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ACTUALITATE

� Ioan Barbu (n. 15 mai 1938), prozator ºi publicist. Membru în Colectivul de redacþie � Florin Costinescu (n. 16 mai 1938), poet ºi publicist. Colaborator � ªerban Codrin
(n. 10 mai 1945), poet ºi publicist. Colaborator � Vasile Cãpãþânã (n. 6 mai 1946), poet, prozator, regizor ºi bioterapeut. Corespondent special la Chiºinãu  � Mihai Antonescu
(n. 2 mai 1951), poet, prozator ºi eseist. Colaborator � Victor Gh. Stan (n. 16 mai 1951), poet ºi publicist. Colaborator � ªtefan Mitroi (n. 5 mai 1956), prozator ºi publicist.
Colaborator.

Florentin Popescu

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

Editorial Autografe
în premierã

Aureliu Goci
Mircea Eliade

Spaþiul ancestral ºi dominantele
mitului urban

(Editura Zodia Fecioarei, Piteºti, 2016)

�În succesiunea generaþiilor de cititori, Mircea Eliade
a rãmas în conºtiinþa publicã, mereu schimbãtoare, ca o
personalitate eflorescentã, ca un lider incontestabil
pentru «generaþia tânãrã» care se poate proiecta în viitor
având rãdãcini de aur în puterea eternã a tradiþiei.�

Dimineþi de poezie la
Casa berarilor din

Buzãu
Sâmbãtã, 21 aprilie 2018, în incinta Casei de

Culturã a Sindicatelor din Buzãu, la Casa berarilor, a
avut loc o nouã ediþie a unei întâlniri de suflet dintre
scriitorii buzoieni ºi invitaþii lor din alte zone
geografice. Gazdele întâlnirii au fost, ca de obicei,
Valeria Manta Tãicuþu ºi Nicolai Tãicuþu. Au onorat
invitaþia pentru aceastã frumoasã acþiune scriitorii
Iuliana Paloda-Popescu ºi Florentin Popescu
(Bucureºti), Dumitru Brãneanu, Viorel Savin ºi Petre
Isachi (Bacãu) ºi Silvia Ioana Sofineti (Slobozia). Din
Buzãu ºi Râmnicu Sãrat au participat scriitorii Mihai
M. Macovei, Emil Niculescu, Gheorghe Oncioiu,
Nicolae Pogonaru, Tudor Cicu, Teo Cabel, Costel
Suditu, Camelia Manuela Sava, Gheorghe Onea
(Cislãu), Gina Zaharia, Mihaela Roxana Boboc,
Laurenþiu Belizan, Petruþa Niþã, Laura Cozma, Lucian
Mãnãilescu, Valeriu ªuºnea (preºedinte UAP Buzãu) ºi
subsemnatul.

Prima parte a întâlnirii a fost dedicatã lansãrilor de
carte. Despre cartea de versuri �Semnul îngerului� a
Iulianei Paloda-Popescu au vorbit Tudor Cicu ºi
subsemnatul. Eu am fost rugat sã-mi prezint în câteva
cuvinte cartea recent apãrutã �ªlefuitorii de cuvinte�.
Urmãtoarea carte prezentatã este a scriitorului buzoian
Florentin Popescu �Povestiri din Anul Cocoºului de
foc�. Acest lucru este fãcut de gazda noastrã Valeria
Manta Tãicuþu. Ultima carte prezentatã, dar nu cea din
urmã, a fost �Colierul de rouã� a lui Mihai M. Macovei.
Ea a fost prezentatã de trei doamne: Camelia Manuela
Sava, Mihaela Roxana Boboc (prefaþatoarea cãrþii) ºi
Irina Miricã, cea care a citit un text scris de Marin
Ifrim. A þinut sã mai spunã câte ceva ºi Tudor Cicu.

Partea a doua a întâlnirii este dedicatã podiumului
poeþilor. Sunt invitaþi sã citeascã din propriile realizãri
toþi cei prezenþi la eveniment. Cei care nu sunt poeþi sau
prozatori au fost rugaþi sã-ºi expunã gândurile referitoare
la ceea ce se întâmpla în grãdina plinã de tihnã a Casei de
Culturã a Sindicatelor. Valeriu ªuºnea a mulþumit pentru
invitaþie ºi ne-a spus cã Galeriile de Artã din Buzãu ne
vor sta oricând la dispoziþie. În calitate de realizator al
emisiunii �Clubul artelor� de la postul local TV �Campus�
ne face invitaþia de a participa la emisiunile sale. ªi ceilalþi
invitaþi au avut aprecieri mãgulitoare referitoare la aceastã
întâlnire. Dl. Florentin Popescu ºi-a exprimat bucuria
revederii cu mulþi autori buzoieni, unii dintre ei fiindu-
i prieteni, având nostalgia evenimentelor de altãdatã.
Mulþumeºte tuturor celor care i-au dat cãrþi ºi este sincer
bucuros de succesele scriitorilor buzoieni. Surpriza a fost
deplinã când i-a revãzut pe scriitorii bãcãuani Dumitru
Brãneanu, Viorel Savin ºi Petre Isachi. Activitatea s-a
încheiat, aºa cum a început, pe un ton vesel, pe fondul
sonor asigurat de o familie de mierle, mai ales atunci
când vorbea dl. Florentin Popescu. Urmãtoarele acþiuni
de poezie la �Casa berarilor� vor avea loc în luna august,
cel mai probabil pe 18.

De mai bine de douã decenii încoace nu contenesc

sã fiu mirat ºi chiar consternat de o maladie care a cuprins
aproape toatã presa româneascã ºi audiovizualul. Este
vorba de o adevãratã plãcere (ca sã nu-i spun voluptate)
a ziariºtilor de a prezenta, uneori în detaliu, evenimente,
întâmplãri, fapte etc. care dau la ivealã numai ºi numai
rãul ºi maleficul din societate, ca ºi cum în România de
azi nu s-ar petrece nicãieri nimic de laudã ori mãcar de
evidenþiat. Ca ºi cum am fi o þarã de infractori, de
criminali, cu instituþii în care ar lucra numai corupþi de
toate gradele ºi calibrele, cu ºosele parcã blestemate sã
devinã locurile în care au loc mereu accidente, cu morþi,
cu rãniþi, cu mijloace de transport distruse ºi cu pompieri
care nu mai prididesc încercând sã le vinã în ajutor celor
care au nevoie de intervenþia lor. Ca ºi cum � chiar ºi la
sãrbãtorile oficiale, cu zile libere pe noi cititorii sau
telespectatorii de rând nu ne-ar mai interesa decât
numãrul celor care au fost duºi la spital din cauza
abuzurilor de alimente ºi bãuturi sau ambuteiajele de pe
drumurile cãtre munte sau mare.

Iei un ziar ori apeºi pe butoanele telecomenzii
televizorului ºi eºti pus la curent cu tot felul de necazuri
ºi nenorociri sau anomalii pentru o societate normalã
(ici s-au fãcut nu ºtiu câte arestãri, motivate desigur,
acolo o mãnãstire este chematã la tribunal pentru cã
stareþul ei a împrumutat mari sume de bani, pe care în
loc sã le foloseascã pentru nevoile lãcaºului le-a cheltuit
la jocuri de noroc; în altã parte drama cutãrei
personalitãþi devine subit subiect de reportaj detaliat, în
care sunt intervievaþi vecini, rude, prieteni; într-un loc
din þarã se produce o alunecare de teren ºi nu-i de ajuns
cã miºcarea asta a pãmântului a produs durere
locuitorilor din casele de acolo, trebuie sã mai vinã ºi
reporterul cu detalii, impresii, aprecieri � evident,
exagerând dacã se poate, fiindcã asta ar produce,
chipurile, ceea ce specialiºtii în mass-media numesc
rating ºi aºa mai departe.

 În acest parcã bine orchestrat cor al avocaþilor rãului
ºi ai maleficului, rar, foarte rar auzi ºi de ceva bun, de
ceva care cu un termen comun se poate numi pozitiv:
construirea unui centru cultural, desfãºurarea unei
manifestãri reprezentative pentru istoria ºi cultura unor
zone din þarã, apariþia ºi lansarea unei cãrþi interesante,
un concurs care a dat la ivealã frumoase ºi promiþãtoare
talente, un spectacol memorabil etc. etc.

Avem mulþi tineri talentaþi în mai toate domeniile, avem
autori de invenþii cotate ca premiere naþionale ºi chiar
internaþionale, avem elevi olimpici ºi sportivi dotaþi de
Dumnezeu cu talent ºi pricepere, dar foarte rar se vorbeºte
în presã despre ei. Trebuie sã se afirme mai întâi în plan
internaþional, sã aducã de acolo medalii ºi distincþii
pentru ca ºi noi, cei de acasã sã le facem cunoscute
virtuþile. ªi atunci ne mai mirãm cã mulþi dintre tinerii
aceºtia cu har ºi studioºi aleg sã-ºi urmeze cursurile
universitare peste hotare, adesea rãmânând acolo
definitiv dupã absolvirea facultãþilor.

Personal, am naivitatea de a crede cã schimbarea
viziunii/viziunilor reportericeºti de azi, prin focalizarea
atenþiei cititorilor ºi telespectatorilor ºi (dar nu numai!)
asupra a ceea ce se întâmplã pozitiv, benefic în þarã ar
influenþa fãrã îndoialã opinia publicã, ar produce o
infuzie de optimism � mai ales în rândul copiilor ºi al
tinerilor, cãrora le-ar stimula în bunã mãsurã sentimentele
de iubire faþã de valorile naþionale, de istorie, de patrie
în ultimã instanþã.

Dar când goana dupã rating (discutabil ºi el, de ce
nu?) ºi când chiar patriotismul a ajuns sã fie cotat de
cãtre unii drept naþionalism, conservatorism, lipsã de
viziune mai largã, europeanã asupra lucrurilor ºi
evoluþiei þãrii în contextul geo-politic actual, cine sã se
mai gândeascã la toate astea?

Avocaþii rãului ºi
ai maleficului

Sãrbãtoriþii noºtri în Luna lui Florar

Romaniþa-Maria ªtenþel
Cãlãtorii pe Uliþa Copilãriei

(Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2018)

Elena Armenescu
Miresme albe

(Editura Mirabilis, Bucureºti, 2018)

A consemnat, Stan Brebenel

�Fiecare anotimp are farmecul lui, dar pentru mine
primãvara este cel mai drag pentru cã Dumnezeu a rânduit
sã mã nasc în luna mai.�

Foto: Lucian Mãnãilescu
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ORELE ASTRALE ALE NAÞIUNII

Procesul Memorandului românilor din Transilvania ºi Ungaria (1892) (III)
� documente �

I.P. Pop

Urmare din numãrul trecut

(Urmare în numãrul viitor)

Contra acestor intenþiuni au fãcut, din partea românilor,
reclamã arhiereii confesiunii greco-orientale ºi ai celei
greco-catolice ºi au ridicat glasul unii dintre deputaþi în
dietã, arãtând nedreptatea ºi siluirea ce ni se face,
atentatul îndreptat contra vieþii naþionale a elementului
român prin aceste dispoziþiuni, care atacã cele mai
scumpe tezaure, limba, pe care o pãstrãm cu atâta
sfinþenie, ca moºtenire lãsatã de strãbunii noºtri, ºi
drepturile noastre religioase ºi culturale.

Reclamele acestea, deºi sprijinite cu rezoane serioase,
au rãmas zadarnice, ºi cu toate cã relaþiunile de
învãþãmânt erau regulate prin articolul de lege XXXVII,
votat de dietã încã în anul 1868, proiectele noi au fost
votate ºi ridicate la valoare de lege.

Creatã odatã legea, învãþãtori ºi ºcolari au fost siluiþi
sã petreacã partea cea mai mare a timpului ºcolar, 18 ore
pe sãptãmânã, cãznindu-se sã înveþe o limbã cu
desãvârºire strãinã pentru dânºii de care nu au nici o
trebuinþã în relaþiunile lor locale. Astfel ºcolile
confesionale au încetat a mai fi aºezãminte de culturã ºi
au devenit niºte focare pentru propagarea limbii
maghiare.

Rezultatul acestei siluiri nu putea sã satisfacã pe autorii
legii, deoarece e lucru peste putinþã, ca copiii de la sate
sã înveþe în ºcoala poporalã o limbã strãinã, pe care nu o
mai aud nicãieri afarã de ºcoalã. De aceea dupã zadarnice
opintiri de zece ani, în anul 1891, s-a creat legea pentru
azilele de copii, prin care copiii începând de la vârsta de
trei ani, sunt siliþi a învãþa limba maghiarã.

Legea aceasta s-a votat cu toate protestãrile
naþionalitãþilor nemaghiare din regatul ungar, dintre care
îndeosebi românii au protestat în numeroase adunãri
poporale contra nemaipomenitului atentat la viaþa
familiarã, care se comite prin scoaterea copiilor de cea
mai fragedã vârstã de sub purtarea de grijã a pãrinþilor.

Nu numai însã cã nu s-a þinut seamã de aceste
protestãri, ci a devenit totodatã literã moartã ºi § 14 din
art. de lege XLIV de la 1868, precum ºi §§-ii prin care se
confirmã dreptul autoritãþilor bisericeºti ºi al
confesiunilor de a alege limba de învãþãmânt pentru
ºcolile confesionale, un drept, care de sute de ani aparþine
numai confesiunilor: limba maghiarã a fost impusã cu
cea mai fãþiºã nesocotire a drepturilor de autonomie,
garantate de legi fundamentale în ºcolile secundare
confesionale române. Astfel contra actelor donaþionale
ºi contra legilor azi în vigoare limba maghiarã a fost
impusã ca limbã de propunere în ºcolile secundare din
Beiuº prin simple dispoziþiuni ministeriale.

Noi românii, o populaþie completã de peste 3 milioane
de suflete, contribuim cu sângele ºi cu averea noastrã
pentru susþinerea statului, nu avem însã pentru înaintarea
noastrã culturalã nici un aºezãmânt susþinut de stat. Nu
avem universitate, ba nici catedre paralele dupã cum a
fost proiectat în anii 1865-1866 ºi ni s-a pus în
perspectivã cu ocaziunea înfiinþãrii universitãþii din Cluj.
Am ajuns atât de departe, încât nici pentru catedra de
limba ºi literatura românã nu mai este iertatã propunerea
în limba geneticã, ba la universitatea din Cluj, provederea
acelei catedre e consideratã ca o insultã adusã poporului
român ºi învãþãmântului superior.

Din banii plãtiþi de noi statul nu susþine pentru
dezvoltarea noastrã naþionalã nici un gimnaziu, nici o
ºcoalã medie, fie comercialã ori economicã, fie barem o
ºcoalã pedagogicã. Ba nu ni se mai dã nici autorizaþiunea
de a înfiinþa noi înºine din propriile noastre mijloace
ºcoli secundare.

Legea pentru egala îndreptãþire, § 26, cuprinde
urmãtoarele dispoziþiuni: �fondatorii vor determina
limba institutelor particulare ºi a reuniunilor�. (A
magánintézetek és egyletek nyelvét az alapitók
határozzák meg). Ni se confirmã deci dreptul de a ne
putea înfiinþa noi, ca confesiuni ori ca reuniuni, ºcolile
noastre ºi de a determina limba în ele. Chiar ºi pentru
ºcolile poporale ni se gãseºte însã pe ici pe colo câte o
vinã, pentru ca guvernul sã aibã pretext de a le preface
în ºcoli comunale, pentru care guvernul poate mai uºor
sã impunã învãþãtori maghiari ºi limba maghiarã. În
vederea aceluiaºi scop se înfiinþeazã în comunele mixte
scoale comunale, ºi românii, care au ºcolile lor
confesionale, sunt siliþi de puterea publicã a statului a
contribui pentru înfiinþarea ºi întreþinerea ºcolii
comunale, pentru ca sã renunþe în cele din urmã de a mai

susþinea ºi ºcolile lor confesionale.
La Arad ºi la Caransebeº românii au stãruit în mai

multe rânduri sã li se dea autorizaþiunea de a înfiinþa
din propria lor avere câte un gimnaziu: guvernul a
refuzat autorizaþiunea sub pretext de nimic ºi cu
învederatã intenþiune de a sili pe români sã-ºi trimitã
copiii numai la ºcolile maghiare, unde preocuparea
de cãpetenie a învãþãtorilor nu e dezvoltarea culturalã,
ci propagarea limbii maghiare ºi a spiritului maghiar.

Pentru ca sã poatã propaga acelaºi spirit chiar ºi
din ºcolile confesionale, autoritãþile ºcolare ale
statului ºi cele administrative protejeazã ºi susþin în
ºcolile poporale ale confesiunilor, învãþãtorii
destituiþi de autoritãþile ºcolare confesionale pentru
abateri grave, dacã ei se disting prin zelul lor întru
propagarea limbii maghiare. Spre a înlesni protejarea
acestor elemente, s-a emis chiar o ordonanþã
ministerialã, prin care se
interzice destituirea unor
asemenea învãþãtori fãrã de
învoirea prealabilã a
ministerului. Astfel se suprimã
de fapt dreptul disciplinar al
autoritãþilor bisericeºti
autonome, ºi li se dã
autoritãþilor politice o putere
discreþionarã în ceea ce
priveºte ºcolile confesionale.

În vederea aceluiaºi scop se
atacã averile fundaþionale
grãnicereºti, cum sunt ale
nãsãudenilor, ale bãnãþenilor
ºi ale celor din Fãgãraº.
Rescriptul emis de ministerul
de culte sub No. 31507/1886
la adresa comitetului-suprem
cu privire la statutele de
manipulare a fondurilor
grãnicereºti la regimentul II.
de Nãsãud, e în contrazicere
vãditã cu documentele date
de Maiestatea Voastrã la 20
Ianuarie 1851, când acel regiment s-a desfiinþat,
precum ºi cu Autograful de la 22 August 1861 al
Maiestãþii Voastre, prin care acele fonduri au fost
recunoscute ca averi exclusiv grãnicereºti, fiind
donate grãnicerilor, care se aflau scriºi în condica
militarã �Grenzgemeinde�.

Proprietarii fondurilor ºi-au fãcut conform acestor
documente instrumentele de manipulare, care iarãºi
au fost aprobate de Maiestatea Voastrã la 23 Martie
1871, ºi pe aceste baze ale dreptului de proprietate
recunoscut de Maiestatea Voastrã s-au folosit
grãnicerii de averile lor pânã în anul 1885, când
guvernul a numit comisar ministerial pentru
administrarea acelor averi, care astfel au fost luate pe
cale politicã din mâinile proprietarilor. De la 1885
încoace averile sunt administrate de guvern prin
comisarul sãu, care a pus la cale facerea altor statute.
Acestea, fãcute în conformitate cu documentele mai
sus amintite, au fost în trei rânduri respinse de guvern.
Desconsiderând drepturile acordate de Maiestatea
Voastrã grãnicerilor, guvernul impune o formã de
statute, prin care averile grãnicerilor devin averi
comunale. Executând acest plan, guvernul, prin o
dispoziþiune nedreaptã ºi ilegalã, a înstrãinat acele
averi de la grãnicerii, care le-au primit drept rãsplatã
pentru alipirea lor cãtre tron ºi rara lor abnegaþiune
patrioticã, ºi le-a dat în folosirea tuturor veneticilor,
care s-au aºezat ori se vor aºeza de aici înainte în
fostele comune grãnicereºti.

Iarã aceasta pentru ca autoritãþile politice sã aibã
putere discreþionarã asupra ºcolilor susþinute din
fondurile grãnicereºti, ºi mai ales asupra gimnaziului
din Nãsãud, pentru care ºi-a rezervat ministerul a
hotãrî limba de propunere contra literelor
fundaþionale.

Aceeaºi procedare s-a inaugurat ºi pentru ca
fondurile grãnicerilor bãnãþeni sã fie înstrãinate de
la adevãraþii lor proprietari ºi folosite pentru scopuri
de maghiarizare.

Ba spre cea mai adâncã întristare a credincioºilor,

chiar ºi ajutorul de stat acordat de Maiestatea Voastrã bisericii
române greco-orientale pentru subvenþionarea preoþilor
sãraci e întrebuinþat azi de guvern spre aceleaºi scopuri. Cu
toate protestãrile sinodului ºi ale congresului bisericesc,
guvernul ºi-a însuºit de a distribui el, prin autoritãþile politice
ºi fãrã de consultarea autoritãþilor bisericeºti acele
subvenþiuni, ca ºi când ele ar fi un fond de dispoziþiune
pentru recompensarea serviciilor politice fãcute de preoþi
greco-orientali. Tocmai de aceea, deºi suma nu e mare,
guvernul e atât de compromis între români, încât el n-a putut
încã sã gãseascã destui preoþi români gata de a primi acest
premiu, pentru ca sã o poatã distribui întreagã.

Aceeaºi procedare s-a inaugurat ºi pentru ca fondurile
grãnicerilor bãnãþeni sã fie înstrãinate de la adevãraþii lor
proprietari ºi folosite pentru scopuri de maghiarizare.

Ba spre cea mai adâncã întristare a
credincioºilor, chiar ºi ajutorul de stat
acordat de Maiestatea Voastrã bisericii
române greco-orientale pentru
subvenþionarea preoþilor sãraci e
întrebuinþat azi de guvern spre
aceleaºi scopuri. Cu toate protestãrile
sinodului ºi ale congresului
bisericesc, guvernul ºi-a însuºit de a
distribui el, prin autoritãþile politice
ºi fãrã de consultarea autoritãþilor
bisericeºti acele subvenþiuni, ca ºi
când ele ar fi un fond de dispoziþiune
pentru recompensarea serviciilor
politice fãcute de preoþi greco-
orientali. Tocmai de aceea, deºi suma
nu e mare, guvernul e atât de
compromis între români, încât el n-a
putut încã sã gãseascã destui preoþi
români gata de a primi acest premiu,
pentru ca sã o poatã distribui întreagã.

Maiestatea Voastrã! Românii ºi-
au pãstrat naþionalitatea în cele mai
grele timpuri ºi o vor pãstra ºi în luptã
cu actualul sistem de guvernãmânt.

Lupta aceasta însã îi opreºte în dezvoltarea lor fireascã, îi
umple de amãrãciune ºi-i înstrãineazã din ce în ce mai mult
de concetãþenii lor maghiari, care, seduºi ºi preocupaþi de
idealuri nerealizabile, au pierdut simþãmântul comunitãþii
de interese, care leagã pe popoarele adunate sub ocrotirea
Maiestãþii Voastre, ºi risipesc puterile statului în zadarnice
opintiri pentru anihilarea a tot ce nu e maghiar în statul
ungar. A fost ºi este o datorie cetãþeneascã sã protestãm contra
acestor opintiri, ºi avem conºtienta de a ne fi fãcut în toate
împrejurãrile datoria aceasta: nouã românilor nu ni se poate
face imputarea, cã am încurajat guvernul în mersul lui spre
povârniºul, în care se aflã, tãcând atunci, când datoria noastrã
era sã ne ridicãm glasul.

Guvernul însã a luat cele mai aspre mãsuri, pentru ca glasul
nostru sã fie înãbuºit, ori cel puþin sã nu strãbatã.

E. Legea de presã a fost croitã anume în vederea acestui
scop.

Deoarece în Transilvania românii sunt în majoritate
precumpãnitoare, guvernul a þinut sã aibã pentru
Transilvania o mai liberã dispunere în ceea ce priveºte presa,
pentru ca cã poatã înãbuºi cu mai multã înlesnire exprimarea
convingerilor.

Transilvania are aºadar nu numai o deosebitã lege
electoralã, ci totodatã ºi o deosebitã lege de presã, mai asprã
ºi contrarã liberalismului.

Prin aceastã lege guvernul a dat procurorilor putere
discreþionarã de a urmãri fãrã de nici un risc presa românã ºi
de a reprima orice exprimare a convingerilor neîmpãrtãºite
de guvern.

Pentru ca sã fie sigur în toate împrejurãrile de succes,
guvernul ºi-a rezervat sã compunã juriile prin ordonanþe
ministeriale în oraºe cu poporaþiune maghiarã. Astfel juriul
din Sibiu, care nu se simþise îndemnat a pronunþa verdictele
dorite de guvern, a fost dizolvat, ºi s-au constituit jurii la
Cluj ºi la Mureº-Oºorheiu, unde juraþii sunt maghiari ºi astfel,
faþã cu ziarele române, judecãtori în propria lor cauzã.
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DIALOGURI CULTURALE LA KM 0

A consemnat Marian Nencescu

Recent, pe 5 aprilie, plenul Academiei ºi-a ales, dupã al doilea tur de scrutin, Preºedintele, în persoana istoricului clujean Ioan-Aurel Pop (63 de ani), în prezent rector
al Universitãþii �Babeº-Bolyai� ºi director al Departamentului de Istorie Medievalã, Premodernã ºi Istoria Artei, aflat azi la al doilea mandat (ales, prima datã, în 2012).
Diferenþa de voturi între actualul Preºedinte ºi al doilea clasat, medicul bucureºtean Victor Voicu, 83 la 51, nu trebuie sã ne mire, ea reflectând mai degrabã plusul de
simpatie pentru un istoric cu un dicurs profund patriotic ºi adecvat vremii actuale. Domnul profesor universitar Pop este membru corespondent al Academiei Române din
2001, fiind , la data respectivã, la doar 46 de ani, cel mai tânãr membru al acetui for al elitei intelectualilor români, iar, din 2014, membru titular. Este absolvent (ºef de
promoþie) al Liceului �Andrei ªaguna�, din Braºov, veritabilã pepinierã de academicieni, 49 dintre absolvenþi fiind primiþi în rândurile nemuritorilor, din 1850 încoace,
dar ºi al Facultãþii de Istorie ºi Filosofie din Cluj-Napoca (din 1985 este doctor în istorie al aceleiaºi Universitãþi, cu o tezã despre Adunãrile cneziale din Transilvania, în
secolele XIV-XVI). Bursier Fulbright, al Universitãþii din Pittsburg-Pennsilvanya (1990-1992), director al Centrului Cultural Român, din New York (1994-95), apoi al
Institutului Român de Culturã ºi Cercetare Umanisticã din Veneþia (2012-2013), Ioan-Aurel Pop este, din 1996 ºi profesor universitar, titular, la UBB, din Cluj-Napoca.Autor
a peste 500 de studii de specialitate, ºi a peste 70 de cãrþi, publicate în þarã ºi strãinãtaste, profesorul Pop este, preocupat de investigarea unor aspecte majore din istoria
medievalã a românilor din Europa Centralã ºi de Sud-est, precum adunãrile cneziale ºi nobiliare româneºti, formaþiunile politice slavo-române din secolele IX-XIV,
raporturile românilor cu vecinii din extra-Carpaþi, infuenþa bizantinã asupra românilor nord-dunãreni, ºi structura etnicã ºi confesionalã a Transilvaniei, în Evul Mediu.
Cãrþi precum Instituþii medievale româneºti între secolele XIV-XVI (1991), Românii ºi maghiarii în secolele IX-XIV (1996, ed. I-a, ºi 2003 ed. a II-a), Naþiunea românã
medievalã (1998), ori Românii ºi România. O scurtã istorie (1998, apãrutã ºi în limbile englezã, italianã, germanã ºi spaniolã) pregãtesc terenul pentru ampla sintezã
Istoria, adevãrul ºi miturile (Editura Enciclopedicã, 2002, ediþia a II-a, în 2014), o replicã la cartea profesorului Boia Istorie ºi mit (1997). Riguroasã ºi academicã, analiza
profesorului I-A. Pop rãspunde punct cu punct acuzelor ºi neadevãrurilor din cartea lui Lucian Boia, menitã sã producã, mai degrabã, �marasm ºi incertitudine�  în rândurile
cititorilor, ºi sã umbrescã eforturile de sãrbãtorire a Centenarului. În opinia lui Ioan-Aurel Pop, românii n-au fost nici un popor malefic, nici unul angelic, ci o etnie
obiºnuitã, �o insulã de latinitate la porþile Occidentului�, chematã câteodatã sã uneascã Apusul catolic ºi protestant , cu  Rãsãritul bizantin. Mai mult, în 1918, românii au
reuºit, printr-un efort unic, sã-ºi adune energiile ºi sã fãureascã statul român unitar. Cu totul, cartea profesorului Pop este un rãspuns demn, constructiv, dar ºi necruþãtor,
la adresa demolatorilor de mituri. �Pentru a fi un istoric autentic, ºi a scrie despre trecut, cercetãtorul trebuie sã fie onest�, afirmã profesorul ºi academicianul Pop,
adãugând: �El nu trebuie sã mintã deliberat�. Modest, firesc în gesturi ºi atitudine, noul Preºedinte al Academiei Române surprinde prin discursul public, deopotrivã
pãtrunzãtor ºi argumentat. Chiar ºi în �bãtalia� academicã a dovedit cã elocinþa este arma sa cea mai redutabilã.

Dornici sã aflãm gândurile sale chiar în zilele fierbinþi ale alegerilor de la Academie, i-am adresat profesorului Ioan-Aurel Pop, în numele cititorilor Bucureºtiului Literar
ºi Artistic, câteva scurte întrebãri, la care Domnia sa a avut bunãvoinþa sã ne rãspundã cu promtitudine.

Marian Nencescu: Domnule profesor, este pregãtitã
Academia Românã sã-ºi asume, în anul centenar 2018,
rolul cultural ºi istoric pe care îl meritã?

Acad. Ioan-Aurel Pop: Sunt câteva instituþii în aceastã
þarã � puþine, dar bune � care, dincolo de orice nepricepere
a autoritãþilor centrale de a chivernisi chestiunea
Centenarului, au ºtiut sã organizeze marcarea cu folos,
cu spor ºi, mai ales, cu demnitate a secolului trecut de la

Marea Unire. De exemplu, Universitatea Babeº Bolyai,
are un program pentru Centenar, elaborat în 2014, ºi
derulat pe perioada 2014-2020. Între aceste instituþii
naþionale-simbol, cea mai importantã pentru forþa
intelectualã a naþiunii este Academia Românã, care
�lucreazã� de ani buni pentru marcarea Centenarului prin
fapte. Academia Românã are � prin Fundaþia Naþionalã
pentru ªtiinþã ºi Artã � marele program de retipãrire ºi de
tipãrire, într-o colecþie de mare eleganþã, pe toþi clasicii
literaturii române ºi, în acest an al Centenarului, a trecut
de volumul cu numãrul 200. Au început deja sã fie trimise
la tipar o mare parte dintre cele peste 20 de volume
elaborate recent ºi închinate istoriei tuturor domeniilor
importante de cunoaºtere (istoria matematicii, istoria
fizicii, istoria biologiei, istoria medicinei, istoria
literaturii, istoria tehnicii etc.) S-ar mai putea detalia zeci
de astfel de programe, congrese, conferinþe, colocvii etc.
Natural, Academia ar fi avut nevoie de un sprijin
substanþial de la buget pentru toate iniþiativele sale ºi nu
a primit un astfel de sprijin în mãsura necesarã. În mod
normal, într-o societate civilizatã , aºezatã, Academia
Românã ar fi trebuit sã coordoneze întreg programul
naþional dedicat Centenarului, pentru cã ea se aflã de
peste un secol ºi jumãtate în serviciul naþiunii române.

M.N.: Suntem �o enclavã latinã la porþile
Occidentului�. Cum explicaþi aceastã sintagmã pe care
aþi folosit-o ºi dumneavoastrã?

Acad. I.A.Pop: Formularea aceasta fericitã îi aparþine �
din câte îmi amintesc � lui Nicolae Iorga, cel care
cuprindea, în vorbe puþine ºi meºteºugite, idei geniale.
Romanitatea sau lumea Imperiului Roman a cuprins
odinioarã trei continente, dar, dintre toate, Europa a fost
nucleul acestei civilizaþii de mare anvergurã. În jurul
Romei eterne s-a ridicat cu timpul un edificiu politic
impresionant. Nu supravieþuiesc decât popoarele capabile
sã-ºi fãureascã state, adicã organisme capabile sã le
ocroteascã, sã le organizeze, sã le fereascã de agresiuni ºi
care sã le dea mãsura potrivitã a vieþii în comunitate. Statul
roman propriu-zis are o existenþã continuã de circa un
mileniu ºi un sfert, dacã facem abstracþie de Imperiul
Roman de Rãsãrit (476-1453), care a mai dãinuit un
mileniu (330-1453) sub acelaºi nume oficial (de Imperiul
Roman) ºi cu cetãþenii sãi numiþi tot romani (romei). Astfel
statul roman, sau de model roman, a trãit, fãrã întrerupere,
circa 2 250 de ani (douã milenii ºi un sfert), caz unic în
istoria lumii. Vag ºi mitic, se spune cã secretul acestei
longevitãþi sunt cumpãtarea ºi spiritul de sacrificiu, bazate

pe credinþa cã nimic durabil nu se poate obþine pe lumea
asta fãrã muncã ºi fãrã jertfã. Astfel, de exemplu, se vede
cum Roma regalã s-a fondat, la 753 î. Hr., pe sângele fratelui,
Remus, Roma republicanã, la 509 î. Hr., pe sângele fiilor
lui Brutus, iar Roma imperialã, la 44 î. Hr., pe sângele
tatãlui, Caesar. ªi poporul român a pãstrat aceastã credinþã,
reflectatã în povestea genezei Mãnãstirii Argeºului, în
legenda meºterului Manole: cuprinderea corpului Anei în

zidul mãnãstirii aratã cã nimic durabil nu se poate obþine
fãrã sacrificiu. Statul roman a pornit de la un mic oraº ºi a
ajuns sã domine toatã Peninsula Italicã, sã cucereascã
întreg Bazinul Mediteranei ºi sã se întindã apoi, dupã nici
un mileniu de existenþã, pe trei continent. Mai întâi,
romanii au purtat rãzboaie de apãrare cu etruscii, cu galii,
cu grecii ºi cu punii (fenicienii de la Cartagina, care
împânziserã Mediterana cu propriile colonii). De
rãzboaiele cu etruscii (situaþi cu baza în Toscana de azi,
numitã atunci Etruria) se leagã numele eroilor romani
Horatius Cocles � care a apãrat un pod peste Tibru, în faþa
întregii armate etrusce, condusã de regele Porsenna �ºi
Mucius Scaevola � cel care ºi-a ars mâna dreaptã pe o
fãclie, fãrã sã dea vreun semn de durere, spre a- ºi dovedi
curajul ºi demnitatea înaintea aceluiaº rege. Conflictul cu
galii jefuitori ai Romei a scos în prim plan persoana
cãpeteniei Brennus, plãtit în aur de romani ca sã ridice
asediul; când romanii au reclamat falsificarea greutãþilor
de mãsurare a cantitãþii de aur, Brennus ºi-ar fi aruncat
sabia pe talgerul cântarului, strigând: Vae victis! (�Vai de
învinºi�). Ofensa a fost însã îndatã rãzbunatã de Marcus
Furius Camillus, purtat în triumf de patru ori ºi socotit al
doilea întemeietor al Romei. De mare impact s-au dovedit
rãzboaiele punice, în vremea cãrora generalul cartaginez
Hannibal (cu ai sãi elefanþi africani trecuþi în Europa) a
supus o mare parte a Italiei ºi a ameninþat Roma (Hannibal
ante portas!, adicã �Hannibal înaintea porþilor!�, strigau
îngroziþi romanii). Rãzboaiele clasice de cucerire duse de
romani au fost cele cu etruscii, sabinii, samniþii ºi latinii,
pentru înstãpânirea lor asupra centrului peninsulei; apoi
cu grecii, pentru ocuparea sudului Italiei, numitã de atunci
�Grecia Mare�; nordul a fost preluat în urma luptelor cu
galii, regiunea numindu-se �Galia cisalpinã� sau �Galia
de dincoace de munþi�; în fine, bazinul Mediteranei a fost
înglobat Romei într-un interval de douã secole ºi jumãtate
(270-30 î. Hr.), în timpul republicii, când s-a atins ºi
apogeul dezvoltãrii statului roman. Fireºte, imperiul a
crescut mereu pânã în secolul al doilea d. Hr., dar se intrase
deja în faza decãderii. Maxima extensiune a statului roman
s-a atins în timpul lui Traian (98-117 d. Hr.), când puterea
Romei se întindea pe trei continente, de la Oceanul
Atlantic, în vest, pânã la Tigru ºi Eufrat, în est, ºi din
nisipurile fierbinþi ale Africii, în sud, pânã în ceþurile reci
ale Britanniei în nord. Marea Mediteranã ajunsese în �lac�
al Romei ºi era aºa numitã Mare Internum sau Mare
Nostrum. Din marea latinitate orientalã, plinã de vigoare
cândva, nu au mai rãmas decât românii. Astfel, ei au datoria

�sã- ºi poarte rangul� � cum spuneau cândva înaintaºii
noºtri � ºi sã dovedeascã un lucru esenþial, anume cã duc
cu sine un mesaj de înaltã culturã ºi civilizaþie, bazat pe
clasicismul greco-latin ºi pe creºtinism.

M.N.: Cum e corect, geopolitic, România, sau Þara
Româneascã?

Acad. I.A.Pop: Ambele denumiri sunt la fel de corecte,
sunt sinonime ºi aproape la fel de vechi. Haideþi sã ne

amintim ce înseamnã England, sau ce înseamnã
Deutschland! Înseamnã �Þara Englezeascã� ºi,
respectiv, �Þara Nemþeascã� (�Þara
Germanilor�). Este drept cã noi zicem Anglia,
respectiv, Germania. Dar poate sã spunã cineva
cã denumirile acestea sunt diferite una de alta,
sau cã este de preferat una alteia? La fel este ºi
cu denumirile despre care aþi întrebat. Românii
au folosit denumirea de Þarã Româneascã din
vechime. Toate þinuturile unde erau români
purtau acest nume cople- ºitor de frumos � cum
a scris tot Iorga � de � Þara Româneascã�. Dintre
zecile de þãri româneºti � numite uneori de strãini
Valahii sau Romanii � s-a nãscut Þara

Româneascã, cea mare, cãrora intelectualii moderni din
secolul al XIX-lea au preferat sã-i spunã oficial
�România�, tot dupã un nume vechi ...

M.N.: Care este proiectul dumneavoastrã cel mai de
suflet pentru viitorul apropiat?

Acad. I.A.Pop: Proiectul meu personal este o carte pe
înþelesul tuturor despre latinitate în general ºi despre
latinitatea românilor în special. Mi se umple sufletul de
amãrãciune când vãd cã � în anumite cercuri chiar
intelectuale, cu anumite pretenþii � toatã strãdania
demonstrativã de la cronicari, de la Cantemir ºi de la ªcoala
Ardeleanã încoace, pânã la Xenopol, Iorga, Pârvan,
Brãtianu, Panaitescu, istoricii din familia Giurescu,
istoricii din familia Daicoviciu etc. este pusã la îndoialã,
este terfelitã ºi hulitã. ªi nu de cãtre istorici ºi filologi de
marcã, ci de cãtre unii amatori, cuprinºi de gândul
nãstruºnic ºi fãrã rost cã, dacã am fi daci ºi traci, am fi mai
neaoºi, ºi mai valoroºi, mai demni de stimã ºi de respect în
lume. Ceea ce este absurd, fiindcã prinºi de asemenea idei
ne semnãm doar certificate de pauperitate intelectualã, ne
arãtãm neputinþa spiritualã ºi ne depãrtãm de orice
credibilitate ºtiinþificã. Proiectele mele instituþionale sunt
legate de soarta Universitãþii ºi a Academiei, instituþii care
sunt pentru mine precum omoloagele lor fondate în urmã
cu mii de ani de Platon ºi de Aristotel. Acestea sunt proiecte
colective ºi depind de forþa noastrã de solidaritate, de
puterea de a ne angaja în întreprinderi comune, trainice ºi
serioase. Dacã reuºim sã ridicãm educaþia ºi cercetarea,
atunci aceastã þarã va avea ºansa unei revigorãri nu numai
pentru încã un secol, ci chiar pentru un mileniu, dacã
omenirea va mai dãinui pânã atunci. Altminteri, ne vom
stinge treptat, ne vom afunda în anonimat ºi ne vom topi
în neamuri mai active ºi mai viguroase, aºa cum s-a
întâmplat mereu în istorie. Un vechi cântec patriotic
românesc, azi aproape uitat, avea câteva versuri
mobilizatoare: �În cartea veºniciei scrie/ Cã þãri ºi neamuri
vor pieri,/ Dar mândra noastrã Românie etern, etern va
înflori!�. Aceastã formulare le pare multora dintre
contemporani naivã ºi egoistã, dar cu asemenea gânduri
simple se fãcea educaþie odinioarã. Asemenea educaþie
insufla nu spaime triste e ºi dorinþa de a-þi lua lumea în
cap, ci încrederea în viitor, însufleþire ºi poftã de viaþã.
Evident, azi sunt necesare alte metode, dar rezultatul lor
ar trebui sã fie acelaºi: sã insufle dragoste de viaþã ºi de
þarã, pentru ca lumea întreagã sã meargã mai bine.

În anul Centenarului � un istoric
de prestigiu în fruntea Academiei

Române: Ioan-Aurel Pop
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SCRIITORI DE IERI, SCRIITORI DE AZI

Poemele  lunii  maiDelavrancea, scriitorul patriot

Cu palmele de var

Despicã-þi cale-ngustã prin luturi ºi cãderi,

pe crusta cenuºie din somnurile sparte,
adaugã alinare pe tâmpla mea: un ieri,
un vesel azi, un mâine ºi-un departe.

Cu braþe însorite apleacã-te spre mine �
ocean cãrunt, târziu, fãrã hotar �
pe valuri înnoptate de toamne te voi þine
deasupra, neatinsã, cu palmele de var.

Elegie

Sunt pleoapele grele de-a umbrelor silã

ºi carnea amarã de sens interzis �
de zgomot, de fum, de carbon, de argilã,
de feþe pictate în griuri, închis.

ªi doare auzul de vorbe-mplântate
ca faruri în noaptea de glod cântãtor �
ºi piere lumina-n perdele lãsate,
ºi vorbele spuse vreodatã mã dor.

Zi de ploaie

În mine-i un ecou al cerului flãmând �

o inimã sculptatã de fulgere cândva,
umbrã cu ochi orbi ºi sânge blând,
un cãlãreþ rostogolit de tunete din ºa.

Plescãie clipa ca un ciocan în puls,
cad sãnii negre în abis de var,
cerul e un uger de ploaie nemuls �
clopotele-n paltini bat arar...

Coman Sova,Pe 29 aprilie 1918, dimineaþa,

se stingea, la Bucureºti, George
Coºbuc. În aceeaºi zi, la miezul
nopþii, închidea ochii, rostind
premonitoriile cuvinte: �Sã dea
Dumnezeu sã se întâmple ce am
vrut eu�, Barbu ªtefãnescu
Delavrancea (n. Bucureºti, 11
aprilie 1858) dupã ce, cu doar
câteva zile mai devreme, la 2

aprilie, scrisese pentru gazeta sa de suflet, România, un
ultim îndemn-apel adresat celor care mai încercau sã
salveze câte ceva din dezastrul
naþional, ce a însemnat intrarea þãrii
în rãzboiul mondial, fãrã o pregãtire
logisticã corespunzãtoatre: �Dragi
ostaºi, smeriþi ºi credincioºi steagului
nostru, nu uitaþi cã în cutele lui
zdrenþuite, fluturate de viteji ºi de
gloanþe, se adãposteºte sufletul
României � (Emilia ªt. Miclescu,
Delavrancea, om, literat, patriot,
avocat, Bucureºti, Ed. Cugetarea
Georgescu-Delafras, 1940, p. 129). Era
punctul final al unei opere de o viaþã
dedicatã chestiunii naþionale (dupã
titlul unei conferinþe omonime, rostite
la Ploieºti, pe 19 decembrie 1893, ºi
publicatã la Tipografia Voinþa
Naþionalã, Bucureºti, 1894), în care
Delavranmcea îºi încheia pledoaria
cu speranþa cã: �În curând conºtiinþa
neamului românesc va covârºi ºi va
alunga pe cei care ne compromit prin inepþie ºi
umiliaþiune � (op.cit., p. 55).

Dacã la sfârºitul de veac XIX problema naþionalã, ºi,
implicit, soarta celor 3 milioane de români ardeleni, nu
era decisã, acest lucru se datora, susþinea Delavrancea ºi
faptului cã: �Un popor care stã într-o continuã revoluþie
(de la 1848 încoace � n.n.) nu poate fi învins, ºi cu atât
mai puþin cucerit. Cucerirea devine un fapt împlinit, o
realitate istoricã când cel invadat se pleacã ºi renunþã la
viaþa proprie� (ibidem, p. 46). Cu atât este mai trist sã
constaþi acest adevãr, cu cât, citãm: �Se gãsesc în Parlament
miniºtri care declarã cã românii sunt cuceriþi, iar ungurii
cuceritori (sublinierile aparþin lui Delavrancea însuºi!).
Dar asta e o trãdare de neam, o ruºine, o crimã moralã pe
care o comit ei (Aplauze) � (ibidem, p. 49).

Tot despre trãdare, despre lipsa de sentimente
patriotice ºi despre crima de a lãsa ostaºii pradã suferinþei
ºi deznãdejdii scria, în iunie 1917, Delavrancea, dupã
ce, renunþând la tihna cãminului, cutreiera frontul ºi
spitalele Modovei, împãrþind daruri ºi îmbãrbãtându-i
pe ostaºi: �La spitalul din Coþofeneºti (de pe malul
Trotuºului � n.n.), am împãrþit 10.000 de þigarete. Am
vãzut pe eroii noºtri, sãracii! Toþi rãbdau, nici unul nu
se plângea� (Emilia Milicescu, op.cit., p. 129), Dezamãgit
de trãdarea colonelului Alexandru Sturza (care, la 6
februarie 1917, împreunã cu aghiotantul sãu,
locotenentul C. Wachmman, au dezertat de pe front,
trecând în tabãra germanã � n.a.), Delavrancea noteazã:
�Un Sturza a trãdat chestiunea naþionalã pe timp de
pace ( Delavrancea se referã la discursul, din 1892, al lui
Dimitrie A. Sturza � 1883-1914 �, fost de 4 ori prim-
ministru al României, ºi preºedinte al Academiei Române
între anii 1882-84, care afirmase, în Parlament, cã între
Carpaþi ºi Dunãre nu existã chestie naþionalã .
�Ascultându-l, un trãsnet cãzu asupra capului meu. Am
rupt imediat legãtura cu Partidul Liberal. Cum de am
putut rãbda un asemenea ºef ?� � n.a.), ºi tot un Sturza,
fiul lui Mitriþã, a trecut la vrãjmaº în vreme de rãzboi�.

Semnificativ, nu doar prin discursuri publice, ori prin
viu grai, îºi susþinea Delavrancea adeziunea pentru
problema naþionalã, ci, inclusiv, prin scrisul sãu. Iatã ce
declara, la 9 iunie 1917, în Parlament: �Eu sunt un biet
om cu o idee fixã � chestiunea naþionalã. În mai tot ce
am gândit ºi am scris, schiþe, nuvele, studii, drame, am
slujit aceastã idee� (Milicescu, ibidem, p. 148). O
afirmaþie cu totul în acord cu ce rostise, în urmã cu douã
decenii, la 28 aprilie 1898, în acelaºi Parlament al
României: �Sunt oameni care se zbuciumã o viaþã
întreagã conduºi de un ideal curat. Eu pentru chestiunea
naþionalã am fãcut tot ce am putut ºi pentru nimic în
lume n-aº uita-o�. Iar dacã, dupã douã decenii,
Delavrancea n-a putut uita afrontul politic adus þãrii de
fostul deputat ºi ºef de partid liberal, cu atât mai mult, în
literaturã, a acþionat dupã convingeri, iar nu dupã
interese.

Altfel, a scris mult ºi cam de toate, �uitând uneori sã
mai punã ºi punct avântului sãu�, cum bine observa N.
Manolescu, în mai bine de 3 decenii de activitate
publicisticã, începutã în 1878 cu placheta de versuri
Valea Lungã, ºi sfârºitã, cu o ultimã culegere de basme,
Norocul dracului, în 1916, Dacã astãzi Delavrancea ne
apare mai degrabã ca un autor de �raftul al doilea� (N.
Manolescu, Cinci secole de literaturã, Piteºti, Ed. Paralela
45, 2008, p. 488), iar nu ca un ºef de ºcoalã literarã, cum
ar fi meritat, este ºi pentru cã aceastã evaluare negativã
face parte din spiritul nostru demolator. Scriitor
enciclopedic, baroc ºi, pe alocuri excesiv, Delavrancea a
evoluat în atmosfera post-eminescianã a sfârºitului de

veac XIX, dominatã de zolism (�un
fel de literaturã shakespeareanã, dar
ceva mai ºtiinþificã�, cum însuºi o
caracteriza), da ºi de poporanism,
naturalism ºi de alte curente la fel
de sumbre ºi fataliste, departe de
inovaþiile literare ce-ºi anunþau
prezenþa prin glasul ºi opera mult
dezavuatului Macedonschi.

Aºa se face cã opera literarã
vastã, alcãtuitã din basme (�fãrã
origine folcloricã certã�), reunite în
culegeri precum Neghiniþã,
Norocul dracului, Moº Crãciun
etc., cãrþi pentru copii (Bunicul,
Bunica, Boacã ºi Onea, Micuþii
etc.), coexistã cu o literaturã zolistã
(Paraziþii, Zobie, Milogul,
Trubadurul etc.), ori poporanistã
(Sultãnica), dar ºi cu ample
construcþii dramatice (trilogia Apus
de soare � Luceafãrul � Viforul,

1909-1910), ori exerciþii dramatice ratate (cum ar fi piesa
Irinel, un fel de Mioara lui Camil Petrescu, avant-la-
lettre, de a cãrui cãdere Delavrancea îi acuza la pachet
pe toþi adversarii sãi politici ºi literari, cu cronicarii
dramatici ºi cu actorii care nu ºi-au învãþat bine rolurile,
în frunte) totul culminând cu La Bruyere � ana nuvelã
Hagi Tudose, unde fixeazã �tipul clasic� al zgârcitului,
dar nu al unui avar oarecare, ci, cum remarca ºi G.
Cãlinescu, al unuia �curat nebun�, depãºindu-i prin
avariþie pe Euclio, al lui Plant, pe Harpagon, al lui
Molière, ori pe balzacienii Grandet ºi Gobsek. Asta nu l-
a împiedicat pe G. Cãlinescu sã-ºi creeze propriul avar,
în personajul Moº Costache, din romanul Enigma Otiliei,
un Hagi Tudose mai adaptat vremurilor capitaliste.

Despre teatrul istoric al lui Delavrancea s-a spus, pe
bunã dreptate, cã este capodopera sa. Asta deºi, în epocã,
ºi mai târziu, nu au lipsit criticile ce vizau, ba calitatea ºi
autenticitatea costumelor (comandate la Viena!), ba jocul
actorilor, cu C. Nottara, Ion Manolescu, Marioara Ventura
ori Petre Liciu, în frunte, ºi chiar �erorile� de datare ºi
interpretare istoricã pe care �scrupulosul� Delavrancea
le-a scãpat, în goana sa de a reda chestiunea naþionalã.
Astfel, când, dupã bãtãlia cu leºii, bãtrânul voievod se
întoarce acasã victorios, dar rãnit (�Straºnic rãcnea leul
Moldovei, de vuia valea ºi codrii�, rosteºte, în admiraþie,
un boier), discuþia cu soþia sa, Maria, capãtã un ton
solemn, nefiresc: �� Ce te doare, pãcatele mele ? � Nimic
pe domnul Moldovei ºi toate pe ªtefan Muºatin, fiul lui
Bogdan�. În intimitatea cuplului domnesc, tot despre
Moldova se vorbeºte, de parcã n-ar mai exista alt subiect
decât loialitatea leºilor ºi nesaþul turcilor (!). Mai târziu,
nepotul ªtefãniþã (Viforul) comparat pe nedrept cu Richard
al III-lea de Shakespeare, se repede la boieri ºi îi taie ca
pe vite, rostind aprig: �Legea sunt eu�, în vreme ce lui
Petru Rareº (Luceafãrul) îi e de ajuns sã batã la poarta
Sucevei, cã toþi boierii ºi curtenii sar sã-l ridice pe tron.

Cu totul, Delavrancea rãmâne în literaturã exponentul
aripii þãrãneºti (�Am dreptul ºi onoarea a vã spune: - Da,
sunt þãran ºi sunt la prima generaþie a neamului care a
învãþat carte�, rostea el în 1894, într-un discurs maraton
întins pe douã zile (!), îndreptat culmea, contra lui Titu
Maiorescu, cel despre care afirmase cu doar câþiva ani
înainte: �El era cel mai desãvârºit din toþi câþi au
vorbit!�). Aºa se explicã ºi interesul, chiar obsesia sa,
pentru folclor (discursul de recepþie, de la Academie, din
1912, s-a numit chiar Din estetica poeziei populare �
n.a.), susþinând, la Universitate, un vremelnic Curs de
folclor, primul de acest gen de la noi. Între tezele sale
originale regãsim ºi câteva observaþii despre doinã, specie
al cãrui nume ar veni, susþine Delavrancea, din daina
lituanianã (s-ar putea chiar sã fie invers � n.a.).

Cu precizarea cã Barbu Delavrancea a demisionat din
Partidul Liberal din motive legate de chestiunea
naþionalã, respectiv reîntregirea ºi unitatea politicã a

þãrii, apropiindu-se, ulterior, de miºcarea �tãkistã�,
urmând pilda unui alt mare orator al vremii, �Tãchiþã
Gurã-de-Aur�, respectiv Take Ionescu (1858-1922),
alãturi de care a militat, în Parlament, pentru intrarea
României în rãzboi, alãturi de Antantã, vom observa cã
astãzi idealurile în care a crezut generaþia Unirii, în
numele cãreia a scris ºi a militat ºi Delavrancea, pur
desuete. A vorbi despre sentimentul de dragoste ºi
devotament faþã de þarã, pare un curaj, câtã vreme noul
patriotism cere ca fiecare sã-ºi facã treaba ºi sã activeze
la locul lui. Aparent, nu printr-o trãire subiectivã, chiar
ºi exprimatã artistic, în opere literare, filosofice ori
culturale, ne rostim gândurile ºi sentimentele faþã de
entitatea istoricã, care sunt patria ºi poporul. Evitarea
acestui subiect, prin trecerea lui sub obroc, alãturi de
alte �isme� dãunãtoare precum patriotism, naþionalism
ori xenofobism, este o greºealã. În realitate, aºa cum avem,
din construcþia geneticã, un anume patriotism cognitiv,
a exprima acest sentiment, inclusiv în plan afectiv,
emoþional, este firesc. Lipsa lui, anomalia lipsei de
patriotism, nu e dovadã de evoluþie, ci, din contrã, o
traumã sufleteascã, o traumã greu de explicat ºi justificat.
ªi totuºi, de ce literaturile naþionaliste ºi patriotice
produc fiori în era globalizãrii? Rãspunsul ni-l dã Tudor
Vianu care observa, cândva, cã termenul globalizare este
mai degrabã economic, iar nu cultural. A transforma un
fenomen difuz ºi aleatoriu, cum e cel literar, într-o formã
de globalism, este o anomalie. Barbu Delavrancea e
naþional nu pentru cã ªtefan cel Mare vorbeºte
moldoveneºte cu accent muntenesc, ci pentru cã exprimã
un adevãr etern: �Patruzeci de ani am dus þara cu noroc...
ªi am s-o duc ºi când voi muri ºi dupã ce se va pecetlui
piatra deasupra mea!�. Demn, uman ºi etern, ªtefan cel
Mare, în viziunea lui Delavrancea, e esenþa neamului de
þãrani, emancipaþi de Cuza Vodã, la 1864. Este diata de
la care nu s-a abãtut în viaþã feciorul cãruþaºului ªtefan
Tudoricã, din mahalaua bucureºteanã a Orzarilor.

Marian
Nencescu
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DIALOGURI CULTURALE LA KM 0

A consemnat Florentin Popescu

�Am aspirat doar la titlul de poet, restul în
materie de adjective este treaba viitorului� (II)

Seniorii literaturii noastre

Florin Costinescu Urmare din numãrul trecut

F.P.: În ce mãsurã experienþa de jurnalist este beneficã
pentru scriitor? Ai lucrat prin mai multe redacþii. De
care dintre ele te-ai simþit cel mai apropiat ºi de ce?
Vorbeºte-ne apoi,te rog, despre împrejurãrile în care ai
reuºit sã debutezi într-o publicaþie literarã centralã, la
care aspirai, dupã cum ai mãrturisit deja...

F.C.: Ca sã-þi rãspund la întrebare voi spune cã
jurnalismul îl ajutã pe scriitor prin faptul cã îi întreþine
exerciþiul scrisului în momentele în care nu face literaturã
- prozã sau poezie, apoi, el consituie o sursã continuã de
subiecte, idei, viziuni, oferã, uneori, într-un fel, ºi de
soluþii de abordare artisticã,dacã scriitorul este capabil-
prin senzorii lui secreþi-, sã le recepteze, însã. Adaug ºi
faptul cã în plan material, gazetãria asigurã scriitorului
sumele destinate traiului zilnic, ceea ce este foarte
important, chiar ºi o pensie, spre final. Sunt exemple
célèbre de scriitori care nu si-au îngãduit sã ignore
jurnalismul curent... În ceea ce mã priveºte, am început
sã practic jurnalismul, dar numai în calitate de
colaborator, încã din anii studenþiei, mãrturie stând azi
pentru aceastã afirmaþie colecþia revistei Viaþa
studenþeascã din anii 1959-1964. N-am evitat-o nici pe

surata ei mai mare, publicaþia de tiraj Scânteia
tineretului, care mi-a acordat ºi un premiu, unde erau
redactori pe vremea aceea poeþii ªtefan Iureº ºi Ion Brad.
Mai trona acolo neuitatul Iosif Sava... Menþionez faptul
cã într-una din vizitele mele la Viata studenþeascã, pentru
a propune publicarea unor poezii, l-am întâlnit pentru
prima oarã - pe post de redactor - pe poetul Marin Sorescu
aflat atunci la prima lui carte, Singur printre poeþi...
Jurnalismul, ca profesie, am început sã-l practic imediat
dupã absolvirea facultãþii, la fostul ziar regional Steagul
roºu, apoi, dupã reforma administrativã survenitã, am
fost transferat la ziarul Teleormanul, al noului judeþ cu
acest nume. Aici am avut ocazia sã iniþiez ºi sã susþin o
paginã lunarã pentru încurajarea talentelor locale
intitulatã Teleormanul literar. Voi trece apoi prin redacþia
ziarului Munca, unde l-am avut coleg pe Mircea
Iorgulescu, la început de carierã criticã, ºi pe dramaturgul
Mircea M. Ionescu, atunci reporter sportiv. Fulgerãtor,
ºi-a fãcut apariþia în aceastã redacþie ºi prozatoarea Dana
Dumitriu... A urmat pentru mine alt popas gazetãresc
numit ziarul Satul socialist, unde am fost coleg cu
romancierul Petru Vintilã. Fiecare din aceºti ani a
însemnat sute de articole scrise, cu concesiile de rigoare,
dar - în paralel -, cã tot este azi în vogã acest cuvânt, ºi un
numãr însemnat de poezii, unele rãmase în manuscris,
altele publicate în revistele literare ale timpului si
ulterior reluate în volume... Ultima perioadã de gazetãrie,
de circa 20 de ani, se leagã de revista Contemporanul,
unde am fost publicist - comentator... Am primit oferta
de a lucra la aceastã revistã de mare prestigiu prin criticul
literar Laurenþiu Ulici, care într-o zi luminoasã pentru
mine m-a abordat scurt cu întrebarea: Accepþi?, la care
am rãspuns pe loc: Mai întrebi? Mi s-a deschis, evident
o perspectivã nouã, cu alte exigenþe, cu alte tipuri de
colaboratori. Ultimul director al revistei pe care l-am
avut cu puþin timp înainte de a ieºi la pensie a fost marele
scriitor Dumitru Radu Popescu... Obiºnuit sã iau lucrurile
în serios, ca sã-þi rãspund la întrebarea pusã, am cãutat sã
fiu util, la un nivel nu numai satisfãcãtor, tuturor redacþiile
prin care am trecut, cele mai apropiate fiindu-mi Steagul
roºu, simbolizând primul pas, ºi Contemporanul, pentru
tot ce mi-a cerut profesional ºi am reuºit sã-i dau la rându-
mi... Dar sã trecem la capitolul �debuturile mele
literare�... Debutul în revistã s-a întâmplat, dupã multe
tatonãri, în revista Luceafãrul care luase locul Tânãrului
scriitor, publicaþie care ºi-a încetat activitatea, bãnuiesc
conform unor cerinþe politice ale momentului. Tinerii
scriitori ai vremii elevi, studenþi, muncitori cu veleitãþi
literare, îºi visau apariþia în aceastã proaspãtã revistã
Luceafãrul condusã de poetul Mihu Dragomir la rubrica,
celebrã atunci, Steaua fãrã nume. Într-o dupã amiazã, pe
când mã aflam pe holul redacþiei, pentru a mã interesa de
soarta poeziilor mele aflate déjà de un timp în redacþie,

vine spre mine un domn, era chiar Mihu Dragomir, l-am
recunoscut imediat, care mi s-a adresat astfel: Gata,
sãptãmâna asta apari! Faþa mi s-a luminat deodatã, ca la
scânteierea bruscã a unei comete norocoase, dar n-am
ezitat de a continua astfel: �Vã cred domnule Mihu
Dragomir, dar numai dacã îmi spuneþi ºi cum mã
numesc�... La care, el m-a întrebat zâmbind: �Nu eºti
Florin Costinescu?� �Ba da�, am rãspuns ºi bucuros ºi
emoþionat! Nu ºtiu cum au trãit, la rândul lor, alþi tineri
scriitori, aflaþi în pragul debutului, momentele
asemãnãtoare! Poate altfel... Eram în culmea fericirii,
apãream într-o revistã a Uniunii Scriitorilor, mã alãturam
- ºi eu, mai vechilor debutanþi la aceeaºi rubricã, poeta
Constanþa Buzea fiind cea care a inaugurat-o cu o poezie,
mi se pare, Drumul gãzarului, dupã numele strãzii pe
care locuia, situatã într-o margine de Bucureºti. Se
obiºnuia pe atunci ca debutanþii revistei sã fie invitaþi
periodic la redacþie pentru discuþii privind creaþia ºi
lecturile lor.

F.P.: Dar editorial cum ºi când ai ieºit în lumea literarã.
Cum s-a produs evenimentul, unii, vorba aceea, niºte
cronicari, au sesizat faptul cã prima carte þi-a apãrut

târziu la 34 de ani...
F.C.: Da, am fost un întârziat, n-am excelat în bãtutul

pe la uºi înalte... Cel care a fãcut aceastã remarcã - 34 de
ani-a fost criticul Hristu Cândroveanu într-o cronicã
apãrutã în România literarã. Reproduc începutul
acesteia:� Debutând fãrã grabã, la 34 de ani, cu Adierea
tãrâmului�(1972), Florin Costinescu îºi rânduieºte
verbul sub imperiul timpului curgãtor. Heraclitean, din
unghi filosofic, dar nu sub semnul luciditãþii ce constatã
numai, ci sub acela al spiritului neliniºtit în esenþa sa
umanã: �soarele rãsare.../zile trecute.../ soarele apune.../
zile rãmase...�. Este motto-ul cãrþii, copiat din calendar,
pur ºi simplu, dar trecut prin unda poeziei, care îi conferã
regim liric, incontestabil. Sintagma din urmã, �zile
rãmase� � fãrã a fi simþitã ca o ameninþãtoare sabie a lui
Damocles, - înfioarã, totuºi, în conºtiinþa efemeritãþii ºi
ireversibilitãþii fiinþãrii noastre!� În ceea ce mã priveºte
acest �fãrã grabã� l-am considerat ºi cu ani în urmã, dar
ºi acum, ca fiind un diagnostic exact. Am dedus � fãrã
ajutorul cuiva - cã ºi în poezie, ca ºi în domeniul altor
arte, autorul nu se aflã în competiþie cu nimeni, doar cu
el însuºi. Poate cã dacã mã �grãbeam� poetul rafinat care
a fost Alexandru Lungu nu ar fi descoperit în cartea mea
de debut(redactor Gabriela Negreanu)�o forþã de
transfigurare liricã destul de rar întâlnitã în debutul
ultimilor ani, cu un tonus susþinut ºi o iradiere unitarã�,
cum apreciazã într-o recenzie apãrutã în revista Viaþa
româneascã,1972.

F.P.: Cititorii poate doresc sã afle câte ceva despre
prieteniile ºi prietenii tãi literari, ce amintiri ai despre
vechile cenacluri de altãdatã?

F.P.: Prieteniile literare sunt de un tip special, au (nu
toate)un conþinut superior celor obiºnuite, sau de altã
naturã, exclud interesele mãrunte, de conjuncturã,
manevrele de culise, de obicei tenebroase ºi îndeobºte
dezavantajându-i pe ceilalþi. Istoria literaturii etaleazã
prietenii între scriitori exemplare pe care le evocãm cu
pioºenie din dorinþa fireascã de a sensibiliza o situaþie
in prezent lacunarã în domeniu. Într-o lume în care
egoismul, teama de celãlalt, goana pentru câºtigarea de
vizibilitate primeazã, iar evaluarea fiecãruia pe baza unor
criterii solide a sucombat, prieteniile, nu numai cele
literare desigur, nu-ºi mai gãsesc locul, devin o rara avis.
În ce mã priveºte astãzi, cu pãrere de rãu, recunosc cã am
mai puþini prieteni literari ca în trecut, pe vremea
debuturilor generaþiei 70, când fiecare se bucura sincer
de succesul literar al celuilalt. Astãzi, în vremea pãcatelor
de tot felul, a aºa-zisei corectitudini politice, noroc cu
tine, Florentin Popescu, cu ceilalþi care formeazã grupul
Catacomba ºi alþi câþiva învinuiþi de... nostalgie risipiþi
de vremuri. Din trecut, pentru a rãspunde întrebãrii tale
despre prietenie culeg, iatã, o amintire... Ne cunoºti pe
amândoi... Eu ºi Mircea Ciobanu, ambii studenþi, eu la

istorie, el la filologie...Dupã ani de interdicþie, este editat
un volum format mic, foarte selectiv - Blaga, tiraj
insuficient faþã de cerinþele imense, este anul 1962,
prefaþa semnatã de George Ivaºcu; eu, mai norocos,
reuºesc sã-l cumpãr, pentru Mircea tirajul s-a epuizat...
Acum e-acum! Ce-i de fãcut? Mircea propune hotãrât:
mi-l împrumuþi ºi-l voi copia de mânã, pe un caiet... apoi
þi-l voi înapoia, sper într-o sãptãmânã, nicio târguialã,
soluþie acceptatã, volumul Blaga reintors! La fel s-a
întâmplat cu volumul �Panorama poeziei universale
contemporane� al poetului AE Baconsky apãrut in 1972
marcând un moment de deschidere culturalã, benefic
pentru tinerii scriitori care au avut posibilitatea sã se
apropie de marea poezie a lumii, reprezentatã de nume
precum Rafael Alberti, Robert Frost, Odisseus Elitis,
Langston Hughes, Eugenio Montale, Umberto Saba, Ezra
Pound, Antonio Machado ºi mulþi alþii... De asemenea
un rol a jucat revista �Secolul 20� prin traducerile de
poeþi strãini, e adevarat pe unii ºi pe criterii politice pe
lângã cele literare incontestabile.

F.P.: Treci, te rog, la cenacluri...
F.C.: �O voi vechi, voi vechi, cenacluri literare�... sper

cã nu mã va mustra cineva pentru paºtisarea, în stil
esenian, a invocaþei respective... Cu câtã plãcere ºi
încredere în prietenie - întru poezie - veneam, student,
fiind ºi apoi ziarist, la cenclul literar numit, în spiritul
timpului, �Neculuþã�, dupã stigmatizatul poet-muncitor,
cu ºedinþe sãptãmânale, care avea loc în fosta Casã de
culturã a sectorului 2, de pe strada Mihai Eminescu,
clãdire care astãzi adãposteºte Teatrul Metropolis.Era un
fel de ritual, fiecare cu poezii sau proze pe foi
dactilografiate sau scrise de mânã prin buzunare. Veneau
acolo cu inima deschisã, ca la o întrunire de prieteni
adevãraþi, cu încredere tinereascã îºi vor ocupa locul,
cândva, în istoria literarã a viitorului: Constantin
Abãluþã, Constanþa Buzea, Nora Iuga cu soþul ei Nino
Almonsino, Rodica Iulian, apoi plecatã din þarã ºi...
aterizatã în studiourile Europei libere, prozatorul Tudor
Ursu, Adrian Pãunescu... .Ajuns aici, fiind vorba ºi de
mine, fac o pauzã ºi reiau o parte dintr-un rãspuns la o
întrebare pe care poetul Gellu Dorian i-a pus-o, recent,
lui Constantin Abãluþã privind aceeaºi perioadã istoricã.
Astfel, la întrebarea �Ce cerc de poeþi practicaþi., cu cine
vã întâlneati în acea perioadã�, prietenul si poetul
bucureºtean, binecunoscut azi, adaugã la nume rostite
de mine anterior pe...Florin Costinescu, Gabriela
Melinescu, Nicu-Nicolae Florescu, devenit apoi critic
literar si director al revistei Jurnal literar, Iosif (Ioºca)
Naghiu, care a debutat ca poet, apoi a devenit si
dramaturg, pe Dumitran Frunzã, Ovidiu Hotinceanu ºi
Mariana Bulat... Mult timp, poezia de dragoste, care nu
lipsea din manuscrisele noastre, cu care veneam la
cenaclu, spre a fi cititã ºi discutatã, nu prea avea acces la
publicarea în reviste, fiind refuzatã pe motivul ferm cã ar
fi de esenþã... intimistã. Pur si simplu ...�colectivele de
oameni ai muncii� nu erau-se considera de critica vremii
- interesate de asemenea versuri! Cu timpul, redactorii
publicaþiilor literare au devenit mai permisivi, în urma
unor indicaþii �de sus�. Revista Luceafãrul a lansat chiar
un concurs de poezie pe tema iubirii publicând într-un
numãr o paginã întreagã semnatã ºi de unii din cei evocaþi
mai sus, inclusiv de Florin Costinescu. Poezia mea avea
titlul �Iubirea, pasãre albã de larg� S-a întâmplat ca, la
puþin timp dupã apariþia ei, sã am examen la facultate,
obiectul Istorie universalã cu Dumitru Almaº, profesor
universitar, dar si scriitor. Dupã ce am terminat rãspunsul
la subiectul din biletul de examen, profesorul a avut o
reacþie, parcã anume sã n-o uit nici pânã în ziua de azi
zicându-mi: �Bine, nota 9, pasãre albã de larg!� De ce sã
mã bucur mai mult, pentru nota primitã sau pentru cã
poezia mea a avut un asemenea nesperat ecou?
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Un prozator de
cursã lungã

Ion Rosioru

�Scriitorul vrâncean Ion Lazãr da Coza a publicat pânã în prezent trei cãrþi de

poeme: Labirintul de zãpadã (2002), La Ghizunie (2016) ºi Gloanþe fractale
(2017), un  roman, intitulat La umbra Vezuviului (2016), respectiv douã volume
de povestiri: Crucea umbrelor (2008) ºi Apusul îngerilor (2011). Culegerile de
proze scurte au fost revizuite, adãugite (douã povestiri noi în fiecare volum) ºi
reeditate în 2017, la Editura Salonul literar din Odobeºti, însumând, de data aceasta
182, respectiv 202 pagini.

Beneficiind de o prefaþã documentatã ºi pertinentã a lui Gheorghe A. Stroia,
precum ºi de o prezentare, pe cât de elogioasã pe atât de la obiect, a lui Culiþã Ioan
Uºurelu, pe coperta a patra a cãrþii, Apusul îngerilor se citeºte cu sufletul la gurã,
iar când o închizi, ºtergându-þi pe furiº o lacrimã, rãmâi cu pãrerea de rãu cã
fascinanta lecturã s-a terminat atât de repede.

Prozatorul surprinde dramele dintotdeauna ale lumii rurale din zona Vrancei,
înduioºarea autorului fiind mereu prezentã vis-à-vis de personajele sale încercate cel
mai adesea de suferinþe pricinuite de destin, de ereditatea încãrcatã sau de autoritãþile
ce se pun fãrã scrupule în slujba unui regim ticãloºit peste mãsurã. În Pietre, povestirea
care deschide volumul, este magistral surprinsã psihologia copilei ºi mai apoi a
femeii infirme care se zbate cu toate puterile sã se integreze într-o colectivitate aºa-
zis normalã, dar care o marginalizeazã ºi o umileºte fãrã încetare. Din cauza
poliomelitei, Valeria are un picior beteag. Nimeni n-o invitã la dans. ªi nici la ºezãtori
sau la clãci unde se duce, totuºi, nechematã ca sã aibã pretextul de a organiza ºi ea
astfel de petreceri pentru fetele ºi fãcãii din sat. Ca ºi-n romanul Ion al lui Rebreanu,
ea e peþitã pentru pãmântul ei de o familie de sãrãntoci plini de ifose. Soþul o înºealã
cu o vãduvã ºi o munceºte în gospodãrie ca pe hoþii de cai. Când Sabin ajunge pe
patul de moarte, Valeria îi îndeplineºte o ultimã dorinþã ºi anume i-o aduce la patul
lui pe Mãgduþa care nici ea nu ºtia bine cine este tatãl copilului cãruia, crezând cã e
al lui, muribundul dorea sã-i facã acte pentru o bucatã de pãmânt.

Multe din aceste povestiri concentreazã substanþa unor întregi romane. Astfel, în
Masim Þiganul, povestitorul prezintã înduioºãtor întemeierea ºi destrãmarea unui
taraf de lãutari, începând cu aciuarea la o margine de sat a capului de familie ºi
terminând cu cãutarea de cãtre viorist a soþiei plecate sã-ºi vadã un fecior de dorul
cãruia se topea de pe picioare. Marginalizarea lãutarilor ºi a intrumentelor lor
tradiþionale îl duce pe cititor cu gândul la o povestire a lui Aphonse Daudet, Le
secret du maître Cornille, atunci când morile de vânt din Provence dau faliment
întrucât în þinut apar morile mecanice nemþeºti, bãtrânul morar cãrând cu mãgarul
sãu saci cu nisip spre a le crea ºi a le întreþine localnicilor impresia cã vechii lui
clienþi nu l-au pãrãsit niciodatã.

Omorurile sunt la ordinea zilei în spaþiul în care s-a nãscut balada Mioriþa.
Scoþându-ºi, pe un pospai de zãpadã, oile din ogradã, Moº Babucea descoperã pe
un tãpºan cadavrul pãdurarului zelos, Toni Torache, poziþia lui fiind de aºa naturã
încât sã se acrediteze ideea cã s-ar fi sinucis. Dar în opinia publicã ruralã circulã ºi
alte presupuneri omul pãdurii ar fi descoperit matrapazlâcurile pe care le fãceau, în
cârdãºie cu autoritãþile locale sau mai de sus, mafioþii care exploatau fãrã milã,
schimbând marcajele de pe trunchiuri, copacii cei mai falnici ºi cei mai teferi.
Amanta pãdurarului, Norica, se zbate cu disperare sã afle, consultându-se cu
vrãjitoarea, cu bobãreasa ori cu un straniu rãspopit sã dea de urma adevãrului
referitor la decesul celui cu care avea un copil. Ca ºi alte povestiri din cele
patrusprezece ale cãrþii în care realismul se îngemãneazã nu o datã cu fabulosul,
Oile are un bine adus din condei final deschis, aceastã ambiguitate voitã continuând
sã-l incite pe cititor încã multã vreme. Sunt vizate, în povestiri precum Declaraþie,
autoritãþile care îºi impun cu forþa ipotezele lor, funcþia publicã pe care o deþin
dându-le falsa impresie cã au întodeauna dreptate. Se gãsesc întotdeauna þãrani
deºtepþi, urmaºi ai celebrului Moº Ion Roatã, care sã-i înfrunte ºi sã le dejoace
nãpãstuirile abuzive ºi planurile mârºave de inºi corupþi pânã-n mãduva oaselor.
Bizu, hãbãucul satului, din Noaptea, potopul, nu se sfieºte, atunci când pârâul ce-
ºi iese din matcã din cauza ploilor abundente, sã-i acuze pe cei ce-au vândut
cimentul când au construit niºte baraje în amonte ori fierul forjat de la gabioanele
ce ar fi urmat sã întãreascã ºi sã protejeze malurile apei. Cât despre defriºarea
abuzivã a pãdurilor de de povârniºuri ce sã mai vorbim! La fel de savuroasã e ºi
Sicriul, inspiratã de aceleaºi inundaþii care se repetã de câteva ori în fiecare an. Din
radiografia nemiloasã a societãþii comuniste nu puteau rãmâne neînfierate
mascaradele în care mii de oameni erau scoºi din producþie spre a întâmpina, cum
nu se putea mai adulativ, cuplul prezidenþial pornit haihui, cu suitele lui numeroase
ºi costisitoare, în vizite de lucru mobilizatoare (Vizitã).

Adiind, stilistic ºi ca atmosferã dinspre marea prozã realist-fantasticã a lui Gogol,
este Lacul negru, o parabolã despre uzurparea de identitate ºi de destin. Un
absolvent de liceu, Grig, care se pregãteºte în casa pãrinteascã de la þarã sã dea
examenul de admitere la medicinã sau psihologie, începe sã se ocupe îndeaproape
de un vecin epileptic, Culi, care are o foarte bunã memorie reproductivã. Transferul
acesta de personalitate de la unul la altul se produce în preajma unui lac misterios
care se afla pe versantul celãlalt al muntelui unde cei doi urmau sã se întâlneascã
sau sã lase un semn la crucea ridicatã acolo pentru o studentã dispãrutã de care n-a
mai aflat nimeni niciodatã. Povestirea are ceva din Moara lui Cãlifar a lui Gala
Galaction, scriitor cu care Ion Lazãr da Coza are în comun, nu doar unele asemãnãri
stilistice ºi naratoriale, ci ºi o oarecare experienþã de viaþã.  Prozatorul vrâncean îºi
proiecteazã parabolic povestea vieþii sale într-un cu totul alt spaþiu geografic ºi
timp istoric, mai precis în oraºul Pompei de dinainte de izbucnirea vulcanului
Vezuviu, în anul 79. Dragostea frumoasã ºi imposibilã dintre un poet olog ºi o
vestalã de la templul din imediata vecinãtate are ºansa sã se veºniceascã dincolo de
moartea care nu-i iartã. Finalul Vestalei e prin excelenþã unul apoteotic ºi neaºteptat:
�Peste veacuri, cineva a avut ideea ca în golurile din cenuºa pietrificatã a vulcanului
sã se injecteze pastã de ghips, astfel aflau cine ºi cum ºi-a gãsit acolo mormânt.
Dacã ar fi dat dovadã de mai multã rãbdare pe când decopertau o stradã din acel sit
arheologic ºi ar fi umplut un asemenea gol, cãtãtorii de vestigii ar fi scos la ivealã
o siluetã feciorelnicã de femeie ce apãra cu dragoste un trup schilod...� (p.200).

Ion Lazãr da Coza este un prozator de cursã lungã ºi care ºtie, stilistic vorbind, sã
se grãbeascã încet ºi profund.

Farmecul ºi
perenitatea

memorialisticii
Florentin Popescu

�Nici o fiinþã omeneascã nu-ºi poate alege data ºi locul naºterii sale. Tot astfel

cum nu-ºi poate alege pãrinþii, culoarea ochilor sãi ori limba pe care va trebui sã o
vorbeascã de-a lungul vieþii.

Aceste elemente ne sunt impuse. Sunt un dat. Nu putem sã le refuzãm. Trebuie sã le
îngãduim. ªi ni le vom asuma în timpul întregii noastre existenþe pãmânteºti. Pânã la
suflarea cea mai de pe urmã.

În documentele folosite pentru identificarea noastrã la poliþie, în justiþie sau la
graniþã, nu se aflã decât aceste elemente impuse persoanei noastre din afarã.

Adevãrata noastrã identitate este, oare, cu adevãrat, doar aceasta care ne este impusã
nouã fatalmente? Libertatea noastrã de alegere ºi voinþa noastrã nu participã oare cu
nimic la formarea propriei noastre identitãþi? În aparenþã, rãmânem complet strãini la
elaborarea identitãþii noastre�.

Cu aceste consideraþii ºi cu aceste reflecþii asupra condiþiei umane începe volumul
Memorii. Martorul orei 25 de Constantin Virgil Gheorghiu, tradus din limba francezã
de Gheorghiþã Ciocioi (Editura Sophia, Bucureºti, 2017).

Trebuie spus din capul locului cã aceste memorii, pe care însuºi autorul lor le
considera �opera sa capitalã� reprezintã �suma credinþelor, a asprelor mele nevoinþe, a
pasiunilor ºi tuturor faptelor mele, dupã care voi fi judecat de posteritate, de oameni, iar
la Judecata de Apoi, de Dumnezeu�. Este, într-adevãr, o carte de excepþie, depãºind cu
mult graniþele genului anunþat prin titlu, constituindu-se, de fapt, într-un mixtum
compositum în care lectorul aflã pagini de amintiri, dar ºi posibile fire romaneºti,

consemnãri de evenimente personale, dar ºi consideraþii de ordin mai larg, social ºi
politic � toate încadrate în rama unei existenþe zbuciumate, cu fel de fel de rãsturnãri de
situaþii, de convulsiuni ale timpului ºi ale istoriei.

Descendent al unei familii cu vechi ºi îndelungate tradiþii preoþeºti, Constantin
Virgil Gheorghiu ar fi dorit sã devinã, la fel ca tatãl lui, slujitor al altarului, însã sãrãcia
ºi lipsa mijloacelor de existenþã necesare atingerii scopului propus l-au forþat sã renunþe
la visul din copilãrie ºi sã se înscrie la liceul militar � un fel de �cimitir al tinereþii�, cum
ar fi spus Bacovia ºi sã-ºi petreacã nu mai puþin de opt ani într-un regim strict, cu reguli
ºi programe de cazarmã. Dar în ciuda regulamentelor cãrora a trebuit sã se supunã,
autorul prezentelor memorii nu renunþã la visul din copilãrie � acela de a deveni un
poet de seamã al þãrii lui. ªi muzele nu l-au pãrãsit. Curând dupã cãsãtoria cu o avocatã
(care, în treacãt fie spus, l-a impresionat, între altele ºi prin obþinerea achitãrii unei
tinere care ºi-a ucis seducãtorul) peste þarã se abate urgia unor schimbãri istorice care
aveau sã schimbe faþa lumii ºi a Europei în primul rând. Regatul României dispare
pentru totdeauna ºi cizma Armatei Roºii zdrobeºte nu numai o veche orânduire, ci ºi
idealuri ºi destine.

Despre toate acestea, ca ºi despre sine, despre familia lui, despre foºti colegi de pe
diferite paliere ale propriei biografii Constantin Virgil Gheorghiu scrie cu panã de
cronicar ºi totodatã de poet, privind totul cu o forþã realistã demnã de toatã preþuirea.

Desigur, în bunã mãsurã acest volum de memorii se aflã în siajul romanului Ora 25,
apãrut la Paris în 1949, cu o prefaþã de Gabriel Marcel, carte recomandatã cu cãldurã de
Mircea Eliade ºi totodatã volum care i-a adus celebritate autorului, stârnind, pe de altã
parte, un imens scandal pentru felul în care erau privite ºi redate personajele, unii
comentatori considerând cã realitatea istoricã (e vorba de anii rãzboiului ºi de cei
imediat urmãtori) ar fi fost în mod deliberat falsificatã. Totuºi � tot în treacãt � trebuie
sã amintim cã scrierea cu pricina a cunoscut mai multe ediþii, fiind ºi ecranizatã ºi
având în rolul principal pe Anthony Quinn.

Ora 25 � �prima operã literarã în care se oglindeºte teroarea istoriei contemporane�
(Mircea Eliade) a fost urmat de alte romane care, potrivit criticii de la timpul potrivit, ar
avea mai micã valoare, autorul fiind suspectat cã urmãrea succesul facil, prin
melodramatic ºi senzaþional. În total bibliografia lui Constantin Virgil Gheorghiu numãrã
circa patruzeci de titluri � cãrþi cu tematicã româneascã, religioasã º.a.

Cu Memorii. Martorul orei 25 lucrurile stau, însã, cu totul altfel. Aici avem a face cu
o carte în care sufletul autorului ni se dezvãluie în toatã nuditatea lui ºi în toate
împrejurãrile majore în care l-a pus viaþa în tripla-i posturã de poet, preot ºi soldat.

Constantin Virgil Gheorghiu nu se rãfuieºte cu nimeni, nu plãteºte poliþe nimãnui,
deºi ar fi avut suficiente motive s-o facã. El vorbeºte despre sine, despre locuri ºi
oameni în chip direct ºi de aci porneºte (pentru a se întoarce tot aci, închizând cercul)
romanul �povestit� al propriei existenþe, al unei vieþi �aºa cum a fost�, ca sã folosim
expresia lui N. Iorga.

�Identitatea omului pe pãmânt � citim într-un loc � se manifestã prin întrebuinþarea
pe care o atribuie elementelor dãruite la naºterea sa. Adevãrata identitate a omului nu
constã în descrierea lui dupã semnalmentele din paºaport, ci în felul în care rãspunde
sfidãrilor ºi obstacolelor mediului înconjurãtor ºi ale istoriei, modelându-se el însuºi în
astfel de situaþii�.

Perenitatea acestui adevãr e probatã paginã cu paginã în actualele Memorii, de un
farmec indicibil.
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FERESTRE

Nobel Prize - 1970

Titus Vîjeu

ALEXANDR  SOLJENIÞÎN
În 1962 apãrea în paginile

revistei moscovite Novîi Mir
povestirea lui Alexandr Soljeniþîn
O zi din viaþa lui Ivan
Denisovici. Curajul lui Alexandr
Tvardovski, redactorul ºef al
revistei ºi unul dintre scriitorii cu
oarecare trecere în faþa conducerii

de la Kremlin, fãcuse posibilã publicarea acestei istorii de lagãr,
cutremurãtoare prin faptele dezvãluite, concentrate � ca în tragedia
greacã � într-o sumarã unitate de timp. La 8 februarie 1963 Pierre
Daix, autor ce trãise el însuºi experienþa lagãrelor de concentrare
naziste la Mathausen ºi membru (încã) al Partidului Comunist
Francez, îºi încheia cu aceste cuvinte prefaþa ediþiei franceze a
cãrþii: �Voici un livre majeur� (�Iatã o carte de seamã�). Astfel îºi
declara Daix aprecierea pentru un document literar de mare
importanþã care avea sã producã nu numai recunoaºterea rapidã a
unui autor ci ºi o comoþie neaºteptatã a sistemului comunist.
Desigur, ºi pânã la Soljeniþîn fuseserã publicate cãrþi ce demascau
stalinismul. Romanul din 1940 al lui Arthur Koestler Darkness
at Noon (cunoscut la noi mai ales prin titlul sãu din ediþiile franceze
Le Zéro et l�Infini) denunþa teroarea roºie a anilor 1935-1937,
soldatã cu moartea a mii de militanþi comuniºti dar ºi a milioane de
anonimi. Un astfel de anonim care va ajunge dupã rãzboi în lagãrele
de muncã staliniste este ºi eroul lui Alexandr Isaevici Soljeniþîn.
Chiar dacã poartã � ca erou literar un nume (Ivan Denisovici
ªuhov) el este întruparea milioanelor de mujici ruºi, cu tragicã
soartã, azvârliþi în imensitatea lagãrelor de muncã ale fostei Uniuni
Sovietice. Soljeniþîn însuºi ar fi putut avea aceeaºi soartã a
anonimatului dacã n-ar fi existat aceastã carte.

Nãscut la Kislovodsk, la poalele munþilor Caucaz îndatã dupã
primul rãzboi mondial (1918) a studiat fizica ºi matematica,
pregãtindu-se deci pentru o modestã carierã didacticã. A venit
rãzboiul al doilea pe care l-a fãcut ca ostaº al Armatei Roºii,
parcurgând toate treptele ierarhice de la soldat la gradul de cãpitan
de artilerie. Îndatã dupã demobilizare a fost arestat ºi condamnat
la opt ani de lagãr pentru cã într-o scrisoare adresatã unui prieten
îºi permisese sã-l critice pe Stalin. La încheierea perioadei de
domiciliu forþat s-a stabilit la Riazani, provincia natalã a lui
Serghei Esenin. Este momentul în care scrie V kruge pervom
(Primul cerc), carte ce denunþã crimele poliþiei politice staliniste
(NKVD) ºi care avea sã aparã mult mai târziu.

Dupã Odin deni Ivana Denisovicia (O zi din viaþa lui Ivan
Denisovici) apãrutã în URSS în anul 1962 reuºeºte sã mai publice
câteva povestiri curajoase, care atrag asupra-i mânia oficialitãþilor
comuniste, manuscrisul romanului Primul cerc fiindu-i confiscat.
La 16 mai 1967 scriitorul se adresa celui de-al IV-lea Congres al
Scriitorilor Sovietici cu un mesaj curalos: �Pot spune cu seninãtate
cã-mi voi îndeplini misiunea de scriitor în orice împrejurãri,
chiar ºi în mormânt...�

În 1970 primea Premiul Nobel pentru literaturã, reeditând pânã
la un punct scandalul din 1958 legat de atribuirea amintitei
distincþii lui Boris Pasternak. În 1974 i se ridicã cetãþenia, fiind
expulzat din Uniunea Sovieticã. Este gãzduit un timp în Germania
de cãtre Heinrich Böll (ºi el laureat Nobel în 1972), dupã care se
stabileºte în statul american Vermont.

Apariþia în Occident a romanului-document Arhipel Gulag
(Arhipelagul Gulag) îi asigurã scriitorului o notorietate colosalã.

Este recunoscut drept cel mai autoritar opozant al sistemului
comunist datoritã forþei cãrþilor sale demascatoare. Memoriile
din Bodalsia telenok s dubom (Stejarul ºi viþelul) , carte scrisã
în 1974 ºi publicatã în Occident anul urmãtor, 1975,îi ajutã pe
cititori sã înþeleagã mai bine atitudinea anticomunistã a acestui
autor receptat tot mai mult drept �glas al adevãrului�. Georges
Nivat, admirabil cunoscãtor al culturii ruse ºi sovietice, autor
încã din1980 al monografiei Soljenitsyne (ed. Seuil, collection
Ecrivains de toujours) considerã cã scriitorul s-a aflat mereu în
cãutarea �sufletului Rusiei� reprezentat de valorile morale ale
unei patrii devastate de bolºevism. ªi, parcã pentru a înþelege ºi
mai bine mecanismele derutei istorice
bolºevice, Alexandr Soljeniþîn se va cufunda
în cercetarea anilor de început ai veacului XX
scriind fresca istoricã Roata roºie, a cãrei
primã parte August 1914 o redactase încã din
1971. La reºedinþa sa americanã va scrie cea
de-a doua parte a lui August 1914, urmatã de
Noiembrie 1916, de Martie 1917 ºi de
Aprilie 1917.

Înapoindu-se în patrie la jumãtatea ultimului
deceniu al secolului XX, a fost primit aidoma
�fiului rãtãcitor�. Din pãcate, aflat în
continuare în cãutarea aceluiaºi suflet al �maicii
Rusia� el avea sã se situeze pe o manifetã
poziþie conservatoare, pan-slavistã, care avea
sã-i limiteze în lumea liberã autoritatea
dobânditã prin cãrþile sale. Cãrþi care nu erau
atât opera unui scriitor de excepþie cât ale unei
conºtiinþe excepþionale. Oricum, el este cel
care ne-a învãþat � cum frumos spunea un comentator al sãu � cã
�noi toþi suntem rãspunzãtori pentru greºelile istoriei�. Cãci
�fiecare poate spune nu minciunii�. Iar Soljeniþîn s-a opus
ipocriziei ºi minciunii cu forþa unui erou al antichitãþii...

Convingerea sa cã �în lupta dusã împotriva minciunii arta a
invins ºi va învinge mereu în chip deschis ºi fãrã drept de apel în
lumea întreagã� a susþinut o operã literarã impresionantã ce avea
sã impresioneze profund Occidentul. E de ajuns sã citãm din
prefaþa lui Georges Nivat la ediþia franzuzeascã de la ed. Julliard
(1968) a romanului Pavilionul canceroºilor: «Soljeniþîn ia lumea
întreagã aºa cum e ea, brutalã, grosolanã, uneori lipsitã de energie.
Alteori povestirea se învecineazã cu trivialitatea, într-atât se vrea
apropiat de oameni aºa cum sunt ei. Dar când viaþa revine,
impetuoasã, nimic nu e josnic ori trivial. Cãci acolo unde
minciuna-i înfrântã existã surâsul tandru ºi rãscolitor al
nefericitului Sigbatov... Unul din �Studiile ºi poveºtile
neînsemnate� ale lui Soljeniþîn se terminã astfel: �E groaznic sã
gândeºti, dar atunci toate vieþile noastre sacrificate, vieþile noastre
infirme ºi toate aceste explozii ale dezacordurilor noastre,
gemetele celor împuºcaþi ºi lacrimile nevestelor lor � oare toate
acestea vor dispãrea în uitare? Oare toate acestea vor genera
aceeaºi frumuseþe eternã ºi desãvârºitã?�».

Trebuie sã vedem în aceastã întrebare însãºi raþiunea cãrþilor
sale, în care denunþarea Rãului este o problemã de conºtiinþã. La
nici douãzeci de ani împliniþi, fusese martorul marii terori staliniste
din 1937. Apoi, dupã rãzboi, avea sã trãiascã el însuºi suferinþa
cumplitã a represiunii politice, a �reeducãrii� în lagãrele de muncã.
O zi din viaþa lui Ivan Denisovici (Odin Deni Ivana Denisovicia
-1962), Primul cerc (V Kruge pervom - 1963), Pavilionul
canceroºilor (Rakovy korpus -1969) ºi � mai ales � Arhipelagul

Gulag (Arhipel Gulag -1973) oferã imaginea apocalipticã a unui
sistem politic inuman, instaurat în Rusia dupã revoluþia bolºevicã
din 1917 ºi care avea sã se extindã dramatic ºi în alte spaþii ale
lumii postbelice, în primul rând asupra Europei Rãsãritene. În
aceste locuri cãrþile lui Soljeniþîn au fost privite drept documente
justiþiare ale unei istorii însângerate. Dar chiar ºi în Occidentul
ferit de astfel de experienþe tragice ale secolului XX cãrþile
scriitorului rus au produs un efect rãscolitor datoritã modului în
care Soljeniþîn a izbutit prin aducerea în prim plan a miilor de
victime aparþinând prin destin unui cadru politico-geografic
determinat sã  ofere imaginea condiþiei umane ultragiate de
inflexibilitatea canonului politic. Aidoma tragicilor greci Soljeniþîn
a cãutat sã înfãþiºeze raporturile dintre fragila fiinþã omeneascã ºi
mecanismele puterii � divine în cazul anticilor, demonice în cazul
contemporanilor sãi...

Îmi amintesc vorbele pe care Léon Robel le consemnase acum
mai bine de-o jumãtate de secol, în prefaþa sa la volumul de

povestiri La maison de Matriona
(Julliard, 1965): «Trebuie sã ºtim a saluta
miracolele. Sã le salutãm la timp. Sã n-
aºteptãm un veac pentru a le recunoaºte
(...) Soljeniþîn nu e doar un martor la bara
unui tribunal al Istoriei. Soljeniþîn e un mare
scriitor al Rusiei ºi-al timpului nostru iar,
ca urmare, o mare conºtiinþã (...) Ce conferã
oare preeminenþa lui Soljeniþîn în literatura
rusã de azi, extraordinara sa influenþã
asupra confraþilor, aceastã puternicã acþiune
pe care o exercitã el asupra autorilor sãi?
Modestia adevãratului curaj. Tonul sãu
reþinut. Gravitatea. Gustul infinit al
adevãrului. Arta de a spune ce-i mai greu
de spus. ªi o inimã mai mare decât
nenorocirile. Sunt numeroºi cei care ar
putea afirma astãzi, gândind la Soljeniþîn,
cu vorbele lui Cehov despre Tolstoi:
�Existenþa lui ne face sã trãim ºi sã creem

mai uºor�».
Invitat de Bernard Pivot sã se confeseze într-una din vestitele

emisiuni de televiziune Apostrofes, Soljeniþîn considerã, pornind
de la capitolele din August 1914, cã existã în cãrþile sale multã
miºcare a personajelor, în funcþie de un plan variabil ºi cã ele se
proiecteazã pe un �ecran cinematografic� alcãtuit, evident, din
cuvinte. Afãm de altfel cã a ºi scris douã scenarii cinematografice:
Tancul ºi Parazitul, rãmase probabil în arhiva scriitorului. Iatã
o ipostazã mai puþin ºtiutã a lui Alexandr Soljeniþîn (1918-2008),
ca ºi cea de autor liric, pe care am putut-o cunoaºte târziu, în
2017, prin grupajul de versuri inclus în antologia de poezie rusã
contemporanã Ziua Poeziei alcãtuitã de poeta Passionaria
Stoicescu. Poemele pãstreazã acelaºi aer tragic pe care biografia
autorului a transmis-o marilor sale cãrþi.

�Muncã de chin, tãcutã, în trudnic ºlefuit, / la zidãrie iarna, iar
vara la topit - / ãsta de-ar fi mãcar un preþ la tot ce-am scris!�

O viaþã plinã de încercãri, alãturi de �însingurata soþie� ºi de
mama �moartã de foame ºi de grea trudã�, o viaþã irositã în
anchete crunte ºi-n �salahoria în lutul roºiatic� al lagãrelor de
muncã. Totul pare blestemat în aceastã þarã în care �sunt Rusii
multe în Rusia� ºi unde �la Petersburg n-au zilele luminã / iar la
Lublianka ceru-i plumburiu�.

�Cu Puºkin începând, rarã mãsurã
pieirea ne-a pândit în chip ºi fel:
dementã, moarte vie, prematurã,
ori poate-o inflamare-n cerebel...�
Dar vorba lui Bernard Pivot, trebuie sã distingem în aceastã

lume �les petites erreurs des grandes terreurs�...

Un mãr de Voineºti

Neagu Udroiu

De-aº fi obligat sã rãspund

la întrebare, mã tem cã n-aº fi în
stare. Aºadar: Cine a venit mai
întâi, cântecul sau el?
Dificultatea este provocatã de
faptul cã au apãrut pe lume cam
odatã! Voicu Enãchescu este el
însuºi un cântec. S-a nãscut în
unduirea imnului bisericesc
vremuind trãiri de cetate
domneascã, în auzul îngerilor ce
vesteau o bucurie de zile mari.
Ivirea pe lume a abia sosit în

casã de preot se producea pe când înspre rãsãrit bãteau
tunurile, cu praf de puºcã din belºug, nimicitor, ºi cohorte
de puºcaºi mitraliori trimiºi în cer. În mijloc de veac, cel
mai scurt din istorie prin grozãviile de care s-a dovedit în
stare, viaþa îºi cerea dreptul de mers înainte. Icoanele de
bisericã se priveau din apa în aºteptare a aghiazmatarului
unde pruncul proaspãt ivit îºi clãtea paºii deciºi sã
porneascã la drum. I s-a dãruit, toiag de drum lung, cântecul
rostit zi de zi în faþa catapeteasmei de un slujitor al
Domnului. Tatãl sãu.Logodit din naºtere cu dansul notelor
pe portativ tighelit cu metal scump, împotrivit coroziunii
ºi proprietar de nuanþe cromatice neobiºnuite, Fãt Frumos
din leagãn a descifrat încet ºi metodic, perseverent, cam
tot ce se ascundea în seifurile muzicii. A devenit el însuºi
o cheie de sol cu infinitã cãutare.

Îl ºtiu de-o viaþã ºi pot afirma cu mâna pe inimã cã a
rãmas acelaºi. Subþirel de fel, nu mare de stat dar îndeajuns

pentru a-ºi purta privirea în depãrtare, dincolo de orice
frontierã artificialã între stãrile alotropice ale muzicii
fãcute sã punã în valoare glasul omenesc ºi sã ne înmoaie
sufletul chiar în clipe ameninþate de întristare. Maestrul
Voicu Enãchescu are de amar de ani rezervat fotoliul
voievodal din cabina unui vehicul de mare rafinament
predestinat sã se grãbeascã încet. Topeºte distanþele dintre
el ºi noi prin alchimia încredinþatã celor aleºi. Când urcã
pe scenã echipa sa de tineri-fete ºi bãieþi-adorabili la
înfãþiºare ºi miruiþi cu harul vorbirii prin vrãjirea notelor,
ritual repetat cu sfioºenie ºi eleganþã aparte, te pregãteºte
pentru întâlnirea cu el. Aduce aproape momentul când
Maestrul se va desprinde din intimitatea cortinei pentru
a-ºi ocupa locul la pupitru, în faþa publicului ºi a coralei
asimilatã în cultura românã sub nume uºor încifrat:
PRELUDIU. La ce pregãtitor? La descãtuºarea de glasuri,
unul ºi unul, la desprinderea cu eleganþã din Pomul Vieþii
a merelor de aur-precum cele din natala sa vâlcioarã-
Voineºti-nãscute în fel ºi chip: mitologie folcloricã, imnuri
de sãrbãtoare creºtinã, repertoriu sacru. Crãciunul n-ar
intra în casele noastre atât de luminos ºi potolit fãrã
arcuirile în vãzduh ale vocilor juxtapuse dupã reguli
celeste sub bagheta sa. ªi lacrimile s-ar simþi strãine pe
obrazul nostru dogorât de emoþie fãrã inegalabila rostire
a Preludiului, nobiliarã ºi perenã prezenþã în corala
româneascã ºi a lumii întregi. Nici cetina bradului de acasã
n-ar fi atât de verde fãrã mângâierea duioasã a rostirilor

propulsate de junii cu stea în frunte þinuþi sub ascultare ºi
mirific îndemn de Maestru.

N-am sã încetez a-i mulþumi personal domnului
Enãchescu pentru gestul de a veni în satul meu din sudul
românesc pentru a ornamenta cu ghirlande de argint-
chiar asta sunt glasurile fermecate chemate sã-i asculte
bagheta dirijoralã. Acum doi ani, Cartojanii mei de Vlaºca
împlineau oarece vârstã. Trecuserã 480 de ani de la
consemnarea acestui nume în hrisoavele domneºti. Actul
semnat ºi sigilat de Radu Paisie era dat chiar în
Târgoviºtea dragã sie ºi nouã tuturor. M-a ascultat, a
urcat în autocar cu formaþia Preludiu in integrum ºi a
provocat un eveniment unicat în viaþa sãtenilor de pe
Dâmbovnic. A fost evenimentul prin trãire sufleteascã în
faþa uºilor împãrãteºti ale altarului. Cândva demult, foarte
demult, semnatarul acestor rânduri primea în acelaºi loc
vegheat de Pantocrator botezul venirii pe lume.

ªi tot vorbim de vârste. Maestrul Voicu Enãchescu
împlineºte o vârstã. În tinereþea mea, un cântãreþ celebru
la vremea sa ne încânta auzul cu cântecul la modã. Am
douãzeci de primãveri/Cine-i ca mine?/Nu dau niciuna
dacã-mi ceri/Cã sunt puþine... Maestrul are, e drept, ceva
în plus. Oricum, nu se vede. Atunci, de ce n-am încerca
împreunã: Am 75 de primãveri/Cine-i ca mine?/Nu dau
niciuna dacã ceri/Cã sunt puþine... Recunosc, plagiat
curat. Dar cine sã se supere pentru atâta lucru?

La mulþi ani iubite Maestre !ªi dã-ne voie sã te
aplaudãm în continuare, prea câºtigaþi definitiv ºi
irevocabil fiind de glasul diafan al Preludiului, ce-l
aduceþi în faþa ºi în inimile noastre!
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Po p a s u r i   l i r i c e   a r a b e
Literatura arabã veche cunoaºte trei perioade: preislamicã, întinsã pe circa 150 de ani, secolele V ºi VI; islamicã (622-749) ºi musulmanã (secolele VIII-XIII). Prima

perioadã, al-jahiliya, este ilustratã prin poemele aºa-zis suspendate, al-mu�allaqât, numite astfel deoarece erau brodate cu fir de aur pe stofele atârnate pe pereþii Kaabei,
construcþie cuboidalã de la Mecca. Se cunosc ºapte autori de al-mu�allaqât, mai importanþi fiind Imru al Qays (500-540), Antara (525-615) ºi Zahayr (530-627). Poeþii
arabi preislamici se împart în trei categorii: ai deºertului, ai cetãþii ºi �briganzii�. Cea de a doua perioadã, ummayyadã, e reprezentatã de Omar Ibn Abi Rabi�a (644-712),
poezia sa de dragoste aflându-se la originea poeziei trubadurilor din Spania ºi Italia ºi ea i-a influenþat pe Dante ºi pe Cervantes. Cea de treia perioadã, abbassida, îl are
drept exponent tipic pe Abu Al-Ma�ri (973-1057), cartea sa Epistola Iertãrii, fiind, dupã unii cercetãtori ºi istorici literari comparatiºti, modelul incontestabil al Divinei
Comedii. Acelaºi poet e socotit predecesorul de netãgãduit ºi modelul lui Omar Khayyam.

IMRU�AL-QAYS
(500-540)

Alungat de tatãl sãu Hudjr, rege al Kindiei, care
dezaproba pasiunea sa pentru o fatã din neamul Banu
Udhra, tribul unde amorul curtenesc se afla la loc de
cinste, prinþul poet rãtãceºte din tabãrã în tabãrã prin
toatã Asia minorã. A cunoscut numeroase succese în
dragoste, chiar ºi la Constantinopol unde Justinian l-a
primit cu inima deschisã. Când tatãl sãu a murit
combãtând revolta celor din neamul Banu Assad, în
Arabia centralã, Imru�al Qays se crezu dator sã-l rãzbune.
N-a continuat mai puþin sã compunã poeme pânã ce a
murit otrãvit.

PE NISIP, AMPRENTA
CORPURILOR NOASTRE

Sã ne oprim ºi-n amintirea iubitei sã plângem destul.
Casa aproape de duna dintre Harmal ºi Dakhul,

Tudiha ºi Migrat, vântul de Nord ca ºi vântul de Sud
ªi-au þesut pânzele, dar urma sã i-o ºteargã n-au putut.

Însoþitorii ºi-au oprit lângã mine caii ºi cãmilele lor
ªi mi-au spus: �Depãºeºte-þi mâhnirea ºi teribilul dor�.

Vindecarea-mi, prieteni, va veni doar prin plâns
Din plânsul pe care în suflet cu-atâta durere l-am strâns.

Pe Um-ul-Huwayreth n-ai curtat-o înainte de ea?
Ca ºi pe frumoasa Um-ul-Rabab, la Ma�sal, nu uita!

Când se sculau, efluvii de mosc se-mprãºtiau în delir
Ca ºi mireasma de garoafe purtatã-n voie de zefir.

Pãrãsindu-le, ce lacrimi îmi curgeau din ochi de zor
Ca ºi cum abia ieºisem îmbrãcat dintr-un izvor.

Da, de ele niciodatã nu te-ai declarat sãtul:
Aminteºte-þi bine ziua scursã la Darah Djuldjul!

Ori cea când pentru fecioare calu-n drum mi l-am ucis
ªi când toate-mpovãrate s-au trezit ca dintr-un vis.

Hãlcile de carne macrã ºi le-au smuls din mâini, vânjoase,
Ca, de-altminteri, ºi grãsimea cu lungi franjuri de mãtase.

Într-o zi în palanchinul Onaizei m-am urcat...
�O sã merg pe jos, vezi bine, fir�ai tu de-mpieliþat!�

Ci-ntre timp, vai, palanchinul se încovoia sub noi...
�Imru al Qays, coboarã, nu ne þine pe-amândoi!�

Eu spre ea: �Dã-i frâu cãmilei sã alerge-n voia ei;
Nu mã-ndepãrta, culege de la mine tot ce vrei!

Am frecventat femei ca tine ºi chiar din cele-nsãrcinate
Sau cu un prunc la sân, pe care l-am drãgãlit cum nu se poate...

Dacã plângea micuþul, mama se întorcea spre el un pic,
Brãzdarul meu fãcându-ºi treaba cu zel de dulce inamic.

O alta-ºi refuzã plãcerea când ne aflam pe o colinã
ªi îºi jurã ca-ntreaga viaþã de ea departe sã mã þinã.

Fatima, fii mai înþeleaptã, dupã cochetãria toatã,
Chiar de s-a hotãrât ruptura, menþine-te mai moderatã.

Iubirea ta mã va ucide ºi asta defel nu-þi displace
Sufletul meu te ascultã-ntru totul orbeºte ºi tace.

Nu ºtiu dacã vr�o fiinþã te-a împins sã mã urãºti:
În comun avem urzeala ºi din straie ºi din mãºti.

M-au plâns ochii tãi sã arunce mai bine sãgeþi
Care au rãnit de moarte-o inimã ºi n-o regreþi.

Vai toate astea în alcovul impermeabil la dorinþã
Unde suprema fricire este-ntru totul cu putinþã.

Trecusem printre paznici ce siguri de izbândã
C-aveau sã mã omoare stãteau ascunºi la pândã;

În vreme ce Pleiada pe cer se rãsfirase
Ca perlele de-a lungul centurilor frumoase,

Eu am intrat când fata sã doarmã-ºi dezbrãcase
Veºmintele ºi numai tunica ºi-o pãstrase.

�Vai, Doamne, viclenia de care dai dovezi
E fãrã niciun capãt ºi-i bine sã mã crezi.�

O iau cu mine-n grabã ºi-o duc în timp ce ea
Târând o hainã ºterge ºi urma-i ºi pe-a mea.

Piaþa din sat rãmâne în urmã traversatã
ªi-ajungem într-o vale de dune încadratã.

Pe tâmple mângâind-o, o-ntorc uºor spre mine
ªi-i zveltã ca gazela ºi are gambe fine

ªi pline de inele, iar pieptu-i e oglindã
Unde fiinþa-ntreagã încearcã sã mi-o prindã.

Refuzuri sau dorinþe pe faþa-i se citesc,
Ochi complezenþi de fiare ce puii ºi-i privesc;

Un gât superb ºi tandru ca de gazelã albã
Chiar dacã împrejuru-i nu poartã nicio salbã.

Pãru-i bogat ºi negru îi cade lung pe spate
Cum creanga care rodul insistã sã-l arate.

ªi buclele-i rebele de nimeni îmblânzite
Ce-neacã-un val de panglici în unde încâlcite;

Coaste delicate, suple, ca o sfoarã împletitã;
Picioru-i, lãstar de vie dacã glia e stropitã.

Mosc în mii de fãrâmiþe rãvãºit pe cuverturã
Vreji de viþã de Zabyi ce fac bine la danturã.

Ea când noaptea se coboarã pune negura pe fugã
Ca-ntr-un suflet de cãlugãr pregãtindu-se de rugã.

Omul blând se-ndrãgosteºte de-o femeie de-acest fel
ªi de neînvins devine în armura-i de oþel.

Aurul ei galben scoate-n evidenþã alba-i piele:
O fântânã care poate sã te vindece de rele

De iubiri ne-mpãrtãºite cei smintiþi s-au consolat,
Însã de a mea eu unul nicicând nu voi fi uitat!

Rabiah Al Adawyya
(714-801)

RUBAIATE
*

Cum poþi sã fii dulce când viaþa-i amarã?
Cum pot rãmâne blândã când alþii-s mânioºi?
Cum pot sã fiu de mine plinã când duhul tãu mî
împresoarã?
Lumea nu merge mai departe cu indivizii pãguboºi!

*
Te iubesc în douã feluri: cel dintâi e pãtimaº,
Cel secund e unul unic ºi-ntru totul demn de tine.
Sã abdic de la întâiul ar fi lucrul cel mai laº;
Cel de-al doilea mã consacrã dreptei raþiuni divine!

Mansur El-Hallaj
(857-922)

ÎNDEPÃRTAREA

Distanþã nu mai e sã ne separe
Din ziua când am constatat:
Apropiere ºi îndepãrtare
Sunt un întreg ce-i greu de divizat.

Absenþa ta îmi þine companie,
În cazul cã-s de tine pãrãsit,
Dar despãrþire n-are cum sã fie
Cât dragostea în cale ne-a ieºit.

Departe-mi eºti, dar nu ºi amintirea!
Prezentã-mi eºti atât cât te evoc.
Oriunde-am fi ne-apropie iubirea
Dintodeauna una cu noroc!

Abu Al Ma�ri
(973-1057)

RUBAIATE
*

Am râs! Ce imprudenþã din partea noastrã-a fost!
Locuitorii Pãmântului nu trebuie oare sã plângã?
Revirimentele timpului se vor sparge aidoma geamului
prost
Pe care întru retopire nimeni nicicând n-o sã-l mai
strângã!

*
Grija sorþii mele-i toatã-n mâinile Celui-de-Sus.
Am omis însã-ntrebarea: când eclipsa o sã-mi vinã?
Câþi inculþi la revedere propriei lor morþi i-au spus
ªi câþi filozofi fac totul calea-n grabã sã i-o þinã?

*
Cât de dulce i-ar fi viaþa lângã-ai sãi de-ar fi mereie,
Mai ales dacã ºi timpul s-ar bloca la început.
Tinereþii sã nu-i fie scris nicicând sã se încheie!
Dar Pãmântul ce ofertã de refugiu ne-a fãcut?

*
Dacã tu lângã soþie o aduci pe încã una
Se considerã cã bunul simþ l-ai încãlcat cumva.
Dacã vrem de la prieteni ajutor întotdeauna
Nu se cheamã cã Eternul pe furiº ne dã ceva?

Mohyeddine Ibn Arahî
(1165-1240)

CREDINÞÃ

De acum înainte inima mea acceptã sã fie orice:
pajiºte pentru gazele, templu pentru închinat,
Kaaba a circumambulanþilor ce
îºi executã aici ritualul ciudat,
table ale Torei, volum din Coran...
Religia iubirii o profesez mereu
acolo unde caravanele ei se îndreaptã avan,
iubirea fiindu-mi credinþa, implicit rostul meu.

Prezentare ºi traduceri de Ion Roºioru
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POEZIA PRIMÃVERII �

� Veniþi: privighetoarea cântã
VASILE ALECSANDRI

(1821 � 1890)

OASPEÞII PRIMÃVERII

În fund, pe cer albastru, în zarea depãrtatã,
La rãsãrit, sub soare, un negru punct s-aratã!
E cocostârcul tainic în lume cãlãtor,
Al primãverii dulce iubit prevestitor.

El vine, se înalþã, în cercuri line zboarã
ªi, repede ca gândul, la cuibu-i se coboarã;
Iar copilaºii veseli, cu pieptul dezgolit,
Aleargã, sar în cale-i ºi-i zic: �Bine-ai sosit!�

În aer ciocârlia, pe casã rândunele,
Pe crengile pãdurii un roi de pãsãrele
Cu-o lungã ciripire la soare se-ncãlzesc
ªi pe deasupra bãlþii nagâþii se-nvârtesc.

Ah! Iatã primãvara cu sânu-i de verdeaþã!
În lume-i veselie, amor, sperare, viaþã,
ªi cerul ºi pãmântul preschimbã sãrutãri
Prin raze aurite ºi vesele cântãri!

ALEXANDRU
MACEDONSKI

(1854 � 1920)

NOAPTEA DE MAI

Astfel: fiindcã apogeul la care sufletul atinge
Când poartã cântece-ntre aripi, dã naºtere la rãzvrãtiri,
Se poate crede cã vreodatã ce e foc sacru se va stinge
ªi muzele cã vor rãmâne amãgitoare nãluciri?
Vestalelor, când în picioare altarul vostru s-aflã încã,
ªi primãvara când se-ntoarce ºi astãzi ca ºi alte dãþi
ªi preschimbat când nu se aflã pãmântul falnic
                                                                          într-o stâncã,
De ce v-aþi reurca în sfera abstractelor seninãtãþi?
Închisã dacã vã e lumea, recoborâþi-vã-ntre roze
Parfumele din mai înalþã reînnoite-apoteoze,
ªi-n noaptea blondã ce se culcã pe câmpeneºti virginitãþi
Este fioru-mpreunãrii dintre natura renãscutã
ª-atotputerea Veciniciei de om abia întrevãzutã,
Veniþi: privighetoarea cântã ºi liliacu e-nflorit;
Cântaþi: nimic din ce e nobil, suav ºi dulce n-a murit.
Simþirea, ca ºi bunãtatea, deopotrivã pot sã piarã
Din inima îmbãtrânitã din omul reajuns o fiarã,
Dar dintre flori ºi dintre stele nimica nu va fi clintit,
Veniþi: privighetoarea cântã ºi liliacul e-nflorit.

Se poate crede cã vreodatã ce e foc sacru se va stinge, �
Când frunza ca ºi mai înainte ºopteºte frunzei ce atinge?
Când stea cu stea vorbeºte-n culmea diamantatului abis,
Izvorul când s-argintuieºte de alba lunã care-l ninge,
Când zboarã freamete de aripi în fundul cerului
                                                                            deschis?...
Vestalelor, dacã-ntre oameni sunt numai jalnice, nevroze,
E cerul încã plin de stele, ºi câmpul încã plin de roze,
ªi pânã astãzi din naturã nimica n-a îmbãtrânit...
Iubirea, ºi prietenia, dacã-au ajuns zãdãrnicie,
ªi dacã ura ºi trãdarea vor predomni în vecinicie�
Veniþi: privighetoarea cântã, ºi liliacul e-nflorit.

Vestalelor, dacã-ntre oameni sunt numai jalnice nevroze,
Pãmânt ºi spaþiu îºi urmeazã sublimele metamorfoze,
Rãsare câte-o nouã floare, apare câte-un astru nou,
Se face mai albastru-adâncul, ºi codrul mai adânc se face,
Mai dulce sunetul de fluier, mai leneºã a nopþei pace,
Mai rãcoroasã adierea, mai viu al stâncilor ecou;
Mucigãitul smârc al vãii cu poezie se vestmântã,
Pe preafiratele lui ape pluteºte albul nenufar�
O micã stea e licuriciul, ºi steaua este un mic far,
În aer e parfum de roze, � Veniþi: privighetoarea cântã.
Posomorârea fãrã margini a nopþilor de altãdatã,
Când sufletul pentru sarcasm sau deznãdejde sta deschis,
Cu focul stins, cu soba rece, rãmase-n urmã ca un vis.

E mai ºi încã mã simt tânãr sub înãlþimea înstelatã.
Trecu talazul duºmãniei cu groaza lui de nedescris
La fund se duse iar gunoiul ce înãlþase o secundã
ªi stânca tot rãmase stâncã, ºi unda tot rãmase undã�
Se luminã întinsa noapte cu poleieli mângâitoare,
ªi astãzi e parfum de roze ºi cântec de privighetoare.

Vestalelor, numai o noapte de fericire vã mai cer.
Pe jgheabul verde al ciºmelei un faun rustic c-o naiadã
S-au prins de vorbe ºi de glume sub licãririle din cer;
Columbe albe bat din aripi ºi visurile vin grãmadã,
Iar picãturile urmeazã pe piatra lucie sã cadã�
Bãsmesc de vremile bãtrâne, când zânele se coborau
Din limpezimile albastre, ºi-n apa clarã se scãldau�
Reînviazã ca prin farmec idilele patriarhale
Cu feþi-frumoºi culcaþi pe iarbã izbindu-se cu portocale;
Pe dealuri clasice s-aratã fecioare în cãmãºi de in,
Ce-n mâini cu amforele goale îºi umplu ochii de senin,
ªi printre-a serii lãcrãmare de ametiste ºi opale,
Anacreon re-nalþã vocea, dialogheazã Theocrit�
Veniþi: privighetoarea cântã în aerul îmbãlsãmit.

E mai ºi încã mã simt tânãr sub înãlþimea înstelatã�
Halucinat când este-auzul, vederea este fermecatã;
Aud ce spune firul ierbei, ºi vãd un cer de aripi plin,
M-aºez privind în clarul lunei sub transparenþa atmosferei
ªi-n aeru-mbãtat de roze sfidez atingerea durerei
Cu cântece nãlucitoare cum sunt candorile de crin.
O! feerie a naturei, desfãºurã-te în splendoare,
Regret suprem al fiecãrui în tainicul minut când moare,
Fiindcã tu eºti pentru suflet, repaos dulce ºi suprem.
O! feerie a naturei, vindecãtoare de nevroze,
Ce ne-mbuneºti fãrã ºtiinþã ºi ne mângâi fãrã sã vrem,
Regret suprem al fiecãrui, desfãºurã-te în splendoare
În aer cu parfum de roze ºi cântec de privighetoare.
Veniþi, privighetoarea cântã în aeru-mbãtat de roze.

Voind sã uit cã sunt din lume, voiesc sã cred cã sunt din cer�
Vestalelor, numai o noapte de fericire vã mai cer,
ªi-aceastã noapte fericitã la gâtul ei cu sãlbi de astre
S-a coborât pe flori roz-albe ºi pe pãdurile albastre,
A-ntins subþirile-i zãbranic ºi peste câmp ºi peste vãi,
A-nseilat nemãrginirea cu raze de argint ºi aur
ªi o cusu cu mii de fluturi ºi o brãzdã cu mii de cãi;
A revãrsat peste tot locul dumnezeiescul ei tezaur,
În atmosfera strãvezie împãciuirea ºi-a întins,
Fãcu sã sune glas de bucium la focul stânelor aprins,
Fãcu izvorul sã-l îngâne, pãdurea sã se-nveseleascã,
Orice durere sã-nceteze, ºi poezia sã vorbeascã.
Pe om în leagãnul ei magic îl adormi � ºi el uitã �
Cu clarobscur mascã urâtul ºi ºterse formele prea bruºte
Fãcu sã tacã zbârnâirea adunãturilor de muºte,
ªi zise dealului sã cânte, ºi dealul nu mai pregetã,
ªi zise vãilor sã cânte, ºi vãile se ridicarã,
Cu voci de frunze ºi de ape, cu ºoapte ce s-armonizeazã,
ªi zise paserei sã cânte, ºi la porunca uimitoare,
Se înalþã parfum de roze ºi cântec de privighetoare�
Iar când ºi mie-mi zise: �Cântã!�, c-un singur semn

            mã deºteptã,
Spre înãlþimi netulburate mã reurcã pe-o scarã sfântã�
În aeru-mbãtat de roze, veniþi: privighetoarea cântã.

DIMITRIE ANGHEL
(1872 � 1914)

FLORILE

De câte ori deschid portiþa ºi intru în grãdinã-mi pare
Cã mã cuprinde-o vrajã dulce, ºi florile-mi dezmiardã ochii.
O fantezie uriaºã le-a dat un strai la fiecare.
ªi fete nu-s pe tot pãmântul sã-mbrace mai frumoase
rochii.

Pe crin l-a miruit în frunte, lãsându-i hlamida regeascã
Sã poatã-mpãrãþi cu falã norodu-i de mironosiþe,
Cicorilor le-a dat seninul strâns de privirea omeneascã,
Iar râsul frãmântat prin lume l-a nins pe foi de romãniþe.

Sfiala care urcã-n faþa fecioarelor când vine-amorul,
ªi toatã jalea ºi netihna acelora ce-aºteaptã mirii,
Mâhnirea toat-a unui suflet pe care îl ucide dorul

Le-a pus pe-un ram, ºi-atuncea lumea s-a-mbogãþit cu trandafirii.

La fiecare pas te-aºteaptã câte-o minune, ici scânteie
Ca un rubin o ghinþianã, colo un stânjenel se joacã�
Slavã aceluia ce-aruncã din cer lumini de curcubeie,
ªi a ºtiut sã þese nalbei un cuib din tort de promoroacã!

Slavã! Cãci trist-ar fi fost viaþa, ºi-ntunecat pe veci pãmântul.
De n-ar fi fost mãcar o floare, ce-am fi sãdit noi pe morminte?
Ce-ar fi cernut, în primãvarã, când trece prin grãdinã vântul,
ªi eu ce dar þi-aº da azi þie ca sã-þi aduci de mine-aminte!

ST. O. IOSIF
(1875 � 1913)

CÂNTEC DE PRIMÃVARÃ

Înfloresc grãdinile,
Ceru-i ca oglinda;
Prin livezi albinele
ªi-au pornit colinda�

Cântã ciocârliile
Imn de veselie;
Fluturii cu miile
Joacã pe câmpie.

Joacã fete ºi bãieþi
Hora-n bãtãturã, �
Ah, de ce n-am zece vieþi
Sã te cânt, Naturã!

VASILE VOICULESCU
(1884 � 1963)

TOIUL PRIMÃVERII

Pe coaste ierburi spânzurã nebune,
Vâlvoi de flori, salcâmi ies la uluci,
Duc tei adânci miresme în zãbune
ªi-n verde viersul mierlelor prin nuci.

S-amestecã în clocot firi ºi lume,
Foi bat în vânt, aripi aºteaptã-n ou,
ªal nou de ape-i lacul fãrã spume,
Rãsfrângerea de sãlcii în ecou�

E primãvarã pânã-n slãvi� ªi grele
De seva cerului þâºnitã-n nori,
Azurul înfrunzeºte rândunele
ªi zãrile dau muguri de cocori.

GEORGE TOPÎRCEANU
(1886 � 1937)

RAPSODII DE PRIMÃVARÃ

Sus, prin crângul adormit,
A trecut în tainã mare,
De cu noapte, risipind
ªiruri de mãrgãritare
Din panere de argint,
Stol bãlai
De îngeraºi
Cu alai
De toporaºi,
Primãvara, cui le dai?
Primãvara, cui le laºi?

II

Se-nalþã abur moale din grãdinã.
Pe jos pornesc furnicile la drum
Acoperiºuri veºtede-n luminã
Întind spre cer ogeacuri fãrã fum.
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PRIMÃVARA ÎN POEZIE

ºi liliacul e-nflorit�
Pe lângã garduri s-a zvântat pãmântul
ªi ies gândacii Domnului pe zid.
Ferestre amorþite se deschid
Sã intre-n casã soarele ºi vântul
De prin balcoane
ªi coridoare
Albe tulpane
Fâlfâie-n soare.
Ies gospodinele
Iuþi ca albinele,
Pãrul le fluturã,
Toate dau zor,
Unele mãturã
Altele scuturã
Colbul din pãturã
ªi din covor.

Un zarzãr mic, în mijlocul grãdinii,
ªi-a rãsfirat crenguþele cu spinii
De fricã sã nu-i cadã la picioare.
Din creºtet, vãlul subþirel de floare.

Cã s-a trezit aºa de dimineaþã
Cu ramuri albe � ºi se poate spune
Cã-i pentru-ntâia oarã în viaþã
Când i se-ntâmplã-asemenea minune.

Un nor sihastru
ªi-adunã-n poalã
Argintul tot
Cerul e-albastru
Ca o petalã
De miozot

III

Soare crud în liliac,
Zbor subþire de gândac,
Glasuri mici
De rândunici,
Viorele ºi urzici�
Primãvarã, din ce rai
Nevisat de pãmânteni,

Vii cu mândrul tãu alai
Peste crânguri ºi poieni?
Pogorâtã pe pãmânt
În mãtãsuri lungi de vânt,
Laºi în urmã, pe câmpii,
Galbeni vii
De pãpãdii,
Bãlþi albastre ºi-nsorite
De omãt topit abia,
ªi pe dealuri mucezite
Arãturi de catifea.
ªi porneºti departe-n sus
Dupã iarna ce s-a dus,
Dupã trena-i de ninsori
Aºternutã pe colini�
Drumuri nalte de cocori,
Cãlãuzii cei strãini,
Îþi îndreaptã an cu an
Pasul tainic ºi te mint
Spre þinutul diafan
Al câmpiilor de-argint.
Iar acolo te opreºti
ªi doar pasul tãu uºor,
În omãt strãlucitor,
Lasã urme viorii
De conduri împãrãteºti
Peste albele stihii�

Primãvarã, unde eºti?

NICHIFOR CRAINIC
(1889 � 1972)

BERZE

De larguri obosite, dorm, albe-n noapte, sus,
Ori poate picoteazã cu gându-n lume dus,
Poate viseazã þara eternei primãveri,
Cu legãnate cuiburi în vârf de palmieri;

Cu nopþile de aur, cu zilele fierbinþi,
Cu gârle care-adapã gazelele cuminþi,
Cu portocalii mândri, care înfloresc mereu
Cu leneviri de zboruri în caldul Alizeu�

O, cât de ne-nduratã e depãrtarea grea!
De ce-au venit atuncea din nou în þara mea,
Ori poate ºi pe ele le mânã dinapoi
Acelaºi dor de ducã ce stãruie în noi,

Aceeaºi nãzuinþã de-a fi unde nu eºti,
De-a prinde nãlucirea pe care-o bãnuieºti,
Aceeaºi sete oarbã de-a cãuta ceva
Ce poate n-are umbrã decât în mintea ta!

ION PILLAT
(1891 � 1945)

HANUL CU RÂNDUNICI

Colo-n umbra nucului,
Stã din vremea turcului
Leagãnul urzicilor,
Hanul rândunicilor,

Han vestit la drum de þarã, han cu straºina afarã,
Vechi de când e lumea � spun
Cãrãuºii cu chervanul cari pe vremi îºi lãsau banul
Pe-o bãrdacã de vin bun.

Stai de-acum cu muchi pe ºiþã, cu pridvorul prins de
viþã.

Cu pãianjeni în gârlici.
Intrã slobod, ies pe uºã, ca o razã jucãuºã,
Miile de rândunici
Te-a uitat de-o viaþã, drumul, nu mai suie searã fumul
Hornului pe-ntins hotar,
Carele n-o sã le cearnã, cum vin grele din povarnã,
Primitorul tãu umbrar.

Surugiii de-a cãlare n-o sã-þi bea în drumul mare
Þuica de-aur, ºi nicicând
De haiducii laþi în spete, lãutari pe îndelete,
N-o sã-i mai auzi cântând.

Han uitat la drum de þarã, han cu straºina afarã,
Han pustiu ºi pãrãsit,
Dacã nimeni nu coboarã în cerdacul de-odinioarã
Eu la tine am venit.

Ca sã-mi fii, han vechi, tovarãº, ca s-adorm la vatrã iarãºi,
Sã mã scol în zori aici�
Soare, pretutindeni soare: nici un om, dar prind sã zboare
Pânã-n suflet rândunici.

LUCIAN BLAGA
(1895 � 1961)

BUNÃVESTIRE PENTRU
FLOAREA MÃRULUI

Bucurã-te, floarea mãrului, bucurã-te!
Uite în preajmã-þi pulberi de aur
ca un nor în aer!
Þâºnesc firele ca dintr-un caier
de pretutindeni ºi de nicãieri! Nici o fãpturã
nu-ntreabã. � Polenul cãzut în potire
ca un jar îl îndurã
toate florile, în dulci suferinþi
peste mãsurã
ºi peste fire.
Bucurã-te, floare ca ghiocul,
ºi dumireºte-te!
Nu trebuie fiecare
sã ºtim cine-aduce ºi-mprãºtie focul.
Dar, vezi, arhanghel sunt, iar tu eºti floare,
ºi dacã-ntrebi, nu pot sã tac
ºi sã mã strâng în cingãtoare,

Cine-l aduce, caldul, cutremurul? Iatã,
acesta e Vântul, nimenea altul. E Vântul,
nevãzutul voievod
fãrã trup, fãrã mâni,
al acestor sãptãmâni.
Bucurã-te, floarea mãrului,
ºi nu te speria de rod!

B. FUNDOIANU
(1898 � 1944)

PRIVELIªTI
(fragment)

� Paingãni de luminã s-au aciuit prin pruni.
ograda-i înfloritã cu pântec de lãstuni
ºi zugrãveºte roze curate de culoare;
ca sceptre de luminã, un strat de crini, în soare
au desfoiet petale de fluturi ºi de zi,
din tinichea de case ºi din hulubãrii
hulubii, steaguri albe, ºi-au pus omãt pe guºã
ºi-au mai rãmas cu ciocul prin gratia din uºã,
cu ochii mici ºi lucii, mãrgele de azur.
Miei, creþi, pe dupã garduri, se pierd în vag ºi-n sur,
iar ziua printre ramuri s-a prins ca un paingãn,
a fulguit cu raþe ºi-acum a prins sã ningã-n
vãzduhul clar, cu nouri�

GEORGE MACOVESCU
(1913 � 2002)

MIRACOL

ªi-a îmbrãcat livada rochia de mireasã.
Sosit-au cântãtorii ºi-acum ºi-acordã glasul.
Scot triluri, þin isonul, fac muzicã aleasã,
Doar buhnei, obositã, nu-i se aude basul.
În mãr, stã nunul mare, tãcut cã e un singur-cuc.
Ar vrea sã aibã-o nunã, mãcar pentru început.
Priveºte lung ºi galeº cum vorniciþa în nuc
Cinsteºte colãcarii cu un prelung sãrut.
Mirele-i în zãbavã. El vrea sã ia aminte
Cã-aceasta e iubita, aleasã dintre rare.
Mireasa îl aºteaptã ca-n dragostea fierbinte
Sã-i simtã rãsuflarea în florile fecioare.

E vântul care-aduce polenul aurit
Pe albul din livadã. Miracol nesfârºit.

DINU IANCULESCU
(1925 � 2017)

POMII SUNT ALBI DE FLOARE

Pomii sunt albi de floare
ºi ninge prin livezi
ca iarna când cirezi
de fulgi rup din rãcoare.

Pãdurea strânge iezi
ºi-i duce la izvoare
Pomii sunt albi de floare
ºi ninge prin livezi.

ªi cel ce astãzi moare,
va sta între zãpezi,
atâta cât mai vezi,
atâta cât te doare.

Pomii sunt albi de floare.
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Apariþia volumului Poezii

era anunþatã, în revista
Columna lui Traian, încã din
1872: �Peste câteva zile iese
de sub presã, din Editura
Laboratorilor Români, într-o
ediþiune executatã cu toatã
eleganþa artei tipografice,
într-un volum în 80 ºi 150
pagini, Poezii de B.P. Hasdeu.
O notiþã era inseratã ºi în
Convorbiri literare:  �B.
Petriceicu Hajdeu. Poezii. De

vânzare la librãria Socec et C-nie. Preþul 1 l.n. Bucureºti,
1872". El va apãrea însã de sub teascurile tipografiei
bucureºtene din strada Academiei nr. 19,
în prima jumãtate a lunii martie 1873.

Poezia lui B.P. Hasdeu a circulat mult
în presa vremii, constituind obiectul
unor aprecieri critice foarte diferite,
uneori total opuse. Titu Maiorescu îºi
va minimaliza adversarul, trecând pe
Haºdeu poetul alãturi de Aricescu, Tãutu
ºi Bolliac. Poziþia mentorului �Junimii�,
cu autoritatea-i cunoscutã, a influenþat
receptarea liricii haºdeiene. Drept
urmare, I.L. Caragiale efectua o operaþie
de exhumare, antologând, în revista
Epoca literarã (1896), câteva �din
scrierile� mai vechi� ale lui B.P.
Haºdeu, pe care le gãsea �remarcabile�:
poeziile Bradul, Muntele ºi valea, Eu ºi
ea, La noi, Ovidiu la gurele Dunãrii ºi
�un giuvaier regãsit�, nuvela Micuþa.
Mihai Strãjanu ºi Gheorghe Adamescu
încercau la sfârºitul secolului, sã
introducã poezii de Haºdeu în
manualele ºcolare.

Nicolae Petraºcu, într-un studiu sintetic
din Literatura ºi arta românã (1897),
credea cã omul de ºtiinþã ºi-a pus amprenta
asupra poeziei, dar A.D. Xenopol afirma
dimpotrivã, cã toate însuºirile geniului
hasdeian �pluteau într-un val de poezie�.
Neojunimistul Mihail Dragomirescu
opina cã Hasdeu a fost �poetic în prozã ºi prozaic în
poezie�, iar Ovid Densusianu, de pe alte poziþii estetice,
considera pe poet �absolut romantic�, iar �lirismul� sãu
�copilãresc�; �uneori vedem ºi câte o idee mai puþin
obiºnuitã, scânteieri mai puternice ºi o calitate care trebuie
sã li se recunoascã e vioiciunea expresiunilor, vibraþiunea
aceea pe care n-o poate da decât un spirit superior�.

Odatã cu stingerea ecourilor critice ocazionate de
sãvârºirea din viaþã a lui B.P. Haºdeu, uitarea s-a aºternut
peste o mare parte a operei sale, poezia lui rãmânând a fi
gustatã doar în cercurile restrânse ale unor admiratori
fervenþi: N.I. Apostolescu, C.M. Ciocazan, Iuliu
Dragomirescu, C.D. Fortunescu, dr. C. Istrate, Liviu
Marian, Barbu Lãzãreanu. Acesta din urmã se strãduia sã
dovedeascã, în 1932, cã versurile lui Haºdeu au un ritm
variat, rimã rarã, invocaþii surprinzãtoare, conchizând cã
e un �extraordinar poet�.

Începutul unui reviriment avea sã fie mrcat de ediþiile
care au apãrut în preajma Centenarului naºterii
enciclopedicului om de culturã. E. Dvoicenco cerceteazã
manuscrisele scriitorului ºi tipãreºte volumul
Începuturile literare ale lui B.P. Hasdeu (1936),
incluzând în paginile lui, o serie de poezii necunoscute,
printre care ºi poemul Domniþa Voichiþa. În Introducere,
ea detecta, în poetica lui Hasdeu, o deplasare de la
romantism la realism, dupã modelul oferit de Lermontov,
care-l influenþase în tinereþe. Hasdeu,  însuºi, în Cuvânt
înainte la primul numãr al Revistei noi (15 decembrie
1887), recunoºtea: �Fost-am ºi realist à la Zola într-o
vreme, ba chiar înainte de Zola�. În 1937, Mircea Eliade
îngrijea douã tomuri de Scrieri literate, morale ºi politice
din vasta operã a lui B.P. Hasdeu. Luând în considerare
întreaga creaþie haºdeianã, tânãrul editor îl considera un
�geniu romantic� relevând� setea de monumental, de
�grandios� a unei întregi perioade dintre 1821 ºi 1880

în literatura românã.
Discuþiile ce s-au purtat în presã în jurul acestor

adevãrate evenimente editoriale au influenþat vizibil
viziunea criticã asupra personalitãþii lui B.P. Hasdeu.
Critici de autoritate vor examina cu atenþie literatura sa
în contextul întregii opere. G. Cãlinescu, într-o cronicã
din 1937, la volumul I, B.P. Hasdeu, Scrieri literare,
morale ºi politice, amendeazã dur �firea exaltatã� a lui
Mircea Eliade, care ar fi exagerat selectând prea multe
poezii lipsite de valoare (�maculaturã�) pentru ediþia sa.
În Istoria literaturii române de la origini pânã în prezent
(1941), criticul ºi istoricul literar, cu un ton vizibil
schimbat, va creiona un memorabil portret marelui
scriitor Hasdeu, vãzut în el un �geniu universal� care �a
izbutit aproape peste tot�. Comparând la acest nivel
planurile, lirica o considera �cea mai slabã�: �Poetul

exubereazã, dar e arid, fãrã percepþia furtunilor naturii,
mai mult invectiv, sarcastic, polemic, fãrã obiect precis�.
Tot ca o reacþie la sus-numita ediþie, Pompiliu
Constantinescu respingea metodic diversele aspecte ale
poeziei lui Hasdeu: �Meritele d-lui Eliade nu sunt de
glosator critic al lui Haºdeu, ci de pasionat editor critic,
de admirator global, închinãtor la mitul haºdeian�. Afirma
Mircea Eliade cã Odã la ciocoi este: �cea mai reuºitã
satirã politicã din literatura românã�, Pompiliu
Constantinescu îi rãspundea cã e �gazetãrie curatã�.

Poezia lui B.P. Hasdeu devenise, astfel, obiect de
disputã între critici. Analizele concrete vizau un numãr
mare de poezii ºi, în ciuda aprecierilor negative, întreaga
dezbatere a reuºit sã readucã în actualitate una din cele
mai mari personalitãþi ale secolului al XIX-lea.

O schimbare de accent se produce în exegeza haºdeianã
prin Tudor Vianu. Dacã G. Cãlinescu credea cã, în ediþia
Mircea Eliade, �douã-trei poezii erau de ajuns ca sã ne
facem o idee de uºurinþa lui de versificaþie�, Tudor Vianu
scria, parcã în replicã: �O încercare de restituþie literarã n
favoarea poetului Hasdeu a fost fãcutã odatã cu ediþia
criticã a operelor lui alese, publicatã de dl Mircea Eliade
la Fundaþia pentru Literaturã ºi Artã, în 1937. Dar
publicaþia aceasta nu reproduce toate versurile, demne de
a fi cunoscute, ale lui Hasdeu ºi editorul nu se opreºte
deloc în introducerea sa, cuprinzând de altfel atâtea alte
vederi interesante asupra sectorului liric din opera
scriitorului mult preþuit. Rãmâne deci deschisã întrebarea
privitoare la originalitatea lui Haºdeu în poezia lui, la
sunetul pe care l-a fãcut sã se audã în simfonia liricei
noastre din a doua jumãtate a veacului trecut�. Estetul îl
va aºeza pe B.P. Hasdeu în contextul epocii. Va observa ºi
el cã poetul �n-are totdeauna gustul sigur�, iar lirica sa
vãdeºte, uneori, exagerãri ale expresiei sau chiar �eclipse
ale decenþei�, dar diagrama aprecierilor lui este evident

pozitivã. Prin analizele sale, Tudor Vianu deceleazã, în
poezia celei de-a doua jumãtãþi a secolului al XIX-lea, un
�romantism negru�, �epoca unui baroc�, în cadrul cãreia
aºeza �inspiraþia sumbrã ºi violentã� hasdeianã:
�Macedonski a izbutit sã depãºeascã aceastã formulã ºi
locul lui mai însemnat în literatura vremii provine tocmai
din succesul eliberãrii sale din constrângerile acestei
formule. În interiorul ei, Hasdeu pare talentul cel mai de
seamã ºi locul lui meritã mai bine precizat�. În aceeaºi
notã, de cordialã apreciere, se menþinea ºi Perpessicius:
�Baladele lui aduc culoare ºi nerv ºi, fie cã evocã execuþia
vornicului Iancu Moþoc, la Liov, fie cã vitupereazã
împotriva boierilor în cunoscuta sa Odã la ciocoi, fie cã
învie într-un tablou grotesc cortegiul leproºilor din
Complotul bubei, baladele lui, în care aluziile la stãrile
contemporane strãbat înveliºul alegoriilor, se desfãºoarã

cu dramatism, într-o atmosferã sumbrã
ºi cu un vers lapidar�.

Cu aprecieri critice ponderate, I.C.
Chiþimia încearcã o analizã a poeziei
hasdeiene prin prisma biografiei, fiind
de pãrere cã printr-un �registru poetic
larg ºi uneori cu note înnoitoare, creaþia
de poet a lui B.P. Hasdeu meritã sã fie
mai mult accentuatã decât s-a fãcut
pânã acum, el nefiind numai prozator
ºi dramaturg cum de obicei s-a opinat�.

Mircea Zaciu va repune în discuþie
modernitatea poeziei lui B.P. Hasdeu.
El este conºtient cã lirismul haºdeian
este �cel mai adesea noroios ºi nãpãdit
de o verbozitate anulatoare de orice
fior�, dar secþioneazã, totuºi, �þesutul
acestei poezii� de dragul unor
�frumuseþi neaºteptate�, �flãcãri de
noapte�, dupã expresia cãlinescianã.
ªi revelaþiile criticului conduc la
asociaþii neaºteptate: �accente ale
strigãtului macedonskian�,
�principiul cosmic al iubirii�,
amintind �rãsucirea versului lui
Cerna�, �povestiri ale figuraþiei din
Tradem ºi Bacovia�, �legãnarea de
vers a lui Alecsandri, ascunzând
melodii pilatiene ºi voiculesciene�. În
densa-i pledoarie criticã, Mircea Zaciu

se sprijinã atât pe �cultura poeticã haºdeianã�, cât ºi pe
�relaþia dintre veac ºi poezie�, în expresia ei intimã, nu
discursivã: �Viziunea modernã a acestei poezii trebuie
deci cãutatã în substratul mobilurilor sufleteºti,
mãrturisind ulcerarea, oroarea, dezarmarea la asaltul
continuu al voinþei�. Scriitorul însuºi se exprima în acest
fel, într-un fel de testament spiritual din perioada
amurgului sãu. �ºi scormonind în viaþa mea pânã la
straturile copilãriei celei mai fragede, am gãsit
pretutindeni suferinþã, pretutindeni tentaþiune,
pretutindeni problema cea mare a vieþii�. Ultimul ºi cel
mai valoros vlãstar al unui complex arbore genealogic
voia parcã sã compenseze apropiata extincþie a neamului
Haºdeilor printr-o strãlucire deosebitã. Iatã una din
explicaþiile tendinþei sale de a umbla pe cãi nebãtute în
artã, a �duritãþii� poeziei sale. �Dar nu cumva duritatea
programaticã ascunde în fond spaima nemãrturisitã a
unei singurãtãþi? ªi nu e sarcasmul (ca blazon afiºat) o
platoºã sentimentalã disimulând tactica defensivã de
autoapãrare?� (Mircea Zaciu)

Dar conºtiinþa lui B.P. Hasdeu purta în ea încãrcãtura
veacului, atât sub aspect naþional, cât ºi ca stare politico-
socialã. Tensiuni conflictuale, fãrã posibilitatea rezolvãrii
definitive, acþioneazã percutant, prin ºocuri (nu
penetrant ca la romantici) asupra planului creaþiei,
determinând � pe cãile mediate ale reflectãrii artistice �
relieful cunoscut al poeziei haºdeiene. Chiar ºi acele
�valori ale ostentaþiei, ale aparenþei� � cum se exprima
un estetician francez (Marcel Raymond) � sau însemnele
unor forme decãzute, cum ar fi artificiul, poza, redundanþa
(un manierism sui-generis, numit de un Hatzfeld
barochism) sunt propulsãri ale aceleiaºi sfâºieri lãuntrice:
�Toatã lirica lui Hasdeu se explicã prin aceastã nevoie
de exhibare ºi prin refuzul calofiliei, suspectatã de
efeminare� (Mircea Zaciu).

B. P.  HASDEU, POETUL

Stancu Ilin
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Mihail  Soare

A FOST UN AN
ÎN CARE S-AU SINUCIS POEÞII

A fost un an în care s-au sinucis poeþii
sãtui sã fie-ntruna luaþi în cãtarea vieþii.
Cu aripi de la fluturi date-mprumut cu ora
ºi-au hãcuit prin pieþe în vãzul tuturora
venele lor firave, tendoanele, uitarea
hrãnind câteva zile gazetele. Duhoarea
acestor pline ceasuri îmbrãþiºând foburgul
a-nnebunit berarii care-au turnat amurgul
în halbele ciobite vânzându-l ca pe bere,
s-au aruncat din turle poeþii în tãcere
asemeni unei blânde ninsori întârziate,
s-au otrãvit cu vise ascunºi în ruinate
mansarde ºi în dosul unor iubiri deºarte
de nimeni bãnuite, iubiri pentru departe.
Printre gutui sticloase ºi-au aninat în funii
costumele dungate având prinse petunii
la-ngustele revere ºi ei uitaþi acolo
sub strâmtele sacouri, austrul în tremolo
ducea sinistru vestea, tramvaiele de noapte
se-mpiedicau adesea ºi ele ca de ºoapte
de rimele-aruncate, s-au revoltat vatmanii
crezând cã iarãºi vântul a doborât castanii�

AM FOST GEAMBAª DE VISE

Am fost geambaº de vise-n vieþi buimace
Fumate pe furiº pe sub podeþe,
Neguþãtor de piei prin iarmaroace
Ori bãrbier de morþi în tinereþe,
Lumânãrar, nãscocitor de toane,
Cãlãu de zboruri, meºter de comete
Într-un garaj, sorbind marghilomane,
ªi jucãtor de treiºpe la rulete,
Am fost sforar, înghiþitor de noduri,
De sãbii ascuþite prin oboare
Sau cântãreþ bisat pe la prohoduri,
Tãlmaci de zodii, vânzãtor de ziare,
Pescuitor de taine-n prostovoale,
Mâzgãlitor fecund de epitafuri
Ce fluiera din Bach prin catedrale
ªi prin biserici, ori pe sub cearºafuri,
Am fost bufon, contrabandist de roluri,
Mijlocitor de cauze pierdute,
Negustorind cãinþe moi, pristoluri,
Uimiri crescute printre pergamute,
Cãrþi scrise tremurat, letopiseþe,
Tramvaie fãrã cai, acordeoane
ªi îngeri cu aripile glumeþe
Ieºite caraghios prin macferlane...

VERSURI CU MINE ªI
CU SHAKESPEARE

Vorbesc, ciuliþi urechea, întocmai precum regii
Lui Shakespeare, mai mult singur, henricii ºi
richarzii
S-au adunat în mine de-a valma, neîntregii
Abandonându-ºi curtea, bufonii, dar ºi barzii
Ce le cântau în celtã izbânzile din vise,
Iubirile-ncifrate în uri, poltroneria
Mascatã în bravadã, morþile nepromise
Sunt plin de duci de Essex, de York, plezanteria
Acestui fapt mã face sã par un vraf de scânduri
Care vor naºte scene duhnind a motorinã
Mã-nþeapã zeci de spade asemeni unor gânduri
Timpul e-n mine altfel decât afarã-n tinã
De el atârnã sumbru ca niºte ploi britane
Fantome caraghioase de versuri descãrnate,
De mãcelari destoinici, cânt de psalterioane
Uitate-n miazãnoapte ºi renghiuri nejucate
Rostesc în glas de buhã pestriþã adevãrul
A fi-ul meu, mistreþul din nãrile lãrgite
ªi umede-ale haitei, copoii-ºi schimbã pãrul
Cu lungi peruci, cãzute comete vãcsuite
Chiar cerul e altminteri decât îl ºtiþi ºi-ncape
ªi el imens în mine urcat pe catalige
Nãstruºnic mi se-ascunde bezmetic dupã pleoape
Privind de-acolo lumea, ºi-ncepe-apoi sã strige
De teama înãlþimii, pe buze-mi cresc sonete
Bat tobele, cortina se þese din silabe
Vorbesc, ciuliþi urechea, ciumaþii-n lazarete
ªi dânºii tot ca regii, doar în heptasilabe�

VISELE MELE

Visele mele supraponderale
(Le ºtiþi - cele-n culori paranormale)
Nu sunt nãscute nici din bromurale
În serile acelea marginale
Cu-amante pline de istericale,
Nici din frustrãrile policefale
Ce-mi devoreazã-n sos de portocale
Eºecurile senioriale
Din luptele-nsoþite de urale
De pe câmpiile patriarhale
ªi nici din moaºtele ombilicale
Ale vreunei curve triviale
Fãcutã sfântã-n legi abaþiale
Scrise cu slove caricaturale.
Visele mele supraponderale
Sunt doar un soi de mâzgãleli murale
În care cu-ajutorul unor smoale
Apar pe ziduri pagini de jurnale
Din vieþile cu damf de cacealmale
Dezgustãtoare, pestilenþiale
Promise ca fiind zaharicale
De-un cântãreþ obscur de osanale
Ce-ºi luase mãºtile sentimentale
Furate de la mine, mãºti teatrale
Vândute-apoi pe douã alpacale
Helleri, desigur, unor farfarale
Cam ãsta-s eu, de fapt : contururi pale
Pline cu vise supraponderale.

Petrache Plopeanu

SONET
[ciob lângã ciob, oglinda ta de fatã]

Când te privesc în amintiri rãzleþe,
aºa cum mi le-aduce clipa spartã,
sã te unesc în unic chip, o artã,
ce nu avuse vreme sã mã-nveþe
trecutul ce ne-a fost prezent odatã,
mã-ndemn târziu sã îi deprind merticul.
Încet, încet, voi întregi eu picul,
ciob lângã ciob, oglinda ta de fatã,
ce mã ferea de laude sterile...
Acum, paiangul þese-n ramã pânza
în care-mi prinde lacrimile file
ºi-atuncea când în ploaia lor te bucuri,
se zbate-n pieptu-mi speriatã mânza
de dorul tãu º-a mie alte lucruri.

***

SONET
[eu trecãtor prin viaþa ta celestã]

Seraficã mireasmã ºi culoare,
Efluvii de iubire ºi durere,
atâta doar a mai rãmas a-þi cere,
adãugând la lipsa-þi ce mã doare,
eu trecãtor prin viaþa ta celestã.
Cãci eºti de-a pururi ºi te simt zeiþã
eu, muritor, Luceafãr fãrã viþã
ºi fãrã de blazoane în Avestã.
Dar chiar de ieri, de-ar fi-nceput canonul
acestei lupte ce-o voi pierde mâine,
eu tot voi trece iarãºi Rubiconul,
tu, Roma mea, imperial descântec
ºi oi posti cu apã ºi cu pâine,
nãlþând indiferenþei tale cântec!

***

SONET
[Mã-ndemn sã cred cã totul a fost unic]

Dar ce mai e din ceea ce mã roade?
magie stearpã-n limba unui clopot,
bolborosealã goalã într-un clocot,
au mai rãmas din antice Troade,
cândva minuni pe faþa lumii-ntinse.
Mã-ndemn sã cred cã totul a fost unic,
nu doar furie ca în tribul punic
ºi efemer ca mãrile învinse.
Sunt moarã ce se macinã pe sine,
pedeapsa care-ºi este sieºi gâde,
concomitent, mai rãu, dar ºi mai bine
ºi rând pe rând m-afirm prin renegare.
Iar când te uit mirãrile-mi sunt hâde,
iar când te am devin chiar întristare.
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LECTURI SUB MERII ÎNFLORIÞI

Un �douãmiist�, venit pe o pârtie personalã cãtre ospãþul literaturii postmoderne,

este Octavian Mihalcea (n. 3 septembrie 1976, Bucureºti), licenþiat în filosofie, cu un
masterat în Teoria Literaturii ºi Literaturii Comparate, poet, critic literar ºi plastic,
colaborator în diverse antologii, autor al volumelor: Bãrbatul artei sângereazã fluturi
(Societatea Scriitorilor Militari, Bucureºti, 2004), Flagel (Editura Tritonic, Bucureºti,
2008), Epicriza (Editura Semne, Bucureºti, 2011), Poezii (Fundaþia Culturalã Antares,
Galaþi, 2012), Bestii ºi basme / Brute set contes bleus (2014), Umbra de fier (Editura
Semne, Bucureºti, 2016). Dupã opinia lui Octavian Soviany, �Specialitatea poetului
Octavian Mihalcea par sã fie peisajele cosmice, reduse la liniile lor esenþiale, în care
predominã materiile elementare � piatra, apa, nisipul, dar ºi iluminãrile à la Rimbaud,
lipsite însã de luxurianþã ºi policromie, austerre ca niºte gravuri, poate cu ecouri din
Virgil Mazilescu, capabile de a exprima tensiuni inefabile printr-un joc bine condus de
linii ºi forme. (�) Discursul, deloc obiºnuit, deloc banal, e generat de intersectarea a
douã tradiþii poetice: una mai veche, cea a suprarealismului, alta, de datã mai recentã,
cea a textualismului sau a unei poezii a poeziei, caracteristicã neo-avangardei postbelice.�

Aceste dimensiuni stilistice, sesizate bine în ansamblul lor, poate cã ar trebui adãugite
cu evaluãri care sã treacã dincolo de vechile paradigme, cãci austeritatea surprinsã de
critic pare sã traverseze, mai degrabã, ermetismul ionbarbian decât suprarealismul ºi
textualismul postmodernist, ultimul dedulcit, prolix, cu simulacre de logos. La Octavian
Mihalcea, �obscuritatea filologicã� vine, îndeobºte, din stilizarea/eliminarea structurilor
lingvistice intermediare, nu fãrã riscul de a bloca cititorului accesul la sens, fãrã de care
dubla intenþie a limbajului, �reflexivã� ºi �tranzitivã� (Tudor Vianu), poate intra într-o
înfundãturã pe care nici textualismul n-a putut s-o evite întotdeauna. Ceea ce, desigur,
geniul lui Ion Barbu a evitat cu o strãlucire greu de a stins, ajungând la ce el a numit
ermetism canonic, altceva decât ermetismul filologic de care l-au bãnuit majoritatea
exegeþilor, pânã ºi un G. Cãlinescu. Etapa din urmã a creaþiei barbiene a mai fost numitã
ºi �ºaradistã�. Un titlu din Umbra de fier, cartea lui Octavian Mihalcea, ne-ar putea duce
chiar la o asemenea soluþie: ªaradã. Numai cã e vorba acolo de un dublu referenþial,
încât ceea ce poetul numeºte �înserare�/�obscurizare� duce la sensuri �fluide mereu
noi�: �Nebãnuitul dialog dintre porþi subliniazã ºarada. Tulburãtor ecou dictat. Va urma
privilegiul. Scenã înaltã cu potenþial tragic.� (p. 78). Scena înaltã e, probabil, aceeaºi cu
locul luminos (simultan, tragic) al întâlnirii, undeva în înalt, dintre geometrie ºi poezie.
Dacã am dreptate, Octavian Mihalcea se propulseazã, în sânul generaþiei sale, dincolo
de suprarealism, de neoavangardã ºi de postmodernism, într-un eon transmodern, de
decriptat la modul transdisciplinar.

Geometria lui Octavian Mihalcea (cercul, �Cerc plutitor exilat înspre spaþiile
meduzei�, cubul, �lãzi cubice�, �triunghiul tainei�, �dreptunghiul muzical�, rombul,
linia, labirintul, numere, �Figuri întunecate prin oglinzi�, �Zig-zag pe Sena�, globuri
etc.) vizeazã o maximã esenþializare stilisticã a formelor fiinþiale, tinzând, ca în haiku-

ul japonez, la eliminarea verbelor, în favoarea numelor (substantive asociate cu
epitete adjectivale), vãzute ca pete dulci, ferite de volbura trecerii: �Mereu concluzia
ingenioasã. Satirul baroc înþeapã tablourile. Pãtrundere zãritã printr-un foarte abil
fum. Vieþuire implacabilã împreunã cu veninul. Lupta oricãrei camuflãri la plural.
De altfel, luxul apare diferit peste dulcile pete.� (Pete dulci, p. 40). În ºase enunþuri,
doar douã verbe, dintre care doar unul �insidios�: înþeapã. Transcenderea verbelor
se realizeazã prin infinitivul lung, care este, simultan, ºi substantiv (o bogãþie specificã
limbii române). De ce lipsa verbelor?: �Neîncredere în veºnicul deget ascendent al
oricãrei deveniri. Mâine vom chema echilibrul flãcãrilor purtate pe aripi mari, cât
mai departe.� (Ascendent, p. 42). O atingere �imnicã� a ceea ce Eminescu numea, în
Stelele-n cer, starea pe loc, paradoxal � departe de a fi eleatã, în vecinãtatea focului
heraclitean. �Echilibrul flãcãrilor� þine de ethosul transdisciplinar, într-o logicã
dinamicã a contradictoriului (ªtefan Lupaºcu), ducând, dupã Octavian Mihalcea, la
o artã sacrificialã: �Îndepãrtata formã a unirii între suflete. Artã sacrificialã.� (Între
suflete, p. 62).

De ce iubirea, ca loc geometric al fiinþei, este artã sacrificialã? Din aceeaºi pricinã
pentru care antitezele eminesciene, intuiþie transdisciplinarã genialã avant la lettre,
care spune cã acelea ce se rãsfaþã în autonomism, devin antiteze monstruoase: ele
ajung la iubire numai prin sacrificiul fiecãreia. ªtefan Lupaºcu numeºte fenomenul
semiactualizare ºi semipotenþializare, iar Eminescu � antizeze împãcate, capabile
sã realizeze armonia. Între altele, la Octavian Mihalcea: �Specialã alunecare pe sub
nerãbdãtoare valuri transparente. Fragment dupã fragment.� (Alunecare, p. 63). Zona
de maximã transparenþã dintre douã niveluri de Realitate, va spune Basarab
Nicolescu.

Într-o lume opacã, agonizând în vârsta Kali Yuga: �Kali Yuga � sânge sculptat.
Teroarea cãrnurilor, între moarte ºi vers, anunþã marea sensibilitate la frig� (p. 33),
troneazã umbra de fier: �Pânã atunci� umbra de fier! Ploi vechi la margine de
tunet, verticale cãlãtorii, chiar primejdii. Figura cercului ia chip miraculos. Prin
tunel arde spectacolul pictat fãrã trup.� (Umbra de fier, p. 65).

Ca din pãtratul negru al lui Malevici, ies �Misterioase încercuiri. Aruncare între
bãnuitele raze ce ne-au ferit odatã.� (Ne-au ferit, p. 64). Este ambiguitatea universului
fosforescent: �Ambuguitatea evidenþiazã prima direcþie secretã, stare sufleteascã
transportatã lângã meridianele enigmei (muzica stelei aºteptate sã se nascã)� (Regim,
p. 58). Acesta este un regim liric, regãsirea locuirii poetice a lui Hölderlin,
întemeietoare a ultimei trepte din filosofia lui Martin Heidegger. Nu întâmplãtor,
cartea lui Octavian Mihalcea se încheie cu poema Locuire: �Iatã noua putere, necesar
revers al þinuturilor altei confesiuni marine, cum încearcã locuirea parantezelor
sculptate ºerpeºte. Vrajã doritã (inima cheilor cotropitoare). Reverie exploratã abisal.
Sunetul nu ameþeºte ºi admirã începutul.�

Aceasta este poetica propusã de Octavian Mihalcea, în explorarea ºi adâncirea
cãreia îl aºteaptã enorma trudã cu cuvântul biform al limbii române, cum fericit l-a
numit poetul Victor Teleucã, cel supranumit �un Nichita Stãnescu al Basarabiei�.

Arta sacrificialã

Theodor CODREANU

D-na Gabriela Livescu, o poetã despre care ºtiam prea puþine pânã acum, a publicat

de curând volumul intitulat Pasãrea Paradis (Editura Timpul, Iaºi, 2017) ºi dintr-o
scurtã notã prin care editorul s-a simþit dator sã ofere cititorilor câteva date bibliografice
ale autoarei, aflu cã d-sa, licenþiatã a Universitãþii din oraºul în care i-a fost tipãritã
placheta, este avocatã în Baroul Neamþ, cã a debutat într-o antologie liricã (Excelsior,
1974, prefaþatã de ªtefan Aug. Doinaº), cã este laureatã cu Premiul special la Concursul
revistei �Vatra� din 1982 (preºedinte de juriu Laurenþiu Ulici) ºi cã ulterior a publicat
poezie în mai multe reviste din þarã. Totodatã este ºi autoarea a încã douã cãrþi de versuri
(Amo ergo sum, 1995 ºi Eternul acum, 1999).

Subintitulat �Poeme la capãt de cer�, prezentul volum beneficiazã de prefaþa lui Ioan Holban
ºi din câte deduc � vine, tematic vorbind, în continuarea apariþiilor editoriale anterioare.

Ceea ce surprinde plãcut ºi totodatã atrage atenþia în lirica acestei autoare este o mare
discreþie, pe canavaua unei candori care a stat ºi stã dintotdeauna bine poeziei adevãrate.
Timpul, meditaþia asupra existenþei, dar mai ales erosul, vãzut din diverse unghiuri, par
a fi precumpãnitoare într-o carte care nu întâmplãtor poartã titlul Pasãrea Paradis � aici
simbol al frumuseþii, raritãþii, nu doar ornitologic, ci ºi mai profund, sufletesc, al visului
ºi al poeziei. Al poeziei vãzutã ca un refugiu, dar ºi ca o axã a existenþei: �ªi-atâtea orgi
te atemporale/ încântã dinadins�// la malul tãu, Poesis,/ am ºezut/ ºi-am plâns.�
(Confreria cuvintelor).

Ca ºi pentru un poet plecat dintre noi nu demult (Radu Cârneci) ºi pentru d-na Gabriela

Livescu �Iubirea-i axa cerurilor toate�, cu deosebirea cã la poeta din Piatra Neamþ
dragostea este conceputã ca un ceremonial, deopotrivã al oamenilor ºi al naturii,
fiindcã iatã cum sunã poemul care dã titlul cãrþii ºi care se impune a fi citat integral:
�ca sã te uimesc/ am înflorit azi-noapte magnoliile// Am pus dimineaþa la picioarele
tale,/ m-am înveºmântat/ în azur,/ ca sã te uimesc�// Pasãrea Paradis a cântat un cântec
de dragoste.// M-am trezit îmbrãþiºându-þi umbra, / sãrutul strãlucea în palma rãsãritului/
/ Pasãrea Paradis a cântat un cântec de dragoste��. Sau, în alt loc, citim: �Când te-
mbrãþiºez/ sufletul meu naºte ceruri/ ºi paseri/ ºi triluri/ ºi cânturi ºi sori/ naºte sufletul
meu.// Nu pot sã-mi explic/ de ce pe mâini/ am urme de stele� (Urme de stele).

Dincolo (sau laolaltã cu) poezia inspiratã de sentimentul iubirii, d-na Gabriela Livescu
deþine ºi arta de a sugera cu subtilitate neputinþa de a învinge trecerea vremii ºi de a
rãmâne într-un timp paradisiac � cel al copilãriei, dându-ne veritabile perle în care, la
o mai atentã ascultare, încã se mai poate auzi sunetul de demult al amintirii, precum ºi
ochilii vuietul mãrii: �Vara o þinea pe umãr,// L-am visat pe tata tânãr,/ tata-n razele de
lunã,/ tata cerbii îi adunã,/ tata-nzori de dimineaþã/ cerbii tata îi adapã,// Vara eu o port
pe umeri/ tata/ nu mai este/ tânãr�� (Vara eu o port pe umeri).

Întors cãtre sine, ocheanul dã la ivealã delicate imagini ale aceluiaºi sentiment al
ireversibilitãþii timpului: �ªi nu ºtiu cum/ Dar m-a cuprins un fel de înserare�/ Un
albatros mãiastru/ Se-ndreaptã cãtre mare.// O stea abia nãscutã/ Viseazã în zadar/
pe-un cer cândva albastru/ Acum de chihlimbar.// ªi nu ºtiu cum/ Dar m-a cuprins un
fel de înserare�� (Înserare).

Volumul d-nei Gabriela Livescu reprezintã o frumoasã surprizã ºi este de dorit ca
ea sã fie urmatã ºi de altele.

Poezia, ca o pasãre a Paradisului

Florentin POPESCU

Douã sunt volumele apãrute în anul trecut purtând semnãtura lui Mihail Mihailide

(n.1938, Viena) � unul, cel cu titlul de mai sus, la care ne referim ºi, un altul, �Urma
paºilor din urmã,� � ambele, evenimente editoriale. Medic laborios (absolvent al Facultãtii
de Medicinã, Bucureºti), dl.Mihailide este ºi un excelent ziarist, dar mai ales un scriitor
de talent ºi un cercetãtor avid. Ocupã funcþia de director general, fondator al
prestigiosului sãptãmânal �Viaþa Medicalã�ºi al Editurii cu acelaºi nume. Este membru
al Uniunii Ziaristilor Profesionisti, al Uniunii Scriitorilor Români, al Uniunii Mondiale
a Scriitorilor Medici.

Dupã 2008 e prezent în librãrii, anual, cu cel puþin o lucrare de referinþã. Dintre ele:
�Literatura artisticã a medicilor�(2009), �Medicii ºi seducþia puterii-Miniºtrii
sãnãtãþii�(ediþiile: 2014 , 2016) ºi �Medicii Regilor României - Regele Carol l, Regina
Elisabeta, Regele Ferdinand, Regina Maria� (2016).

Cartea  cu titlul atât de neaºteptat, dar sugestiv - �Insolitul ospãþ al unui devorator de
arhive�- este o realizare cu un conþinut dens,  structuratã pe mai multe povestiri cu
titluri distincte , unele dintre ele asigurând cadrul altora � fiind, ca procedeu stilistic,

ceva în genul �povestirei în povestire� sau �povestirei în ramã�. Doar cã povestirile
d-lui Mihailide - în pofida atmosferei fabuloase, pline de mister( e amintitã, fie ºi în
treacãt, crima lui Sylvestre Bonnard, personajul lui Anatole France), cu suspansuri,
fantome ºi întrupãri � se referã la existenþe umane, care au sãvârºit fapte, în majoritate
inedite, cu precãdere din domeniile medicinei  sau literaturii.

Naratorul dezvãluie pretextul ºi cadrul de desfãºurare a acþiunii: acasã, la lumina
lãmpii sale cu irizãri de alabastru, în salonul unde vor trece, pe rând, în maniera
�ceaiului de la ora cinci�, oaspeþii, adicã �fantomele�...livreºti. Unele dintre ele,
izvodite chiar din cartea de eseuri, �Aux confins de la medecine�(�La frontierele
medicinei�),al cãrei autor nu e, cum s-ar putea crede, Francois Mauriac, deþinãtorul
Premiului Nobel, ci mai puþin cunoscutul... Pierre Mauriac(1882-1963), fratele
acestuia, fost decan al Facultãþii din Bordeaux, membru corespondent al Academiei
de Medicinã din Franþa...

Dar iatã cã scriitura elegantã de pe coperta interioarã a cãrþii lui Pierre Mauriac
este, de fapt, autograful distinsului doctor Constantin Poenaru Cãplescu, din 9
ianuarie 1953, el fiind o �fantomã� marcantã în vizorul lãmpii �devoratorului� de
arhive. Sunt evidenþiate personalitatea doctorului, virtuþile sale de chirurg (realizator
în premierã a inciziei de 1cm. în apendicectomie!), succesele obþinute  pe linia
activitãtii de creaþie ºtiinþificã, dar ºi în alte domenii... Însã doctorul Poenaru era ºi
tatãl... Martei Poenaru, cea cãsãtoritã cu Alexandru Osvald (Pãstorel) Teodoreanu,

�Insolitul ospãþ al unuia
devorator de arhive�
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scriitorul înzestrat cu har epigramatic. Una din �þintele�sale predilecte a fost, paradoxal,
nimeni altul decât... savantul ºi omul politic Nicolae Iorga. Memorabile au rãmas în
epocã versurile satirice de sub genericul: �Strofe cu pelin de mai, contra Iorga Nicolai.
Cu o scrisoare ineditã de la Dante Alighieri�(1931) - scrieri care au iscat un proces
între cei doi, în finalul cãruia Iorga trece cu vederea �acoladele� epigramistului, deºi
Pãstorel îl mai piºcase între timp: �Când doarme învãþatul domn,/Trei stenografi îl
urmãresc,/cãci tot ce spune Iorga-n somn/ Apare-n Neammul Românesc�

O povestire fascinantã, filtratã în lumina lãmpii procuratã de autor �într-o varã
toscanã in trecere prin Volterra,� este cea legatã de �fantoma� teribilului doctor
Ferreyrolles de Bourboulle, supranumit medicul reginelor. Chiar dacã e citat de mai
multe ori în documentele de arhivã...medicalã din perioada bolii Reginei Maria ºi
deºi a avut legãturi de amiciþie cu prinþesele Casei Regale a României (principesa
Ileana fusese operatã de apendicitã în orãºelul Bourboulle), el reprezenta totuºi o
enigmã... pânã la urmã dezlegatã, prin intermediul unei scrisoari, gãsite întâmplãtor
într-un almanah vechi, care dezvãluia cã principalele preocupãri ale faimosului doctor
au fost: medicina termalã, homeopatia ºi acupunctura!

Apoi, �jocul� fantomelor...rãvãºite din arhive de geniul scormonitor al
cercetãtorului-medic ajunge tocmai în munþi, la Sinaia anului 1888! Aici, mare
eveniment la �Theâtre de Castel Pelesch! �Avea loc spectacolul cu piesa �Louison�de
Alfred de Musset, prilej pentru narator de a face apologia teatrului dramaturgului -
încã în �circulaþie� la Comedia Francezã la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul
secolului al XX-lea. Se joacã puternic la Peleºul din Sinaia, în faþa unor prinþi ºi
prinþese, iar în distribuþie întâlnim persoane importante: Elena Vãcãrescu, Mr.
Mavrocordat, Robert Scheffer, Fany Seculici, viitoarea scriitoare ce va semna cu
pseudonimul Bucura Dumbravã(1868-1926), Zoe Davila, fiica doctorului Carol Davila
ºi a Anei, nãscutã Racoviþã, nepoatã a Goleºtilor etc.

Spectaculos e ºi destinul altei �întruchipãri� prezente la �five o�clock-ul�

cercetãtorului-narator: fostul primar al Sinaiei, celebrul Gheorghe/ George Matheescu,
prieten cu principalii scriitori ai vremii(Caragiale l-a studiat, servindu-i ca prototip al
personajului Miticã). A fost tatãl a trei copii: o fatã, Sevila-Maria, ºi doi bãieþi: Decebal
ºi Imperiu(Impy) � toþi victime ale anilor ce au urmat celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial. Sevila - asasinatã în 1960 în locuinþa din Sinaia; Decebal, ataºat comercial
la Londra, repatriat în 1963, a fost gãsit spânzurat în apartamentul sãu din Bucureºti;
Impy, carismatic profesor de englezã, translator la Ambasada Americanã, a fost pus sub
urmãrire ºi arestat în 1952, pe motiv cã ar fi furnizat informþii spionului american,
Frank Wisner, unul dintre fondatorii C I A.

Alte distinse �umbre� se succed în salonul iluminat de lampa cu picior de alabastru:
profesorii doctori Iancu Gonþea ºi Liviu Popoviciu, amândoi originari din pitorescul
Bran, unul mai teribil decât celãlalt. Au impresionat prin realizãri profesionale de cel
mai înalt nivel, lucrãrile lor ºtiinþifice au adus contribuþii în domeniul studiului
somnului, la dezvoltarea ºtiinþei alimentaþiei, la combaterea bolilor vasculare, ale
creierului ºi ale mãduvei spinãrii etc.

Între ultimele apariþii �fantomatice,� în lumina spiritualizatã, cea mai încãrcatã de
drmatism e aceea a lui Haralamb G. Lecca, parcã mai hotãrât ca oricând sã-i înfrunte pe
cei care i-au pus la îndoialã calitãþile de poet, prozator, dramaturg ºi i-au contestat
studiile de medicinã de la Paris. Unii epigramiºti îl �ciupiserã� un pic, încercând sã-l
�tempereze�: �Haralambie, <Câinii> tãi/ Mie-mi par niºte potãi/Tu-i hrãneºti destul de
bine,/Ei te muºcã-ntâi pe tine�(Cincinat Pavelescu, dupã premiera spectacolului cu
piesa �Câinii�). Uneori/ posteritatea e însã salvatã de te miri ce. Cum ar fi, de exemplu,
�Dona Clara�, poezie pusã între timp pe muzicã ºi interpretatã magistral, cu parfum de
epocã, de maestrul Tudor Gheorghe. Se pare cã, de atunci, la acordurile ei, Haralamb
G. Lecca se rãsuceºte în mormânt!...La urmã, lumina lãmpii cu irizãri de alabastru,
adusã din Volterra, se stinge treptat...

Ioan STOICA

Gânduri despre cartea �Plutind
printre stele� de Sivia Cinca

Cea de a 30-a carte de autor a prolificei scriitoare Silvia Cinca, aduce în atenþia

publicului un domeniu încântãtor ºi componenþa lui umanã care a strãlucit ºi continuã
sã strãluceascã ºi sã umple viaþa celor ce iubesc arta, creaþia artisticã frumuseþea
teatrului, a cinematografiei ºi a oricãror manifestãri artistice menite sã lumineze, sã
încãlzeascã ºi sã facã suportabilã ºi frumoasã noaptea vieþii noastre.

Curajul ºi spiritul de aventurã care au caracterizat-o întreaga sa viaþã, ºi care transpare
în toate cãrþile ei, se topesc în aceastã carte, în dragostea cu care îºi priveºte personajele 
pe care le iubeºte ca pe proprii ei copii. Gingãºia cu care îºi analizeazã colegii de
facultate, de scenã, pe cei din presã, radio, relevã o dragoste profundã faþã de om, faþã
de artiºti,  pentru artã.

Caracteristic pentru descrierea fiecãrei persoane este mai ales preþuirea pe care i-o
acordã frumuseþii, talentului, devotamentului pentru teatru, intensitãþii ºi dãruirii cu
care se transpun în personajele interpretate care o fascineazã ºi care alcãtuiesc cele
mai multe dintre momentele de analizã sã reprezinte aproape adevãrate studii de caz.

Pentru Silvia Cinca toþi oamenii sunt frumoºi, buni, fãrã pãcate, gata sã-þi sarã în
ajutor, sã te salveze la nevoie sã-þi facã viaþa mai frumoasã.

Aºa cã este firesc sã abordeze într-o carte acest domeniu divin, arta, cãreia ea însãºi
i s-a devotat, dar de care împrejurãrile vieþii au despãrþit-o uneori.

Este suficient sã vezi cu câtã dragoste ºi preþuire o analizeazã pe prietena ei
Leopoldina Bãlãnuþã, marea doamnã a teatrului românesc, sau ar fi greu sã gãseºti un
psiholog sau un teoretician al artei, care sã priveascã personajele Silviei mai adânc ºi
mai complex decât o face ea. Are ºi avantajul cã a studiat ºi teoria artei (teatralogia) ºi
actoria. Si a putut privi fenomenul � actor � din ambele perspective. Pe de o parte în
calitate de critic, pe de altã parte ca un coleg de breaslã. Asta i-a oferit posibilitatea

unor studii ample, pe care le-a urmãrit cu perseverenþã. Gândurile ºi întâlnirile i-au
adus în minte prietenii apropiaþi dintre colegi din care nu lipsesc Adela Mãrculescu,
Stefan Iordache, Marin Moraru, Dinicã, Ilinca Tomoroveanu... sau întâlniri de mai
târziu pe coridoarele Radioului sau Televiziunii unde a lucrat, actori veniþi la Recialuri
de poezie sau Teatru la microfon, Mircea Albulescu, Traian Stãnescu, Silviu
Stãnculescu, sau, ºi pe platourile de filmare, Iurie Darie, Ion Caramitru, Octavian
Cotescu...

Silvia este un cercetãtor neobosit ºi perseverent. In toate domeniile în care s-a
avântat a vrut sã ºtie totul. ªi în tot ce face, doreºte perfecþiunea. Are lucrãri care pot fi
oricând publicate, dar nu este încã mulþumitã de forma, conþinutul sau dimensiunea
lor, aºa cã le amânã. I-ar trebui încã mulþi ani ºi ea tot lucreazã  ºi lucreazã de parcã
viaþa este nesfârºitã. Poate chiar este nesfârºitã.

Silvia crede cu tãrie în lumea de dincolo. Dialogheazã cu �ei�, se sfãtuieºte. Cãrþile
ei sunt pline de dialoguri cu cei plecaþi deja din viaþa ei... Poate de �acolo� primeºte
ea atâta energie, atâtea amintiri, atâta credinþã în tot ce face.

Chiar ºi viaþa ei personalã dovedeºte puterea ei. Viaþa a supus - uneori unor grele încercãri
dar le-a fãcut faþã, fãrã a se plânge, fãrã a întrerupe activitatea de scriitor, apoi de editor,
devotatã ºi grijulie pentru copiii ei, atentã cu toþi cei care-i solicitau ajutorul sau prietenia.

O parte importantã din trecutul ei, lumea artei, lumea cea mai dragã ºi mai bine
ºtiutã, care a preocupat-o toatã viaþa, i-a adus în amintire atâtea persoane dragi, atâtea
opere cunoscute, atâtea interpretãri, atâtea relaþii, prietenii, care au înfrumuseþat viaþa
ei ºi a altora, ceea ce a determinat-o sã ne ofere ºi nouã, cititorilor ei, un mãnunchi din
aceste frumoase amintiri.

Vorbind despre actorii antologaþi, ea ne prezintã omul, calitãþile lui umane, talentele,
activitãþile, personajele interpretate calitatea interpretãrii, mãsura implicãrii în rol,
astfel cã atunci când te gândeºti la Florin Piersic, de ex. îl vezi nu numai în splendoarea
lui de bãrbat ºarmant ºi cuceritor, ci în acelaºi timp în multiplele ºi diversele lui roluri.
Când o descrie pe draga ei Leopoldina Bãlãnuþã vezi un sumum de trãsãturi princiare,
care izvorãsc din preaplinul sufletului ei gingaº, delicat ºi discret.

Fiecare, ...este, din punctul de vedere al Silviei, unic. Fiecare este încununat de ea
cu glorie, cu recunoºtinþa, cu dragoste.

Maria MARIAN

(Editura Artemis, Bucureºti, 2018)

Un autor modern,
cu o mare prizã la public

Virgil DIACONU, Atelierul de fluturi,
Editura Tiparg, Piteºti, 2016

Scriitor rafinat, cult ºi sensibil, Virgil Diaconu ne dovedeºte, în volumul Atelierul

de fluturi faptul cã a înþeles cã literatura modernã nu mai înseamnã sã compui un
roman de sute de pagini, greoi ºi încãrcat de amãnunte, nici sã te prezinþi publicului
cititor cu topuri lirice obositoare, de-o sinceritate declarativã ºi metaforicã, prea
complicatã, dar neconvingãtoare, ci, mai de grabã, sã compui o carte mozaic, atractivã
ºi antrenantã la lecturã, surprinzãtoare prin diversitatea ei, în care proza ºi poezia se
împletesc dupã dorinþa de comunicare imediatã a autorului, completându-se în
conturarea unui profil moral ºi artistic aparte, prin reliefarea unor idei filosofice ºi
învãþãminte de viaþã, uºor de înþeles.

Iatã, de exemplu, portretul unei fete admiratã de mai mulþi bãrbaþi, care o însoþesc,
desprins dintr-o singurã paginã de prozã, intitulatã sugestiv �Luiza ºi bãrbaþii din
palincã�: �Aflu cã îºi pregãteºte doctoratul cu principiul terþului inclus. Eu încerc sã
intru în zâmbetul ei ºi îi deapãn povestea dimineþilor mele cu Noica�(p. 38).

Apoi, pe pagina urmãtoare sã citesc descrierea în versuri a aceleaºi fete, prin
exprimarea directã a sentimentelor admiratorului ei: �ªi cu pieptul tãu ar fi putut
aprind focul de tabãrã; / sau flacãra din cearºafurile aºteptãrii. / ªtiu cã pentru tine

singurãtatea are douã tãiºuri . / Ah, cine va fi norocosul atingerii nocturne, / cine se va
pierde în locul umed ºi cald?� (Luiza sau Mic tratat de lolitologie aplicatã, p.39).

Impresiile cititorilor sunt dintre cele mai plãcute, desprinzând aceeaºi dragoste
subtilã a liricului, faþã de o fiinþã frumoasã ºi inteligentã, indiferent care ar fi forma de
exprimare folositã de autor.

În acest volum, de-o formã ºi compoziþie aparte, se îmbinã texte poetice moderne ºi
sugestive, ca �Prinþesã�: �Noi locuim într-o floare de cireº, în îmbrãþiºare� (Prinþesa, p.
20) � alãturi de scurte proze-fabule-narative, cu învãþãtura inclusã: �Copilul trãieºte cu
maximum de intensitate totul. Detaºarea nu-i aparþine. Pentru el povestea este adevãratã.
De aceea el crede ºi viseazã fãrã opreliºti� (Copilul, p. 51) � ca în manualele ºcolare
simple ºi edificatoare, fiindcã autorul scrie, uneori, simultan, pentru douã vârste.

De altfel, poetul-prozator ne încântã ºi cu niºte texte despre copii (sau copilãrindu-
se), unite printr-o razã de soare edificatoare: �Lucrurile copilãriei, care au scãpat din
fãlcile timpului! Sufletul casei. Toate vin din trecut cu poveºtile lor. Ele întorc la
mine copilãria. Copilãria care nu mai este.� (Lucrurile copilãriei, p.37). � oscilând
între real ºi fantastic, poate într-una dintre cele mai frumoase forme de literaturã
contemporanã pentru cei mici.

Dar ºi textele narative au un lirism al lor, încât unele pot fi considerate adevãrate
poeme în prozã: �Nu existã copil în afara jocului. Copilul este fiinþa care, prin excelenþã,
se joacã. Când oamenii mari se joacã, spunem cã ei se copilãresc.� (p. 52) � prin limbajul
încãrcat de sensibilitate, folosit de autor, prin repetiþii ºi sugestii, uºor de înþeles.

Director al revistei �Cafeneaua literarã�, din Piteºti, care cãlãtoreºte prin timp, într-
un echilibru confortabil printre celelalte publicaþii culturale de frunte din þarã, Virgil
Diaconu ne apare astfel nu doar ca un scriitor modern, ci ºi ca un promotor al unui fel
anume de literaturã contemporanã, adaptatã la cele mai noi metode de atragere a unui
public cititor inteligent ºi primitor.

Ion C, ªTEFAN
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Dostoievski, din nou la Bucureºti

Rãzboaiele festivalurilor unde-i aproximativ pace

Candid Stoica

Cãlin Stãnculescu

În pletora de reluãri, de

dramatizãri, de piese
clasice cãrora li se schimbã
titlul, în sãrãcia vizibilã cu
ochiul liber a repertoriilor
teatrelor, îmbibate cu piese
de mâna cincea, care au
fãcut succes în secolul
trecut, spectacolul cu o
veche dramatizare a
Fraþiilor Karamazov de la
Teatrul Mic, teatru care a
devenit printr-un concurs
de împrejurãri

nefavorabile, extrem de mic, constituie un reviriment cât
se poate de fericit�

Gogol, Cehov, Dostoievski, au fãcut întodeauna de-a
lungul timpului casã bunã cu actorii ºi regizorii români.
Istoria teatrului aminteºte de un spectacol cu fraþii
Karamazov la unul din primele teatre particulare din
timpurile moderne, la Teatrul Regina Maria (compania
Bulandra, Manolescu).

Regizoarea Nona Ciobanu, titratã de multe facultãþi ºi
universitãþi din strãinãtate, mult premiatã cu diverse
distincþii, autoare sau participantã la numeroase
workshop-uri de la Amsterdam ºi La Valeta la Cambridge
a avut îndrãzneala sã reia un vechi proiect Dostoievski
realizat în 1981 de Horia Lovinescu ºi Dan Micu cu o
echipã de excelenþi interpreþi ai Teatrului Nottara din
vremea aceia (din care a fãcut parte Dragoº Pâslaru
(Alexei) care ulterior printr-o tulburãtoare coincidenþã
religioasã, s-a cãlugãrit.

Spectacolul de atunci ca ºi cel de acum a constituit pentru
mulþi din cei implicaþi o piatrã de încercare a �potenþelor
artistice. H. Lovinescu aflat la vârsta senectuþii dupã ce se
plictisise sã facã critica socetãþii burgheze în Lumina de la
Ulmi (o piesã proletcultistã prin excelenþã) ºi Citadela
Sfãrâmatã s-a hotãrât sã rupã încã o datã cu trecutul sãu
încercând sã se reinventeze cu acest scenariu).

Dramatizarea sau mai curând scenariul lui H. Lovinescu
ºi Dan Micu se constituie de fapt ca un decupaj uneori
cinematografic, uneori prezentând scene separat decupate
(ca aceea cu Marele Inchizitor), cu un decor care se
metamorfozeazã continuu, lumea Karamazovilor aratându-
se publicului, astãzi, paradoxalã, complexã, lume în care

suferinþa este necesarã, asumatã, mântuitoare; o lume
polifonicã, în care sufletul omenesc e întors pe toate feþele,
pânã la ultima consecinþã�, descriere pe care Nona Ciobanu
încearcã sã o redea  ajutatã de o trupã de actori (din noile
generaþii) curajoºi ºi pasionaþi de textul dostoievskian ºi
de un décor mai mult decât ingenios, (Peter Kosir) care pe
parcursul desfãºurãrii spectacolului devine un fel de
participant activ la trama dramatizãrii, combinându-se în
nenumãrate ipostaze, devenind când salã de tribunal, când
mânãstire, când bibliotecã, etc.transportând povestea spre
spaþii mai apropiate de noi.

Cei patru Karamazovi, care sunt de fapt cinci sunt
întruchipaþi de Marian Râlea, (Bãtrânul, Feodor), de
Cristian Iacob (Ivan), de Radu Zetu (Dimitri ), de Rareº
Florin Stoica (Alexei ) la care se adaugã  figura fiului
nelegitim, Smerdiacov ( Bogdan Talaºman), care duc o

luptã cu textul romanului timp de douã ore ºi jumãtate,
în final lãsând publicului o impresie excelentã�

Marian Râlea realizeazã cu mijloace care-i sunt la
îndemânã figura odioasã, rapace a bãtrânului Feodor, eºuat
într-un mãscãrici, cum singur se autodefineºte, care împreunã
cu autorii scenariului nu-i redã decât partea cavernoasã a
personalitãþii sale, fãrã nici o urmã de umanitate.

Cristian Iacob creeazã un tip de intelectual auster în
luptã cu demonii gândirii, întrebarea care îl obsedeazã
fiind: �dacã poate fi iubitã o viaþã atât de absurd
orânduitã? Îl poþi crede pe cel care a rânduit-o astfel?�
�Rareº Florin Stoica vãdit persecutat de replici
încearcã ºi de multe ori reuºeºte sã redea un personaj în
care naivitatea sufleteascã, aproape angelicã, aproape
neomeneascã este pe primul plan. Crescut într-o
mânãstire, sub influenþa egumenilor ºi mai ales a

credinþei în Dumnezeu, acesta crede neîncetat în
mântuirea sufletelor fraþilor ºi a tatãlui sãu.

Radu Zetu (Dmitri, la fel de desfrânat si petrecareþ, ca
ºi tatãl sãu), realizeazã, cred, personajul cel mai împlinit,
cel mai complect al spectacolului, reuºind de multe ori
cu siguranþã o adevãratã creaþie�

Simona Mihãescu (Guºenka) ºi Gabriela Iacob (Katia)
se strãduiesc cu înfrigurare sã dea apariþiilor lor greutate
nu numai corporalitat , efortul lor fiind fatal opturat de
de scenariu.

O apariþie impresionantã, aproape fãrã replici realizeazã
Petre Moraru în stareþul Zosima, demonstrând, dacã
mai era nevoie, cã deºi în teatru de multe ori primeazã
replica, cuvântul, ºi tãcerea poate contribui din plin la
efectul dramatic�

Despre ciudatul, halucinantul personaj al lui
Smerdiacov, care ocupã un mare capitol în roman se pot
spune multe, dar despre prestaþia lui Bogdan Tãlmãºan
(Smerdiacov) din pãcate nu se poate spune mare lucru,
cu toate bunele inteþii ale ale actorului, secvenþa
respectivã nefiind din pãcate semnificativã.

Mai apar în mici roluri Avram Birãu ºi Ion Lupu
încercând sã caracterizeze prin mici atitudini doi vecini,
participanþi la celebra discuþie din chilia stareþului
Zosima, iar Oana Albu produce o surprinzãtoare apariþie
în douã roliºoare (Rakitin ºi Procurorul).

La reuºita spectacolului contribuie în mare mãsurã ºi
Vasili ªirli care rescrie o muzicã care nu se vrea doar
ilustrativã, ci devine un personaj conflictual denumindu-
se ca un spaþiu sonor adecvat�

Despre costumele marei creatoare Doina Levinþea nu
se poate spune decât cã sunt� aproximative. Probabil
cã aºa ºi-a propus� Multe felicitãri pentru numeroasa
echipa tehnicã care miºcã în diverse ipostaze decorul cu
o precizie de ceasornic elveþian ºi celor care au alcãtuit
caietul program distribuit, atenþie, gratis�

În final, scenariul destul de trunchiat al lui Horia
Lovinescu ºi Dan Micu, adnotat pe ici pe colo de
regizoare poate lãsa liberã o întrebare esenþialã: cum se
poate dramatiza corect, benefic un roman celebru?

Dar dincolo de succesul spectacolului, dincolo de
calitãþile sau defectele lui, problema mare importantã,
primordialã care se pune actualmente, este aceea a soartei
Teatrului Mic, acest aºezãmânt cultural care a fãcut de-a
lungul timpului istorie în teatrul românesc, ajuns astãzi
într-un mare impas.

Care va fi soarta lui?
V-a continua sã fie un teatru de buzunar cu 70 de locuri

sau va fi repus în circulaþie, redâindu-se în întregime sala?

În general pe la

sfârºiturile de an
calendaristic se-nghe-
suie organizatorii de
festivaluri cinema-
tografice sã-ºi onoreze
menirea pentru a nu
scãpa eventualele
sponsorizãri de stat sau

particulare, victime ale bilanþului anual.
Vãd cu uimire cum în prezent, în aprilie am de a face

cu douã festivaluri glorioase în acelaºi interval de timp
(bineînþeles, nu în aceleaºi locaþii, altfel ar fi fost
demonstratã, genial, ubicuitatea artei a ºaptea).

Primul festival (internaþional) îºi trage numele de la
întemeietorul sãu, regizorul Dan Chiºu (Dãeni, Tulcea,
21.07.1955), în acelaºi timp producãtor, scenarist, o
vreme recuziter la Studioul Buftea, emigrant în Franþa,
în 1981. La revenirea în România Dan Chiºu inaugureazã
primul festival internaþional de film DAKINO, ocupându-
se în paralel ºi de pãstorirea unui alt important eveniment
artistic Noaptea devoratorilor de publicitate, cu un
imens succes de public.

Regizorul debuteazã în filmul de ficþiune cu
WebSiteStory în 2008, urmat de alte cinci filme ce
demonstreazã talentul unui diletant autodidact.

DAKINO 2018 a fost între 18 ºi 22 aprilie la ARCUB ºi
Muzeul Þãranului Român.

Gala de deschidere a fost ilustratã de Starurile filmului
nu mor în Liverpool, regia � Paul Mc Guigan, cu Annette
Bening, Jamie Bell ºi Vanessa Redgrave în rolurile
principale. În cadrul programului DAKINO au fost
proiectate ºi o serie de filme de arhivã dedicate
Centenarului Marii Uniri.

În aceiaºi perioadã de timp s-a deschis la cinema Elvira

Popescu cea de a ºasea ediþie a Festivalului internaþional
Cinepolitica, manifestare organizatã cu sprijinul CNC,
UCIN, UNATC, Institutului Cultural Francez, eveniment
artistic inventat de un mare cineast documentarist,
regizorul Copel Moscu.

Festivalul s-a deschis cu filmul regizorului german de
origine turcã Fatih Akin, În întuneric (coproducþie
Germania- Franþa cu Diane Kruger, Denis Moschito ºi
Numan Acar în rolurile principale).

Viaþa personajului principal, Katia, este greu încercatã
când fiul ºi soþul sunt uciºi într-un atac cu bombã.

Cãutarea criminalilor, aflarea motivelor evenimentului
sângeros, urmãrirea dreptãþii cu orice preþ sunt câteva
dintre liniile directoare ale unui film care a luat premiul
pentru cel mai bun film strãin la Globurile de aur, Diane
Kruger fiind ºi ea premiatã pentru cea mai bunã
interpretare la Cannes, anul trecut.

Printre alte filme importante înscrise la acest festival
s-au mai numãrat Raporturi despre Sarah ºi Saleem,
regia Muayad Alayan (coproducþie Palestina, Germania,
Olanda, Mexic),Summitul, (coproducþie Argentina,
Franþa, Spania), regia Santiago Mitre, film catalogat de
criticii de la Cannes drept un mix de dramã shakesperianã
ºi thriller hitchcockian, Gloria, regia Kristina Grozeva,
Petar Vîlceanov (Bulgaria, Grecia), povestea unui amãrât
de lucrãtor la cãile ferate, care gãseºte o imensã sumã de
bani. Bunele intenþii se ciocnesc de un imens scandal
de corupþie, cu fapte bine cunoscute ºi de spectatorii
din þara noastrã.

Tot în cadrul acestui excelent festival a fost proiectat
ºi filmul multipremiat la Gopo, Un pas în urma
serafimilor, scenariul ºi regia Daniel Sandu cu ªtefan
Iancu, Vlad Ivanov, Ali Amir în rolurile principale.
Filmul a fost urmat de o interesantã dezbatere pe tema
Politicã, compromisuri ºi constrângeri în sistemul
religios.

Programul Focus 68 Mai a fost ilustrat de filmul Milou
în Mai, regia � Louis Malle, cu Michel Piccoli, Miou-
Miou ºi Dominique Blanc în rolurile principale.

Printre evenimentele lunii aprilie am mai reþinut o
proiecþie istoricã la Cinemateca Românã, sala Union, cu
filmul, ecranizare dupã romanul Îngerul a strigat de
Fãnuº Neagu, Dincolo de nisipuri, regia Radu Gabrea.

Realizat cu 45 de ani în urmã, filmul a fost cenzurat de
Nicolae Ceauºescu, fapt care l-a determinat pe cineast sã
emigreze, conºtient fiind cã nu va mai putea face film în
România. Interpretat de o superbã echipã de actori,
George Constantin, Dan Nuþu, Gheorghe Dinicã, Fory
Etterle,Violeta Andrei, ªtefan Radof, Gina Patrichi, Emil
Botta, Vasile Niþulescu, Mircea Albulescu, filmul a fost
revãzut de regizor, care în urmã cu câþiva ani, a tãiat
intervenþiile cenzurii, aducându-ºi opera cât mai aproape
de forma sa idealã, preconizatã pentru întâlnirea cu
publicul din 1973.

În fine, un ultim eveniment prezent în sãlile
Cinematecii Române de la Eforie ºi Union ( respectiv
sãlile Jean Georgescu ºi Paul Cãlinescu) a fost luna
trecutã proiecþia filmului România neîmblânzitã,
narator Victor Rebengiuc, un prea frumos documentar ce
restituie spectatorului autenticele frumuseþi naturale a
le þinuturilor româneºti, evidenþiind ºi fauna superbã care
sãlãºluieºte pe aceste meleaguri.

Pentru amatorii de fotbal este de semnalat filmul lui
Corneliu Porumboiu Fotbal infinit, film ce evocã un
nou joc sportiv altoit pe legile fotbalului, dar cu reguli
noi. Peter Bradshaw în prestigioasa publicaþie The
Guardian aprecia cã acest film este o poveste adevãratã
ºi, de asemenea, o bizarã parabolã social realistã, cu un
strop de comedie seacã ºi de satirã birocraticã,
caracteristice lungmetrajelor lui Porumboiu, precum A
fost sau n-a fost? ºi Poliþist, adjectiv.
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Pictorul solitar în
luciditatea disperãrii

Urmare în numãrul viitor

Urmare din numãrul trecut

I.3. DESPRE TEHNICA
CERAMICII

Arderea vaselor se face în scopul

transformãrii elementelor care alcãtuiesc argila
moale, plasticã, în compuºi duri. Pentru ceramica al cãrei lut devine roºu
prin coacere, procesul arderii implicã mai multe stadii:

- Între 120 � 150 grade se eliminã apa existentã în masa lutului uscat.
- În jurul a 400 grade se

eliminã apa coloidalã.
- Între 400 � 900 grade se

eliminã apa chimicã.
- Între 750 � 850 grade se

topesc ºi aderã la suprafaþa
vasului smalþul ºi glazurile.

- La 900 grade se coace olãria
popularã.

Temperaturile mai înalte decât
cele indicate duc la deformarea
pieselor. Categoriile de ceramici
albe sau grizate, cum sunt
porþelanul, faianþa, gresia ori
ºamotul, necesitã pentru coacere
temperaturi mai înalte. Fiecare
din aceste materiale îºi are un
grad al arderii complete, motiv pentru care nu pot fi puse laolaltã în acelaºi
cuptor.

Variaþiile abrupte de temperaturã din cuptor pot duce la distrugerea parþialã
sau chiar totalã a vaselor. Din acest motiv, dupã terminarea arderii, gurile se
închid ermetic ºi cuptorul e lãsat sã se rãceascã, încet-încet, singur. În general
o ardere completã dureazã douã zile iar rãcirea 24 ore.

Cãlãtorie în istoria
multimilenarã a
ceramicii (VIII)

Radu Adrian
Dalia Bialcovski

Modele de ceramicã de Horezu
expuse în târg

De remarcat este faptul cã decoraþia vasului e permanent supusã formei
sale ºi nu invers iar forma, la rândul ei, este strâns legatã de utilitar. Orice fel
de întrebuinþare dirijeazã apariþia unei anumite forme. Pentru mâncarea
scãzutã se fac farfurii întinse, pentru ciorbe sau supe se fac strãchini adânci
iar pentru apa de bãut se fac urcioare pântecoase, cu gura strâmtã, pentru
pãstrarea lichidului la o temperaturã constantã, izolatã cât mai bine de mediul
extern care de obicei e mai cald. Vasele pentru transportat hrana la câmp au
gura largã, cu toarta deasupra, cum are gãleata cu care se aduce apa de la
fântânã. În evoluþia formelor mai vechi ale vaselor de ceramicã schimbãrile
sunt minore, sau uneori nule. Pãstrarea îndelungatã a aceloraºi siluete se
explicã prin faptul cã ele rãspund perfect scopului pentru care au fost create.
Ceramica neagrã din Munþii Moldovei ºi din sud-estul Ardealului pãstreazã
formele La Tene. Chiupurile � vase bitronconice de mare capacitate � existau
curent la noi semi-îngropate în pivniþe pânã în secolul al VIII-lea ºi erau
folosite pentru pãstrarea grânelor, a uleiului ºi a murãturilor. Ele erau smãlþuite
doar în interior ºi aveau aceeaºi formã ca ºi vasele miceniene sau romane,
folosite cu milenii în urmã în acelaºi scop.

I.4. PRINCIPALELE FORME DE
VASE CERAMICE

Ceramicã neagrã,  vas cu
douã toarte, de Marginea

Ulcioraº, ceramicã
neagrã, de Marginea

Amforele greceºti, cu gâtul lung ºi cu partea inferioarã ascuþitã pentru a
sta înfipte în nisip sau în pãmântul din beci, ºi-au pãstrat într-o versiune
localã forma la centrul ceramic de la Oboga. Influenþa bizantinã o gãsim la
cãnile cu o singurã toartã, la cupele cu un singur picior ºi parþial la strãchini.

Dupã 16 ani de la plecarea sa fãrã întoarcere, Florin Mitroi

rãmâne o enigmã pentru mulþi ºi pentru încã multã vreme.
Cunoscut doar unui cerc restrâns de iniþiaþi ºi studenþilor sãi,
parcimonios selecþionaþi de economia vremurilor, acest
intelectual rafinat purtând semnul cumpãtãrii, artistul unei opere
impresionante ºi singulare, a zãvorât în taina atelierului poate
strigãtul cel mai sfâºietor al generaþiei ºi al timpului sãu.

Citadin, nãscut în capitala Bãniei, copil de învãþãtori, a dus
o viaþã exemplarã, devotat familiei ºi meseriei pânã la
suprimarea de sine, generos ºi minuþios ca dascãl, demn ca om
ºi profesionist. Silueta sa înaltã ºi zveltã, ochii pãtrunzãtori,
larg deschiºi, clipind adeseori a concentrare prin rama grea a
ochelarilor, zâmbetul iradiind ironic, replica sclipitoare, vocea

caldã, apropierea reþinutã ºi politeþea impecabilã au traversat în neînchipuite rânduri sãlile
actualei Universitãþi de Artã bucureºtene de-a lungul a peste 40 de ani dedicaþi învãþãmântului
superior, adãugaþi celor ai propriei studenþii. Dotat cu capacitatea de a fora adâncimile

sufleteºti, cu acuitatea de a percepe abilitãþile
individuale ºi rãbdarea necesarã prelucrãrii filigranului,
a cizelat ca un bijutier: istorici ai artei, muzeografi,
dascãli, unii profesând în cadrul aceleaºi instituþii de
învãþãmânt sau artiºti plastici, nume sonore, toþi
impregnaþi de moºtenirea responsabilitãþii de a-ºi asuma
actul artistic ºi individualitatea creatoare.

De o discreþie inimaginabilã astãzi pentru generaþia
dependentã de lumea virtualã, locul unde numãrul like-
urilor devine mãsura supremã a valorii ºi stimei de sine,
iar frecvenþa postãrilor, condiþia însãºi a existenþei
validatã prin multitudinea martorilor, o discreþie la fel de
surprinzãtoare ºi pentru contemporanii dornici de
expunere permanentã, Florin Mitroi a fost artistul unei
singure expoziþii personale în timpul vieþii. Împlinitã în
1993, la 55 de ani ºi datoratã cunoscutului plastician
Sorin Dumitrescu, preºedintele Fundaþiei Anastasia, a
dezvãluit fructificând ingenios spaþiile Galeriei
Catacomba din subsolul Muzeului Colecþiilor de Artã
dimensiunea forþei apocaliptice a revoltei interioare,
ascuþimea gândului ºi tãiºul liniei sale plastice strunite
sub autocenzura permanentã a luciditãþii. Un rãzvrãtit
prin recluziune interioarã împotriva limitãrilor obtuze

ale oricãrui sistem a refuzat deopotrivã alinierea la arta de propagandã, confortul figurativului
liric ori aderarea mimeticã la refugiul conceptualismului abstract, preferând riscul desþelenirii
propriului drum departe de lumina reflectoarelor.

Între 19 aprilie ºi 18 iunie 2018, ARCUB-ul, Centrul Cultural al Bucureºtiului, gãzduieºte pe
simezele sale o nouã prezentare amplã a creaþiei artistului, de aceastã datã postumã, într-o selecþie
argument a decodificãrii în viziunea istoricului
de artã Ervin Kessler, în cheie suicidar-eroticã.
Cele trei sãli asambleazã o parte dintre lucrãrile-
reper ale maturitãþii cu dominanta creaþiei
ultimilor ani, relevându-l consecvent cu sine ºi
mereu recognoscibil. Fie cã sunt desene, pânze,
picturi pe sticlã, panouri de lemn ori tablã, reunite
generic sub titulatura Zile. Florin Mitroi lucrãrile
alcãtuiesc împreunã un inedit ºi tulburãtor jurnal
emoþional, de o remarcabilã expresivitate. Datarea
fiecãrei piese cu o precizie categoricã a zilei de
execuþie, într-o grafie elegantã, pregnantã ºi chiar
monumentalã pe mãsura trecerii timpului,
depãºeºte interesul unei simple inventarieri. Ca
parte integrantã a compoziþiei alãturi de
semnãturã, marcheazã distinct etapele ºi
intensitatea trãirii, o victorie asupra clipei ºi
fixarea unui bold în insectarul interior.

Din pragul expoziþiei se deschide un univers
straniu, obturat ºi deprimant, filtrat prin retorta
unui zbucium al permanentei interogaþii majore
asupra societãþii ºi a sinelui. Personajele sale
de facturã expresionistã, simbolic esenþializate,
încremenite într-un orizont opac, în afara
oricãrui reper, solitare sau în relaþie conflictualã, încarcerate de contururi negre, privesc prin
ochii mari ºi umbriþi, sideranta lume ce li se dezvãluie. Muþenia lor închisã în orizontala
gurilor ºi privirea hipnotizatã vor dispãrea treptat, transformându-le în reprezentãri metalice,
abstracte, cu sugestive notaþii de culoare. Autoportretul dominã aceastã înºiruire, supus
torturilor psihice prin intermediul unui instrumentar agresiv, deopotrivã casnic ºi autohton:
cuþitul ºi toporul, iar þinta supliciului e organul vital: inima.

Gingãºia debutului plastic al tinereþii, fineþea liniei, delicateþea cromaticã, virtuþi care au bucurat
doar pe cei câþiva fericiþi ce au trecut pragul atelierului, mai au ecouri în peisajele ºi lucrãrile
simbol ce venereazã feminitatea în culoarea mierii ºi a pãmântului, în rozuri iradiante ºi aur, prin
materia catifelatã a temperei emulsionatã cu ou sau cãldura lemnului curbat. Cultivat la ºcoala
marilor iconari anonimi ori a frescelor votive, artistul a repudiat luciul gras al uleiului ºi violenþa
paletei, singur negrul având dreptul sã rãneascã. Tot din imaginarul hieratic al icoanei au coborât
în drama cotidianului transfigurãrile sale totemice simbolizând femeia impunãtoare: întruchipare
a perfecþiunii sferice inaccesibile, tãrâm al genezei, poartã a refugiului sperat ºi a morþii salvatoare.

Piesa centralã a expoziþiei, sfârºit de serie al autopotretelor, realizatã în ultimul an al vieþii, pare
o sfidare a sorþii decupatã în tablã, un pãrelnic cadavru ce îºi continuã zbaterea cu pumnii strânºi
urmând dincolo de moarte singurul drum hãrãzit, parcurs ºi asumat complice pentru eternitate.

Florin Mitroi, Tuº pe hârtie

Florin Mitroi, Figurã (autoportret)
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Copilul Carte poºtalã
În ziua aceea fusese mult soare. Nu-mi amintesc de unde

veneam, dar în poarta casei mi s-a întâmplat ceva foarte straniu.
Pe o grãmadã de nisip, un bãieþel se juca. Fãcea tuneluri ºi

construia turnuleþe. Mi se pãrea foarte nostim jocul, încât m-am
oprit sã-l privesc. El se întoarse spre mine ºi-mi surâse. Era vesel
precum soarele. Uitându-mã mai bine la el, figura lui mi s-a pãrut
cã aduce cu cineva cunoscut. Avea faþa pistruiatã pânã în albul
ochilor ºi un smoc de pãr rebel îi cãdea pe frunte, deasupra
ochiului drept. Câteva clipe ochii lui ºovãirã pe faþa mea. Apoi,

între sprâncene, o cutã tânãrã, neformatã, încerca sã se adânceascã. Nu ºtiu din ce pricinã
eram tulburat. Îmi vãzuse oare tulburarea? Nu pot sã ºtiu. Totuºi, am încercat sã-mi întorc
faþa. Într-adevãr, eram foarte emoþionat. Îmi aduceam aminte de copilãria mea. Amintirea
acelei copilãrii fãrã griji, iar, nisipul ºi jocul bãieþelului mã tulburau.

� Nu vrei sã te joci cu mine? îmi spuse bãieþelul ºi se întoarse la turnuleþele lui de nisip.
L-am privit cu mai multã atenþie. Eram neputincios în faþa asaltului amintirilor. Ochii lui

se întoarserã spre mine ºi mã privirã vesel. Nu voiam sã-l supãr, aºa cã m-am lãsat jos, lângã
el, ºi am întins mâna. Copilul îmi întinse un beþiºor. Maºinal, l-am luat. Era mic, pentru
mâna mea. Bãieþelul îmi luã mâna ºi începu sã se joace cu ea. Nu îndrãzneam sã spun nici
un cuvânt. Eram sclavul unor amintiri dulci, depãrtate, prea îndepãrtate.

Fãrã sã vrea, copilul îmi turnã nisip peste mânã. Nisipul aspru ºi încãlzit de soare m-a
fãcut sã tresar. Am întins mâna ºi vârfurile degetelor intrarã în nisip. Încet, mâna se afundã
în grãmada de nisip. Mai în adânc era rece, plin de umezealã.

O, Doamne, ce bine mã simþeam. Cu ochii tulburi, încãlzit de soare, visam cu mâna în
nisip la copilãria mea, care murise de multã vreme. Simþeam cum mã cuprinde deznãdejdea.
Am privit mai atent la faþa copilului, care continua sã se joace în nisip. Am închis brusc
ochii. În faþa ochilor minþii apãru o fotografie îngãlbenitã de vreme, în care între un bãrbat
ºi o femeie; pãrinþii mei, un bãieþel, pistruiat pânã în albul ochilor ºi cu un smoc de pãr
rebel pe frunte deasupra ochiului drept, zâmbea fericit.

Am deschis ochii, dar lângã mine nu mai era nimeni.
Un trecãtor mã privea mirat cum stau ghemuit ºi cu mâna în nisipul pe care se vedeau

urmele unor turnuleþe.

Viaþa în fiºe de roman Portrete, ceaþã si fum

Nicolae Dan
Fruntelatã

Vasile Szolga

Nu-i o poreclã. E o aspiraþie. Ghilimelele,

dacã e sã cadã, vor cãdea la vremea sorocului.
Deocamdatã, fascinanta adolescentã e doar
în clasa a VII-a (la ªcoala gimnazialã �Andrei
ªaguna� din Deva). Dacã nu o sã reuºeascã sã
devinã criminalistã, prima rezervã e ºi ea
fixatã: profesoarã de limba românã.

Spre deosebire de colegii ºi de generaþia ei
Denisa e de modã� clasicã. Calculatorul,
internetul, nu au secrete pentru ea. Dar preferã
lectura cu cartea în mânã. A citit deja o�
bibliotecã, ºi la alegere ºi la întâmplare, în
fiecare carte gãsind cel puþin un grãunte de
desfãtare a minþii ºi a sufletului.

O pasiune aparte a acaparat-o pentru cãrþile
Agathei Christie, care îi provoacã agerimea
minþii de a-i dezlega enigmele, prin logicã
socraticã. Dupã câteva pagini citite va ghici
cine-i criminalul? Dupã tot mai puþine. Între
autoare ºi cititoare s-a încins o bãtãlie. Câºtig,
alternativ.

Dar pasiunea coordonatoare e pentru limba
românã. I-a insuflat-o doamna învãþãtoare
Alina Tarnu, apoi doamna profesoarã Mihaela
Marc. Le este foarte recunoscãtoare pentru
cã i-au dezvãluit frumuseþea ºi profunzimea
Patriei poetului Nichita Stãnescu � Limba
Românã � pe care nu se saturã sã o caute în
Opera lui Eminescu, în lectura marilor clasici.

Tot nota 10 are ºi la limba englezã ºi
participã în fiecare an la olimpiadele
naþionale, cu succese de invidiat. La fel la
cele de fizicã. E bunã la toate ºi interesatã de
toate ºtiinþele ºi de toate artele. În limba
românã însã se îmbãiazã ca într-o apã
cristalinã, caldã ºi parfumatã, de ploaie
primãvãraticã.

Cu desenul ºi pictura se amuzã. N-a luat
lecþii ºi n-a studiat tehnica maeºtrilor. Îi este
suficient talentul cu care s-a nãscut. Îºi alege
portretele din mulþimea strãzii sau din
personajele cãrþilor citite. Nu vrea sã se facã
pictoriþã. Nu e o nouã Alexandra Nechita,
românca din SUA. E mult mai mult decât atât.
Va forþa porþi mai puþin încercate.

Denisa-Teodora Dogaru, �Criminalista�

Romulus LAL

Cãdea luna lui mai ca o mireasmã de tei peste apele

Oltului. Eu trimiteam olãcarii spre Vâlcea, plopii luaserã
foc de atâta dragoste. Ca un voievod bãtrân al locului,
ca un lup înþelept din þara asta care a fost mereu þara
lupilor liberi, Nenea Ioan Barbu mi-a primit solia în
pridvorul inimii sale. Nu mai þin minte unde. La Horezu,
la Dintr-un Lemn, la Govora, el este acasã pretutindeni ºi ne deschide uºile
împãrãteºti ale unei prietenii care nu are vârstã.

Prietenul meu împlineºte optzeci de ani. Eu o sã-i organizez sãrbãtoarea
înlãuntrul fiinþei mele. O sã-i aduc un regiment alb sã-i dea onorul, o sã-i cânt o
baladã olteanã împreunã cu iubita mea, apoi o sã-i aduc, într-o cupã de ambrã,
sângele Opriºorului meu, Cabernetul poveºtilor, sã-l gustãm amândoi ca doi
olteni bãtrâni ce suntem, ca doi valahi sãtui de rãutatea lumii, dar cuminecaþi de
prietenia care nu are nici început, nici sfârºit.

O sã ne alegem un sfânt al neamului nostru, sã ne pãzeascã þara ºi istoria. Îi
vom spune Brâncoveanu, el venea din þinutul de Olt al lui Nenea, urca spre
Horezu, sfinþea toatã Valahia Mare, apoi se jertfea la Þarigrad cu toþi pruncii lui,
niºte lacrimi ale unei istorii sãrate pânã-n adânc.

În mai, Doamne al miresmelor, eu mã duc în Vâlcea. Sã-l îmbrãþiºez pe Nenea,
pe scriitorul luminos, Ioan Barbu. Sã-i zic �La mulþi ani!�, sã-i sãrut mâna
doamnei Silvia, sã mã bucur cã existã încã, pe pãmântul acestei patrii jefuite,
umilite, conduse de pofte strãine ºi de trãdãri autohtone, un loc precum Vâlcea,
þinutul lui Ioan Barbu.

Iatã, în Sãptãmâna Luminatã a Paºtilor, am scris o carte poºtalã pentru luna lui
mai, luna în care þine sãrbãtoare un om din raiul sufletului nostru.

La mulþi ani, Nenea, cãrþi multe ºi frumoase, bucurii de la ai dumitale ºi de la
prieteni!
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Ion Andreitã,

Tripleta de aur: Eliade � Cioran � Ionesco
Melancolia

sturzului
albastru

Vitralii

Tuburi de luminã, ºuierã prelung,

În chiar gândul tãu de searã
Iatã, cã mi s-a ivit - din Vãz-Duhuri,
Un alt�trup, de iarbã

Se ridicã în chiar somnul tãu.
Flãcãri purpurii ce râd în noapte
Viscolind de-apururi ochiul meu
Înverzit de-atâta puritate

Rãcoarea pietrei, ce-o cuprind
În chiar visul meu sãlbatic
A-nfrunzit, sminteli de-o clipã
În tãcerea neagrã a vântului pe coastã

Frige frigul din priviri strãine
Ah ºi moartea mi-e departe!
În chiar tânguirea paserii târzii
Fumegând, în macii de pe Marte

Ghiocul apei, gâlgâie în streaºini,
Mai împunge iarba cerul cu cocori?
De nu te vãd-lumina mi te cere
Geometrizând în alb acustica din zori

Biserici scufundate prind contururi
În lacuri, rãsturnându-se pe rând
Primãvãratic, suie-n fire de mãtasã
Egal cu sine-necuprinsul gând

Cuvintele-mi sunt ninse, ochii plânºi
Rãsfrânt mã-ntorc ca Isis din nãmoluri,
Înmugurind în mostiºti ºi rogozuri.

Românii în lume � dar mai

ales în Franþa; în Oraºul-ei-
Luminã, Parisul � s-au aflat mereu
în avanposturile (ºi profunzimile)
expresiei artistice, înrâuriþi de
ideile novatoare ale Oraºului
Luminii ºi înrâurind, la rându-le,
cultura ce se plãmãdeºte în acest
sever creuzet franco-universal.

Stau mãrturie: literatura, arta plasticã, filozofia. Cãrora,
iatã, li se alãturã � dovadã în plus � arta fotografiei.

�Paris, 1996, toamnã-iarnã. Galeria de artã �La
Galérie� (situatã pe malul stâng al Senei, în apropierea
Academiei de Arte Frumoase) trãieºte, alãturi de întregul
oraº cultural, un eveniment deosebit: vernisarea
Expoziþiei de fotografii Louis Monier. Emblema
expoziþiei � multiplicatã pe afiºe, pliante, fluturaºi,
medalioane etc. � cei trei mari români: Mircea Eliade,
Emil Cioran ºi Eugen Ionescu, fotografiaþi de Monier, în
Piaþa Furstenberg, în anul 1977. Din acel an, 1977,
aceastã fotografie � tripleta de aur Eliade-Cioran-Ionescu
� circulã pe mapamond ca un paºaport al spiritului creator
românesc. Sigur � ºi datoritã creatorului ei: artistul
fotograf (reporter) Louis Monier.

Câteva cuvinte despre acest mare artist, care a scris o
operã nemuritoare cu aparatul fotografic. A urmat un liceu
bun, la Valence, unde a studiat latina, greaca, engleza.
Mama � iubitoare de literaturã, posesoarea unei biblioteci
impresionante. Tatãl � foto-amator, i-a dãruit, la 13 ani,
un aparat fotografic, de care nu s-a mai despãrþit. A absolvit
Facultatea de Jurnalism de la Saint-Germain-des-Pres �
una din cele mai bune din Franþa. A început sã lucreze ca
fotoreporter la revista �Les Nouvelles Litteratures�, unde
ºi-a câºtigat renumele de Hoþul de suflete. A impus
adevãratul foto-reportaj: acelaºi autor foto ºi text (pânã
atunci, fotoreporterul fãcea numai fotografii). Cãsãtorit
cu scriitoarea Marie-Christine d�Welles � cu care a venit
de mai multe ori în România (ultima oarã, în 2008).

Treptat, s-a specializat pe foto-portret � pozându-i
personalitãþi celebre ale lumii, mai ales scriitori. Primul

scriitor � pentru revista amintitã, la care a lucrat-colaborat
foarte multã vreme: Roman Gary. Cel mai greu de prins:
dramaturgul Samuel Beckett; l-a urmãrit trei ani. Între
alþii: Louis Aragon, André Marlaux, Marguerit Yourcenar,
Marguerit Duras, Dino Buzatti, Maurice Druon� � ºi
mulþi, foarte mulþi alþii. La data expoziþiei de care
vorbeam, la vernisajul cãreia am luat parte, mãrturisea
cã fotografiase 14.000 de mari creatori ai lumii, în 30 de
ani de muncã. La data de faþã � 2018 � are la activ 18.000
de eroi �executaþi� în 50 de ani.

Dar sã revenim la cei trei mari români, despre care Louis
Monier spunea cã i-a întâlnit la o editurã parizianã
(printr-un aranjament secret cu directorul acesteia). De
reþinut, cã Monier îi cunoºtea bine; îi fotografiase mai
înainte, dar separat: pe Ionescu, la el acasã; pe Cioran,
de asemenea (în locuinþa sa, de pe strada Turnon) iar pe
Eliade, la Editura Philippe Payot. Împreunã, însã, au
acceptat mai greu. Louia Monier povestea (consemnat
ºi în pliantul expoziþiei): �S-a muncit mult, pentru ca ei
sã accepte. Cioran nu accepta acest gen de a poza, dar s-
a decis� pentru fraþii sãi români. S-a reuºit, astfel, sã se
convinã o întâlnire în Piaþa Furstenberg. Lumina era
sobrã, frumoasã, propice fotografiei�. Aºa s-a nãscut
fotografia-emblemã care avea sã facã înconjurul planetei.

Cei trei români au fãcut obiectul artistului Louis Monier
ºi cu alte prilejuri. În toamna anului 2005, la Biblioteca
Academiei Române a fost vernisatã expoziþia Portrete de
filosofi (prezentatã de Basarab Nicolescu): 40 de fotografii
alb-negru, din care n-au lipsit Eliade, Cioran, Ionescu. În
anul 2017, apare Albumul foto Roumains des Paris
(�Românii din Paris�) cuprinzând 43 de fotografii alb-
negru, cu �cei trei� pe copertã. Textul însoþitor (note
biobibliografice) este semnat tot de Basarab Nicolescu.
Acest album are douã pãrþi: 1. Monºtrii sacri: Eliade,
Cioran, Ionescu; ºi: ªtefan Lupaºcu, Vintilã Horia, Virgil
Gheorghiu, Horia Damian etc.; 2. Personalitãþi
contemporane: Virgil Tãnase, George Banu, Paul Goma,
Dumitru Þepeneag, ; dar ºi: Magda Cârneci, Nicolae
Breban, Horia Bãdescu etc., care au stat un timp la Paris.
Albumul a apãrut în Editura Michel de Maule, cu sprijinul
Institutului Cultural Român.

Statuile urbei

Florin Colonaº

Un mare orator
Situatã într-o importantã rãscruce de drumuri cu strãzile  General

Eremia Grigorescu, Dionisie Lupu, Calea Dorobanþi, Take Ionescu ºi
fostã strada Atena, devenitã apoi Nikos Beloiannis, eroul comunist
grec care a înfipt steagul naþional pe Acropole în timpul ocupaþiei
germane, statuia unui politician burghez a rezistat regimului comunist
pe soclul ei, montatã fiind în 1901, la 17 iunie, la acea vreme una dintre
primele sculpturi de for public reprezentând o
figurã politicã contemporanã.

În preajma locaþiei amintite se gãsesc casele
lui Take Ionescu, (fostul Institut de Folclor).
ºi a secretarului ºi biografului sãu Constantin
Xeni (sediul A.C.R.), splendida construcþie a
casei Assan (Casa Oamenilor de ªtiinþã),
Spitalul de Oftalmologie, Teatrul �Þãndãricã�,
iar în blocul care-i situat ca fundal au locuit
pânã la seismul din 1977, Geo Bogza, care
din geam privea lãcaºul ameninþat de
buldozere al cenaclului �Literatorul�, scriind
celebrele tablete în �Contemporanul� �
rãmase, din nefericire, fãrã efect � ºi actorul
Ion Lucian, prezent ºapte decenii pe scenã.

Piaþa aceasta atât de aglomeratã astãzi purta
la început de veac nouãsprezece denumirea
de Piaþa Dorobanþi, dupã care prin plasarea
monumentului marelui politician s-a denumit
Piaþa Lahovari. La schimbarea politicã majorã
de dupã August 1944, când slugãrnicia faþã
de U.R.S.S. s-a manifestat în toate domeniile,
numele pieþei a fost sovietizat devenind Piaþa
Kuibâºev. Era vorba despre Valerian
Vladimirovici Kuibâºev, militant de seamã al
P.C.(b)al U.R.S.S., membru al partidului din 1904, participant la
revoluþia din 1906-1907, la cea din 1917 ºi la rãzboiul civil. Era o
figurã mare a partidului comunist, de aceea numele sãu a fost dat ºi
Vechiului oraº Samara, situat pe Volga, în amonte fiind construitã o
giganticã hidrocentralã.

Dupã zborurile avioanelor sovietice în cosmos piaþa a cãpãtat o
nouã denumire: �Cosmonauþilor�, iar astãzi are din nou vechiul
nume al politicianului conservator, care este imortalizat în bronz
(turnarea s-a fãcut în Franþa la �Captain Geny�) în poziþia de
orator, în picioare, cu mâna stângã întinsã, totul într-o alegorie
care amplificã atitudinea grandilocventã.

Sub înaltul om politic sunt alte douã personaje care simbolizeazã

pe Danubius, alegoria masculinã a Dunãrii, realizatã într-un stil
romano-italo-francez ºi un fragment din discursul sãu memorabil
rostit de importantul om politic la 26 mai 1881. Cel de-al doilea
personaj alegoric este reprezentat de o femeie îmbrãcatã în costum
naþional ºi dupã unii ar întruchipa �România agricolã� dupã alþii
�România Modernã�. Personajul þine în mâna stângã o ramurã de
laur, oferindu-i-o lui Lahovari, în semn de omagiu.

Soclul înalt din marmurã neagrã avea montate plãci din bronz cu
fragmente din discursurile politicianului care în cadrul procesului de
�cosmetizare� de cãtre regimul comunist a monumentului, au dispãrut
iar textul din lateral cu �naºterea Prinþului Carol� a fost ºi el nealterat,
ca de altfel ºi semnãtura sculptorului francez Marius Jean Antoniu

Mercié (1845-1936). Un element care
ar trebui cercetat: pãrþile laterale au foi
de tablã neagrã, þintuite grosier, care s-
ar putea sã ascundã fostele plãci cu litere
gravate ale discursurilor, sau elemente
din acestea. Montat la 17 iunie 1901,
monumentul reprezintã una dintre
primele lucrãri de for public din
Capitalã, imortalizând un politician
contemporan acelor vremi.

Ceea ce este interesant de subliniat cã
în societatea de început de veac 19,
colecta publicã pentru diferite scopuri
umanitare ºi în cazul acesta pentru
lucrãri de sculpturã de for public,
funcþiona. Fenomenul nu mai este
vizibil în ziua de azi.

Politicianul Alexandru N. Lahovari,
fost ministru de justiþie ºi al afacerilor
externe, lider al conservatorilor, a
promovat o politicã de neutralitate,
servind interesele naþionale. Între
altele este unchiul scriitoarei Martha
Bibescu.

Statuia sa este, cred eu, prea bine
protejatã astãzi�Un careu de splendizi trandafiri, pãrþi de un gard
metalic, împiedicã accesul la baza monumentului. De jur împrejur
pânã la caldarâmul rondului o lizierã deasã de plante ornamentale
reprezintã o barierã greu de depãºit. Este vorba în fond despre o
operã de artã. Acum când existã o miºcare turisticã majorã la Bucureºti,
turiºtii nu se pot fotografia la baza statuii. Ar trebui mãcar o micã
alee, cât de îngustã. ªi poate se gândeºte vicele primar, staroste peste
statui, sã facem ceva ºi cu acele plãci urât aplicate pe feþele soclului.
Dacã tot o avem de un secol ºi a scãpat de urgia politicã, hai, s-o
punem în valoare!

G.Th.
Popescu

Românii prin fotografii:
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ATELIERUL ARTELOR VIZUALE

Atracþia pentru materialitate

�(...) Ioana Stepanov este unul dintre artiºtii pentru

care exerciþiul asupra materialului ceramic nu a însemnat
o exacerbare a calitãþilor decorative. Volume simple, o
cromaticã ce nu coloreazã, ci nuanþeazã, pun în valoare
douã elemente pe care ea le-a exploatat de-a lungul
anilor: geometria, forma, într-un cuvânt arhitectura, iar
pe de altã parte, modelajul, acea plasticitate pe care
materialul o conþine înaintea procesului de ardere. (...)
Ioana Stepanov, dupã câteva decenii de exerciþiu, a reuºit
sã dea materialului ceramic o expresie personalã, sã
creeze o lume care îi este proprie, prin care aspirã sã
treacã dincolo de impactul cu suprafaþa. Lucrãrile sale
sunt arhitecturi, volume ce ni se impun prin acurateþe,
sobrietate ºi, de multe ori, o problematicã nespecificã
ceramicii.� (Maria-Magdalena Criºan)

IOANA STEPANOV


