ªi tremur de parc-aº fi pus mâna pe cuþit.

Nu ºtiu sã mã joc, nu pot sã mã joc,
Fiecare grãunte are miezul de foc.
1965

RÃDÃCINILE

�Toate pãsãrile dorm
Numai una n-are somn��
(Cântec vechi)
ªi iarãºi satul
Mã strigã : Ion !
Stau îndoit : e el ori nu e el ?
Dupã glas e om,
Dupã deschiderea braþelor pom.
Poate-i jumãtate om,
Jumãtate pom
Din rãdãcini de oþel.

Omule-pomule, vocea ta nu mã minte,
Creºte în mine, n-apune.
Trimite-þi pãsãrile din cuvinte
Sã mã poarte cu ele prin lume,
Pãsãrile vrãjite altãdatã de somn.
Dintre care doar una
Mã chema prin grãdinã : Ion,
Cercând sã se facã, asemenea mie, om.

Omule-pomule,
Nu pregeta, nu te sfii,
Toate-ale tale zi-mi-le !
Porþi vechi tristeþi întoarse-n bucurii
Dupã-nãlþimea crengilor,
Adânci, îþi cunosc rãdãcinile !
1965

NOAPTE CU PRIVIGHETORI

Harnicele stele cântãtoare
Toatã noaptea suferã
De insomnie.
De te-ajung în somn ºi somnul doare,
De-ai murit de mult
Te reînvie
Harnicele stele cântãtoare.
Într-o noapte grea, pãtimitoare,
Prin grãdina mea, din nou pustie,
Preschimbându-le în apã vie,
Harnicele stele cântãtoare.
Le-am rugat cu lacrimi
Sã-ntârzie,
Ca sã-mi spãl în roua sunãtoare
Ochii arºi de-atâta insomnie.
ªi-am vãzut la razele de soare
Doar cenuºa lor trandafirie.
Doar cenuºa
Harnicelor stele cântãtoare.
1973

RÃSCRUCE

Drumuri de þarã. Troiþe. Rãscruci
Te-ntâmpinã când vii ºi când te duci
În satul din copilãrie
Ce-ntoarce capul de bãtrân mirat
Cã nu te-a mai vãzut, nu te mai ºtie.
Pe cine cauþi ? Undeai umblat ?
Cu el odatã plâng în urma ta
Hristoºii rãstigniþi, de tinichea,
Cu lacrimi de ruginã roºii
Ce cad pe flori uscate, pe vechile piroane.
A treia oarã n-au cântat cocoºii,
De ce te-ai lepãdat ºi tu, Ioane ?
Cine mã strigã ? Cine reînvie ?
E numai satul din copilãrie�
1973

OLEANDRII

Când intru-n curtea veche, nu mai vin
Sã-mi iasã înainte nici mama, nici bunicul.
Am rãtãcit cumva în þintirim ?
De fac un pas, m-aºteaptã pustiul ºi nimicul ?

Hei, unde eºti, bunico, de ce mã laºi s-aºtept
La porþile cioplite din lemn ºi din uitare ?
Dacã-mi rãsare tata, pare cã strâng la piept
Bãtrânul nuc ce miºcã mari crengi de disperare.

Nici sorã-mea nu iese, nici fraþii nu mai ºtiu
De paºii mei ce-au rãtãcit aiurea,
Cã mã trezesc plângând într-un târziu
Precum un brad ce ºi-a pierdut pãdurea.

Cum ai putea, trecut, sã mai învii
Din liniºtea poditã cu humã de cenuºã ?
Sã mã ascund cumva-n aceºti copii
Ce mã privesc ca stelele din uºã ?

Ce sã le spun ? De unde sunt ? Al cui ?
În care veac voi fi plecat de-acasã ?
Prin curte bate-un vânt al nimãnui
ªi capul sã-l întorc nu mã mai lasã.

Hai, daþi cu pietre, râdeþi, voi puiandri,
Sã mã trezesc cã ochii voºtri taie
În carnea mea ca frunza acestor oleandri
Sãdiþi când încã mama mã legãna-n copaie.
Hai, spuneþi un cuvânt, sã ºtiu cã iar
Îmi regãsesc nãluca fierbinte din pruncie,
Cã n-am umblat prin lume în zadar
ªi nu-i pustie curtea, doar mi se pare mie.

Copiii tac ca morþii. Copiii râd ºi vin
Sã dea cu pietre-n unda pârâului ce trece
La poarta-n care plânge, cãrunt, un orb strein
Ce nu-ºi mai vede steaua-nflorind pe bolta rece.
1977

PROTECÞIA ÎNSPÃIMÂNTATÃ

Sfânta Fecioarã se mirã. Se mirã
ªi nu înþelege. Nu poate-nþelege de ce
Dumnezeu-pruncul îºi fereºte privirile
De izvoarele calde-ale laptelui.
Ce umbre, ce spaime îi întunecã faþa ?
Ce primejdii i-adulmecã zâmbetul ?
Hai, fiule, spune !
Dar pruncul face ºi tace, cu ochii furaþi
În colþul de sus al icoanei.
Numai el vede acolo
Ciocanul, piroanele, buretele, suliþa
ªi celelalte unelte ce cresc
În sângele altor copii
Sã-l rãstigneascã pe cruce.
Numai el le poate privi. Numai el
Ridicã o mânã de parcã ar vrea
Sã le pipãie, sã se joace cu ele.
Sfânta Fecioarã se mirã. Se mirã
ªi nu înþelege. Hai, fiule, spune !
El tace. El nici nu mai simte
Când braþele mamei îl strâng disperat,
Când laptele cald strãpunge cãmaºa,
Îi spalã rãnile adânci de pe faþã
ªi-i umezeºte buzele arse�
1993

TRANSILVANIA

Aceste dealuri mari, tãlãzuite,
Mi-au fost bunici ºi mame ºi iubite�
Le strâng în braþe cum m-au strâns ºi ele
Lin legãnându-le-n cãderi de stele�
Nu zic nimic ? Nu plâng ? N-aud eu bine ?
Toþi morþii lor ºi i-au trimis în mine�
Dacã mã scutur, veþi vedea cum suie
Din fiece colinã o statuie
Cu chipul drag al lor, nepieritorul,
În care plâng ºi timpul înfrigurat ºi dorul�
1996

DOINÃ LA PÃNADE

La Pãnade, sus pe coastã,
Mai atârnã casa noastrã
Cu pustiul în fereastrã.
În fereastrã, nicio glastrã.
Doar pe trepte, la intrare,
Stau cu timpul în spinare
Oleandrii fãrã floare �
Nimeni mila lor n-o are.
Dinspre ºurã ºi poiatã
Toþi ai mei nu se aratã,
Nici nu susurã-n gãleatã
Laptele ca altãdatã.
Nu-s nici vacile, nici boii,
Doar pe þigle plânsul ploii,
Nici sudalmele nevoii.
Doar sub garduri baraboii.
Nu ºtiu, eu am mai rãmas ?
Bufniþele nu au glas,
Se trezesc la parastas
ªi prin mine fac popas�
1995

* 8 noiembrie este ziua de naºtere a poetului.
Colectivul nostru redacþional îi ureazã acestui
mare prieten ani mulþi, sãnãtate ºi noi succese
literare!

(Miniantologie)
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SAPHO
(cca. 600 îHr.-?)

CÂNTEC PENTRU
O FATÃ DIN LESBOS

Fericit cel care alãturi de tine suspinã,
Bucurându-se la auzul glasului tãu,
Pentru care zâmbetul tãu este luminã!
Harul zeilor doar ar putea egala harul sãu.

Ah, ºi simt în sânge nãscându-mi o flacãrã-adâncã,
O clipã zãrindu-te, trupul meu freamãtã-n dor,
îmbrãþiºãri sunetul aºteaptã ºi încã
Largi tãceri peste mine, când vocea topitã-i de-amor.

Privirilor mele iarãºi o ceaþã s-aºterne,
Nu mai aud nimic ºi cad într-o dulce langoare
ªi palidã sunt, ºi tremur, iar durerea mã cerne:
Aº vrea sã mor! dar dorul de tine nu moare!....

LI TAI PE
(701-762)

TINEREÞE

Era în primãvarã, în aer amurgea;
Un cãlãreþ pe Drumul Mormintelor trecea.

Se legãna agale, mergea îngândurat �
Ci se porni deodatã într-un galop turbat;

În urma lui tot colbul se ridica nebun,
Vârtejuri de frunzare, ca-n valuri un taifun,

Când se opri pe-o culme: �Dar care-i rostul meu?
În lumea nesfârºitã s-alerg, aºa, mereu?�

ªi sta-n rãscrucea vieþii cu gândul rãtãcit �
Un râs zglobiu de fatã în preajmã-i s-a ivit;

�Ah, drumurile lumii la alþii se vor da!�
ªi s-a întors spre râsul zglobiu ce aºtepta...

OMAR
KHAYYAM
(1048-1131)

IUBIRI ªI VINURI!
� De profundis

Destinul ne-nsoþeºte, mister întru mistere,
Tãriile enigmei cine-ar putea desface,
Ani ºaptezeci-ºi-doi: reflecþii în durere:
Ci neºtiinþã-i totul ºi-n taina tainei zace...
*
Un vãl ascunde totul: tu vezi doar aparenþa,
Dar inima, sãrmana, iar s-ar voi-n ardenþa
Iubirilor nebune, trãind imensul dor,
Cum unor plante,-otrava viaþã dã ºi spor.
*
Ulciorul dã-mi ºi cupa! O, tu prea-minunatã,
Sã nu lãsãm sã treacã iar clipa-mbietoare;
Fãrã s-aleagã, cerul ne-o transforma odatã �
De mii de ani o face! � în cupe ºi ulcioare.
*
Sã ne iubim, iubito, mistuitor ca focul:
Cenuºã sã rãmânem � dureri ºi bucurii �
Tãciunele se stinge, jãraticul e jocul
Când e nefericire îndrãgostit sã fii.

LIRICÃ UNIVERSALÃ LA KM 0

Mari  poeþi  ai  iubirii  în
CÂNTAREA CÂNTÃRILOR
PARAFRAZÃ MODERNÃ

� fragmente �
De la vestitul Solomon cântare

a tuturor cântãrilor de dor:
izvor de frumuseþi în aºteptare

ºi de-mpliniri, asemenea, izvor!

CÂNTUL 1. ÎNCEPUTUL DE NUNTÃ

mirele

�De timp, aºtept sãruturile tale
ºi dezmierdãri aºtept, minunea mea,
precum un cãlãtor pe asprã cale
viseazã oaza însetat, sã bea.

Un foc e-n mine, fãrã-asemãnare,
în sânge dãnþuind ºi-n duh ceresc:
soseºte-mi, darã, ploaie-alintãtoare �
o, cântecele-mi pasãri te zoresc!

Se-mbrãþiºeazã cerul cu pãmântul
ºi zarea se acoperã de gând �
soseºte-mi, dar, cu zãrile ºi vântul,
lumina mea, adie-mã curând.

Sãrutã-mã cu dragoste adâncã,
o, gura ta e rodie ºi vis,
e ca un vin ameþitor, ºi încã
buchet de smirnã, fruct de paradis.

Întoarce-þi cãtre mine, fraged, chipul
ºi sânii tãi înmugurind de dor,
cu paºii verzi sã rodnicim nisipul
nepãsãtor.

Nu mã lãsa de chin ºi însetare,
dã-mi gura ta de rouã-n bob sublim,
sãrutul dã-mi, zeiascã desfãtare!
Tu, cea mai mândrã din Ierusalim.

Sãrutã-mã! Mireasmã-i al tãu nume
plutind pe vânturi abur rãsfirat,
e cânt strãvechi de patimã, anume
fecioarele ºoptindu-1 alintat.

Sãrutã-mã! ºi pãrul peste mine
revarsã-þi-1, ca iedera, ºuvoi,
ca o stupinã-n ploaia de albine,
amirosind a miere ºi aloi.�

mireasa

�Spre tine-alerg!... ªi sunt de doruri toatã!
Hai sã fugim! Vreau sã mã rãtãcesc...
O, regele mi-a spus cã-s minunatã,
cã port în mine har dumnezeiesc!

Cãci trupul mi-e curatã-nmiresmare
ºi lin legãnãtor spre tine doar,
mlãdiu ºi fraged ca un crin în floare
ci regele mã-aºteaptã în zadar.

Spre tine-alerg!... Cu oaspeþii la masã
când el se bucura, îmbãtãtor
parfumul meu plutea, de nard în casã,
ºi se înstãpânea ameþitor...

Spre tine,-acum, iubitul meu ºi mire
alerg cu setea-n suflet ºi arzând,
mi-e sângele-aplecat spre înflorire,
de tine îmi-e sufletul flãmând...�

*
Ah, iarãºi împreunã! Prieteni de desfrâu,
Sã renunþãm la ceruri acum ºi-ntotdeauna;
O, Doamne, unde-i cupa, sã curgã un pârâu
Pe gât la vale vinul ºi sã uitãm minciuna.
*
Precum rãnite pãsãri, ce se ascund sã moarã,
Mi-ascund acum durerea: sã curgã vin ºi glume
ªi imnuri în miresme ºi, pentru-a multa oarã,
Sã-mi þii tovãrãºie, iubito,-n trista lume.
*
Ca lotusul pe ape, tu ºtii cã eºti frumoasã,
Precum laleaua-þi râde obrazul, tarã nor,
La fel ca pinul: zveltã! Cerescul Ziditor
Ce-a urmãrit, schiþându-þi alura majestoasã?
*
Imperiile lumii le dau pentru o cupã,
Înþelepciunea toatã pe parfumatul vin;
Ale iubirii imnuri pe glasul ei senin,
Iar slava ºi puterea pot sã soseascã dupã!

DANTE
ALIGHIERI
(1265-1321)

AI DOAMNEI
MELE OCHI...

Ai doamnei mele ochi iubire poartã,
Priviri înnobilând cu-a sa privire
La trecerea-i vor toþi sã o admire
ªi, salutaþi, îºi simt fericea soartã.

Dar ºi neputincioºi, destinu-ºi ceartã
Jelind sãrmana lor neîmplinire;
Alungã ea, mânie ºi mãrire:
S-o-mpodobim, o, Doamne, cu ce artã!

Ea-i gând smerit ºi-ndemn cãtre blândeþe
În sunetul celor ce-i sorb vorbirea
ªi fericit rãmâi din prima oarã.

Surâsul sãu e �naltã frumuseþe
Nu-i poþi rosti, nici rezidi zidirea,
Atât de nobilã-i în tot ºi rarã.

FRANCESCO
PETRARCA
(1304-1374)

SONETUL 1

E Doamna mea,-ntre doamne, cea aleasã,
împodobitã-n haruri ca o floare
ºi toatele-s în ea încrezãtoare
pe Domnul lãudând, se-nnobileazã.

Virtuþile-s în ea ca sfinte-odoare:
nepizmuind-o, doamnele-o urmeazã,
credinþã ºi iubire-ngemãneazã
în toate cele ce îi sunt datoare.

Privirea ei orice priviri smereºte
fãrã-a-ºi dori cununa strãlucirii
ºi-alãturea-i oricine se-ndomneºte,

Cã-n tot ce face pune-a ei nobleþe
încât, în gând purtând-o, a iubirii
minune nu e om sã n-o înveþe...
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KHAWAJA
SHAMSUDDIN
HAFEZ (HAFIZ)
(1326-1390)

CETATEA DRAGOSTEI

Cetatea dragostei în care
Iubirea e o sãrbãtoare!

Lumina cerului alintã
Fete-n uimire la oglindã

Când, iuþi, sãgeþile iubirii
Le înfloresc toþi trandafirii

ªi, precum îngerii, suave
De dor adânc se simt bolnave!...

Oh tu, iubito, te salut,
Mai sper în tainicul sãrut!?

Priveºte, viile-s rodite:
Sã bem cu clipele grãbite

Cãci primãvara care vine
Nu ºtiu, mai fi-voi lângã tine?...

FRANÇOIS
VILLON
(1431-1463?)

BALADA
DRAGOSTELOR
ÎNNEBUNITOARE

�...pentru-o plãcere
mii de dureri��

E dragostea plãcere mare
Pentru bãrbaþi un trist temei:
Ochind mereu mlãdii picioare
Ei capu-ºi pierd pentru femei;
Chiar Solomon, între-nþelepþii
Mai înþelept, a fost pãþit;
Deci, n-o mai faceþi pe deºtepþii:
Cu dragostea nu-i de glumit!

Spre-a o afla pe-Eurydice
Orfeu a coborât la Iad,
ªi Cerber, dupã cât se zice,
De colþi-i 1-a tãcut scãpat;
Privindu-ºi chipul-o icoanã! �
Narcis pe sine s-a-ndrãgit,
Ci, ameþit, cãzu-n bulboanã:
Cu dragostea nu-i de glumit!

Dar, Doamne, câþi se chinuirã
Spre-a� lor iubiri! cãci nu-s doar trei,
Chiar David, zis ºi rege-lirã
A fost supusul patimei
Când o vãzu-oh, ce minune! �
Pe acea Evã: trup vrãjit
ªi cântul i-amuþi pe strune:
Cu dragostea nu-i de glumit!

ªi Âmon-zeul de la Niluri �
Dorinþei a plãtit pãcat
Cu însãºi sorã-sa-n deliruri
Ca fiarele s-au... cununat;
ªi-acel Irod, în fierbinþealã,

De Salomeea-mpãtimit
Ucise pe Ioan!... Smintealã...
Cu dragostea nu-i de glumit!

Chiar eu am fost bãtut odatã,
Gol-puºcã-n stradã doborât,
Eu, cel cu inimã curatã,
Ce nãtãfleþ ºi amãrât!
Ah, Caterina de Vaucelle,
Nu mã blestem cã te-am dorit
ªi încã te-aº voi la fel:
Cu dragostea nu-i de glumit!

Închinare:

Atâtea lucruri, toate rele,
Am învãþat de când mã ºtiu
Despre destinele miºele
La cei bãrbaþi cu trupul viu;
Da, ni se trag aceste multe
De la femei ce le-am iubit!
Ci, stã vrun tânãr sã te-asculte?
Cu dragostea nu-i de glumit!

PIERRE DE
RONSARD
(1524-1585)

MIC IMN PENTRU
CASSANDRA

Doar cincisprezece ani: ce frumuseþe!
Un imn pentru copilã ºi femeie,
Spre astre, când, privirile-i de zee
Le-nalþã, în surâs sã le rãsfeþe.

Ce mers-minune pasu-i, ce nobleþe!
Superbul bust, profilu-i de camee,
Ce gât gingaº, ce sâni � precum o fee
Domniþã-i a cuvântului mândreþe.

Cu ochii-mi face noaptea luminoasã,
Iar mâna alintatã-i alintoasã
ªi viaþa mea spre viaþa ei un jind e;

E glasu-i mlãdiere mãiestritã:
Se bucurã, ºi plânge-ºi mã prinde
Cu-atare vrãji, iar mintea mea-i vrãjitã!...

WILLIAM
SHAKESPEARE
(1564-1616)

SONETUL XVIII

Cu zvelta primãvarã sã te asemãn, oare?
Þi-e firea mai gingaºã, iar chipul mai duios;
În Mai, chiar, pier bobocii nãzuitori spre floare
ªi scurt e anotimpul ºi e capricios;
Ori prea fierbinte-i ochiul din cer privind încoace,
Sau îºi ascunde raza sub nori întunecoºi,
Natura, nu o datã, încearcã sã se joace
Chiar opera strivindu-ºi sub paºii furioºi.
Ci primãvara creascã-þi, precum o mamã bunã,
Comorile ce-n tine cu greu le-a adunat,
Sã nu-ndrãzneascã Moartea surâsul sã-þi apunã,
Cãci eu prin timp, cu imnul, mereu te-am înãlþat.
Da, câtã vreme oameni vor exista pe lume
Va dãinui ºi versu-mi purtându-te-n renume.

JOHANN
WOLFGANG
von GOETHE
(1749-1832)

FLOAREA
DE RÃSURÃ

Un flãcãu zãri-n livadã
Floarea de rãsurã
Cu petale îngereºti
ªi simþi plãcut în piept
O împunsãturã,
Roºu, mândru trandafir
Floare de rãsurã,

Îi surâse: �Eu te rup,
Floare de rãsurã�;
Ea-i rãspunse: �Te împung
Cu o sfântã urã
Încât nu mã vei uita�
Roºu, mândru trandafir,
Floare de rãsurã.

ªi, flãcãul, da, a frânt
Floarea de rãsurã,
Ea 1-a�mpuns ºi s-a zbãtut
Dureros ºi lãcrimând
Tristã soarta ºi-o îndurã,
Roºu, mândru trandafir,
Floare de rãsurã...

RABINDRANATH
TAGORE
(1861-1941)

TAINELE IERTÃRII

Da, dragul meu, te iubesc! Iartã-mi iubirea!
Ca o pasãre rãtãcitã în zborul sãu
am cãzut în mrejele dragostei.
Da, când inima mi-a fost sãgetatã
ºi-a pierdut pentru întâia oarã vãlul
ºi a rãmas goalã. Acoper-o, iubite, ºi
iartã-mi iubirea!

Dacã nu-mi poþi dãrui iubirea,
dragul meu, iartã-mi suferinþa.
Nu mã privi cu nepãsare ºi dispreþ.
Mã voi furiºa iar în ungherul meu,
voi rãmâne în întunericul tãcerii
ºi îmi voi acoperi cu amândouã mâinile
ruºinea înºelãrii mele.
Întoarce-þi faþa de la mine, dragul meu,
ºi iartã-mi suferinþa!

Dar dacã mã iubeºti, iubite, iartã-mi bucuria!
Când sunetul meu e purtat de
zborul fericirii nu zâmbi la ofranda mea primejdioasã,
Iar când stau pe jilþul aurit ºi în
tirania iubirii îþi sunt stãpânã, când,
asemenea unei zeiþe, îþi ofer totul,
îndurându-mi mândria, iubite,

Ilustraþii de:
Neculai Hilohi
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FERESTRE

Scriem aceste rânduri în niºte zile cu cãlduri infernale ce depãºeºte

tradiþionala determinare climaticã luna lui cuptor. Timpul ºi-a ieºit,
hamletian, din þâþâni, numai cã eroul shakesperian se referea la alt fel de
timp, diferit de cel meteorlogic propriu-zis. E o adevãratã degringoladã
canicularã care inflameazã ºi aºa mereu tensionatele emisiuni de
actualitãþi: codurile de întâmpinare � roºu, portocaliu ºi galben � nu se
schimbã decât ele înde ele, Simona Halep abandoneazã un turnir de tenis
chiar ajunsã în semifinalã, echipele noastre fruntaºe de fotbal joacã la
temperaturi de patruzeci ºi ceva de grade ºi, desigur, pierd, incendii mari
greu de stins izbucnesc în diferite þãri�

Aerul ºi-a redus la zero principala sa calitate, cea respiratorie, ºi nu ne mai dãm seamã ce se mai
întâmplã cu componenþii lui ºtiuþi din fizicã: permanenþi, variabili, accidentali, locali. Labiºianul
motiv �soarele a ucis orice boare de vânt� se impune de la sine.

Poetul pe care-l citim în atari condiþii nefavorabile actului cognitiv ne trimite însã stãruitor la�
Polul Nord, vorbindu-ne despre� înãlþimea frigului, preluând parcã nichitastãnescianã mãreþia
frigului.

De ce construieºte, cu mijloacele imaginarului, acest spaþiu hiperborean, acest tãrâm al gheþurilor
veºnice (or Hyperboreea se sinonimizeazã anume cu veºnicia ºi ea a animat fantezia lui Eminescu,
care a zãmislit ºi un personaj fabulos zis Miazãnoapte ºi a tuturor romanticilor mari ºi mici)? Cititã
în dedesubturile ei ascunse, ezoterice, poezia lui Constantin Marafet (cãci despre el este vorba)
pare sã-ºi despecetluiascã aceastã primã tainã: el cautã un antidot, o contrabalanþã atmosferei
încinse, pe care o creeazã prin excesivitãþi, prin trãiri ºi situaþii limitã, prin tensionãri afective ale
efectelor produse de lumea înconjurãtoare.

Este chiar cãutarea febrilã a unui punct suprem, sã-i zicem suprarealist, care sã adune Totul într-
o imagine, într-un chip, într-o statuie (mereu pomenitã), pe scurt, în ceva integrator, aglutinant
(este iarãºi un cuvânt preferat), cuprinzãtor. Iatã câteva versuri care ilustreazã aceastã constatare a
noastrã: �pleoapele danseazã în desen/ cu regretele mici ºi parfumate/ am adunat iubirile lumii/
într-un singur ochi/ ºi le trãim în doi// paisprezece lupi din paisprezece oraºe/ ridicã urletul ridicã
o stea/ pe strada ta/ inima înmugurea/ frunza printre nori se aprindea/ ºi îngenunchea// Sora visului
tresãrea/ alandala aglutina/ douã trupuri într-o ºa� (Alandala).

Micul univers, bolnav (dupã cum zice poetul bacovianizând bineînþeles), risipit în bucãþi alandala,
în fragmente (ºi fragmentarismul se manifestã ºi structural sub formã de sincope, formulãri eliptice,
transpuneri dese în alte registre), se vrea pus sub semnul unui punct suprem care sã-l ordoneze ºi
din care sã fie vãzut în toatã vastitatea aspectelor vãzute ºi nevãzute.

Astfel începe un spectacol al îngânãrii realului ºi irealului (în maniera corifeilor ªcolii literare
ºi artistice de la Târgoviºte, la care aderã programatic) sau chiar al identificãrii irealului cu
suprarealul, aºa cum îl înþelegea Michael Carrouge într-un studiu despre André Breton: �Suprarealul
nu se confundã cu irealul, ci este sinteza vie a realului ºi a irealului, a imediatului ºi a virtualitãþii,
a banalului ºi a fantasticului�.

Este, în poemele din Înãlþimea frigului, o degajare, o lãsare în voia a însãºi curgerii versului, ad
libitum, într-o albie cu învârtejiri sau cu unduiri line, caracteristice râurilor de munte sau celor de
câmpie. Din cumpãna apelor þâºneºte uºor ºi îºi cautã direcþia nestingherit de vreo constrângere,
fãrã sinuozitãþi ºi opriri forþate.

Constantin Marafet scrie un singur poem, structurat într-un continuum tematic ºi motivic, un
witmanian cântec despre mine însumi, un recitativ prin excelenþi auctorial, monologic sau solilocvial.

Atmosferei ardente îi corespunde întru totul spunerea, scriitura ardentã. În ardoarea generalizatã
se cade sã vedem un program estetic, un modus vivendi, o raþiune de a fi. Poetul îºi este sieºi
instanþa cãreia i se adreseazã, ascultând numai ºi numai de ceea ce îi spune inima, daimonionul sãu
lãuntric. El este cel ce se ascultã, se vede, se înþelege (pe el însuºi), se joacã cu ceea ce i se întâmplã,
cu visurile, cu dorurile, cu amãgirile, cu miºcãrile fãcute ºi ele alandala, amintirile, prãbuºirile:
�prãbuºesc timpul/ în umbra unui râu/ mã prãbuºesc ºi eu uniform/ cresc peste noi/ popasuri gri/ ºi
amare/ atingeri/ nu mai aºteptãm/ curgerea lor/ noi tresãrim/ rãsãrim/ în timp ne rãstim/ în râu ne
iubim/ nu ne gãsim� (mã prãbuºesc).

Poemele se impun prin aceastã atmosferizare constând în transcrierea de nuanþe, penumbre,
culori scufundate într-un sfumato leonardesc sau într-o luminozitate impresionistã, de semne ale
naturii, �cadenþe ale norilor în coborârea lor cãtre ploaie�, de �lacrimi de flori�, de �zbor al frunzei
în cãderea întunericului�, de tresãriri în neºtire. Poetul râmnicean þese de fapt o materie liricã
subtilã din �pânze unicat de pãianjen�, din fire rãrite de azur, din voaluri de mireasã, din vãluri
subþiri de vise.

Atmosferizarea reprezintã, esenþialmente, o erotizare a discursului, puternicã, intensã, cu o tentã
romanticã ºi expresionistã. Invocarea iubitei e fãcutã, în ciuda tandreþii, candorii sugerate, cu o
anumitã senzorialitate împinsã în extrem, cu sensibilitate afiºatã. Ea þine de ceva nelãmurit, inefabil,
de �un ºtiu ce� ºi �un nuºtiu cum�, de foc lãuntric cu þâºnire necontrolatã, de gheizer în erupþie
vaporoasã: �într-o pânzã unicat de pãianjen/ adunãm rãni/ din curcubeie/ nu mai putem evada/
suntem prizonierii etajului douãsprezece/ al pãianjenului zmeu// amurgul se pierde în disperare/
noaptea nici gust nu are/ rup lanþuri aprind stele/ mã transform în iubitul unei stele// ºi mereu mereu
te caut/ prin uitarea/ prin întrebarea/ neivitã// fiindcã nici când oceanele vor seca/ dorul mereu va
înceta/ sã deseneze vânt/ sã însãmânþeze furtunã/ peste lutul din lunã� (într-o pânzã unicat).

Stãpânit de asemenea convenþii neoromantizate, poetul figureazã, trãirile într-un mod ce frizeazã
uneori parodicul.

Totuºi, multe din poemele sale sunt inspirate, înfãþiºând o ars amandi, conturatã cu graþie ºi o
complexitate rarã a stãrilor adunate într-un acord unic sentimental într-un mixtum compozitum
afectiv: �rãsãrite din umbra mea/ le numãr aºa din plictis/ pe tabla înmulþirii/ stau ca pe un lac la
pescuit/ singurãtatea/ cu valurile ei cosmice/ numãrã în gând/ eu tare/ aº vrea sã te vãd// printre
stele mai cade un mãr/ necopt/ zdrobindu-mi umbra/ ridic din partea stângã/ privirea/ e mult gol//
printre numerele mele/ se strecoarã plictisite/ orele unei amiezi tulburi/ câtã nãframã în hora din
mâna/ marelui plictis (numãr firele de iarbã).

Constantin Marafet reuºeºte sã se angajeze într-un spaþiu stãpânit de aer ce constituie un univers
al întâlnirii pãmântului cu cerul, al suflului, despre care chinezii spun cã este un principiu al
fiinþãrii, al puritãþii, un univers pãtruns de mirajul unui punct suprem, care este Polul Nord.

Acad. Mihai
Cimpoi

MIRAJUL
PUNCTULUI SUPREM

Ana Dobre

Confesiunea de o liminarã sinceritate este modalitatea adoptatã de

Luminiþa Zaharia în noul volum Yeti într-un bloc de gheaþã pentru a se
exprima liric în tripla condiþionare ontologicã: cu sine, cu lumea, cu
universul. Atentã la crearea stilului propriu, care sã-i personalizeze
discursul poetic, Luminiþa Zaharia reconstruieºte mitul creaþiei, inversând
simbolurile: Ana îl zideºte pe Manole, cãci, desprinsã/eliberatã de
Pygmalion, Galateea ºi-a însuºit creaþia odatã cu o viziune proprie asupra
vieþii ºi a existenþei. Nu este neapãrat feminism în aceastã atitudine, ci
doar dreptul de a afirma persuasiv ºi intempestiv, �în stilul meu�,
participarea femeii la creaþie. Din perspectiva acestui stil, reperul necesar
pentru a cuceri universul poeziei, poeta îºi creeazã lumea de fantasme,
�ca o Anã care-l zideºte nepremeditat pe Manole�, ca ºi cum �m-aº scrie
posteritãþii�, ca ºi cum �n-aº avea nimic de pierdut�...

Înclinaþia spre clarificãri prin metaforã ºi simbol este îndreptatã spre
creator ºi creaþie. Dacã poetul este, generic, o �haimana cu fler�, un
boem, aºadar, care trãieºte plenar ºi extatic într-o lume a sa, o �fortãreaþã
cvasi-vie�, �un E.T. cu sex-appeal/ ºi mutrã rãsfãþatã de copil/ intransigent
cu sine...�, �traficant de carne vie/ simbolic poreclitã poezie�, definiþii în
care se pot descifra trãsãturile ideale într-o proiecþie fantasy, poeta se
autodefineºte la modul expresionist prin reflectare în lumea fantasmelor
sale, având conºtiinþa limitei ºi a limitãrii: �m-aº închide singurã într-o
camerã goalã/ dar sunt deja încuiatã în mine/ trupul meu are colþuri
tãioase/ sufletul e ºlefuit pe muchii/ de rãufãcãtorii lumii...�.

Clarificãrile prin reflectare ºi reflecþie apar ºi în poezia omonimã,
Yeti într-un bloc de gheaþã. Creatorul se situeazã la limita dintre materie
ºi spirit, dintre viaþã ºi moarte, dintre concret ºi ideal, dintre definibil ºi
inefabil. Comparaþia �ca Yeti într-un bloc de gheaþã�, redundantã,
clarificã ºi învãluie în mister. Asemenea lui Yeti, omul zãpezilor, poetul
este o fiinþã bizarã, misterioasã, rar vãzutã, ale cãrui urme pe sol sunt
singurele semne. De la aceste semne se poate realiza reconstituirea
sensurilor, prin concursul imaginaþiei, asemenea cercetãtorilor care
reconstituie un dinozaur pornind de la un fragment de os, semnul concret
necesar pentru asaltul raþiunii ºi al fanteziei. Receptorul, înþelegem,
este parte la creaþia poetului, semnele sale risipindu-se în înþelesurile
pe care celãlalt le gãseºte pentru a interpreta, explicita, clarifica lumea
de semne ºi simboluri.

Ce aºteaptã cititorul, se întreabã retoric poeta, iar rãspunsul liric
rãsfrânge în doze bine armonizate polemica, ironia, maliþia, sarcasmul,
întrucât idealul clasic de poezie a cunoscut, în timp, mutaþii
considerabile, noua poezie rescriindu-se în registrul prozaicului, atrasã
de un nou tip de lirism, prin care se creeazã iluzia cã viaþa însãºi este
poezie. Deºi nu are nostalgia acestei poezii, ea însãºi scriind în stilul
propriu al unei exactitãþi simbolizante ºi mitologizante, aspirând spre
un mit personal, Luminiþa Zaharia constatã lipsa unui ideal de poezie
în contemporaneitate, excedentul de poeþi pe cap de locuitor, ceea ce
duce la aceste notaþii amare: �s-a plictisit de moarte Euterpe/ Ovidiu se
întoarce în mormânt/ de când pe pãmânt/ orice înºiruire de cuvinte/ s-
a decretat poezie�.

Poezia este �aliniere de astre�, presupune inspiraþie ºi tehnicã poeticã,
înþeleasã drept conºtiinþa criticã a creatorului. Nu este suficientã
scânteia divinã pentru construcþia în/prin cuvânt. Creatorul transformã
cuvântul în purtãtorul lui de sens, pentru a deveni acel Logos care sã-
i clarifice viziunile. Lirismul este dublat de un epic provenit din
plãcerea de a se confesa, narând poveºtile sufletului, descriindu-ºi
viziunile. Când declarã histrionic sau ludic: �nu mã pricep sã conduc
poezia spre final�, Luminiþa Zaharia are deja soluþia: �soluþia ar fi sã
nici nu încep o poezie/ s-o las sã zacã în mine cât considerã ea...�,
soluþie exprimatã polemic, ca �terapie de pitici�, pentru a depãºi
complexele sau frustrãrile. În lumea lui de legende ºi mituri personale,
poetul nu are de luptat cu alþii, ci cu propriile-i himere, cu propriile-i
limite, pentru ca �în disjuncþie totalã� sã se fixeze într-un �pact just al
umbrei cu lumina�. Ca poveste a sinelui, �poezia trebuie/ sã se
întrupeze/ într-o fiinþã vie�, preluându-i viaþa pentru a o transforma în
destin, moment în care legenda �þi-o ia înainte�.

Însã, Luminiþei Zaharia, nu numai legenda i-o ia, câteodatã, înainte, ci
însãºi poezia o ia înaintea cuvântului pentru a-i scrie legendele sufletului,
pentru a-i crea mitul personal ºi pentru a-i defini drumul în poezia
româneascã actualã, într-o luminã pe care se strãduieºte s-o menþinã
mereu peste ficþiunile sale. Stãrile lirice sunt atinse nu numai de
melancolii, dar ºi de ludicul sprinþar cu alunecãri spre ironia stenicã,
rareori maliþioasã. Calinã ºi amãruie, uneori caldã ca o mângâiere, alteori
rece ca un iceberg, aceastã poezie este lumea în care poeta se miºcã
dezinvolt ºi natural. A-i citi poezia înseamnã a-i citi sufletul, a-i descifra
aºteptãrile.

CAPTIVÃ ÎN
BLOCUL

DE GHEAÞÃ
AL POEZIEI
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LIRICÃ ROMÂNEASCÃ LA KM 0

Petru
Solonaru

CALEA CELUI PUNCT

Când sub vane treceri vii luntrim un timp
moartea este-în nume, nouã-ne înghimp...
Însã, din Repaos, ea, vãzut noian,
vom afla cã nu e vieþii pururi schimb...

�Gol� ºi �plin� cern cruguri alternând hotar
între-a fi pãrere ºi fiimi ce par
peste tot de-ar creºte spre inert declin,
ca din chip sã naºtem haru-i similar...

Preapuþinul poartã miezul de preamult
înclintindu-i sinei ritmul cel ocult
cãtre-a ºti-împlinirea simplei paritãþi
între echilibru ºi-absolut tumult.

Cum Amurg ºi Culme-s joc în unghi defunct
nunta spiþei cearcã mirele-i conjunct...
numai cã nu roata-i a rãmâne rost,
ci tãcerea-într�însa, Calea celui Punct...

SPRE NUCLEUL FIRII...

Din Fiinþã, parte, ne-am nãscut în zi
sã numim clintirii nume de-a clinti
calea�învãþãturii sub curat cântar
cãtre-acel neunde purure aci...

Osebind obiectul de�înlesnit subiect,
vie contemplare-a noimei spre efect
freamãtã prin ochiul densei lãmuriri
ce-i prin sine sieºi adevãr complect.

Firul de mãtase între vânt ºi cort,
pravilã-a schimbãrii visului în ort,
dintru cer adoptã iscusitul zel
a sfeti cenuºe peste locul mort.

Însã, Om, prin zorii care te includ
umbrei ca urmare întreit feud,
chiar de-i greu sub teamã, suie cumpãt clar
spre nucleul firii, în primordiul ud!...

DEZBRÃCAÞI DE DRUMURI

Cele nesfârºite vestea nu-ºi dezic
prin vacarmul fugii din scrânciob la dric.
Golul fericirii noastre ne e plin
nu privind spre-un mare, ci vãzând în mic...

În atracþii scopu-i de-a nu fi atras
cãtre-a culmii viaþã, cât cel anastas
taie testamentul vechiului ogod,
inima fixând-o de tãcutul glas...

A ÎNVÃÞA-NAINTEA
MORÞII A MURI

Învingând în sine spaima,-acum ºi-aci,
iatã simplitatea-înþelepciunii dar:
înlãuntrul formei-i a visa spre-a fi...

Dezbrãcaþi de drumuri, Calea ca veºmânt,
stingere ce-avântã ºi ne stinge-avânt,
sacrã vom primi-o din meleag ceresc
a-îndrepta în Dubiu primul trãdãmânt...

PIRAMIDA

În piramidã vieþii mele,
Stã cuibãritã dragostea,
Ascunsã-n aripa
Privirii divine!
Piramida-i putere,
Lansatã-n graiul vigorii,
Sub flacãra iubirii,
Nemuririi ºi-a destinului!
Piramida inimii mele
Este Luceafãrul cu aripi,
Ce zboarã-n adâncul divin!
Piramida mea este Terra,
Ce mã cuprinde cu lacrima-i verde!
Piramida mea e Cerul,
Ce mã poartã-n braþe,
Pe-o barcã vâslitã de îngeri!
Piramida mea e Soarele,
Ce mã strânge la  inima lui,
Cu dragoste nesfârºitã!
Dumnezeu e piramida mea, a ta,
A noastrã, a voastrã!

POALELE MUNTELUI

Pe poalele muntelui,
Stã un înger.
Cu câteva trepte
Mai sus,
Stã un alt înger�
ªi tot aºa,
Pânã-n vârful muntelui,
Unde este aºezat
Împãratul Cerurilor,
Prea-mãritul Pãrinte,
Care îºi roteºte privirea
Peste pãmânteni
ªi spune:
�Aici am pus viaþa!
Cei ce au primit-o,
Nu ºtiu s-o preþuiascã,
Aºa cum pe mine nu mã respectã!
Este timpul socotelilor!
Voi vieþuitoare negrãitoare,
Compensaþi pe cele grãitoare!
Faceþi pace pe Pãmânt,
Toate cele ce cunoaºteþi viaþa,
Cãci eu vã voi fericit!�

TIMPUL

Culorile timpului
Mã fascineazã.
Culoarele timpului
Mã temporizeazã.
Mirosul timpului
Mã dezmiardã.
Gustul timpului
Mã ameþeºte.
Mângâierile timpului
Mã aleargã-n neant.
Tristeþea timpului
Mã alungã-n infinit.
Iluzia timpului
Mã teleporteazã-n vis,
Sub mantie de stâncã,
Pe-o razã de Luminã,
Pe-o suflare divinã,
Ce se scurge-n sufletul meu,
Precum oceanele-n ochiul Terrei
ªi-n inima divinã
A necunoscutului infinit.

DUMINICA MÂINILOR TALE

Duminica mâinilor tale a coborât adânc în mine,
palmele lor au încropit un caravanserai de sentimente,
întocmai ca-n Ninive, unde regele Assurbanipal
întocmise o bibliotecã din cãrþi de lut asirian.

Cu ºerpi necopþi ºi ciopor de perscãruºi
au þesut acolo haine de primenealã din iarba fiarei,
înveºmântând culoarea întâmplãrii din oglindã,
cu dulce rodire fiinþând ºi rosturile lumii.

Dragostea e o ieºire din timp. Chiar ºi la iarbã verde.
Tu însã respiri prin mine ca un pian concertând
muzica felinã de Bach ce rimeazã cu clapele de sidef,
interpretând teama de canon înspre hotar de sine,
de parcã ar expira pe portativ starea de Iudã.

Cheie universalã n-a existat nici în Atlantida, iubito,
dar tu preferi sã-þi aºterni tãcerile pe aripi fãrã timp,
pregãtindu-se sã îºi ia zborul quiproquo
cãtre nesomnul albelor cuvinte.

PASÃRE OARBÃ CÃUTÂNDU-ªI ZAREA

Era vremea pierzaniei de nume ºi de convertire,
cu ploi distribuite pe cartelã ºi cuvinte de cauciuc.

Pe apele sâmbetei pluteau niºte frunze,
ori poate silabe smulse din lemnul galactic
ferestruit de meºteri cu sângele alb.

Se practica trecerea peste timp cu bacurile nopþii,
trase de lebedele negre ale umbrei:
lumina se târâse hirsut pânã dincolo de sine,
trenând ca o cariatidã în clepsidrã.

Conturul obiectelor nu cerea tribut, dar nici nu afla preþul,
bâjbâiam prin lucruri care îmi aminteau de mine,
altele însã nu-mi spuneau nimic,
însuºi glasul meu mã înspãimânta strãbãtând tiranic spaþiul,
ca o pasãre oarbã cãutându-ºi zarea.

ªi totuºi, numele tãu îmi înflorea pe buze,
având chiar dreptul de-a hoinãri prin mine.

MIELUL DE SACRIFICAT

Anul era fãrã anotimpuri. Mã simþeam capãt de drum.
Mã întâlneam cu mine din ce în ce mai rar.
Veneau pãsãri scuturându-ºi aripile de tãceri,
iar peregrinii nãscoceau câmpuri de luptã spuzite de victorii.

Au intrat în ograda unde creºteam mielul de sacrificat.
Erau precum copacii cu frunzele glumeþe
ºi tricotau surâsuri, gura le înflorea de adevãruri.

Dând poarta pe spate, mi-au scuturat mãrul copt,
luându-ºi destule provizii pentru drum,
apoi au rupt bucãþi din covor ºi din perdele,
din tapiþeria peretelui ce-i spuneau zid,
sã priponeascã timpul de o întâmplare frustã.

Mi-au golit biblioteca de cãrþi rare ºi de albume,
destãinuindu-mi cã aºa se procedeazã pe la casele mari,
cotrobãind ºi-n cizme dupã ciorapi cu guler,
bântuind pe sub streºini, ca un ecou de probã,
sã scoatã mahmureala care dospea-n locaþii,
guadelupând, vladivostokind ori galapagosind pânã la plecare.

� ªi mielul? i-am întrebat la despãrþire.
Mi-a rãspuns unul palid ca luna dinspre ziuã:
� E încã fraged. ªi e scump. Vom reveni pentru negociere...

Titu Dinut,
Constantina
Dumitrescu
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GRUPUL LITERAR �CATACOMBA�

ION C. ªTEFAN

Ion Haineº

Ion C. ªtefan s-a nãscut la 18 martie 1940, în comuna Arefu, judeþul Argeº. Liceul teoretic �Vlaicu Vodã� din Curtea de Argeº. Absolvent
al Facultãþii de Filologie, Universitatea din Bucureºti, 1966. Profesor gradul didactic I. A predat limba ºi literatura românã la Colegiul
Naþional �Matei Basarab� din Bucureºti. Inspector de specialitate la Inspectoratul ªcolar Judeþean Ilfov, directorul ºcolii din oraºul
Mihãileºti (Giurgiu) ºi metodist în Sectorul trei al Capitalei. A colaborat la numeroase reviste culturale ºi cotidiene. Membru al Uniunii
Scriitorilor din România, 2005. Cetãþean de onoare al comunei natale Arefu. Directorul Editurii Arefeana.

OPERA TIPÃRITÃ: Despãrþirea de cuvinte, versuri, 1973, Atât de densã clipa, versuri, 1978, Scrisoare mamei, versuri, 1980, Luminiº
de Soare, povestiri, 1981, Fotografii miºcate, povestiri, 1983, Vara patriei, versuri, 1986, Lumini la ferestrele ºcolii, roman, 1989, Elemente
de gramaticã, 1991, Cântece pentru iubita idealã, versuri, 1993, Iluzie cu nuferi, versuri, 1995, Supravieþuirea prin cuvânt, maxime,
cugetãri, expresii rare, 1997, Comentarii ºi sinteze literare, 1990,, Ora de dirigenþie a vieþii, povestiri ºi nuvele, 1998, 2007, Literatura
românã în liceu, 1999, 2008, Dialog la timpul viitor, maxime, cugetãri, expresii rare, 2001, Observator în banca din spate, roman, 2000,
Gânduri la rãscruce de milenii, maxime, cugetãri, expresii rare, 2001, Ceremonii solare, versuri, 2001, Femeile din oglinda retrovizoare,
povestiri, 2002, 2004, Un om pentru eternitate, evocãri, 2003, Alfabetul învãþãturilor, maxime, cugetãri, expresii rare, 2003, Femeia
necunoscutã, roman, 2004, În cãutarea iluziilor pierdute, roman, 2004, 2010, Contribuþia lui I.L. Caragiale la dezvoltarea limbii române

literare, 2005, Lumina din oglindã, roman, 2006, Eseu despre existenþa umanã, 2008, 2015, Corabia cu amintiri, 2009, Urme de alb peste amintiri, 2009, Pe treptele
timpului, versuri, 2010, Întâlnirea de la muzeu, roman, 2011, Tãrâmurile sufletului, versuri, 2012, 2013, Iubirea cea din urmã, 2013, 101 poeme, 2013, Tãria de-a rãmâne/
La force de rester, versuri, ediþie bililngvã, 2014, Eseu despre existenþa umanã, Editura Arefeana, 2015, Umbra dintre noi, roman, Editura Arefeana, 2016.

Poet, prozator, critic ºi istoric literar, eseist, autor de

maxime ºi cugetãri, Ion C. ªtefan este un scriitor prolific,
polivalent (37 de volume publicate!), o prezenþã mereu
activã în peisajul literaturii române contemporane.

Debutând ca poet (prima sa dragoste) cu placheta
Despãrþirea de cuvinte, 1973, el a fost remarcat încã de
la început de poeþi ca Ana Blandiana, care menþiona cã
Ion C. ªtefan �este un om familiarizat cu poezia�, sensibil
ºi cã �versurile lui au idei, intensitate ºi meºteºug�,
intuiþie confirmatã pe parcursul evoluþiei sale creatoare,
de-a lungul unei vieþi, prin tipãrirea a unsprezece volume
de versuri.

Ultima sa carte de versuri, Tãria de-a rãmâne/La
force de rester, ediþie bilingvã, Editura Semne, 2014,
este o antologie liricã, reprezentativã pentru întreaga
creaþie poeticã a autorului.

Temã fundamentalã a poeziei dintotdeauna, erotica
este o temã fundamentalã ºi pentru Ion C. ªtefan, atât în
volumul acesta, cât ºi în întreaga sa creaþie. Temperament
romantic, poetul îºi exprimã deschis, cu sinceritate
sentimentele, �tãrâmurile sufletului�, dar el este un tip
echilibrat, care îºi controleazã stãrile, nu le expune în
efuziuni lirice, ci în poezii scurte, condensate, încãrcate
de sens.

Iatã poezia care deschide, simbolic, acest volum:
�Frunzele cuvintelor înflorite/Sunt bucuriile poeþilor/
De la începutul primãverii;/Iar iubirea lor împlinitã/E
începutul eternitãþii� (Începutul eternitãþii).

Împlinirea prin poezie, primãvara, e �începutul
eternitãþii�. Poetul are obsesia infinitului, a timpului, a
clipei efemere, a timpului care devine iubire ºi cântec.
�În dimineaþa aceasta/Mã îndrept spre un alt infinit�.
Dar infinitul de sentimente ºi doruri din sufletul sãu e
dedicat iubitei ipotetice (Dimineaþa infinitului).
Întâlnirea dintre cei doi, bãrbat ºi femeie, are loc într-un
timp care �curgea-n/Clepsidre vechi/de aur,/Din care
zeii/Ne-au dat /Sã bem/Eternitate� (Întâlnire). Dar
timpul, �Prin clepsidra lui/Ne cerne...�, iar poetul se
întreabã: �Cum vom strãbate/Aceste valuri/În alt fel de
tipare?�. Fãptura curatã a femeii iubite îi apare ca
�zeificatã în alt fel de tipare�, vibrând �peste ierburi,/
Peste albastra zare� (Clepsidra timpului). Farmecul
împlinirii erotice �Mã va lega/Pe veºnicie de tine�
(Veºnicia clipei). Dar, în acelaºi timp, clipa iubirii este
efemerã, iar cei doi pluteau �în sânul clipei/Pierduþi ca
într-o barcã,/Îmbrãþiºaþi de amintirea primului sãrut�
(Clipa efemerã a iubirii).

Înainte de a fi trup, �Timpul nostru devine /Iubire ºi
cântec�(Timpul nostru).

Poet solar, Ion C. ªtefan este un cântãreþ al luminii, el
trãieºte �setea de luminã�, o trudã care �se prãvãleºte-n
viori, în trandafiri ºi-n ani,/Iar cuvintele se desprind
încet/De pe-un tãrâm de Soare� (Setea de luminã),
lumina înfloreºte printre rânduri, iar primul cuvânt doare
(Primul cuvânt).

Poetul, �truditor pe câmpurile luminii�, cautã neobosit
�scoica visului,/Din care-mi încolþesc cântecele� (Vamã
de luceferi). El este un îndrãgostit de viaþã: �Beau
însetat/Din boabele de struguri/Sângele-n clocot/ªi-n
miresme, al viei�. Poetul îºi cheamã iubita cu �Sãlbatica
mea/Dorinþã de luminã� (Dorinþã). El vorbeºte despre
�partea însoritã a sufletelor�, despre �cãmãºi de soare�
pe care iubita ºi le trage peste sâni�, poemele sale sunt
�cântece de bucurie�, iar anotimpurile preferate sunt
primãverile (�planeta primãverii�) ºi vara.

Iubita este o lebãdã. �Asemenea strãlucirii/Unei spade
albe/Spintecând apele solare�, chipul ei angelic,

�Înseninat de dor�, vine �Ca o albã licãrire��/�Legãnatã
de muzici,/Bântuitã de lumini� (Splendorile luminii).

Portretul iubitei e raportat la natura imediat
înconjurãtoare: �Tu- plantã cu mers legãnat,/Ca o viþã
cu strugurii-n pârg,/Amforã umplutã de-un vis îndepãrtat/
Cu gât graþios de vioarã/Mângâiatã de tãcerea ce-ncepe
sã doarã� (Portretul iubitei). Ea e ca o povarã �între
soare ºi vis�. Cuplul erotic este de nedespãrþit: �Tu ºi eu-
floare ºi tulpinã/Una fãrã alta s-ar fi uscat de mult�(Tu ºi
eu). Amândoi formeazã o iubire ºi un zbor: �Eu o aripã,/
Tu alta-/Eu un ochi,/Tu celãlalt�. Amândoi �înflorind
fãrã grai,/Dar dintr-o simplã/Bucurie de-a fi� (Amândoi).
Clipele. aripile, dorinþele sunt ca nisipul, trecãtoare.
Numai iubirea poate învinge moartea: �Tu, numai tu,
iubito,/Cunoºti aceastã tainã/De-a învinge moartea prin
amândoi!� (Tãria de-a învinge).

Ca într-o celebrã poezie a lui Nichita Stãnescu,
�Culmile coboarã soarele/Sã-i sãrute tãlpile/copilei��
(A sosit).

Simplã, directã, fãrã multe metafore, modernã, poezia
lui Ion C. ªtefan este receptatã cu plãcere, deºi, poate, aº
fi dorit o arie tematicã mai bogatã, mai nuanþatã, pe
mãsura talentului ºi capacitãþii creatoare a autorului.

Umbra dintre noi, Editura Arefeana, Bucureºti, 2016,
este un roman autobiografic, cu o poveste de iubire
emoþionantã, dar imposibilã între profesorul de limba ºi
literatura românã (Adrian, ca personaj) ºi Anna, profesoarã
de fizicã la o ºcoalã generalã, femeie superbã, frumoasã,
delicatã, de-o feminitate molipsitoare, poetã de talent.

Romanul este o lungã confesiune, de o mare sinceritate,
prin care autorul ne mãrturiseºte motivul acestei scrieri,
faptul cã dupã ce publicase 31 de cãrþi de versuri, proze
ºi teorie literarã, tablete, intrase într-un gol tematic, se
afla într-o �cumpãnã a apelor�, într-o stagnare creatoare.

Cartea debuteazã cu o frazã ºocantã: �Acesta este un
roman pe care nu aº fi vrut sã-l scriu�. Dar iatã cã eroina,
frumoasa Anna, îi sugereazã, involuntar, tema acestei
cãrþi: reîntoarcerea la viaþa de creaþie.

Autorul descrie povestea unei iubiri interzise (temã
frecventã în literaturã!. Eu însumi am scris un roman,
Fisura, Editura Semne, 2004, cu o poveste oarecum
asemãnãtoare) ºi toate meandrele sufleteºti ale eroului,
care trãieºte permanent între vis ºi realitate, între trecut
ºi prezent, o viaþã paralelã. Umbra dintre noi este
romanul sinceritãþii depline, cântecul de lebãdã al unui
scriitor foarte fecund, care, prin creaþie, încearcã sã se
elibereze de fantome, de suferinþe, sã se salveze printr-o
împãcare cu sine.

Mai concret, autorul evocã iubirea din tinereþe, o iubire
cu o patimã nevinovatã pentru Anna, o relaþie evoluând
armonios, într-un cuplu spiritual, dar o iubire
extraconjugalã, interzisã, pentru cã atât eroul, cât ºi eroina,
sunt cãsãtoriþi, el cu Corina, ea cu Vlad, profesor universitar.

Corina ºtia ºi acceptase aceastã relaþie nevinovatã, iar
Anna o cunoscuse bine pe Corina, o respectase ºi o
admirase. Iatã însã cã dupã treizeci ºi doi de ani, fericiþi,
trãiþi împreunã cu Corina, aceasta moare, devenind o
umbrã luminoasã în viaþa eroului, dar un obstacol
(�Umbra dintre noi�!) în calea iubirii pentru Anna.

Dupã 1989, eroul o reîntâlneºte întâmplãtor pe Anna,
la o manifestare culturalã din Capitalã. Cei doi descoperã
cã se iubesc cu aceeaºi intensitate ca în tinereþe, deºi
amândoi sunt acum în vârstã, pensionari. Anna era partea
vie ºi luminoasã a vieþii lui, cel care trãise nouãsprezece
ani în singurãtate. Eroul trãieºte o dedublare, între dorul
de Corina ºi dragostea pentru Anna, între real ºi imaginar.
�Umbra dintre noi va exista cât timp vom trãi!�, e
constatarea amândurora.

Cu toate acestea, ei continuã sã se întâlneascã în
semilegalitate, deºi umbra fostei soþii îi urmãreºte peste
tot! Eroul trãieºte între realitate ºi vis, în vis Anna e
doritã cu o pasiune masculinã devoratoare, în realitate
dragostea se consumã la nivel ideal, pur.

Adrian Ionescu, scriitorul, este invitat sã participe la
aniversarea revistei �Curtea de Argeº�, ca fiu al acestor
meleaguri ºi colaborator al revistei. La rândul lui, el o
invitã ºi pe Anna, ca poetã, care obþine acceptul soþului
ei, Vlad. Cei doi se simt foarte bine împreunã, ca doi
îndrãgostiþi, dar iatã cã Academicianul, care organizase
întâlnirea, le face o surprizã: venirea lui Vlad
Brãdiºteanu, soþul Annei. Pentru Adrian, lucrurile se
complicã. Într-o atitudine de perfectã civilitate, Anna
redevine soþia tandrã ºi iubitoare, iar Adrian, aflat într-o
situaþie delicatã, încearcã o salvare, iar salvarea pentru
el este scrisul. El are o iluminare: recuperarea prin scris
a iubirii! Bãrbatul-personaj va suferi din dragoste, dar
pentru scriitor aceastã suferinþã va fi un izvor de
inspiraþie! Scrisul îi apare ca o eliberare, iar Anna rãmâne
în continuare femeia idealã, frumoasã ºi atrãgãtoare,
nemuritã prin creaþie.

Eseu despre existenþa umanã, Editura Arefeana,
Bucureºti, 2015, defineºte profilul intelectual al lui Ion
C. ªtefan, un gânditor care îºi pune întrebãri
fundamentale privind condiþia umanã, sensul omului în
univers, ideea de spaþiu ºi de timp, raportul dintre viaþã
ºi moarte, efemeritatea existenþei, credinþã, culturã,
cunoaºtere, nou ºi vechi, real ºi imaginar, relativ ºi
absolut, artã, ca aspiraþie spre eternitate etc.

Scriitorul mãrturiseºte cã nu e un filosof, ci un filolog
care îºi pune aceleaºi întrebãri ca ºi filosoful, iar
întrebãrile sale rãmân mereu deschise, fãrã a putea da
rãspunsuri clare, categorice ºi definitive. În fond, dupã
cum ºi declarã, �farmecul constã tocmai în cãutare, în
aceastã magie a înþelegerii tainei tainelor, care ne duce
pânã la marginea vieþii, fãrã a gãsi contururile exacte ale
multor rãspunsuri�.

Ideea cãutãrii continue, a descifrãrii acestora (acestor
taine), este o cauzã nobilã pe care autorul o lasã ca o
moºtenire testamentarã urmaºilor.

Autorul respinge o aºa-zisã poruncã bisericeascã:
�Crede ºi nu cerceta�, el, dimpotrivã, crede, dar
cerceteazã, pentru cã cunoaºterea, prin gândirea omului,
îi defineºte fiinþa ºi rostul sãu în univers.

Cunoaºterea înseamnã, mai presus de toate, descoperirea
tainei creaþiei, prin cuvânt, prin Logosul divin.

Eseul acesta este un elogiu adus omului, aceastã �trestie
gânditoare�, pentru cã �În gândire stã întreaga noastrã
demnitate� (Blaise Pascal).

Cartea aceasta este rodul unei meditaþii de o viaþã.
Autorul mãrturiseºte cã are multe caiete mari, a câte o
sutã de file, cu idei, fiºe, citate din cãrþile pe care le-a
citit ºi pe care le comenteazã cu competenþã. Este o carte
de problematizare a existenþei, în care avem de-a face cu
un dialog cu sine însuºi, dar ºi cu ceilalþi, filosofi,
scriitori, care ºi-au pus aceleaºi întrebãri. Fiecare paginã
este înþesatã de citate ale unor (mari), personalitãþi, citate
care vin ca o concluzie la propriile comentarii ºi care
demonstreazã erudiþia autorului ºi capacitatea de a se
miºca uºor în domenii diferite ale cunoaºterii umane:
filosofie, psihologie, esteticã, literaturã ºi artã.

Ca ºi Dumnezeu, omul este un creator, care, prin
intermediul cuvântului, prin opera artisticã, îºi poate
depãºi condiþia, efemerul existenþial, atingând
universalul ºi absolutul. Prin aceasta, omul se salveazã
ºi se înalþã în lumina divinitãþii, transfigurând realitatea,
sacralizând-o.
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Când, în acea zi de noiembrie din anul 1997, a

plecat pur ºi simplu pe neaºteptate dintre noi ºi de
lângã noi, publicaþiile de la Bucureºti ºi de la Tel Aviv
au exclamat: ne-a mai murit un poet! Când au aflat,
în cursul aceleiaºi zile, vestea, prietenii pe care-i avea
� ºi-i mai are ºi astãzi! � la Bucureºti, la Galaþi ºi la
Tel Aviv, au exclamat sau au murmurat, la rândul lor:
ne-a mai pãrãsit un prieten! Singurã soþia lui n-a zis
nimic. Ea, care stãtuse o viaþã de om împreunã nu cu
poetul, nu cu prietenul, ci cu bãrbatul ei, ºi-a suportat
în tãcere durerea ºi brusca singurãtate. Numai cã nu
despre felul în care ne trãim unii sau alþii durerile aº

vrea sã vorbesc în aceste pagini, ci despre cu totul
altceva. Dacã, fãrã îndoialã, ne poate muri oricând un
prieten, un frate, soþul, un pãrinte � poetul, în schimb,
nu moare niciodatã. El e sortit, e pe-dep-sit sã nu
moarã. Rãmân în urma lui gândurile, paginile, cãrþile
pe care le-a scris în acea viaþã câtã i-a fost datã.
Rãmân, intacte, de-a lungul anilor ºi deceniilor, iar
scurgerea timpului nu va putea sã consemneze decât
alunecarea lui înapoi, fãrã a dãuna cumva cãrþilor. Ele
îºi continuã nestingherite cãlãtoria, ºi astãzi, la
rotunjirea a douãzeci de ani de la dispariþia omului,
prietenului, soþului ºi, de-abia în ultimul rând, a
poetului care-i poartã numele: SEBASTIAN COSTIN.

Sub titlul Poemul de-o zi, poetul a semnat în timp
o rubricã permanentã la ziarul Viaþa noastrã din Tel
Aviv. O rubricã regulatã, sãptãmânalã, în anii 1976 ºi
1977 ºi prelungitã cu intermitenþe pânã în 1980. Era,
ca sã zic aºa, un fel de cronicã politicã, pe marginea
unor evenimente la zi sau la ordinea zilei, transpusã
desigur în versuri ; în strofe ; într-un poem. Un poem
de o zi pentru cã doar atâta trãieºte ziarul: o zi. Sã fi
fost, oricum, o concesie fãcutã de poet gazetarului
sau mai curând o favoare acordatã poetului de gazetar?
Asta n-aº mai putea spune, cu atât mai puþin azi. ªi cu
atât mai mult cu cât el însuºi, cu siguranþã, nu s-a
gândit atunci, nici mãcar o clipã, la asta. S-a gândit
însã, fãrã nicio îndoialã, la altceva. Dacã jurnalistul,
prin însãºi profesia sa, trebuie sã fie un om al zilei �
al momentului � al clipei, poetul are bineînþeles o altã
deschidere ; o altã perspectivã. Aºa se face cã, dacã
momentul politic era, de pildã, trecerea �Vasului Pãcii�
al lui Abe Nathan prin Canalul de Suez ori declaraþia
solemnã a guvernului irakian cã intenþioneazã sã
reconstruiascã Turnul Babel, adevãrul artistic, cel al
poetului, trebuia sã fie mai mult decât atât. O cronicã,
fie ea ºi politicã, se supune fatal unor norme, unor
pre-cep-te, pentru simplul motiv cã porneºte de la
evenimentul de-o zi. Poemul, însã, fie de-o zi ºi el,
are cu totul alte datorii, tocmai din cauzã cã se supune
ºi el unor norme.

Sunt aceleaºi norme ºi reguli pe care Sebastian
Costin le-a respectat întrutotul încã de când trãia ºi
scria aici, în România. Formulele lui predilecte erau
ºi atunci poemul, balada, prin urmare lirica de
amploare, de respiraþie largã, unde versurile sã poatã
circula în voie, fãrã piedici. Nici versificaþia, cu
rigorile sale stricte, nu pãrea sã-i punã stavile zborului
temerar al ideilor în spaþiile fãrã de praguri, ci

SEBASTIAN COSTIN
(Douãzeci de ani de la dispariþie, în noiembrie 1997)

POEMELE DE O VIAÞÃ
Dumitru Matalã

dimpotrivã, îl încuraja. Femios, poemul care dã titlul
celui dintâi volum al sãu, publicat în 1969, este un
exemplu magistral al adevãratei vocaþii poetice.
Simþindu-se vinovat pentru melodiile cu care ºi el
înveselise ospeþele date de pretendenþii Penelopei,
cântãreþul îºi cere cuvenita pedeapsã: �Sã-þi aminteºti,
Ulise, ºi de mine,/ sã-mi dãruieºti ºi mie din rãzbunarea
ta.� La rândul lor, cele cinci balade din ciclul
Conspiraþia sunetelor sunt o nouã confirmare cã, încã
de la cel dintâi volum, aspira cãtre spaþiile de anvergurã
ºi demonstraþia poeticã de bogatã desfãºurare. Ceea ce
se vede cu stãruinþã ºi din ultima lui carte, cea cu
poemele de-o zi. ªi aici predominã titlurile de o

pronunþatã rezonanþã sonorã: Memoria, Eroarea,
Frumuseþea, Poetul, Moºtenirea, Tãcerea, Istoria,
Paradisul ºi aºa mai departe. Pânã ºi Platon ajunge
titlul unui poem de-o zi, scris în apãrarea unui mãslin
sãdit de discipolii filosofului ºi smuls astãzi din rãdãcini
de un autocamion. Se poate spune deci, cu deplinã
îndreptãþire, cã motto-urile ºi citatele culese din ziarele
vremii îi ofereau cronicarului numai prilejul, punctul
de plecare de la faptul divers cãtre fapta durabilã, locul
unde poetul îºi regãsea zonele înalte ale spiritului. În
felul acesta poetul ºi gazetarul împãcau practic într-o
singurã formulã cele douã cãlãuze morale ºi profesionale
care i-au supus, în egalã mãsurã pe amândoi, de-a lungul
întregii lor existenþe.

N-aº vrea totuºi sã mã lansez acum într-o detaliatã
analizã literarã, care nu-ºi are locul în aceste câteva
pagini. Cel mult aº vrea sã fac o alãturare, o a-na-lo-
gie, pentru cã, pur ºi simplu, se impune singurã. Sã
recitim împreunã cronica intitulatã Poetul. Sãptãmâna
trecutã, scria gazetarul la data de 1 octombrie 1976,
autoritãþile sovietice l-au închis într-un azil psihiatric
pe cântãreþul Piotr Stracik, �vinovat de a fi organizat,
la el acasã, concerte private cu muzicã pe versurile unor
poeþi interziºi.� De unde un nou poem, o scrisoare pe
care gazetarul ºi-o trimite lui însuºi, poetului, numit
alegoric �o floare micã, albã, ca iubirea�. �O floare
care creºte în secret / ºi-n care ei, cei mari, îºi vãd
pieirea�, cãci ei, cei mari, �nu se tem decât de poezie.�
Iar poezia este singura limbã prin care poetul �îºi spune
adevãrul lui etern,/ neispitit, nesilnic, fãrã moarte.� Sã
reluãm acum o singurã strofã din Femios, aceea în care
cântãreþul îºi dezvãluie, nesilit de nimeni, propria
dragoste pentru soþia lui Ulise: �Ei toþi ar fi putut sã
mai trãiascã/ fãrã primejdia fãpturii ei � / Doar cu otrava
asta supradumnezeiascã/ n-o mai pot smulge din
rãrunchii mei.� Dintr-o simplã alãturare se vede limpede
cã Femios, artistul din cel dintâi volum, ºi poetul din
cea de pe urmã carte, sunt evident una ºi aceeaºi
persoanã.

N-aº îndrãzni sã merg însã prea departe nici cu
potrivirile sau corespondenþele de motive din opera
poetului, dupã cum, iarãºi, nu m-aº încumeta la prea
multe cuvinte nici despre prietenii pe care i-a lãsat în
urma lui ºi care mai sunt ori nu aici. Din întâmplare,
cum altfel, i-au fost ºi lui prieteni Cezar Baltag, Elena
Bantaº, Florin Mugur, Nelu Oancea, Grigore Hagiu,
Coman ªova, Nicolae Dragoº � însã, fireºte, nu tot din
întâmplare numele lor existã ºi azi. Din întâmplare s-

au întâlnit în acelaºi an, în aceeaºi salã de cursuri, pe
coridoarele aceleiaºi facultãþi, însã nu din întâmplare
cu toþii ºi-au cucerit numele ºi renumele de poeþi. Cu
siguranþã, lor în primul rând li se adreseazã, cu
nostalgie ºi tristeþe, într-o scrisoare-poem expediatã
la câteva zile dupã cutremurul din martie 1977: �Nu
þi-am mai scris de mult, prieten drag,/ ªtii bine cum
se-ntâmplã câteodatã/ Când caii iuþi ai timpului te
trag/  ºi-amâni, ºi uiþi scrisoarea ne-ncheiatã.� Lor
însã le vorbeºte ºi cu un alt prilej, pe care-l foloseºte
pentru a ne transmite un adevãrat mesaj al generaþiei
noastre: �Cãci rostul nostru, scris în cartea firii,/

cândva, demult, la poala unui nor,/ A fost s-aducem
veºnic omenirii/ nu moartea, ci lumina tuturor.�

Aºa cã nici titlul acela de rubricã, Poemul de-o zi,
fãrã îndoialã n-a fost ales întâmplãtor. Sunt uºor de
recunoscut în el atât modestia gazetarului, cât ºi
vanitatea creatorului, care ºtie bine cã micile sale
poeme vor supravieþui mai mult decât o zi. Ce altceva
au fost baladele sale, cele din volumele Femios ºi
Pãdurea de aer, dacã nu niºte poeme care nici mãcar
nu se subintitulau, modest-ipocrit, de-o zi? ªi ce
altceva sunt cele din ultima lui carte, dacã nu niºte
balade trimise cãtre lumile viitoare sau, mã rog, ale
viitorului? ªi unele, ºi altele sunt poemele lui de o
viaþã. Fãrã vreo liniuþã de unire, care, ºi ea, vrând-
nevrând, insinueazã o nuanþã de scurtã duratã, de
trecãtor. Între ele s-ar putea, cel mult, aºeza o linie
dreaptã, pe care, o fi vrut el, poetul, ori nu, tot el o
descoperã, într-un alt poem, în care traseazã, discret,
o graniþã abia vizibilã: �Tot ce-a fost se înfãþiºeazã
fãrã volum, fãrã întindere./ O linie dreaptã./ Vrei sã
urci înapoi, cãtre ierburi ºi pãsãri,/ dar ai ajuns prea
în adânc,/ prea departe,/ prea pur.�

Cu cât încerc însã mai mult sã gãsesc finalul
acestor pagini, cu atât îmi vine parcã mai greu. Am
acum, eventual, un argument în plus, într-o
demonstraþie pe care poate tot el, poetul, mi-a
sugerat-o. Un prieten îþi este prieten atâta vreme cât
trãiþi amândoi. Poetul, în schimb, este ºi rãmâne poet
atâta vreme cât existã oameni, deci cititori. Dar, în
cazul acesta, care-i avantajul pentru noi, cei care nu
i-am fost decât prieteni? Sau pentru soþia lui, care
nu i-a fost altceva decât soþie? Desigur, îi putem citi
ºi noi cãrþile, ca ºi mulþi alþii, care l-au cunoscut ori
nu. Numai cã nu-l putem auzi, nu-l mai putem vedea
ºi nu-l mai putem întreba nimic, aºa cum am dori
poate. Pentru asta va trebui sã mai avem, o vreme,
rãbdare, numai cã nici asta nu ºtim pânã când. Ceea
ce ºtim este cã ºi el a plecat, atunci când i s-a împlinit
sorocul, exact cu aceeaºi senzaþie. Ne-o spune, din
nou, cu aceeaºi discreþie cu care trasase, mai înainte,
o neºtiutã graniþã, într-o baladã care s-ar fi putut
intitula chiar aºa, Testament (dar asta n-am aflat-o,
nici eu, decât mai târziu):

�Parcã la plecarea noastrã mai aveam de spus ceva,
parcã-a mai rãmas o vorbã, sau o carte, sau o viaþã�
Ah, mereu plecãm în noapte înainte de-a putea
sã le aºezãm pe toate pânã mâine dimineaþã!�
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Eretikon

În peþit

Vã aud când gândiþi

Plecase de acasã dis de

dimineaþã, cu gândul sã
ajungã înainte de prânz în
comuna Orbeþii de Jos. Îºi
luase inima în dinþi, deºi nu
prea îi convenea; stabilise
cu Lena sã se întâlneascã în

halta cea mai apropiatã, Dumbrãveni ºi sã meargã
împreunã la casa pãrinþilor ei, sã o cearã în cãsãtorie.
Nu-ºi cunoscuse încã viitorii socri, dar la insistenþele
ei acceptase aceastã primã întâlnire.

Îºi luã bilet ºi apoi îºi cumpãrã un teanc de ziare ºi
reviste: sã aibã ce citi în tren pânã ce se întâlnea cu
viitoarea soþie. Avea de cãlãtorit cu trenul câteva ore
pânã la halta Dumbrãveni, de unde mai avea circa un
kilometru ºi jumãtate pânã în sat. Când trenul trase la
peron se urcã ºi îºi gãsi un loc lângã fereastrã. Trenul
se puse în miºcare, iar el începu sã rãsfoiascã ziarele.
Dupã circa o jumãtate de orã apãru ºi controlorul care,
dupã ce privii îndelung ºi rãsuci pe toate feþele biletul,
îl anunþã cã greºise trenul: în loc sã meargã spre Oltenia,
el cãlãtorea acum în sens invers: spre Dobrogea.

Necãjit tare, coborî în prima garã ºi, dupã o lungã
aºteptare, o luã în direcþia cea bunã. Una peste alta, în
loc sã ajungã în halta Dumbrãveni la ora prânzului,
ajunse acolo spre searã. Evident, nu-l mai aºtepta
nimeni. O porni pe jos spre Orbeþi ºi, pe întuneric,
ajunse în sat. Întrebã primul trecãtor unde poate gãsi
familia Matei, care are o fatã pe care o cheamã Elena. I
se indicã o casã destul de aproape ºi el se îndreptã spre
poarta curþii care înconjura acea casã. Intrã, ºi îl
întâmpinã o femeie, genul jandarm. O întrebã dacã
Lena este acasã. I se rãspunse, pe un ton rãstit care îl
fãcu sã simtã fiori pe ºira spinãrii, cã fata este plecatã
în sat. Atunci el îi mãrturisi �jandarmului� cã venise
sã o cearã pe Lena de soþie. Femeia se uitã cu un aer de
dispreþ la strãinul care arãta sfârºit, ca vai de lume, din
faþa ei, îl mãsurã de câteva ori din cap pânã în picioare
ºi, dupã ce constatã cã o astfel de lighioanã nu poate fi
prietenul fiicei ei, îi spuse, pe un ton rãstit, cã probabil
a greºit casa; o fi  vorba de cealaltã familie Matei,
familia aceea de sãrãntoci din capãtul satului, care are
de asemenea o fatã pe care o cheamã Elena. Cu asta, îi
întoarse spatele ºi intrã în casã, lãsându-l singur în
poarta curþii, în care câinii începurã sã-l latre.

Se îndreptã spre noua adresã ºi gãsi, dupã alte
indicaþii, acea familie Matei. Nici aici fata nu era acasã.
Însã aici, femeia care îl primi îl invitã în casã, îl pofti la
masã ºi îl ospãtã cu ce avea mai bun, în aºteptarea
fetei. Masa se prelungi pânã spre miezul nopþii. Când
apãru fata, el era destul de cherchelit, ca sã mai observe
cã ea nu era cea dupã care venise el. Dar nu-i mai pãsa.
Se simþea bine. Dupã douã zile de stat în sat, plecã
gata însurat.

Vasile Szolga

Nicolae Dan
Fruntelatã

Scaunul electricViaþa în fiºe
de roman

G.Th. Popescu

1. Uitasem de ce-am

plecat de-acasã, dar nici nu
voiam sã aflu. Zorit �
rãtãceam printre tufele de
izmã � nfloritã ºi rãchitã, pe
podu� de pãmânt. În aerul
plin de polenuri ºi fotoni
azurii. Rafale de vânt duc
pânã departe melancolia
sturzului albastru � mai
îndãrãtnic ca oricând sã-ºi

plângã aducerile aminte. Pânã la brâu, în apa sãlcie muieri
trag la topit vreascuri de cânepã. În vãgãuni cu þiparii �
aluviuni lãptoase aducãtoare de aiurealã ºi moarte. Ameþit
aici se mutase ºi satul, în vâltoare � Lumina se strecoarã
rivalã prin coºul de nuiele � capcanã al Frosei. Paciaura
are noroc! Îndeasã, laolaltã raci, caraºi, roºioarã, brãdiº.

În traista cu franjuri ce-i atârnã ca spaima de gât. În laþul
verde al verii, ca-n ceaþã � umbra lui Piºtea bãtrânu�.
Cel ciomãgit ºi la ananghie trece râul. Nici mort � nici
viu, cãlare pe-o mârþoagã. Ca-ntr-o erezie primarã.

2. Ulii rotind � deasupra þinuturilor sterpe. Îi poartã

doar un zvon fâlf- fâlf, ori pâlpâirea ochiului meu intens ºi
albastru? Câtã tristeþe ºi câtã pustie încape-ntr-un lan de
secarã! ªatra bate daireaua � pe drumuri cãruþele
împotrivindu-se setei � Scund Zlotea îºi piaptãnã barba.
Vântul despicã sipica � pritocind nãpasta. Oprimate moschei
þin în echilibru ardoarea tufelor de armurariu � Eu însumi
le-am vãzut, în albe straie cãlãrind înspre mare. Dupã ºtiinþa
augurilor în Cânticul verii umple Vãz � Duhul cu jale.

Mamã  �sã plâng, ce anume sã plâng�?! Eretice

cuvintele mi se întorc în trup. Aceastã mlãdiere promite o
noapte de surghiun. Bârfitorii spun cã umblã sã                 se-
nsoþeascã c-un spaþiu fãrã contur. Dincolo de ascunziºuri
ºi vãdiri � înapoi la îngeri.

3. Într-o bunã zi, mi se înfãþiºã în Duhul ei vãdit,

Divina � ªerpoaicã. La locu� numit Cãtinã, fireºte.
Înflorise aliorul. Mãrul lupului dãduse-n pârgã. Cicoarea
hrãnea deasemenea lumina alba a amiezii. ªtiam cã eºti,
nu te mai preface � mi-a zis � fãrã sã-mi cadã la picioare.
Învãþasem de curând limba celor pe care nu-i vedeam.
Închipuirea-i un privilegiu � a continuat, lasãte-n puterile
mele. Undeva plâgea puiul pajerii. Stingher era cerul de
deasupra ºi senin în felul sãu.

� Vino! m-am auzit strigat. Pe atunci nu aveam nume,
eram numai Fiul Dropiei. Între timp se prãbuºise vântul auriu
în soborul pietrei arse. Înfiorat, lesne-mi era trecerea-n oracol
ºi nãluciri.

Fraþii mei transilvani, iubiþii mei din podiºul metafizic al istoriei româneºti, mi-e

drag de voi, de þinuta voastrã dreaptã, de trãgãnarea din cântecele voastre, de berbecia
cu care vã duceþi mereu în burta furtunii, dar mã doare cã, atunci când gândiþi, aud roþile
grele învârtindu-se, ºi nu vã înþeleg aºteptarea ºi rãbdarea cu care spuneþi rar: No, las� cã
vine el! Da� cine vine? � întreb eu exasperat ºi voi îmi replicaþi hotãrât: Poati�e cânele,
no� las� cã vine el!

Mi-e drag ºi mi-e dor de Ardeal, de Transilvania mai ales, de þara dintre munþi, mi-e
dor de Bãrnuþ ºi de Blaga, mai cu seamã mi-e dor de Avram Iancu pe care-l consider din altã lume decât a voastrã,
el e de sub muntele Olteniei, e moþ cãlãtor care a ajuns în Zarand ºi a îngropat un vis sub un gorun. Un vis românesc
precum sunt atâtea îngropate în acest pãmânt sfânt.

Dar de voi, contemporanii mei ardeleni, îmi e dor mai cu grijã. Am învãþat sã vã împart, în ardeleni vechi,
adevãraþi ºi dragi, voi coborâþi din amintirile mele cu Mitru Fãrcaº, artistul care plânge în taragotul lui toate
cuvintele pierdute ale limbii române. Mi-e dor de Eugen Evu, lupul din Munþii Orãºtiei, prietenul care a vãzut
soarele de andezit de la Sarmizegetusa lui Decebal, de Dorin Suciu, mureºanul aspru din plãmada mucenicului
Cofariu, de Moraru Iustin, poet ºi inginer, de Doru Pârja, poetul din Nord, de Doru Bulza, bãnãþeanul brunet ºi
repezit ca un ardei oltenesc altoit într-o serã de lângã Bega, de Ovidiu Marian, Piºta, ziaristul pursânge care a trãdat
Ardealul pentru o munteancã ºi n-a greºit deloc. Acum, când sunt ºi eu înserat ºi, poate, înþelept, mi-e dor deosebit
de fraþii Brad din Pãnade, de patriarhul Ion, cel botezat pe dealurile Greciei, dar cuminecat în Blajul etern, de
Sandu, os de prozator ºi de gazetar, de profesorul Ion Dodu Bãlan, cel care mi-a fost dascãl ºi acum îmi e prieten ºi
frate, de Ion Horea, poetul pe care-l aud când vine, cãlare pe un cuvânt vechi ºi pe un cal, coborând dinspre Ardeal.

Poate am uitat de alþi fraþi ºi prieteni, dar mã ierte, asta nu înseamnã cã ei lipsesc din dorul meu.
Unde nu intrã cei care gândesc, aºa cum spuneam la început, greu ºi împiedicat, nu precum carãle Iancului, ci

precum încãpãþânarea neghioabã a unor români care cred cã Ardealul are soarta lui, departe de Valahia, departe de
Miticii Bucureºtilor, Doamne, ei se vãd în braþele unei Austro-Ungarii vechi ºi bolnave de trufie, ei vor sã fie slugi
la Împãratu� drãguþu�, fantoma Mittel-Europei unde românii erau consideraþi un neam inferior ºi barbar.

Nu mi-e dor de politicienii tineri; atunci când i-am cunoscut eu, erau produse ale Universitãþii clujene, o
instituþie stimabilã de tot de altfel, activiºti ai miºcãrii studenþeºti (comuniste, evident) cu funcþii ºi principii, iar
acum sunt bonzi umflaþi de bani ºi de interese, acþionari la firme europene, autori de cãrþi dreptace ºi firoscoase,
ºefi de instituþii de sondare a neantului. De ei nu mi-e dor. Nici drag nu-mi e. Îi vãd cum au ajuns în capul trebilor,
cum sunt sprijiniþi din Apusul ultra-democrat pentru cã au învãþat sã fie subtili ºi mercantili, scule ideale ale unei
noi ordini mondiale.

În sfertul de veac tulbure de dupã marea schimbare care încã nume nu are, Dumnezeu m-a adus în situaþia de a fi
un fel de ministru. Cam fãrã portofoliu, dar convins atunci cã pot sã mai fac ºi eu ceva pentru þara mea. N-am putut,
nici n-aveam cum, pentru cã nu eram �om politic�, dar am cunoscut o parte a �oamenilor politici� emanaþi de acele
vremuri memorabile.

Am cunoscut un profesor (ardelean, de altfel), care acum diriguia educaþia naþionalã, lui i-am spus cã eu îi iubesc
pe ardeleni, dar mã deranjeazã cã-i aud când gândesc. A cujetat la vorbele astea ºi dupã aia nu m-a mai bãgat în
seamã. Acum e mare prin progenitura lui, un ardelean tipic ºi solemn, care serveºte perfect cauza. A cui cauzã, asta
e de cercetat.

Acum e prea târziu sã mai aleg. Pot doar sã-mi amintesc despre Ardeal, s-ar crede cã mi s-a fãcut oarecum fricã de
faptul cã într-o zi, într-o apropiatã zi, Ardealul ar putea sã fie un pod prea îndepãrtat pentru iubirea mea.

ªtiþi ce o sã fac atunci?
Dacã voi mai fi, dacã voi mai putea lupta, îmi voi lua calul, ca bunicul meu de lângã Baia de Aramã, voi trece

munþii prin peºterile gruiului ºi voi ajunge în podiºul unde s-a nãscut patria mea veche, cea atât de râvnitã ºi cea
atât de trãdatã ºi de strãini ºi de ai ei, de cozile de topor cu vorbã blajinã ºi tãrãgãnatã.

Sã mã întâlnesc la Cluj-Napoca, poate, cu toþi prietenii mei vechi ori doar cu amintirea lor ºi sã las aceste rânduri
ardelenilor care astãzi sunt copii ºi adolescenþi, care primesc o educaþie �occidentalã�, cu muzici rãpãite ºi cu
droguri consumate în parcuri ºi în WC-uri de liceu, sã-i rog sã se întoarcã cu mintea la bunicii lor ºi la strãbunici,
dacã mai pot, dacã mai citesc, dacã li se mai povesteºte.

Sã vadã cât de lung ºi plin de urme însângerate a fost drumul Clujului. Sã-i iubeascã pe fraþii lor drepþi din alte
etnii, care sunt, prin naºtere, români ca ei ºi nu altceva, chiar dacã propagandiºti bolnavi îi aºeazã pe alte scaune
ºi sub alt steag.

Sã fi fost atât de nebunã, de strâmbã ºi de fãrã noimã istoria acestor pãmânturi româneºti care a respirat peste tot
într-o limbã ºi în speranþa unirii din veac?

Luaþi aminte, fraþii mei transilvani! Duhul Eminescu mai sunã încã pe dealurile Blajului. ªi versul lui profetic
poate fi încã scut, dar ºi blestem!
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ARTE PLASTICE LA KM 0

Carnetul de schiþe

Urmare în numãrul viitor

Urmare din numãrul 9/2017

I.2. ROATA OLARULUI

Roata olarului îºi face apariþia în spaþiul

nostru în secolul al IV-lea î.Hr. Este o invenþie
celticã ce avea sã revoluþioneze civilizaþia întregii
omeniri. Roata olarului este alcãtuitã din douã

discuri fixate la capetele unui ax vertical prins,la rândul sãu, în partea
superioarã de masa de masa de lucru, iar jos, de duºumea. Fixarea se face

lãsând posibilitatea axului de a se roti. Discul de sus are în general diametrul
de 30 cm. ca sã încapã ºi baza unui vas de dimensiuni mai mari. Discul de jos
este mult mai mare, atât în diametru cât ºi în grosime, pentru a putea fi pus în
miºcare cu piciorul, iar prin greutate, inerþia miºcãrii sã dureze cât mai mult.

Olarul, care stã pe un taburet înalt în faþa instrumentului sãu, aruncã la
început un bulgãre de lut în centrul discului de sus. Apoi, dupã ce dã suficientã
miºcare roþii, începe sã modeleze vasul dirijându-i creºterea pe verticalã
apãsând cu degetul mare al mâinii în centrul lutului ºi cu palma spre exterior.
Pe mãsurã ce vasul creºte subþiindu-ºi peretele, omul îi definitiveazã forma
þinând o mânã în interior ºi cealaltã în afara lui. Roata nu este opritã din
miºcare decât dacã oala este gata. Desprinderea vasului de disc se fãcea în
timpuri mai vechi tãindu-l la bazã în timpul rotaþiei cu o sfoarã subþire de in
întinsã între douã beþiºoare. În prezent se foloseºte în locul acesteia o sârmã
sau o coardã subþire de instrument muzical de percuþie.

Roata creeazã forme prin
excelenþã rotunde ºi impune
întrebuinþarea unei argile
curate, superioare, bine
dospitã ºi malaxatã.
Mãrimea vaselor variazã de
la ceºcuþe mici, de þuicã sau
cafea, pânã la chiupuri de
capacitatea a 40 � 50 de litri.
Decorul de desen se executã
în timpul rotirii ºi constã din
linii orizontale care
înfãºoarã vasul, linii
ondulate, spirale ºi cercuri
concentrice, toate redate cu
o mare precizie.

Perfecþiunea tehnicitãþii,
calitatea superioarã a
produselor, siguranþa ºi
scurtarea timpului de
concepere precum ºi cerinþa
tot mai largã a pieselor de
ceramicã, nevoie datoratã exploziei demografice din spaþiul carpato-
danubiano-pontic, toate acestea au impus repede folosirea roþii olarului.
Apar vase care pot fi þinute în mânã de toartã, amfore cu douã toarte, cupe
largi, fructiere, cãni cu picior, farfurii ºi strãchini în varietãþi de forme care
mai pot fi întâlnite ºi astãzi. În acelaºi timp apreciem cã unele din decoraþiile
celtice care ornamentau odinioarã ceramica fãcutã la roatã s-a transmis pânã
astãzi ºi ele reprezintã probe cã triburile celþilor au emigrat spre vestul
Europei pãrãsind aceste meleaguri.

Cãlãtorie în istoria
multimilenarã a
ceramicii (IV)

Dalia Bialcovski Radu Adrian

Olar decorând un urcior cu cornul, la roatã

Farfurie fãcutã la roatã, unde
modelul decorativ  ºarul e

transpus în  trei registre, în
timpul rotaþiei

Poate calea cãtre cea mai intimã apropiere de spiritul ºi

creaþia unui plastician este pentru amatorul avizat acea notaþie
lapidarã pe o coalã de hârtie, schiþa de lucru, martora scânteii
ce aprinde sufletul artistului ºi conþine însãºi cheia operei sale.
Mezina, aparent neînsemnatã, desconsideratã adesea în faþa
lucrãrilor de anvergurã, ea dezvãluie în chipul cel mai autentic
ochiului specializat, deprins a cerceta cu acurateþea
grafologului preþioase informaþii despre autor: temperament,
nãzuinþe, tuºã personalã, intensitatea trãirii sau doza de
luciditate, limpezimea gândului ori ezitarea, experienþã,
maturitate, etape în devenirea operei... Vie, seducãtoare ºi
proaspãtã când e nãscutã de mâna unui maestru, indiferent de

tonalitatea lucrãrii sau tehnica folositã, apare cu atât mai valoroasã azi, când instantaneul
fotografic, zorul ºi eficienþa tehnologiei digitale o transformã în raritate, conferindu-i plusul
de farmec al unui manuscris între CD-uri.

O incitantã incursiune prin aceastã lume a crochiului
din prima jumãtate a secolului XX e prilejuitã de
expoziþia aniversarã Atelier de front. Artiºti români în
Marele Rãzboi organizatã în spaþiul Muzeul Naþional
de Artã. Schiþele realizate în anii conflictului armat în
special de cãtre artiºtii combatanþi sunt dintre cele
mai convingãtoare. În preajma lui 1917, tânãra
generaþie aflatã la vârsta de 30 de ani sau peste, cu
studii desãvârºite la Paris sau München se întorsese
deja în þarã: Ion Theodorescu-Sion, Francisc ªirato,
Iosif Iser ºi Camil Ressu pânã în 1908, iar Nicolae
Tonitza în 1911. Talente implicate social erau prezenþe
consecvente în grafica gazetelor timpului: Furnica,
Viaþa literarã, Flacãra, Rampa etc., desenatori cu mâna
formatã, animaþi de idealuri nobile ºi împãtimiþi
cãutãtori a-i drumului unei arte naþionale.

Dacã linia tranºantã ºi vocaþia monumentalului par
a-l defini pe Iser, atras de cubism ºi expresionism, dar
filtrate într-o notã personalã de temperamentul sãu
viguros, Eustaþiu Stoenescu, personalitate rafinatã,
rãmâne ataºat acuarelei mângâind hârtia cu atingeri
moi de pensulã în tonuri sidefii. Negrul sãu

inconfundabil faþã de care îºi mãrturiseºte ataºamentul, conþinând toate durerile nespuse,
devine prin magia artistului aproape un curcubeu de nuanþe în surdinã. În timp ce Convoiul de
prizonieri germani acuarelat în tonuri discrete se topeºte molcom în zãpada afânatã, în lucrarea
lui Iser acesta apare ca un zig-zag de maºinãrie masivã, contorsionatã, cu sunet metalic. Acelaºi
Convoi... se regãseºte în interpretarea confratelui de penel Nicolae Tonitza. De astã datã, privit
din spate, calcã apãsat ºi gârbovit sub trãsãturi groase de tuº negru ºi umbre de conté,
clãtinându-se greoi în pas cadenþat. Urmele expresive lãsate de pensulã trãdeazã pictorul ce
dubleazã desenatorul, dar care încã nu a ieºit la ivealã
în forma sa de mãiestrie deplinã. Cu ochii larg deschiºi
cãtre lume s-a dovedit un bun observator, uneori tranºant,
nãvalnic, chiar dacã furiile sale pe care condeiul le va
puncta nu au fost nimicitoare, ci doar izbucniri ale unui
suflet dornic de progres. Ca dovadã stã paleta sa de
rozuri diafane aºternute cu cãldurã ºi afecþiune în pânzele
dominate de chipuri inocente, priviri uºor mirate sau
întrebãtoare ale copilãriei, dupã ce s-au consumat
durerile acute ale rãzboiului.

Personalitate deopotrivã puternicã ºi sensibilã Ion
Theodorescu-Sion îºi portretizeazã personajele în
alternanþa sa specificã de linii frânte ºi trasee unduitoare
ca într-un spatiu decorativ. Acaparat de primul plan,
maseazã aici volumul dominator, cu precãdere silueta
unui ofiþer. Aproape emblematic, copacul nu lipseºte
din compoziþiile sale ca un pilon de susþinere ori ca un
necesar reper de siguranþã.

Printre cei mai tineri artiºti combatanþi se numãrã Max
Hermann Maxy, înrolat la 22 ani, elev al ªcolii de arte
frumoase sub îndrumarea profesorului Camil Ressu.
Carnetul sãu de schiþe executate în creion în cursul
anului 1917, pãstreazã încã privirea seninã asupra lumii, cu umor, prin adnotãrile ºi titulaturile
date personajelor: Pieptosul, Harap alb, ªeful obosiþilor, Puiºorul, Colþosul, Poc-Plici etc.
Linia decisã, fãrã agresivitate ºi plasarea figurilor în poziþia cea mai expresivã confirmã calitãþile
plasticianului ºi anunþã simþul sintetic ce-l va propulsa în sfera avangardei pentru a expune
alãturi de Klee dupã 1922. Ulterior va deveni director al prestigioasei instituþii în care azi stau
expuse filele carnetului sãu, avându-l colaborator în calitate de custode pe Francisc ªirato,
pictorul refugiaþilor ºi al demnitãþii, inspirat de gama cromaticã a covoarelor. Ciobanii sãi, fie
adulþi, fie aflaþi pe drumul maturizãrii precoce au împietrirea stâncii ºi puterea de nepãtruns a
tãcerii.

Expoziþia în întregime stãruieºte în mintea vizitatorului mult dupã ce paºii au lãsat-o în
urmã, iar germenii ei nasc nebãnuite mlãdiþe.

Ion Theodorescu-Sion,
În recunoaºtere, 1917

Iosif Iser, Soldaþi în
tranºee, 1917
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TEATRU ªI ISTORIE LITERARÃ

Candid Stoica
FEST BULEVARD

M.N. Rusu

În Bucureºti, ca ºi în

capitalele de judeþe stagiunea
de toamnã a început
vertiginos cu o suitã de
festivaluri care vor neapãrat
sã arate noua faþã a teatrului
românesc, Nu este teatru care
se respectã câtuºi de
puþin care sã nu
propunã un festival la
care sã aducã ºi
prestigioase trupe
internaþionale. Deºi la
aceste festivaluri se

investesc de cãtre primãriile, în numele culturii,
fonduri importante care apoi se �ºifoneazã�
pierzânduli-se pânã în final urmele, se poate lua
partea plinã a paharului anume cã spectatorul
pasionat de teatru este, pânã la urmã, cel câºtigat.

Mariana Þepuº, ambiþioasa ºi harnica directoare
de Teatrului Nottara a reuºit cu bani de la Primãria
Capitalei ºi de la o puzderie de sponsori, mai mici,
mai mari (Cocor, Agerpres, Automobile Bavaria
Group, Jurnalul Naþional, Paralela 45,
Starospramen, etc) sã fericeascã pentru a cincea
oarã publicul bucureºtean iubitor de teatru cu ceea
ce se numeºte Fest Bulevard ajuns acum la
proporþii considerabile, capabil sã ocupe
majoritatea sãlilor de teatru ale oraºului. Scriu asta
cu destulã admiraþie.

Actualul Fest Bulevard s-a desfãºurat având mai
multe secþiuni dinstincte dorindu-se în subsidiar,
poate cel mai bogat ospãþ teatral din multitudinea de
festivaluri existente: 24 de teatre, 39 de reprezentaþii
teatrale, douã evenimente stradale, cinci spectacole lecturã,
patru colocvii, patru lansãri de carte, (Comedia dell arte de
David Esrig, Bricbrac de Lucian Pintilie, Dela dans la
Musical de Rãzvan Mazilu, Teatrul Oprimaþilor de Augusto
Boal), de douã expoziþii foto, douã discuþii cu publicul, un
eveniment în memoriam, (dedicat lui George Constantin,
Ruxandrei Sireteanu, Petricã Popa). Scenariul ºi regia
aparþinând marelui actor Alex. Repan, asta în decurs de...
12 zile Poate fi socotit un record!

Din cele 30 de teatre care au avut reprezentaþii, 6 au
fost din strãinãtate, 9 din þarã, 6 din Capitalã, 3 teatre din
Republica Moldova, producþiile Teatrului Nottara fiind
în numãr de 9. Iarãºi un plus.

Însã din cele cinci spectacole lecturã patru sunt ale
unor autori strãini (doar suntem in UE) ºi doar o lecturã
este a unui autor român (Radu Þuculescu).

Dacã anul trecut teatrul a prezentat în premierã un autor
român, anul acesta n-au avut norocul ãsta niciunul
întrebându-ne oare când va mai apãrea pe scenã Teatrului
Nottara un scriitor dramatic român autentic? Desigur e o
întrebare retoricã!

Oricare festival are în palmaresul sãu spectacole
excelente, bune ºi bineînþeles, reprezentaþii mai puþin bune,
dacã nu chiar slabe, întrebându-ne de ce au fost alese

Fest Bulevard nu duce lipsã de aºa ceva. La capitolul
ãsta am putea numi spectacolul cu Hamlet al Teatrului
Naþional Mihai Eminescu din Timiºoara ºi mai ales cel cu
Gaiþele al teatrului Tony Bulandra din Târgoviºte.
Spectacolul de la Timiºoara, al cãrui text a fost tradus ºi
remixat de un tânãr dramaturg, Peca ªtefan, regizat de
chiar directoarea teatrului Ada Lupu Hausvater, ar putea
fi numit un Hamlet în fum ºi în ritm de Hic-hop, este un
compozit de manevre, de mijloce teatrale, de interpretãri
indecvate textului shakesperian care culmineazã cu marea
descoperire a autorilor spectacolului cã povestea
respectivã, a prinþului Danez, s-ar petrece nici mai mult
nici mai puþin decât în România! Asta în ciuda unei
distribuþii cu actori tineri (Hamlet: Matei Chioaru, Ofelia:
Cristina Kõnig) a unor false impresii cã în felul acesta, cu
muzica hic-hop bubuind tot timpul spectacolului, ar atrage
publicul tânãr la teatru.

Intenþii lãudabile, dar capodopera shakesperianã desigur

merita la Timiºoara altã soartã.
Despre spectacolul de la Târgoviºte nu se poate spune

decât cã are aspectul de ceva... neterminat ºi cã ar mai
avea nevoie de mai multe repetiþii în ciuda celor câtorva
nume de referinþã din distribuþie (Florina Cercel,
Carmen Tãnase, Carmen Ionescu, Virginia Rogin)
ºi chiar a distinsului director Mc. Ranin care semneazã
regia ºi scenografia.

Dar a existat ºi partea plinã a paharului (se putea
altfel) cu douã surprinzãtoare realizãri datorate
Teatrului Excelsior din Bucureºti ºi cel al
Teatrului I.L. Caragiale, Satiricus din Chiºinãu,
amândouã dominate de apariþia a douã
excepþionale tinere actriþe (Ioana Anastasia Anton
la Bucureºti ºi Alexandrina Grecu la Chiºinãu.
Dacã dramoleta Fluturii sunt liberi a scriitorului
ºi scenaristului american Leonard Ghershe premiat
cu Oscar a prilejuit regizorului ªimºensohn un
excelent spectacol care s-a datorat în mare parte ºi
interpretãrii excepþionale a tinerei actriþe al cãrei
nume l-am pomenit mai sus, care aduce o datã cu
tinereþea un suflu nou anunþând de pe acum cu
calitãþile pe care le are, o mare actriþã. La fel s-a
întâmplat ºi la Chiºinãu cu interpreta principalã
care e încã studentã Alexandrina Grecu, care a
susþinut cu mult talent o piesã uºor tezistã
(Puºtoaiaca de la etajul 13 sau dragã Societate) dar
excelent pusã în scenã de regizorul Alexandru
Grecu.

Festivalul s-a încheiat cu D�ale Carnavalului o
producþie extrem de interesantã a teatrului Nottara
regizatã de Claudiu Goga cu un grup de actori din
generaþiile mai noi care ºi-a încearcat împreunã cu

regizorul mãestria, talentul pe celebrele roluri care au
prilejuit creaþii remarcabile al marilor actori ai teatrului
românesc. ªi dacã se râde mai puþin ca în alte spectacole
ale celebrei piese se poate spune totuºi cã Pampon, Miþa,
Crãcãnel, Didina, Catindatul, Nae Girimea, Iordache ºi-
au gãsit în Gh. Ifrim, Cesarela Iosifescu, Alexandru
Jitea, Luminiþa Erga, Vlad Zamfirescu, Sorin Cociº
interpreþi care au dat la ivealã noi faþete ale rolurilor
adâncindu-le latura umanã, psihicã.

Desigur în Fest Bulevard au fost ºi alte spectacole,
unele bune ºi altele mai slabe. Pe unele am reuºit sã le
vãd, pe altele nu, iar despre altele am sã mai scriu
(Iubire de oameni de la Teatrul Toma Caragiu din
Ploieºti).

Deocamdatã publicul se pregãteºte sufleteºte pentru
urmãtoarele douã mega festivaluri care vor începe în
curând: Cel naþional de teatru ºi cel internaþional al
teatrelor de limbã idiº.

În facsimil: Autografele lui Nichita Stãnescu
ºi Gheorghe Tomozei (Moº Tom)

În primãvara lui 1983

Nichita m-a întâlnit în Piaþa
Amzei. O aºteptam pe fetiþa
mea sã iasã de la ºcoalã. �O
aºteptãm împreunã�, a zis el.
�Vreau s-o cunosc.� ªtiam cã
poetul iubeºte mult copiii
spre care îl împingea
nostalgia dupã un prunc pe
care, Gabriela, iubita sa
eternã, l-a pierdut prematur.
Îl întreb pe Marele Blond:
�Cunoºti faptul cã ºi

Veronica a pierdut unul cu Eminescu?� � �Dacã spui tu,
înseamnã cã aºa trebuie sã fi fost. Dar uite�, zice el,
�suntem tocmai pe uliþa conului Mihai��

Apare fetiþa mea, Manuela, cu ghiozdan. Nichita se
lumineazã la faþã� �ªtii, Manuela, cã suntem aproape
în curtea lui nenea Slavici?� �ªtiu�, îi rãspunde ea
prompt. �ªcoala mea este vecinã cu el, deºi e nou-nouþã.�
�De unde ºtii? De la tatãl tãu, desigur. Hai cu mine sã-þi
dãruiesc un premiu pentru ce mi-ai spus. Semeni cu tatãl
tãu, ºtii multe,�ºi ne-am îndreptat spre cofetãria din piaþã.

De unde, de neunde apare Mircea Micu, ardeleanul.
Prietenul Micu îi dã un pachet. Tacticos ºi meticulous,
cu un zâmbet de magician, Nichita scoate din el un
exemplar de carte ºi aºterne pe pagina de titlu urmãtoarea
poezie:

�Pentru Maria Manuela Rusu�:
Vrãbiuþa din Atlant
duce-n cioc un elefant
vrãbiuþa cum se ºtie
are Atlantelãrie
vrãbiuþa de niciunde
þine un mãnunchi de unde

�Vrãbiuþa� lui Nichita cel Stãnescu ºi
autograful lui Moº Tom

ce se zbat ºi ciripesc
mai pe jos pe subceresc
vrãbiuþa din copac
þine-n cioc un curcubeu
beau culori din el ºi eu
vrãbiuþa cea mai scumpã
stã în piept la tine, dragã
ºi-I tãcutã ºi se zbate
inimã bunã la toate.

Nichita cel Stãnescu

Pãcat cã nu e aici ºi Moº Tom sã semneze ºi el pentru
Manuela, zise �Nichita cel Stãnescu.�

Cartea este intitulatã Carte de citire, autorii fiind doi,
Nichita Stãnescu ºi Gheorghe Tomozei, apãrutã la Editura
Facla din Timiºoara, în 1980, ºi i se adusese un stoc restant
la rugãmintea marelui poet. Ilustraþiile aparþin lui Janos
Bencsik.

Nichita Stãnescu ne pãrãseºte în siberianul decembrie
1983. În februarie 1984 îmi dau întâlnire cu Gh. Tomozei,
într-un salon de la restaurantul Berlin, acesta îngheþat ca
un frigider. Îl rog pe Tomozei ca, în amintirea marelui
nostrum prieten, sã completeze ºi contrasemneze autograful
lui Nichita de pe cartea lor. Tomozei, emoþionat de
eveniment ºi zgribulit, scrie: �Pentru Maria-Manuela Rusu,
½ autograf, cu dragostea întreagã a lui Moº Tom, Berlin,
februar �84.�

ªi uite cum �Vrãbiuþa� lui Nichita, dupã alt decembrie
friguros ºi sângeros, 1989, a ajuns în zbor în America, nu
departe de Atlanta prevestitã de marele Nichita.

Ce coincidenþã! Tot într-un decembrie, în 1989, pieptul
adolescent al fetiþei mele, Maria-Manuela Rusu s-a intersectat
cu un glonþ scãpat de �teroriºtii� momentului. Am reuºit, la
intervenþia personalã a d-lui Ion Iliescu sã fie trimisã în Italia,
pentru extragerea glonþului rãmas � minune dumnezeiascã �
în sânul stâng. Azi, Maria-Manuela Rusu este mamã a trei
copii ºi, vorba soþului ei, american, se mândreºte cu �decoraþia�
de la revoluþie, iar certificatul de rãnitã este semnat de
preºedintele de atunci, Ion Iliescu.
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Vitralii

Ion Andreitã,

Autumnalã
Un Prim-Ministru de

odinioarã
Statuile urbei

Celui care trece prin punctul rutier foarte aglomerat

din dreptul strãzii Povernei, privirea îi este atrasã de
statuia alegoricã a unui personaj pe al cãrui soclu este
inscripþionat numele: Lascãr Catargi.

Pe strada din spatele statuii, aflatã
pe actualul bulevard Ana Ipãtescu, dar
care în trecut a purtat numele
personajului de pe soclu, ªtefan
Luchian, care locuia la o �aruncãturã
de bãþ�, pe strada Primãverii, a realizat
un tablou celebru cu un peisaj dintr-o
curte, în care sunt întinse rufe la uscat.

Lascãr Catargi(u) a fost capul
partidului conservator din România.
Încã de tânãr, devine sub Vodã Sturdza
prefect de Iaºi ºi apoi de Galaþi. Va fi
membru al Divanului ad-hoc, participã
la rãsturnarea lui A. I. Cuza (11 febr.
1866), devine membru al Locotenenþei
Domneºti ºi Prim-Ministru dupã sosirea
Principelui Carol I. Ca ministru al
�afacerilor dinãuntru�, va împiedica la
11 martie 1871, abdicarea acestuia, în
urma miºcãrii de stradã. Va mai avea
alte douã mandate de ministru de
interne ºi Prim Ministru, sfârºind în
fotoliul de senator, în 1899.

Cu un asemenea palmares politic, personajul care
domina cândva Piaþa Romanã, nu mai putea ocupa acel
amplasament, dupã instalarea regimului democrat popular
la 6 martie 1945 ºi dupã proclamarea republicii populare,
în 1947. Ca ºi alte monumente cum ar fi: statuia bãtrânului
Brãtianu, creaþie a lui Dubois, de la Universitate, statuile
regilor Carol I sau Ferdinand, capodopere semnate de I.
Mestrovici, ca ºi aceea care-l reprezenta pe I.I.C. Brãtianu,
dar ºi monumentul infanteriei române ºi multe altele au
cãzut pradã furiei de a zdrobi tot ceea ce însemna regimul
burghezo-moºieresc.

Marea majoritate a lucrãrilor, valoroase opere de artã,
au fost distruse în totalitate sau parþial, din pãcate

nemaiputând fi restaurate.
Operei semnate de francezul Antoniu Mercié, care-i

era dedicatã lui L. Catargi i s-a aplicat acelaºi tratament.
Personajul a fost decapitat, ca pe
vremuri la curtea otomanã, copilul (din
bronz) aflat pe soclu a dispãrut, alte
numeroase elemente au dispãrut,
materialul neferos fiind utilizat la noi
turnãri pentru eroii zilei sau pur ºi
simplu vândut.

Sculptorul francez a realizat lucrarea
în 1906, în plinã maturitate artisticã
(1845-1916), dupã ce luase prestigiosul
�Premiu al Romei�, devenise membru
al Academiei Franceze în 1891 ºi
preºedinte al Uniunii Artiºtilor Plastici
Francezi.

Când în urmã cu douã decenii s-a
hotãrât refacerea lucrãrii ºi
reamplasarea sa în actuala variantã, s-a
apelat la fotografii ºi ilustrate din epocã
pentru a putea fi realizatã o nouã formã
a lucrãrii, cât mai apropiatã de
intenþiile autorului francez.

S-a apelat în acest scop la sculptorul
Ion Bolborea, artist preocupat de

silueta umanã care are o linie expresionist-narativã în
lucrãrile sale de sculpturã monumentalã.

Bolborea a realizat în scuarul din faþa Teatrului Naþional
Bucureºti grupul statuar �Lumea lui Caragiale�, el fiind ºi
autorul reconstituirii monumentului lui Eugeniu Carada,
de pe Lipscani, din faþa Bãncii Naþionale lucrãrile
respective recomandându-l ºi pentru aceastã reconsiderare
a grupului statuar dedicat marelui om politic din secolul
al nouãsprezecelea Lascãr Catargiu, despre care veºnicul
opozant, publicistul N. T. Orãºanu într-unul din
�marafeturile� sale  scria: �ªi dacã eu scriu,/ Scriu cã-n
capul þãrii noastre se aflã un Catargiu�.

Florin Colonaº

�Soarele s-a ascuns în
gutuile din fereastrã. Este
iremediabil toamnã. Douã
evenimente cultural-artistice îmi
reþin atenþia, în aceastã toamnã
prãbuºitã de rod, ca o jertfã a
zeilor. Sã le cercetãm, pe rând.

Salonul Naþional de Artã Medievalã

Actuala ediþie, a X-a, jubiliarã, a avut loc în perioada

18 septembrie � 19 octombrie 2017, în fastuoasele spaþii
de expunere Euphoria, Symposium ºi AvanGarden V, de
la parterul Palatului Bibliotecii Naþionale din Bucureºti.
Dupã cum confirmã pictorul Marin Rãducu, curatorul
expoziþiei, peste 150 de artiºti plastici din toatã þara au
expus lucrãri inspirate din iconografia creºtinã, realizate
în tehnici consacrate în perioada medievalã: frescã,
mozaic, vitraliu, tapiserie, ceramicã, sticlã, metal, graficã,
picturã, sculpturã � la care se adaugã genuri, tehnici ºi
stiluri postmoderne: carte-obiect, carte electronicã, picto-
obiecte, instalaþii, steaguri.

Vernisajul a fost precedat de un revelator colocviu pe
tema De ce iubim ºi retrãim medievalul? desfãºurat în
aceastã impresionantã ambianþã artisticã. A fost adusã în
atenþie inepuizabila sursã a iconografiei creºtine
medievale, care a marcat ºi influenþat, de-a lungul
timpului, mai toate domeniile culturii. Adevãrate opere
de artã, cãrþile manuscrise bizantine, romanice sau gotice,
din secolele IV-XV, indicã vivacitate ºi fantezie, simþ al
observaþiei ºi pitorescului, atât prin decorativul literelor,
cât ºi prin miniaturile ce însoþesc textul, legãtura cãrþii
fiind, de asemenea, gravatã sau pictatã adesea cu multã
mãiestrie. Adevãruri confirmate ºi de criticul de artã
Marius Tiþa, din a cãrui pledoarie citez: �Arta plasticã
de inspiraþie medievalã se bazeazã intens pe fenomenul
religios. Pictura ºi chiar sculptura româneascã din
vremurile medievale se suprapun aproape perfect pe arta
religioasã. (�) Este normal ca ºi pictura contemporanã
ce se revendicã de la fiorul medieval sã aibã o esenþã
religioasã. Evident, este acel aspect modern care ne aduce
plastica religioasã, ortodoxã, în centrul preocupãrilor
zilnice ºi al cãutãrilor laice, moderne. Fie se decupeazã
un accent de frescã bisericeascã, fie se construieºte un
cadru special, de inspiraþie ºi esteticã bisericeascã, ne
aducem aceastã frumuseþe în aproapele cotidian,
descoperim minunatul subiect ºi îndepãrtãm zgura
habotniceascã�.

Cum spuneam, de pe simeze ºi socluri invitã privirea
sute de lucrãri, ceea ce face imposibilã dorinþa de a cita,
în aceastã rubricã, totul; posibil însã în cadrul unui
album, pe care organizatorii l-au promis. Voi aminti,
totuºi, mai mult sau mai puþin la întâmplare, câteva nume
din impresionanta listã cuprinsã în pliantul expoziþiei:
Arte decorative: Lucian Butucariu, Cela Neamþu, Costin
Neamþu, Vintilã Mihãescu, Valeriu ªuºnea, Enric Matei,
Lia-Maria Andreiþã, Nicolae Zâmbroianu, Daniela
Frumuºeanu; Graficã: Marcel Chirnoagã, Marcela
Chirnoagã, Felicia Ionescu, Sofia Grimalschi, Emil
Craioveanu; Sculpturã: Cristian Bedivan, Ioan Bolborea,
Doru Drãguºin, Vasile Soponariu; Picturã: Horea
Cucerzan, Petru Lucaci, Gheorghe Dican, Alexandra ºi
Viorel Mãrginean, Angela Tomaselli, Daniel ªtefan
Pelmuº, Crãciun, Iuliana Popescu, Irina Sava, Claudia
Popescu, Dalia Bialcovki, Adina Romanescu � ºi, cu voia
dumneavoastrã, ultimul pe listã, dar nu cel din urmã,
sufletul acestei grandioase manifestãri, Marin Rãducu,
ajutat îndeaproape de cãtre directoarea interimarã a
Bibliotecii Naþionale, Mirela Rãducu, soþia sa.

Toamna Culturalã Bolintineanã

Festivalul Toamna Culturalã Bolintineanã se

desfãºoarã în lunile octombrie ºi noiembrie, în oraºul
Bolintin Vale din judeþul Giurgiu; la doi paºi de Capitalã,
dar cu acþiuni ºi iniþiative concurente cu metropola. De
altfel, însãºi atestarea documentarã a celor douã aºezãri
îi este favorabilã: anul 1433, cu câteva decenii înaintea
capitalei Bucureºti.

Actuala ediþie, a V-a, a rotit, ca toate cele precedente,
în jurul sãrbãtorii de Sf. Dumitru, patronul spiritual al
locului, un punct central constituindu-l poetul paºoptist

Dimitrie Bolintineanu, trãitor ºi înmormântat aici.
Manifestarea la care am participat � una din multele

ce palpitã pe ampla paletã a celor douã luni de referinþã
� a debutat în bisericã, unde preoþii Ion ªerban ºi Daniel
Preoteasa au oficiat o slujbã ºi parastas de pomenire
pentru Poet, dupã toate rigorile noastre ortodoxe. În
curtea bisericii, apoi, la mormântul ºi monumentul
Poetului, s-au rostit cuvinte de omagiere, s-au depus flori.

Activitatea a continuat în sala festivã a Primãriei, la
care au participat peste o sutã de iubitori de culturã. A
fost vizionat, în premierã, un film documentar dedicat
Bolintinului, istoric ºi prezent. Toþi participanþii au primit
ultimul numãr al revistei �Sud�, autentic focar de culturã,
literaturã ºi artã, care apare aici din anul 1996. Principalul
punct din program l-a constituit Reflectarea primului
rãzboi mondial în filmul românesc, temã susþinutã cu
înaltã competenþã ºi vervã de cãtre poetul, prozatorul,
cãrturarul, criticul de artã ºi profesor la Universitatea
Naþionalã de Teatru ºi Film, Titus Vîjeu. Pe lângã multele
personalitãþi locale � demnitari, profesori, poeþi,
prozatori, istorici, generali ai Armatei Române, ºcolari �
au participat ºi invitaþi din Bucureºti, prieteni, unii
colaboratori ai revistei �Sud�, toþi iubitori de Bolintin ºi
de oamenii sãi, între care: Passionaria Stoicescu, Florentin
Popescu, Iuliana Paloda Popescu, Virginia Vîjeu, Radu
Adrian, Victoria Milescu, Raluca Tudor, Vasile Szolga,
Bazil Rãvescu, Romaniþa ªtenþel, Florin Colonaº.

Ziua s-a încheiat cu o agapã fraternalã, cu minunate
bunãtãþi locale, de la tradiþionalul (bolintinean) pãsat
(dupã gustarea cãruia s-ar linge pe mustaþã orice bucãtar
franþuz) la dovleac copt ºi colivã, întru pomenirea
Poetului rãposat. N-au lipsit blânda þuicã ºi vinul roºu,
vârtos.

Toate aceste minuni de viaþã lungã � atât cele culturale,
cât ºi cele gastronomice � se datoreazã unui pumn de
bolintineni culþi, talentaþi ºi inimoºi, având în centru
triumviratul Vasile Grigore-Grigorescu, fratele sãu,
Marian Grigore, vãrul lor ªtefan Crudu � cu familiile lor,
care, în ceea ce priveºte logistica, au fãcut totul pe
cheltuiala lor. Ei au înfiinþat ºi rãspund de destinele
Asociaþiei pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã
Bolintineanu; pe talentul ºi conºtiinþa lor se sprijinã
(re)apariþia revistei �Sud�; lor ºi câtorva colaboratori se
datoreazã ºi recenta apariþie editorialã, ampla ºi bogata
monografie �Bolintin, cartea oraºului�.

Ave!
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ATELIERUL ARTELOR VIZUALE

Pictura lui Marin Rãducu relevã efortul lucid,

cenzurând pasionalul impulsului iniþial, spre o
picturalitate autonomã, purã, eliberatã de obsesia
motivului � protezã ºi tinzând cãtre o zonã de coabitare
între figurativ ºi abstract. Evident, raportarea la un
precedent concret poate fi detectatã ca un ecou în trama
picturii de materie, fireºte, dacã nu ne blocãm iniþial în
mentalitatea lui �seamãnã cu ceva�. Artistul mizeazã pe
efectul complex al raportului iconic, având ca termeni
suprafaþa, culoarea, semnele ºi reacþiile psihologice
provocate de forþa dinamizatoare a direcþionãrilor
gestuale. (Virgil V. Mocanu)

MARIN RÃDUCU


