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ACTUALITATE

Editorial

Punþile de suflet,
mai înainte
de toate
Acum, când toatã presa noastrã de bunã credinþã scrie
despre Unirea de la 1 Decembrie 1918 m-a încercat/mã
încearcã ºi un alt gând: sã vorbesc despre o altfel de
unire cea spiritualã, de suflet. O unire pe care de câþiva
ani încoace o descopãr la confraþii români, creatori din
Basarabia, din Serbia, din Ucraina, dar ºi de pe meleaguri
mai îndepãrtate, chiar foarte îndepãrtate, cum ar fi Statele
Unite ale Americii ºi Australia.
Este vorba de punþi de suflet care au prins un tot mai
puternic contur prin acþiunile întreprinse ºi de o parte ºi
de alta. Mai exact spus ºi de cãtre românii din þarã ºi de
cãtre cei pe care destinul i-a dus pe meleaguri îndepãrtate
sau istoria i-a despãrþit artificial de patria-mumã.
Acum câþiva ani, de pildã, la iniþiativa prietenilor mei
acad. Gheorghe Pãun (cel care pãstoreºte frumoasa revistã
Curtea de la Argeº) ºi Nicolae Dabija (redactorul-ºef al
publicaþiei Literatura ºi Arta din Chiºinãu) a apãrut Podul
de reviste, la care atât noi, Bucureºtiul literar ºi artistic cât
ºi alte publicaþii am aderat cu bucurie ºi cu credinþa în
descoperirea unei noi modalitãþi de colaborare, dar ºi de
prietenie, de unire cu un singur ideal al frumosului artistic,
dar ºi al cultivãrii tradiþiilor ºi talentelor! Iar rezultatele nau întârziat sã aparã. De atunci au avut loc mai multe
întâlniri, paginile publicaþiilor noastre au oferit spaþii
generoase noilor prieteni, relaþiile s-au strâns, manifestãrile
specifice breslei (lansãri de carte, festivaluri º.a.) au crescut
numeric ºi ele, iar astãzi a devenit firesc, bunãoarã, ca un
român din Australia sau din America sã-ºi tipãreascã ºi sã-ºi
lanseze cãrþile la Bucureºti ori într-alt oraº din þarã. Prin
reciprocitate, dacã scriitorii de aici n-au fost prezenþi fizic
acolo, au ajuns pe acele îndepãrtate meleaguri creaþiile lor
din þarã. La Chiºinãu sau în localitãþi din Banatul sârbesc
(mai puþin la Cernãuþi) au devenit fireºti întâlnirile
scriitorilor de acolo cu colegii lor din România. ªi invers.
În contextul acesta semnalãm apariþia la Târgoviºte a unei
cuprinzãtoare antologii de poezie intitulatã Târgoviºte
Chiºinãu Cernãuþi O triadã a liricii româneºti, iar la
Panciova, în Serbia, o culegere de liricã româneascã
intitulatã Banatul în memoria clipei. (Publicãm extrase
din ele în acest numãr pag. 10-11). Probabil vor mai fi
fiind ºi altele, dar încã nu ne-au parvenit.
Toate acestea alcãtuiesc, se înþelege de la sine, punþi
de suflet mai frumoase ºi poate ºi chiar mai trainice decât
acþiunile ºi activitãþile organizate de cãtre cei îndrituiþi
oficial sã le întreprindã: Departamentul pentru Relaþiile
cu Românii de Pretutindeni din Ministerul de Externe,
Liga pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni º.a.
Fiindcã, oricum ºi din orice punct de vedere am judeca
lucrurile, una este sã se întâlneascã românii din toatã
lumea la un Congres, o consfãtuire etc. (cu delegaþi
stabiliþi pe criterii care ne scapã, poate chiar aleatorii) ºi
alta sã-ºi dea mâna scriitori, artiºti plastici, muzicieni în
cercuri mai restrânse, cu inºi ce au, aºadar, preocupãri ºi
idealuri comune.
Este la mintea oricui cã în acest al doilea caz legãturile
care se stabilesc sunt mai puternice ºi mai profunde, de
mai lungã duratã fiindcã au la bazã gânduri ºi sentimente
comune, idealuri apropiate. De aci se pot naºte proiecte
ºi se poate ajunge la împliniri pe cât de nebãnuite ºi de
neaºteptate tot pe atât de frumoase, de nobile, din care
cultura, spiritul românesc au multe de câºtigat.
Pe astfel de punþi mizez ºi contez ºi eu, scriitor român
cu iubire de neam, de istorie ºi de þarã. În astfel de punþi
îmi pun toate nãdejdile ºi din acest colþ modest de paginã
îi îndemn ºi pe cunoscuþii ºi necunoscuþii mei colegi de
breaslã sã facã la fel.

Florentin Popescu

Almanah
Renaºterea Buzoianã
De paisprezece ani încoace la Buzãu apare anual un
foarte interesant ºi cuprinzãtor almanah literar, editat de
cãtre Asociaþia Culturalã Renaºterea Buzoianã .
În cea mai recentã ediþie
(1918), realizatã în
frumoase condiþii tehnicotipografice
semneazã
istorici, oameni de litere ºi
publiciºti din judeþ, din þarã
ºi de peste hotare pagini
memorabile despre locuri,
oameni ºi fapte, despre
cultura ºi civilizaþia din
spaþiul de la Curbura
Carpaþilor , cum citim pe
pagina de gardã.
Almanahul a fost
coordonat de cãtre Ovidiu
Cameliu Petrescu, iar ediþia
îngrijitã de Viorel Frîncu ºi
Lucian Mãnãilescu (care semneazã ºi fotografiile). Grafica
aparþine pictorului Valeriu ªuºnea. (Cititor)

Mircea Micu

Autografe
în premierã
Eleni Regli

Omoide (Amintiri nipone)
(Zürich, Helsinki, Fuknoka, 2017)

Intenþia a fost aceea de a împãrtãºi prietenilor mei
impresiile culese de-a lungul unei cãlãtorii în Sudul
Japoniei ºi s-au impus, printr-o prezentare în pagini ca
un caleidoscop mereu în miºcare.
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În ziua de 31 ianuarie a.c., când Mircea Micu (19372010) ar fi împlinit 81 de ani, scriitorul a fost evocat în
Salonul Regina Maria de la Hilton-Athenée Palace din
Bucureºti. Printre cei care au depãnat amintiri, au vorbit
despre opera literarã a polivalentului autor sau au recitat
din poezia sa s-au aflat: Iulian Neacºu, Mihaela Golescu,
Florentin Popescu, Ioan Al. Boanchiº, N. Georgescu,
Corina Dãnilã, Doina Ghiþescu, Doina Bârcã, Ileana
Ciucureanu, Mircea Coloºenco, Miron Manega ºi alþii.
Organizatori: Oana Micu ºi Marcel Ioan Fandarac.

Florentin Popescu
Eu v-am citit pe toþi!, vol. VI
(Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2017)

(Reporter)

Radu Cârneci

90 ´

În ziua de 14 februarie 2018, Clubul cultural

Mihai
Eminescu (fost Calderon), în organizarea revistei Arena
literarã ºi a Cenaclului Pegasus, a avut loc un emoþionant
MOMENT OMAGIAL RADU CÂRNECI, care ar fi
împlinit în aceastã zi 90 ani. Au fost prezente soþia ºi
fiicele maestrului precum ºi numeroºi oameni de culturã.
Aducându-i omagiul lor, vorbitorii Ion C. ªtefan,
Aureliu Goci, Florentin Popescu, Nicolae Dan Fruntelatã,
Paula Romanescu, Vasilica Ilie (care i-a dedicat o poezie)
ºi Marin Voican Ghioroiu, s-au referit la OMUL ºi POETUL
Radu Cârneci, evocând amintiri despre activitatea
domniei sale, sprijinul ºi atenþia acordate unor tinere
talente, simplitatea, bunãcuviinþa, prietenia faþã de
confraþi ºi prieteni, complexitatea activitãþii sale: poet,
traducãrtor, publicist, reporter, antologator, editor. S-a scos
în evidenþã aplecarea sa spre cunoaºterea ºi traducerea
unor mari poeþi, dovadã fiind ºi ultima sa carte Mari
poeþi ai iubirii , lansatã cu acest prilej. S-au evocat
amintiri ºi întâmplãri în care au fost implicaþi cu poetul.
Florentin Popescu a remarcat faptul cã Radu Cârneci
era carismatic, iradia prietenie în jurul lui, rãspundea cu
promptitudine solicitãrilor, scriind prefeþe ºi cronici ºi
dând recomandãri pentru primirea în USR.
Magda Cârneci i-a mulþumit mamei sale, soþia poetului,
pentru cã i-a fost pavãzã în faþa greutãþilor, îngrijindu-l
ca sã-ºi poatã scrie opera. I-a mulþumit ºi surorii sale
Carmen care l-a sprijinit ca redactor al ultimelor volume.
În cadrul momentului omagial actorii Lidia Lazu, Ana
Calciu, Gabriela Tãnase, Doina Ghiþescu, Magda Bãcescu,
Cristian Moþiu ºi ªtefan Apostol au citit din volumele
Timpul judecãtor; Temerile lui Orfeu; Cântarea
Cântãrilor ; Poeme orientale; Cântând dintr-un arbore;
Grãdina în formã de vis ; Iarba verde acasã.
(continure în pag. 19)

Încã un raport despre lecturile ºi prestaþiile culturale
(simpozioane, lansãri de carte, întâlniri literare º.a.) din
ultimii doi ani. Toate scrise cu bunã credinþã ºi încredere
în prezentul ºi în viitorul literaturii noastre .

Gelu Negrea

Voluptatea fricii
(Editura Academiei Române,
Bucureºti, 2017)

O carte de eseuri mai vechi ºi mai noi despre scriitori
de ieri ºi de azi, dar ºi despre acute probleme ale
actualitãþii noastre literare. Capitole: Caragiale forever,
Voluptatea criticii, Cu arta pre viaþã cãlcând, Iisus n-a
râs niciodatã, Timpul utopiei, Quo vadis, Domine?

R.N. Carpen

Sãrbãtoriþii noºtri în Luna Mãrþiºorului
Ion C. ªtefan (n. 18 martie 1940), poet ºi prozator. Colaborator Tudor Meiloiu (n. 10 martie 1944), artist plastic. Colaborator Iustin Moraru (n. 11 martie 1944), poet
ºi prozator. Colaborator Stan V. Cristea (n. 16 martie 1950), poet ºi istoric literar. Colaborator Acad. Valeriu Matei (n. 31 martie 1959), poet, prozator, publicist. Senior editor
Raluca Tudor (n. 12 martie 1954), editor, tehnoredactor. Asigurã ºi secretariatul de redacþie al revistei.

Tuturor un simbolic buchet de flori ºi un cãlduros La mulþi ani!
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ORELE ASTRALE ALE NAÞIUNII
I.P. Pop

Procesul Memorandului românilor din Transilvania ºi Ungaria (1892) (I)
Cãtre Majestatea Sa Imperialã ºi Regalã Apostolicã
Francisc Iosif I., împãrat al Austriei, Rege Apostolic al
Ungariei, Rege al Boemiei, Dalmaþiei, Croaþiei,
Slavoniei, Galiþiei, Lodomeriei ºi Iliriei, Archiduce al
Austriei, Mare duce al Cracoviei, Duce al Lorenei, Duce
al Salisburgului, Stiriei, Carintiei, Carneolei, Bucovinei,
Silesiei-Superioare ºi Inferioare, Mare Principe al
Transilvaniei, Margraf al Moraviei, Comite Princiar al
Habsburgului ºi Tirolului etc. etc. etc.
MAIESTATEA VOASTRÃ IMPERIALÃ ªI REGALÃ
APOSTOLICÃ!
Preagraþioase Doamne!
Reprezentanþii alegãtorilor români din þãrile coroanei
ungare a Maiestãþii Voastre, întrunindu-se pe zilele de
20 ºi 21 Ianuarie ale anului curgãtor la Sibiu, în conferenþã
electoralã, au constatat cã, comitenþii lor nemulþumiþi
cu situaþiunea politicã creatã de sistemul de guvernãmânt
inaugurat în anii 1866-1868 ºi cu întreaga dezvoltare a
vieþii noastre publice de atunci ºi pânã acum nu mai au,
dupã tristele experienþe pe care le-au fãcut, nici o
încredere în dieta din Budapesta ºi în guvernul maghiar
ºi dupã lungi ºi mature cumpãniri au cãzut ºi de astãdatã
cu toþii de acord cã e o chestiune de prudenþã patrioticã,
ca românii sã nu mai facã încercarea de a se folosi de
dreptul lor de a alege deputaþi, ci sã se considere ca
nefiind reprezentaþi în dieta þãrii lor.
Din însãrcinarea acelei conferinþe, în care au fost
reprezentaþi toþi românii din Cisleithania, ne prezentãm
cu omagialã supunere la treptele gloriosului tron al
Maiestãþii Voastre, ca sã tragem pãrinteasca luare aminte
a Maiestãþii Voastre asupra primejdiilor ce rezultã pentru
patria comunã din actuala politicã de stat ºi sã aducem
la cunoºtinþa Maiestãþii Voastre faptele, în urma cãrora
românii, cei mai credincioºi ºi mai rãbdãtori dintre
cetãþenii monarhiei, s-au vãzut siliþi a renunþa
deocamdatã la exercitarea celor mai mari dintre
drepturile, pe care le au din îndurarea Maiestãþii Voastre,
drept rãsplatã pentru jertfele de avere ºi de sânge, pe
care le-au adus întru gloria Casei Domnitoare ºi pentru
Monarhie.
În anii 1866-1868, dorind o mai fericitã împreunã
vieþuire a popoarelor adunate sub ocrotirea Maiestãþii
Voastre, V-aþi îndurat Maiestatea Voastrã prea graþios a
consimþi, ca guvernarea monarhiei sã fie aºezatã pe
bazele dualismului.
Românii au întâmpinat cu îngrijire aceastã reformã
radicalã a sistemului de guvernare, deoarece pregãtirile
fãcute pentru aceastã nouã organizare indicau înclinarea
spre o politicã internã greºitã ºi primejdioasã.
Greºitã ºi primejdioasã, zicem, fiindcã în viaþa de stat
e greºealã primejdioasã orice încercare spre o dezvoltare
retrogresivã, fãcutã prin luarea drepturilor odatã câºtigate.
În dezvoltarea istoricã a vieþii statului nostru s-au
cimentat în curgerea secolelor drepturile deosebitelor
popoare ce constituie monarhia, iar dezrobirea fãcutã
dupã tristele evenimente de la 1848 aducea cu sine în
mod firesc nu numai asigurarea din partea statului a
acestor drepturi, ci totodatã ºi aplicarea lor în viaþa
practicã, conform cuvintelor dreptãþii ºi ale egalitãþii. ªi
era de prevãzut, cã sub noul sistem de guvernare
exercitarea drepturilor odatã câºtigate va fi aproape
imposibilã.
Românii, popor iubitor de ordine ºi plin de încredere
în pãrinteasca priveghere a Maiestãþii Voastre, au primit
cu supunere noua stare de lucruri.
Prea în curând însã ei au trebuit sã se încredinþeze, cã
pretutindenea în cercurile conducãtoare e încurajatã
tendinþa de a face prin o falsã aplicare a formelor
constituþionale iluzorii drepturile sancþionate de
Maiestatea Voastrã din plinã putere monarhicã.
În ciuda solemnelor promisiuni de a mulþumi toate
naþionalitãþile prin respectarea drepturilor odatã
câºtigate, deodatã cu noul sistem de guvernãmânt s-a
inaugurat în regatul ungar ºi dominaþiunea de rasã,
hegemonia naþionalã mãiestritã.
Silinþele de a asigura aceastã hegemonie naþionalã au
predominat întreaga noastrã viaþã constituþionalã în
timpul celor din urmã 25 ani.
Aceastã politicã de stat e diametral opusã cu
dezvoltarea întreagã a vieþii noastre politice ºi istorice
de peste o mie de ani, opusã cu aspiraþiunile politice
tradiþionale ale poporului român ºi cu interesele lui de
existenþã naþionalã, opusã ºi cu cerinþele
organizaþiunilor constituþionale ale statelor moderne.
Istoria ne e mãrturie, cã în viaþa milenarã a statului
nostru ºi în dezvoltarea lui istoricã relaþiunile de popor

cuceritor ºi cucerit, ca principiu de drept public, n-au
existat niciodatã, n-a existat dar nici dominaþiune
politicã naþionalã.
Toate frecãrile, care au ieºit la ivealã în viaþa socialã
ºi în relaþiunile vieþii legislative a statului, se reduc
la acþiunea pornitã pe la anii 1790-1791 ºi la
reacþiunea provocatã de acea acþiune ºi se prezintã ca
o fazã a luptei pentru existenþa ºi asigurarea naþionalã
la popoarele ce compun acest regat.
Poporul român atunci, ca mai înainte ºi ca de atunci
încoace în toate timpurile, pe baza dreptului sãu
istoric milenar ºi în virtutea importanþei ce i se cuvine
din punctul de vedere al numãrului fiilor sãi, al
poziþiunii sale etnice ºi geografice, precum ºi al
calitãþilor sale, a nãzuit spre validitatea drepturilor
sale naþionale, la care n-a renunþat niciodatã.
Paºii fãcuþi în anii 1696, 1700, 1790 ºi 1791,
atitudinea din 1848, precum ºi toate insistãrile lui
pânã la inaugurarea sistemului actual sunt tot atâtea
dovezi cã a stãruit asupra
acestor drepturi ºi cã în toate
manifestãrile aspiraþiunilor lui
a dominat ca idee fundamentalã
ºi ca þintã de realizare validitatea
individualitãþii sale naþionale
ca factor de stat. Dreptul istoric,
întocmai ca dreptul public al
Transilvaniei,
legile
fundamentale, Pragmatica
Sancþiune , asigurã autonomia
Transilvaniei într-o formã
inatacabilã ºi poporul român,
mai ales dupã proclamarea
egalei îndreptãþiri la 1848 ºi
dupã dezvoltarea fãcutã în anii
1863-1865 în dreptul public,
avea în acest act preþios suprema
garanþie pentru viaþa naþionalã
românã pe viitor ºi aspiraþiunile
lui naþionale culminau în
aceastã autonomie.
Contra vederilor politice
dominante într-un ºir de secole,
autonomia a fost, prin uniune,
nimicitã într-o formã injustã,
contrarã dreptului public ºi
drepturilor elementelor libere, care constituie
Transilvania, fãrã considerare la poziþiunea etnicã ºi
geograficã ºi la dezvoltarea ei specificã, care toate
reclamã cu insistenþã aceastã autonomie.
Prin acest act poporul român se simte vãtãmat în
drepturile sale istorice ºi naþionale, pentru cã:
a) Uniunea s-a enunþat fãrã participarea românilor
într-o formã corespunzãtoare cu numãrul lor ºi cu
însemnãtatea lor în aceastã þarã, s-a enunþat prin o
dietã, care, ca atare, îºi avea reprezentanþii sãi pe baza
legilor electorale din anii 1790-1791 ºi a legilor din
anul 1848, adicã a legilor din timpul întunecosului
feudalism, relativ la care însãºi Maiestatea Voastrã Vaþi îndurat a accentua în discursul de tron de la 15
Iunie 1863 urmãtoarele: Acea parte a constituþiunii
marelui principat Transilvania, care priveºte
compunerea dietei, s-a schimbat în urma ºtergerii
stãrii excepþionale a nobilimii, a robotelor ºi a
prestaþiunilor urbariale ºi în urma stabilirii egalitãþii
de datorii ºi de drepturi civile pentru toate clasele
locuitorilor þãrii atât de esenþial, încât o dietã
convocatã pe baza articolului XI din anul 1790-1791,
prin care ar fi exclusã cea mai mare parte a poporului
de la exercitarea drepturilor civice-politice în contra
adevãratelor interese ale þãrii, nici nu ar putea sã fie
privitã ca o adevãratã reprezentare a populaþiei întregi
din toatã þara, fãrã deosebire de stare, de naºtere, de
naþionalitate ºi de religie, care posedã autoritatea
moralã neapãrat trebuincioasã, pentru cã atât treburile
din înlãuntru ale Transilvaniei sã le rezolve spre
mulþumirea tuturor naþiunilor conlocuitoare în ea, cât
ºi în privinþa relaþiunilor de drept public ale aceleia
cãtre întreaga monarhie sã aducã la îndeplinire
intenþiunile noastre de pãrinte al þãrii de repetate ori
rãspicat , iar fiindcã uniunea Transilvaniei cu
Ungaria, condusã în anul 1848, nu s-a înfiinþat
niciodatã cu deplinã putere legalã, ºi de fapt îndatã
s-a desfãcut, am lãsat neatinsã în deciziunile noastre
din 20 Octombrie 1860 ºi am ordonat numai
restaurarea
reprezentaþiunii regionale a
Transilvaniei ;

documente
b) vãtãmat se simte, de altã parte, poporul român prin
aceastã uniune, pentru cã prin acel act s-a lucrat la efectuarea
unei fuziuni fãrã considerarea legilor ce garanteazã
autonomia acestei þãri.
Uniunea ºi inaugurarea ei prin Art. de lege 43: 868, sunt
desconsiderarea fãþiºã a tuturor drepturilor poporului român
ca element, care compune în absolutã majoritate vechea
Transilvanie, precum ºi a tuturor legilor fundamentale, care
asigurã autonomia acestui principat, sunt înlãturarea totalã
a elementului român ºi o nedreptate atât din punctul de vedere
legislativ ºi juridic, cât ºi din cel politic.
Ajungând, prin sistemul dualist ºi prin uniune puterea
statului în mâinile elementului maghiar, acesta nesocotind
interesele comune, generale ºi mari ale statului, a urmãrit
numai asigurarea hegemoniei sale ºi unificarea naþionalã
maghiarã, ºi toate legile create de atunci ºi pânã astãzi,
precum ºi executarea lor adeveresc mersul regretabil spre
acest povârniº.
Drept ilustrare a acestui trist
adevãr ne luãm voie a aprecia, în
liniamente generale, câteva din
aceste legi, precum sunt: legea
electoralã, legea pentru egala
îndreptãþire a naþionalitãþilor,
legile ºcolare, legea municipalã,
legea de presã ºi legile agrare.
A. Legea electoralã creatã pentru
Transilvania este aceeaºi care a fost
luatã drept bazã pentru realizarea
intenþiunilor naþionale maghiare,
manifestatã la 1848.
Pornind din dispoziþiunile
sociale ºi politice, care erau în
vigoare pe timpul feudalismului,
creatorii acestei legi au fost conduºi
tot de motivele, care au dat naºtere
legii din anul 1790-1791.
Deosebirea în aceastã privinþã, e
numai, cã între motivele
conducãtoare pentru crearea
actualei legi concurge ºi
intenþiunea de a susþine prin
artificiu hegemonia maghiarã
asupra celorlalte popoare ºi dupã
desfiinþarea feudalismului; ceea ce iese la ivealã ºi din faptul,
cã aceastã lege se deosebeºte în dispoziþiunile ei privitoare
la þinuturile locuite de români, de cele privitoare la þinuturile
locuite de secui, ºi cã legea are dispoziþiuni, care la prima
vedere par a stabili principiul constituþional al egalei
îndreptãþiri între foºtii iobagi ºi domnii de pãmânt, acordând,
pe lângã un anumit cens, dreptul de alegãtor ºi poporului
mai înainte iobãgit. În adevãr însã aceastã dispoziþiune e un
învederat neadevãr, care serveºte singur numai spre mascarea
nedreptãþii ce i se face poporului desrobit, deoarece acel
cens, statornic pentru Transilvania, unde pãmântul e
neroditor ºi de clasa V-VIII, dupã un venit curat de 84 fl. v. a.
al moºiei, e numai în foarte puþine cazuri realizabil pentru
foºtii iobagi. Pe când în Ungaria, unde pãmântul e roditor,
censul e dat dupã ¼ de sesiune, în Transilvania el este de
aproape nouã ori mai mare, deci atât de urcat, încât iese clar
la ivealã tendinþa legii de a face ca poporul Transilvaniei sã
fie depãrtat de la urnele electorale pentru legislativã ºi legea
totuºi sã parã corespunzãtoare egalizãrii popoarelor prin
ºtergerea robotei. Aceastã dispoziþiune bãtãtoare la ochi
nu numai adevereºte convingerea mai sus exprimatã, dar
explicã totodatã ºi împrejurarea ºi faptul deprimant, cã sunt
în Transilvania multe comune cu populaþie de 2 ºi 3 mii
locuitori, în care, din cauza censului prea urcat, nu se aflã
nici un alegãtor, deoarece moºiile urbane, care au devenit
proprietatea foºtilor iobagi, cu puþinã excepþiune, plãtesc
dare directã între 4 ºi 7 fl. v. a. ºi numai prea puþine 8 fl. ori
mai mult. Astfel populaþia ruralã ºi dupã eliberarea ei din
slujba domneascã ºi dupã egalizarea ei cu celelalte clase
libere, ºi dupã ce i s-au dat prin litera unei legi drepturile
cetãþeneºti, a rãmas tot prin litera altei legi despoiatã de
putinþa exercitãrii dreptului reprezentativ. Acest fapt e în
contra dreptului ºi în contra constituþionalismului
democratic, fiindcã exclude majoritatea proprietarilor de
pãmânt ai þãrii de la exercitarea celui mai cardinal drept
cetãþenesc ºi-i ia puterea de a înrâuri asupra conducerii
afacerilor publice.
Ceea ce mai vârtos face imposibilã reprezentarea în
proporþiune corespunzãtoare a românilor din Transilvania în
legislaþiune, sunt acele dintre dispoziþiunile legii electorale,
prin care, în oraºe, li se dã drepturi de alegãtor tuturor
meºteºugarilor, chiar ºi celor ce nu dispun de nici o avere, ba
(continuare în pag. 14)
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F.P.: O ºtie toatã lumea: dupã 1990 condeiul tãu a
prins noi aripi ºi s-a avântat cu succes în domenii de
foarte mare interes pentru istoria localã ºi nu numai
pentru ea. Ai dat, de asemenea, cãrþi despre ºtiinþe mai
noi, cum ar fi geocivilizaþia. Cum ºi când s-a produs
atracþia spre acest domeniu ºi, în genere, spre
investigarea trecutului Târgoviºtei?
G.C.: Aºa s-a întâmplat. Destul de târziu pentru mine.
Sãrisem pârleazul celor 50 de ani. Dar târziu nu este
niciodatã. În iureºul apariþiei de noi instituþii de
învãþãmânt superior, m-am trezit prins, prin natura funcþiei
mele la cotidianul Dâmboviþa
de ºef al
departamentului culturã-învãþãmânt-culte , era nevoie
de propagandã ºi susþinere în presã, în grupul iniþiatorilor
Universitãþii Valahia din Târgoviºte, care a apãrut în

G.C.: Chestiune de afinitãþi, de educaþie socialã ºi
culturalã. Ne-am nimerit. Nu ºtiu, e greu de explicat. Asta
nu înseamnã cã suntem lipsiþi de orgolii. Nu sunt
pãguboase însã.
A fost o simpateticã stare de apãrare în faþa imposturii
ºi de constructivism cultural eficient ºi cu ecouri în viitor.
Suntem un grup cultural creator de prieteni. Cum spune
marxistul, existenþa determinã conºtiinþa. Ei bine,
existenþa unor pericole distructive, fals morale, de
confiscare în interes propriu, ne-au determinat, la nivelul
conºtiinþei de grup, necolectiviste însã, sã ne unim creând
un fenomen deja consemnat de istoria culturii
Societatea Scriitorilor Târgoviºteni. În asta stã secretul
acestei mari reuºite. O reuºitã egalã cu o Renaºtere.
Târgoviºtei i-au revenit ºansele de a da culturii ºi

Eternã a românilor . Se desfãºoarã pe durata unui milion
de ani. Regele Mihai a vãzut Târgoviºtea ca un oraº simbol al românilor, Henri Coandã ca pe un Panteon
naþional, Mircea Horia Simionescu, ca pe o Florenþã
valahã. Eu o vãd, da, ca istoric ºi poet, ca pe o Cetate
Eternã a românitãþii. Nu e o metaforã. ªi dovezile de
netãgãduit sunt acolo, în paginile ei, în bibliografie ºi în
iconografie. Restul realizãrilor mele? Mai mult sau mai
puþin, exerciþii de fãcut mâna ºi de þinut tonusul minþii.
Ca sã nu mã pricopsesc cu Alzheimer-ul.
F.P.: Câteva aprecieri despre climatul cultural al
Târgoviºtei de azi!
G.C.: Târgoviºtea este, cultural, în cãutarea unei
reinventãri ºi redefiniri, ca, de altminteri, pretutindeni în
þarã. Se iniþieazã uneori forme fãrã fond, manifestãri

Seniorii literaturii noastre

Sunt un homo faber neliniºtit. Asta mi se trage
din bulimica mea aventurã într-ale Cunoaºterii (II)
George Coandã

Urmare din numãrul trecut

peisajul universitar în 1992. Nu avea însã numãrul
corespunzãtor de cadre didactice. ªi atunci, un mare
constructor de instituþii de învãþãmânt superior, ctitorul
organizator al universitãþii târgoviºtene, primul ei rector,
profesorul Florea Oprea, ºi magistrul geograf, regretatul
profesorul Vasile S. Cucu, la rându-i fondator al aceleaºi
Alma Mater Targovistensis, m-au momit, hai dom le, þiajunge cât ai stat în presã, ai har pedagogic ºi cunoºtinþe
necesare, ai ºi discurs la catedrã, azi aºa, mâine aºa, nu
mã lãsau sã-mi trag sufletul, mi-am susþinut concursul de
titularizare, când, nu ºtiu, parcã a venit de la sine, mi-am
dat ºi doctoratul cu o tezã pe geopolitica ºi geocivilizaþia
Carpaþilor, ca spaþiu de conservare ºi de dãinuire a vetrei
etnice româneºti. Am început sã predau, ºi predau de
atunci cursuri de culturi ºi civilizaþii, între timp am creat
ºi specializarea de jurnalisticã la universitate, o vreme
am fost primul ºef de catedrã la noua specializare, ºi am
mai creat câteva cursuri în premierã, printre care ºi pe cel
de geocivilizaþie. În semn de recunoºtinþã mi s-a conferit
titlul academic de Professor Honorificus. Asta m-a obligat
ºi mã obligã. Apucã-te ºi scrie, ºi publicã literaturã
ºtiinþificã, aleargã pe la congrese internaþionale prin
Europa ºi America de Nord, pe unde mi-am fãcut
cunoscutã o altã invenþie, o ºtiinþã de graniþã , mai
înainte numita geocivilizaþie, ºi m-am trezit primit în
niºte academii, asociaþii ºi uniuni de creaþie profesionalã
ºi culturalã. A fost o perioadã de intensã ardere de etape .
Pe urmã, inima a fãcut poc, douã infarcturi, am ajuns la
cuþit în extraordinarul Institut al Inimii din Cluj-Napoca,
pe mâna maestrului chirurg Aszalos Andor, care m-a dres
pe cord deschis, instalându-mi câteva bay-pass-uri, ºi uitemã-s mergând înainte, vorba magistrului Vasile S. Cucu.
ªi voi merge, pentru cã sunt o fire anastazicã, pânã când
bunul Dumnezeu va hotãrî, gata creºtinule, a venit vremea
sã te odihneºti puþin în veºnicie. Parcã aºa zi-sa Nichita
Stãnescu într-un poem.
Ce este cu geocivilizaþia? Mi-a venit din primul moment
când am început sã predau cursurile de culturi ºi civilizaþii.
În chip dialectic. În ADN-ul Omenirii de astãzi se regãsesc
zãloguri ale civilizaþiilor sumeriene, egiptene faraonice,
traco-geto-dacice, heladic homerice, romane, sinice ºi nu
numai. A te globaliza geocivilizaþional nu înseamnã a-þi
distruge natura proprie etnicã, este un proces benefic,
maleficã, letalã chiar este globalizarea pe care o impun cu
de-a sila, în funcþie de interese meschine ºi antiumane,
killerii economico-financiari ºi politokratorii marilor
puteri. N-au ei treabã cu evoluþia fireascã a Civilizaþiei,
acþionând prin rãzboaie hibride ºi ruinãtor economice
de naþiuni, ºi manu militari a o înlocui cu o civilizaþie/
globalizare surogat, coca-cola, meting-pot, facebook,
manipulantã. Geocivilizaþia îºi propune, hermeneutic, o
nouã viziune asupra mersului culturii ºi civilizaþiei Terrei,
fiind, totodatã, o contrareacþie la haosul geopolitic al
globalizãrii.
F.P.: La Târgoviºte faci, împreunã cu alþi câþiva
intelectuali de marcã (Mihai Stan, Victor Petrescu) o
echipã minunatã într-ale culturii. Cum explici faptul cã
la domniile voastre n-au intervenit zâzaniile, invidiile ºi
alte rele, cum s-a petrecut/se petrece în alte locuri din
România?

civilizaþiei româneºti trei Renaºteri. Cea dintâi, de la
începutul secolului XVI, prin prima carte tipãritã la
Mãnãstirea Dealu ºi Învãþãturile lui Neagoe Basarab cãtre
fiul sãu Teodosie . A doua tot de la un început de secol,
XIX, prin întemeietorii literaturii române moderne: Ion
Heliade-Rãdulescu, Vasile Cârlova ºi Grigore
Alexandrescu. A treia: ªcoala de la Târgoviºte, continuatã
acum de Societatea Scriitorilor Târgoviºteni cu
reverberaþie pânã la Chiºinãu. Are Târgoviºtea un Duh al
sãu întemeietor.
F.P.: De curând ai împlinit o vârstã frumoasã ºi
rotundã. Eºti mulþumit de ceea ce ai realizat pânã acum?
Dacã Da, de ce? Dacã Nu, de ce?
G.C.: Deh, am fãcut-o ºi p asta! Cu graþia
binecuvântatã a lui Dumnezeu ºi, îmi place sã cred, a
unei gene tari, prins-am, iatã, 80 de ani de viaþã petrecutã
prin tot felul de vremuri. ªi care nu m-au doborât.
Primejdiile însã nu au fost puþine, la naºtere, se vede
treaba, ursitoarele mi-au pus flori de busuioc pe destin,
stropindu-le cu rouã de stele. Mulþumescu-þi Þie
Doamne!
Dacã aº decreta sã sunt mulþumit de ce am realizat
pânã acum ar suna a fanfaronadã, ar fi a mã da mare în
parcare, ºi ar mai aduce a PR narcisist, dar nu mai sunt la
vârsta când pot fi impresionate domniºoarele de pension
cu versificaþii scrise pe batiste cu parfum de paciuli. Am
doar satisfacþii parþiale ºi dorinþa unor împliniri viitoare.
Nu am realizat tot ce mi-am dorit. Rãspunzãtoare este o
pârdalnicã lentoare, un fel de a lãsa pe mâine ce poþi face
astãzi, aºtept prea mult în starea de gestaþie, ºi asta dintro dorinþã de perfecþionism care mã costã un timp irosit.
F.P.: Enumerã, te rog, câteva dintre realizãrile tale
cele mai importante de pânã la aceastã orã!
G.C.: ªtiu eu care-or fi? Niºte cãrþi publicate, la
numãrãtoare ies vreo cincizeci de cãrþi, ºi niºte festivaluri
cu amplã vizibilitate în peisajul cultural românesc,
Primãvara Albastrã ºi Moºtenirea Vãcãreºtilor , de
literaturã, un altul de cosmopoezie, de film documentar
Contemporania , societãþi, filiale ale unor asociaþii ºi
uniuni naþionale, cenacluri, ziare ºi reviste, redacþii ale
unor centre de radioficare prin anii 60. Am mai pomenit,
coiniþiator al Universitãþii Valahia ºi, în 1991,
corestitutor al Arhiepiscopiei Târgoviºtei. ªi toate astea
au fost sã se întâmple datoritã stãrii mele de neliniºte,
expresie fiind ºi al unui patriotism local adevãrat ºi
constructiv, ºi nu declarativ. Sã fiu bine-nþeles, nu-mi fac
un merit narcisist, nu-mi este în fire. Zideºte cu altruism
ºi lumea va fi mai bunã.
ªi dã-mi voie sã mã laud, de astã datã, cu douã realizãri
biologice fundamentale: sunt cei doi bãieþi ai mei, HenriGeorge Coandã, universitar doctor, decanul uneia din
facultãþile de top ale Universitãþii Valahia , dar ºi din
þarã, ºi Victor-George Coandã, inginer silvic, pãstoritor
peste pãdurile din vatra dacicã a Hunedoarei.
Însã una e cu siguranþã, mãrturia mea de credinþã, de
iubire ºi de recunoºtinþã întru Cetatea în care m-am
împãmântenit . Este o lucrare monumentalã. Ca format,
ca numãr de pagini, ca documentaþie. Sã nu mi se ia ca
laudã de sine. Ca format este unicat: cronologie
enciclopedicã. Iatã-i titlul: Istoria Târgoviºtei. O Cetate

culturale cu caracter electoral pentru a-ºi satisface orgoliul
de ctitori unii lideri politici, ºi pe care se aruncã grãmezi
de bãnet. Sunt ºi manifestãri naþionale care vin de
odinioarã, ºi s-au adaptat eficient la realitãþile ºi cerinþele
europene de acum. La unele eºti membru tradiþional în
juriu. Dar cel mai benefic lucru dupã 1989 a fost apariþia
Universitãþii Valahia . Este o universitate cu grad înalt
de încredere , conform topurilor oficiale academice.
Vorbeam de o Renaºtere literarã, vârf de sarcinã fiind
Societatea Scriitorilor Târgoviºteni, însã mai pot fi
adãugate aporturile de excepþie ale Teatrului Tony
Bulandra , ale revistelor Eroica , de culturã istoricã,
Curier , publicaþie de ºtiinþe bibliologice, ale
dinamicului Centrul Cultural pentru UNESCO Cetatea
Romanþei , cât ºi ale marilor festivaluri naþionale, cele
mai longevive din þarã, Crizantema de Aur ºi
Moºtenirea Vãcãreºtilor , sau ale Arhiepiscopiei
Târgoviºtei, relevante prin bogata ºi semnificativa
activitate editorialã. De fapt, toate aceste aporturi se
interfereazã cu rodnicie într-o colaborare prieteneascã
contribuind la afirmarea acelei cãutãri de reinventare ºi
redefinire, developând în peisaj un experiment cred unic
în þarã, un fenomen/forum, ºi care poartã un nume: Grupul
Cultural de la Târgoviºte: Pro Millenium.
F.P.: Pânã la aceastã onorabilã ºi respectabilã vârstã
ai trãit multe experienþe de jurnalist, de scriitor, de
profesor universitar, de editor. Care consideri cã þi-a
folosit cel mai mult în realizarea ta ca intelectual?
G.C.: Toate. Fiecare a fost sã fie, ºi încã-mi sunt o
experienþã, fiecare în parte, pentru cã mã þin în prizã ,
îmi alungã spaimele vârstelor care, ineluctabil, vin peste
tine, mã fac, intelectualiceºte, dar ºi fizic, sã nu mã vait,
apropo de zicerea aia din moºi strãmoºi, bãtrâneþe haine
grele .
F.P.: Eºti mulþumit/nemulþumit de felul în care ºi-au
fost/îþi sunt primite ºi comentate cãrþile? Motiveazã, te
rog, rãspunsul!
G.C.: Nu intru în panicã, în disperare, nu-mi smulg
pãrul din cap dacã primesc pumnul criticii în faþã. ªtiu
cã este subiectivã. Ca ºi în cazul în care critica îmi este
favorabilã. La urma urmelor, de gustibus non
disputandum, nu-i aºa? ªi într-un caz ºi în celãlalt. Nu
spun cã nu-mi dã de gândit când mi se aplicã o criticã
contondentã. Dar nici nu mã culc fluierând pe-o ureche
când mi se pun coroniþe. Una din dimensiunile mele
ontologice este dubitativitatea. Cu raþionalitate: de ce sa scris despre productele mele beletristice ºi ºtiinþifice
aºa ºi nu altminteri. Îþi reamintesc, sunt o fiinþã anastazicã.
Þelul care, constant, m-a cãlãuzit, în viaþã, ºi mã
cãlãuzeºte, este un îndemn: mergi înainte, pânã la punctul
final, cu încredere în propriu-þi destin ºi cu seninãtate!
ªi lasã-þi lucrul tãu în Lucrarea lumii, respectându-þi
semenii. Numai astfel vei fi respectat ºi de contemporani,
ºi de cei care vor veni dupã tine.
Iartã-mã dacã nu þi-am dat rãspunsuri inteligente.
Orice interviu este, pentru mine, o mãrturisire. Tocmai
de aia am încercat sã fiu, dacã nu epatant ºi eclatant,
mãcar cinstit. ªi, hai sã auzim numai de bine! Trãim în
România ºi asta ne dã destulã durere de dinþi ºi bãtaie la
glagorie.

A consemnat Florentin Popescu
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I. Al. Brãtescu-Voineºti,
sau suprapunerea naratorului
Astãzi, când febra

revizuirilor literare, ºi nu numai,

bãnuite, mai mult decât oricând, în spaþiul public,
conducând spre ideea, generalizatã, cã nu doar ºcoala,
ci chiar ceea ce cutuma ne-a insuflat, trebuie aruncat
peste bord, dacã nu chiar dezvãþat , ºi cã acest lucru
trebuie început musai de la conºtiinþa literaturii , ideea
lui Eugen Lovinescu, formulatã iniþial în volumul
Critice IV (1916), ºi reluatã în majoritatea ediþiilor
ulterioare, anume cã Ioan Alexandru Brãtescu-Voineºti
(n. 1 ianuarie 1868, Târgoviºte d. 14 decembrie 1946,
Bucureºti) ar fi un scriitor minor a prins, din pãcate în
rândul reprezentanþilor direcþiei noi în criticã, fapt ce
l-a fãcut chiar pe un analist experimentat, precum ªerban
Cioculescu, sã se pronunþe, cam la
grãmadã cu antimaiorescienii declaraþi,
precum Georgeta Horodincã, autoarea
celebrului pamflet Adio, domnule
Maiorescu (1955) ºi anume cã duioºia
bãtrânului nãrod ar fi un criteriu estetic
perimat , iar nuvelele sale o simplã
expresie a formalismului burghez ºi
reacþionar ce, obligatoriu, meritã puse
la zid alãturi de scrierile altor confraþi,
la fel de reacþionari, precum Ion
Petrovici, Sextil Puºcariu, C. RãdulescuMotru sau Nichifor Crainic. Cert este cã,
un timp, opera sa a fost cenzuratã; alãturi
de alte 8.000 de titluri de cãrþi ºtiinþifice,
filosofice sau literare, criteriul aplicat
fiind acela de a se scoate din circulaþie
toate publicaþiile fasciste, legionare
sau naziste . În acest context, la rubrica
Ce au fãcut scriitorii români în timpul
rãzboiului, din Scânteia (1944),
Brãtescu-Voineºti era demascat pentru
huliganismul antibolºevic practicat bestial în ziarul
Universul , fiind declarat, oficial mort (literar - n.n) la
23 August 1944", alãturi de alþi scriitori neconformi cu
criteriile noi, democratice , precum Constantin Virgil
Gheorghiu, Al. O. Teodoreanu (Pãstorel), Radu Gyr,
Constantin Noica, Mircea Vulcãnescu º.a. Cu totul, tineri
ºi bãtrâni, erau criticaþi pentru vina, susþinea ªerban
Cioculescu, de a ilustra sentimentalismul în prozã ,
când, din contrã, vremea nouã impune luciditate, ºi chiar
duritate (Un criteriu perimat duioºia, în Tribuna
poporului, an 1, 1944).
Cum sã mai poþi fi miºcat? , se întreba ºi Marcel
Breslaºu, de la bâþâielile lãlãite din nuvelele lui BrãtescuVoineºti, când ºtiu, din comportarea lui ulterioarã, cât
depozit de urã ºi de ferocitate camufla aceastã blândeþe...
(V. Marian Popa, Istoria literaturii de azi pe mâine, I,
Bucureºti, Fundaþia Luceafãrul, 2001, p. 123).
Sã ne mai mirãm, în context, cã aproape toate cãrþile lui
Brãtescu-Voineºti au fost interzise, inclusiv În slujba pãcii
ºi Originea neamului românesc ºi a limbii noastre (1943),
laolaltã cu unele cãrþi chiar ale acuzatorilor sãi (v. Aspecte
lirice contemporane, 1943, de ªerban Cioculescu), ori
alte lucrãri de referinþã, precum, Articole de politicã
româneascã (ediþia Gh. Cristescu, 1943), de Mihai
Eminescu? Din pãcate, în cazul lui Brãtescu-Voineºti,
scriitor cu vechi ºi poate justificate înclinaþii germanofile,
dezvãluite în volumele Huliganism (1938) ºi
Germanofobie (1942), rãtãcirile de dreapta l-au costat,
aºa cã reabilitarea a venit târziu, sau chiar deloc, astfel cã
numele sãu nu e consemnat în recenta Istorie criticã a
literaturii române (Piteºti, Ed. Paralela 45, 2008), a lui N.
Manolescu. În schimb, Ion Rotaru (O istorie a literaturii
române..., Bucureºti, Fundaþia Daco-Românã, 2006) este
mai generos, remarcând, cu bunãvoinþã, predilecþia
autorului cãtre tipuri de neadaptaþi , de facurã
gogolianã , eroi aflaþi, cu bunãvoinþã spus, la polul opus
al bravurii de tip tartarinesc , întruchipatã de eroul
autohton, Miticã: Nimic din temperamentul românesc,
latin, brav ºi descãtuºat nu se recunoaºte în aceste povestiri
(Microbul ºi Blana lui Isaia n.n.), ci mai degrabã o
mãruntã ºi nevinovatã slãbiciune (op.cit., p. 416). Cu
toate acestea, prozatorul este un virtuoz al condeiului,
compoziþia sa e echilibratã întotdeauna, iar
comportamentul personajelor verosimil (ibidem, p. 417).
ªi totuºi, meritã vãzut ce conþinea cenzuratul text din
volumul În slujba pãcii. Autorul relateazã un episod din
timpul demonstraþiei muncitorilor, din vremea
Rãzboiului balcanic. Cã e vorba de un text programatic,

scris în spirit poporanist, un aºa-zis document dupã
naturã , este indiscutabil. Chiar ºi Caragiale
experimentase acest stil în paginile sale despre Rãscoala
din 1907. Datat, polemic, 10 mai 1913" textul, scris la
persoana I, aminteºte cã, în vreme ce citea un manifest
pacifist, tipãrit de muncitori, un domn se repede la un
vânzãtor de ziare, îi rupe gazeta, îi aruncã pe jos celelalte
foi ºi, înºfãcându-l îl duce la un poliþist. Iatã comentariul
auctorial: Domnule, acum sunt ceasurile unsprezece.
Te-ai sculat din pat în urmã cu o orã, te-ai dus la Capºa,
ºi ai conversat pânã la vremea dejunului. Dupã dejun,
pleci la Club sã te odihneºti. Fix la patru, te instalezi la
partida de bridge, la opt seara te duci la masã, apoi la
spectacol, iar mâine reîncepi aceeaºi activitate. Bãiatul
pe care l-ai dat pe mâna poliþiei
s-a sculat cu noaptea în cap ca sã
câºtige câþiva gologani. Iar
muncitorii pe care i-ai lãsat fãrã
manifeste muncesc în fabrici ºi
ateliere ºi nu vor decât sã fie lãsaþi
sã munceascã înainte, fãrã rãzboi
ºi fãrã ca sã le dai dumneata lecþii
de eroism .
Judecând dupã acest text,
Brãtescu-Voineºti ar fi meritat
chiar... Premiul de stat, iar nu
ruºinea defãimãrii publice, la
vârsta de aproape 78 de ani.
Scriitor cu un accentuat spirit
social, Brãtescu-Voineºti mai
atinge, în volumul citat ºi
problema
minoritãþilor .
Minoritari, în opinia sa, erau cei
din clasa aristocraticã, vinovaþi
de inechitatea socialã crescândã.
Un popor, susþinea BrãtescuVoineºti, nu poate fi confundat cu o infimã minoritate
care îl conduce: Împãrþirea între clasa nobiliarã (recte,
familiile þarului, împãratului, ºi, subînþeles, familiei
regale autohtone n.a.) ºi restul societãþii (muncitori,
þãrani, savanþi) nu se poate concepe. Politica, conchide
Brãtescu-Voineºti, are ca obiect gãsirea mijloacelor care
pot asigura unei minoritãþi comoda dominatoare a
majoritãþii . Desigur, acest strigãt de revoltã
antipoliticanist ºi antiminoritar este total opus politicii
turnului de fildeº de care a fost acuzat scriitorul, de
cãttre detractorii sãi. Inamic al discursivitãþii gãunoase
a clasei politice, pe care a cunoscut-o dupã 1915, în
calitate de secretar-general al Parlamentului României,
Brãtescu-Voineºti, se dovedeºte un veritabil antinietzscheean, incapabil de compromisuri. Modelul sãu
moral rãmâne Titu Maiorescu, veritabil mentor ºi pãrinte
spiritual, cel care l-a ºi încurajat sã publice, dupã 1890,
în Convorbiri literare. Tot Maiorescu îl ajutã sã intre ºi
în magistraturã (din 1892), unde va activa peste douã
decenii, ºi îl îndeamnã sã-ºi strângã în volum opera. În
fapt, Maiorescu va practica cu Brãtescu-Voineºti acelaºi
tip de paternalism literar ºi social pe care l-a aplicat ºi
lui Mihai Eminescu, deosebirea fiind cã poetul s-a
desprins, din motive personale, din laþul ocrotirii
maioresciene.
În schimb, Brãtescu-Voineºti, mai docil ºi mai puþin
predispus rãzvrãtirii , a rãmas în preajma mentorului
sãu, despre care scria, în numãrul jubiliar, din 1927, al
Convorbirilor literare: O cutie cubicã, de aur masiv,
ermetic închisã era sufletul lui Maiorescu. Dar odatã
pãtruns într-însa gãseai comori de duioºie ºi de bunãtate,
despre care nimeni nu a vorbit pânã acum (Titu
Maiorescu în amintirile contemporanilor, Iaºi, Ed.
Princeps, 2006, p. 38). Asta nu l-a împiedicat însã pe
scriitor ca, peste ani, scãpat de sub tutela maiorescianã,
sã-i atribuie criticului gestul mizantropic ºi trist, de a-l fi
despãrþit pe Eminescu de Veronica Micle, pe temeiul
burghez cã... Dalila ºi-ar fi trãdat partenerul. Când
am aflat-o nu m-a surprins. Trebuia sã mã aºtept.
Cunoºteam doarã Venere ºi Madonã ,cu care inaugurase
Eminescu colaborarea lui la Convorbiri literare... Aceasta
este destãinuirea pe care mi-a fãcut-o Maiorescu într-o
dimineaþã de iunie, de acum patruzeci ºi doi de ani (1892
n.a.), cu rugãmintea de a o pãstra pentru mai târziu.
Socot cã momentul a sosit (Luceafãrul Amintiri,
Convorbiri literare, 11-12, 1934).
De altfel, se pare cã stilul fals memorialistic, constând
în suprapunerea autorului peste firul evenimentelor, îl
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Coman Sova
,

Deºi nu eºti
Deºi nu eºti
vei fi
o ºtiu
aºtept în vineri
ºi eºti tu
te vreau de mult
deºi eºti Nu
dar tu erai
când timpul ne trecu.
Nu ºtiu cum poþi sã fii
dar fii
chiar fãrã braþe
fãrã chip
pupila mea te va-ntregi
din nouri albi
ºi din nisip.
Tu-mi eºti ºi-acolo ºi alãturi
prin sânge simt
cum umbra-þi trece
dar sã nu vii
când eu ºi somnul
ne vom sculpta
în piatrã rece.
Te voi gãsi
sã ne-nþelegem
în sãrbãtori tu treci ºi vii
ºi nu ºtiu cum sã facem
fiindcã
eu vin ºi trec în zile gri.
caracterizeazã pe Brãtescu-Voineºti. Adesea, nuvelele sale,
la fel ca ºi Aminitirile deja menþionate, au un început
specific, un fel de atenþionare asupra veridicitãþii faptelor
expuse: sã vedeþi , uite ce mi s-a întâmplat , mi-aduc
aminte , vã spui o istorie auzitã de la... Sunt formule
narative îndelung exersate, fie cã e vorba de un roman, o
nuvelã, sau un articol de gazetã. Sub o formulã aparent
autobiograficã se ascunde, poate ºi o lipsã funciarã de
imaginaþie. Unde lipseºte confesiunea Brãtescu-Voineºti
se aratã evaziv, temãtor. Naratorul e adesea timid, cu totulun înfrânt , la fel ca ºi mulþi dintre eroii sãi. Ce îl ridicã
însã e dialogul. Din schimbul de replici se naºte
personajul. Dialogul e un mimesis miraculos, conducând
inevitabil spre ideea unei morale de naturã literarã, socialã
sau politicã. Iatã un fragment din Privighetoarea: Ce
ai, nene Iorgule, parcã ai fi supãrat? Ba nu zãu, nu ºtiu ce
þi s-a întâmplat! Mi s-a întâmplat o mare ticãloºie... Nici
nu ºtiu cum sã-þi spui... (Texte literare comentate, Iaºi,
Ed. Vasiliana, 2007, p. 9). Pânã la urmã, ticãloºia de
care vorbeºte nenea Iorgu este moartea unei privighetori,
prinsã întâmplãtor în cârligul undiþei: Lãsasem râma în
cârlig. Biata pasãre, umblând dupã de mâncare, înghiþi
cârligul. Sãrãcuþa... Cât trebuie sã se fi zbãtut... Auzi
dumneata, cum am rãsplãtit eu pãsãrica aia nevinovatã...
Când mã gândesc, îmi vine nebunia...
Astfel de întâmplãri , populeazã din belºug opera lui
Brãtescu-Voineºti. Ele nu sunt neapãrat bâþâielile unui
nebun , ci clipe de viaþã, e drept desprinse din alt timp.
Brãtescu-Voineºti, rãmâne, de la 1890 ºi pânã la moarte,
expresia rezistenþei prin resemnare, teoreticianul ºi
ilustratorul artei înfrângerii. Glasul sãu artistic se suprapune
peste cel al personajelor sale, în vreme ce o societate nouã ,
cu alte reguli ºi cu altã moralã ,se ridicã la orizont. Faptul cã
nu a înþeles mecanismul noilor semne ale vremii, nu îi poate
fi reproºat. Între tradiþionalism ºi modernism, BrãtescuVoineºti alege calea bãtrâneascã , a înfrângerii.
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CARACTERISTICILE FUNDAMENTALE
ALE CULTURII ROMÂNE

Invaziile nesfîrºite care

au început în secolul al IIlea ºi au durat pînã în
secolul al XVIII-lea au
impus condiþii specifice
creaþiei
culturale.
În
sculpturã existã legea
rezistenþei materialelor :
nu se poate sculpta la fel în
lemn ca în marmurã ºi invers.
În cazul românilor, se poate
vorbi de alt tip de
rezistenþã , care-ºi impune
legile activitãþii creaþiei
culturale: este vorba de
factorul timp. Nu poþi conta pe el, nu poþi avea siguranþa
cã lucrurile vor dura; trebuie sã crezi nu pentru eternitate,
ci pentru moment. Numai întîmplarea a fãcut ca unele
dintre operele artistice ale românilor primitivi sã reziste
nenumãratelor jafuri ºi incendii ºi sã se pãstreze intacte
pînã în zilele noastre.
Printre aceste opere primitive meritã menþionate în
primul rînd mãnãstirile Suceviþa, Cozia (construite în
timpul lui Mircea cel Bãtrân), Putna (ªtefan cel Mare),
Curtea de Argeº (Basarab) etc. Din monumentele
construite înaintea secolului al XIV-lea au rãmas doar
ruine ºi fragmente. Cea mai mare parte a bisericilor din
sate ºi tîrguri se construiau din piatrã ºi puþine au putut
rezista invaziilor. Cele care s-au pãstrat trezesc admiraþia
vizitatorilor prin simplitate ºi supleþe. Mãnãstirile
româneºti se disting prin stilul propriu, sintezã reuºitã
între stilul bizantin ºi gotic. O inovaþie specificã este
prezenþa frescelor pe pereþii exteriori ai mãnãstirilor.
Aceste fresce dau un suflu de viaþã extraordinarã
monumentelor religioase, o animaþie fãrã egal; existã
o armonie între culorile vii ale pãdurilor ºi grãdinilor ºi
nuanþele solemne ale vechilor picturi. În epoca lui
Brâncoveanu a început sã aparã în România un nou stil
arhitectonic. Bisericile ºi palatele au cãpãtat proporþii
mai modeste. Descoperi în aceste opere influenþe
occidentale, iar podoabele sunt inspirate cu exuberanþã
din lumea vegetalã.
Deoarece invadatorii l-au împiedicat sã creeze în piatrã,
poporul român a creat în lemn, în argint ºi în þesuturi, cu
toatã forþa de care era capabil. Geniul sãu artistic a gãsit
infinite posibilitãþi de manifestare în artele minore.
Imaginile, broderiile, argintãria, lucrãrile în metal fãcute
de români sunt considerate printre cele mai bune de acest
fel. Acest geniu artistic înnãscut în popor se manifestã
chiar ºi în cele mai mici detalii ale vieþii cotidiene.
Veºmintele, uneltele, decorarea casei sãteºti, scoarþele,
ornamentaþia stîlpilor ºi grinzilor, totul este creat cu un
talent inimitabil, expresie a unei puternice personalitãþi
ºi a unei imaginaþii fãrã limite. Tezaurul artistic al
poporului român este un lucru viu; þãranul se sileºte sã
înfrumuseþeze ºi sã facã tot mai armonios mediul în care
trãieºte, transformând în operã de artã tot ceea ce atinge,
miºcat de o purã necesitate interioarã, de o exigenþã a
instinctului sãu.
Ceea ce atrage cel mai mult atenþia este gustul perfect
al combinaþiilor culorilor, în armonizarea tonalitãþilor,
inspirîndu-se, pentru crearea motivelor ornamentale fie
din lumea geometricã, fie din lumea vegetalã ºi animalã.
Arta popularã româneascã se distinge, efectiv, prin simþul
înnãscut al culorilor. Este suficient sã vezi scoarþele,
hainele, ceramica, imaginile pictate pe sticlã ºi chiar
ouãle de Paºti , desenate ºi colorate, pentru a înþelege
cã simþul culorii este nota dominantã în arta
româneascã. În afarã de acesta, izvorul inspiraþiei este
inepuizabil pentru cã motivele nu se terminã niciodatã.
Dupã cum am spus înainte, desenele geometrice coexistã
cu motivele luate din naturã (flori, frunze, pãsãri), dar
transformate printr-o stilizare proprie poporului român.
Nu existã opere în serie: fiecare obiect are
individualitatea sa. Nici o scoarþã nu se seamãnã cu alta;
chiar atunci cînd aparþin aceluiaºi stil este greu sã le
confuzi. La fel se întîmplã ºi cu costumele naþionale: nu
existã douã costume identice.
Acest izvor de inspiraþie, aceastã infinitã varietate de
motive se pot observa ºi în alte sectoare ale artei populare
româneºti; de exemplu în muzicã ºi poezie. Într-adevãr,
abundenþa versurilor surprinse atît de muzicografi cât ºi
pe folcloriºtii strãini. Adesea într-un dans întîlnim zece
variante ale aceleiaºi teme muzicale sau poetice.
Producþiile populare româneºti nu sunt stereotipe. Creaþia
continuã, adicã opera, odatã creatã, nu se desparte de
izvorul de inspiraþie, nu se fixeazã , niciodatã nu este
destul de perfectã. Putem descoperi în aceastã modalitate
a creaþiei populare româneºti un sens mai profund, o
semnificaþie bogatã în valori metafizice: fiinþa umanã
niciodatã nu poate crea o operã perfectã deoarece
perfecþiunea aparþine numai lui Dumnezeu; în consecinþã,
fiecare trebuie sã continue creaþia celuilalt, pentru cã
opera de artã nu este un lucru mort , un simplu obiect
inert, ci un organism care trebuie sã se alimenteze fãrã
încetare din geniul fiinþelor umane (Subl. editorilor).
M-am referit la poezia popularã româneascã vorbind

Mircea Eliade

de Mioriþa ºi de Legenda Meºterului Manole. Este
imposibil sã tratezi aceastã problemã în cîteva rînduri,
pentru cã, dupã cum spun specialiºtii, acest tezaur poetic
este incomparabil, nu numai prin valoarea sa literarã, ci
ºi prin bogãþia de motive ºi variante, prin valorile sale
simbolice. ªi aceasta prin faptul cã o poezie popularã de
adevãratã valoare nu este niciodatã numai poezie , ci
este, în acelaºi timp, o valorificare globalã a existenþei.
Un frumos text popular ne vorbeºte despre ceea ce
poporul care l-a conceput gîndeºte despre Viaþã ºi Moarte,
despre Dumnezeu, despre Bine ºi Rãu.
Printre români, poezia obiºnuieºte sã fie acompaniatã
de muzicã, poemele se cîntã . Existã multe texte ºi
nenumãrate variante muzicale ale cîntecului numit
doina, dar stilul este mereu acelaºi ºi mereu se distinge o
doinã dintre o sutã de alte melodii. Este un cîntec lent,
melancolic, uneori de-o tristeþe dureroasã.
Desigur, nu este singura temã muzicalã româneascã,
nici cea mai rãspânditã. O citãm din cauza popularitãþii
de care se bucurã doina în strãinãtate. Nu se poate vorbi
de poezie popularã româneascã fãrã a vorbi de dor,
saudade al românilor. Este un sentiment complex, greu
de analizat în cîteva rînduri (cf. Articolului nostru Dor
a saudade romena, în ziarul Accao , 31 decembrie
1942). Acest cuvînt serveºte deopotrivã pentru a exprima
melancolia de a fi departe de ai tãi, nostalgia dupã
vremurile fericite care au trecut, ca ºi dorinþa puternicã
pentru cineva sau ceva drag. Dorul se regãseºte atît în
versurile cele mai melancolice, cît ºi în cele mai pãtimaºe.
În rezumat, cultura româneascã este una dintre cele
mai organice ºi substanþiale cunoscute în Europa. ªi este
uºor de înþeles de ce dacã ne gîndim cã poporul român se
compune în marea lui majoritate din þãrani (80 la sutã
din locuitorii lui) ºi cã a pãstrat pînã acum o civilizaþie
ruralã arhaicã, dispãrutã astãzi în þãrile cu o structurã
urbanã avansatã. Arhaismul acestei civilizaþii prin
continuitatea de rasã ºi de teritoriu care existã între getodaci ºi romani. În Nordul Transilvaniei, în special se
pãstreazã tradiþii folclorice care se explicã numai prin
protoistoria geto-dacilor (de exemplu, ceremoniile
referitoare la mandragorã: cf. Studiului nostru: Le culte
de la mandragore en Roumanie, Zalmoxis I, 1938,
pag. 209-225).
Civilizaþia popularã româneascã este una dintre cele
mai bine pãstrate ºi, în acelaºi timp, dintre cele mai bogate
din Europa. Este uºor de înþeles cã o asemenea civilizaþie
a putut crea monumente artistice atît de perfecte ºi o
poezie extraordinar de vastã ºi elaboratã. Din acest tezaur
s-au inspirat cei mai însemnaþi scriitori români: poezi a
lui Mihai Eminescu, proza savuroasã a lui Ion Creangã,
romanele ºi nuvelele lui Mihail Sadoveanu (pentru a
cita numai trei scriitori ai secolului al XIX-lea ºi al XXlea) continuã arta popularã. În virtutea acestei
dependenþe organice a celor mai mari scriitori români,
de izvorul comun din care s-au nãscut ºi operele de artã
popularã, nu existã discontinuitate între limba vulgarã
ºi limba cultã. Mai mult încã, în timp ce dintre toþi autorii
culþi ai altor literaturi europene numai La Fontaine ºi,
poate Cervantes sunt înþeleºi ºi apreciaþi de orice þãran
din þara respectivã, majoritatea autorilor clasici români
sunt autorii favoriþi ai oamenilor de la sate. Un Goethe
sau un Schiller sunt greu accesibili, în principalele lor
opere, pentru un þãran german; la fel se întîmplã cu Dante
sau Petrarca pentru þãranii italieni; cu Montaigne, cu
Racine sau Rebelais pentru populaþia ruralã francezã;
cu Shakespeare pentru englezi. În schimb, un scriitor ca
Ion Creangã, cea mai mare parte a poeziilor lui Mihai
Eminescu, toatã opera lui Mihail Sadoveanu, presa
istoricã a lui Odobescu ºi alþi autori clasici români sunt
apreciaþi ºi cãutaþi de þãrani, chiar dacã ºtiu sã citeascã
greu ºi trebuie sã le citeascã cineva cu voce tare. Acest
fapt dovedeºte pînã la ce grad literatura românã modernã
îºi înfige rãdãcinile în solul bogat al culturii populare.
[Los Rumanos Breviario Historico, Madrid, 1943].
Între culturã ºi alfabet
În fond, dacã judecãm drept, ce este cultura? Este ea
atît de departe de naturã pe cît se spune? Este ea atît de
ucigãtoare? (Ar trebui sã fim foarte prudenþi cînd vorbim
despre moarte; cãci ea e mai direct implicatã în viaþã ºi
în istorie decît în culturã). Mi se pare cã o culturã este o
reîntoarcere la naturã, la unitatea organicã de la început,
unitate de la care s-a depãrtat semidoctul sau simplul om
peste care au trecut întîmplãrile, istoria. Fireºte, la cea
dintîi ochire definiþia aceasta poate pãrea paradoxalã.
Sã vedem.
Mã întreb ce altã posibilitate de simpatie (de ghicire,
deci, a esenþelor; de trãire chiar) cu natura are omul în
afarã de crearea unei culturi? Simpatie vastã ºi coerentã,
care sã cuprindã ºi sã armonizeze toate formele naturii
(analogia, aceastã dragoste cunoscutã numai de omul
aparþinînd unei culturi). A gãsi ºi a crea (spiritual, sintetic)
raporturi dintre toate formele naturii, a putea crea natura
oglinditã în structura unei singure experienþe oare nu
sunt acestea apropieri de naturã? Nu se integreazã omul

în naturã creînd culturile? Cãci viaþa lui imediatã,
catastrofalã, istoricã, viaþa sfãrîmatã de întîmplãri îi
altereazã coerenþa de la început, stilul în care se naºte.
Vedeþi cã vorbesc despre întîmplãri ºi despre viaþã,
aºa cum o poate cunoaºte un rural modern din România.
Am accentuat înadins asupra acestui lucru. Pentru cã,
pentru noi, românii, nici nu mai poate fi vorba de a
renunþa sau nu la culturã. Noi trãim, istoriceºte, o
conjuncturã foarte gravã: alfabetismul. Ceasul, deci, cînd
ultimele rezistenþe ale stilului de culturã ruralã (autentic
româneascã) încep sã cadã pentru a lãsa libertate
semidoctismului. Noi nu ne mai putem întoarce înapoi.
Suntem deja angajaþi în aceastã colosalã prefacere
socialã, din rurali în semidocþi, din culturã în
intelectualitate titratã. Oricît am regreta, nu ne mai putem
întoarce la organica culturã ruralã; ºi nu mai putem
pentru cã între ea ºi noi a intervenit alfabetul, acest
Breviar al Revoluþiei Franceze, care pãstreazã în gestul
sãu toate trecerea de la interiorizare (Bizanþul rural) la
exteriorizare (Occidentul burghez).
ªi dacã înapoi nu mai putem merge, ci trebuie sã
mergem înainte, sã punem capãt suspendãrii acesteia
groteºti ºi penibile (semidoctismul) atunci cultura
adevãratã, nouã, cultura pe care tinerii sînt chemaþi s-o
creeze, cu mijloacele lor, nu cu modele strãine, cultura
este singurul mijloc de reîntoarcere la naturã; cãci trebuie
sã fim cu multã luare aminte, reîntoarcerea la naturã nu
înseamnã contopire, pierderea în naturã, ci imitarea
gestului naturii, asimilarea ºi realizarea invitaþiei pe care
ne-o face în fiecare clipã natura. Iar gestul esenþial naturii
este tocmai acesta: creaþia continuã, creºterea, organismul
(nu organizaþia).
Spun: cultura este o reîntoarcere la naturã în sensul
cã prin culturã natura îºi capãtã iarãºi organicitatea ºi
unitatea, în sufletul omului. O culturã creeazã analogiile
care descoperã aceeaºi viaþã, aceeaºi unitate, sub
milioanele de forme care ne înconjoarã. O culturã nu
rupe pe om de naturã; dimpotrivã, ea îl integreazã în
naturã, cãci prin analogii, prin simpatie, prin iubire omul
descoperã unitatea, experimenteazã comuniunea cu
totul. Semi-doctismul smulge pe om din naturã. Semidoctismul care înseamnã suspendarea între douã stiluri,
oricare ar fi ele; ºi existã semi-docþi în orice civilizaþie,
chiar în cele
primitive
(citiþi monografiile
antropologice, sã vedeþi primitivii care trãiesc
alfabetismul ºi protestantismul. Veþi gãsi acolo ºi urmãrile
marelui flagel modern, de esenþã europeanã, convertirea
laicã; abuzul care se face de o experienþã sacrã, cu interese
sociale, politice, într-un cuvînt, laice). Pentru aceºti
semi-docþi, din orice civilizaþie în disoluþie, cultura ar fi
o chemare la ordine, la unitate, la naturã. Semi-doctul se
depãrteazã de naturã prin însãºi structura lui anorganicã,
prin lipsa lui de stil.
Pentru noi, românii, care ne aflãm în momentul istoric
al semidoctismului, în aºa-numita luptã contra
analfabetismului
crearea unei culturi este o problemã
de viaþã imediatã, urgentã. Tinerii care criticã pe poziþii
antropologice sau politice cultura nu-ºi înþeleg prea
bine misiunea lor istoricã. Pentru cã, din punct de vedere
filosofic, critica adusã de ei culturii nu poate fi eficace
(am vãzut de ce în foiletonul precedent; pentru cã
problema morþii ºi vieþii unei culturi nu se poate pune
decât unei generaþii fixate, aºadar bãtrînilor). Iar din
punct de vedere politic, problema atacatã de ei este prost
atacatã. O politicã a culturii nu poate fi decît alfabeticã
ºi nu poate crea un mare numãr de intelectuali . Dar nu
aceasta lipseºte þãrii româneºti. Lipseºte valoarea
maximã a etnicitãþii noastre. Am deschis ochii, acum un
sfert de secol ºi am descoperit specificul naþional . Dar
acest specific naþional este el însuºi o formã fixatã ºi
moartã, o formã a istoriei noastre. A imita ºi promova
specificul naþional înseamnã a face politicã. Altceva
trebuie fãcut: sã dãm de izvorul care a alimentat toate
aceste forme ale istoriei, toate aceste momente specific
naþionale , sã luãm cunoºtinþã de sîmburele viu,
fantastic, centauric din care au izvorît ºi Mioriþa, ºi
Eminescu, ºi Pârvan.
Momentul istoric în care ne aflãm, semi-doctismul,
este momentul critic care poate ucide o rasã. Dacã nu
izbutim sã-l depãºim, trecînd peste orice criterii politice
ale culturii (lupta contra analfabetismului, ºcolile
secundare, intelectualii etc.) poporul nostru nu mai are,
pentru multã vreme, nici o ºansã sã reintre în istorie.
Este o problemã urgentã, de viaþã ºi tinerii care atacã, pe
poziþii politice, cultura
cerînd primatul acþiunii,
primatul strãzii îºi trãdeazã misiunea lor istoricã.
Misiunea de a crea o culturã româneascã autenticã,
centauricã; de a selecþiona elitele; de a pregãti
instaurarea valorilor maxime.
O culturã româneascã nu e mai puþin o culturã. Adicã
un primat necontenit al lucrului spiritual. Adicã un
îndîrjit efort pentru liniºte, pentru creºtere, pentru creaþie.
O încercare de a ajunge iar natura, de a deveni iar
organisme vii, de aici, din mansardele celui mai european
oraº românesc, în ceasul celui mai zbuciumat efort politic.
Noi nu mai avem timp sã ne îndoim.
[ Cuvântul , 23 dec. 1933, p 1-2].
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Sub acest titlu am putea cuprinde, sintetic, conþinutul unei cãrþi mai mult decât
tulburãtoare, menitã sã ne dea de gândit tuturor, dar mai ales guvernanþilor din România
de azi. Ea, cartea se cheamã Avatarurile românilor din Serbia, este semnatã de poetul
ºi publicistul mehedinþean Florian Copcea ºi a apãrut la Editura Libertatea din Panciova
în anul 2016.
Volumul cuprinde articolele pe care autorul le-a publicat în ziarul Libertatea din
Serbia în intervalul iunie 2014 octombrie 2016, deci în decurs de peste doi ani ºi
aºa cum sugereazã ºi titlul sub care au fost adunate se referã exclusiv la condiþia
românilor din þara vecinã ºi prietenã, reprezentând, în ansamblu, o foarte finã ºi exactã
radiografie a faptelor ºi evenimentelor care-i privesc pe cei de o origine comunã cu
noi.
Dl. Florian Copcea, care din 1990 se aflã în strânse relaþii de prietenie ºi colegialitate
cu scriitorii ºi ziariºtii sârbi de naþionalitate românã, fiind un nume foarte prezent în
ziarele ºi revistele care apar în cadrul comunitãþii respective, se dovedeºte a fi, de
aceastã datã, un analist serios ºi priceput, obiectiv ºi înainte de toate foarte bine
informat în legãturã cu problemele, necazurile ºi aspiraþiile celor despre care scrie.
Articolele ºi comentariile, publicate în ziarul Libertatea ºi reproduse între coperþile
cãrþii Avatarurile românilor din Serbia scrie în prefaþã dl. Nicu Ciobanu (directorul
revistei Lumina, publicaþie româneascã ce apare de peste 70 de ani în Serbia) , vorbesc
despre acele cazuri ºi acea perioadã în care România oficialã a cam rãtãcit în implicarea,
în atitudinea ei faþã de românii din Serbia, mai cu seamã când e vorba de românii din
Banatul sârbesc, pentru cã, în esenþã, aci sunt instituþiile relevante ºi de prestigiu,

O carte ca un
strigãt venit din
dreapta Dunãrii
Florentin Popescu
mereu încercând sã susþinã ONG-uri fãrã vlagã, fãrã identitate, mereu abordând zone
geografice nedefinite identitar, lãsând la cheremul unora destinul unei întregi
colectivitãþi. Gustul amar pe care îl avem în urma lecturii conþinutului acestei cãrþi nu
ne va aduce nicio satisfacþie, dimpotrivã, ne va confirma cã am rãmas singuri cu noi
înºine ºi cã pe seama noastrã, firesc, rãmâne ºi viitorul nostru .
Privind cu un ochi cãtre comunitatea românilor din Serbia ºi cu celãlalt cãtre
Departamentul pentru Relaþia cu Românii de Pretutindeni din Ministerul Afacerilor
Externe de la noi, autorul abordeazã în mai multe rânduri ºi locuri problema finanþãrii
de cãtre statul nostru a conaþionalilor din þara vecinã, semnalând nereguli ºi
discontinuitãþi, risipa de fonduri (direcþionate în alte locuri, cãtre alte organizaþii ºi
fundaþii decât cele care ar fi putut contribui efectiv la realizarea unor proiecte menite
sã sprijine afirmarea ºi dezvoltarea creativitãþii româneºti de la sudul Dunãrii). Titluri
precum: Despre o strategie de care nu au parte românii din Serbia; Românii din
Serbia nu mai au nevoie de scamatorii, dar nici sã mai fie duºi cu zãhãrelul; Românii
nu mai trebuie lãsaþi singuri în cãutarea istoriei pierdute; Românii din Serbia sã mai
creadã în promisiuni?; DPRRP (departamentul amintit mai sus, n.n.) marele filantrop
al unor cercuri mafiote?; Românismul în Serbia, o afacere sunt mai mult decât
sugestive pentru unghiurile din care autorul priveºte relaþiile noastre (ºi nu numai
relaþiile!) cu conaþionalii noºtri din Banatul sârbesc.
Corupþia, care n-a ocolit nici domeniul delicat al punþilor ce trebuie sã existe între
românii din dreapta Dunãrii ºi cei din patria-mamã. ªi nu de puþine ori dl. Florian
Copcea vine cu argumente zdrobitoare în aceastã direcþie, propunând idei ºi soluþii
pentru reglementarea situaþiei. ªi tot aºa, de multe ori, când este cazul, recurge la
citate grãitoare din cãrþile ºi presa vremii, citate care sã-i sprijine afirmaþiile ºi judecãþile.
Aºadar, scria Eminescu în Timpul din 14 ianuarie 1877, idealul românilor din toate
pãrþile Daciei lui Traian este menþinerea unitãþii reale a limbii strãmoºeºti ºi a bisericii
naþionale. Este o Dacie idealã aceasta, dar ea se realizeazã pe zi ce merge, ºi cine ºtie
dacã nu-i de preferat celei politice... ªi fiindcã spirit ºi limbã sunt aproape identice, iar
limba ºi naþionalitatea asemenea, se vede uºor cã românul se vrea pe sine, îºi vrea
naþionalitatea asemenea, dar aceasta o vrea pe deplin. ªi nu sunt aºa de multe condiþiile
pentru pãstrarea naþionalitãþii... Prin urmare simplul fapt cã noi românii, câþi ne aflãm
pe pãmânt, vorbim o singurã limbã, una singurã ca-n alte popoare, ºi aceasta în oceane
de popoare streine ce ne înconjoarã, e dovadã destulã ºi cã aºa voim sã fim noi, nu
altfel. .
Pornind de aci autorul ne semnaleazã falsificarea realitãþii în ce priveºte organizarea
de cursuri pentru învãþarea limbii române ºi însuºirea fondurilor alocate acestora de
cãtre diverºi corupþi (fiindcã au ºi sârbii corupþii lor).
Întrucât spaþiul nu ne permite ºi alte detalieri ne vom rezuma la citarea altor titluri
care vorbesc de la sine despre tematica articolelor adunate în carte: România, cu
spatele la românii din Serbia; Cinismul politrukilor români faþã de românii din Serbia;
Cuiul lui Pepelea: cetãþenia românã; Calul troian necheazã la porþile Timocului;
Legea cetãþeniei române, bandajatã cu fâºii din cãmaºa însângeratã; Totuºi, întreb:
ce face DPRRP-ul nostru pentru românii din Serbia?; Despre românii fãrã þarã;
Românii din jurul României abandonaþi, umiliþi; Dacã inimã nu e, nimic nu e.
Nu ºtim dacã acest volum va fi ajuns ºi pe biroul vreunui lucrãtor din Departamentul
specializat al Ministerului Afacerilor Externe de la noi ºi nici dacã va fi fost citit de
cineva cu rãspunderi în domeniu ºi de aceea am recomanda celor în drept sã-l parcurgã
cu creionul în mânã ºi sã tragã concluziile ce se impun.
Are dreptate dl. Nicu Ciobanu: Cu cât vom înþelege mai devreme postura în care ne
aflãm, cu atât mai bine vom reuºi sã ne proiectãm viitorul. Cartea lui Florian Copcea
este un strigãt împotriva ignoranþei ºi un avertisment binevenit la ceas de cumpãnã .

Neobosita Rodica Lãzãrescu a semnat, spre finele anului 2017, cel de al treilea
volum de cronici ºi eseuri literare adunate sub genericul Semne de carte (Editura
Corgal Press, Bacãu). Cartea în discuþie înmãnuncheazã 30 de piese exegetice,
elaborate în intervalul de timp 2015-2017 ºi apãrute în reviste ca: Pro Saeculum,
Cronica veche, Vatra veche, Antares, Curtea de la Argeº, Miºcarea literarã,
Actualitatea literarã, Scriptor, Argeº, Ateneu º.a.
Sunt inserate aici cronici ºi recenzii de consolidare ºi de întâmpinare, scrise cu
promptitudine în chiar anul în care au apãrut cãrþile de care se ocupã, cei 26 de
autori ai acestora fiind, în cea mai mare parte a lor, personalitãþi de prima mânã ale
literaturii noastre contemporane, afirmate în domeniul reportajului, al romanului,
al criticii literare, al memorialisticii, al însemnãrilor de cãlãtorie, al povestirii de
micã întindere, al poeziei sau al interviului. De observat, de la bun înepu,t cã
puþine sunt cãrþile lesne de clasificat ca aparþinând unui gen sau unei specii pure
dintre cele amintite, multe constituindu-se ca melanjuri, dupã cum observã ºi
autoarea atunci când vorbeºte, de pildã, de o carte a lui Ion Brad (Comorile unui
prieten tânãr: George Corbu-Junior), carte pe care, pe urmele prefaþatorului Eugen
Simion o denumise un fel de ambarcaþiune literarã, o micã arcã a lui Noe, unde
documentul ºi amintirile coexistã în chip armonios ºi întregitor. Un alt melanj
fermecãtor este, în aceeaºi ordine de idei, ºi Mãtura de pelin a lui Ion Andreiþã,
jurnalist iscoditor, portretist ºi memorialist redutabil, de care poezia se þine scai,
cum mi-am permis sã-l etichetez într-o cronicã fãcutã însemnãrilor lui de cãlãtorie
în China. Ion Andreiþã e un povestitor înnãscut ºi un descoperitor norocos de
documente literare care dau seamã de trecerea prin anumite localitãþi, din România
sau din Europa, ale unor înaintaºi sau contemporani celebri (Asachi, Dora d Istria,

Un performant
releu cultural
Ion Rosioru
,
Arghezi, Sorescu, Grigore Vieru etc.). Atitudinea sa civicã faþã de drama þãranului
român prins în vâltoarea colectivizãrii forþate a agriculturii e una pe deplin justiþiarã
ºi bine venitã pentru toþi cei care doresc ca istoria maºterã sã nu se mai repete cu tot
ce a avut ea mai nefast ºi mai oribil. Scriitorul Nicolae Dan Fruntelatã cãruia i se
consacrã trei cronici în cartea de faþã, e salutut în douã ipostaze; cea de inovator în
materie de termeni de istorie ºi teorie literarã, el fiind creatorul/naºul a douã specii
literare de mare efect, baladânga ºi zvâcromanul, cât ºi pentru atitudinea sa civicojustiþiarã de a se revolta împotriva celor care, din 1990 încoace duc la ruinã patria,
românii fiind nevoiþi fie sã ia drumul amar al strãinãtãþii, fie sã trãiascã sub vremurile
care s-au degradat cu totul atât sub aspect material cât ºi moral. Sub titlul de
Lambretta, roman al lumii balcanice din Oltenia natalã a scriitorului, sunt adunate
17 zvâcromane, adicã poveºtile bunicului, tatei, mamei, bunicii, copilului etc.
Istoria mai nouã îi apare ca una degradatã, din care a dispãrut vâna eroicã . Dupã
cum degradat este ºi mitul (p.14). Pe aceeaºi idee e construit ºi romanul O datã-n
veac patria moare care, pe lângã o suitã impresionantã de poveºti, este ºi o meditaþie
asurpa istoriei dintotodeauna, în general, ºi a celei contemporane, în special.
Exegeta are o predilecþie aparte în a se apleca asupra unr cãrþi evocatoare de þinuturi
magice, lui Nicolae Dan Fruntelatã adãugându-i-se Ovidiu Dunãreanu, care ca
altãdatã Mihail Sadoveanu, Vasile Voiculescu sau Mircea Eliade, nemureºte un
topos inconfundabil precum Ostrovul natal de pe malul dobrogean al Dunãrii.
Povestarul inegalabil care este Ovidiu Dunãreanu, prin romanul sãu excepþional,
Lumina îndepãrtatã a fluviului, vibreazã, sadovenian în faþa miilor de chipuri
ale naturii, singura eternã, martor milenar la toate întâmplãrile, fundal ºi personaj
totodatã, în a surprinde poezia în metafore inspirate (p.53). Alt topos personalizat
în chip strãlucit este cel al Teleromanului, mai pecis al localitãþii Vâjiºtea unde a
venit pe lume deja inconfundabilul prozator cu începuturi gazetãreºti ªtefan Mitroi.
Recenzenta aduce o binemeritatã laudã imaginaþiei eidetice a copilului narator sau
a naratorului matur care ºtie sã se copilãreascã frumos ºi ea îºi sprijinã mereu
afirmaþiile pe citate consistente ºi judicios alese, în aºa fel încât eventualul cititor
sã fie atras spre cãrþile pe care nu uitã niciodatã sã le recomande cu cãldurã
contaminantã, fie cã-i vorba de romanul Bâlciul de argint al aceluiaºi ªtefan Mitroi
care întocmaºte un nemilos ºi exact rechizitoriu al degradãrii societãþii româneºti
post-decembriste cu toate anomaliile ºi monstruozitãþile ei (p.27), fie de Cartea
regelui romantic ºi a fiilor fãrã þarã, documentarul sau procesul literar avându-l
în prim plan pe aventurierul rege erotoman Carol al II-lea. Zguduitor pânã la lacrimi
e în acest puzzle episodul când, în timpul celui dintâi rãzboi mondial, din cei 2000
de copii bucureºteni obligaþi sã se refugieze la Iaºi au supravieþuit drumului de
coºmar, ºi asta pânã la Huºi, doar 47.
Felul de a scrie despre o carte se soldeazã nu o singurã datã cu formulãri ºi
îndrãzneli ingenioase. Astfel, analizând cartea de poeme Elada, Elada, a eternului
îndrãgostit de alba, scãldata în soare ºi enigmatica Grecie - l-am numit pe Ion Brad
- recenzenta îºi imagineazã, situându-se într-un spaþiu al suprasegmentalului, nici
mai mult nici mai puþin decât 15 tipuri de intonaþii recitative ce se impun de la caz
la caz, urmate de decupaje demonstrative adecvate: admirativ, ºoptit-dezmierdãtor,
umil-implorator, deznãdãjduit, nostalgic, dureros, încãrcat de speranþã, compãtimitor,
exaltat, murmurat, strigãt de victorie, trist, sfãtos, semeþ, orgolios, imperativ...
ªi acest al treilea volum din seria intitulatã Semne de carte se constituie ca un
performant releu lectural între cei 26 de autori, respectiv cele 30 de opere ale
acestora, ºi eventualii cititori ai doamnei Rodica Lãzãrescu, cititori care, pe fondul
deficitar de circulaþie a noilor apariþii editoriale, nu vor ajunge niciodatã în posesia
multora dintre ele, îºi pot face mãcar astfel o impresie despre ceea ce se mai întâmplã,
fie ºi parþial, în literatura românã actualã.
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Era luna lui cuptor. Tot

Lia Maria
Andreitã
,

satul se mutase la arie, locul
unde batoza înghiþea snopii
de grâu ºi scotea boabele de
aur, lãsând pleava ºi paiele
sã curgã în spatele maºinii.
Sub streaºina caselor, din
loc în loc, mai miºuna câte
o bãtrânã, care rãsucea, sub
ceaunul de pe pirostrii,
lespezi de bãlegar uscat,
scos în primãvarã din
grajdul vacii. Se grãbea, cã
fierbea corcoduºe, care abia
de apucau sã se rãceascã

pânã seara.
Ilie ºi Valica se întorceau cu averea casei, în cãruþa
doldora de grâu rãsturnat pe pologul întins cu grijã, de
Valica, sã nu scape nici un bob prin colþurile cãruþei.
Acesta era rostul pologului, sã nu se risipeascã munca în
praful drumului, prin crãpãturile scândurilor. Aveau
cãruþã brãileanã ºi, dupã sunetul roþilor, câinele o simþea
de cum intra în sat; scheuna ºi sãrea vesel, în lanþ. La
semnul acesta, bãtrâna alerga ºi deschidea poarta, în
vreme ce, în jurul ei, se zbenguiau cele douã nepoate.
Ar fi fost bunã ºi-o ciorbã acrã, de gãinã, dar nu era
bine sã sacrifici o comoarã; gãina, în curtea þãranului,
este o adevãratã comoarã, chiar dacã ouãle nu sunt poleite
cu aur; pentru nevoile þãranului, ele au constituit în
decursul timpului adevãrate nestemate. Nu numai cã
acestea asigurau masa de prânz, la câmp sau acasã, dar
erau ºi monedã de schimb. Cu coºniþa cu ouã, cumpãrau
copiliþei sãndãluþe de Paºti. Coºniþã plinã, cã
vânzãtoarea, cu botul strâns a desconsiderare, le trecea
printr-un inel, ºi ele treceau. Rar se opunea câte unul,
spre nemulþumirea botoasei. Cu oul luau cei mai mulþi
chibritul ºi gazul de lampã, ºi tot cu o cotã de ouã, alãturi
de bani, care erau foarte puþini, cumpãrai cimentul ca sã
repari talpa casei.
Oul fiert îi þinea vlaga þãranului, cã destul se topea cu
pâinea sau mãmãliga cu marmeladã ºi ceapa cu sare, în
timpul postului. Deºi atât de trebuitoare casei sãracului,
ouãle n-au fost niciodatã îndestulãtoare. Nu toate gãinile
fac ouã; ºi nici totdeauna. Dar gospodina ºtie ºi este
rãbdãtoare. Iarna nu ouã de frig, primãvara încep sã cadã
cloºti ºi, la urma urmei, nici cine ºtie ce boabe n-au
mâncat, cã le mãturau magazia cei care strângeau cotele.
În curte la Valica erau ºase gãini ºi-un cocoº; dar seara,
când cãuta în cuibar, nu gãsea decât un ou.
Munciserã din greu sã ridice casa. Fãcuserã chirpici,
un fel de cãrãmizi mari, nearse, din pãmânt ºi pleavã.
Într-o bunã zi, se trezi însãrcinatã. Se sperie tare. Cum sã
aduci pe lume un copil, într-o casã neterminatã. Nu
rãmase prea mult pe gânduri ºi, când îl simþi pe Ilie cã
adormise în aºternutul lor de pe prispã, se repezi la coºul
de la vatrã, unde lãsase ea în primãvarã un fus cu ceva
bumbac tors pe el. Dãdu drumul fusului în voie sã se
rostogoleascã pe jos, cu grijã sã nu-i rupã vârful ºi, cu
mâinile tremurând, fãcu ghem firul de pe el. Ciuli urechile,
nu cumva sã se fi trezit bãrbat-sãu ºi s-o caute. Dar, nu.
Numai greierii cântau, în cor, ca ºi cum un dirijor nevãzut
îi strunea cu o baghetã fermecatã.
Se lãsã pe vine ºi, cu vârful fusului, începu sã-ºi caute
capul mitrei. Nu i-a fost prea greu sã pãtrundã, pentru cã
fãtul era mãricel ºi orificiul uterului se mãrise. Prima
împunsãturã îi zgudui tot corpul de durere. Scãpã fusul
din mânã ºi se rostogoli peste niºte bolovani. Cãzutã peo parte, îºi strânse genunchii la gurã, zvârcolindu-se de
durerea care-i tãia mijlocul. Valica era viteazã, dupã ce se
mai odihni, porni cu toatã înverºunarea în încercarea ei de
a dezlipi oul uman din gãoace. Un junghi puternic o doborî
din nou. Un ºuvoi cald îi mângâie coapsele. Nãucitã de
durere, sufletul i se luminã, în bezna nopþii. Era semnul cã
fãptura care cãuta sã se înfiripe n-o sã mai aibã hranã, ºi ea
va putea sã-ºi vadã de sãrãcia ei, pânã când vor reuºi sã
punã un acoperiº deasupra capului. Atunci o sã aibã tot
timpul sã aducã un copil, doi, pe lume.
Abia se ridicã. Luna lumina bãtãtura, vedeai totul, ca
ziua. ªi dâra de sânge, pânã sã-l înghitã praful, sclipea
sub razele lunii. Rezemându-se de zidul care
îngenunchease sãptãmâna trecutã sub greutatea
cãpriorilor de salcâm, când încercase Ilie sã refacã
acoperiºul, ocoli aplecãtoarea ºi, cu sângele ºiroindu-i
pe picioare, se târî biniºor lângã Ilie. Îºi fãcu fusta cocoloº
sub ea ºi-ºi sprijini mijlocul de perete, poate pãcãleºte
durerea ºi adoarme. Dar durea se înteþea. Se ridicã întrun cot, privi luna ºi, cu un gând ºoptit, o implorã: Lunã,
lunã, ajutã-mã sã prind ziua de mâine. Dar luna ce s-
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audã? cã acolo, în ea, Valica zãri puhoi de lume, fiinþe
care, cu mic cu mare, bulgãreau ºi zideau. De unde se
vede treaba cã nici pe acolo lumea nu avea un acoperiº
deasupra capului. Deodatã, cocoºii satului cântarã de
ziuã ºi cerul începu sã se albeascã, iar luna cu lumea ei,
cu grijile ei, cu tot, se ascunse dupã pãdure.
Femeia se sculã, ºi fusta-i cãzu. Sângele i se uscase pe
picioare ºi durerea se adunase toatã la mijloc; s-ar fi legat
cu o broboadã s-o mai potoleascã, dar cãldura zilei ce
urma sã se prãvale peste ei începea sã se simtã chiar din
zori. Toatã ziua a rãsturnat formele cu chirpici, numai ea.
Ilie mai zicea, din când în când: Fetiþo, nu mai ridica
atâta, c-o sã-þi rupi mijlocelul ãsta subþirel ºi n-o sã mai
am de unde sã te strâng. Valica nu-l lua în seamã. Aripa
unui gând negru îi fâlfâia în minte: Nu mai curge sânge,
s-o fi lipit la loc îºi zicea ea. De aceea, ridica pãmântul
ud cu toatã puterea; auzise de la niºte bãtrâne cã dacã te
uzmeºti cu greutãþi mari ºi eºti mai slabã de mijloc, lepezi.
Noaptea, cãzu moartã de obositã. Dimineaþa, îºi trecu
palma printre picioare: nici urmã de sânge. Toatã ziua
ridicã chirpicii de parcã era un scripete. Bãrbatul îºi puse
iar mâna în ºold ºi se minunã: Valico, dacã o þii aºa, peste
douã zile ne-apucãm de zidit. Într-o lunã terminãm casa.
Pãi s-o ridicãm, Ilie rãspunse ea, ºtergându-ºi broboanele
de sudoare cu colþul basmalei cã vine toamna peste noi.
Vine toamna repetã, dar în mintea ei era graba cã vine
copilul, care nu se dezlipea de trupul ei.
Pe zi ce trecea, Valica se îngreuna. Într-o zi, când sã-i
ridice lui Ilie un cãprior pe acoperiº, lemnul îi alunecã
din mâini, pe picioare. Bãrbatul se sperie ºi-ºi dãdu
drumul, ca o pisicã, pe o grindã înclinatã, îngrijorat de
buºitura lemnului; nu cumva sã-i fi rãmas nevasta oloagã.
Abia acum, tot cercetând-o, bãgã ºi el de seamã ce se
ascunde sub fusta nevestei. Bucuros, fluierând, cu pãlãria
pe parte, îºi reluã treaba, cu mai mult spor.
Într-o zi de toamnã târzie, când soarele zgârcit lumina
cerul albastru, iar galbenul gutuilor sclipea sub bruma
care cãzuse iar bolovanii din grãdinã pãreau ridicãturi
de argint, atunci o luarã junghiurile pe Valica. Abia
apucase sã vãruiascã odaia, încãpere rãmasã neatinsã din
casa bãtrâneascã. Era singurul adãpost, unde aveau sã
treacã iarna, împreunã cu soacra, mama lui Ilie. Numai
cã bãtrâna urma sã ierneze la sora ei, care-ºi rupsese un
picior ºi nu avea cine s-o ajute. Restul casei rãmânea
pânã la primãvarã fãrã uºi, fãrã ferestre, fãrã s-o mai
lipeascã; de vãruit, nu mai vorbim.
Pe plita de lângã sobã, fierbea o mânã de boabe din
fasolea pe care abia o vânturase ieri, cã venise, aºa, pe la
amiazã, din senin, o palã de vânt. În cuptorul sobei se
rãsfãþau douã bucãþi de dovleac; nu-l pusese pe tot la
copt. Mâncau cu grijã, cã postul Crãciunului este lung ºi
e greu sã încropeºti în fiecare zi ceva pe masã. Junghiurile
se înteþeau, dar nu semãnau cu cele date de vârful fusului.
Acestea erau dulci-amãrui, pe când acelea fuseserã
usturãtor-înfricoºãtoare. Valica mai apucã sã frângã niºte
crãci pe genunchi, apoi intrã în casã de le puse pe foc. Se
spãlã pe mâini în ceaunul cu apã caldã ce sta pe marginea
plitei, îºi trecu palmele calde pe faþã ºi-ºi cãutã în coºul
de la capul patului cãmaºa din noaptea nunþii. Ilie tocmai
deschise uºa ºi, cotrobãind dupã sobã ca sã-ºi ia mãnuºile,
îºi vãzu nevasta în cãmaºã. Ce faci tu, te primeneºti pe
frigul ãsta? întrebã el, grijuliu, rebegit de frigul de
afarã. Dar un geamãt al femeii îi luminã mintea. N-apucã
sã-ºi dezmorþeascã mâinile în apa caldã din ceaun, cã se
vãzu nevoit sã smulgã faþa de masã de pe plapuma strânsã
la perete ºi, cât ai clipi din ochi, prinse în ea o fãpturã
vioaie, care nu le dãduse deloc bãtaie de cap. În vreme
ce el, neîndemânatic, se strãduia s-o acopere cu pânza,
Valica se forþã ºi se ridicã într-un cot, sã dea ºi ea o mânã
de ajutor. Ilie puse copilul, care þinea ochiºorii strânºi ºi
plângea, în braþele mamei. Amândoi nu-ºi mai luau
privirea de la ea. Pentru cã era fetiþã. Încãlzit de dragostea
pãrinþilor, copilul se liniºti din plâns. Cu dibãcie
strãmoºeascã, mama o puse la sân, ºi fetiþa începu sã
sugã cu poftã. Valica se uita la ea, apoi în ochii lui Ilie,
care sorbea copilul ºi-ºi descãrca blândeþea în privirile
Valicãi. Pe mãsurã ce se sãtura, micuþei i se descreþea
fruntea. Iatã, a deschis ochiºorul drept, iar cu mânuþele
împingea sânul. Hm... s-a sãturat! îndrãzni tatãl.
Aºteptând sã deschidã ºi celãlalt ochi, Valica bãgã de
seamã cã aºteaptã în zadar: în locul lui era doar o gropiþã.
Acum simþi împunsãtura fusului în inimã. Toatã bucuria
din privirile lor se transformã într-o tristeþe grea, ce le
roase sufletele tot restul vieþii. Dupã ce adormea copilul,
Valica se ducea într-una din camerele fãrã uºi ºi fãrã
geamuri, unde bântuia crivãþul, se aºeza pe prag ºi gemea
ca o vitã înjunghiatã, pânã o cuprindea o amorþealã ºi nu

mai judeca.
La un an, a venit pe lume al doilea copil: tot o fetiþã;
bucãlatã, cu privirile calde, care a mai dezgheþat puþin
inimile pãrinþilor. Pe cea mare o strigau Tãnþica, iar pe
cea micã, Lenuþa.
Într-o iarnã, pe când copilele aveau una patru ºi alta
cinci ani, se întâmplã cã gãinile nu mai ouau aproape
deloc. Din cauza viforului prea puternic ºi poate ºi pentru
cã le hrãneau numai cu firimiturile de la masã. Valica era
disperatã. Tãnþica se prezenta în fiecare dimineaþã pe
vatrã ºi o trãgea de fustã: Mãmica, ouþul! pipãindu-i
buzunarul ºorþului.
De când fetele fuseserã înþãrcate ºi mâncau ce se gãsea
în casã, Valica lua din cuib primul ou, de dimineaþã, fãcut
de gãina ce mai harnicã, îl ascundea în buzunarul
ºorþului, îl fierbea nici moale nici tare ºi o aducea pe
Tãnþica pe vatrã, dupã ce se asigura cã Lenuþa era ocupatã
cu pãpuºile ei. Îl curãþa de coajã, apoi de pieliþã, îl fãcea
bucãþi mici ºi, din palma dreaptã, cu mâna stângã i-l
dãdea direct în gurã, dumicat cu dumicat. Tãnþica mânca
pânã la ultima firimiturã, sub privirile vinovate ale
mamei, care, cu fiecare ouþ, simþea cã se rãscumpãrã.
În iarna aceea se dusese biata femeie prin vecini, dar
nici la ei nu ouau gãinile; iar dacã era vreuna mai harnicã
ºi scãpa câte un ou, nu l-ar fi dat stãpâna nici pe aur, cã
avea ºi ea copii. Într-o dimineaþã, Valica îºi luã inima-n
dinþi ºi se duse la bogatul satului, cu care se înrudea,
erau un fel de veriºori dupã tatã, ceea ce se putea vedea
ºi din felul în care se învecinau, într-o vatrã comunã.
Aproape un ceas a stat în vifor, pânã s-a vãzut faþã-n faþã
cu vãrul bogat. I-a cerut zece ouã, nu s-a aruncat la mai
mult, sperând cã se desprimãvãreazã ºi ºi-or da ºi gãinile
ei drumul. I-a propus sã i le întoarcã dublu, adicã
douãzeci, la varã, sau sã-i facã o sãptãmânã de muncã la
seceriº. Vãrul însã nu s-a lãsã înduplecat.
Plecând, Valica privea disperatã spre cer ºi vorbea cu
Dumnezeu, care o auzise. Se închinã ºi, vrând sã facã ºi o
mãtanie, dãdu cu ochii de nevasta vãrului, înfãºuratã în
scurteicã, fiindcã era bolnavã de ofticã. Du-te acasã, zise
ea, abia auzit, ºi aºteaptã lângã poartã, c-o trimit eu pe
Miþa, servitoarea, cu douãzeci de ouã, sã fie în faþa
Domnului, pentru drumul meu spre El. Valica s-ar fi
aruncat sã-i sãrute galoºii, dar femeia dispãruse ca o
fantomã. Ajunsã acasã, aºtepta un timp în faþa porþii, deºi
nu credea c-o sã se mai arate cineva cu ouãle promise. Se
dezmetici, zgâlþâitã de Miþa: A zis coniþa sã pãstrezi ºi
coºul, ºi sã nu afle boierul.
Într-o dimineaþã, fetele se încãierarã pe o pãpuºã ºi,
cum Tãnþica pierdea teren, se lãudã cu ouþul mâncat
dimineaþa. În urma acestei descoperiri, se iscã o duºmãnie
adâncã între cele douã surori.
Era varã, gãinile ouau, dar Valica, în fiecare dimineaþã,
punea în buzunarul ºorþului primul ou, pentru Tãnþica.
Lenuþa, de cum se trezea, alerga în cãmãºuþa de noapte
la cuibar, lua un ou, îl pocnea de tocul uºii, îl turna în
palmã ºi-l sorbea cu furie.
A trecut timpul, ºi fetele au crescut.
Deºi cu un singur ochi, Tãnþica manifesta o mare
dragoste de lecturã. Dovedea o sensibilitate aparte pentru
culori ºi desen. Aºa se face cã, la resfinþirea bisericii, fata
i-a desenat pe Episcop ºi pe cei din jurul lui. Parohul a
sfãtuit-o sã trimitã desenul la Episcopie. Impresionat,
Episcopul, o persoanã cu educaþie în domeniul artei ºi
cu multe relaþii în afara graniþelor, i-a procurat o bursã la
Vatican, sã se specializeze în arta monumentalã.
Lenuþa a urmat Biologia, la Universitate, ºi-a ajuns
profesoarã la Dor-Mãrunt. Tocmai ieºea de la ultima orã
de curs a anului, când, în poarta liceului, scrâºnirã frânele
unei maºini. Uluit de frumuseþea fetei, care ajunsese în
capãtul aleii, italianul de la volanul maºinii o întreabã
încotro este Marea Neagrã. Fata, cu zâmbetul pe buze, îi
explicã pe îndelete cum se ajunge acolo. Ca sã mai
prelungeascã dialogul ºi bucuria de-a o privi, turistul se
duse la maºinã ºi aduse harta României. Îºi scoase batista,
pe care o fluturã ºi o întinse pe ridicãtura de ciment ce
delimita podiºca de ºanþ. Fãcu o reverenþã, invitând-o sã
se aºeze pe batistã. Se înghesui ºi el lângã ea. Vocea ei
melodioasã, formatã cu atâtea ouã crude sorbite
dimineaþa, îl nãuci pe primul solist la vioarã din orchestra
Operei Scalla din Milano.
Se înserase, ºi ei încã mai bâjbâiau pe hartã.
Þaþa Lina sta în spatele perdelei ºi se tot uita la poartã,
s-o vadã pe domniºoara când vine, ca sã se culce liniºtitã.
Cã de, o fi ea mare, dar stã cu chirie în casa ei se gândea
Lina. Mã simt cu rãspundere pentru ea. Când ºi-a vãrsat
ceaiului fierbinte pe picior, eu am tras pânã s-a vindecat;
cã dacã aveam un ibric cu coada mai lungã, domniºoara
nu se mai ardea, ºi scãpa de tot necazul. Când i-a agãþat
trandafirul poalele rochiei umflate de vânt, puteam sã
stau cu mâinile-n sân? de, trandafirul meu. Am migãlit
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RECONSTITUIRI
Prin noul ºi masivul volum, N. Iorga 1940-1947,
dedicat unor ani fatidici din istoria personalã a lui
Nicolae Iorga, dar ºi din cea naþionalã, profesorul Valeriu
Râpeanu, alãturi de cercetãtoarea Sanda Râpeanu repun
în discuþie, dintr-o perspectivã istoricã, contextul
asasinãrii marelui savant, precum ºi imediata sa
posteritate (primii ºapte ani cu seismele lor culturale ºi
politice). Abordarea celor doi autori este plasatã într-un
context social ºi istoric mai larg, reconstituirea

violente ºi denigratoare atacuri. Toate acestea au pregãtit
din punct de vedere psihologic eliminarea sa din scenã.
Informaþiile despre opozanþii sau susþinãtorii lui Iorga,
textele pe care aceºtia le-au scris ºi modul în care se
reflectã percepþia publicã în revuistica vremii, actele de
cenzurã manifestate în raport cu opera sa ºi continuate ºi
dupã moarte, fidelitatea unor istorici, detaºarea de subiect
a altora, toate acestea încadreazã într-un tablou mai larg
câþiva ani de rãscruce din evoluþia istoriei naþionale.
Documentele reproduse dovedesc probitatea ºtiinþificã a
demersului exegetic ºi compun o imagine de
ansamblu, necesarã unei evaluãri temeinice
atât asupra evenimentelor istorice în discuþie,
cât ºi asupra unei personalitãþi covârºitoare
din istoria neamului.
Mãrturiile ºi evocãrile din finalul volumului
repun în circulaþie câteva gânduri, aprecieri ºi
constatãri dupã ºapte ani de la dispariþia
Monica Grosu
gazetarului, literatului ºi istoricului Nicolae
Iorga. Era în anul 1947, ,,an fatidic nu numai
între 1931-1940, O nouã epocã de pentru N. Iorga , ci pentru întreaga Românie. Cum se
spune în capitolul X al cãrþii, ,,Cortina cade pentru mai
culturã (2007) etc.
Volumul recent, N. Iorga 1940- bine de un deceniu , opera lui Nicolae Iorga va fi interzisã,
1947 (Antologie, îngrijirea ediþiei, numele sãu va fi citat doar într-un cadru negativ, este
note ºi comentarii Valeriu Râpeanu interzis Partidul Naþional-Þãrãnesc ºi arestaþi fruntaºii
ºi Sanda Râpeanu, cu o Introducere lui, în primul rând Iuliu Maniu, este interzisã presa
de Valeriu Râpeanu), însumeazã partidelor istorice, iar Regele Mihai I va fi forþat sã abdice.
comunicate oficiale, articole, ,,Începea o epocã nefastã care va dura mai bine de un
cuvântãri, documente publice, deceniu ºi jumãtate atât pentru studierea operei lui N.
fragmente
de
jurnal
sau Iorga, cât ºi pentru tipãrirea ei. (p. 13)
Reconstituirea cronologicã întreprinsã de exegeþii
corespondenþã, texte comemorative,
în scopul realizãrii unei imagini cât Valeriu Râpeanu ºi Sanda Râpeanu se impune ca un gest
mai complete ºi precise asupra necesar de reparaþie moralã ºi istoricã, de solidaritate ºi
contextului social-politic în care s-a admiraþie neºtirbitã faþã de un mare român, faþã de un
produs asasinarea lui Iorga. talent înnãscut ºi o minte briliantã. Totodatã, culegerea de
Radiografirea climatului ºi a faþã este o punctualã diagnozã a unei perioade istorice ºi
împrejurãrilor vremii presupune ºi un exerciþiu al respectãrii adevãrului istoric, indiferent de
acreditarea unor opinii sau, nuanþele ºi impresiile pe care le-ar putea produce. Crima
dimpotrivã, corectarea unor în sine, precum ºi atmosfera generalã a unei înmormântãri
informaþii discutabile, dacã nu chiar lipsite de ceremonialul meritat, aruncã încã o datã umbrele
eronate, privitoare la viaþa, opþiunile vulnerabilitãþii asupra istoriei noastre naþionale.
Întru recunoaºterea acestui spirit ce a gândit, trãit ºi visat
ºi opera lui Nicolae Iorga. Anvergura
unei personalitãþi de talia lui Nicolae la înãlþimi de uriaº, vom cita rândurile lui Petru Comarnescu,
Iorga iese cu atât mai mult în evidenþã, cu cât este raportatã publicate în ,,Timpul la 27 noiembrie 1947: ,,[Nicolae
Iorga] a fost un om mare, dar nu un om perfect, evoluând
la comentariile contemporanilor.
În studiul introductiv profesorul Valeriu Râpeanu aratã cu vremurile, dar lãsându-se uneori depãºit de
cã ,,în evaluarea locului lui Nicolae Iorga în viaþa socialã ºi temperamentul ºi orgoliul propriei sale inteligenþe,
culturalã româneascã, accentul cade asupra a ceea ce este explicând unele fenomene ale istoriei ca un moralist din
aleatoriu, reliefându-se cu tenacitate inconsecvenþa, secolul al XVIII-lea, iar alteori înregistrând numai aspectele
slãbiciunile omeneºti, cedãrile conjuncturale. ªi toate luminoase ale unor evenimente ce-ºi aveau în ele atâta
acestea în pofida relevãrii consecvenþei de fond, care îl întuneric ºi nedreptate socialã. A fost, însã, vibrant faþã de
singularizeazã pe Nicolae Iorga în epocã. Or, anii 1938- ideile generoase, a simþit suferinþele ºi drepturile þãrãnimii
1940 au însemnat pentru Nicolae Iorga accentuarea acestei la o viaþã mai bunã, a þinut cu cârmuitorii buni la suflet ºi
ofensive ideologice antitotalitare ºi antiextremiste iscusiþi la minte, subliniind momentele ºi actele
caracterizatã printr-o rigoare ºtiinþificã fãrã precedent în democratice din trecutul lumii ºi al þãrii... Nicolae Iorga a
istoria noastrã. (p. 7) Asasinarea savantului, aºa cum fost, în totul, un universalist... Asasinarea lui înseamnã una
subliniazã ºi autorii ediþiei, a fost pregãtitã mai întâi prin dintre cele mai îngrozitoare crime împotriva omeniei ºi a
campania de presã declanºatã dupã 6 septembrie 1940, când inteligenþei voitoare de bine ºi de adevãr. .
ilustrul istoric se vede singur ºi neprotejat în faþa unor
pentru cunoaºterea ºi receptarea adecvatã a vieþii ºi operei
în discuþie. Pe acelaºi palier situãm ºi ediþiile ºtiinþifice,
realizate în colaborare cu distinsa traducãtoare ºi exegetã
Sanda Râpeanu, adevãrate retrospective de istorie literarã,
dar ºi pertinente analize ale unor contexte, documente,
împrejurãri de maximã însemnãtate pentru trecutul
nostru. De amintit, N. Iorga, O viaþã de om aºa cum a fost
(1972), apoi Teatru ºi societate (1986), Supt trei regi
(1999), Sfaturi pe întunerec (2001), volum ce conþine
textele conferinþelor þinute de N. Iorga la Radiodifuziune

Doi ani fatidici pentru Nicolae Iorga ºi
pentru istoria naþionalã
evenimentelor având ca surse atât
documente oficiale, cât ºi private
(file de jurnal), fapt ce sporeºte
gradul
de
obiectivitate,
determinând o justã apreciere a
momentului. În plus, cei doi filologi
prestigioºi au dedicat ani buni
cercetãrii, comentãrii ºi receptãrii
vieþii ºi operei lui Nicolae Iorga,
totalizând un numãr impresionant
de pagini, scrise cu acurateþe ºi
obiectivitate ºtiinþificã. Ar putea fi
amintitã în acest sens prima ediþie
criticã integralã a portretisticii lui
Nicolae Iorga, Oameni cari au fost
(2009-2012), un demers totalizând
trei volume impresionante, care a
solicitat din partea editorilor un
travaliu pe mãsurã.
Dar sub semnãtura profesorului
Valeriu Râpeanu au apãrut ºi
numeroase alte lucrãri dedicate
marelui istoric, între acestea
situându-se: Culturã ºi istorie II: N. Iorga
Gh. I.
Brãtianu (1981), Culturã ºi istorie III: N. Iorga I. G.
Duca (1989), N. Iorga La Vie de l Histoire et l Histoire
d une Vie (1989), N. Iorga Mircea Eliade Nae
Ionescu. Polemici, controverse, elogii (1999), Nicolae
Iorga (1994), Orientãri în cultura românã modernã.
Început de secol. Direcþia naþionalã (2005) º.a. Mai
trebuie adãugate textele apãrute în volumele Pe drumul
tradiþiei (1973), Interpretãri ºi înþelesuri (1975),
Culturã ºi istorie (1979), Scriitori dintre cele douã
rãzboaie mondiale. De la N. Iorga la... (1981), Noi ºi
cei dinaintea noastrã (1996), O istorie a presei
româneºti. De la Mihail Kogãlniceanu la N. Iorga
(2008).
De asemenea, studiile introductive sau cele incluse în
volume colective, dau mãsura unor preocupãri statornice
(urmare din pagina 8)

OUL

douã zile la mãtasea aia care fugea din mânã, dar i-am
fãcut rochia ca nouã.
În vreme ce-ºi tot cãuta justificãri, þaþa Lina se simþi
cuprinsã de o luminã, care nãvãlise în curtea ºi în casã.
Speriatã, se trase într-o parte. Pânã sã se dezmeticeascã,
se fãcu din nou beznã. Când reveni la geam, dibui douã
umbre care se apropiau de uºã. Se întinse în pat grãbitã,
nu cumva s-o bãnuiascã domniºoara c-o spionase de
dupã perdea.
Pânã la deschiderea stagiunii, Giuseppe mai avea fix
patruzeci de zile, aºa cã nu trebuia sã risipeascã timpul.
Au plecat a doua zi la Bucureºti, la Consulatul italian,
unde au primit informaþiile de care aveau nevoie. Ca sã
se întoarcã acasã cu Lenuþa lângã el, trebuia sã obþinã
viza de la Consulatul italian. Dar viza se aplica pe un
paºaport, însoþit de certificatul de cãsãtorie; or, Lenuþa
nu avea nici unul din cele douã documente.
Pe la sfârºitul lui august, Valica ºi Ilie se urcau pentru
prima datã într-o maºinã ºi luau drumul Bucureºtiului.
Se fixase cãsãtoria civilã, peste ºapte zile, la Oficiul
Stãrii Civile al Sectorului I, iar Lenuþa nu putea sã-ºi
aducã pãrinþii în galoºi. Se oprirã la Eva; întâi, la parter,
la încãlþãminte. Pe Valica o aºezarã într-un fotoliu sã
aºtepte, pânã ce vânzãtoarea gãsea ceva potrivit pentru
picioarele unui asemenea client. Ilie se aºezase ºi el,
sfios, pe colþul unei canapele. Giuseppe fredona O solle

mio, patrulând, cu mâinile la spate, de-a lungul tejghelei
ºi trimiþând câte-o bezea blondei de la parfumerie.
Vânzãtoarea îi întinse Lenuþei cutia cu sandalele alese
de ea. Fata îngenunche la picioarele mamei, o descãlþã ºi
scoase din poºetã batista, cu care îi frecã tãlpile. În vreme
ce-i ajusta sandaua ºi tot trãgea de-o baretã ca sã se lase
împinsã dincolo de mont, o arse pe mânã o lacrimã ºi
auzi cum maicã-sa se tânguie, cu colþul basmalei la gurã:
Fetiþa mea... cu ochiºorul tãuuu... Giuseppe, care-n rondul
lui ajunsese în dreptul lor, se sperie: Ma, che cosa, che
cosa fa? Nici o coza, dragã. Aºa e mama, în loc sã se
bucure de bucuria mea, o plânge pe soru-mea. ªi i se
rãscoli sufletul, Lenuþei. O clipã, se vãzu pe ea mâncând
cele zece boabe de porumb fiert, cã aºa învãþase ea sã
numere pânã la zece. Luând din strachinã boabele ºi
ducându-le la gurã din mânuþa fãcutã cãuº, fãrã sã ºtie cã
pe sora ei, mama o îndopa cu ouºor pe vatrã. Furia îi
întunecase mintea ºi ar fi alergat la cuibar sã soarbã un
ou ºi sã se rãzbune, ca-n copilãrie, dar simþind respiraþia
lui Giuseppe, aplecat peste umãrul ei, ca s-o mângâie pe
mamina, se trezi din transã ºi mulþumi lui Dumnezeu
pentru bãrbatul adus lângã ea, aºa, ca din senin.
Lenuþa, alãturi de soþul ei, au cântat pe cele mai
renumite scene ale lumii.
Tãnþica a terminat Accademia di Belle Arti din Roma
ºi conduce o echipã de restauratori ai operelor marilor
titani ai Renaºterii. Migãleºte, cercetând cu singurul ei
ochi, prin lupã, fisurile, rosãturile de pe valoroasele
picturi. Este neobositã, cautã ºi descoperã cele mai bune

soluþii pentru împrospãtarea figurilor din stampele
vaticane.
Lucra de mulþi ani, fãrã sã-ºi fi luat vreun concediu.
Dar un dor puternic a prins-o, de mama ei ºi ºi-a fãcut
rezervare la avion pentru luna iunie.
De cum împinse poarta, inima i se urcã în gât. Valica îºi
ºterge mâinile pe ºorþ, îºi pune dreapta streaºinã la ochi,
ºi se întreabã: Cine-o mai fi ºi asta, cã ieri fuse aia cu
recensãmântul pãsãrilor; dar aia avea doar un caiet în
mânã, ºi-a bãtut în poartã. Asta dã buzna, ºi are ºi bagaje.
Tãnþica lãsã valiza jos, ºi-i sãri de gât: Mãmica, sãrutmâna! Dar femeia rãmase þeapãnã: De ce-mi zici
mãmicã?... fetiþa mea n-are decât un ochiºor. Pe Tãnþica
o podidi plânsul. ªi tot uitându-se Valica, aºa buimacã, la
ea, vãzu cã numai din ochiul drept îi curgeau lacrimi.
Acum se puse ºi ea pe jale, ºi-ºi îmbrãþiºã fata.
Când se mai liniºtirã, Tãnþica îi explicã povestea noului
ochi artificial, pentru care se operase; asta, ca sã-i fie mai
uºor când se uitã în oglindã.
În zilele cât a stat la pãrinþi, Valica i-a dat din mâna ei
ouºorul din buzunarul ºorþului; numai ele douã, pe vatra
îmbãtrânitã.
Dupã despãrþire, Valica ºi-a reluat obiceiul ei de ani de
zile, de când plecase Tãnþica. De cum se scoalã, dis-dedimineaþã, dã fuga la cuibar ºi pune primul ou în
buzunarul ºorþului. Apoi coboarã în pivniþã, unde zeci
de lãzi, încãrcate cu primul ou al fiecãrei zile, o aºteaptã
pe Tãnþica.
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LIRICÃ ROMÂNEASCÃ

POEÞI DIN CERNÃUÞI
Vasile BÂCU
(n. 2 ianuarie 1967, comuna Opriºeni,
raionul Hliboca, regiunea Cernãuþi, Ucraina)

POETUL ªI BUCOVINA
Lui Mihai Eminescu
În drumul Sãu prin Veºnica Luminã
Poetul, rãtãcit prin constelaþii,
Revine-acasã-n dulcea Bucovinã,
Purtat de-un dor nestãpânit prin spaþii.
El ar putea Acolo sã rãmânã,
Luceafãr-cãlãuzã, demiurgic,
Dar dorul sfânt de dulcea Bucovinã,
Mereu îl poartã-n ritual liturgic.
Nu-l cãutaþi pe strãzile bãtrâne,
El vine-n blând colind pe la ferestre,
Cuvântul Lui prin veacuri ne rãmâne
Cea mai bogatã ºi frumoasã zestre.
În drumul sãu prin Veºnica Luminã
Poetul trist se plimbã printre stele,
Dar versul Lui prin inimile noastre
Ca un ecou colindã-n Bucovina.

Grigore BOSTAN
(n. 4 mai 1940, satul Budneþ, fostul judeþ Storojineþ,
Ucraina - d. 17 noiembrie 2004)

LA PUTNA
La Putna, la ªtefan cel Mare,
În prag de altar ne-am oprit.
Pãºind peste munþi de uitare
Venit-am cu suflet smerit.
Maria Ta vorba ne-o iartã
ªi paºii de lut ºi de ploi
Ce-þi tulburã somnul de piatrã
Cu zgomot din vremuri de-apoi...
Noi suntem de unde-ºi adunã
Siretul izvoarele-n vãi
ªi curge legenda strãbunã
Din glasul stejarilor tãi.
Mai suntem ºi noi o fiinþã,
Un codru, o doinã, un plai.
Ne þine aceeaºi credinþã
Sãditã în datini ºi grai...

Marin GHERMAN
(n. 1 octombrie 1987, Þinutul Herþa,
regiunea Cernãuþi, Ucraina)

MOARTEA CELOR PATRU LICHIDE
Primul am murit eu.
Eram un lichid ce murea tot timpul primul,
unul ce se scurgea din orice vas
stricând vasul, fãrã variante.
Apoi, ai murit ºi tu,
or, lichidul din tine tot apã era.
Am umplut ambii oceanul planetar
cu moarte de tot lichidã.
Eram ºi nu eram cumva, concomitent.
Dupã noi au început sã moarã
amestecurile de lichide.
Mai întâi cel în care eu eram dizolvat în tine,
apoi cel în care tu erai dizolvatã în mine.
Dar vai, moartea din care am început sã facem parte
pentru prima datã a început sã râdã .
Nu am avut încotro am fost nevoiþi din nou sã ne naºtem.

...Ecoul cuvintelor grele
Spre poale de munþi cobora.
Apoi se-auzea pânã-n stele
Cum piatra-n adânc respira.
O singurã candelã-aprinsã
Curgea într-un veºnic ºuvoi.
Din inima ei se prelinse
O razã fierbinte spre noi...

Doina BOJESCU-STARIC

ªtefan HOSTIUC

(n. 2 februarie 1975, comuna Opriºeni,
raionul Hliboca, regiunea Cernãuþi, Ucraina)

(n. 28 decembrie 1951, comuna
Mahala, regiunea Cernãuþi, Ucraina)

RECUNOAªTERE

DULCE DE BUCOVINA
Din sufletul
Degerat în zãpadã
Se naºte peniþa
Muiatã în sânge.
Începe sã scrie.
Cresc chipuri bãtrâne,
Întristate ºi plânse,
Cu pletele albe,
Presãrate cu grâne.
Regine cu vârsta
De câteva veacuri
Îºi clãtesc poalele rare
În apa sfinþitã.
Regi dormind
În iarba îngheþatã, adâncã
Viseazã þãrânã.
Sub vârfuri de munþi
Se ascund dalbe mioare
Pãscând din pietre,
Viscole, ninsoare.
Le simt pe toate.
Aºi plânge
Sub geana rãnitã
A vremii,
Risipindu-mã de durere.
Dar sufletu-mi tace
În albia-i rece.
Scârþâit de peniþã
Jalea îi trece.

De sãrbãtoarea limbii române

Gheorghe CALAMANCIUC
(n. 7 februarie 1945, satul Mihoreni,
Þinutul Herþa, regiunea Cernãuþi, Ucraina)

BOLNAV DE BUCOVINA
Bolnav sunt de Bucovina mea alt cuib n-am.
ªi lumea ºtie cã-s bolnav de mamã, neam.
Cã mã usuc ca trestia în vânt
De dorul arsului la leagãne cuvânt.
ªi cã mã clatin ca paiul, durut,
Pe tristeþea de dincoace de Prut.
Cã intru topindu-mã-n fiece suspin
ªi mã ºtie-n câmpul Herþei orice spin.
Cã praful Mihorenilor, înecãcios,
Mi-l pun pe rãni adânci ºi-mi e priincios.
Cã aerul albastru, când se-adunã fânul,
Îmi vrãciuieºte îndulcit plãmânul.
ªi c-am sã putrezesc cuminte ca albina
Doar în sicriu de fag curat din Bucovina.

Dintre de umbrã ce se destramã
naºte un grohot ciudat de mistreþ
ce vine sã râme cu colþ de aramã
albastru de Voroneþ
el face captivã o crizantemã
ce ruºinatã îºi taie cosiþa
ºi o trimite cu zimbrul din stemã
verdelui de Suceviþa
trei colþi de aramã vin sã rãstoarne
douã milenii în grota secundei
unde sunt zimbrii sã-i iei în coarne
sub dangãtul Putnei?
retraºi în metafora eminescianã
cerbii pasc stele ºi ling nevãzuþi
aceastã deschisã de secole ranã
dorul de Cernãuþi
aceastã deschisã de secole ranã
neprihãnitã spãlându-ne vina
cu dulce albastru cu ochi de icoanã
dulce de Bucovina
Din volumul Târgoviºte - Chiºinãu - Cernãuþi
O triadã a liricii româneºti - Antologie de poezie,
Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2017
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LIRICÃ ROMÂNEASCÃ

POEÞI DIN BANATUL SÂRBESC
Teodor ªANDRU
(n. 15 septembrie 1912, Seleuº
d. 26 mai 1993, Vârºeþ)

România

CETATEA
În vârf de deal, uitatã eºti, cetate,
Cu umbrele trecutului pe faþã,
Oricât ar vrea, icoana ta de gheaþã
N-o pot miºca nici râs, nici bunãtate,
Pelerinaj, pe coastã, pân la tine,
E-n fiecare zi din sãptãmânã
ªi tinerii, cu strângeri dragi de mânã,
Te ocolesc în zâmbete senine,
Îþi râd ºi spun poveºti ca în palate
ªi-n dragoste ferice, fiecare,
Se spovedesc la poala ta, cetate,
Dar zidurile-þi reci de aºteptare,
În amintiri cum sânt îmbãlsãmate,
Înmãrmurite stau pierdute-n zare.

Vasko POPA
(pseudonimul lui Vasiliu, Grebenaþ, n. 29 iunie
1922 d. Belgrad, 5 ianuarie 1991)

VÂRªEÞUL DIN POVESTE
În eventualitatea cã marea se va re-întoarce
Oamenii mai întâi au construit oraºul
Acolo la poalele Dealului
Pe urmã au zigurat casele
Pe aci prin câmpia
Botezatã cruciº
Banat

Ion BÃLAN
(n. Iablanca, 10 iunie 1925
d. Belgrad, 1 iulie 1976)

ÎN ZI DE PIAÞÃ, LA VÂRªEÞ
În parcul ce-a prins rãdãcini
în Piaþa de altãdatã
m-opresc astãzi
surprins de ºoapta-ndrãgostiþilor
ºi nerãbdarea sutelor de trecãtori
purtând pachete ºi cumpãrãturi
de la oraº,
în aºteptarea plecãrii
autobuzelor îndreptate-n zeci de direcþii.
În parc m-opresc
ºi-mi amintesc proverbul
Ce-i în mânã nu-i minciunã ,
notat de Sterija româneºte
în al sãu Roman fãrã roman.
Apoi tresar
când cineva, cu glas rãguºit, se-ntoarce
cãtre însoþitorul atent
ºi-i rãspunde apriat
cã nu poate sã-l creadã
nici de ar fi adevãr curat cele auzite.
(În acelaº loc, Sterija mai notase
ºi alt proverb românesc:
Laudã-te gurã, cã iaca pumnul ).
Gândind la toate cele,
în parcul din piaþa de altãdatã
zãresc undeva, la o casã cu etaj,
un geam cum se deschide
asemeni unui zâmbet uitat.
Probabil cã vreun personaj din piesele lui Sterija,
înveselit de câte vede
îmi face tainic semn
deasupra strãzii o perdea
fluturã albã prin geamul deschis.
1974

Aci au înflorit meseriile
S-au înnãlþat primele furnale
În care a dat în pârgã fierul

Toþi localnicii aicea sunt copii de ban
Dar din aceasta nu fac vreun caz
În româneºte de Ioan Baba

GHEORGHE LIFA
(n. Uzdin, 28 februarie 1929
d. Uzdin, 10 septembrie 2006)

ÞARA-I LIMBA ROMÂNEASCÃ
Cei ce s-au nãscut în þarã
România mama lor,
nu cunosc ce-i vitregia,
nu ºtiu mama a-ºi iubi.
Poate cântecu-l înfioarã
Învãþat de la bãtrâni,
M-am nãscut în România,
într-o casã de români !
Eu l-am auzit odatã,
Într-o voce de româncã,
la o Joie bãnãþeanã ,
meditând cine mi-e mamã?
Nu-i nãscut în România,
dar în casã de români
unde-am supt la piept de þãrancã,
piept de mamã a mea þarã!

Aci pãmântul este bun ca mâncarea

Aerul este potrivit aici
Pentru zborul planoarelor cereºti
ªi al gândruilor trestre

Când ieºi din afurisenia
Leagãnului propriu
Leagãnul propriu îþi este
Patria
Când ieºi din afurisenia
Casei pãrinteºti
Casa pãrinteascã îþi este
Patria
Când ieºi din afurisenia
Satului natal
Satul natal îþi este
Patria
Când ieºi din afurisenia afuriseniilor
Afuriseniile afuriseniilor îþi sunt
Patria
Patria e totdeauna o afurisenie
Din care ai ieºit
Spre a intra
În alta

Emil FILIP
(n. Begheiþi (Torac), 27 noiembrie 1934
d. Zrenianin, 24 aprilie 2011)

PATRIA 1
Când ieºi din afurisenia
Pântecelor mamei
Pântecele mamei îþi sunt
Patria

Dintr-o mamã milenarã,
ºi un tatã tot român;
ei m-au învãþat ºi-un cântec
ºi o limbã ce-nfioarã.
Nu ºtiam ce-i România,
nici altã limbã n-am ºtiut
decât limba pãrinteascã
þara-i limba româneascã.
Din volumul Ioan Baba, Banatul în memoria clipei.
Almanah panoramic al liricii româneºti
Editura Libertatea, Panciova, 2017
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LIRICÃ UNIVERSALÃ

POEÞI RUªI CONTEMPORANI
Mustaþa de iarbã a dat rând pe rând
ºi razele-n caier au tors.
ªi tocmai atunci
toate astea aflând
ºi pãsãri, din sud,
s-au întors.

EVGHENI EVTUªENKO
(18 iulie 1933 1 aprilie 2017)

FEMEIA

O MARE DEOSEBITÃ

O femeie e ca marea-n toate
Dar ºi marea e femeie-un pic.
Într-o cãmãruþã val se zbate,
val înãbuºit în pieptul mic.
Trâmbe de simþiri, de presimþire.
ªi deasupra de fatidic hãu,
valuri ondulate-n sclifosire
ºi þipând ca pescãruºii, rãu.

ªi-n benzile fine
de seismograf
perfect s-au vãzut...
Numai doi oameni
un el ºi o ea
privindu-se-n ochi ºi atât...)
Îmi spune: A fost râul
ªi lumea fugea
mijind sub zãdufuri privirea.
Incendiu!...
Incendiu...!
striga cineva.
Dar asta
era doar iubirea.
Traducere de Passionaria Stoicescu ºi Dumitru Balan

Prin furtuni, femeia se dezbarã
de slinoase pete ce-o mânjesc
ºi în trupul fãrã apãrare
uragane-n tainã clocotesc.
Stau ascunse-n gândul de femeie
mii de cioburi c-ai urla barbar,
iar speranþa peºti de curcubeie
muºcã din momealã iar ºi iar.
Ca o mare, ºi femeia cheamã,
dar bãrbaþii, doar corãbieri,
suprafaþa o ating cu teamã
ignorând adâncul de mister
Ca o mare, roagã hãrþuitã
cerul, în furtuni, un semn sã-i dea.
Ea e marea cea deosebitã,
ce în mare s-ar putea-neca.
Traducere de Passionaria Stoicescu ºi Aneta Dobre

BELLA AHMADULINA
(10 aprilie 1937 29 noiembrie 2010)

MUÞENIE

NIKOLAI RUBÞOV
(3 ianuarie 1936 19 ianuarie 1971)

ÎN PÃDURE, TOAMNA
De toate simt cã-s mulþumit
cum stau pe burtã tolãnit,
gust meriºoare coapte bine!
sperii ºopârlele vãrgate,
apoi mã tolãnesc pe spate
ºi-ascult ce jalnic þipãt vine
de la un stârc...
Pe cer, furiº,
printre mesteceni ºi brãdiº,
peste tristeþile tãriei
ca niºte gânduri, norii zboarã,
în vale râul se-nfioarã
cu nepãsarea bucuriei.
Pãdurea-n toamnã o iubesc.
Deasupra cerul îmi dã ghes
sã mã prefac din vechea stare
în ochi de frunzã, stacojiu
sau ploaie susurând sã fiu;
ºi renãscut prin transformare
sã mã întorc la cuibu-mi drag
al ãlor mei, cândva, în prag,
în faþa drumului sã jur:
O frunzã în pãdure-am fost!
ªi ploaie în pãdure-am fost!
Credeþi-mã: am suflet pur...
Traducere de Passionaria Stoicescu ºi Dumitru Balan

Cine-a fost prea puternic ºi-abil?
Cine glasul din piept mi-a furat?
Nu-ndrãzneºte sã plângã umil
rana neagrã din gâtul uscat.
Cât de demn de iubit ºi slãvit
eºti tu, martie, simplu ºi clar,
dar sub cânt filomele-au murit
ºi grãdinile sunt dicþionar.

ROBERT ROJDESTVENSKI
(20 iunie 1932 19 august 1994)

Haide, cântã! ºi-amarnic implor,
gura râpei, zãpadã, tufiº.
Strig departe, dar aburii dor,
rotunjind o tãcere furiº.
Trag în piept ºi expir excesiv
toatã clipa în sufletul mut,
dar s-o apere nu-i vreun motiv
decât tot ce-am rostit în trecut.

MIRACOL
ªi iatã din plin se aprinserã
aºa
deasupra norii-ngheþaþi!...
(ªi doar doi oameni el ºi cu ea
de asta au fost vinovaþi...)

Mã sufoc, mã usuc, mã desfãt
ºi-ncã tot va rãmâne de zis
despre pomii-ngropaþi în omãt,
despre vorba ce nu i-a descris.

În casa de-alãturi, liftu-nnoptat
pânã-n mansardã-a suit.
Era o luminã,
c-ai fi descifrat
oricare scris încâlcit...
Ardea primãvara de parc-un vrãjmaº
pusese-un tãciune vrãjit.
ªi-un cerb se gândea de pe-acum la urmaºi
ºi-un iepure,
la nãpârlit.

Sã îmi sting acest suflet arzând,
la-ntâmplare, chiar bine, chiar prost.
Despre toate grãbitã sã cânt,
sã mã-nvãþ, sã mã ºtiu pe de rost.
Iar de-a fost glasul meu amuþit
ºi-am iubit tot ce-i nume, cuvânt,
ºi deodatã-am cãzut, am murit,
însuþi tu, povesteºte-mã, cânt!
Traducere de Passionaria Stoicescu ºi Andrei Ivanov

BULAT OKUDJAVA
(9 mai 1924 12 iunie 1997)
***
Ba coborând, ba în urcuºuri iarã
corabie pe valul arcuit,
flaºneta strãzii o tristeþe rarã
din fundul curþii azi mi-a dãruit.
ªi iatã, la un pas de plânset doar
am auzit deodatã cum rãsunã,
ca nota rãtãcitã pe o strunã,
un glas subþire, vesel ºi sprinþar.
Ci lasã în neliniºtea profundã
þepene blãnuri
etalându-ºi pãrul
în faþa morþii care ne inundã,
ce-i viu vrea viaþã.
Ãsta-i adevãrul.
Tot ce-i fãcut sã-nºele ºi sã mintã
nu dã nimic pe-ai dragostei fiori.
...ªi ori de câte ori am tras la þintã,
din þeavã mi-au zburat privighetori.
Traducere de Passionaria Stoicescu ºi Dumitru Balan
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FERESTRE

Nobel Prize - 1937

ROGER MARTIN DU GARD
Laureat Nobel în 1937
pentru vigoarea artisticã ºi
adevãrul cu care a înfãþiºat
atât conflictele umane cât ºi
anumite
aspecte
fundamentale ale vieþii
contemporane, în ciclul
romanesc Les Thibault , Roger Martin du Gard a
reprezentat în prima jumãtate a secolului XX imaginea
scriitorului viguros, decis sã readucã în actualitate
formula prozei balzaciene, prin cãrþi de mare respiraþie
epicã. Ciclul consacrat familiei Thibault îºi începe
circulaþia publicã în 1922 (anul morþii lui Marcel Proust)
ºi se încheie în 1940 (anul tragic al ocupãrii Franþei de
cãtre armatele celui de-al treilea Reich). În mai puþin de
douã decenii scriitorul a înzestrat literatura francezã cu
un roman-fluviu ce a surprins prin cantonarea sa în
formula tradiþionalã, într-un moment al experimentelor
epice pline de îndrãznealã.
Gaëtan Picon considera cã prin aceastã saga galicã
autorul a dat una din capodoperele romanului
tradiþional . Într-adevãr, pentru Roger Martin du Gard
romanul reprezenta încã o poveste ramificatã ,
aglutinând fapte de viaþã dintre cele mai diferite,
înfãþiºate în logica istoriei, fãrã a exclude însã introspecþia
personajelor într-o manierã modernã, bergsonianã.
Una din primele sale cãrþi, romanul Jean Barois (1913)
se derula pe fundalul uneia dintre cele mai dramatice
întâmplãri de la cumpãna secolelor XIX-XX, celebra afacere
Dreyfus, care a împãrþit Franþa în douã tabere atacându-se
vehement ºi care a provocat luarea de poziþie energicã a
unor conºtiinþe artistice netemãtoare, precum Emile Zola.
Prezenþa istoriei este puternicã, marcând destine ºi
orientându-le în funcþie de vârtejul evenimentelor.
Refuzat iniþial de Bernard Grasset, editorul care nu s-a
sfiit sã-i comunice autorului cã i-a trimis o carte
ratatã ,romanul avea sã fie expediat lui Gaston
Gallimard, celãlalt editor influent al vremii. Datoritã lui
Jean Schlumberger, mâna dreaptã a lui Gallimard,
manuscrisul ajunge la André Gide care, fãrã a fi auzit de
noul scriitor, nu-ºi va putea reprima entuziasmul faþã de
o lucrare atât de înþeleaptã, atât de maturã ºi atât de
inteligent luminatã .
De notat faptul cã Gide este cel care refuzase cam în
acelaºi timp (1912) Du Côté de chez Swan al lui Marcel
Proust, autor deja al unor texte tipãrite în felurite jurnale,
strânse sub titlul Les Plaisirs et les jours, al lui Jean
Santeuil (scris între 1896-1909) ºi al eseului critic Contre
Sainte-Beuve (1908-1909).
Astfel încât, în toamna anului 1913 Jean Barois intrã
în librãriile franþuzeºti, descriind în paginile sale drama

Titus Vîjeu

unui tânãr ce se desprinde de religia catolicã insuflatã
lui în copilãrie ºi care, dupã o îndelungã revoltã de liber
cugetãtor se va reconverti la religia în care se nãscuse în
condiþiile fragilitãþii biologice a
senectuþii. Totul se produce pe fondul
unui peisaj politic inflamat, în care
afacerea Dreyfus ºi consecinþele ei
dominã societatea francezã. La puþin
timp dupã apariþia cãrþii o altã realitate
istoricã va cuprinde Franþa ºi Europa:
La grande Guerre .
Începutul primului rãzboi mondial
avea sã declanºeze în sufletul lui Roger
Martin du Gard noi tensiuni lãuntrice,
menite sã clarifice atitudinea sa faþã
de marea conflagraþie. În Les Thibault,
mai ales în volumul din 1936 L Été
1914 (Vara lui 1914) acest zbucium e
evidenþiat cu putere. Jurnalul personal
ºi paginile memorialistice vor mãrturisi
la rândul lor angajamentul acestui
aristocrat francez faþã de pacifism,
atitudine specificã în epocã stângii
socialiste reprezentatã de Jean Jaurés
ºi emulii acestuia. Prietenia sa cu
André Gide, începutã în toamna anului 1913 în redacþia
lui Nouvelle Revue Française, unde autorul Caietelor
lui André Walter ºi al Fructelor pãmântului juca deja
rolul de mentor al noilor generaþii de scriitori ºi pânã în
februarie 1951, când Gide se stingea sub privegherea
vechiului ºi statornicului sãu amic pe patul unui spital
parizian reprezintã una din cele mai puternice dovezi de
solidaritate intelectualã ale secolului XX.
Doi scriitori atât de diferiþi în exercitarea programului
lor estetic s-au simþit legaþi de o prietenie extraordinarã
iar Notes sur André Gide (Note asupra lui André Gide
1913-1951) pun în valoare aceastã amiciþie invulnerabilã,
manifestatã chiar ºi în zilele de tãcere ale unei solitude
à deux . N-aº fi fãcut trimiterea la relaþia camaradereascã
a celor doi scriitori dacã n-aº fi gãsit în Notes... aceastã
relatare despre prima lor întâlnire din rue Madame, unde
se afla sediul NRF ºi unde tânãrul Martin du Gard îl
întâlnea pe Gide, aflat în preajma elitei literaþilor francezi
ai momentului (Gaston Gallimard, Jean Schlumberger,
etc.) ºi care, felicitându-l pentru recenta apariþie a
romanului Jean Barois i-au dat tânãrului autor
sentimentul que personne (...) ne l a lu, vraiment lu,
d un bout à l autre... . Din pãcate ºi azi se vor fi gãsind
tot mai puþini cei care-l vor mai fi citind cu adevãrat de
la un capãt la celãlalt pe acest scriitor puternic, apt sã
creeze fresca unui timp care, odatã cu ºtergerea sa din
istorie se stinge, vai ºi din memoria literaturii.

PORTATIVUL FERMECAT
A sta

ºi este viaþa
Maestrului Emil Doga. Un
teritoriu imens de octave, în
întinderea cãruia cad de pe te
miri unde, din înaltul Cerului,
sigur, notele parfumate,
semnele de punctuaþie stãruitor
luminoase, sticlind a optimism
ºi largi desfãºurãri, gânduri
diafane ori, dupã caz,
învolburate chemând reflecþii proaspete ºi irepetabile,
cu mulþime de chei de sol rãspândite în tãria viscolelor
fãcute sã alunge gânduri nepotrivite. Doga s-a impus ca
semn de carte în albumul muzical al veacului de care neam separat ºi continuã sã atragã atenþia asupra terapeuticii
pe care muzica presarã peste noi petale de flori de
fastuoasã trãire.
Români prin ancestorii sãi stabiliþi dincolo de Prut
când totuºi, ºi acolo, vorbea româneºte-mama dinspre
Delta Dunãrii, tatãl de dincolo de Carpaþi - Eugen Doga
pare mandatat sã caligrafieze sub cerul României ºi al
Lumii stele cãzãtoare mergând direct în suflet.ªi de aici,
radiind, imperial cãtre creier ºi definitivã memorie.
Instruit sã guste muzica în trãiri superioare, i se închinã
acesteia precum icoanei lãsatã de ursitoare la cãpãtâi la
ora venirii pe lume. Cântã la vioarã ºi pian, dirijeazã,
predã, dar mai ales compune cu netrãdatã patimã. De la
muzicã simfonicã ºi balet la partituri pentru copii,
coloana sonorã destinatã filmelor de neuitat. Sã ne

Neagu Udroiu

aducem aminte de strãlucirea colaborãrii sale cu Emil
Loteanu, românul din Þinutul Hotinului, rãmas în faþa
ochilor prin atâtea ºi atâtea semne de excepþie dar oricum
prin Lãutarii , ªatra , Anna Pavlova . Vi le amintiþi?
Întrebare retoricã... Cine le-ar putea uita?
Eugen Doga ºi-a fixat pe harta spiritului un însemn
atral: Eminescu. Versurile lui i-au rãsãrit în cale relativ
târziu. Numele lui nu avea drept de circulaþie acolo unde
deprindea a scrie ºi citi. Dar... De cum s-au zãrit din priviri,
nimeni ºi nimic nu-i va mai despãrþi niciodatã. A fãcut
din muzicalizarea versului eminescian o religie perpetuã.
Maestrul ne contrazice: Eu doar am citit muzicalitatea
spuselor sale pentru a-i aduce gustul de miere în atenþia
semenilor ! Aceastã muncã de bijutier atent la caratele
aºezate sub ochiul truditorului de fiecare zi poate fi
cuantificatã ºi admiratã.
Este de admirat câtã preþuire a adunat în dreptul
numelui sãu Eugen Doga dinspre cei care au cãderea sã
evalueze talentul ºi sã-l semnaleze, nouã, celorlalþi. Au
fost prinse la reverul sãu înalte distincþii, cele mai înalte,
venind dinspre Chiºinãu, Moscova, Bucureºti. Rãmâi
încântat sã constaþi cât de multã lume ºi-l revendicã, fiind
al lor. Aþi vãzut poate la televizor acel spectacol
impresionant prin care muzicianul era sãrbãtorit la
Chiºinãu la împlinirea a 80 de ani. Într-un cadru de
frumuseþe aparte, Parcul Verde, un public ce umple pânã
la refuz arena, s-a auzit doar muzica lui Doga, feluritele
genuri care o demonstreazã. Iar el, octogenarul, într-un
superb costum alb, asemeni papionul, era de faþã pe
bancheta de spectator dar mai ales pe scenã, la pian ori la

Performanþele epice ale lui Roger Martin du Gard (18811958) rãmân mai cu seamã domeniu de cercetare
ºtiinþificã în amfiteatre universitare decât obiect al
lecturii cotidiene, în sãlile bibliotecilor publice.
Romanul de familie promovat de scriitorul francez
avea sã se fixeze tot mai decis în conºtiinþa literarã a
secolului XX. Albert Thibaudet socotea de altfel cã nar trebui sã separãm Les Thibault al lui Roger Martin du
Gard, care a fost scris aproape în relaþie cu Les FauxMonnayeurs al prietenului sãu Gide, cele
douã formând un cuplu contemporan,
contrastant ºi amical, dintre cele mai stranii
în peisajul romanesc .
Se ºtie cã, dupã apariþia primei pãrþi (Le
Cahier gris -1922) publicul cititor francez
a aºteptat cu sufletul la gurã continuarea
marelui roman, conceput ca o veritabilã
frescã. Pânã la Epilog (1940) ritmul n-a fost
întotdeauna egal, fapt ce i-a fãcut pe mulþi
sã se neliniºteascã, aºteptând cu emoþie
continuarea.
În Histoire du roman français (Éditions
du Seuil, 1950) Claude-Edmonde Magny îi
consacrã romancierului un capitol separat
(Roger Martin du Gard ou les limites d un
monde sans envers) în care demonstreazã cã
marea atracþie resimþitã încã din tinereþe faþã
de teatru (artã cãreia i-a dãruit de altminteri
douã excelente farse (La Gonfle ºi Le
testament du père Leleu) l-a ajutat sã ajungã
prin roman la sensul catartic al tragediei, drept care
libertatea romanescã a personajelor sale rãmâne deplinã
ºi intangibilã. Aºadar, însãºi fatalitatea istoricã ce apasã
asupra eroilor lui Roger Martin du Gard e de naturã
teatralã . Regretata autoare a cãrþii ce investigheazã
pertinent romanul francea din prima jumãtate a secolului
XX mai observã cã, precum la Balzac semnificaþia
detaliilor e cea care dã elocvenþã (personajelor, n.n.),
vizionarul salvând aici realistul de ceea ce constituie
pentru romancier suprema primejdie: plictisul .
Când pãrãsea în 1958 aceastã lume, literatura
francezã deþinea o poziþie dominantã prin cãrþile unor
Malraux, Camus, Montherlant, Sartre autori ce se
arãtaserã mai degrabã atraºi de idei decât de fapte,
personajele lor având o mai precisã structurã ideologicã
decât una biologicã. Lumea cãrþilor lui Roger Martin du
Gard, strãbãtutã de cercetarea mediului social burghez,
de limitele unei lumi fãrã revers
cum o definea
doamna Magny se prelungea aºadar într-o nouã
paradigmã a literaturii în care l aspect romanesque des
romans era înlocuit de febrilitatea discursului unor
personaje pentru care trãirile cerebrale erau mai
importante decât apa sau hrana ºi care ºtiau, aidoma
eroilor lui Sartre din Huit-clos cã L enfer, c est les
autres .
Or, pentru personajele lui Roger Martin du Gard
infernul eram adesea chiar noi, oamenii evoluând pe
scena unui veac mohorât.

muzicuþa-i binecunoscutã, alãturi de artiºtii de la Teatrul
de Operã ºi Balet din Chiºinãu dar ºi de valori în formare,
copii deja introduºi în arta spectacolului. N-au lipsit, nu
puteau lipsi florile. Uluitor cât de multe...
La Bucureºti l-am omagiat ºi noi pe Eugen Doga.
Cândva, la Ateneul Român. Anul trecut în septembrie, în
Grãdina Ateneului. Ni s-a dat de veste cã la sfârºitul lunii
iunie, în Piaþa Constituþiei, va avea loc un spectacol
inspirat de creaþia sa. Pânã atunci, sã mai spunem câte
ceva. La mijloc de ianuarie, de Ziua Culturii Române,
maestrul Doga a fost invitat special în Aula Academiei.
Prilej de a-l cunoaºte ca om, creator, român. În ziua
urmãtoare, la Institutul Cultural Român a avut loc o
manifestare dedicatã lui, prilej pentru lansarea unui prim
set de discuri cu lucrãri de-ale sale. Serata Eminescu
organizatã în aceeaºi sãptãmânã de UZPR la Teatrul
Excelsior a beneficiat de prezenþa compozitorului de
peste Prut. A interpretat numeroase piese de pian, a vorbit
despre creaþia lui, despre aºteptãrile lui. Între acestea din
urmã, exprimatã sub formã de regrete: a compus cum se
ºtie, baletul Luceafãrul , jucat cu casa închisã, la
Moscova pe scenã la Bolºoi . Dar la noi nici la
Bucureºti, nici la Iaºi; pe versurile lui Eminescu a compus
imnul ªtefan cel Mare . Nu l-a bãgat nimeni în seamã...
Eugen Doga a avansat cererea ca el cel mai important
muzician român în viaþã , cum se afirmã, sã fie primit în
Uniunea Compozitorilor din România. A lãsat cererea
spre examinare. Un prim rãspuns: Noi discutãm aceste
cereri o datã pe an! Mã întreb, ca ºi alþii: dacã asta o spui
cuiva sãrit de 80 de ani, ce-i rãspunzi celui de 20?
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Procesul...

(urmare din pagina 3)

ba atât în oraºe, cât ºi pe la sate, li se acordã acelaºi drept
tuturor nobililor ºi libertinilor, precum ºi secuilor libertini,
fãrã considerare, dacã plãtesc sau nu vreo dare statului.
Va sã zicã în practicã legea le dã secuilor ºi celor mai
mulþi dintre maghiari sufragiu universal, iar pe români îi
exclude în majoritatea lor precumpãnitoare de la urnã.
În urma acestor dispoziþiuni ale legii, maghiarii libertini
ºi nobilii mãrunþi, care, ca foºti favoriþi ai elementului
maghiar pânã la 1848, au rãmas în mare numãr, vin acum,
deºi oameni fãrã de ocupaþiune ºi fãrã de avere, ºi
majoreazã pe plugarii români, care au casele ºi moºiile
lor, ºi-i plãtesc patriei ºi tronului deopotrivã tributul de
avere ºi de sânge. ªi pe când aceºtia, care cu drept cuvânt
se considerã în vechea Transilvanie ca elementul ce
compune ºi susþine statul în preponderanta lui majoritate,
sunt excluºi de la exercitarea acestui drept cardinal,
foºtii nobili ºi libertini, care, cu puþine excepþiuni, se
susþin spre sarcina ºi greutatea societãþii, se îmbuibã cu
privilegiul ce li s-a acordat în lege ºi e octroiat, ca sã
reprezinte în legislaþiune factorii
adevãraþi ai vieþii statului,
elementele muncitoare ºi
productive. Iar aceasta se face în
virtutea unui drept avut în timpul
feudalismului, care, ºters odatã
prin egalizarea oamenilor, s-a
pierdut pentru toate timpurile.
În urma acestui aranjament
legislativ îngust ºi nepotrivit cu
spiritul constituþional, noi românii
din Transilvania nici chiar în cele
mai liniºtite împrejurãri nu am
putea sã trimitem mai mult ca 1012 deputaþi naþionali în dietã.
Facem aproape ¾ din populaþia
þãrii posedãm ºi pãmântul þãrii în
aceeaºi proporþiune ºi în aceeaºi
proporþiune purtãm ºi sarcinile
comune; e incontestabil dreptul
nostru de a fi reprezentaþi în dietã
ºi de a participa la conducerea
afacerilor þãrii tot în acea
proporþiune; ar fi, credem, mai
prejos de demnitatea omeneascã, sã ne angajãm în luptele
electorale pe baza unei legi atât de nedrepte.
Pe cât de nedreaptã e legea, pe atât de artificialã e ºi
arondarea cercurilor electorale. E lucru curat ridicol a
vedea, cum în unele cercuri electorale alegãtorul român
e silit a cãlãtori câte o zi ºi mai mult ca sã ajungã la
localitatea unde îºi poate exercita dreptul.
În Transilvania trãiesc abia vreo 200.000 maghiari,
risipiþi prin fostele comitate feudale prin o populaþie de
peste 1.500.000 de români; legiuitorii au purtat de grijã,
ca prin caricarea cercurilor electorale sã asigure acestei
infime minoritãþi maghiare majoritatea voturilor la urnã.
Dispoziþiunile legii ºi împãrþirea cercurilor electorale
dau drept rezultat cea mai mare inegalitate electoralã
între comitatele din Transilvania, deoarece în comitatele
secuieºti, fiind acordat secuilor sufragiul universal, ajung
cu miile la dreptul de alegãtor, iar în comitatele, unde
românii trãiesc în mase compacte, sunt rar de tot
alegãtori.
E îndeosebi notoriu, cã afarã de secuime, în comitate
ºi în districte pentru populaþiile de 90-290 mii locuitori
abia se gãsesc 2-6 mii alegãtori, pe când prin oraºe, la o
populaþie de 3.500 pânã la 29.000 suflete, sunt 1.8002.000 alegãtori.
Peste 60.000 dintre alegãtori din Transilvania se
folosesc de acest drept în virtutea naºterii din pãrinþi
nobili ori a drepturilor acordate liberilor secui; ceilalþi
alegãtori ai þãrii, care au dreptul în virtutea censului, se
reduc la 15-20 mii. ªi precum aratã datele de mai sus, în
comitatele cu populaþie românã, un deputat cade pe 5060 mii locuitori, pe când secuimea trimite câte un deputat
pentru 4-5 mii locuitori.
E de prisos sã mai insistãm asupra amãnuntelor în ceea
ce priveºte punerea în aplicare a acestei legi electorale.
E lucru recunoscut în public, cã în contra dispoziþiunilor
legii electorale ºi ale celei criminale, sub titlul de onorare
a alegãtorilor, se fac corupþii prin bãuturi ºi mâncare,
apoi prin bani. Sub era constituþionalã maghiarã
demoralizarea a ajuns în aceastã privinþã la culme, încât
acela care voieºte sã fie deputat, chiar ºi fiind rugat de
alegãtori sã primeascã candidatura, trebuie sã fie pregãtit
spre a face cheltuieli de mii.
Abuzurile sãvârºite cu acapararea alegãtorilor sunt atât
de notorii încât ne vedem în faþa unei organizãri
sistematice a corupþiunii electorale, a cãreia sprijinitor
ºi factor principal se adevereºte a fi însuºi organismul
administrativ al statului Ungar. În faþa acestei falsificãri

generale ºi sistematice a alegerilor este prea natural, dacã
chiar în dieta ungarã s-au simþit mai mulþi îndemnaþi a-ºi
ridica glasul pentru apãrarea dreptului de libertate
electoralã, care, precum se ºtie, ºi azi încã e un pium
desiderium .
Atât de departe merge în statul ungar corupþiunea
electoralã ºi violentarea conºtiienþelor, abuzul de drept
ºi de putere ce se face în alegeri, încât numai cu capul în
mânã se mai poate avânta cetãþeanul în luptele electorale
ºi alegerile au ajuns sã aibã înfãþiºarea rãzboiului civil.
Vãzând aceste nelegiuiri, poporul român, mai ales în
Transilvania, unde ºi dupã inaugurarea uniunii s-a pãstrat
o lege electoralã deosebitã de cea din Ungaria proprie,
aflã cã ar fi o întreprindere nedemnã ºi nepatrioticã de a
intra cu ciomagul ºi cu toporul în luptã pentru validitatea
celui mai cardinal dintre drepturile sale; el sperã ºi aºteaptã
ca alegerile sã fie libere ºi legea electoralã sã fie dreaptã.
Dupã toate volniciile petrecute de la inaugurarea
dualismului, românii sunt cuprinºi de o nemulþumire atât
de adâncã, încât participarea în masã a alegãtorilor
români la alegerile falsificate ar putea sã suscite chiar
scene revoluþionare, ale cãror întindere nu se poate

prevedea într-o þarã în care asupriþii sunt atât de mulþi ºi
asupritorii atât de puþini ºi de nechibzuiþi ca în
Transilvania. Cuprinºi dar de simþãmântul cã pentru
români, câtã vreme se menþin legile nedrepte ºi
procedurile de violentare arãtate mai sus, nu e loc în
cadrul vieþii constituþionale a statului ungar, nici scaun
în dieta þãrii, alegãtorii români din Transilvania ºi din
Ungaria au decretat a rãmâne în rezistenþã pasivã faþã cu
dieta din Budapesta.
Maiestatea Voastrã Imperialã ºi Regalã Apostolicã!
Românii totdeauna au dorit ºi doresc ºi acum sã ia
parte la viaþa publicã a patriei lor, care ajunge în dieta
þãrii la cea mai înaltã expresiune, ba au pretins ºi pretind
chiar dreptul la aceastã participare, precum pretind sã fie
recunoscuþi ca factor în cadrul dreptului public din statul
ungar; nu aºteaptã dar nici acum decât sã li se dea putinþa
de a lua parte la viaþa publicã potrivit cu demnitatea lor
ºi cu dreptul constituþional reprezentativ, fãrã de care
participare cele mai de cãpetenii criterii ale dezvoltãrii
lor naþionale politice ºi culturale sunt încãtuºate. În
împrejurãrile create dinadins prin legi nedrepte ºi prin
aplicarea lor ilegalã ºi lipsitã de bunã credinþã e
imposibilã participarea aceasta; ne mângâiem dar cu
gândul, cã Maiestatea Voastrã va fi primit convingerea
cã rezistenþa pasivã a românilor e justificatã, impusã
contra propriei lor mai bune voinþe ºi contra tuturor
postulatelor de drept.
E dureros adevãrul, cã peste 3 milioane dintre supuºii
Maiestãþii Voastre nu sunt ºi nu se considerã reprezentaþi
în dieta þãrii lor ºi cã de un pãtrar de secol toate legile se
creeazã fãrã participarea acestui factor politic, cu
desconsiderarea intereselor lui ºi contra marilor interese
ale monarhiei. Românii însã, oriºicât de grele ar fi fost
timpurile trecute n au renunþat niciodatã la individualitatea
lor naþionalã, n-au încetat niciodatã a pretinde respectarea
dreptului lor de liberã dezvoltare culturalã ºi au astãzi
faþã de pãrinþii, bunii ºi strãbunii lor datoria de a nu
contribui la consolidarea unui stat condus cu tendinþa
mãrturisitã de a face peste putinþã orice dezvoltare
naþionalã românã în Transilvania ºi în Ungaria.
B. Legea pentru egala îndreptãþire a naþionalitãþilor,
deºi defectuoasã, dacã ar fi fost aplicatã cu bunã credinþã,
ar fi putut sã-i îndemne pe români a contribui la
consolidarea statului ungar.
Românii totdeauna s-au luptat pentru pãstrarea
individualitãþii lor naþionale. În cele mai grele timpuri
ei au conservat limba, datinile ºi moravurile ºi în contra

tuturor uneltirilor fãcute spre a-i deznaþionaliza ei nu sau contopit în vreun alt popor. Nimic dar pentru dânºii,
nu e mai presus de dreptul liberei dezvoltãri culturale ºi
toate pretenþiunile lor naþionale se reduc la principiul
asigurãrii legale a existenþei ºi liberei dezvoltãri.
Oricare ar fi dar statul, în care li se dã aceastã asigurare
legalã, el dispune de avutul ºi de sângele, de toatã iubirea
lor.
Scrutând însã dispoziþiunile legii pentru egala
îndreptãþire, ne încredinþãm, cã atunci, când s-a creat
legea aceasta, nu se urmãrea scopul acesta, deoarece
legiuitorii nu numai cã nu au asigurat prin lege existenþa
naþionalã ºi libera dezvoltare culturalã a naþionalitãþilor
ce constituie statul ungar ºi îndeosebi a românilor, ci,
din contrã, ignorând individualitãþile naþionale,
contopesc naþionalitãþile într-un corp naþional ºi sub
masca etnicã ºi politicã a înþelesului limbii maghiare, cu
scopul învederat de a pune baza legalã a unificãrii
naþiunii maghiare.
Purcedând legislaþiunea þãrii din aceste vederi greºite,
e lucru firesc, cã afarã de titlu întreaga lege n-a mai putut
cuprinde mãreaþa idee a egalei îndreptãþiri. De aci faptul,
cã dispoziþiunile singuratice ale legii,
în contrazicere cu aceastã idee, fãrã nici
un temei de îndreptãþire, exclud din
viaþa publicã a statului celelalte limbi
din patrie, ºi sub titlul limbii statului
îi
asigurã
limbii
maghiare
dominaþiunea exclusivã.
Aceastã asigurare legalã a
dominaþiunii exclusive a unei limbi
într-un stat poliglot ca Ungaria, nu se
poate legitima nici din punctul de
vedere al adevãratelor ºi legitimelor
aspiraþiuni naþionale, nici din al
vederilor exprimate de comisiunea
naþionalã, considerate ca singure
corespunzãtoare, ca fiind deduse din
principiul egalei îndreptãþiri a
individualitãþilor cetãþenilor statului,
nici prin consideraþiile administrative
exprimate în introducerea legii, care
dispune de mintea, de inima ºi de
conºtienta cetãþenilor, ca în
introducerea Art. XLIV. ex. 1868, în
care dieta aflã cu cale a zice: Deoarece
conform principiilor fundamentale ale constituþiei ºi în
privinþa politicã toþi cetãþenii Ungariei formeazã o
naþiune, naþiunea maghiarã unitarã, indivizibilã, al cãrei
membru egal îndreptãþit este fiecare cetãþean al patriei,
aparþinând el oricãrei naþionalitãþi . (Minthogy MagyarOrszág összes honpolgárai az alkotmány alap elvei
szerint és politikai tekintetben egy nemzetet képeznek,
az oszthatatlan, egységes magyar nemzetet, melynek a
hon minden polgára bármely nemzetiséghez tartozzék
is, egyenjogu tagja). Va sã zicã toatã fãptura omeneascã
ce existã în Ungaria, fie român, german, slav etc., face
parte din o singurã naþiune nedespãrþitã, din cea
maghiarã. E deci lucru firesc, cã noi considerãm
introducerea aceasta drept un atentat fãþiº contra vieþii
naþionale a noastre ºi a celorlalþi concetãþeni nemaghiari
ai noºtri.
Prin aceastã intenþionatã confundare a noþiunii de
naþiune politicã cu noþiunea etnicã a naþiunii, legea chiar
în prima ei frazã neagã existenþa noastrã ca factor politic.
Confirmând apoi ºi în continuarea ei unitatea aceasta,
legea numai pentru înlesnirea raporturilor interne ale
statului ia dispoziþiuni pentru folosirea limbilor deosebite
de cea maghiarã, stabilind principiul: deoarece mai
departe aceastã egalã îndreptãþire poate sã fie deosebit
reglementatã numai privitor la folosirea oficialã a
diferitelor limbi uzitate în þarã, ºi numai întrucât aceasta
este necesitatã de unitatea þãrii, de posibilitatea practicã
a guvernãrii ºi administraþiei, ºi de administrarea promptã
a justiþiei (minthogy továbbá ezen egyenjoguság
egyedül az országban divatozó többféle nyelvek
hivatalos használatára nézve és csak anyiban eshetik
külön szabály alá, amennyiben ezt az ország egysége, a
kormányzás és közigazgatás gyakorlati lehetösége s az
igazság pontos kiszolgáltatása szükségessé teszik), Iar
în § 1 decreteazã drept limbã a statului ºi oficialã pe cea
maghiarã.
În privinþa folosirii acestei limbi în viaþa publicã, în
afacerile politice, juridice ºi comunale, în rapoartele
oficiale publice administrative ºi ºcolare, în mai înaltele
aºezãminte de culturã legea ia dispoziþiuni imperative,
pe când dispoziþiunile privitoare la celelalte limbi
dispoziþiunile sunt numai permisive, ca ºi când aceste
limbi ar fi numai un fel de dialecte, cãrora nu li se cuvine
cultivare ºi o generalã întrebuinþare în toate sferele vieþii
omeneºti.
Urmare în numãrul viitor
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CONSEMNÃRI
Povestea acestui titlu, oarecum
ciudat (având pe coperta întâia
imaginea secerei ºi ciocanului peste
care se suprapune o cruce neagrã),
al celei de-a treia cãrþi de
beletristicã, printre cele vreo 20,
dedicate interviurilor (la care,
uneori, am participat ºi eu) ºi mai
ales monografiilor, care merg de la
Mitropolitul Vasile Suciu (pe care
Nicolae Iorga îl numea Vasile cel Mare ) ºi episcopulmartir Dr. Ioan Suciu, pânã la Birlic ºi Carmen Stãnescu
am aflat-o de la Ion Moldovan.
Despre celelalte douã cãrþi de prozã, Strada Petru Groza
nr. 3 ºi Þãnase ºi a lui, am scris, cu aprecierile pozitive
pe care le-am formulat chiar de la lectura manuscriselor
pe care mi le-a încredinþat prietenul ºi colaboratorul meu
din Blaj, scriitorul ºi editorul revistelor Unirea ºi
Blajul . El, împreunã cu Ion Buzaºi, ca ºi cu profesoara
Liana Biriº (fiica poetului Radu Brateº), sunt aºezaþi în
fruntea celor care continuã, în diverse forme, inclusiv
prin reeditãri, pe cãrturarii ªcolii Ardelene ºi pe urmaºii
lor paºoptiºti. Dintre care, în mod firesc, primul este
Timotei Cipariu.
Aºadar, revenind la povestea titlului, aflãm de unde se
trage el:
- Pe vremuri, începu profesorul Zeller povestea vorbei
care odinioarã ieºea des pe gura ardelenilor, când, de
pildã, într-un sat doi oameni aveau o neînþelegere ºi nu
ajungeau sã se împace în aºa fel încât sã fie mulþumiþi
amândoi, se apela în ultimã instanþã la judecata
Vlãdicului de la Blaj, spunând: De-acum înainte, ce-o
da Blaju ! Aºa cã împricinaþii, ori din care colþ al
Ardealului ar fi fost ei, se porneau spre Blaj ca sã spunã
Vlãdicului motivul care ajunsese sã-i învrãjbeascã. La
Castel, Vlãdicul îi asculta pe amândoi, cugeta pricina
cãutând sã dea o hotãrâre dreaptã. La urmã spunea cum
credea el cã e drept. În faþa cuvântului Vlãdicului, nimeni

Ion Brad

CE-O DA BLAJU !
nu ridica glas. ªi niciodatã, se spune, un om nu a plecat
dinaintea Vlãdicului din Blaj mâniat pe semenul sãu,
indiferent cã pierduse ori câºtigase în pricina pentru care
ceruse judecata Vlãdicului. De atunci a rãmas vorba asta
pânã azi, chiar dacã oamenii nu mai cer judecatã dreaptã
din partea Vlãdicului.
Þoþi cei de la masã ascultau ca niºte copii, fãrã sã
clipeascã mãcar, povestea profesorului.
- Acum, încheie el, cãzut parcã dintr-o datã pe gânduri
din bucuria cu care spusese povestea vorbei cu Ce-o da
Blaju !, acum ar fi ºi greu sã mai ceri sfatul Vlãdicului.
Sãracii de ei, cine ºtie pe unde or fi?
La episcopii uniþi se gândea profesorul Zeller.
Înfundaserã toþi puºcãriile. Despre unii se spunea cã ar fi
murit în chinuri ºi batjocuri crunte. Dar nimeni nu ºtia
nimic precis.
ªi iar o tãcere apãsãtoare se lãsã peste toþi.
Unele pagini aduc aminte întâmplãri din Þãnase ºi a
lui, cu familia din sãtucul Ocniºoara mutatã la Blaj,
escaladând dealurile mari ºi trecând ºi prin Pãnade ºi Iclod,
satele pãrinþilor mei.
ªi în aceastã nouã carte, Ion Moldovan prezintã oameni
ºi locuri familiare ºi mie, care am fãcut cele opt clase la
Liceul Sfântul Vasile cel Mare din Blaj, între 19401948. Deci am prins ºi perioada în care au început
persecuþiile împotriva Bisericii Române Unite cu Roma
ºi a ierarhilor sãi. Aveam ºi noi, elevii, fricã de Coldea ºi
Gilu Moga, figurile tipice ale securiºtilor activi din Blaj,
care îºi aveau sediul în faþa strãvechiului Castel
Mitropolitan, într-o fostã vilã a unui canonic arestat de
ei. Acolo, în beciul clãdirii, îi aduceau ºi pe þãranii rãi de
gurã, care refuzau intrarea în colhozurile de tip sovietic.
Plinã de semnificaþii este ºi povestea dramaticã a
canonicului Popa Coadã , cunoscut ºi evocat cândva ºi
de mine. Abia acum am aflat de ce i se atribuise aceastã
poreclã. El încheia ºirul preoþilor care îl însoþeau pe

mitropolit de la Castel la Catedrala Sfintei Þreimi ,
duminica ºi în zilele de sãrbãtoare.
O altã calitate, observatã ºi la volumele anterioare, în
afara celor de evocator, memorialist ºi portretist, este
aceea de cunoscãtor ºi utilizator al vorbirii personajelor
cu graiul specific satelor din jurul Blajului, aproape un
idiom, înþeles, cred, numai de ardeleni. Singura mea
observaþie, încã de la cele douã volume anterioare, era
aceea cã, uneori, autorul foloseºte ºi în noul volum
acelaºi grai în prezentãrile ºi comentariile sale. Dar,
poate, acest amãnunt l-am observat numai eu.
Dar, pe lângã paginile dedicate vieþii ºi necazurilor
de toate zilele ale celor patru familii adãpostite în fosta
casã a lui Popa Coadã , aproape o sutã se ocupã de
moartea lui Iosif Vissarionovici Stalin ºi înmormântãrii
lui simbolice la Blaj. Un tablou halucinant, caricatural,
presãrat cu textele oficiale din Scânteia transmise prin
megafoanele din oraº, cu discursurile penibile ale lui
Szabo, secretarul de partid pe oraº ºi ale lui Berketzi,
adjunctul sãu, cu poezii nu se ºtie de cine scrise ºi, din
pãcate, cu textele unor scriitori de talia lui Camil
Petrescu ºi G. Cãlinescu. O fãceau, sunt sigur, de silã ca
de voie bunã.
În sfârºit, mã bucur cã, parcã citindu-mi gândurile,
excelentul prozator Dinu Sãraru formula aceste opinii:
Prozatorul Ion Moldovan, în tradiþia ardeleanã a lui
Agârbiceanu, este azi un nume care se îndreaptã spre
consacrare.
Povestea scrisã de el sub titlul Ce-o da Blaju ! este
una dintre cele mai frumoase ºi mai pline de emoþie
pagini din literatura postdecembristã, doveditoare a unui
talent izvorât din inima þãrãnimii ardelene, pe care o
cunoaºte dinlãuntrul ei ºi pe care o face sã batã atât de
viu ºi de cuceritor, ºi de adevãrat, încât nu pot decât sã
mã bucur ºi sã salut din Vechiul Regat, cum se spune,
un prozator despre care sigur se va vorbi.
Aºtept, Neluþule, cum îi spunem toþi, o altã carte
inspiratã despre istoria Blajului luptãtor ºi martir, pe
care vãd cã o cunoºti mai bine decât noi toþi.

Etnologul ºi colecþionarul Ilie Moise la 70 de ani
N epreþuitul

ºi

inegalabilul Dicþionar
[al] etnologilor români.
Autori.
Publicaþii
periodice. Instituþii. Mari
colecþii. Bibliografii.
Cronologie de Iordan
Datcu, Ediþia a III-a,
revãzutã ºi mult adãugitã,
Editura Saeculum I. O.,
Bucureºti,
2006,
înregistreazã, în secþiunea
Cronologie (dupã anul de
naºtere) , p. 944-953, în
deceniul cinci al secolului al XX-lea (1940-1949) cel
mai mare numãr de cercetãtori care s-au fãcut remarcaþi
în domeniul folcloristicii, etnografiei, etnologiei
româneºti, de la Liviu Pãiuº (n. 19 ian. 1940) pânã la
Valerica Steþco (26 noiembrie 1949), peste130 de nume,
unele de maximã relevanþã în domeniu, altele de mai
micã importanþã, dar demne de a fi reþinute într-un astfel
de vade mecum atât de scrupulos ºi de generos alcãtuit.
Care sã fie explicaþia acestei proliferãri extraordinare
a studiilor ºi a studioºilor din domeniul folclorului, în
deceniile de dupã Al Doilea Rãzboi Mondial, în anii 7080-90 ai secolului trecut, când cei nãscuþi în anii 40
atinseserã maturitatea? Sigur nu trebuie sã uitãm cã þãrile
din estul ºi sud-estul Europei, între care ºi România,
schimbaserã, cu voie sau fãrã voie, sistemul politic,
trecuserã la democraþa popularã de inspiraþie sovieticã,
marxism-leninismul devenise o religie de stat, masele
populare deþineau, declarativ, puterea în societate, iar
cultura acestora era baza de neclintit a literaturii ºi artei
naþionalã în formã, socialistã în conþinut , ca sã amintim
o lozincã (acum se zice slogan ) familiarã celor care au
trãit acele vremi. Simultan, s-au creat ºi premisele
instituþializãrii culegerii, studierii, promovãrii culturii
populare prin includerea în programele de învãþãmânt
ale facultãþilor de filologie ºi de muzicã a disciplinei
folclor literar , respectiv folclor muzical românesc ,

Nicolae
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prin înfiinþarea, încã din 1949, a Institutului de Folclor,
ulterior Institutul de Etnografie ºi Folclor, prin crearea
caselor regionale/judeþene ale creaþiei populare, prin
lansarea marilor festivaluri ºi concursuri de folclor,
culminând cu Festivalul Naþional Cântarea României etc.
Colegul Ilie Moise (n. 13 februarie 1948, în localitatea
Cut, judeþul Alba), absolvent al Facultãþii de Filologie de
la Universitatea din Cluj-Napoca, 1972, doctor în
filologie al aceleiaºi universitãþi (1993), cu teza Ceata de
feciori la români, tipãritã, cu îmbunãtãþiri, sub titlul
Confrerii carpatice de tineret: ceata de feciori, Editura
Imago, Sibiu, 1999, profesor universitar la Facultatea de
Litere, Istorie ºi Jurnalism de la Universitatea Lucian
Blaga din Sibiu, cercetãtor la Institutul de Cercetãri
Socio-Umane al Academiei Române din Sibiu, a cãrui
istorie o evocã într-un studiu aniversar, ªase decenii de
cercetare etnologicã instituþionalizatã la Sibiu în Studii
ºi Comunicãri de Etnologie , Þomul XXX, Serie nouã,
2016, p. 7-11, una din cele mai prestigioase ºi longevive
publicaþii de specialitate de la noi, ajunsã, în 2017, la
tomul XXXI (serie nouã), revistã al cãrei redactor ºef este
de multã vreme ºi despre care scriam, cu vreo 10 ani în
urmã cã Spre deosebire de cele mai multe publicaþii de
folclor care mai apar astãzi la noi ºi care încearcã sã
depãºeascã localismul aspirând pentru calitatea de a fi
«naþionale», revista de la Sibiu poartã deja semnele
europenismului, ale multiculturalitãþii ºi ale
interculturalitãþii specifice timpului prezent (în vol. Ilie
Moise la 60 de ani. Documentar realizat de Daniela
Floroian, Reîntregirea, Alba-Iulia, 2008, p. 42) (cu o amplã
Fiºã bio-bibliograficã, cu Lista lucrãrilor ºtiinþifice, o
Bibliografie de referinþã, ºi Aprecieri critice, p. 9-47).
Între timp, adicã în ultimii zece ani, suma cãrþilor scrise
de Ilie Moise, ºi aºa copleºitoare, s-a înmulþit cu volumele
Efigii sentimentale (I), Editura Imago, Sibiu, 2008,
Seducþia Muzeului, Editura Astra Museum, 2009, O lume
în imagini ..., Altip, 2011, Cartea Cutului, Editura Altip,
2014, precedatã de Povestea caselor Casa Cut, 2013,
de Crochiuri antropologice (I) (2013) ºi Idem, (II), 2014,
la care trebuie adãugat albumul Ilie Moise. Crochiu de
colecþie, realizat de colaboratoarele sale Andreea Buzaº

ºi Olga Popa, Editura Astra Museum, Sibiu, 2016.
Profesorul ºi cercetãtorul Ilie Moise, aparþinând
spiritual integral spaþiului transilvan, pe întinderea lui
matricialã, de la Cut (Alba) la Sebeº unde face studiile
liceale, de aici la Cluj (unde i-a avut ca mentori, la
Universitate, pe profesorii Dumitru Pop ºi Ion ªeuleanu,
lângã care se afla Nicolae Bot, un mare formator, apoi
mai tinerii patruzeciºti .Virgiliu Florea ºi Ion Cuceu),
pentru a se stabili cu admirabila lui familie la Sibiu,
unde s-a ºi împlinit profesional (unul dintre modelele
sale de aici fiind profesorul Gheorghe Pavelescu,
contemporan al lui Lucian Blaga, marginalizat o vreme,
revenit în prim-planul vieþii ºtiinþifice spre senectute,
dar viguros ºi activ pânã la sfârºitul vieþii, ca ºi
etnografii Cornel Irimie ori Horst Klusch) pe care îi evocã
cu emoþie ºi veneraþie în scrieri precum Efigii
sentimentale I, Imago, 2008.,
Culegãtor de folclor, activist cultural, director al
Þeatrului de Stat din Sibiu, cercetãtor ºtiinþific,
redactoral unei impotrtante reviste de specialitate,
profesor universitar, membru în comisii de doctorat de
la universitãþile din Sibiu, Oradea, Cluj, Þimiºoara,
Bucureºti, Ilie Moise mai are o calitate pe care nu o þine
ascunsã aceea de colecþionar de etnografie ºi artã
popularã. Cine i-a trecut pragul primitorului sãu
apartament din Sibiu (unde am fost ºi eu o datã, împreunã
cu un prieten comun, regretatul Alexandru Dobre, pe
vremea aceea redactor ºef al Revistei de Etnografie ºi
Folclor a Academiei Române) nu se putea opri sã admire
minunatele exponate, aºazate cu gust ºi puse în valoare
într-un spaþiu care nu era acela al unui muzeu.
Unei pãrþi a acestora, colecþionarul le scrie povestea
într-un volum realizat de mai tinerele sale colege, Andreea
Buzaº ºi Olga Popa, Ilie Moise crochiu de colecþie,
Editura Astra Museum, 2016, pe a cãrui copertã pruncul
Ilie, în braþele mamei sale, þine ochii larg deschiºi cãtre
lumea în care intra, neºtiutor ºi încrezãtor. Au trecut de
atunci 70 de ani. Lumea s-a schimbat, copilaºul a devenit
un om mare, un savant serios, matur, uimit încã de cele
care au fost ºi curios sã afle cele care vor veni.
La mulþi ani, Domnule Ilie Moise!
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IN MEMORIAM ELISABETA ISANOS
înaintea ta,
urme rãnite lãsând
în moalele ploii,
nu spera sã o vezi întreagã,
oricâte statui ai ridica
pe piedestalurile acestor urme,
le îmbrãþiºezi,
le sãruþi supus, le stai în genunchi,
amãgindu-te
cã i te-nchini chiar ei
care fuge de tine, zboarã prea sus.
(22.07.1941-12.01.2018)

TINEREÞEA PÃRINÞILOR
Simt adiind din trecut parfumul oraºului:
verde de grãdini, asfalt ud, mirodenii
dinspre culisele restaurantelor,
ºi pe unele strãzi mirosul tiparului,
femeile au sã poarte iar zâmbete din filme,
casele cu grãdini boiereºti vor respira prin ferestre,
seara se vor vedea înãuntru lumini aplecate pe cãrþi,
aud râsul necunoscut al mamei,
îl vãd pe tatãl meu tânãr, îndrãgostit,
când nici ea, nici el nu credeau
cã mai pot sã vinã pe lume mãceluri,
fricã jilavã, umilinþe fãrã sfârºit.
Bineînþeles, eu n-am cum sã exist,
în trecutul care se aruncã spre viitor sunt doar ei,
dar îmi spun: primãvara abia începu,
oraºul va fremãta mirosind a soare,
vom gusta bucheþele de cireºe pe strãzi,
le voi simþi ºi eu, existând ca idee
în tinereþea pãrinþilor mei.

OGLINDA MEA
Sã nu mai vorbim de naºtere ºi moarte,
sunt ceea ce vãd
ca pe vremea când nu existau oglinzi,
vie de lume ca o piaþã duminica
mirosind a pãmânt adus pe tãlpi,
a rãdãcini, a verdeþuri ºi flori,
a sezon proaspãt ºi a putred de searã,
plinã de glasuri, de mãsluite balanþe,
de târguieli ºi þãrani de departe.
Sunt biserica, zidul ei cu icoanele ºterse,
hanul nãruit care nu vrea sã moarã,
mormanul de cãrãmizi,
asfaltul prin care rãzbate iarba,
mereu amânatã din noapte spre mâine,
din amiazã spre searã,
sunt acest oraº
nesãtul de sine.

LINIªTEA
Astã-varã, în curtea bisericii Stavropoleos,
doi tineri, la masa de marmurã, tãceau,
prinºi în liniºtea limpede închegatã de oseminte,
au întors încet spre noi un început de zâmbet.
Aºezaþi pe scaunele din faþa lor,
am vorbit inutil, am stârnit vârtejuri,
am învolburat aerul, ei zâmbeau ºi tãceau,
au mai stat puþin, s-au ridicat ºi au plecat.
Dacã aº putea sã dau timpul îndãrãt,
l-aº întoarce la ziua aceea
ºi nu aº mai intra
în curtea de la Stavropoleos,
unde ei ascultau cu tot trupul tãcerea.

ARTA SCRISULUI
Rescriindu-le,
mi-am sfâºiat
ºi mi-am devorat toate versurile,
flãmândã ca mama Lupoaicã
din marmura Romei,
pe semne nu mai aveam altã hranã
decât pruncii mei,
ºtirbul Cronos n-a fost mai nemilos ca mine,
ºi ce gust proaspãt, suav avea
frageda, tânãra carne a poemelor,
le-am lãsat zeilor
doar seul ºi oasele.

DOINA
Doar cu numele iernii mã mai joc ºi-l mai strig
când pe umeri ºi gânduri cad mantale de frig,
din zãpada stãtutã iese reavãn miros,
am ºi sufletu-ntors ca o hainã pe dos,
un troian sunt ºi eu, care fi-va topit,
frigurosul meu timp trecãtor m-a-mpietrit,
pus mi-e trupul pe fugã ºi am ochii de fum,
vorbe calde în blãnuri de minciuni mi se spun,
de o vreme nici zeii nu-s cu totul sãtui,
ci se culcã scâncind ºi viseazã statui.

RESPIRAÞIE

PAHARUL

Respir viaþa,
tocmai a dat-o cineva afarã pe gurã,
încã nu s-a rãcit,
respir, ºi iarãºi ce mai zi, s-o pui la ranã,
orice trup primeºte o umbrã din soare,
toþi se poartã ca ºi cum ar fi veºnici,
povestind despre ei cum ar vorbi despre alþii
mai tineri, din ce în ce mai tineri, pânã la copii,
pânã la feþi adormiþi,
pânã la seminþe ºi primii sâmburi,
pânã la cei care deloc nu erau,
ºi spun: uite, eram mort ºi m-am nãscut
ºi exist,
aºa va fi ºi a doua oarã ,
ºi toþi zâmbesc trist.

Odatã ai cerut un pahar cu apã,
ai sorbit o gurã,
paharul
s-a îmbrãcat în rãsuflarea ta,
amprentele degetelor
au rãmas transparente.
L-am pus pe masã,
m-am uitat mult la el:
paharul te-a þinut minte.
ªi vrei ca eu sã te uit?

POEZIA
Poezia o vezi când zboarã desculþã,
când cu picioarele goale aleargã

neºtiutã deºi vãzutã cu ochii,
vântul nu-i poate miºca
pliurile veºnicei rochii,
toate se odihnesc,
clopotniþa din cimitirul verde
îºi cutremurã clopotele,
biruite stelele se crucesc.

GENEALOGIE
Elisabeta sunt,
ºi n-am trecut
pe sub adânca boltã, prea înalta,
în stare sã mã schimbe-n mine însãmi,
deºi am fost o viaþã-ntreagã alta.
Iubirea lor, din care m-am nãscut,
în veac de douã ori împreunase
rãnite buzele de peste Prut,
momentul blând ºi repede pierdut
aº vrea sã nu-mi mai plece de pe oase,
sã nu le las sãrutul desfãcut.

VÂNTUL DIN
GRÃDINA GHETSIMANI
Eu sunt vântul din grãdina Ghetsimani,
am fost cu el de la-nceput la sfârºit,
i-am ascultat rugãciunea,
i-am îngânat, nerostitã, jelania,
când aºtepta în zadar armate de îngeri,
i-am mângâiat pãrul plin încã
de mirul femeii din Betania.
Am fost cu el când a spus:
Sunt Fiul lui Dumnezeu ,
când gloata striga: Baraba ,
cel care a vuit: Iisus am fost eu,
i-au pus hlamidã, cununã de spini,
l-au biciuit cu râsete rele,
eu am întins peste ele
murmur de mãri.
Am fost cu el
când urca dealul Golgotei,
l-au dezbrãcat ºi l-au rãstignit,
soldaþii i-au tras cãmaºa la sorþi,
suflul meu l-a învelit înainte
de giulgiul trecãtoarelor morþi.
Am fost cu el în amiaza durerii,
striga: Doamne, de ce m-ai pãrãsit?
În ferestrele cerului, nici soare, nici lunã,
eu n-am trãdat, nu m-am ascuns, n-am jelit,
i-am auzit þipãtul
ºi m-am fãcut furtunã.
(Selecþie din vol. bilingv Împãrãþia,
Editura eLiteratura, 2017)

CONFUZIE
Aveam o fatã, a murit tânãrã,
spun unii cã ar fi fost mama mea,
se înºealã, cum s-ar putea:
ea aproape copilã, eu atât de trecutã?
Se întâmplã în scripte multe greºeli.
Fata mea iese din pãmânt primãvara,
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ARTE PLASTICE LA KM 0

Cu umor...
printre rãzboaie

Cãlãtorie în istoria
multimilenarã a
ceramicii (VI)

În cel din urmã an al primei conflagraþii mondiale, la
vremea când Bucureºtiul respira parfum de liliac, germina,
nebãnuitã, din spaimele autorului, nuvela autobiograficã
Catastrofa. Liviu Rebreanu, abia evadat din arestul
autoritãþilor austriece ce-l socoteau în chip eronat ofiþer
dezertor al armatei imperiale, se strecura de câteva zile pe
lângã moarte. Prietenia unuia dintre cei mai carismatici
reprezentanþi ai plasticii româneºti, gravorul ºi pictorul Jean
Alexandru Steriadi îi va oferi pentru un timp ascunzãtoarea
salvatoare. Artistul tocmai se afla în cel de-al treilea an al
directoratului sãu la Muzeul Kalinderu, unde va adãposti autorul fugar, iar în casa sa de bani,
manuscrisul Ion, salvat in extremis la percheziþia autoritãþilor germane. Fanny Rebreanu îl va
purta apoi, cusut într-o saltea, cãtre Moldova, urmându-ºi soþul la momentul potrivit. Pânã
atunci va sta tãinuitã împreunã cu fiica lor tot de familia pictorului.
Jovial ºi citadin prin excelenþã, tânãrul director cu alurã distinsã, ochii vioi ºi mustãcioarã
încadratã într-un oval bonom, deºi nu împlinise treizeci
ºi opt de ani în primãvara lui 1918, avea deja o bogatã
experienþã de conducere, începând din 1907 cu funcþia
de preºedinte al Tinerimii Artistice ºi continuând la
cârmuirea Muzeului Theodor Aman. Vãdind reale
calitãþi manageriale, Jean Al.Steriadi era un vizionar ºi
un adept al proiectelor de anvergurã, fapt ce l-a
determinat sã înfiinþeze încã din 1916 - Grafica,
societate pentru încurajarea ºi rãspândirea acvafortei,
gravurii ºi litografiei artistice. Perfecþionat la München
în rigoarea tehnicilor gravurii, stãpânea deplin toate
tipurile de imprimare ºi pleda pentru utilizarea acestor
instrumente artistice faþã de care avea specialã atracþie
ºi dexteritate.
Al doilea rãzboi mondial îl va gãsi la acelaºi birou al
Muzeului Kalinderu, unde va suferi de astã datã alãturi
de prietenul Pallady distrugerile pricinuite de
bombardamente lucrãrilor sale ºi clãdirii.
Steriadi la telefon
ªi totuºi acest temperament debordant care va prelua
schiþã de autoportret
conducerea ªcolii Superioare de Arte ºi a catedrei de
litografie, va fi membru de onoare al Academiei Române,
participant al Bienalei de la Veneþia, distins cu importante premii, implicat în viaþa artisticã,
se va dovedi un spirit jucãuº care a traversat rãzboaie ºi timpuri cu haz ºi optimism. Stã
mãrturie seria impresionantã a desenelor executate cu nerv, cu bucuria freneticã a unui suflet
de copil, jubilând în autoironia unui jurnal atipic ºi
savuros: Steriadi în mizerie, Steriadi la telefon, Steriadi
ruºinat etc.
Pictorul în schimb a pornit în forþã, grav, cu bagajul
studiilor pariziene filtrat, desfãºurându-se în compoziþii
ample pe teme sociale ca cea a Hamalilor în portul Brãila.
Dupã 1918, odatã cu îndepãrtarea umbrei amintirilor,
paleta i se va rafina cãpãtând o luminozitate seninã mai
ales în peisaje.
Printre lucrãrile din patrimoniul Pinacotecii
bucureºtene expuse la Palatul Suþu începând din 20
septembrie 2017 pentru un an de zile ºi reunite sub titlul
Bucureºti de la urbea patriarhalã la capitala marilor
înfãptuiri, amplasat discret, cãtre finalul parcursului
expoziþional, captiveazã Portretul de femeie, pictat de
Steriadi în 1931. Misterioasa figurã se presupune a o
reprezenta pe Nora Steriadi, prima sa soþie, artist decorator
(creatoarea proiectului de mozaic al Mauzoleului Goga
de la Ciucea), cea cu care a împãrtãºit toate evenimentele
perioadelor de conflict armat, între 1907 ºi pâna la Al. Steriadi - Portret de
dispariþia ei prematurã din 1948.
femeie (Nora Steriadi?)
Tânãra cu siluetã zveltã, distinsã, în rochia elegantã
dar simplã a anilor ´30, dominatã de un negru irizat în nuanþe albãstrii ºi subtile tonuri din
roºu de pãmânt, ºiragul de perle, atitudinea degajatã, toate dezvãluie firescul unui personaj
din înalta societate. Aºezatã în faþa deschiderii cãtre intimitatea camerei, ca o barierã a
discreþiei, dar în acelaºi timp ademenitoare prin cromaticã, lasã sã se întrezãreascã din
obscuritatea încãperii toate însemnele cochetãriei: oglinda, buchetele de flori ce o încadreazã,
rafinat subordonate personajului, micile obiecte de pe etajerã, într-o dezordine sugerând
imediateþea ºi un uºor noncoformism. Întreaga compoziþie e savant structuratã într-un perpetuu
balans, ca definiþia însãºi a feminitãþii, un balans între verticalele cu putere de înãlþare ºi
stabilitate ºi volutele braþelor ori ale corpului într-o reuºitã sugestie de miºcare, de parcã
femeia se va ridica în clipa urmãtoare ori va întoarce capul surprinzându-ne privirea, un
balans între o mânã puternicã ºi viguros sprijinitã pe ºold ºi cealaltã în abandon tihnit, un
balans între conformismul þinutei ºi mica notã de extravaganþã a brãþãrilor Art Deco, între
meditaþie ºi surîs, între trãsãturile feþei ce denotã personalitate ºi gâtul firav, între îndepãrtarea
unui gând ºi revenirea în prezent, ca o infinitã complicitate între model ºi artist.
Pictat cu siguranþa deplinei maturitãþi, în viziune impresionistã, dar ferit de exaltãri
cromatice ori luminozitate excesivã, clãdit din tuºe scurte ºi pensulaþii rapide, ce lasã pe
alocuri la ivealã suprafaþa pânzei, tabloul este una dintre cele mai seducãtoare declaraþii de
profundã admiraþie pe care pensulele au ºtiut-o plãsmui cu cea mai deplinã sobrietate.

Dalia Bialcovski

Urmare din numãrul trecut

I.3. DESPRE TEHNICA
CERAMICII
Înnobilat prin procedee de preparare
adecvate, are multe ºi variate utilizãri industriale.
Argilele caolinoase se întrebuinþeazã pe scarã
largã ca material de umpluturã ºi cretare în
industria hârtiei, la fabricarea tuburilor ceramice,
ca liant în turnãtorii, iar în construcþii la zugrãvit etc. Însã cea mai cunoscutã
rãmâne întrebuinþarea sa la fabricatul veselei albe ºi a faianþei. Datoritã
gradului ridicat de grãsime, dar mai ales datoritã coloritului alb care nu
reþine bine sugerarea opticã a volumului, nu este folosit ca material de
tranziþie pentru modelarea formelor sculpturale.
Satele de olari s-au format întotdeauna în apropierea carierelor de argilã.
Principala problemã constã în gãsirea unui lut curat, bun pentru fabricatul
oalelor. Argila trebuie sã fie suficient de grasã ºi omogenã încât pasta sã nu
se rupã. Înainte de a trece la confecþionatul oalelor, lutul e bine sã treacã prin
câteva faze de tratament:
Curãþirea reprezintã înlãturarea corpurilor strãine (pietre, nisip, scoici,
paie etc.) care la arderea vasului, fiindcã au alt coeficient de dilataþie, produc
fisuri, spargeri sau distrugerea mai multor vase din cuptor prin explozie.
Dospirea înseamnã depozitarea lutului în lãzi de lemn ºi pãstrarea sa la o
temperaturã ºi umiditate constantã timp de câteva luni în scopul uniformizãrii
pastei pentru a fi uºor de modelat. În funcþie de zona geograficã ºi de calitatea
naturalã a argilei, dospitul dureazã douãtrei sãptãmâni, luni sau chiar un an. Cu
cât dureazã mai mult valoarea
materialului creºte. Menþionãm cã
îngheþul din timpul iernii îi dã lutului cea
mai bunã calitate.
Frãmântarea se face într-un mod
asemãnãtor cu foietajul plãcintelor pe
planºeta gospodinei. Se aºeazã lutul pe o
suprafaþã planã ºi se taseazã bine cu
picioarele sau prin bãtaie cu un mai de
lemn, pânã devine un disc plat. Acesta e
strâns grãmadã prin mototolire ºi operaþia
se repetã de câteva ori. Se urmãreºte
eliminarea golurilor de aer ºi rãspândirea
uniformã în masa argilei a pãrþilor bine
dospite.
Dupã confecþionarea vasului din lutul
astfel preparat, fie manual fie la roatã,
piesa este pusã la uscat. Uscarea se face
Cuptor popular de
lent, la umbrã, în trei etape, pentru evitarea
ceramicã roºie
deformãrii sau a fisurãrii.
Coacerea se face dupã completa uscare
ºi ornamentare. În perioada neoliticã, decorarea ºi coacerea vasului se fãcea
printr-o singurã ardere care, în termeni de specialitate se numeºte arderebiscuit. Timp de ºase ori ºapte milenii, operaþia prin care se termina fabricatul
ceramicii însuma decorarea ºi arderea. Folosind douã culori, angoba albã ºi
neagrã, primitivii îºi pictau motivele lor decorative pe vasul crud, rezervând
multe posibilitãþi de expresie ºi roºului de ciob ce apãrea dupã coacere. Aºa
s-au realizat decoraþiile-capodopere de pe vasele ce definesc cultura
Cucuteni.
Odatã cu descoperirea smalþului ºi decorarea vaselor cu picturi în glazuri,
ceramica necesitã douã arderi. Smalþul ºi glazura nu se pot prinde de peretele
nears al vasului. Ele se aºtern cu pensula sau alte instrumente pe peretele
vasului ars biscuit dupã care, pentru aderenþã, vasul ornamentat se mai arde
o datã.
Cuptorul de ceramicã reprezintã restul de 50% din secretul meseriei
olarului. La început primitivii foloseau o ardere într-un spaþiu deschis, prin
aglomerarea vaselor peste o cantitate de lemne de foc, iar deasupra lor aºezau
un strat de nuiele uscate sau paie pentru a feri ceramica încinsã de temperatura
joasã a mediului. În acest sistem vasele nu erau coapte suficient pentru cã
focul nu avea o putere constantã ºi temperatura nu era repartizatã uniform.
Cu timpul, prin drumeþiile lungi ale comerþului, olarii acumuleazã tot mai
multe cunoºtinþe despre arderile practicate în diverse comunitãþi ºi se reþin
tehnicile cele mai bune.
Adevãratul cuptor de ceramicã, deºi primitiv, apare la începutul neoliticului.
Este vorba de un gard circular fãcut din mai multe lemne înfipte în pãmânt,
legate între ele prin împletituri de nuiele ºi lipite cu un strat de lut. Se
decupau douã deschideri mici în diagonala acestei zidãrii, la bazã, pentru
producerea unui curent de aer necesar întreþinerii arderii. Dupã ce se
introduceau lemnele de foc ºi vasele prin deschiderea largã de sus, aceasta
era acoperitã cu frunziº verde, ierburi sau paie crude, pentru pãstrarea în
interior a unei temperaturi constante. În finalul arderii piesele erau culese
din spuza rãmasã, dar, aºa cum dovedesc majoritatea vaselelor gãsite în
siturile arheologice neolitice din Europa ºi Asia, nici aceste cuptoare nu
realizau o ardere completã.
Urmare în numãrul viitor

Radu Adrian
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CONSEMNÃRI
Portrete, ceaþã si fum

Vitralii

Filiaþia marilor
scriitori
Rar se întâlnesc, între ei, pe pãmânt. De regulã, locul
marilor scriitori este cosmosul ºi de acolo, ca niºte
stele de diferite mãrimi, dar stele, trimit raze
spre pãmânteni; uneori avertizoare,
, binefãcãtoare
alteori chiar pedepsitoare, când planeta se clatinã sub
greutatea pãcatului. Dacã ar fi sã-i înscriem într-un ordin
de mãrime, ei ar putea fi cuprinºi în ceea ce Dante numea limb; nici iad, nici rai,
intangibili, dar influenþând prin opera lor soarta celorlalþi, destinul general. Ei
se întâlnesc doar prin opera lor, ca niºte planete care, în rotirea lor independentã,
îºi ating uneori orbitele, se recunosc, pentru ca apoi sã se depãrteze, fiecare
urmându-ºi calea ºi menirea sa. Este o filiaþie specialã filiaþia marilor scriitori.
Meditam la aceastã stare de lucruri citind recenta carte de prozã a scriitorului
Nicolae Dan Fruntelatã, Dincolo de Botoºeºti-Paia (Editura Semne, Bucureºti,
2017). Rosteam cu voce tare Botoºeºti-Paia nume ciudat ºi real ºi-n minte se
lumina stepa Sarî Ozeki, alt nume ciudat ºi real, dintr-o altã poveste, spusã nouã de
marele scriitor Cinghiz Aimatov: O zi mai lungã decât veacul . Acolo, în Stepã,
timpul era mãsurat de trecerea trenurilor dinspre Est spre Vest ºi dinspre Vest spre
Est. Aici, în marginea Câmpiei Române, nu trece nici un tren, nici un drum:
Botoºeºti-Paia era un sat la vreo zece kilometri de noi , pe un drum pe care,
pentru noi, dãsnãuþuienii, n-avea nici un rost, nu ducea nicãieri . Stepa rodise
duhul rãu uman, in chip de mankurt ºi ascundea un cosmodrom (Baikonur?) o
bazã militarã ruso-americanã, chiar pe locul cimitirului Ana-Beiit, cãtre care se
îndrepta alaiul lui Edighei cu mortul, ritual ce avea sã fie interzis. La BotoºeºtiPaia, lovitura este mult mai puternicã: satul este scos din pãmântul lui cu cimitir cu
tot, aici urmând sã se construiascã o bazã militarã secretã, ruseascã, speþialnaia
zona, de unde sã porneascã un atac asupra planetei. Care, din fericire, n-a mai avut
loc, datoritã intervenþiei în forþã (luptã, în regulã) a armatei române.
ªi similitudinile ar putea continua. Dar nu ele constituie miezul acestor
consideraþii. Altceva îi apropie pe marii scriitori, în filiaþia lor specificã. Am
depistat, astfel, dupã o lecturã atentã, trei însuºiri esenþiale ale operei lor, trei
dimensiuni greu de atins tustrele la un loc: realismul, ficþiunea ºi miticul.
Tratate, desigur, cu mijloace diferite de cãtre fiecare dintre marii scriitori. La
Nicolae Dan Fruntelatã, realismul este, într-un fel, trãsãtura dominantã, fãrã a
le stânjeni pe celelalte douã, care vin ºi se muleazã firesc pe trunchiul de viaþã.
Istoria veche se întrepãtrunde cu istoria nouã, istoria mare cu istoria micã, întro alcãtuire unicã ºi ineditã. Nu doar în capitolul aflat temporar în discuþie
( Moartea vine de la Botoºeºti-Paia ) ci ºi celelalte, cum sunt: Seceriºul de
noapte (o istorie halucinantã) Caransebeºul un fel de Ithaca (o istorie
dramaticã) Noaptea valpurgiei la Dãsnãþuia (o istorie rãzbunãtoare) Amantul
de duminicã (o istorie nedreaptã) Marºul cel lung al dobrenilor (o istorie
buimacã). Rãzbunarea Buriatei este un înalt tribunal al opiniei publice,
deopotrivã specific oltenesc ºi universal planetar. Ficþiunea prelungeºte realul
în autenticitate, iar miticul conferã aura ºi echivocul simbolurilor cosmice:
Fumanii , Caii albi de la Vlãdaia , Cãruþaºul bunului Dumnezeu ori
Murmurina (o istorie veche, anticã, pe o muchie de timp de luminatã de
poezie). Suficiente argumente pentru a afirma ºi susþine greutatea specificã,
inconfundabilã, a prozei scriitorului Nicolae Dan Fruntelatã în care ideea
naþionalã, specificul Valahiei Mici, strãluceºte în context universal. Fiind
foarte român, Eminescu e universal spunea Arghezi.
Dar sã revenim la ideea filiaþiei marilor scriitori, în peisajul cãreia Nicolae
Dan Fruntelatã aºeazã nestematele stelei sale. ªi n-aº face trimitere la Borges
sau Marques gândindu-mã fie ºi numai la volumul Lambreta (aceeaºi
editurã, Semne ) ci la un alt important capitol (un miniroman!) din cartea în
discuþie, Dincolo de Botoºeºti-Paia . Mã refer la Jurnalul lui Titi Carada ,
pe care nu-l voi povesti, aºa cum nu se poate povesti romanul Craii de Curtea
Veche , al lui Mateiu Caragiale, cu care Fruntelatã intrã într-o filiaþie specialã,
oferitã de însuºi rostul marilor opere. La urma urmei, spunea marele scriitor
sud-american Borges, în toatã literatura lumii nu existã decât câteva metafore:
timpul ºi râul, ochii ºi stelele, a trãi ºi a visa, a dormi ºi a muri restul fiind doar
variaþiuni pe aceeaºi temã. Ei, dar câtã literaturã mare nu încape în aceste
variaþiuni ! Ceea ce îi uneºte ºi pe eroii lui Mateiu Caragiale, ºi pe cei ai lui
Fruntelatã sunt întâlnirile de grup, în care se consumã o mare cantitate de
meditaþie, de filozofie, de fapte de viaþã. ªi el înrudit cu Proust, Mateiu îºi
surprinde craii într-o atitudine contemplativã, o crepuscularã nobilime
levantinã, în decadenþa secolului al XIX-lea (ºi puþin din începutul celui
urmãtor) petrecând la birtul Covaci ori în casa Arnotenilor. (Ultima parte a
cãrþii chiar aºa se ºi numeºte: Asfinþitul crailor ). ªi eroii lui Fruntelatã se
întâlnesc în grup, într-un singur loc: casa lui Titi Carada: Era o casã ciudatã,
un soi de culã olteneascã, rotundã, înaltã, pe o scarã de lemn vopsit proaspãt
urcai la primul cat, acolo era o salã mare, rotundã, cu pereþii îmbrãcaþi în rafturi
de lemn încãrcate de cãrþi, la mijloc o masã mare, tot rotundã ºi niºte scaune
mici, niºte taburete pe care puteai sã stai doar drept, nu sã te tolãneºti, nu sã te
dai odihnei . Spaþiul însuºi, cu rigoarea lui severã, anticipeazã cam ce se discutã
în acest loc. ªapte persoane cu profesii diferite, personalitãþi puternice, cinci
bãrbaþi ºi douã femei, cãrora li se adãuga din când în când un mare demnitar
venind de la Bucureºti, sub bagheta celui de-al 9-lea, Gheorghe Dindere,
þãranul ºef al Olteniei (toþi cu acte de identitate exactã) se întâlnesc ºi discutã
literaturã, filozofie, dar mai ales despre starea vremii social-politice, cãreia
fiecare dintre ei i-a plãtit vamã grea. Este un fel de frãþie paºoptistã (autorul
chiar o numeºte cenaclul jienilor) îndurând ºi sperând ºi chiar luptând fie ºi
prin aceastã formã de rezistenþã culturalã la sfârºit de secol XX. ªi, cu siguranþã,
ar fi învins, dacã marea schimbare de timp social-istoric nu s-ar fi dovedit a fi o
mare cacealma a istoriei. Personajele s-au zburãtãcit ca porumbeii dintr-un
pãtulaº peste care au nãvãlit hultanii. A rãmas numai al 10-lea, Autorul, sã
reconstituie ºi sã povesteascã aceastã lecþie de istorie, la care fusese pãrtaº.
Nicolae Dan Fruntelatã este un mare scriitor.

Ion Andreitã

Amintirea marelui
motan Maciste
Pe Gheorghe Pituþ, poetul din Biharia, unul dintre cei mai

Nicolae Dan
Fruntelatã

profunzi ºi mai gravi poeþi ai generaþiei strãlucite numite
Generaþia Labiº , l-am întâlnit prima oarã când eram student.
Mergeam la cenaclurile bucureºtene, era vremea lor, se
deschiseserã multe porþi prin anii 60 ai veacului trecut ºi noi, cei
mai tineri, ne bucuram de sãrbãtori ale poeziei mai ales. Mergeam la Sala oglinzilor la
Cenaclul Labiº , unde trona Eugen Barbu, unde citeau furioºii clipei, Adrian Pãunescu,
Ioan Alexandru, Vintilã Ivãnceanu, oniricii poeþi ºi prozatori, mergeam la Singapore ,
câteodatã, sã vedem vechea Troie a lui Ahoe ºi a alor lui, la Cenaclul Bacovia , la casele de
culturã unde poeþii erau la mare cinste, bineînþeles, la Arhitecturã, la Club A, unde ascultam
mai ales muzicã folk de mare þinutã ºi la noi acasã, la Filologie, unde aveam Cenaclul
Junimea .
La un astfel de cenaclu, la Casa de culturã Mihai Eminescu , l-am ascultat recitând întro searã pe poetul transilvan, fost pãdurar, Gheorghe Pituþ.
A citit poeme neguroase, pãduroase, cuvintele lui cãdeau ca niºte lovituri de cuþit. Cu el,
atunci, a mai citit ºi suava poetã Mariana Costescu al cãrei destin s-a pierdut prin lume. Mia plãcut, dar, mai ales, m-a impresionat Pituþ. Un bãrbat aspru, cu privire încruntatã de þãran
plecat la muncã în crapãtul zilei, cu un cap mare, rotund, cu niºte ochi pãtrunzãtori ca de
linx din Carpaþi, colþuros, noduros, fãrã alunecãri balcanice ori ºmecherii de cartier
bucureºtean.
N-am bãnuit atunci cât de mult aveam sã-l preþuiesc într-o zi, cât de la inimã îmi va fi felul
lui de a fi dintr-o bucatã, om cu suflet frumos, loial pânã la sacrificiu ºi, mai presus de orice,
fundamental poet.
L-am regãsit dupã 1980, când am aterizat la Luceafãrul , unde el era colaborator
permanent, om de-al locului , m-am apropiat de el; în fond, lumile noastre originare erau
comune, þãrãneºti, el din Biharia, eu din Mehedinþi, amândoi venetici în Bucureºtiul turcit.
Cel mai bine l-a cunoscut ºi l-a citit alt prieten al nostru, tot de la Luceafãrul , criticul
literar Mihai Ungheanu. Un critic de sintezã, de direcþie , cum se spunea, crescut la ºcoala
lui Cãlinescu, literat cu vocaþie, luptãtor pentru ideile lui ºi atât de hãituit de cãuzaºii fãrã
cauzã ai epocii ante-revoluþie, deveniþi câºtigãtori de terenuri ºi demnitãþi post-revoluþie,
fiind ei de felul lor postmoderni ºi refuznici ai oricãrui sentiment naþional.
Acel Mihai Ungheanu, care a murit destul de tânãr ºi a fost înjurat grosier chiar în ziua
înmormântãrii lui de un refuznic , fost copil de ilegalist internaþionalist, a scris cel mai
edificator text despre poetul Gheorghe Pituþ. Spunea Ungheanu: Prezenþa copleºitoare a
pãdurii, invazia apãsãtoare a nopþilor, comunicarea agrestã cu viaþa materiei, izolarea
disperatã în univers acestea nu vin din Blaga, dar dau centrul de greutate al poeziei lui
Gheorghe Pituþ .
Pituþ, cel cãruia noi, prietenii lui, îi spuneam Pit, era Pãdurosul. Poetul din locul unde se
vâneazã, se ascultã, se citesc urme, în fond, Lumea e un sediu al viselor , cum zicea tot
Ungheanu. ªi mai spune criticul pe care îl evoc odatã cu poetul prieten al meu ºi al lui: G.P.
este un poet profund original care ezitã sã-ºi ia complet în stãpânire teritoriul negru al
Nopþii .
E vremea sã vã citez dintr-un poem:
Ciutele strigã în sângele/ cornoºilor regi, pãduratici,/ anotimp de uniri/ sângerate/
dragostea cerbilor/ poleitã cu moarte,/ ºi nu le pot fi de-ajutor/ sângele lor/ are pedepse
mai mari/ decât puterile omului.
Când ºi de unde a venit pe lume poetul Gheorghe Pituþ de care mulþi dintre voi, prieteni
ai mei ºi ai poeziei române, abia vã mai aduceþi aminte? El spune: S-a întâmplat sã cad pe
lume/ când stãpân era întunericul. Ori: Simplu când vii între oameni/ trebuie sã le spui cine
eºti/ ºi de unde/ pentru cã altfel/ n-ai unde sã te întorci.
ªi atunci te întorci în Blaga, Divinul: Miezul nopþii e un bivol/ prãbuºit pe casa noastrã/
E mama/ sub cãlcâiul durerii/ E tata ºi o femeie cu mâinile goale/ Sunt toate muncile/
venirii pe lume.
Scriu aceste amintiri într-un început de an de parcã aº fi pornit într-o cãlãtorie a sufletului
ºi nu mi-am luat cu mine decât un braþ de lumânãri de cearã de pe pãºunile raiului ca sã le
aprind lângã gândul unor prieteni care nu mai sunt. I-am aprins lui Fãnuº, lui Mircea Micu,
lui Grigore Hagiu, lui Cezar Ivãnescu, lui Radu Cârneci, lui George Þãrnea, lui Mihai
Ungheanu, lui Pituþ.
E noapte nesfârºitã-n urma mea/ Timpul meu e o lumânare/ cu flacãra/ îngropatã în ea.
Aºa spunea Pituþ. Câinele lui lãtra în munþi, în pãduri ºi-i rãspundea câinele lui Nichita,
bun prieten al lui: Aud pe nenãscuþii câini/ Pe nenãscuþii oameni cum îi latrã.
Vedeþi dumneavoastrã, între scriitorii despre care vã povestesc au existat legãturi de
dincolo de fire ºi de puterea de imaginaþie. Ei trãiau pe o planetã a prieteniei ºi a simþirii
comune.
Pituþ n-a fost un autodidact, un fel de stihuitor dintr-o poianã a Apusenilor natali. El a
învãþat carte, el a trecut prin înaltele ºcoli nemþeºti, a citit filosofie, s-a hrãnit din spusa lui
Hegel, dar mai ales a lui Novalis. Ca sã se poatã întoarce acasã la fel ca marele dascãl al
fiinþei noastre româneºti, Eminescu, poetul fãrã de moarte ºi fãrã egal: Ce straniu galopeazã
pe dealurile din Ardeal furtuna,/ pãrinþii fug/ spre casele care o iau din loc,/ se crapã
coaja norilor/ ºi apele greoaie vin cu capãt/ cu ºerpii altor ere/ brazii împinºi de bolovani,/
scroafe cu dinþii-ntorºi/ înoatã cu purceii spânzuraþi de þâþe,/ cerbii loviþi/ de rãsuflarea
lupilor/ îºi rup de trunchiuri coarnele/ se încâlceºte lumea/ aºa ca la-nceput.
Gheorghe Pituþ convoacã universul în sat, în buza pãdurii, în legea pãdurii, în destinul
pãdurii.
Ieri, alaltãieri, acum vreo treizeci de ani a venit la mine la Luceafãrul ºi mi-a propus o
rubricã-serial, Întâmplãrile marelui motan Maciste. Din care el a fãcut o carte. Erau poveºti
ale unui prieten fabulos al poetului, ale unui alter ego al poetului, pline de tâlc ºi de aluzii
care, în acele timpuri, scãpau oricãrei cenzuri politice. Comparabile doar cu acelea ale
fratelui nostru Mircea Micu, cel ce semna ºi el - tot în Luceafãrul - o rubricã de Amintiri
din Mongolia, adicã dintr-o þarã a dictaturii lui Ginghis-han. De ce nu se duc în Biblioteca
Academiei harnicii cercetãtori ai epocii comuniste sã dezlege niºte texte semnate de mari
scriitori care nu s-au dat dizidenþi niciodatã?
Marele motan Maciste era chiar Pit. Prietenul meu, acela cu care, într-o noapte de toamnã
la Focºani, când strãzile miroseau a vin proaspãt, într-un grup de prieteni buni, poeþii
Miticã Pricop, Florin Muscalu ºi alþii care mai sunt ori nu mai sunt, ne-am plimbat pe strãzi
dupã miezul nopþii ºi am cântat un cântec pe care ni l-a indicat Pit. ªi care era un fel de imn
(continuare în pag. 19)
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PE ULTIMA SUTÃ DE METRI
Viaþa în fiºe
de roman

Lecþie stradalã de englezã
Bunicul ieºi la plimbare cu nepoþelul de cinci-ºase aniºori. Ajunserã pe

marele bulevard al oraºului, destul de liber la ora asta. La un moment dat,
nepotul îl strânse de mânã pe bunic ºi, arãtând spre o firmã mare ºi coloratã,
întrebã, dupã ce se strãdui, încruntat de efort, sã citeascã (ºtia deja câteva litere de tipar):
Bunicule, ce scrie acolo?
Bunicul se uitã lung la firmã, ºi silabisi: Work and travel .
ªi ce înseamnã asta? întrebã puºtiul, care rãmase mirat de rãspunsul bunicului.
Stai sã-mi consult dicþionarul englez-român , spuse bunicul, scoþând din buzunar o
cãrþulie destul de jerpelitã, semn cã fusese folositã destul de mult. Nu plec la drum, decât
dacã am aceastã carte la mine. Altfel, nu mã descurc cu atâtea firme noi, mai spuse bunicul,
rãsfoind dicþionarul. Aaa, uite, înseamnã: muncã ºi cãlãtorii .
Dupã ce puºtiul îl puse pe bunic sã mai traducã ºi denumirile: All in poker , Confort
suites , Blue air , Happy tour , Outlet , City center , For rent, for sale , Super
gold , The best shoes ºi încã multe altele, firme ºi reclame ce împânzeau bulevardul deo parte ºi alta, puºtiul, care rãmase pe gânduri, întrebã într-un târziu:
Auzi, bunicule, noi nu avem magazinele acestea româneºti? Numai englezii au aceste magazine?
Ba deloc, dragul bunicului, aproape toate aceste magazine sunt româneºti.
Dar, atunci, de ce au nume englezeºti?
Pãi, pentru ca englejii care vin la noi sã ºtie cât de inteligenþi suntem noi românii, sã nu se rãtãceascã prin magazine
ºi pentru ca ºi românii sã înveþe limba englezã direct de pe stradã, rãspunse bunicul, cu o urmã de ironie în glas.
Bãiatul cãzu iar pe gânduri ºi întrebã:
Auzi, bunicule, dar englejii ãºtia fac la fel la ei acasã, adicã pun nume româneºti la magazinele lor, ca sã nu ne
rãtãcim noi prin ele?
Bunicul râse cu poftã la întrebarea bãiatului, ºi rãspunse:
Nu, nicidecum, dar acum hai sã mergem acasã cã ne aºteaptã bunica la masã.
OK, bunicule, rãspunse bãiatul, ºi pornirã cu paºi sprinteni spre casã.

Ce spui
Franz?
file de jurnal
*

C rengi

desfrunzite

REGULAMENTUL Concursului
1. Participarea este deschisã poeþilor de limbã românã, indiferent de vârstã de þara de rezidenþã;
2. Poeziile (inedite - care nu au fost publicate ori postate) vor fi scrise în document word, cu diacritice, paginare
A4, font TNR de 12, spaþiere la 1,15 - 1,5, vor avea cel mult 5 pagini ºi vor fi trimise într-un attach, prin e-mail pe
adresa, arenaliterara@yahoo.com, începând cu data de 15 februarie 2018, orele 00.00, pânã la data de 15 martie
2018, orele 24.00. Tematica pentru prima ediþie va fi: Iubirea.
3. Într-un attach separat, autorul va trimite un scurt CV*, datele de contact (nume ºi prenume, adresa de domiciliu
sau rezidenþã, numãrul de telefon ºi adresa de e-mail) ºi o fotografie bust, obligatorii pentru cei care doresc ca textele
sã le aparã în ANTOLOGIE, cu precizarea expresã privind opþiunea fermã de a achiziþiona (sau nu) ANTOLOGIA.
4. Jurizarea se va face în perioada 15 martie - 15 aprilie, grupajele de poezii selectate vor fi supuse atenþiei unui
juriu format din 5 scriitori de prestigiu (3 poeþi ºi 2 critici).
5. Rezultatele vor fi anunþate în revista Arena literarã nr. 9, în alte publicaþii de profil, pe Facebook (pagina
Roºu Nae) ºi pe site-ul: http://editura-betta7.webnode.ro, pe alte site-uri culturale.
6. Se vor acorda trei premii ºi trei menþiuni, iar cele mai bune poezii vor fi publicate în numerele urmãtoare ale
Arenei literare ºi în alte publicaþii cu care colaborãm.
7. La propunerea juriului, cele mai valoroase 40 grupaje de poezii trimise pentru concurs, vor fi incluse într-o ANTOLOGIE.

A

gendã culturalã: Joi, 1 februarie 2018, la Muzeul Naþional al Literaturii Române, a avut loc Evocarea lui
Cristian Munteanu, regizor ºi scriitor de prestigiu, de la a cãrui dispariþie s-au împlini zece ani.
Personalitate complexã a culturii române, regizor, poet, dramaturg, scenarist, intelectual de elitã, membru al
Uniunii Scriitorilor ºi al UNITER, Cristian Munteanu a fost/este un artist desãvârºit care ne provoacã permanent la
un dialog, la o meditaþie gravã asupra existenþei, asupra rolului artistului ºi al culturii în societate ºi în lume.
Amfitrionul întâlnirii a fost Costin Tuchilã, realizator în cadrul redacþiei Teatru Naþional Radiofonic ºi cu acest
prilej, au fost lansate ºi douã volume de teatru semnate de cel evocat, Vremea seceriºului (11 piese), Editura
Semne, 2017. Seara s-a încheiat cu audierea radiofonicã a nuvelei lui Lev Tolstoi Moatea lui Ivan Ilici, scenariu de
Puºa Roth, regia artisticã Cristian Munteanu.
Marþi, 06.02.2018, la Centrul Cultural J.L. Calderon , a avut loc evocarea scriitorilor George ªovu ºi Dumitru
Bãlãeþ. (I. Haineº)
(urmare din pagina 18)

**
Înºurubatã-n asfinþit, pe o punte, ca o pasere cãreia i sau smuls iluziile femeia lotus in toamna praghezã.
Frigul mestecã realitatea zilei, defãimând lumina. Lovit
de-un fior , spre ce înþeles mã duce gândul?! Spiralã
albã, timpul îmi lasã privirea deschisã. Colina norilor
dezintegrându-se sub paºii cocliþi ai carmelitelor
desculþe.
În ce sat m-am rãtãcit!? E vrun castel pe aici? E atât
de firesc, încât pare absurd Desigur, eu însumi proiecþie
a unui vis.

Radu Cârneci 90

La încheierea Momentului Omagial, preºedintele cenaclului PEGASUS, Emil Lungeanu s-a referit la câteva
elemente care-l definesc pe Radu Cârneci: un poet proteic cu o abordare neaºteptatã a poeziei fixe, un sonetist,
policrom , un inovator. A afirmat cã a fost bucuros sã gãzduiascã Momentul Omagial, întâmplarea fãcând ca ziua de
ºedinþã a cenaclului sã coincidã cu data de naºtere a poetului.
În aceeaºi zi Editura Betta a lansat ºi revista Arena literarã ºi a prezentat numãrul 8 al revistei ARENA LITERARÃ,
directorul revistei, R.N. Carpen, redactorul ºef, Aureliu Goci, scriitorul Florentin Popescu, membru în colegiul de
redacþie, scriitorul Ion C. ªtefan, vorbind despre conþinutul variat al revistei, despre atragerea a peste 100 colaboratori.
Pentru a pãstra echilibrul celor 3 genuri de bazã: proza, poezia, critica ºi istoria literarã, conducerea revistei a decis
înfiinþarea unui supliment lunar al revistei - Arena PLUS, dedicat numai criticii literare, fiecare numãr cuprinzând o
analizã amplã a unui autor. Primul numãr a fost dedicat prozatorului Geo Naum ºi romanului sãu Enigmatica Matilda .
Arena literarã a acordat poetei VICTORIA MILESCU, Premiul Cartea Anului 2016, pentru volumul de poeme
Deriva sentimentelor (apãrut la Editura Betta).
Tot cu acest prilej revista Arena Literarã ºi Asociaþia Difuzorilor ºi Editorilor - Patronat al Cãrþii (ADE-PC) CONCURSUL
NAÞIONAL DE POEZIE RADU CÂRNECI , care se va desfãºura în perioada 15 februarie 15 martie a.c.

Amintirea marelui motan Maciste

al Ardealului batjocorit ºi râvnit de atâþia: Pãi, tu-i soarele ºi marea/ La cine-o fãcut Ungarea/ Pãi, tu-i mila ºi
moºia/ La cine-o fãcut Rusia.
Noi, tineri ºi încurajaþi de aroma galbenã a Odobeºtilor, l-am cântat pânã a venit un cetãþean sobru care se þinuse
dupã noi ºi ne-a rugat (politicos, evident) sã mergem la culcare ºi sã nu-i deranjãm pe oamenii buni din Focºani.
Aºa era Pituþ. Aºa eram noi, cei de atunci pe care astãzi ne judecã prea mulþi.
Prietenul meu Gheorghe Pituþ, alias Pit, alias Maciste, descoperise stelele fixe ale Poeziei. Cele o mie de catedrale/
în pas de front plecau/ spre Dumnezeu.
Cine a fost el, cine este el?
Grav muritor prin metropole,/ încãpãþânat/ ca un podiº transilvan/ voinþa mea poartã un trup/ pe mãrile globului.
ªi ca nu cumva sã credeþi cã am avut un prieten indiferent la ideea de Patrie, aºa cum sunt mulþi scriitori de azi,
bine tipãriþi, bine vânduþi de instituþiile culturale ale statului român democrat ºi echidistant, vã voi dezvãlui cã,
pentru Gheorghe Pituþ, cea mai adâncã Patrie e sângele meu ºi cã, pentru el, Poporul este cel mai mare/ Apoi
urmeazã steaua lui.
ªi, mai ales: Nu pun dispreþ nicicând pe mine/ dar nu îmi pãrtinesc poporul,/ oricum ar fi el e izvorul/ ºi steaua
fixã din vechime.
Nu ºtiu de ce, dar simt cã azi mi-am plãtit o datorie de suflet. I-am scris o scrisoare iubitei soþii a lui Pit, Valentinei
Pituþ. ªi fratelui meu din amintire, marelui motan Maciste.

G.Th.
Popescu

osândit. În labirintul oglinzilor
arcaºii ceþii þintesc rãsaritul.
Pângãrite efigii de crini ºi lebede
negre-n portaluri. Vremi de plâns la icoane.

Vasile Szolga

(urmare din pagina 2)

Roºu

***
Dupã o noapte dominatã de amintiri, soare trapez
încãrunþit . Ecoul unei existenþe fragile. Cã mai trãisem
cândva cu osebire în inima mea convertitã la dezastre,
aceastã întâmplare , pare aievea. Pe care dintre strãzi sã
te caut, Hanna!? În lumina cãrei porþi? Cu disperare,
balanþa trupului meu ºi-un altul fãrã de margini te
cheamã. Cum podul copiii pribegi, pe zimþii rãbdãrii îºi
trece - Ah, hohotul stins al toamnei.

****
Între Kampa ºi Mala Strana, habitaclul singurãtãþii
mele, Certovka Curentul diavolului Însufleþind cu
ora, la tarife acceptabile huma acestui poem apocrif Ce
ne bântuie.
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LIVIU LÃZÃRESCU

Poetul Nichita Stãnescu

Autoportret

Marea expoziþie din ianuarie 2017 de la Sala

Luceafãrul

Constantin Brâncuºi a Parlamentului României a
reconfirmat valoarea excepþionalã a artei lui Liviu
Lãzãrescu, fost discipol al lui Corneliu Baba ºi urmaº al
acestuia la catedra Universitãþii bucureºtene de Arte
Plastice. Admirabil practician ºi teoretician al culorii
(autor al mai multor lucrãri destinate cromaticii), Liviu
Lãzãrescu este deopotrivã un virtuoz al portretului ºi al
peisajului, frecventând totodatã o picturã conceptualreflexivã ce se poate înscrie în modelul estetico-filosofic
al lui Herman Nohl die Gedankenmalerei .

(Titus Vîjeu)
Joc oºenesc
Fetele de la Cãpâlna

Toamna La Mãrtineºti

Supliciu (Calvar)

Horia, Cloºca ºi Criºan

Ecce Homo

Brâncuºi

Anemone
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