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În Alecsandri vi-

breazã toatã inima,
toatã miºcarea compa-
trioþilor sãi, câtã s-a
putut întrupa într-o
formã poeticã în starea
relativã a poporului
nostru de astãzi. Far-
mecul limbii române
în poezia popularã � el
ni l-a deschis; iubirea
româneascã ºi dorul de
patrie în limitele celor
mai mulþi dintre noi �
el le-a întrupat; frumu-
seþea proprie a pãmân-
tului nostru natal ºi a
aerului nostru � el  a
descris-o�

Titu Maiorescu

Bicentenar  Vasile  Alecsandri
(1818-2018)
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ACTUALITATE

� Ion Andreiþã (n. 11 iunie 1939), poet ºi publicist. ªeful Secþiei de publicisticã � Petru Mãrculescu (n. 19 iunie 1943), poet, prozator ºi eseist. Colaborator � Radu Adrian
(n. 17 iunie 1945), artist plastic ºi publicist. Colaborator � ªtefan Crudu (n. 11 iunie 1949), publicist. Colaborator � Petru Solonaru (n. 20 iunie 1950), poet ºi publicist.
Colaborator � Emil Lungeanu (n. 4 iunie 1958), poet, prozator ºi eseist. Colaborator � Dalia Bialcovski (n. 9 iunie 1963), artist plastic. Colaborator.

Florentin Popescu

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

Editorial Din evenimentele lunii mai 2018

Cinstirea
înaintaºilor

Sãrbãtoriþii noºtri în Luna lui Cireºar
Reporter

În tot mai învolburata noastrã viaþã socialã ºi

culturalã aproape cã am uitat cu totul o îndatorire moralã:
cinstirea înaintaºilor. Aniversãrile ºi comemorãrile unor
personalitãþi care prin viaþa ºi destinul lor au contribuit
la ceea ce suntem astãzi, ca popor ºi ca naþiune au devenit
din ce în ce mai rare ºi nu se mai petrec � eventual! �
decât atunci când este vorba de �cifre rotunde�, ca ºi
cum în restul timpului respectivele personalitãþi ar trebui
sã stea ascunse, fãrã sã le ºtie nimeni, în niscai sipete,
saloane ori depozite uitate de toþi.

Sigur, nu ne referim la numele unor oameni aºa-ziºi
�de raft doi�, care au alcãtuit climatul, ambianþa, cadrul
unor evenimente ºi fapte istorice (îºi au ºi ele rostul lor!),
ci la eroi adevãraþi (când e vorba de istorie), la scriitori ºi
alþi oameni de prim rang, care au influenþat pozitiv
cultura, viaþa socialã ºi, în ultimã instanþã, chiar mersul
evenimentelor dintr-o perioadã sau alta de timp.

Se pare � ºi sper sã nu ne înºelãm! � cã în contextul
revenirii noastre la normalitate cinstirea înaintaºilor
revine în atenþia unor instituþii, a unor organizaþii
obºteºti ºi a unor persoane particulare cu iubire de neam
ºi de þarã. Într-un loc (cum ar fi comuna Comana din
judeþul Giurgiu � unde inimosul stareþ al mãnãstirii din
localitate, arhimandritul Dr. Mihail Muscariu ºi un
arhicunoscut scriitor, Radu Theodoru au amenajat un
mausoleu al eroilor din primul rãzboi mondial ºi în fiecare
an, de Ziua Eroilor, 17 mai, organizeazã o suitã de
manifestãri închinate soldaþilor care s-au jertfit pentru
þarã), în altele (Botoºani, Târgoviºte, Târgu-Jiu, Buzãu)
este dusã mai departe tradiþia unor festivaluri culturale
(dintre care unele au o existenþã de douã ori mai multe
decenii) prin care sunt omagiaþi scriitori de mare
notorietate, a cãror viaþã se identificã pe deplin cu
iealurile naþionale (Eminescu, Tudor Arghezi, V.
Voiculescu º.a.).

Revista noastrã a salutat ºi salutã de fiecare datã astfel
de activitãþi, din convingerea cã sunt nu numai necesare,
ci ºi foarte bine venite, mai ales pentru tânãra generaþie,
în contextul în care manualele ºcolare au mari lipsuri,
autorii lor pãcãtuind prin omiterea ori prezentarea
trunchiatã sau chiar denaturatã a marilor personalitãþi
ale trecutului românesc.

Se ºtie � ºi au spus-o mulþi! � cã istoria se poate repeta
pentru cei care nu ºi-o cunosc. Printr-un exerciþiu de
imaginaþie ne putem închipui ce s-ar putea întâmpla în
acest caz dacã ne gândim la avatarurile prin care a trecut
þara pânã la constituirea statului naþional unitar ºi chiar
ºi dupã aceea.

Ideea cinstirii înaintaºilor este cu atât mai actualã cu
cât nu peste multã vreme vom sãrbãtori Centenarul Marii
Uniri de la 1 Decembrie 1918, moment de rãscruce
pentru destinul nostru, al tuturor.

Noi, Bucureºtiul literar ºi artistic vedem cinstirea
înaintaºilor, între altele, ºi prin suita unor manifestãri
menite sã celebreze o serie de scriitori importanþi (în
acest an îl vom omagia pe Vasile Alecsandri (de la a
cãrui naºtere se împlinesc 200 de ani), dupã ce aniversarea
�rotundã� care-l privea pe un alt mare scriitor (Barbu
ªtefãnescu Delavrancea � de la a cãrui naºtere s-au
împlinit 170 de ani ºi alþi 100 de la moarte) a trecut
neobservatã chiar ºi în publicaþiile literare.

E adevãrat, graþie bogãþiei de talente de care România
n-a dus lipsã niciodatã, calendarul aniversãrilor ºi
comemorãrilor este foarte bogat. Trebuie numai sã
raportãm omagierile cu pricina la istoria naþionalã, la
condiþia, rolul ºi rostul nostru în istorie. ªi cu atât mai
abitir în Uniunea Europeanã, în care, aºijderea altor naþiuni
cu tradiþii bogate, sã ne spunem ºi mai rãspicat cuvântul.
Fiindcã, se ºtie, prin culturã putem face mult mai mult
decât înfãptuiesc alþii prin economie, politicã etc.

Dacã cineva afirmã cã în provinciile României de azi nu existã o viaþã spiritualã, bogatã, demnã de toatã

preþuirea, acela ori nu este bine informat, ori este un mincinos sau un ins rãu intenþionat.
Am avut ocazia sã ne convingem, cu asupra de mãsurã, cã Florarul acestui an a cuprins o agendã culturalã

foarte bogatã ºi diversã, cu festivaluri ºi concursuri, cu fel de fel de alte manifestãri, aºa încât, neputând fi prezenþi
la toate, reporterii noºtri au fãcut o scurtã ºi, sperãm, bine gânditã selecþie pe care v-o propunem mai jos.

Rotonda Plopilor Aprinºi, ediþia a VIII-a
Este vorba de Salonul Naþional de Literaturã ºi Artã ºi de Festivalul Cãrþii la Râmnic, ediþia a V-a, desfãºurate la

Râmnicu Vâlcea în zilele de 10-16 mai în organizarea Fundaþiei Culturale �Curierul de Vâlcea� ºi a Uniunii Scriitorilor
din România � Filiala Sibiu.

Sub genericul preluat dintr-o carte de evocãri ale lui Valeriu Anania, Salonul ºi Festivalul Cãrþii au devenit
emblematice pentru capitala judeþului în care s-a nãscut înaltul prelat ºi scriitor, reprezentativ pentru spiritualitatea
româneascã contemporanã.

Din bogatul program al manifestãrilor menþionãm:
lansãri de cãrþi ale participanþilor, spectacolul
�Râmnicul nostru � oraº voievodal�, susþinut de Corala
Seminarului Teologic �Sfântul Nicolae� ºi Formaþia
instrumentalã a Arhiepiscopiei Râmnicului (ca un fel
de prefaþã la Ziua Oraºului, 20 mai, când s-au împlinit
630 de ani de atestare documentarã a localitãþii),
întâlnirea scriitorilor invitaþi cu tinerii lor cititori de la
Palatul copiilor, concertul extraordinar �De la
Beethoven la Paul Constantinescu�, susþinut la pian
de Carmen Daniela din Germania, lansãrile de reviste
literare din þarã, trei expoziþii de picturã contemporanã,
întâlnirea cu poetul turc Osman Bozkurt ºi prezentarea
cãrþii lui de poeme traduse în limba românã la Editura Betta, momentul omagial �Nicolae Labiº� (cu participarea
surorii poetului, profesoara Margareta Labiº), medalionul literar �Ioan Barbu � 80" (unul dintre cei mai mari animatori
ai vieþii culturale vâlcene ºi totodatã iniþiatorul ºi promotorul �Rotondei�, de la prima ediþie ºi pânã azi), spectacolul
lirico-muzical �Basarabia � lacrima neamului românesc�, prezentat de poeþi ºi soliºti din Republica Moldova,
întâlnirea cu elevii din clasele superioare ale Colegiului naþional Al. Lahovari.

Se poate afirma cã pentru ºase zile Râmnicu Vâlcea a devenit, fãrã exagerare, o capitalã a culturii româneºti.

Înãlþarea Domnului � Ziua Eroilor 2018 la Comana de Giurgiu
De mai mulþi ani, de când stareþ al Mãnãstirii Comana (jud. Giurgiu) este Arhimandritul Dr. Mihail Muscariu, cel care

face un cuplu fericit cu generalul de Flotilã Aerianã aviator (r ), veteran de rãzboi Radu Theodoru, nimeni altul decât
cunoscutul scriitor cu acelaºi nume, la mãnãstirea amintitã mai sus (unde în urmã cu ceva vreme a fost constituit ºi un
mausoleu cu rãmãºiþele pãmânteºti ale eroilor din Primul rãzboi mondial) se organizeazã sãrbãtorirea �Zilei Eroilor�,
la care sunt invitate sã participe o serie de personalitãþi culturale, care susþin comunicãri despre evenimentele din trecut
ºi participã la o procesiune specialã ºi la slujba de pomenire a celor care s-au jertfit pentru libertatea ºi viitorul patriei.

În acest an programul a fost circumscris aniversãrii unui secol de la Marea Unire din 1918 ºi în cadrul lui au rostit
alocuþiuni comandorul Jipa Rotariu, col. Dan Gîju, prof. Adrian Popa, col. Cristea Tudor, comandorul Marcea
Stãnescu. Despre Bisericã ºi Marea unire au vorbit Arhimandritul Dr. Mihail Muscariu, col. Dumitru Stavarache ºi
general Radu Theodoru. Totodatã au fost lansate ºi volumele: Mãnãstirea Comana între istorie ºi legendã (autor
Arhim. Mihail Muscariu), prezentat de prof. univ. dr. Mihail Diaconescu; Calvarul, cu subtitlul Istoria ºi natura
extremismului maghiar (autor col. Gheorghe Raþiu), prezentat de gen. Radu Theodoru; Urmaºii lui Atilla (autor
Radu Theodoru), prezentat de prof. Adrian Popa.

Festivalul Internaþional �Tudor Arghezi� ºi
Tabãra Internaþionalã de picturã România � Olanda

Ajuns la a XXXVIII-a ediþie, Festivalul Internaþional de Literaturã �Tudor Arghezi� s-a desfãºurat la Târgu-Jiu ºi
Târgu Cãrbuneºti, în perioada 17-20 mai ºi a cuprins între altele simpozionul �Tudor Arghezi � contemporanul
nostru�, un recital de poezie la Teatrul Elvira Godeanu, lansarea unui volum bilingv (românã-sârbã) din creaþia
arghezianã (în traducerea lui Adam Puslojici) ºi a albumului �Poeþi în Festival� (cuprinzând 11 poeme de Peter de Rijk,
autor olandez), momentul omagial �Arghezi� la Statuia poetului din Târgu Cãrbuneºti ºi Gala laureaþilor (unora dintre
ei li s-a acordat ºi titlul de Cetãþean de Onoare al oraºului Târgu Cãrbuneºti), lansarea revistei �Portal Mãiastra�.

Un moment special l-a constituit vernisajul expoziþiei de picturã �România � Olanda�, cu lucrãri realizate în Tabãra
Internaþionalã de picturã din judeþul Gorj, desfãºuratã concomitent cu Festivalul de Literaturã. Au expus creaþii plastice
artiºtii olandezi W.A. Jonker, Peter de Rink, Dioderick Vermeulen, Karin Brouwer, Judith Heinson, Maria Uzoni. Þara noastrã
a fost reprezentatã de Iuliana Popescu � spre cinstea ºi bucuria colectivului nostru redacþional din care dânsa face parte.

Printre premianþii Festivalului de Literaturã i-am întâlnit, între alþii, pe Daniel Cristea Enache, Nicolae Prelipceanu,
Zenovie Cârlugea, Arcadie Suceveanu, Adam Puslojici.

Alecsandriada, ediþia a II-a
În acest al doilea an de la conceperea �Reuniunilor culturale� consacrate bardului de la Mirceºti, autoritãþile din

Bacãu, locul de naºtere al marelui poet Vasile Alecsandri, au inclus în programul manifestãrilor un colocviu
(�Alecsandri, azi�), un panoramic editorial ºi publicistic, un colocviu intitulat �Dramaturgia româneascã
contemporanã, încotro?�, întâlniri cu elevii Colegiului Naþional �Vasile Alecsandri�, un spectacol intitulat �De la
Mioriþa la Andrii Popa�, evocând momente inspirate de creaþia poetului omagiat (cu participarea unor grupuri de
elevi din România, Republica Moldova ºi Cernãuþi, precum ºi a studenþilor Universitãþii �Vasile Alecsandri� din
localitate) ºi un spectacol cu piesa �Piatra din casã�, susþinut de actorii Teatrului Municipal Bacãu.

De asemenea, s-au acordat ºi mai multe premii: Premiul Opera Omnia, Premiul de excelenþã �Vasile Alecsandri� �
poezie, Premiul de excelenþã �Vasile Alecsandri� � dramaturgie, Premiul de excelenþã pentru criticã ºi istorie
literarã, Premiul pentru promovarea culturii române în Bucovina de Nord, 3 premii �Centenarul Unirii� , 2 premii de
excelenþã decernat unor reviste de culturã din þarã.

Alte ºase premii au fost decernate debutanþilor, creatori cu vârstã pânã în 35 de ani ºi debutanþilor în dramaturgie.

Foto: Emilia Dãnescu
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ORELE ASTRALE ALE NAÞIUNII

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

I.P. Pop

Urmare din numãrul trecutPe când în tot decursul celor 25 ani de guvernare

constituþionalã un singur ziar politic maghiar n-a fost
tras la rãspundere pentru combaterea guvernului ori
pentru turburarea bunei înþelegeri între popoarele
conlocuitoare, deºi ziarele maghiare sunt zilnic pline cu
cele mai violente atacuri, ziarele române în decursul
aceluiaºi timp au fost mereu trase înaintea juriului care
n-a lipsit a pronunþa verdictul de condamnare. Astfel
ziarele româneºti �Federaþiunea�, �Albina�,
�Observatorul�, �Gazeta Transilvaniei�, �Tribuna�,
�Romänische Revue�, au fost trase în judecatã ºi
condamnate fie pentru cã au dezaprobat proceduri ilegale,
fie pentru cã au reprodus ºi combãtut articole nepatriotice
din ziare maghiare. Ba i s-a fãcut proces de presã pânã
chiar ºi unei persoane apãrate prin imunitatea de deputat,
pentru un manifest cãtre alegãtorii sãi, care nu conþinea
decât cea mai fidelã exprimare a îngrijirilor patriotice
împãrtãºite de toþi românii.

Într-un singur an, 1888, s-au pertractat 7 deosebite
procese contra ziarelor române, ºi autorii ori redactorii
au fost osândiþi la pedepse grele, pentru cã au avut curajul
civic de a exprima convingerile românilor în ceea ce
priveºte grava situaþiune a þãrii.

Pentru reproducerea ºi dezaprobarea unui articol, prin
care un ziar maghiar propagã cultul kossuth-ist, un
redactor al �Tribunei� a fost condamnat la un an de zile
închisoare ºi a ziarului la amendã grea. Alt redactor al
aceluiaºi ziar a fost condamnat la aceeaºi pedeapsã
pentru exprimarea aderãrii la manifestul deputatului
Traian Doda, general c. r. în pensiune. Generalul Doda,
el însuºi a fost condamnat pentru acelaºi manifest la
închisoare de doi ani, precum ºi la o mare amendã de
bani, ºi numai graþia Prea înaltã a Maiestãþii Voastre a
scutit de prigoniri pe bãtrânul încãrunþit în merite pentru
patrie ºi tron,

Prigonirile însã n-au putut sã-i opreascã pe români, de
a-ºi face datoria patrioticã, ºi astfel în anul 1890 a urmat
o nouã serie de procese de presã, pornite contra ziarelor
române. De astã datã mai mulþi ziariºti români au fost
condamnaþi, între care un corespondent al �Tribunei�
chiar la închisoare de un an ºi jumãtate, pentru cã a
dezaprobat cultul kossuth-ist al ziarelor maghiare.

ªi la nici o ocaziune nu s-a manifestat, ca în aceste
procese de presã, tendinþa de a preface statul poliglot
ungar într-unul naþional maghiar. Procurorii regeºti,
chemaþi a interveni pentru respectarea legilor, nu s-au
sfiit a cere, ca juraþii sã nu-ºi formeze convingerea dupã
cele zise în articole încriminate, ci sã ceteascã printre
rânduri, ori sã nu judece conform dreptãþii ºi dupã legile
în vigoare, ci potrivit cu sentimentele lor de adevãraþi
maghiari. Ba în faþa tribunalului regesc din Cluj, în faþa
juriului de presã, în faþa unui numeros public, procurorul
regesc a adresat acuzatului apostrofa, cã devotamentul
cãtre persoana monarhului nu e încã patriotism, ºi a
insultat în cei mai nevrednici termeni glorioasa
decoraþiune acordatã de Maiestatea Voastrã grãnicerilor
de la Nãsãud: �Für standhaftes Aussharren in der
beschworenen Treue 1848-1849�, declarând, cã faptele,
prin care românii au meritat acea decoraþiune, sunt o
neºtearsã patã de ruºine pentru poporul român.

În Ungaria de astãzi, Maiestatea Voastrã, pãstrarea
tradiþiunilor noastre dinastice, alipirea cãtre monarhie
ºi iubirea de neam sunt crime politice reprimate cu
asprime, ºi nimic mai mult ca procesele de presã înaintate
contra ziarelor române nu dovedeºte cã guvernul a ºtiut
totdeauna, ºi ºtie ºi astãzi, cât de generalã ºi de adâncã e
nemulþumirea Românilor, dar, n-a voit sã þie seamã de
ea, n-a þinut sã restabileascã pacea ºi buna înþelegere, ci
a crezut cã este bine ºi potrivit cu interesele de rasã ale
poporului, maghiar, ca sã facã toate opintirile spre a nu
lãsa sã se manifeste nemulþumirea.

F. Politica agrarã a guvernului a fost condusã ºi ea în
vederea acestui scop.

Þinând seamã de importanþa relaþiunilor agrare pentru
întreaga dezvoltare socialã ºi voind a asigura lucrarea
marilor mase de agricultori, Maiestatea Voastrã V-aþi
îndurat Preagraþios a lua în patentele de la 1853 ºi 1854
un ºir de dispoziþiuni favorabile foºtilor iobagi.

Explicãri ºi reexplicãri ale acestor patente, precum ºi
ale legilor aduse în cauza aceasta au favorizat în practica

judecãtoreascã elementul posesoratului contra
intereselor ºi dreptului neîndoios al poporaþiunii
rurale pânã la marginea insuportabilitãþii. Numeroase
comune române au fãcut din cauza aceasta plângeri
la înaltul tron al Maiestãþii Voastre; iar jurisconsulþii
români au adresat dietei în anul 1880, un memoriu
contra proiectului de lege prezentat de guvern în
materie agrarã, care a fost ridicat cu toate aceste la
valoare de lege ca art. XLV din anul 1880.

Ne mãrginim dar, aici a aduce la cunoºtinþa
Maiestãþii Voastre, cã ºi astãzi, 44 ani dupã ºtergerea
robotelor, referinþele urbariale ale statului stau în mare
parte nerezolvate ºi o numeroasã serie de procese între
foºtii posesori ºi iobagi sunt în curgere, îngreunând,
ba împiedicând chiar mersul dezvoltãrii economice,
deoarece românul nu ºtie dacã nu cumva i se va rãpi
dreptul de proprietate, câºtigat cu sudoarea muncii
lui ºi a prestaþiunilor seculare.

Iar, despre parþialitatea
judecãtoriilor în cauzele
urbariale luãm drept dovezi
numeroasele procese, pe care
le-am pierdut faþã cu
proprietarii feudali ori faþã cu
erarul.

Poporul român, precum ºi
bisericile ºi comunele
româneºti mai mult încã au
avut sã simtã parþialitatea
judecãtoriilor în afacerile
segregaþioniste, de comasare,
ºi în cele de limitare, care sunt
supuse la cale anume spre a
lua de la români o parte cât se
poate de mare din ceea ce au
în virtutea patentelor
imperiale.

În cauzele de segregare
justiþia maghiarã nu le dã
foºtilor urbarialiºti
competenþa ce li se cuvine în
virtutea patentelor ºi a legilor
urbariale, ci dupã procese tãrãgãnate zeci de ani abia
jumãtate ori chiar a patra parte din ceea ce li se cuvine
conform dreptului de folosire ce l-au avut ca rãsplatã
pentru prestaþiunile urbariale. În cele mai multe
comune ei sunt lipsiþi ºi de acest drept, cu toate cã-1
documenteazã.

În multe comune proprietarul, dupã anul 1848, a
exclus cu volnicie pe foºtii iobagi de la dreptul de
lemnãrit ºi pãºunat, încât aceºtia au fost siliþi sã
porneascã procese de segregare. Aceste procese au
fost trãgãnate de tribunale câte 20 ºi 30 ani, au costat
mii de florini; dupã ce însã tribunalele au trebuit sã
recunoascã dreptul foºtilor iobagi, prin sentinþã
validã, posesorii violatori n-au fost condamnaþi ºi la
despãgubire, deºi dreptul civil obligã pe toþi violatorii
de drept la restituirea cheltuielilor de proces, pe care
le cauzeazã.

O mai învederatã dovadã de rea-voinþã faþã cu
poporul român este, cã acolo, unde segregãrile
pãdurilor ºi ale pãºunilor s-au fãcut între erariu, ca
proprietar, ºi între români, ca foºti iobagi, guvernul
dispune prin oficialii sãi, ca folosirea pãdurilor sã nu
i se dea nici pe bani poporului român din localitate,
ci sã fie vândutã altora. Astfel, mai ales în munþii
Transilvaniei, unde poporul de secole s-a susþinut
din prãsirea de vite ºi din negoþul de lemne, românii
abia se mai pot hrãni, deoarece prin sentinþele date
de tribunale în cauzele de segregaþiune nu li s-a dat
întinderea de pãmânt potrivitã cu dreptul de folosire
ce-1 aveau ab antiquo. Anume în Munþii Apuseni ai
Transilvaniei starea poporului e atât de grea, încât
mare parte a poporaþiunii e mereu pe cale de emigrare.

Din toate aceste iese învederat la ivealã, cã
guvernul lucreazã cu plan ºi cu premeditare, ca sã le
facã românilor viaþa nesuferitã în þara lor ºi sã treacã
la alþii averile agonisite de dânºii.

Cu ocaziunea despãgubirii regalilor, de exemplu,
guvernul a dispus, ca sumele, care în sensul legilor
vechi li se cuveneau pe cele trei luni, de la 1
Octombrie pânã la 1 Ianuarie, foºtilor iobagi sã nu se

dea în mâinile lor ºi sã nu se distribuie între dânºii, ci sã
rãmânã avere comunalã, un capital, din ale cãrui procente sã
se acopere o parte din cheltuielile comunei. S-a luat dar o
dispoziþiune legalã, ca din veniturile unei proprietãþi
câºtigate prin secularã slujbã iobãgeascã sã se împãrtãºeascã,
pe nedrept, ºi toþi veneticii din comunã, precum ºi
proprietarii, care au primit la rândul lor despãgubirea pentru
drepturile ce le avuserã. Aceeaºi procedare ca ºi faþã cu averile
grãnicereºti.

Pentru ca românii, în greaua situaþiune ce li s-a creat, sã nu
se poatã ajuta nici ei între ei, guvernul ºi legislaþiunea
maghiarã nici pânã astãzi, dupã o viaþã constituþionalã de
25 ani, n-a crezut de cuviinþã a crea o lege privitoare la
reuniuni ºi întruniri publice, ci a rãmas ca guvernul sã ia în
privinþa aceasta dispoziþiunile lui potrivit cu cerinþele

politicii maghiare militante. Astfel
sub pretexte de nimic guvernul a
refuzat românilor încuviinþarea cerutã
de dânºii spre a înfiinþa reuniuni
agricole ori culturale. Ba chiar
femeilor române li s-a interzis
întrunirea în reuniune pur culturalã.
În acelaºi timp reuniuni de
maghiarizare, deci asociaþiuni cu cel
mai agresiv scop, s-au organizat ºi
lucreazã sub protecþiunea
autoritãþilor publice ºi întreþin lupta
de rasã între deosebitele popoare ale
þãrii.

Maiestate! Noi românii nu dorim
decât sã putem trãi în bunã înþelegere
cu toþi concetãþenii noºtri ºi sã putem
urma în pace lucrarea noastrã
culturalã ºi economicã. Pãtrunºi de
conºtiinþa trãiniciei ºi a
incoruptibilitãþii neamului nostru,
noi am râde de silinþele zadarnice, pe
care guvernul þãrii noastre ºi
societatea maghiarã încurajatã de
dânsul ºi le dau spre a ne duce la

decadenþã culturalã ºi economicã, pentru ca sã ne facã
accesibili pentru renegarea naþionalã.

Acþiunea guvernului însã ºi a societãþii maghiare produce
în mod firesc o reacþiune, care se manifestã în toate sferele
vieþii ºi astfel atât monarhia, cât ºi patria noastrã mai restrânsã
e þinutã în continuã frãmântare.

Suntem chibzuiþi, Maiestatea Voastrã, suntem iubitori de
ordine, loiali ºi îndelung rãbdãtori, dar, suntem oameni ºi nu
se poate sã rãmânem neatinºi, când în fiecare zi suntem
provocaþi, insultaþi fãrã de sfialã, loviþi în interesele noastre
culturale ºi în cele economice, ameninþaþi în existenþa
noastrã naþionalã.

Dovadã despre aceastã ameninþare e discursul, cu care
preºedintele a deschis, în anul 1883, �Reuniunea Maghiarã
de culturã din Cluj�, ºedinþa de constituire.

Dovadã încã mai învederatã sunt cele 25 puncte de
comisiunea de o sutã a reuniunilor culturale maghiare, în
care se dã fãrã de înconjur pe faþã scopul de a maghiariza tot
ceea ce nu e maghiar în statul ungar. Vãzând reacþiunea
produsã de aceastã manifestaþiune nechibzuitã la celelalte
naþionalitãþi, autorii acelor puncte ºi-au dat, ce-i drept, silinþa
de a ascunde tendinþele reuniunilor prin explicãri ºi
reexplicãri: în practica vieþii însã s-a dovedit cu prisos
adevãrul, cã îndeosebi reuniunea maghiarã de culturã din
Transilvania a fost înfiinþatã ºi e condusã cu scopul, ca aici
în Transilvania elementul maghiar, sprijinit de guvern ºi de
maghiarii din Ungaria proprie, sã absoarbã încetul cu încetul
pe români ºi pe germani în corpul naþiunii maghiare; iar
celelalte reuniuni din Ungaria au sã lucreze pentru absorbirea
românilor, slavilor ºi germanilor de acolo.

Dovadã practicã e înfiinþarea de ºcoli maghiare în comune
cu populaþie curat românã, cum sunt Rodna, Buciumi º.a.
unde nu erau reclamate de nici o trebuinþã, deoarece acele
comune aveau ºcolile lor confesionale conform cu prescrierile
învãþãmântului.

Dovadã faptul, cã sub pretextul, cã o mare parte a
elementului maghiar din Transilvania s-a românizat, se
lucreazã cu violenþã pentru remaghiarizarea multor sate
române, cãrora li se impune renegarea.



44444

Bucureºtiul literar ºi artistic,  Anul VIII, nr. 6 (81), iunie 2018

DIALOGURI CULTURALE LA KM 0

A consemnat Florentin Popescu

Romulus Lal s-a nãscut în ziua de 22 mai 1935 în satul Porcurea (jud. Hunedoara) din pãrinþi þãrani. Întrucât despre anii ºcolaritãþii se destãinuie în interviul de mai jos,
vom mai menþiona doar cã a lucrat mulþi ani  ziarist la �Scânteia Tineretului�, iar mai apoi ca director la Casa de filme nr. 1, de unde s-a ºi pensionat. A publicat romanele:
Cazul Evelinei B., Temerarii la Curtea lui Vlad Þepeº, Fiul Cosaºului de noapte, Povestea Catrinei, Execuþia, Sfântul prinþiºor Matei Brâncoveanu, Viaþa ºi moartea
Vânzãtorului de fructe (sau Pentru onor la general: Foc!), Ginere pe viaþã, Pilituri din atelierul bijutierului, Imperialii din Bocºari, Urmaºii Imperialilor din Bocºari,
Temerarii (povestiri); cãrþile de publicisticã: Epopeea Transfãgãrãºanului, Operaþiunea �Metrou�, A treia ecluzã (Canal Dunãre � Marea Neagrã), Mari minciuni
istorice; volumele pentru copii: A intrat iarna-n oraº (versuri), Nãzdrãvanul Vrednicel, cu tãiºul pe ºantier (versuri), Vânãtorii cu noroc ((versuri). De asemenea este
autorul volumului de poezii Vânãtoare în deºert.

Urmare în numãrul viitor

Florentin Popescu: Aveþi un nume mai rar, ca sã nu
spun prea puþin comun.

Romulus Lal: Ce-i drept, nu-i atât de comun precum
Ionescu, Florescu, Georgescu, dar nici foarte rar. E
rãspândit în toatã þara, din Bihor ºi Banat pânã în
Moldova, Muntenia, Gorj, dar ºi în lumea largã, sesizat
mai nou inclusiv în Etiopia. Densitatea vizibilã e în

Mãrginimea Sibiului, de unde se trage ºi familia mea
strãbunã. În Moldova, în judeþul Neamþ, pe la începutul
secolului trecut, moºierul Lalu era printre cei mai
cunoscuþi (U-ul final fiind pãcatul funcþionarilor de peste
munþi, care auzeau la toate numele ardeleneºti un U la
urmã: Morar-Moraru, Rotar-Rotaru, Muntean-Munteanu.
Pãcat, pentru cã numele e legat de istoria ºi de geografia
zonei din care provine.

Un mai îndepãrtat LAL, din Banat, a ajuns la Bucureºti
LÃLESCU, prin fiul lui. În Gorj, Valea lui Lal a devenit,
dupã o generaþie de proprietari mai noi, Valea Lãleºtilor.
În judeþul Buzãu, un haiduc de altãdatã a dat numele sãu
unei localitãþi � Valea lui Lal. Marele poet Radu Cârneci,
localnic din acea zonã, l-a corectat în poemul sãu de o
mare frumuseþe liricã, intitulat Þara lui Lal. E vorba, în
realitate, nu de persoana mea, a familiei, ci de
continuitatea milenarã neîntreruptã a neamului valah pe
acest teritoriu. De care la toþi ar trebui sã ne pese.

Revenind la notarea corectã a numelui, cu prenumele
în faþã, omisesem sã vã spun cã în arhiva familiei din
vremea administraþiei maghiare în Transilvania, bunicul
meu dinspre tatã nu se semna niciodatã altfel decât Iosif
Lal, spre deosebire de oricare alt contemporan al sãu din
localitate. Notarul ºi funcþionarii primãriei îl scriau ºi ei
la fel. Regret cã a murit în timpul copilãriei mele ºi cã nu
l-am putut întreba de ce fãcea el excepþie; pentru cã nu
era mai ºcolit decât alþii (evident cã în sat, sub
administraþia maghiarã din Imperiul Austro-Ungar �
1867-1918 � nu existau analfabeþi; toþi copiii erau
obligaþi sã urmeze mãcar cele patru clase primare).

F.P.: Totuºi, din câte am vãzut în Dicþionarul de nume
al academicianului Iorgu Iordan, numele LAL ar fi de
origine bulgarã, de la Lalic, sau greceascã, de la Lalos?

R.L.: Greºealã enormã! Românii mei au pãstra forma
originalã, indianã, fãrã a-l naþionaliza, cum au fãcut cu
mai toate celelalte � provenite mai ales din porecle �,
dar bulgarii ºi grecii au adãugat rãdãcinii LAL sufixurile
lor naþionale � lic/-los. Turcii, etiopienii, sanscriþii, ca ºi
românii, l-au pãstrat curat, aºa cum l-au moºtenit: LAL.

Cea mai veche menþiune documentarã a numelui
dateazã din vremea regelui Ludovic I (28 august 1375),
când Palatinul îi interzice lui Emeric, oficialul din Hodos
(comunã din Banat, episcopia Cenadului) sã judece
pricina dintre iobagul local regal LAL ºi Toma, cneazul
familiei Hamphi, pânã când va ajunge personal acolo
(sursa: volumul Banatul în documente istorice de la
venirea ungurilor pânã la 1552).

În Moldova, cea mai veche atestare a numelui provine din
secolul al XVI-lea, de la curtea domnitorului moldovean
Tomºa, unde Jupan Lal îndeplinea misiunea de vistiernic.

O probã în plus o reprezintã similitudinea unor cuvinte
din lexicul român cu cel al limbii sanscrite, la mii de
kilometri distanþã. Un studiu aprofundat al istoricilor
limbii române, al filologilor ºi lingviºtilor noºtri, porneºte
de la aceeaºi întrebare: care este vechimea realã a
poporului român? Cu siguranþã, or mai fi ºi alte nume la
fel de vechi la români, de aceeaºi origine, dar n-au fost

descoperite ca având corespondenþã în hindi sau în alte
limbi antice. Altfel, prenumele Vlad, Mircea, Radu,
Bogdan, Dragoº ºi multe altele, consemnate cu sute de
ani în urmã, sunt toate dovedite a fi de origine slavã.

F.P.: Putem spune, prin urmare, cã dumneavoastrã
duceþi mai departe cel mai vechi nume românesc atestat
prin comparaþie cu rudele de pe Gange?

R.L.: De ce nu? Din nefericire pentru mine, însã, care
prin purã întâmplare asociez un prenume românesc cu
un nume indian � simbol autentic al indo-europenismului
� acesta din urmã se opreºte aici, în familie (nu ºi în þarã).
Pentru cã nu m-am putut bucura de continuitatea lui prin
unicul meu fiu, care în ciuda unei intense activitãþi în
materie, n-a produs decât o fetiþã. La noi, fetele duc mai
departe numele soþului, ºi nu pe al tatãlui, cum este la
spanioli � fraþi în reclamata latinitate. Fiul fratelui meu,
Ioan, dl ing. Florin Lal, s-a înþeles cu frumoasa lui
unguroaicã, Diana, sã nu se complice cu progenituri.

Indiscutabil, originea milenarã (popoarele indo-
europene nu s-au despãrþit ieri-alaltãieri de indienii
asiatici) a numelui este indianã, pentru cã frecvenþa lui
în India � începând cu denumirea monumentului lor
naþional de la New Delhi, Lal Kila, adicã Fortul Roºu ºi
pânã la prim-ministrul Lal Bahadur Shastri, ce i-a urmat
lui Jawaharlal Nehru � este tot atât de mare, probabil,
precum corespondentul sãu prin traducere în limba
românã: ROªU (IUBIRE în vechea sanscritã).

F.P.: Ce voiaþi sã vã faceþi când eraþi mic?
R.L.: Povestea este urmãtoarea: în copilãria mea ºi cine

ºtie de când, vara când se pârguiau holdele în Lunca
Mureºului, cu mult înainte de coacerea grâului de
primãvarã, pe dealurile satului, femeile îºi luau secerile
ºi treceau munþii ªetrãº ºi ai Sãcãrâmbului spre satele de
pe cursul Mureºului de Jos. De regulã mergeau la aceeaºi
gospodãrie la care lucraserã ºi în anii trecuþi, de preferinþã
la Rapolt, Bobâlna, Simeria. Printre secerãtoare era ºi
mama. Erau plãtite în bucate. Se întorceau seara acasã cu
saci de grâu. Le auzeam sporovãind cât de bogat e boierul
din Bobâlna, cu sute ºi sute de hectare, cu palate, cai,
maºini ºi o droaie de servitori. Era vorba despre Aurel
Vlad, paºoptist ºi luptãtor pentru Unirea cea Mare. Atunci
a încolþit în mintea mea fantezia boiereascã. Întâmplãtor
n-a rãmas o plãsmuire.

F.P.: Aþi transformat-o în realitate?
R.L.: Evident! Am mai multe case ºi conace ca el.

Domnul Aurel Vlad era tot timpul dator, ca mai toþi boierii
români. Eu nu am datorii. Trãiesc mai liniºtit ºi fãrã grijile
lor. Dar îmi lipseºte esenþialul, pentru a fi cu adevãrat
boier, în sensul clasic: nu am� personal. Nici vechil,
nici surugiu, nici îngrijitor la câini ºi la pisici, nici metrese,
nici mãcar ºofer (se întrezãreºte însã la orizont o� gardã
de corp brunetã). Sunt mai degrabã iobag pe plaiurile
colilor de hârtie. Moºia mea din sat o folosesc alþii, de la
care nu primesc nimic.

F.P.: De unde, atunci, buna dumneavoastrã stare
financiar-gospodãreascã?

R.L.: Foarte simplu. Am trecut la aplicarea în viaþã a
învãþãturii unui mare economist socialist, care spunea cã
nu conteazã cât câºtigi, ci cât acumulezi prin
economisire, bãnuþ cu bãnuþ. Astfel, am început sã pun
deoparte, în seif sau la saltea, azi un bãnuþ, mâine o sutã,
poimâine un milion ºi în câþiva ani aveam un morman.
Apoi mormanul s-a dublat ºi uite, tot aºa. La un moment
dat m-am speriat. Oare nu acumulez prea mult? Mi-am

adus aminte de parabola unui evreu care a procedat la
fel, încã din copilãrie, ºi când n-a mai avut unde pune
banii, s-a gândit cã e timpul sã-ºi schimbe ºi el viaþa ºi
sã-i guste frumuseþile pe care le lãuda toatã lumea. S-a
dus la Paris, a intrat la cel mai celebru croitor, care l-a
îmbrãcat ca pe un lord din cap pânã-n picioare. Gãtit
cum nici în visul lui nu fusese, a mers la cel mai în vogã

restaurant ºi a comandat bunãtãþi despre care nici nu
auzise. Dupã cina grozavã a ieºit sã facã o limbare pe
bulevard. La o cotiturã l-a lovit o trãsurã boiereascã ºi a
simþit cã moare. �De ce, Doamne, de ce tocmai acum?� O
voce din cer îi rãspunse: �Drept sã-þi spun, Simeoane, nu
te-am mai recunoscut!�

Dacã n-aº fi ºtiut parabola, poate mã rãtãceam ºi eu
printre tentaþiile vieþii postcomuniste. Am apucat-o pe
calea� adevãrului ºi a literaturii.

F.P.: Chiar numai din economisire aþi construit ºase case?
R.L.: Sã nu exagerãm! Au mai fost ºi niºte lovituri

judiciare, dupã care am renunþat ºi m-am apucat de scris,
sub presiunea ideilor care îmi dospeau de mai multã
vreme în creier. Cam 5.000 de pagini. Aºtept sã le
descopere posteritatea. Contemporan cu domnul
Manolescu ca preºedinte al USR, nu am nici o speranþã.

F.P.: Sã depãºim aspectele referitoare la administrarea
USR ºi sã revenim la faptul aparent divers, dar care
exprimã o atitudine potrivnicã vremurilor, a ordinii
notãrii numelor în limba românã, spre deosebire de
protocolul maghiar. Aþi lãmurit, în scrierile
dumneavoastrã, diferenþa pe aceastã temã?

R.L.: Pot proba cã m-a ispitit ideea. Nuvela mea Brâul
de foc sau Cireºe amare de Aiud (Editura Semne, 2017)
este construitã pe aceastã temã, a exclusivismului maghiar
ºi a persecutãrii populaþiei majoritare a provinciei,
devenitã la 1867 parte a Regatului Ungariei ºi a
imperiului dualist. Însã numele eroului meu e dacic:
Carpius, gãsit în arhivele medievale.

La Aiud, în judeþul Alba, existã un colegiu maghiar de
rit calvin, cu activitate neîntreruptã de 300 de ani � cel
mai vestit din Regatul Maghiar � în care, pânã la Costi-
Costin Carpius, nu pãtrunsese nici un fiu de opincar,
nici mãcar în vizitã. Tomiþã Carpius, un tânãr þãran valah
din Bocºari, cuteazã sã încalce tradiþia ºi, pe la începutul
secolului XX, îºi înscrie copilul pentru admitere la acest
colegiu. Consãtenii îl considerau îndrãzneþ din cale-
afarã, autoritãþile locale maghiare îl numeau obraznic,
iar cele ale comitatului � provocator.

Conducerea colegiului nu-i putea refuza înscrierea, dar
avea convingerea cã nu va trece examenul de admitere.
A ieºit pe locul ºase din 40 (ar fi fost pe primul loc dacã
fiilor nobililor din þinut, care contribuiau la susþinerea
financiarã a colegiului, nu li s-ar fi adãugat din oficiu un
bonus la nota obþinutã). Conflictul se dezvoltã dramatic.
Profesorii îl apreciau la justa lui valoare, dar clasa, cu
excepþia unui secui ºi a unui neamþ din Sebeº, care mai
târziu se aflase cã ar fi evreu, îl duºmãnea. De ce? Pentru
cã el îi bãtea pe toþi la ceea ce ei nu se aºteptau: la
corectitudinea limbii maghiare ºi la istoria ungurilor. Îi
zdrobea la ei acasã, pentru cã citea, studia, era serios ºi la
locul lui. Urmarea a vor afla cititorii.

Romulus Lal

�Romantismul începe în adolescenþã ºi nu se
sfârºeºte decât în momentul transcenderii în

imaginarul bãtrâneþii creatoare� (I)

Seniorii literaturii noastre
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SCRIITORI DE IERI, SCRIITORI DE AZI

Poemele  lunii  iunieÎn slujba idealului naþional:
Alecsandri, diplomatul

În fiinþa ta

Nu vreau altã iubire

decât iubirea ta
nu vreau alte vise
decât visele tale
tu eºti
singura-mi viaþã
curge-mã în sângele
ca pe o fãrã de povarã
înfãºoarã-mã
cu lumina ta orbitoare
pânã ce ultimul atom
din ceea ce par a fi
se va pierde
in fiinþa ta.

Poate, poate...

Rãzboiul copiilor este joaca

gloanþele copiilor sunt vorbele poc! poc!
rãniþii lor sunt cei
ce stau pe bancã ºi râd
mici clovni care ºchiopãteazã
Bucuraþivã, spun copiii
trãiþi spun copiii
jucaþivã spun copiii
de milenii
cu încãpãþânare
poate poate...

Coman Sova,
Este un lucru comun cã, la noi,

conºtiinþa naþionalã, �duhul�, cum
îl numea Kogãlniceanu, s-a nãscut
în Transilvania, unde ideea
naþionalitãþii, nãscutã dintr-o vie
competiþie cu celelalte grupuri
etnice, s-a transformat într-un soi
de fatum, înglobând motivaþii

istorice, politice, juridice ºi literare, toate incluse în
programul politic ºi revindicativ intitulat Supplex
Lilellus Valachorum (1791-92), iniþiat de Ioan
Ionochentie Micu-Klein, ºi înaintat Curþii Imperiale de
la Viena, în vremea episcopilor greco-
catolici Ignatie Darabant, de la Oradea
ºi, respectiv, Ioan Bob, de la Blaj.
Dincolo de Carpaþi, naþionalismul era
mai degrabã, dupã cum observã ºi Paul
Cornea, �o armã politicã a emancipãrii�
(Originile romantismului românesc,
Cartea Româneascã, 2008, p. 402),
revigoratã în Europa Centralã ºi de Est,
de �renaºterea� neo-elenã, iar, pe plan
intern de �chemarea la slobozenie� a
lui Tudor Vladimirescu, nãscutã, vorba
lui Iorga �sub ºocul vorbelor aprinse
de retorica naþionalã a lui Ipsilante�.

În acest context, odatã cu un oarecare
�dezgheþ� politic generat de presiunea
asupra Porþii Otomane de a îndulci
condiþiile capitulaþiilor (documente
diplomatice similare Protocoalelor de
azi � n.n.), asistãm la o veritabilã euforie
a istoricitãþii, determinantã, în întreg
spaþiul românesc, de apariþia unor
lucrãri eponime precum Hronicul
(Cronica românilor ºi a altor neamuri
învecinate, 1811), a lui Gheorghe
ªincai, ori Istoria pentru începutul românilor în Dacia
(1834), a lui Petru Maior, ori a presei culturale (în special
Biblioteca Româneascã, în 12 volume, a lui Zaharia
Carcalechi, dar ºi, Albina Româneascã, Muzeul Naþional
ori Foaia literarã), toate urmãrind sã evidenþieze,
obligatoriu, �moºtenirea romanã�, dar ºi �ºuvoaiele de
lacrimi� ale �cezarilor români�. Se sedimenteazã, astfel,
teza lui Mihail Kogãlniceanu (1817-1891) despre
�utilitatea naþionalã a studiilor de istorie�, preluatã de
la predecesorii ardeleni, ideea devenitã veritabil program
politice în lupta pentru emancipare ºi cuprinsã ca atare
în editorialul numãrului inaugural al revistei Arhiva
româneascã (1841): �Istoria româneascã sã ne fie paladiul
naþionalitãþii noastre� (frazã cuprinsã ºi în cursul
inaugural þinut de Kogãlniceanu la Academia
Mihãileanã, din Iaºi, 1843).

Dacã la acestea adãugãm ºi �descoperirea folclorului
(în fapt o redescoperire, cãci, dupã teza lui I.C. Chiþimia
�producþiile populare stau pe un fundament mai vechi,
mereu reînnoit în diferite lucrãri� ), avem tabloul complet
al condiþiilor debutului publicistic al lui Vasile
Alecsandri (14 iunie 1818 � 22 august 1890), împãrþit
între proza de cãlãtorie (Buchetiera din Florenþa, în Dacia
literarã, 1840), vodevil (Farmazonul din Hârlãu, Iorgu
de la Sadagura, 1840, etc., toate reprezentate la Teatrul
Naþional din Iaºi, unde împãrþea conducerea cu
Kogãlniceanu ºi Constantin/Costache Negruzzi) ºi ciclul
Doinelor (inspirate dintr-o cãlãtorie, cu Alecu Russo, în
Munþii Vrancei) ºi publicate începând cu 1843, în
Calendarul pentru poporul român.

Se adevereºte, astfel, teza lui Etienne Fournol (Les
nations romantiques, Paris, 1931) anume cã,
�naþionalismul literar este precedat un soi de naþionalism
al inimii�, totul fiind plasat sub faldurile romantismului,
cãruia �i-a netezit drumul ºi i-a anunþat venirea, dupã
1830�. În aceastã atmosferã romanticã, propice afirmãrii
spiritualitãþii ºi creativitãþii naþionale, Vasile Alecsandri
nu se manifestã doar ca literat, ci, dând un exemplu public
ºi ca un cetãþean, participant activ la miºcarea
Revoluþionarã din 1848, iar ulterior, la promovarea, cu
luciditate ºi responsabilitate, a intereselor þãrii în context
european. Sau, cum îºi aminteºte ºi Iacob Negruzzi,
secretarul perpetuu al Junimii ºi redactorul ºef al
Convorbirilor literare: �Atât era de încântat de grabnica
îndeplinire a Unirii, cu atât mai mult cu cât prietenul sãu
personal ºi camaradul de studii Alexandru Cuza fusese
chemat sã întrupeze dorinþele românilor, cã în întâii ani ai
lui Cuza el fu silit (s.n.) sã se amestece în politicã: se alese
deputat, se fãcu ministru, deºi totdeauna pe scurtã vreme,
ºi primi mai multe misiuni politice în strãinãtate� (Amintiri

de la Junimea, în Scrieri alese, III, Minerva, Bucureºti,
1970, p. 87). Cu toate cã, în finalul evocãrii sale, Negruzzi
precizeazã cã: �Pentru timpurile de atunci Alecsandri poate
ar fi fãcut mai bine sã nu meargã ca ministru la Paris�
(op.cit., p. 99), misiunea sa diplomaticã, începutã la doar
câteva zile dupã 24 ianuarie 1859, când prin voinþa
naþionalã, Alexandru I. Cuza a fost ales domn al ambelor
Principate Române, deºi scurtã, a rãmas ca �o paginã
luminoasã în istoria afirmãrii dreptului naþional ºi al
susþinerii acestui ideal în faþa celor de care depindea soarta
emancipãrii românismului� (Alexandru Marcu,
Introducere la Cãlãtorii. Misiuni diplomatice ale lui Vasile
Alecsandri, Craiova, Scrisul Românesc, 1939, p. XXI).

La rândul sãu, istoricul Constantin C. Giurescu
consemneazã în lucrarea Viaþa ºi
opera lui Cuza Vodã (Ed.
ªtiinþificã, 1980): � Simpatic ºi
cult, cu o conversaþie agreabilã
ºi cunoscând bine uzanþele
diplomatice [Alecsandri], fu bine
primit pretutindeni� (op.cit., p.
80). O relatare completã a
cãlãtoriilor sale diplomatice,
efectuate cu titlu semi-oficial pe
lângã Cancelariile imperiale de
la Paris, Londra ºi Torino, în
intervalul februarie-aprilie 1859,
o face însuºi poetul, odatã cu
precizarea cã �aceastã epistolã
(relatare � n.n.) se va publica
împreunã cu alte documente
importante în volumul complet
al misiilor mele politice� (V.
Alecsandri, Istoria misiilor mele
politice, Ediþie îngrijitã de
Teodor Vârgolici, Bucureºti,
Gramar, 100+1, 2001, p. 9). În
fapt, Iacob Negruzzi, publicã

textul parþial, cu titlul Extract din istoria misiilor...
(Convorbiri literare, nr. 1-5, 1878), o ediþie completã,
cuprinzând inclusiv corespondenþa diplomaticã a lui
Alecsandri, fiind tipãritã abia în 1981, de Marta
Anineanu, în seria Opere, VIII (Ed. Minerva). Unind
documente oficiale, redate ad-literam cu relatãri ºi
portrete memorabile, Alecsandri transformã realitatea într-
o semi-ficþiune, un adevãrat roman documentar, în sens
modern, dovedind nu doar calitãþi de povestitor (�Dintre
toþi câþi i-am cunoscut, Alecsandri povestea cel mai
frumos ºi mai interesant, de la istorii din timpuri trecute,
la proiecte literare ºi anecdote�, confirmã acelaºi Iacob
Negruzzi), dar ºi de memorialist. Cu precizarea cã, faþã
de textul �cam rece� din Convorbiri literare, relatarea
�în viu grai� a audienþelor la Napoleon al III-lea (ibidem,
p. 61) era mult mai �spumoasã�, vom aminti cã Alecsandri
a plecat spre Occident �pe drumuri troienite, cu multe
poduri dãrâmate de sloiuri, pentru a susþine cauza
româneascã doar în baza unui mandat precar al
Domnitorului: �Du-te ºi fã cum te-or povãþui inima ºi
conºtiinþa�, ceea ce spune multe despre curajul civic al
lui Alecsandri. Întâlnindu-i, rând pe rând pe Contele
Cavour (alias Camillo Benso, 1810-1861: �Era mijlociu
de stat, în puterea vârstei�) pe Victor Emanuel al II-lea
(1820-1870 �regele gentilom� cel care a dat prima
Constituþie liberalã Piemontului sãu natal: �Regele e
înalt, are forme erculeane, ochi semeþi ºi pãtrunzãtori...�)
ºi, în fine pe Napoleon al IIl-ea (Charles-Louis Napoleon
Bonaparte, 1808-1873, împãrat al Franþei între 1852-
1870: �E mijlociu de stat. Pãrul începe a încãrunþi.
Seamãnã mult cu moºul sãu, Napoleon I. Fruntea e nobilã,
ochii albaºtri, graiul îi e simpatic convingãtor...�).
Alecsandri capãtã convingerea cã soarta Principatelor e
pe mâini bune: �Actul patriotic ce aþi sãvârºit, alegerea
unui singur om pe ambele tronuri ale Moldovei ºi
Valahiei, tactul politic ce aþi probat îmi dau încredere cã
meritaþi viitorul la care aspiraþi� sunt cuvintele lui
Napoleon al III-lea, Istoria misiilor..., op.cit., p. 26). În
particular, în douã scrisori diplomatice succesive,
adresate în februarie ºi martie lui Cuza personal, �amicul�
Alecsandri îi oferã, pe lângã unele sugestii practice de
guvernare (�Suntem obligaþi, ca sã uºurãm opera
prietenilor noºtri, la o purtare prudentã: într-un cuvânt,
purtaþi-vã ca ºi regele Suediei ºi Norvegiei care a pus
cele douã þãri pe acelaºi plan: organizaþi guvernele,
pãstraþi ordinea ºi aºteptaþi liniºtit hotãrârile
Conferinþei�) ºi vestea bunã a unui sprijin material ºi
militar consistent din partea Franþei (10.000 de puºti noi,
10 milioane de franci ºi un grup de ofiþeri francezi care
sã instruiascã noua oºtire românã). În acelaºi timp, solicitã
Elenei Cuza, un costum complet naþional de femeie, ºi

altul de copil pentru Împãrãteasa Eugenia (de Montijo,
1826-1920) ºi pentru prinþul Eugen (�Aceastã atenþie va
produce mare efect la curtea Franþei. Aranjaþi sã fie ceva
frumos ºi foarte original, cãci în ce priveºte luxul nu
vom putea niciodatã sã ajungem la înãlþimea celui cu
care e obiºnuitã Majestatea Sa� � op.cit., p. 73).

De la Paris, Alecsandri, care semneazã când �vechi ºi
adevãrat prieten�, când �vechi ºi devotat�, îi dã lui Cuza
ºi sfaturi politice: �Cred cã e de datoria mea sã vã
avertizez cã prima voastrã cãlãtorie la Bucureºti nu a
rãspuns pe deplin entuziasmului valahilor. ªtiu cã vã e
greu sã vã daþi în spectacol, sã vedeþi fãcându-se
plecãciuni, dar trebuie sã vã stãpâniþi neplãcerile în
interesul popularitãþii voastre... Frecventaþi societatea
valahã, vizitaþi Oltenia ºi sã mã ia dracu dacã numele
vostru nu va deveni în scurt timp parola a tot ce e român
în lume... Vorbiþi scurt ºi cu miez, cãci pânã acum tot ce
aþi spus a fost gustat în Franþa...� (op.cit., p. 87).

Atent, omniprezent, modest, Alecsandri pozeazã
pretutindeni într-un �biet þãran de la Dunãre�, în fine,
într-un  literat gata sã se întoarcã oricând în
�singurãtatea� de la Mirceºti. Altfel, poetul va rãmânea
pânã la moarte un admirator al lui Cuza: �Pentru întâia
oarã, în urma evenimentelor care au dus la cãderea lui
Cuza, a simþit descurajare ºi îndoialã asupra viitorului
poporului nostru�, ne asigurã Iacob Negruzzi. Alecsandri
nu ºi-a ascuns niciodatã dispreþul faþã de militarii care
au înfãptuit lovitura de palat, scriind, în Convorbiri
literare, poezia Garda seraiului (1876).

Luptãtor pentru libertate, prezent sub arcadele
Luvrului, în 1848, la cãderea �monarhiei din iulie�,
militant în þarã, pentru desfiinþarea sclaviei negre a robilor
þigani, dar ºi a sclaviei albe (ºerbia românilor) Vasile
Alecsandri s-a aflat toatã viaþa în slujba idealului
naþional, având, cel puþin în privinþa interesului faþã de
literatura �poporanã�, rolul unui �Columb al literelor�,
cum îl numea Bogdan Petriceicu Haºdeu.

Marian
Nencescu
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Nicolae Rotaru, nãscut la 28 martie 1950, în localitatea Glîmbocata, Argeº, este ofiþer de carierã, promoþie 1972 (transmisionist, în retragere din Jandarmeria Românã
cu grad de general de brigadã), scriitor validat de trei concursuri de debut editorial între anii 1982-1985 (membru al USR, filiala Prozã, Bucureºti din 1990), ziarist
profesionist (membru fondator al UZPR în 1991, fost director al mensualului Pentru Patrie ºi deþinãtor al Odinului Ziariºtilor Cl. I Aur), profesor universitar (doctor din
2003 al Universitãþii din Bucureºti, cu expertizã în psihosociologie, comunicare ºi management). Este autor a peste 110 cãrþi (roman, nuvelã, povestire, schiþã, pamflet,
aforisticã, poezie ºi creaþie rebusisticã), deþinãtor a numeroase premii, titluri, diplome ºi medalii, fiind desemnat Cetãþean de onoare al comunei Leordeni (2007) ºi,
respectiv, al judeþului Argeº (2011). Familist, filatelist, numismat, ºofer (profesionist), nefumãtor, antialcoolic, naþionalist, visãtor, apolitic ºi optimist.

Pe muºamaua înfloratã ºi umedã de rouã se cãznesc

sã rãzbatã popoare de vietãþi minuscule, migratoare.
Dimineaþa de mai este rãcoroasã ºi furnicile n-au anterie
de aripi ca buburuzele, aºa încât grãbesc pasul. De fapt,
iuþesc paºii findcã ele ºi, ca ele, pãienjenii, merg cu câte
ºase picioare. Sunt unele gâze ºi fãpturi ce se târãsc prin
ierburi sau pe trunchiul copacilor care au ºi mai multe
picioare. De-aia se ºi numesc miriapode.

Friguroasele ºi grãbitele furnicuþe negre � care sunt
majoritare în raport cu toate necuvântãtoarele ce miºunã
pe muºamaua vernil, mai multe ºi ca surorile
lor roºii care, de rele ce sunt, se înmulþesc
mai greu! � se adunã în ºiruri curgãtoare de
parc-ar fi rânduri scrise într-o carte. Sunt ca
niºte litere înghesuite într-un text: umblã
de colo-colo de parcã ar vrea sã fie citite de
cine ºtie ce ochi.

�Le vezi?� l-am întrebat pe nepotul Matei,
la þarã, când, poteca pe care urcam la deal
ne-a fost tãiatã de bariera furnicilor.

�Da. Se miºcã...�
�De parcã ar fi un pârâiaº negru izvorând

de cine ºtie unde. Care, izvor, se numeºte
muºuroi.�

�ªi câte sunt?�
�Nouã miliarde, nouãsute nouã zeci ºi nouã de

milioane, nouã sute nouãzeci ºi nouã...�
�Dar cum le-ai numãrat, bunicule?�
�Cu ochii minþii, adicã ochii din creier, nevãzuþi, care

socotesc ºi judecã ceea ce privesc printre gene, ochii de
sub sprâncene.�

Cât timp am vorbit, furnicile ºi-au vãzut de scris-þesutul
lor negru ºi lucitor sub mângâierea primelor raze de soare.
Rând din cartea naturii, cum ar veni, un du-te-vino infinit
ºi viu printre imaginile policrome ale verdelui tãrcat de
floricele ce-s deschise ca niºte ferestre ale cãsuþelor
piticilor din poveste, sã se aeriseascã aºternuturile de
clorofilã ºi perniþele umplute cu puf de pãpãdie.

Trecem peste bariera neagrã � nu era nici un pericol sã
vinã vreun tren, nici mãcar sã se strecoare printre copaci
vreun ºarpe sau vro ºopârlã � ºi ne continuãm urcuºul,
mitraliaþi de rafalele piþigoilor, mierlelor ºi cintezelor ce
preferã lupta apropiatã, ca ºi de percuþiile pupezelor,
cucilor, grangurilor ºi turturelelor, care adoptã lupta de
la înãlþime.

Inventariem câþiva arbori pe care-i ºtim din cãrþi de
ºcoalã: frasin, ulm, carpen, arþar, fag, salcâm ºi desigur
stejar. Identificãm ºi câteva cuiburi printre ramuri. O rafalã
aproape adevãratã (ca-n filmele unde evolueazã tatãl lui
Matei cu colegii lui, airsoftiºtii!) îl surprinde pe viteazul
cuceritori al pãdurilor pândite de drujbele furilor zis ºi
lotri. Trãgãtorul este ciocãnitoarea cãreia bunica mea îi
zicea coana Ghionoaia. Îi rãspunde, rãguºit, altã
aptcombatantã a codrului: gaiþa. Aceastã pasãre a pus
aripa la poreclirea unei femei din Adâncata: Mia Gãiþoaia.

Noi zicem triluri ºi rafale dar aceste onomatopee sunt
... cuvintele cu care se-nþeleg reprezentanþii pãsãretului
zburãtor ºi þopãitor între ei prin desiºurile pãdurii.

În faþa noastrã, pe muchea dealului urcat ºi cucerit de
dacul liber bunicul ºi neînfricatul arcaº care-i e nepot,
apare uimitã ºi precautã o cãprioarã.

�Un pui de girafã, bunicule!� mã sesizeazã Matei.
Urmeazã (mai ales cã între timp, a apãrut ºi domnul þap

cornut) explicaþiile pentru elucidarea confuziilor. Vorbim
ºi despre alte animale, de parcã am scrie la faþa locului
un basm nou: lupul ºi vulpea, viezurele ºi mistreþul care-
ºi mai fac apariþia prin zonã, dar acum, ducându-se vestea
cã bãtrânul lor prieten ºi-a adus cu el pe iscusitul arcaº ºi
sabreur Matei, au rupt-o la sãnãtoasa toate, de la fricosul
Iepurilã pânã la mormãitorul Moº Martin.

Nici perechea care s-a oprit sã ne adulmece nu s-a
încrezut în gândurile noastre paºnice, aºa încât ºi-a luat

seama þopãind spre inima lãstãriºului.
Drumul dealului duce printre ierburi ºi flori de

sunãtoare ºi rostopascã, printre rugi de mure ºi mãceºti
neprieteni la Poianã. Acolo, în rãriºul ca o chelie, pe
dealul cu pãduri înfricate, pândite de poftele nepotolite
a frizerilor cu joagãre ºi topoare, se aflã Observatorul. O
sondã din bile de brad pentru uzul militarilor.

Acum e pentru uzul nostru, rãzboinici ai dimineþii de
florar. Urcãm cu greu � eu incomodat de amintirile
copilãriei ºi desaga anilor, el stânjenit de neputinþile
acelaiºi copilãrii � atât cât sã vedem de acolo, de sus

satul Adâncata cu casele risipite de-a stânga ºi de-a
dreapta ºoselei pe care am sosit noi aici, venind din
oraºul oraºelor.

�E ca în avion, bunicule!�
Pãi, da! El, abia încorporatul în tranºeele învãþãturii,

ºtie cãlãtoria în habitaclul avionului, pe puntea
feribotului sau în burta balaurului cu boghiuri numit
sãgeata albastrã. ªtie ºi poate compara ºi e bine aºa.

�Hai, redu motoarele ºi vin-o la aterizare, domnule
pilot!� îi zic ºi-ncep sã cobor pe scara �sondei�.

�Ce faci, bunicule, cobori din mers? Stai s-aduc
avionul pe pistã!�

Corect. Ascult manevrele puiului de dac care a ars
etapele istorice ºi a ajuns în lumea de pixeli, decibeli,
biþi ºi noxe de azi.

De pe aerodromul de pluº viu, facem cale întoarcã pe
un traseu de rezervã. Cu viroage ºi vãgãuni, cu vizuini
de vulpi ºi rãdãcini scheletice în chip de dinozaurieni.
În vârful unui gorun uscat pe care-l ºtiu din copilãria
mea a cuibãrit o barzã. Casa ei este ca un sobrero împletit
din beþiºoare ºi paie.

Sus, pe albastrul cerului pe care scamele de nori par
oile unei turme aflate la pãscut, se roteºte un uliu negru
ºi la trup ºi la suflet. Poate e cel ce i-a speriat pe cei din
Valea Seacã fiindcã le-a înjumãtãþit gãinile, raþele ºi puii
de curcã.

Arcaºul Matei dacã i-ar aproba bunicul ªtefan, imediat
l-ar doborî pe Arãpilã fãrã milã. Nu-i aprob, fireºte, aºa
încã uliul îºi cautã de drum. Are larg destul...

Ne croim ºi noi drum de costiºã prin vegetaþia virginã
ºi curioasã, desigur, de vreme ce ne trage de mânecã, de
parcã ar vrea sã ne întrebe, ca-n anchete: nume, prenume,
vârstã, ocupaþie, scopul vizitei.

Destul de greu ºi cercetaþi de musculiþe obraznice la
ochi ºi de þânþari bâzâitori la urechi, reuºim sã ieºim din
pãdurea care acoperã panta dealului ca niºte perciuni
stufoºi obrazul unui bãrbat purtãtor de favoriþi. Matei
nu recunoaºte locul. N-are de unde. Numai eu, nãscut ºi
crescut pe-aceste meleaguri, ºtiu unde am ajuns ºi pe
unde sã revin acasã. Pe aceste poteci ºi cãrãri am umblat
desculþ mãnându-mi caprele mofturoase, la vârsta lui de
acum.

�Vezi arborele ãla înalt din depãrtare?�
�Da.�
�E pluta cât dealul de înaltã din faþa casei noastre.

Acolo trebuie sã ajungem.�

�Aºa departe?! Am obosit!�
�Pãi dacii au bãtut moºia lor mai mare de mii de ori

decât drumul nostru.�
�Da, dar ei aveau ºi cai...�
�Exact. ªi eu când eram cât tine aveam cal!�
�Da?!�
�Da. Uite!�
Zisei ºi încãlecai pe bãþul pe care-l purtam în chip de

baston ºi-ncepui sã imit galopul, pe potecã la vale. ªi
Matei îºi prefãcu ditamai paloºul în bidiviu ºi încercã
sã-mi urmeze exemplul. Nici nu ne dãdurãm seama când

am ajuns la ... gârlã. Am urmat firul unei
viroage de unde, cândva, adunam frunze
uscate pentru a umple salteaua pe care
ne odihneam, toþi ai casei, într-un pat, în
odãiþa pe care n-am reuºit s-o prefac în
muzeu. Uliþa ce urmeazã firul pârâului
Valea Seacã se numeºte � ºi drumul, ca
ºi talvegul secat � �gârla�.

Am ajuns la �gârlã�, ieºind din desiºuri
de parcã am fi evadat din istorie, de parcã
am fi izbutit sã scãpãm de niºte
nãvãlitori pe care i-am atras în cine ºtie
ce posadã sau rovine.

De n-ar fi sãtenii, balaurul de pietriº
ce se strecoarã prin tunelul de verdeaþã,

ar fi murit de plictisealã, fiindcã �gârla� a fost pãrãsitã
de apã (i-au ucis izvoarele exploatatorii � petroliºtii ºi
pãdurarii) ºi, implicit, de cârdurile de raþe ºi de gâºte din
copilãria mea.

Undeva, pe drumul care duce în bãtãtura noastrã, sub
nucul plantat de-o veveriþã ce a scãpat prada din gurã,
ne întâmpinã altã barierã vie, ca un rând negru de text
pe-o hârtie. Bunica mea spunea, când se-nºiruiau
furnicile în grãbitul lor miºunat ºerpuit, cã au nuntã.
Nuntã de primãvarã, alaiul existenþei, alergãturã pentru
îmbucãturã. Nuntã la care nu se poate sã nu fi cântat ºi
scripcarul Cri-Cri greieraºul, prietenul de varã ºi
duºmanul de  iarnã al furnicilor.

Aºadar, a doua barierã. Chiar înainte de a intra în curte.
O barierã ce traverseazã cãrarea dintre nucul tânãr ºi dudul
cocârjat, veteranul ce-a hrãnit mai multe generaþii de
viermi de mãtase în pruncia mea vãliseceanã.

O �citim� ºi apoi o sãrim. Fiica lui Baidac ne-a simþi ºi
ne vine în întâmpinare fâþâindu-ºi coada în chip canin
de �mi-aþi adus ceva?� Da, am adus, câteva ciuperci albe,
doi bureþi galbeni ºi un ou mic verzui, pistruiat de
codobaturã sau de pitulice. Dar câinii au alte preferinþe.
Al nostru nu e supãrãcios. Dimpotrivã, se bucurã ºi are
chef de joacã.

Noi, învingãtori într-un rãzboi al celulozei, depunem
armele, calul de lemn � c-aºa e în poveste! � a redevnit
spadã cu douã tãiºuri, iar arcul din sânger s-a transformat
în arbaletã cu spot de laser.

De parc-ar fi ºtiut cã s-a-ncheiat rãzboiul coclaurilor,
din puiatã, cocoºul pintenat porneºte a trâmbiþa el ºtie
ce, cãci, la fel ca ºi cirip-cirip, mac-mac ori ham-ham ºi
miau-miau, nici cucuriguuuu nu ºtim ce înseamnã: ori
cã e o orã exactã ori cã-ºi anunþã sositul un cine ºtie ce
musafir.

Ei, poftim, tocmai trece peste bariera vie de la poartã o
maºinã. Sunt pãrinþii lui Matei: fiul meu ºi mama
nepotului meu. Puiul de dac liber Matei alergã
întâmpinare:

�Mami, tati! Am fost cu bunicul pe deal. Am trecut
peste douã bariere de furnici negre ºi am urcat în
Observator...�

De aici încolo, Decebal sã fi fost, nu mai puteam sã am
nici  un pic de autoritate asupra rãzboinicului dimineþlor
de mai. E de ajuns câtã a fost. Istoria n-are numai trecut,
ci ºi timp prezent când se naºte ºi se scrie sub ochii noºtri,
cu ochii minþii. Mai ales dimpreunã cu pãrinþii...

Între bariere

Nicolae Rotaru
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Un prozator de
cursã lungã

Ion Rosioru

�În cea mai recentã carte a sa, Sisif coborând muntele (Editgraph, Buzãu,

2017), scrisã întru nemurirea copilãriei ºi adolescenþei sale, scriitorul Titi Damian,
recurge la o metaforã mitologicã spre a-ºi depãna devenirea pe parcursul a aproape
trei sferturi de veac de istorie româneascã zbuciumatã. Încã din prefaþa
bildungsromanului autobiografic prin excelenþã, autorul-narartor-personaj þine sã
precizeze: �Pentru mine, Muntele ºi Câmpia au devenit cei doi poli ai urcuºului ºi
coborâºului lui Sisif� (p.11). ªi memorialistul nu va obosit sã aducã elogii atât
satului de munte unde a venit pe lume  ºi a trãit în asprã ºi, totuºi, frumoasã
comuniune cu natura, cât ºi cîmpiei în care s-a realizat ca om al catedrei ºi mai ales
ca scriitor de anvergurã naþionalã prin tetralogia Muscelenii îndeosebi.

Autobiografia demareazã gospodãreºte cu momentele istorice care i-au premers
aventurii venirii sale pe lume, mai precis cu evenimentele care au precipitat soarta
celui de al doilea rãzboi mondial. Faptul cã Ion Damian, tatãl, s-a întors viu ºi
nevãtãmat de pe front se datoreazã cumsecãdeniei unui ofiþer român de a-ºi aduce
ordonanþa de la Bihor la Buzãu. Mama viitorului scriitor, în timp ce se afla
însãrcinatã, a fost ºi ea, ca ºi fãtul, la un pas de fi fost ucisã de o viþea care, lovitã de
streche, a târât-o cu sfoara pe care tânãra femeie ºi-o legase de mânã. Pruncul s-a
nãscut la ºapte luni, cu hernie inghinalã care va putea fi operatã doar dupã trei ani.
Bun psiholog, scriitorul memorialist observã tentaþia fireascã a povestitorilor, ºi nu
doar a lor, de a lua de bune ºi a transforma în amintiri personale cele ce li se
povestesc despre ei de cãtre adulþii de atunci martori la evenimente: boli iminente
de tot felul, incidente casnice, intoxicãri cu boabe de bozii, come etilice, capricii
infantile etc. De altfel, cumpenele acestea dintre viaþã ºi moarte nu vor înceta

niciodatã, fie provocate de copilul sau adolescentul care, teribilist, îºi încearcã
propriile limite, fie ivite în mod obiectiv: rãsturnarea cãruþei care-i ducea la cules
de prune, apa care su umflã în matcã ºi mãturã punþile din cale, întâlnirea cu o
lupoaicã pe care doar siesta priitoare a oprit-o sã nu-l devoreze pe ºcolarul ce se
întorcea singur prin pãdure de la ºcoala din Bozioru, un ºarpe care a fost gata sã-l
muºte pe flãcãiandrul care strângea fânul cu tatãl lui, trãsnetul care a lovit fagul în
scorbura cãruia micul cosaº avusese de gând sã se ascundã cu doar câteva minute
înainte etc

Memoriile lui Titi Damian au, inevitabil, ºi o dimensiune eroticã, începând cu
nevinovatele jocuri �de-a mama ºi de-a tata� cu fata unei vecine sãrace cã nu avea
nici dupã ce bea apã, continuând cu o strângere umedã de mânã a unei colege
temporare la  Complexul ªcolar Preventoriul din Predeal, cu sãruturile pãtimaºe ale
unei eleve din Mizil, cunoscutã cu prilejul unui festival al corurilor ºcolare din
Regiunea Ploieºti, fatã care-i va lãsa în suflet gustul amar ºi de neiertat al trãdãrii,
ºi tot aºa pânã la cãsãtoria cu profesoara de geografie de la ªcoala gimnazialã din
Munteni-Buzãu. Tot la acest capitol al educaþiei sentimentale, cum ar spune Flaubert,
ar putea fi amintit episodul în care micul Titi cãþãrat în fagul totemic arhicunoscut
asistã la un act sexual adulterin, bãrbatul lãsându-se o vreme ºantajat de puºtiul
povestitor cãruia spera sã-i cumpere tãcerea cu câteva bomboane de la
�comparativã�. Familia naratorului pune mare preþ, marcã a bunului simþ þãrãnesc
ancestral, pe valorile morale ale familiei.

Multe pagini pot ilustra episoade dintr-o mongrafie a satului de munte de pe
Valea Buzãului: plecãrile cu carele la municile agricole din Bãrãgan; tãierea porcului
de Crãciun; fãcutul þuicii la velniþa din sat; lojnitul prunelor; coptul pâinii pe bazã
de �pâinele� de drojdie uscatã de pe vremea când fermentau prunele în tocitori;
topitul cânepei ºi al inului în lacurile improvizate unde dracii de copii trãgeau
pofticioºi cu ochiul la pulpele femeilor ce intrau în apã; tãmãduirea bolilor ºi
rãnilor pe bazã de gaz lampant socotit în zonã un fel de panaceu º.a.m.d. De remarcat
ºi solidarizarea sãtenilor când sunt semne cã în sat a apãrut, probabil de la un lup,
epidemia de turbare. Tot de solidarizare e vorba ºi atunci când muscelenii încearcã
sã se opunã colectivizãrii propãvãduite de comisiile de ºapcalii  ce vin sã-i
dumireascã pe localnici cã nu mai au nicio altã alternativã de a-ºi lucra pãmânturile
decât în devãlmãºie. Cã rãul ideologic de sorginte sovieticã n-a putut fi stãvilit e o
cu totul altã poveste. Oameni precum Ion Damian, tatãl autorului, au nutrit în
strãfundul fiinþei lor nãdejdea cã într-o bunã zi marea minciunã comunistã nu va
mai putea rezista, ceea ce s-a întâmplat în iarna anului 1989. Scriitorul a pãstrat
toatã viaþa un sentiment de vinovãþie, atât pentru faptul cã familia lui ºi-a vândut
boii spre a-l întreþine pe fecior la ªcoala Pedagogicã, dar mai ales pentru cã acesta
ºi-a dat acceptul formal atunci când tatãl sãu l-a consultat, tot formal, dacã sã se
înscrie în colhoz, ºantajat fiind de ºapcalii cu exmatricularea fiului din liceu, lucru
practicat, de altfel, pe scarã largã de �lãmuritorii� fãrã caracter ºi fãrã dumnezeu.
Din pãcate, entuziasmul retrocedãrilor din anii 1990 n-a durat nici el prea mult,
dragostea pentru pãmânt ºi revenirea la gospodãriile tradiþionale, cu aspectul lor de
clan medieval, stingându-se dupã doar câþiva ani ºi totul devenind paraginã pe
mãsurã ce satul s-a depopulat vertiginos, bãtrânii mutându-se în cimitir, iar cei încã
în putere luând drumul spre oraºele mai apropiate sau mai îndepãrtate din þarã ºi
chiar dincolo de fruntariile acesteia. Pentru consãtenii sãi cãzuþi în cele douã
rãzboaie mondiale, scriitorul a iniþiat ºi finalizat un  monument ân satul natal.
Pãcat cã pãrinþii lui n-au mai apucat sã-l vadã ºi nci sã se bucure de împlinirea
scriitoriceascã a fiului care i-a venerat ºi care în mod cert regretã cu nu le-a spus-o
niciodatã pe cât ar fi meritat-o.

Mãrturisesc dintru început cã aºteptam cu nerãbdare ºi mare curiozitate apariþia

jurnalelor lui Valeriu Anania. ªi asta nu numai pentru cã este unul dintre cei mai interesanþi
scriitori contemporani, ci ºi fiindcã, multã vreme, mai ales în ultimele decenii ale
veacului trecut a fost un personaj controversat, uneori ostracizat ºi marginalizat de
cãtre autoritãþile politice de atunci, alteori tergiversându-i-se publicarea cãrþilor din
motive extraliterare. În plus, nu mai era un secret pentru nimeni cã trãind mai mulþi ani
în SUA, fãrã a fi renunþat la cetãþenia românã, pe seama lui circulau prin lumea culturalã
fel de fel de zvonuri menite sã-i maculeze imaginea ºi sã-i minimalizeze valoarea
operei. Erau, probabil, zvonuri lansate de Securitate ºi de forþe obscure, rãmase pentru
totdeauna în umbrã ºi necunoscute nici pânã azi.

Valeriu Anania, Jurnale, I (1965-1985), ediþie criticã ºi prefaþã de Aurel Sasu (Editura
Casa Cãrþii de ªtiinþã, Cluj-Napoca, 2018) vine nu numai sã refacã, dacã mai era nevoie
imaginea adevãratã a prelatului, poetului, dramaturgului ºi romancierului, ci ºi sã aducã
în atenþia publicului un segment de biografie tulburãtoare, aflatã în culisele creaþiei
literare propriu-zise.

Dintre nu prea multele formule de jurnal (de la cel sec, pragmatic ºi fãrã conotaþii ºi
detalii ºi pânã la cel care recurge la scheme care interfereazã cu alte genuri � roman,
povestire, confesiune etc.), Valeriu Anania a optat pentru cea dintâi ºi cred cã alegerea
a fost înþeleaptã dacã avem în vedere multitudinea informaþiilor, întâmplãrilor,
evenimentelor consemnate.

Nu încape îndoialã cã, detaliate, comentate mai pe larg, toate aceste însemnãri ar fu
dus la sporirea numãrului de pagini la câteva sute, dacã nu cumva ar fi impus chiar mai

multe volume, autorul fiind silit sã omitã ori sã renunþe la multe.
Aºa, însã, în felul în care se prezintã, jurnalul celor douã decenii de viaþã ale cãrturarului

(1965-1985) este de o rigurozitate excepþionalã, iar la sfârºitul lecturii îþi lasã impresia cã
autorului nu i-a scãpat nimic, de la lucrurile banale ºi pânã la manifestãrile publice de
anvergurã, de la referinþele la starea sãnãtãþii ºi a mãruntelor munci casnice (cum ar fi
spartul ºi orânduirea lemnelor la casa de la Vãratec, ori zugrãvirea ºi aranjarea casei din
Bucureºti, de pildã), de la micile reuniuni cu prietenii ºi pânã la ceremoniile religioase
din diverse parohii mãrunte (unde, de altfel, a slujit ºi el) ori din altele la nivel naþional.

La prima lecturã s-ar pãrea cã Valeriu Anania nu era uºor de impresionat de vreme ce
pânã atunci, în 1965, vãzuse multe, asistase la multe ºi de tot felul (de la sindrofii
bisericeºti ºi pânã la înmormântãri). Psihologic vorbind, el era de o robusteþe ieºitã din
comun. ªi totuºi, printre sutele de adnotãri din jurnal întâlnim, în dreptul zilei de
sâmbãtã 23 februarie 1980 aceastã însemnare: �La Mãnãstirea Calighin, înmormântarea
Maicii Achilina. Roman, Grigore, Irineu, Chenarie, Iasim, Gherman. E înhumatã
cãlugãreºte, fãrã sicriu. Dupã pomenealã, pãrintele Gherman destãinuie cã, de ºapte
ani, Maica Achilina se supunea unor torturi mortificatoare: post, cenuºã în cap, o cruce
de fier (circa 45 gr.) la gât, lanþuri în jurul braþelor, lanþuri (5 kg.) în jurul mijlocului. Se
flagela pe spate cu o funie împletitã ºi deasupra genunchilor cu o lopãþicã de lemn
(pânã la sângerare). Vãd crucea, lanþurile (cu cele de la braþe fusese îngropatã), funia ºi
lopãþica însângeratã. De trei ori pe iarnã parcurgea o distanþã, în curte cu picioarele
goale prin zãpadã. Impresie zguduitoare. Maica purta (ºi încã demult) cãmaºã de sac.
Nimeni n-a ºtiut nimic, în afarã de duhovnic, care nu avea voie sã spunã�.

Acest prin tom al jurnalelor cuprinde, cum am amintit deja, însemnãri despre tot ce marca
o zi din viaþa prelatului ºi scriitorului. Bunãoarã, aflat la Vãratec, în ziua de Crãciun a anului
1979 scria: �Vãratic. Slujesc în soborul pãrinþilor (în patru). Masã la stãreþie, cu oaspeþii de
asearã (minus insp. Chiribãu). Colinde pe casetã. Slujesc (în sobor) vecernia. Recepþie
tradiþionalã, cu toate maicile din sobor. Vorbeºte stareþa Nazaria. Colinde. Mã retrag devreme.
Seara , singur.�. Sau. �Vãratic. Sparg lemne de foc, rup toporul. Vine meºterul sobar. Fac
lucrãri de salahorie (cãrãmidã, plãci de teracotã)� (luni, 1 noiembrie 1982).

De interes literar (ºi nu doar anecdotic) sunt însemnãrile precum cea din dreptul zilei
de 18 august 1981, unde citim: �La Uniune (a Scriitorilor, n.n. F.P.), nimeni. Pe Calea
Victoriei, cu Bãnuþã ºi Davidoglu. Apoi îl întâlnesc pe Cioculescu. De vorbã lung.
Apare Nichita, îl elogiazã pe ªerban C. (care-l criticase, recent, foarte aspru) ºi� îi
sãrutã mâna!�, ori: La Bellu, înmormântarea lui Nichita Stãnescu. Slujesc în sobor, cu
Mihuþ, Zamfira, Grigorescu, Cunescu, Justin Marchiº, Graur, Costicã Popescu. Vorbeºte
Ioan Alexandru; la mormânt, Anghel Dumbrãveanu. Sorin Dumitrescu e peste tot. Lume
multã. Numeroºi tineri îi sãrutã lui Nichita mâna.� (15 decembrie 1983 � ora 14).

Viaþa scriitorului ºi a prelatului nu pot fi despãrþite, iar jurnalul consemneazã faptele
în alternanþã. Sunt zile în care preotul Anania slujeºte dimineaþa la altar, iar seara se
consacrã �lucrului literar�, cu proiecte care de care mai mari, mai frumoase ºi mai
îndrãzneþe. Uneori este invitat sã vorbeascã publicului ºi atunci se bucurã sincer cã este
primit cu bucurie: �În au la Academiei, prezint comunicarea V. Voiculescu în
spiritualitatea româneascã. Succes enorm, minute de aplauze, aula plinã, Prezideazã
Al. Graur. Mai vorbesc Papadima, Micu, George Muntean, N. Florescu, Autografe�.

Pentru cei care l-au cunoscut, Valeriu Anania pãrea, cum s-ar zice, �un munte de om�,
însã adevãrul era altul: omul era încercat de fel de fel de boli, e adevãrat uºoare, dar care
îi rãpeau timpul pe care l-ar fi putut consacra scrisului. Sensibilitatea fizicã ºi
vulnerabilitatea la maladii au fost ºi cauzele pentru care, bine ne amintim, a refuzat
propunerea de a primi postul de patriarh, dupã moartea lui Teoctist.

Volumul de faþã este, în totul, un document de viaþã ºi de creaþie cu totul de excepþie.
P.S. Personal m-am bucurat de o atenþie specialã din partea lui Valeriu Anania (poate

ºi fiindcã ne-a unit iubirea pentru V. Voiculescu) ºi pãstrez cu sfinþenie în bibliotecã
exemplarul Bibliei, tradusã de el, pe care i-a trimis-o cu un autograf mãgulitor.

Pragmatism ºi
rigoare jurnaliere

Florentin Popescu
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Nu ºtiu cine a fost

marele român care a
încetãþenit la noi formula
�turnului de fildeº�. În
orice caz, formula aceasta
circulã cu destulã
sprintenealã de la cafenea
la club ºi de aici în
literatura de succes.
Probabil cã e o formulã cu

multe virtuþi retorice. �Þara piere ºi d-ta stai închis în
turnul de fildeº�; cam aºa se strigã, probabil, în
discuþiile înflãcãrat purtate pentru salvarea Naþiunii.
Turnul de fildeº suferã însã cu prilejul revoluþiilor care
vin ºi al revoluþiilor care se pregãtesc. Turnul de fildeº
reprezintã atitudinea �intelectualilor�, atitudinea laºã,
trãdãtoare a intereselor sociale sau patriotice, atitudinea
dramaticã ºi inutilã, ºi aºa mai departe. Turnul de fildeº
este marele obstacol al revoluþiei universale. Revoluþia
nu poate începe din pricina �intelectualilor� care stau
în turn ºi creeazã diversiuni �spirituale�. ªi alte câteva
cuvinte bine simþite.

Mãrturisesc foarte sincer cã nu înþeleg ce are a face
�turnul de fildeº� cu problemele agitate de câteva
generaþii în România. Atitudinea �turnului de fildeº�
poate fi bunã sau rea, fertilã sau stearpã, eroicã sau
laºã � dar ca sã poatã fi ceva din toate acestea trebuie
ca mai întâi sã existe. Dar, dupã cum poate controla
oricine, ea nu existã în România. ªi nici n-a existat
vreodatã, în afarã de mediile cãlugãreºti. O tradiþie a
�turnului de fildeº� nu avem, pentru cã nu a început-
o nimeni. Au existat, fireºte, singuratici, maniaci sau
diletanþi � care credeau cã au un �turn� mai mult sau
mai puþin autentic. Dar n-aveau nimic. Trãiau în vânt.

De când existã România modernã, o imensã parte a
energiilor sale creatoare s-au concentrat asupra unor
obiective politice sau sociale. Prima generaþie de
�intelectuali�, adicã paºoptiºtii, au fãcut politicã. A
doua generaþie � a Unirii, a Rãzboiului Independenþei
� a fãcut tot politicã ºi tot reforme sociale. A treia
generaþie � de legãturã � ca ºi generaþiile urmãtoare
(sãmãnãtorismul, generaþia frontului, generaþia
�Gândirii�) au fãcut toate, mai devreme sau mai târziu,
politicã simplã sau politicã socialã. S-a crezut cã
generaþia de dupã rãzboi, singura care n-avea un
obiectiv politic de câºtigat sau unul social de
revendicat, va fi o generaþie a �turnului de fildeº�.
Dimpotrivã. Dupã un început majestuos ºi
�spiritualist�, generaþia tânãrã s-a înregimentat în
luptele politice. Nu mã intereseazã, acum, dacã a fãcut
bine sau rãu, dacã ºi-a trãdat misiunea sau ºi-a împlinit-
o. Fapt este cã a ascultat ºi ea acelaºi imbold cãtre
acþiune imediatã, socialã ºi politicã.

Aproape totalitatea personalitãþilor creatoare a
României moderne ºi-au consumat energia în politicã.
România a fost un stat creat de �intelectuali�; ºi toate
etapele prin care a trecut au fost soluþionate de cãtre
�intelectuali�. Se mai poate, însã, vorbi de �turnul de
fildeº� în asemenea condiþii? Toate geniile veacului
trecut au fãcut cu pasiune politicã: Heliade-Rãdulescu,
Kogãlniceanu, Haºdeu, Eminescu, Titu Maiorescu.
Profetismul cultural al d-lui Iorga s-a transformat repede
într-un profetism social-politic. Întreaga �Gândire�, în
afarã de d. Lucian Blaga militeazã pe poziþii politice.
Toþi profesorii universitari de vazã, toþi profesorii
universitari care au creat o ºcoalã, sunt ºi oameni politici
de frunte: C. Rãdulescu-Motru, I. Petrovici, D. Guºti,
P.P. Negulescu, Nae Ionescu etc. Observaþi cã e vorba
de profesori de filosofie, adicã de gânditori ºi savanþi
care, prin preocupãrile lor ºi structura lor spiritualã, ar

trebui sã se afle cât mai departe de contingenþele luptelor
politice. În afarã de d. Ovid Densuºianu ºi D. Russo,
nu cred cã existã astãzi profesor de vazã la Universitatea
din Bucureºti care sã nu facã, mai mult sau mai puþin
pasionat, politicã�

Acestea sunt faptele; îmbucurãtoare sau triste, nu ne
intereseazã. Îmi amintesc melancolia cu care profesorul
Longinescu evoca persoana doctorului Istrati. Dupã
ce îi înºira însuºirile prodigioase de om de ºtiinþã ºi
organizator, profesorul Longinescu adãuga: �L-a
mâncat ºi pe el politica... �

Nu cred cã existã þarã din lume în care sã se fi
consumat atâtea energii pe tãrâmul politicii de partid.
Fiecare om mare din þara asta a luat �atitudine�, a
ascultat pe anumiþi domni ºi a urât pe alþii. La noi nici
nu se poate vorbi de o �trãdare a clericilor�, cãci nu
avem ce trãda. Odatã cu maturitatea, oamenii noºtri
de seamã încep a face politicã. �Pentru binele þãrii�.
�Pentru luminarea maselor�. �Pentru ridicarea
poporului�. Aº vrea sã aud de un mare savant român
care nu e înscris în vreun partid politic, aºa cum se
întâmplã lucrurile în alte þãri europene.

Generaþie dupã generaþie, �intelectualii� au fost totuºi
mai puþin respectaþi în conducerea partidelor politice.
Titu Maiorescu fãcea ce vrea, ºi fãcea bine. În zilele
noastre, nu cred cã profesorul Rãdulescu-Motru are
un cuvânt hotãrât în partidul d-sale. Politica a încãput
tot mai mult pe mâna �specialiºtilor�. Nici N. Iorga,
nici Rãdulescu-Motru n-au putut crea o politicã
culturalã, deºi d. Iorga a fost chiar preºedinte de
Consiliu. Asta dovedeºte cât de mult sunt ascultaþi.
Asta dovedeºte, mai ales, cât câºtigã þara de pe urma
sacrificiului lor, a �trãdãrii� lor. Politica o fac tot
mãrunþeii ºi milionarii, iar �intelectualii� au numai
iluzia cã �activeazã�. Nu ºi-a pus nimeni întrebarea
cât a pierdut România din cauza atâtor �sacrificii�?
Ce energii colosale s-au cheltuit în van, ce personalitãþi
creatoare s-au ratat pentru lupta politicã? ªi nu înþelege
nimeni ce rol minor joacã �intelectualii� în grupãrile
politice de astãzi?...

În loc, deci, de a plânge ºi înfiera pe �intelectualii�
care stau în turnul de fildeº (care sunt, domnule, sã-i
admir?), ar fi mai bine sã numãrãm legiunea de savanþi,
de literaþi, de gânditori, mãcinatã zilnic în sterpe lupte
politice. Operaþia aceasta, însã, nu e dispus s-o facã
nimeni. ªi toatã comedia turnului de fildeº este jucatã
pentru alte motive decât cele aparente.

Cãci, sã fim cinstiþi, pe româneºte a sta în �turnul de
fildeº� nu înseamnã a duce o viaþã extra-temporalã, ci
pur ºi simplu a nu milita într-un anumit partid. Nu
eºti cu mine, eºti deci �în turnul de fildeº�. Vii la mine,
salvezi naþiunea, sau umanitatea suferindã�

31 martie 1935

SCRIITORII ªI
PREªEDINTELE

LOR
� fragment �

Societatea Scriitorilor Români nu are nici sens, nici
rost, dacã nu este o societate dinamicã, creatoare de
iniþiative ºi bogatã în realizãri. A merge cu cãciula în
mânã pe la domnii miniºtri, ºi a cerºi fonduri cu �sãru�
mâna, coane� � este o umilire care ne degradeazã pe
toþi. Într-un stat tânãr ca al nostru, scriitorului n-are de
ce sã-i fie ruºine de meseria lui, de talentul sau geniul
lui. Scriitorii nu sunt nici paraziþi, nici toleraþi. Aºa i-a

silit sã creadã o sumã de cretini mai mult sau mai puþin
guvernamentali. În celelalte þãri, unde oamenii îºi dau
seama de valoarea ofensivã a scrisului, de verificarea
resurselor neamului întreg pe care o aduc artiºtii ºi
creatorii � scriitorii sunt acoperiþi de privilegii. Noi nu
cerem nici un privilegiu. Nu cerem nici case gratuite ca
în Bulgaria, nici regimul paradisiac al scriitorilor
sovietici. Cerem, însã, sã ni se recunoascã aportul adus
de atâtea generaþii de scriitori pentru unitatea sufleteascã
a neamului, pentru creºterea ºi înflorirea limbii
româneºti, pentru verificarea geniului rasei noastre.

Toate aceste reabilitãri depind numai de S.S.R.
Numai Societatea Scriitorilor poate impune drepturile
ºi datoriile noastre, fãrã umilinþe ºi fãrã politicale.
Astãzi, când orice bãiat de redacþie are intrarea liberã
în ministere, se tutuieºte cu miniºtrii ºi ameninþã
personal guvernele � scriitorii români sunt daþi afarã
de uºieri ºi lãsaþi sã aºtepte ceasuri întregi de câte ori
se prezintã cu o jalbã care nu implicã ºperþ.

Este ridicol ºi ruºinos ca o þarã tânãrã ca a noastrã, o
þarã care poate sã-ºi creeze singurã ierarhiile ºi legile
� sã stimeze ºi sã respecte mai mult pe un gazetar de
mâna a treia decât pe un scriitor consacrat. Liviu
Rebreanu, Arghezi, Camil Petrescu, Cezar Petrescu �
scriitorii aceºtia, care se aflã astãzi în desãvârºitã
ascensiune, sunt mai respectaþi pentru mijloacele lor
ziaristice, decât pentru talentul ºi munca lor de scriitor.
Propaganda noastrã în strãinãtate cheltuieºte de zece
ori mai mult cu articolele de gazetã � articole scrise
pe comandã ºi pe care nu le citeºte nimeni � decât cu
lansarea propriu-zisã a artiºtilor ºi scriitorilor români.

Nici un scriitor mare român n-a fost ajutat de stat ca
sã strãbatã peste graniþe. Singurul ajutor au fost sumele
minime dãruite editorilor strãini (în special italieni)
pentru acoperirea cheltuielilor tiparului. De aceea nu
ne cunoaºte nimeni în strãinãtate, deºi cunoaºte atâþia
scriitori ruºi, olandezi, finlandezi ºi portughezi de mâna
a treia.

S.S.R. trebuie sã repare toate aceste gafe, toate aceste
umilinþe. Dacã va putea fi un organism viu, ofensiv ºi
eficace � atunci va putea face ºi un cãmin scriitorilor
sãraci, va putea organiza ºi traducerile în strãinãtate,
va putea obþine ºi controlul tirajelor prin timbrul sec.
Sunt atâtea probleme care aºteaptã sã fie rezolvate.
S.S.R. ar putea ataca ºi chestiunea trustului hârtiei,
datoritã cãruia cititorul ºi scriitorul pierd atâta, în
profitul unei pãrþi a burgheziei româneºti.

Toate acestea vor putea fi realizate numai printr-o
Societate bine organizatã, adicã dirijatã de un comitet
cu putere de lucru ºi cu imaginaþie; ºi mai ales de un
preºedinte activ, care sã fie înainte de toate un scriitor
activ, adicã un breslaº. Sã vedem dacã scriitorii vor ºti
sã aleagã. Sau dacã se vor întoarce iarãºi la cafenea...

7 aprilie 1935

�TURNUL DE FILDEª...�

Mircea Eliade

Nota redacþiei:

Acest articol � ce pare a fi fost scris azi � este
de o actualitate dincolo de orice posibilã discuþie.

Uniunea Scriitorilor, continuatoare a S.S.R., are
de luat aminte la aceste idei exprimate de Mircea
Eliade fiindcã, înainte de toate, ele þin de ceea ce
la recentele alegeri dl. Nicolae Manolescu ºi
ceilalþi candidaþi la preºedinþia obºtei condeierilor
suþineau cã reprezintã obiectivul principal de
viitor: reabilitatrea statutului ºi prestigiului
scriitorului român contemporan.
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CONSEMNÃRI

Nobel Prize - 1966

Titus Vîjeu

Emilia Dãnescu
Vocile umbrei

(Editura Antim Ivireanul,
Rm. Vâlcea, 2017)

�Versuri ºoptite, versuri nãscute din lacrimele visului,
printre tãceri ºi umbre, strigãtul lor cãutându-mã la
nesfârºit...�

Nicolae Dan Fruntelatã
O sutã ºi una de poezii

(Editura Academiei Române, Bucureºti, 2018)

�Volumul conþine câteva dintre poemele cele mai
reprezentative pentru etapele creaþiei autorului, poeme
sudiste, poemele periferiei bucureºtene, baladele deja
ºtiute de la Grand Vanjou.�

Atribuirea Premiului

Nobel pentru literaturã în
1966 celor doi scriitori de
origine evreiascã Nelly
Sachs ºi S. Y. Agnon a fost
privitã iniþial cu mefienþã,
chiar dacã poeta reprezenta

Germania iar prozatorul statul Israel, cea dintâi scriindu-
ºi poemele în limba lui Goethe iar cel de-al doilea în
strãvechea ebraicã, limbã ce pãruse uitatã în lunga
vieþuire diasporicã ºi care, începând cu veacul al
nouãsprezecelea cunoscuse un proces de resuscitare în
ideea redefinirii identitãþii poporului evreu.

S. Z. Agnon

Nãscut în anul 1888 într-un orãºel din Galiþia, fostã
provincie a imperiului habsburgic, Shmuel Yosef Agnon
a emigrat douãzeci de ani mai târziu în Palestina, unde
consângenii sãi îºi regãseau leagãnul, în contextul în
care mai peste tot în Europa fiii lui Israel erau prigoniþi
într-o formã sau alta, de la refuzul cetãþeniei statelor în
care se aflau de generaþii pânã la restricþiile în sistemul
public de educaþie ºi � cel mai grav � pânã la
pogromurile sângeroase din imperiul þarist.

Studiind temeinic cãrþile sacre ale neamului sãu (Torah,
Cabala, etc.), tânãrul Agnon se adãpase ºi la marile spirite
ale culturii europene (Shakespeare, Goethe, Schiller ori
Ibsen) devenind un cãrturar convins cã nedreptãþile lumii
pot fi îndreptate. De altfel, una din primele sale cãrþi se
intituleazã Vehaia heacov lemisor, adicã �i ce e stâmb o
sã se-ndrepte, iar aceastã convingere o dobândise din
frecventarea constelaþiei de spirite sus amintite dar ºi a
unor gânditori evrei precum marele teolog Moise
Maimonide (1138-1204). Acest filosof trãitor la Cordoba
în vremea prezenþei arabe în peninsula ibericã nu se sfiise
sã-l ia drept aliat în demonstraþiile sale teologice pe
Aristotel. Lucrarea sa More nobuhime (Cãlãuza
rãtãciþilor) a avut un efect considerabil asupra unor
importanþi gânditori creºtini, de la Meister Eckhart ºi Toma
d�Aquino la filosofii Renaºterii iar S. Y. Agnon a decis de
timpuriu sã adânceascã acest rezervor imens de
înþelepciune. Întâlnirea de tinereþe la Berlin cu cel ce
avea sã devinã marele filosof modern al iudaismului,
Martin Buber, i-a consolidat convingerile, acesta
valorificând în opera sa izvoarele înþelepciunii hasidice,
foarte familiare tânãrului evreu galiþian. Afirmat ca miºcare
misticã de anvergurã a celui de-al optsprezecelea veac,
hasidismul s-a rãspândit rapid printre evreii Europei de
Rãsãrit, provincia natalã a lui Agnon devenind centrul
acestei forme de manifestare spiritualã, propagând pietatea
ºi exaltarea spiritualã, altfel zis �credinþa purã�. Nu numai

culegerea Legende din
Polonia va pãstra în
paginile ei aceste
învãþãturi ci ºi romanele
Sippur pashut (O simplã
istorie - 1931) ºi
Hahnasat kalla (În
cãuterea logodnicei -
1937).

În Hanania merge la
Ierusalim, roman tradus
în limba românã de
ebraistul Yossef
Abraham, gãsim practic
tribulaþiile drumului
dintre Buczacz, oraº de munte ce pare cã are �stele pe
acoperiºuri� ºi Ierusalim, locul sfânt în care eroul îºi aflã
nu doar bucuria ºi întremarea dar ºi moartea întâmplatã
la peste o sutã de ani.

Ca ºi cum ºi-ar fi scris propria poveste, Agnon avea sã
moarã el însuºi pe pãmântul sfânt al Ierusalimului, la 22
februarie 1970, dupã ce fusese recunoscut în mod unanim
drept marele scriitor al noului stat Israel la a cãrui
construcþie spiritualã contribuise într-un mod atât de
consistent încât Gershom Sholem, prietenul filosof al
Hannei Arendt nu s-a sfiit sã-l numeascã �evreul evreilor�...

O bunã cunoaºtere a operei sale de cãtre cititorul român
o oferã culegerea O carte pierdutã, tipãritã la Bucureºti
de editura Hasefer în anul 2014, în care sunt reunite
treizeci ºi cinci de povestiri în care nu-i greu de descifrat
acelaºi drum parcurs de eroul-autor de la Buczacz, oraºul
galiþian unde �ca în majoritatea þãrilor slave, iarna vine
devreme� ºi unde totul �este plin de Tora�, trecând apoi
printr-o Germanie ostilã pânã-n Ierusalimul �trezit dupã
rãzboi din marasmul la care fusese supus�. Traseul acesta
este învãluit permanent în mistica unui ideal al cãminului
regãsit ºi pe care-l va evoca în cãrþile sale. Un oaspete
venit sã înnopteze, Jurãmintele celor dãruiþi, Cartea
despre scopul faptelor ce confirmã un anume esoterism
al autorului pentru care, cum spunea cineva �explicarea
acestei lumi se aflã în afara ei�. Poate de aceea cãrþile lui
Agnon au o desfãºurarea parabolicã, înfãþiºând pilde
menite sã ofere cititorului lecþii de viaþã pornind de la
propria-i existenþã. �i chiar dacã realitatea regionalã din
care se revendicã ele poate pãrea absconsã lectorului
din alte zone geografice ori din alte zãri spirituale,
paginile lui Agnon rãmân documentele unei înþelepciuni
cultivate prin lungi exerciþii mentale, savante ori simple,
în ideea definirii omului în raport cu sine ºi cu
divinitatea.

O blândã seninãtate înconjoarã aceste pagini ca o
binecuvântare venitã din înalturi. Fapt ce ne aminteºte
gândul unui personaj al sãu care crede cã �cerul e-al

Domnului iar pãmântul le-a fost dãruit oamenilor�.

Nelly Sachs

Doar cu trei ani mai tânãrã decât Agnon ºi dispãrutã în
acelaºi an, Nelly Sachs (1881-1970) a avut parte de o cu

totul altã traiectorie
existenþialã. Aparþinând unei
familii berlineze înstãrite ºi
formatã exclusiv în spiritul
culturii clasice germane � ºi în
primul rând al romanticilor � ea
avea sã debuteze cu un volum
de prozã intitulat Legenden
und Erzählungen (Legende ºi
povestiri -1921), fãrã a atrage
atenþia criticii literare, aflatã în
acel moment concentratã asupra
miºcãrilor literare novatoare, cu
precãdere asupra

expresionismului. O corespondenþã intensã cu Selma
Lagerlöf a apropiat-o de faimoasa laureatã Nobel din 1909,
care avea sã joace un rol capital în existenþa ei literarã,
orientând-o spre poezie.

Peisajul politic în dramaticã schimbare al unei
Germanii care, dupã eºecul Republicii de la Weimar, se
va lãsa orientatã tot mai puternic spre nazism o tulburã
din ce în ce mai mult, oferindu-i senzaþia cã locuieºte
�într-un spin/ ce nu va înflori vreodatã�. Implementarea
în forþã a legilor rasiale o va determina pe aceastã
�deutsche Dichterin� sã-ºi redescopere originile iudaice
ºi sã transfere-n poeme spaima de acea �fugã a Morþii�
(Todesfuge) pe care � aidoma unui muzician � o va
compune evreul bucovinean Paul Celan.

Spre deosebire de mulþi poeþi ce au cunoscut represaliile
rasiale ºi moartea în lagãrele de concentrare, Nelly Sachs
a avut ºansa de a se putea exila în Suedia unde prietena sa
Selma Lagerlöf îi pregãtise sosirea. Din pãcate, autoarea
lui Gösta Berling avea sã moarã la puþin timp, nebãnuind
cã destinele celor douã scriitoare vor fi unite ºi de
faimoasele premii Nobel pentru literaturã pe care Selma
îl primise în 1909 ºi care - peste mai bine de o jumãtate de
secol, în 1966 � avea sã-i fie decernat ºi protejatei sale
care, tot mai pãtrunsã de menirea ei liricã, va cultiva cu
pricepere melopeea psalmicã, încercând în acest fel
transcenderea într-o altã dimensiune a spiritului. De altfel,
titlul cãrþii sale de deplinã maturitate exprimã cel mai
bine acest traseu: Fahrt ins Staublose (1961). Aºadar o
Cãlãtorie dincolo de þãrânã, în lumea idealã în care nu
existã crime individuale ºi colective, spânzurãtori ºi
gloanþe...

Prin laurearea lui S. Y. Agnon ºi Nelly Sachs în 1966, la
exact douã decenii de la constituirea Tribunalului
Internaþional de la Nürnberg, juriul Nobel realiza o
reparaþie moralã faþã de fiii unui popor greu încercat în
întreaga sa istorie ºi mai cu seamã, în istoria sa recentã în
care, cum frumos scria la un moment dat Nelly Sachs, �pânã
ºi craterele ºi secatele mãri selenare de lacrimi se umplu�...

Nicolae Dan Fruntelatã
Mai jos de rai

(Editura TipoMoldova, Opera
Omnia, Iaºi, 2018)

�O saga a lumii olteneºti în trei capitole care au alcãtuit
trei cãrþi: Lambretta, O datã-n veac patria moare ºi
Dincolo de Botoºeºti-Paia.�

Autografe în premierã

NELLY SACHS ºi S. Y. AGNON
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BICENTENAR VASILE ALECSANDRI (1818-2018)

�...acel rege-al poeziei, vecinic tânãr ºi ferice,/
Ce din frunze îþi doineºte, ce cu fluierul îþi zice,/ Ce cu basmul povesteºte...

ÎNTOARCEREA ÎN ÞARÃ

Pe muchi de prãpastii lunecând uºor.
Cu corbii de iarnã mã-ntreceam în zbor.

Sania-mi cea micã, murgul meu cel dalb
Lãsau urme albe pe omãtul alb.

Zburam noi ca gândul ce mã-mpresura;
Gândul meu, ca mine, în ceruri zbura.

Eu rãzbãteam iute troieni de ninsori,
El lãsa în urmã-i troieni lungi de nori,

Cãci mergeam departe� el cãtre o stea,
Eu, înstrãinatul, cãtrã þara mea!

*

În zãdar copacii crengile-ºi plecau
ªi zãpadã-n cale-mi pe rând scuturau.

În zadãr ºi cerul viscole stârnea
ªi cu fulgi prin neguri câmpii aºternea.

În zãdar ºi lupii, codrii rãzbãtând,
Cu crivãþul iernii m-alungau urlând.

ªi lupii ce urlã, ºi arborii muþi
În negura deasã rãmâneau perduþi.

Cãci mergeam în grabã� el cãtre o stea,
Eu, înstrãinatul, cãtrã þara mea!

*

În þara mea dulce sunt drumuri de flori;
În dulcea mea þarã zbori, murgule, zbori!

În lândul luceafãr am un înger blând;
Înalþã-te-n sânu-i, o! tristul meu gând!

Þara nu-i departe, o simt, o vãd eu!
Raiul înfloreºte în sufletul meu.

Steaua se aratã pe cerul senin.
Îngerul iubirei îmi zâmbeºte lin.

Periþi, neguri dese! iatã dulcea stea!
Pei, strãinãtate! iatã þara mea!

1849
vol. Doine ºi Lãcãmioare, 1853

HORA UNIREI
1857

Hai sã dãm mânã cu mânã
Cei cu inima românã,
Sã-nvârtim hora frãþiei
Pe pãmântul României!

Iarba rea din holde pearã!
Pearã duºmãnia-n þarã!
Între noi sã nu mai fie
Decât flori ºi omenie!

Mãi muntene, mãi vecine,
Vinã sã te prinzi cu mine
ªi la viaþã cu unire
ªi la moarte cu-nfrãþire!

Unde-i unul, nu-i putere
La nevoi ºi la durere.
Unde-s doi, puterea creºte
ªi duºmanul nu sporeºte!

Amândoi suntem de-o mamã,
De-o fãpturã ºi de-o samã,
Ca doi brazi într-o tulpinã,
Ca doi ochi într-o luminã.

Amândoi avem un nume,
Amândoi o soartã-n lume.
Eu þi-s frate, tu mi-eºti frate,
În noi doi un suflet bate!

Vin� la Milcov cu grãbire
Sã-l secãm dintr-o sorbire,
Ca sã treacã drumul mare
Peste-a noastre vechi hotare

ªi sã vadã sfântul soare
Într-o zi de sãrbãtoare
Hora noastrã cea frãþeascã
Pe câmpia româneascã!

Steaua Dunãrii, 9 iunie 1856

SERILE LA MIRCEªTI

Perdelele-s lãsate ºi lãmpile aprinse;
În sobã arde focul, tovarãº mângâios,
ªi cadrele-aurite, ce de pãreþi sunt prinse
Sub palida luminã, apar misterios.

Afarã plouã! Afarã-i vijelie,
ªi crivãþul aleargã pe câmpul înnegrit;
Iar eu, retras în pace, aºtept din cer sã vie
O zânã drãgãlaºã, cu glasul aurit.

Pe jilþu-mi, lângã masã, având condeiu-n mânã,
Când scriu o strofã dulce pe care-o cuprind din zbor.
Când ochiu-mi întâlneºte ºi-admirã o cadânã
Ce-n cadrul ei se-ntinde alene pe covor.

Frumoasã, albã, junã, cu formele rotunde,
Cu pulpa mãrmurie, cu sânul, dulce val,
Ea pare zea Venus când a ieºit din unde
Ca sã arate lumii frumosul ideal.

Alãture apare un câmp de asprã luptã,
Pãtat cu sânge negru acoperit cu morþi.
Un june-n floarea vieþii strângând o spadã ruptã
Þinteºte ochii veºtezi pe-a veciniciei porþi.

Apoi a mea privire prin casã rãtãcitã
Cu jale se opreºte pe un oraº tãcut,
Veneþia, reginã, ce-n marea se oglindã
Fãr-a vedea pe frunte-i splendoarea din trecut.
O lacrimã� dar iatã plutind pe-a mãrii spume

O sprintenã corvetã, un rãpide-alcyon;
ªi iatã acolo-n ceruri pribejile din lume,
Cucoarele în ºiruri zburând spre orizon.

O! farmec, dulce farmec, a vieþii cãlãtoare,
Profundã nostalgie de lin, albastru cer,
Dor gingaº de luminã, amor de dulce soare,
Voi mã rãpiþi când vine în þarã asprul ger!...

Afarã ninge, ninge, ºi apriga furtunã
Prin neagra-ntunecime rãspânde reci fiori,
Iar eu visez de plaiuri pe care alba lunã
Revarsã-un val de aur ce curge printre flori.

Vãd insule frumoase ºi mãri necunoscute,
ªi splendide oraºe, ºi lacuri de smarald,
ªi cete de sãlbatici prin codri deºi pierdute,
ªi zâne ce se scaldã în faptul zilei, cald.

Prin fumul þigaretei ce zboarã în spirale
Vãd eroi prinºi la luptã pe câmpul de onor,
ªi-n tainice saraiuri minuni orientale
Ce-n suflete deºteaptã dulci visuri de amor.

Apoi închipuirea îºi strânge-a sa aripã;
Tablourile toate se ºterg, dispar încet,
ªi mii de suvenire mã-ncungiurã-ntr-o clipã
În faþa uni tainic ºi drãgãlaº portret.

Atunci inima-mi zboarã la raiul vieþii mele,
La timpul mult ferice în care-am suferit,
ª-atunci pãduri ºi lacuri, ºi mãri, ºi flori, ºi stele
Intoanã pentru mine un imn nemãrginit.

Aºa-n singurãtate, pe când afarã ninge,
Gândirea mea se plimbã pe mândru curcubeu,
Pân�ce se stinge focul ºi lampa-n glob se stinge,
ªi saltã cãþeluºu-mi de pe genunchii mei.

Mirceºti, 1867
Revista contimporanã, 1 martie 1973

�Alecsandri a colectat, a editat ºi
înfrumuseþat poezia popularã. A introdus
genuri noi în literaturã ºi a cultivat toate
genurile literare ºi aproape toate speciile
acestor genuri, de la fabulã pânã la
roman� La orice rãspântie a istoriei ºi a
culturii române din o bunã parte a veacului
trecut, îl gãseºti pe Alecsandri�.

G. Ibrãileanu

IARNA

Din vãzduh cumplita iarnã cerne norii de zãpadã,
Lungi troiene cãlãtoare adunate-n cer grãmadã;
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi,
Rãspândind fiori de gheaþã pe ai þãrii umeri dalbi.

Ziua ninge, noaptea ninge, dimineaþa, ninge iar!
Cu o zale argintie se îmbracã mândra þarã;
Soarele rotund ºi palid se prevede pintre nori
Ca un vis de tinereþe pintre anii trecãtori.

Totul e alb pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depãrtare,
Ca fantasme albe plopii înºiraþi se perd în zare,
ªi pe-ntinderea pustie, fãrã urme, fãrã drum,
Sã vãd satele perdute sub clãbuci albii de fum.

Dar ninsoarea înceteazã, norii fug, doritul soare
Strãluceºte ºi dismiardã oceanul de ninsoare.
Iatã-o sanie uºoarã care trece peste vãi�
În vãzduh voios rãsunã clinchete de zurgãlãi.

Convorbiri literare, 1 aprilie 1868
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BICENTENAR VASILE ALECSANDRI (1818-2018)

El revoacã-n dulci icoane a istoriei minune,/
Vrema lui ªtefan cel Mare, zimbrul sombru ºi regal.�

(Mihai Eminescu, Epigonii)

VISCOLUL

Crivãþul de meazãnoapte vâjâie prin vijelie,
Spulberând zãpada-n ceruri de pe deal, de pe câmpie.
Valuri albe trec în zare, se aºazã-n lung troian,
Ca nisipurile dese din pustiul afrian.

Viscolul frãmântã lumea!... Lupii suri ies dupã pradã,
Alergând, urlând în urmã-i prin potopul de zãpadã.
Turmele tremurã; corbii zbor vârtej, rãpiþi de vânt,
ªi rãchiþile se-ndoaie lovindu-se de pãmânt.

Zberãt, rãget, þipãt, vaiet, mii de glasuri spãimântate,
Se ridicã de prin codri, de pe dealuri, de prin sate,
ªi-n departe se aude un nechez rãsunãtor�
Noaptea cade, lupii urlã� Vai de cal ºi cãlãtor!

Fericit acel ce noaptea rãtãcit în viscolire
Stã, aude-n câmp latrare ºi zãreºte cu uimire
O cãsuþã drãgãlaºã cu ferestrele lucind,
Unde dulcea ospeþie îl întâmpinã zâmbind!

Convorbiri literare, 1 aprilie 1868

MEZUL IERNII

În pãduri trãsnesc stejarii! E un ger amar, cumplit!
Stelele par îngheþate, cerul pare oþelit,
Iar zãpada cristalinã pe câmpii strãlucitoare
Pare-un lan de diamanturi ce scârþie sub picioare.

Fumuri albe se ridicã în vãzduhul scânteios
Ca înaltele coloane unui templu maiestos,
ªi pe ele se aºeazã bolta cerului seninã,
Unde luna îºi aprinde farul tainic de luminã.

O! tablou mãreþ, fantastic!... Mii de stele argintii
În nemãrginitul templu ard ca vecinice fãclii.
Munþii sunt a lui altare, codrii � organe sonoare
Unde crivãþul pãtrunde, scoþând note-ngrozitoare.

Totul e în neclintire, fãrã viaþã, fãrã glas;
Nici un zbor în atmosferã, pe zãpadã � nici un pas;
Dar ce vãd?... în raza lunei o fantasmã se aratã�
E un lup ce se alungã dupã prada-i spãimântatã!

Convorbiri literare, 1 februarie 1869

DIMINEAÞA

Zori de ziua se revarsã peste vesela naturã,
Prevestind un soare dulce cu luminã ºi cãldurã
În curând ºi el apare pe-orizontul aurit,
Sorbind roua dimineþii de pe câmpul înverzit.

El se-nalþã de trei suliþi pe cereasca mândrã scarã
ªi cu raze vii sãrutã june flori de primãvarã,
Dediþei ºi viorele, brebenei ºi toporaºi
Ce rãzbat prin frunzi uscate ºi s-aratã drãgãlaºi.

Muncitorii pe-a lor prispe dreg uneltele de muncã.
Pãsãrelele-ºi dreg glasul prin huceagul de sub luncã.
În grãdini, în câmpi, pe dealuri, prin poiene ºi prin vii
Ard movili buruienoase, scoþând fumuri cenuºii.

Cai zburdã prin ceairuri; turma zbearã la pãºune;
Mieii sprinteni pe colnice fug grãmadã-n rãpigiune,
ªi o blândã copiliþã, torcând lâna din fuior,
Paºte bobocei de aur lâng-un limpede izvor.

Convorbiri literare, 15 mai 1868

CONCERTUL ÎN LUNCÃ

În poiana tãinuitã unde zbor luciri de lunã,
Floarea oaspeþilor luncii cu grãbire se adunã,
Ca s-asculte-o cântãreaþã revenitã-n primãvarã
Din strãinãtatea neagrã, unde-i viaþa mult amarã.
Roi de flãcãri uºurele, lucioli scânteitoare
Trec în aer, stau lipite, de luminãrele-n floare1

Rãspândind prin crengi, prin tufe o vãpaie albãstrie
Ce mãreºte-n mezul nopþii dalba luncii feerie.

Iatã, vin pe rând, pãreche, ºi pãtrund cole-n poianã
Bujorelul vioi, rumen, cu nãltuþa odoleanã,
Frãþiori ºi romãniþe care se aþin la drumuri,
Clopoþei ºi mãzãrele, îmbãtate de parfumuri.

Iatã frageda sulcinã, steliºoare, blânde nalbe,
Urmãrind pe busuiocul iubitor de sînuri albe,
Dediþei ºi garofiþe, pârguite-n foc de soare,
Toporaºi ce se închinã gingaºelor lãcrimioare.

Vine cimbrul de la câmpuri cu fetica de la vie,
Nufãrul din baltã vine întristat, fãrã soþie,
ªi cât el apare galbin, oacheºele viorele
Se retrag de el departe, râzând vesel între ele.

În poianã mai vin încã elegante floricele,
Unele-n condurii doamnei ºi-n rochiþi de rândunele,
Altele purtând n frunte, înºirate pe o razã,
Picãturi de rouã dulce care-n umbrã scânteiazã.

Ele merg, s-adunã-n grupe, se feresc de buruiene
ªi privesc sosind prin aer zburãtori cu mândre pene,
Dumbrãvenci, ganguri de aur ce au cuiburi de matasã,
Ciocârlii, oaspeþi de soare, rândunele, - oaspeþi de casã.

Mierle vii ºuierãtoare, cucul plin de îngâmfare,
Gaiþa ce imitã orice sunete bizare,
Stigleþi, presuri, macalendri ce prin tufe se alungã
ªi duioase turturele cu dor lung, cu jale lungã.

Iatã, vin ºi gândãceii în hlamide smãlþuite;
Iatã grieri, iatã fluturi cu-aripioare pudruite,
ªi culbeci care fac coarne purtându-ºi casa-n spinare�
La ivirea lor poiana clocoteºte-n hohot mare.

Iatã-n urmã ºi albine aducând în gurã miere�
Zburãtorii gustã-n grabã dulcele rod cu plãcere,
Apoi sorb limpidea rouã din a florilor potire,
ªoptind florilor în tainã blânde ºoapte de iubire.

Dar, tãcere!... Sus pe-un frasin un lin freamãt se aude!...
Toþi rãmân în aºteptare. Cântãreaþa-ncet prelude.
Vântul tace, frunza deasã stã în aer neclintitã�
Sub o pânzã de luminã lunca pare adormitã.

În a nopþii liniºtire o divinã melodie
Ca suflarea unui geniu pintre frunzi alin adie,
ªi tot creºte mai sonorã, mai plãcutã, mai frumoasã,
Pân�ce umple-ntreaga luncã de-o vibrare-armonioasã.

Gânditoare ºi tãcutã luna-n cale-i se opreºte.
Sufletul cu voluptate în estaz adânc pluteºte,
ªi se pare cã s-aude prin a raiului cântare
Pe-ale îngerilor harpe lunecând mãrgãritare.

E privighetoarea dulce care spune cu uimire
Tainele inimei sale, visul ei de fericire�
Lumea-ntreagã stã pãtrunsã de-al ei cântec fãrã nume�
Macul singur, roº la faþã, doarme, dus pe ceea lumea!

Convorbiri literare, 1 februarie 1869

COSITUL

Faptul zilei se aprinde pe a dealurilor frunte,
ª-un râu falnic de luminã se revarsã peste munte
Iarba coaptã strãluceºte, ea se clatinã de vânt,
ª-a ei umbrã lin se miºcã în dungi negre de pãmânt.

Iatã, vin cosaºii veseli, se pun rând. Sub a lor coasã
Câmpul ras rãmâne verde ca o apã luminoasã.
Unii brazdele rãstoarnã, în cãpiþi alþii le-adunã,
Le clãdesc apoi în stoguri ºi cu stuh le încununã.

Mai devale-n cea dumbravã cu poiana tãinuitã,
Unde umbra pare verde ºi de flori e-mbalsãmitã,
Coasele sub teaca udã zinghenesc rãsunãtor.
Din cãpiþã în cãpiþã dumbrãveanca saltã-n zbor.

Un flãcãu, cosind deoparte, lâng-o tufã de sulfinã,
Vede iarba încâlcitã, frântã pe la rãdãcinã.
«Ce sã fie?... Cuib de fearã!... O! minune!» zice el.
ªi, zâmbind, se pleacã iute de culege� un cercel!

Convorbiri literare, 1 mai 1869

�Lirica lui Alecsandri este o efuziune
de bunã dispoziþie moralã, fie cã se
exprimã erotic, bucolic, prin visare
contemplativã, sau chiar prin un anume
�exotism� al prozei lui sprintene, spirituale
ºi cursive.

Intuiþia lui Eminescu, formulatã în
celebra caracterizare de poet �veºnic
tânãr ºi ferice�, ni se pare atât de fericitã,
atât de plinã de înþeles, încât ea cuprinde
întreg modul de simþire mirceºteanã a lui
Alecsandri. �

Pompiliu Constantinescu

VÂNTUL

Vântul e copil zburdalnic, fãrã milã, nici mustrare,
Care-mpinge-n rea furtunã toate vasele pe mare.
ªi, ca lupul dupã turme, se alungã dupã nori,
ªi doboarã stejari falnici ºi desfoaie blânde flori.

Vântul furã o scânteie ºi-n girezi el o aruncã,
Privind cum se perde rodul unui an întreg de muncã,
Apoi merge la copile ce culeg laur de in
ªi râzând le despleteºte, dismierdând albul lor sân.

În truspatru pãrþi a lumei turbat vântul se tot duce,
Ca pãgânul pe mormânturi rãsturnând creºtina cruce,
ªi de-a morþilor blãstemuri alungat, fuge nebun,
Pintre tufe-nþepãtoare ºi nuiele de alun.

Iar când el se-ntoarce-n codri, mama lui ce-l tot boceºte
Zile-ntregi îl scaldã-n lapte ºi de rãni îl lecuieºte�
«Nu mai plânge, mãiculiþã! zice el, aºa cum sunt,
Când sãrut ochii lor veseli, se dau fetele în vânt! »

Convorbiri literare, 1 februarie 1869

1. Luminãrele-n floare sunt florile numite luminãrica-
Domnului.

Casa memorialã Vasile Alecsandri de la Mirceºti
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CÃRÞI, PERIODICE, ALTE PUBLICAÞII

Este cartea prin care a fost omagiat, la 15 mai

2018 scriitorul, publicistul, omul de culturã, marele
animator al vieþii spirituale din judeþul Vâlcea la
împlinirea vârstei de 80 de ani. Meritate cuvine de
laudã despre om, despre prieten ºi împlinirile lui
semneazã Mitropolit Bartolomeu Valeriu Anania,
Lia-Maria Andreiþã, Ion Andreiþã, Mihai Antonescu,
George Astaloº, Anca Liana Butar, ªerban Codrin,
Jean-Yves Conrad, Geo Constantinescu, Tudor
Curpaº, Ion Drãghici, P.S. dr. Sofronie Drincec,
ªtefan Dumitrescu, Iury Dutza, Nicolae Dan
Fruntelatã, Daniela Gîfu, Ilie Gorjan, George
Lãzãrescu, Emil Lungeanu, Pompiliu Manea,
Giuseppe Manitta, Valeriu Matei, Ioan Mazilu-
Crângaºu, Constantin Mãlinaº, Cornel Moraru,
Doru Moþoc, Marian Nencescu, Ioan Nete,
Florentin Popescu, Maria Diana Popescu, Ilie
Purcaru, Eliza Roha, prof. univ. dr. Mircea Sfârlea,
Artur Silvestri, Passionaria Stoicescu, Ion C. ªtefan,
George Terziu, Neagu Udroiu.

ªi cu siguranþã ei nu au fost/nu sunt singurii
care s-au gândit/se gândesc la Ioan Barbu, alias
�Nenea�, la sufletul ºi viaþa lui frumoase ºi pline
de generozitate. ªi cu siguranþã cã mai sunt mulþi
alþii care îi doresc cu sinceritate ani mulþi ºi rodnici
în plan literar ºi nu numai.

nr. 93-99, septembrie 2017 � martie 2018

Aceastã publicaþie editatã de Asociaþia
Canadianã a Scriitorilor Români, cu un sumar
bogat (252 pag.), într-un format academic, se
constituie aidoma unei vaste ºi cuprinzãtoare
oglinzi a vieþii literare de pe întreg mapamondul.
Cu precãdere sunt publicaþi poeþi, prozatori ºi
critici români, fie cã vieþuiesc în Canada, fie în
România sau în alte pãrþi ale lumii. Nu mai puþin
de 80 de autori semneazã texte în mai toate
genurile literare. Consemnarea numelor lor ar
ocupa, ea singurã, mult spaþiu tipografic, aºa încât
suntem nevoiþi sã renunþãm la ea. Vom spune
numai cã majoritatea textelor sunt de bunã
calitate, cu teme ºi idei de actualitate, cã poezia
ºi proza sunt, aºijderea, de un bun nivel calitativ.
Revista, condusã de prietenul nostru Alexandru
Cetãþeanu reprezintã, pe de altã parte, un pod de
legãturã ºi prietenie între creatori, fãcând mari
servicii culturii române � gest pentru care meritã
toate laudele noastre.

nr. 2/2017

Subintitulatã �revistã de spiritualitate ortodoxã�,
aceastã publicaþie editatã de Arhiepiscopia
Râmnicului, ne-a obiºnuit cu texte nu numai
interesante ºi inedite, ci ºi cu un mare impact la cititori.

Iatã câteva articole cuprinse în sumar: Icoana
� mãrturie a înomenirii Mântuitorului Hristos
(IPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului),
Icoana în postmodernitate, Noile idolatrii ale
lumii de azi (Pr. conf. univ. David Pestroiu), Fosta-
a Sfântul Maxim Brancovici primul episcop al
Râmnicului? (Pr. Dr. Laurenþiu Rãdoi, Interviu
cu Arhimandritul Atanasie Prodromitul, stareþ al
Schitului Românesc Prodromu din Sf. Munte
Athos (realizat de Pr. ªtefan Zarã ºi Monahul
Gherasim Prodromitul).

nr. 2 (9), aprilie - mai - iunie 2018

Comparabilã prin format ºi volum (363 pag.)
cu sora sa mai mare, Destine literare, revista,
fondatã de Ioan Barbu ºi Ioan Barbu Vãcãrescu
ºi aflatã  sub egida Uniunii Scriitorilor din
România � Filiala Sibiu ºi a Asociaþiei Culturale
�Curierul de Vâlcea�, se dovedeºte a fi, de la un
numãr la altul tot mai interesantã ºi tot mai
cuprinzãtoare, publicând fãrã prejudecãþi autori
din toate generaþiile ºi de toate orientãrile, atât
din judeþul de baºtinã cât ºi din alte pãrþi ale þãrii.
Cãrþi noi, temeinic comentate de critici cunoscuþi,
versuri, amintiri ºi reportaje din viaþa culturalã,
precum ºi articole omagiale scrise despre
colaboratori ajunºi la vârste �rotunde� (între care
mentorul ºi animatorul de acum celebrului
Festival �Rotonda Plopilor Aprinºi�, dl. Ioan
Barbu ocupã un loc aparte) alcãtuiesc un sumar
pe cât de bogat ºi de variat tot pe atât de incitant
la lecturã, procurând cititorului veritabile clipe
de confort intelectual.

nr. 174, mai 2018

Puþin mai mare decât recipientul în care mulþi
dintre noi sorbim în fiecare dimineaþã licoarea
aromatã care l-a fãcut vestit odinioarã pe Ionicã
Tãutu, existã, iatã, o revistã de care nici nu aveam
habar, deºi apare de 13 ani, fiind creaþia exclusivã
a fondatorului ei, poetul George Drãghescu, de
la Teatrul �Elvira Godeanu� din Târgu-Jiu.

Este uimitor ºi reconfortant sã descoperi câte
texte au putut intra în numai 24 de pagini: poezii,
desene, facsimile, fotografii alb-negru ºi color.
Apãrut în zilele desfãºurãrii Festivalului
Internaþional de Literaturã �Tudor Arghezi� (ediþia
a XXXVIII, mai 2018), numãrul acesta cuprinde
un portret al poetului �Cuvintelor potrivite� (autor
Neagu Rãdulescu), o fotografie probabil ineditã
a cuplului Tudor ºi Paraschiva Arghezi în parcul
ONU din Geneva ºi versuri de Arcadie
Suceveanu, ªtefan Augustin Doinaº, Gheorghe
Grigurcu, Robert ªerban, Vasile Dan ºi Valeriu

De câteva numere, de când n-am mai consacrat o paginã tipãriturilor care ne-au sosit la redacþie, acestea s-au adunat ºi s-au tot adunat. Ce
sã facem dacã suntem o revistã cãutatã, cititã ºi apreciatã de cãtre confraþii noºtri într-ale publicisticii ºi nu numai de ei?

Revenim acum ºi ne facem o datorie de onoare din comentarea revistelor ºi a altor tipãrituri care ne-au sosit. Unii dintre cei cu care am stabilit
schimburi au binevoit sã consemneze mici comentarii despre �Bucureºtiul literar ºi artistic�, alþii nu. Tuturor le mulþumim ºi în semn de fair play
le prezentãm acum revistele.

nr. 29, martie 2018

Trimestrialul fondat de Nicolae Petre
Vrânceanu se deschide cu eseul lui Dumitru Radu
Popescu, Autodecapitarea comercialã, urmate de
altul, China ºi valorile ei în viziunea lui Eminescu

(autor Tudor Nedelcea). Despre Craiova ºi Unirea
de la 1859 scrie Mircea Pospai, iar despre
Perenitatea moravurilor de altãdatã Teodor
Oancã. Spaþiul rezervat poeziei este ocupat, de
aceastã datã, de Constantin Pãdureanu, Mihai
Duþescu, Ioan Laurenþiu Vedinaº. Dan Lupescu
se ocupã de Marin Sorescu în postume.
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CÃRÞI, PERIODICE, ALTE PUBLICAÞII
Butulescu. Este reprodus discursul lui Mircea
Cãrtãrescu, rostit la primirea Premiului Naþional
de Poezie Mihai Eminescu pentru Opera Omnia
în 2017. Grafica de mare rafinament aparþine lui
Gheorghe Grigurcu.

nr. 12, martie 2018

�Revistã a Comunitãþii Albaneze din
România�, publicaþia ºi-a propus sã stabileascã
un dialog continuu între redacþie ºi cititori. ªi cum
ar putea fi susþinut un astfel de dialog dacã nu
prin canale culturale ºi prin articole despre valorile
spirituale ºi istorice ale Albaniei. Din sumarul
acestui numãr am reþinut: Betoane printre
bisericile medievale din Voskopoja (autor Marius
Dobrescu), O perlã a folclorului albanez: Dansul
lui Osman Taka (autor Maria Oprea), Ambasadori
ai culturii albaneze în lume: muzicianul Eno Koço
(autor Marius Dobrescu), Sfântul Alexie � omul
lui Dumnezeu (autor Pr. Gruia Mihail Zamfirescu,
Biserica Mavrogheni, Bucureºti).

nr. 191, aprilie 2018

Este singura revistã de culturã care apare în
judeþul Teleorman, fiind realizatã de poetul ºi
publicistul Florea Burtan, care semneazã
editorialul intitulat Nemuritorul Darie. Despre
cartea Asaltul cetãþii. Dosarul de securitate al
lui G. Cãlinescu, apãrut la Institutul de Istorie ºi
Teorie Literarã al Academiei face o serie de
consideraþii Stan V. Cristea, în timp ce Iulian
Chivu gloseazã pe tema Algoritmii întrebãrii într-
o antropologie creºtinã, iar Nicoleta Milea
comenteazã lirica unor poeþi contemporani.
Poezia este reprezentatã de ªerban Codrin,
Luminiþa Zaharia ºi Lucian Paraschivescu, iar
proza de Titi Damian ºi ªtefan Stan.

anul I, nr. 1/ 2018

Este revista �de literaturã, arte ºi istorie
culturalã�, editatã de  Asociaþia Cercetãtorilor ºi
Autorilor de Carte gorjeni �Al. Doru ªerban�. Iatã
ce citim în editorialul semnat de profesorul Ion
Mocioi, doctor în filozofie: �Denumirea �Spicon�
provine din rãdãcini lexicale ale cuvintelor
spiralã ºi conic (ã), însemnând �spirala conicã�,
amintind de �Spirala dacicã�, �spirala lui
Arhimede�, �Spirala logaritmicã� ºi alte denumiri
regãsite în ºtiinþa geometriei, cât ºi de sintagma
unei teorii filosofice contemporane. Acest cuvânt
a fost inventat la Târgu-Jiu de cãtre un om de
culturã� Aºadar, de acum apare la Târgu-Jiu

revista �Spicon�, a unei Asociaþii de cãrturari, care
vã invitã sã-i cunoaºteþi prin creaþiile lor�.

Revista are o paletã tematicã bogatã ºi cuprinde
literaturã, articole de istorie, pe teme sociale ºi
evocãri, amintiri etc.

nr. 9, aprilie-iunie 2018

Crescând valoric de la un numãr la altul, revista
avându-l director pe R.N. Carpen ºi redactor-ºef
pe Aureliu Goci, publicã multã literaturã, cronici
de carte, reportaje de la manifestãrile Editurii Betta
(editoarea publicaþiei), aproape toate fiind
semnate de nume cunoscute în� arena literarã
de azi. Recent Editura Betta a încheiat un concurs
de poezie intitulat �Radu Cârneci� ºi rezultatele
lui sunt, de asemenea, fãcute publice. Ca adjuvant
al revistei a fost tipãrit ºi un supliment � Arena
Plus, în care apar cronici ºi articole de criticã
literarã semnate de colaboratorii publicaþiei mamã.

nr. 21 - mai 2018

Revista a fost fondatã de George Terziu în
anul 2012 ºi apare la Satu Mare. Din sumarul
acestui numãr amintim: Minciuna necesarã
(George Terziu), Rolul revistelor dincolo de
business-ul timpului (Costel Avrãmescu), Despre
poezie ºi haos, cu Joachim Wittstock (Mihai
Posada), O zi din viaþa unui editor de carte sãrac
(George Terziu), poeziile sunt semnate de
Passionaria Stoicescu, David Boia, Ioan
Smedescu, Ada Segal Shefer ºi Dumitru Ichim.

nr. 2/2018

Elegant, cu o þinutã aparte, trimestrialul de la
Târgu-Jiu, al cãrei director este criticul literar
Zenovie Cârlugea, cuprinde, pe parcursul celor
52 de pagini articole diverse, privind istoria ºi
cultura judeþului, dar ºi materiale de interes mai
general (istorie literarã, comentarii critice, eseuri
etc.). Iatã doar câteva dintre ele: Tudor Arghezi ºi
metamorfozele ironiei (Claudiu Robert Toma), O
lecþie a lui Caragiale (Zenovie Cârlugea),
Actualitatea Psalmilor lui Tudor Arghezi (Anca

Cititor

nr. 188/2018

Revista apare de 21 de ani la Bacãu, fiind
fondatã de Petre Isachi, care este ºi redactorul-
ºef. Despre receptarea lui Eminescu scrie un
articol intitulat Între ignoranþã, obtuzitate ºi rea-
credinþã Ion Dinvale, iar despre Patria în opera
lui Haºdeu, Virgil Nistru Þigãnuº. Tot el mai
semneazã articolul Curajul de a mãrturisi
sentimentul Patriei în opera Mitropolitului
Bartolomeu Anania. Articole critice, recenzii, note
de cãlãtorie mai semneazã, între alþii: Adrian
Lungu, Petre Isachi, Teodor George Calcan,
Oana Mihaela Savin, Liviu Chiscop.

Sârghie), Date necunoscute ºi rectificãri în
biografia lui Constantin Brâncuºi (prof. univ. dr.
Paul Rezeanu), Colaborãrile sub anonimat ale
lui Lucian Blaga la revista �Gândirea�(1921-
1923), Cine l-a salvat pe Brâncuºi. Documente
din Arhivele Naþionale ale judeþelor Gorj ºi Dolj
cu privire la Ansamblul sculptural brâncuºian
de la Târgu-Jiu (Constantin Zãrnescu),
Recuperarea gândirii blagiene din perioada
lusitanã (Nicolae Mareº).

nr. 4/2017

Existã oraºe în care viaþa culturalã �pulseazã�,
dacã putem zice aºa, prin toþi porii. Unul dintre
ele este Piatra Neamþ, unde se aflã nu numai
vestitul Teatru al Tineretului, ci ºi o Societate a
Scriitorilor din judeþul Neamþ, promotoarea ºi
animatoarea unor evenimente ce trebuie sã fie
cunoscute atât în þarã cât ºi peste hotare. Unul
dintre �pilonii� vieþii spirituale de aici este ºi
aceastã revistã trimestrialã. Talentatul ºi harnicul
colectiv redacþional (director-editor Cristian
Livescu, un binecunoscut critic ºi istoric literar)
ne oferã, numãr de numãr articole, eseuri, cronici,
alt e materiale de larg ºi mare interes. Iatã doar
câteva titluri dintr-o paletã mult mai largã: Opera
literarã a Iui Ion Creangã (autor José Da Fonseca
E Silva), Ivan Turbincã ºi iapa troianã (Dumitru
Radu Popescu), Nicolae Labiº, texte necunoscute
(Mircea Coloºenco), Daniel Turcea, între
Entropia ºi Epifania (Cristian Livescu), Festivalul
de Teatru Piatra Neamþ, ediþia a XXIX-a (Raluca
Naclad), Poeþi din Neamþ, Din viate scriitorilor
din judeþul Neamþ.

Aºadar, o publicaþie vie, incitantã ºi plinã de
informaþii, exact pe potriva vieþii culturale
efervescente din judeþul care ni i-a dat pe Ion
Creangã, Calistrat Hogaº, G.T. Kirileanu º.a.
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CONSEMNÃRI

Zaraza via Rãzvan Mazilu, la Ploieºti

Candid Stoica

�În 1929, în Uruguay,

s-a þinut un concurs de
compoziþii, iar premiul doi
a fost câºtigat de aceastã
melodie, compusã de un
oarecare Benjamin Tagle
Rara. De acolo melodia a
ajuns la Paris ºi a fost auzitã
de lãutarii români, care i-
au cerut lui Nicolae

Kiriþescu sã scrie niºte versuri. Kiriþescu a pãstrat din
textul iniþial doar cuvântul Zaraza, care nu era, în
original, decât un îndemn de mânat boii, un fel de «hãis,
cea!» Nu ºtia el asta atunci, cum nu a ºtiut nimeni. El a
fãcut din Zaraza «un poem de nebune dorinþi», portretul
unei femei irezistibile ºi apoi la un pahar a rãspândit
legenda ei: Cristian Vasile s-ar fi îndrãgostit nebuneºte
de o femeie, pe care apoi cineva, într-o noapte, ar fi
omorât-o. Scriitorul Mircea Cãrtãrescu a dus legenda la
rafinament. Zaraza ar fi fost incineratã, iar urna cu cenuºa
ei ar fi fost furatã de însuºi Cristian Vasile, care, în
amintirea iubirii lor, a înghiþit câte o linguriþa din ea, în
fiecare zi, timp de un an de zile iar Zaraza a devenit
celebrã în interpretarea lui Cristian Vasile zile, a declarat
eminentul muzicolog Viorel Cosma într-un amplu
interviu acordat ziarului Adevãrul, cu puþin timp înainte
de a ne pãrãsi, de unde reiese destul de clar cã toatã
povestea Zarazei a fost produs fabricat...

Se poate observa în ultimul timp un interes deosebit
pentru perioada anilor interbelici în primul rând prin
povestirea Zaraza (culegerea de nuvele ale lui Mircea
Cãrtãrescu intitulatã De ce iubim femeile (Humanitas
2003), prin romanul Zaraza a lui Andrei Ruse (Ed.
Polirom 2013) sau seria cãrþilor lui Dan-Silviu Boerescu
întitulate Secretele Bucureºtilor (Ed. Interval 2017)

Spectacolul secþiei de revistã a Teatrului Toma Caragiu
din Ploieºti, regizat de cunoscutul coregraf Rãzvan
Mazilu (care semneazã ºi schiþele costumelor), se bazeazã
în mare parte pe aceastã micã povestioarã, reinventatã
de Mircea Cãrtãrescu ºi plinã de neadevãruri ºi invenþii
grosolane evidente, la care Daniel Chirilã, semnatarul
scenariului, a adãugat un colaj amplu, în care apar, pe
parcursul a douã ore ºi jumãtate, câteva personalitãþi
artistice ale vieþii muzicale româneºti interbelice:
Constantin Tãnase, Maria Tãnase, Ionel Fernic, Jean
Moscopol, Silly Popescu, Zavaidoc, Titi Botez, la care
se adaugã cuplul regal: Carol al doilea (Cosmin ªofron)
ºi Elena Lupescu (Manuela Aliona Frâncu), care n-are,

vorba aceia, nici în clin nici în mânecã cu acþiunea
propriu-zisã decât cã au fost contemporani cu personajele
ce alcãtuiesc fauna scenariului respectiv, dar pe care
interpreþii au încercat cu succes sã ni-i arate într-o cheie
sentimental ironicã, pentru cã, nu-i aºa ºi ei s-au iubit...
pânã la moarte...

Scenele cu tânãrul Vasile Cristian, îndrãgostit de o

frumoasã necunoscutã mascatã, care este talonatã în
permanenþã de un individ bizar, se amestecã într-un
vârtej, ce se vrea ameþitor, cu cele de la celebrul bordel
Crucea de Piatrã, ale cãror protagoniste se numesc Mona
Curdefier ºi Mimi Moft, cu altele, în care apare potentul
ºi misteriosul Terente, cu explozivele cuplete din
actualitatea imediatã ale lui Tãnase (�davai ceas, davai
palton�), cu cântecele debordante ale Mariei Tãnase
(Daniela Rãduicã) ºi Silly Popescu (Nico), precum ºi cu
cântecele languroase ale lui Titi Botez (George Capanu)
sau cu tiradele anticomuniste al lui Jean Moscopol
(Romeo Zaharia) ºi bineînþeles cu muzica lãutãreascã a
lui Zavaidoc (Marius Bãlan).

Tot acest amalgam de situaþii disparate se vrea sã fie
încheiat într-un tot compozit, unitar cu contribuþia
scenografei Ioana Smara Popescu (care creeazã un cadru

fix cu multiple posibilitãþi de poziþionare a personajelor)
ºi mai ales a actorilor care interpreteazã unii mai potrivit
(Ion Radu Burlan: C. Tãnase), alþii mai alãturea, unii
mai la obiect alþii mai pe de lãturi, mai cu voce (Iona
Rãduicã: Maria Tãnase), mai de-abia auziþii, unii mai
timid (Andrei Radu: Cristian Vasile),, alþi supra licitând
(George Liviu Frâncu: I. Pribeagu) ce li s-a oferit din

belºug: un scenariu folosind din plin materialele
din epocã, dar de multe ori dezlânat, mai tot timpul
supragonflat, peste care pluteºte în mai toate
compartimentele amprenta kitch-ului.

E de admirat munca ºi abnegaþia artiºtilor pentru
aceste texte ºi e de mirare cum regizorul Rãzvan
Mazilu, autorul a unor excelente spectacole în alte
teatre ca Dorian Gray la Teatrul Odeon sau Cabaret
la Teatrul German din Timiºoara) nu a avut curajul
sã taie mãcar o jumãtate de orã din acest spectacol
care spre final devine tot mai obositor. Una peste
alta totuºi trebuie felicitatã direcþiunea teatrului
pentru aducerea pe scenã a unui subiect extrem de
atractiv publicului larg.

L-am cunoscut ºi eu pe Cristian Vasile în 1961
la Teatrul de Stat din Piatra Neamþ, unde era angajat
ca regizor tehnic!!! Îl vedeam searã de searã în
culise încercând sã facã o meserie pentru care nu
avea nici o înclinaþie, dar pe care era obligat s-o
facã pentru aºi câºtiga existenþa.

Nu mai putea sã cânte, avea o faþã emancipatã,
era slab, uscat ºi bolnav, aproape o umbrã din ce
fusese altãdatã, dar în pauze, la repetiþii povestea
celor ce vroiau sã-l audã, despre extraordinara sa
viaþã, care se petrecea între Paris, Viena, Berlin ºi
Roma, unde se fãceau înregistrãrile la celebrele case

de discuri Odeon, Columbia, Recors, Pathe ºi despre
extraordinarele sale succese europene, pe care poate nu
le-a avut niciun cântãreþ român, pânã la el, despre
nesfârºitele nopþi de chefuri la care a participat searã de
searã înconjurat de femei frumoase ºi voluptoase, care i-
au distrus sãnãtatea, povestiri pe care le ascultam uimit
ºi sufocat de emoþie, de multe ori neîncrezãtor, bãnuindu-
l cã fantazeazã...

Printre altele am fost martor la cãsãtoria sa legalã cu
Rada Moldovan, dupã ce divorþase de prima lui soþie,
Francesca Cristian, care, dupã propria-i mãrturisire, îl
devalizase de toatã averea... S-a stins din viaþã, susþin
unii comentatori la Predeal, alþii la Sibiu în 1974...

Ulterior a devenit unul din protagoniºtii piesei mele,
intitulatã Povestea unei trãdãri sau o scrisoare sustrasã
apãrutã în volum în 2013, care aºteaptã încã sã fie jucatã.

(Teatrul de Estradã din Ploiesti rupe gura târgului cu Zaraza)

Consiliul Judeþean Teleorman ºi Centrul Judeþean pentru Conservarea

ºi Promovarea Culturii Tradiþionale Teleorman, în parteneriat cu revistele:
�Luceafãrul de dimineaþã�, �Proza 21", �Neuma�, �Argeº�, �Bucureºtiul
literar ºi artistic�, �Litere�, �Pro Saeculum� ºi �Caligraf�, organizeazã
Festivalul Naþional de Literaturã �Marin Preda�, ediþia a XVI-a, ale
cãrui manifestãri finale se vor desfãºura în zilele de 11 ºi 12 octombrie
2018, la Alexandria ºi la Siliºtea-Gumeºti.

Festivalul îºi propune sã promoveze prozatori de talent, care nu au
debutat în volum. Vor fi acordate urmãtoarele premii:

- Premiul �Marin Preda� ºi Premiul Revistei �Luceafãrul de dimineaþã�
(în valoare de 900 lei);

- Premiul I ºi Premiul Revistei �Proza 21" (în valoare de 700 lei);
- Premiul I ºi Premiul Revistei �Neuma� (în valoare de 700 lei);
- Premiul I ºi Premiul Revistei �Argeº� (în valoare de 700 lei);
- Premiul al II-lea ºi Premiul Revistei �Bucureºtiul literar ºi artistic�

(în valoare de 600 lei);
- Premiul al II-lea ºi Premiul Revistei �Litere� (în valoare de 600 lei);

- Premiul al III-lea ºi Premiul Revistei �Pro Saeculum� (în valoare de
500 lei);

- Premiul a III-lea ºi Premiul Revistei �Caligraf� (în valoare de 500
lei).

Prozele scurte premiate vor fi incluse într-un volum, ce va fi lansat în
cadrul manifestãrilor finale ale festivalului; de asemenea, vor fi publicate
de revistele partenere.

Concurenþii vor trimite 1-3 proze scurte pe suport de hârtie, care nu
pot depãºi 20 pagini în total, culese cu font 12 (Normal, Times New Roman,
1.5 Space), în câte 7 (ºapte) exemplare, semnate cu un motto, acelaºi
motto figurând ºi pe un plic însoþitor, con�inând  o fiºã cu datele de
identificare ale autorului: numele ºi prenumele, data ºi localitatea naºterii,
adresa poºtalã, adresa de e-mail ºi numãrul de telefon mobil, precum ºi un
CD cu textele trimise, inscripþionat cu acelaºi motto.

Lucrãrile pentru concurs vor fi trimise, pânã la data de 20 august 2018,
pe adresa: Centrul Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Teleorman, str. Ion Creangã, nr. 52-54, 140056 � mun.
Alexandria, jud. Teleorman, cu menþiunea �Pentru concurs�.

Festivalul Naþional de Literaturã �Marin Preda�
- ediþia a XVI-a, 11-12 octombrie 2018 -
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PUBLICISTICÃ LA KM 0

Pãmântul
din mine

Un pin canadian la Amãrãºti

Ascult glasul ploii: o voce

gravã, tensionatã uneori,
alteori zglobie, veselã, plinã
de râsul naturii însetate. Ies în
ploaie. Ploaia cade ropotind
pe acoperiºuri, ºiroind pe

ferestre, adunându-se în bãltoace pe strãzi, curgând
vijelioasã prin rigole.

Aerul vibreazã, impregnat de mirosurile de frunze, de
scoarþã de copac încinsã de soarele verii - ºi de un miros
misterios de pãmânt. În minte îmi rãsar cuvintele: �Din
pãmânt venim  ºi în pãmânt ne întoarcem!�. Mirosul
pãmântului se amplificã. Gândesc: �E pãmântul din
mine�. Dar ce e, oare, �pãmântul din mine�, dacã prin
venele mele, prin toþi porii mei, prin toate fibrele fiinþei
mele ºi prin toate gândurile mele simt bucuria libertãþii
de a dansa în ploaie cu picioarele goale?

Ce e �pãmântul din mine�, dacã mintea mea
vagabondeazã prin vãzduh, printre nori, pânã dincolo
de nori, acolo unde umbrele dispar, acolo unde lumina e
vie, iar pãmântul, cu pajiºti ºi flori sãlbatice, rãmâne o
amintire dulce?

Da, �pãmântul din mine� este sufletul meu.

Viaþa în fiºe de roman Portrete, ceaþã si fum

Nicolae Dan
FruntelatãVasile Szolga

Într-un drum pe care l-am fãcut împreunã, de la Râmnicu Vâlcea la Bucureºti, l-am

cunoscut mai bine pe Alex Cetãþeanu. Un oltean care locuieºte în Canada, e preºedintele de
onoare al Asociaþiei Scriitorilor Români din Canada (dupã 16 ani de preºedinþie!), editeazã
o revistã numitã �Destine literare� pe care o trimite în toatã lumea. Un oltean din Amãrãºti�
Vâlcea. Un patriot român, un scriitor cu suflet mare, ca ºi pãrintele Theodor Damian din New
York, ca ºi australianul ardelean George Roca.

Sunt ºi alþii, atâþia pe care nu-i ºtiu, dar îi simt ºi îi cred. N-am niciun interes mãrunt cu
Alex. Nu vreau sã cãlãtoresc în Canada, sunt prea bãtrân pentru asta, nu vreau glorie la
Montreal, îmi ajunge a mea din raionul Vânju Mare�Mehedinþi.

Dar mã tulburã pânã în adâncul sufletului frumuseþea unui om care îºi iubeºte cu atâta patimã þara, pãrinþii, dealul
natal, cuvintele între care a crescut. Mi-a dãruit o carte subþire de versuri numitã Amurg la Valleyfield, apãrutã în
2018. Pasãmite, o carte despre majestuosul fluviu Saint Laurent din sud-vestul provinciei Quebec, unde ºi-a ridicat
o casã ºi ºi-a fãcut o grãdinã mare în care pune roºii, ceapã, vinete ºi, dacã-mi urmeazã sfatul, ºi câteva fire de praz.

De fapt, o carte a dorului de satul lui din Vâlcea. Cu motto-ul: Omule din Amãrãºti/ Vrei sã te mãrturiseºti?
Alex Cetãþeanu se mãrturiseºte cu faþa la pridvorul casei natale, la chenarul ferestrei în care-i apãrea chipul

mamei, la tatãl care a murit când el era departe ºi n-a putut ajunge sã-l petreacã. O autobiografie despre tot ce a fost
el, despre drumul copilului care a plecat desculþ la Drãgãºani, apoi cu trenul spre Bãnie ºi ehei,/ Mi-am cumpãrat
pantofi de o sutã de lei.

Apa lui firavã de la Drãgãºani e un fel de Dunãre, dealul de lângã satul lui se aseamãnã cu Alpii. Azi trãieºte lângã
un fluviu adevãrat, Saint Laurent, care pleacã din lacul Ontario ºi ajunge lângã Atlantic ºi cãruia îi spune iubitor:
Bunã dimineaþa, fluviul meu vecin/ tu vii din vecie, eu plec spre Amin.

Alex Cetãþeanu rimeazã nume canadiene de oraºe cu niºte cuvinte neaoºe olteneºti, se joacã în versuri, umblã prin
lumea aceea depãrtatã ca un copil de oltean nebun cu cobiliþa în spate. A pus pe ea douã coºuri, unul cu vise ºi
speranþe, altul cu durere ºi dor. Oare nu-i o nebunie sã-þi faci lângã Saint Laurent un palat de paiantã ºi sã cauþi
printre cocenii de acolo ºarpele casei din credinþele olteneºti?

Iatã cum sunã poemul Dor torid (arghezian pânã-n prãsele): numai olteanul din mine/ un haiduc fãrã pricine,/
visez vise sibiline/ Oltu-mi cântã sub sprânceanã/ Dunãrea la ea mã cheamã/ Spre doina din Þara-Mamã.

Alex Cetãþeanu are ºi imprecaþii, înjurã ºi blestemã ca orice oltean sadea, dar când îi vine dorul cel mare, muºcã
frunza din Codrii Vâlcei ºi fluierã veºnicia: Dealurile mele/ De la Amãrãºti/ Se-oglindesc în stele/ Suflete, trãieºti?

Numai la muica în pridvor îi sunt casa ºi sufletul, oricât de bogat ar fi în Canada, oricât de frumos i-ar curge Saint
Laurent-ul. Cartea lui e o carte de dus-întors. Poetul e un om liber, a fugit dupã libertate, dar sufletul i-a rãmas prins
în cãtuºe de dor care nu-l strâng, dar îi sângereazã gândurile ºi versurile: Þine-mi, Doamne, dorul!

Un poem antologic al celor care trãiesc departe de þarã, nu diasporeni, ci dorusporeni cred cã ar trebui sã le zicem,
este �Ionicã�: Mi-a scris nepotul Ionicã/ Era aºa, pe la Crãciun/ Cã o sã vinã sã-mi aducã/ O damigeanã cu vin
bun/ I-am zis s-aducã doar o glajã,/ Cã nu e voie-n avion/ Ionicã, în trãistuþã pune-mi/ ªi o þâricã de jambon/
Jambon, aºa cum face muica/ Doi-trei cârnaþi, niºte ºoric/ Vezi de piteºte bine þuica;/ Încolo, nu mai vreau nimic.

Parcã ascultãm o romanþã celebrã de Vasile Militaru. Apoi urmeazã o �Scrisoare mamei�: Mãicuþa mea, ulciorul
tãu/ În suflet l-am pãstrat cu mine/ Sã sorb din el prin þãri strãine.

Când olteanului îi e dor de ciocârlie ºi de cuc, asemenea minuni neîntâlnindu-se prin luncile fluviului Saint
Laurent, se usucã de dor. E  polemic, viu, luptãtor, iar armura îi e spartã doar în dreptul inimii. Pe acolo intrã dorul
de þarã, pe acolo poate fi lovit de amintiri, dar ºi de duºmanii care cred cã patria e doar un praf pe care-l iei pe tãlpile
pantofilor ºi-l scuturi când treci dincolo de graniþã.

Amãrãºteanul ãsta, Alex Cetãþeanu, e un poet adevãrat ºi adânc, dincolo de mode, de textualisme ºi de
postmodernisme. El are un chip de haiduc încrustat pe pereþii unei troiþe vâlcene ca sã ne aminteascã faptul cã noi
am fost ºi suntem ºi rãmânem, ca iarba, ca lumina din satul natal, ca pridvorul casei unde ne aºteaptã mama, ca dorul.

Aceasta este cartea, acesta este sentimentul meu confratern. Voi pune textului timbre pentru strãinãtate ºi cândva,
el va ajunge la umbra unui pin canadian din Amãrãºti...

Închipuire

Întruchipatã într-un spaþiu nedefinit, o prezenþã cu

contururi aeriene se profila aievea, apãrutã ca prin
minune.

Semne de întrebare strâmbe, drepte, rãsturnate,
întortocheate alergau circular ca un vârtej.

Spartã de suliþele încordate ale spaþiului, ca o parte de
întuneric într-un cadru incandescent, izbucni într-o jerbã
de cristale multicolore, un caleidoscop scânteind prin
apele suprafeþelor ca un joc de artificii.

În jurul fantasticei sclipiri multicolore, ca un acord
simfonic, sonor, major, contururile estompate ºi difuze
se dizolvarã.

Negurile din care prinsese viaþã vin de dincolo de timp,
de dincolo de loc, din spaþiul unui gând, în vibraþia sonorã
stârnitã de chemãri ºi aºteptãri, un spaþiu înconjurat de
trecut, încordat ºi mut.

Ne-a mai pãrãsit un prieten: ION DODU BÃLAN

Florentin Popescu

La 6 mai a.c. ne-

a pãrãsit Ion Dodu
Bãlan, critic, istoric
literar, poet ºi editor,
un apropiat al multor
scriitori din toate
generaþiile ºi un
profesor universitar
mult îndrãgit de
studenþi.

Ion Dodu Bãlan s-
a nãscut într-o casã de þãrani din Vaidei (jud. Hunedoara)
la 4 octombrie 1929. A început liceul din Orãºtie ºi l-a
continuat la �Sf. Sava� din Bucureºti. A urmat apoi
Facultatea de Filologie din Capitalã (1949-1953). ªi-a
luat doctoratul în Filologie în 1968. A deþinut diverse
funcþii în redacþiile revistelor �Viaþa Româneascã�,
�Tânãrul scriitor�, �Luceafãrul�. A predat la Facultatea
de Filologie din Bucureºti ºi între anii 1967-1969 la
Universitatea din Toulouse. A fost vicepreºedinte în
Consiliul Culturii ºi Educaþiei Socialiste (1969-1977),
membru supleant (1969-1979), apoi membru plin (1979-
1989) al Comitetului Central al Partidului Comunist
Român.

A debutat cu vol. Influenþe folclorice în poezia noastrã
actualã (1955), publicând dupã aceea numeroase alte

cãrþi: Delimitãri critice (1964), Octavian Goga (1966),
Condiþia creaþiei (1968), Valori literare (1966), Cuvintele
au cuvântul (1971), Ethos ºi culturã sau Vocaþia tinereþii
(1972), Politique culturelle en Roumanie (1974),
Copilãria unui Icar (1974), Artã ºi ideal (1975), În focarul
timpului (1977), Neliniºtea fântânii (1978), Constelaþii
diurne (1979), Resurecþia unui poet: Aron Cotruº (1981),
Arbori pentru veºnicii (1981), Þara omeniei ºi oamenii
sãi (1983), Ioan Slavici sau Roata de la Carul Mare
(1985), Pietre pentru templul lor (1985), Peisaj interior
(1986), Ei l-au cunoscut pe Aurel Vlaicu (1986), Repere
critice (1988), Momente ale liricii româneºti în secolul
XX (2000). De asemenea a îngrijit ºi prefaþat ediþii la
volumele a numeroºi scriitori clasici precum Eminescu, I.
Slavici, G. Coºbuc, Octavian Goga, ªt. O. Iosif, Panait
Cerna º.a. Într-un emoþionant volum (Aºa a fost sã fie),
tipãrit dupã anul 2000 se confeseazã, explicând mendrele
ºi evenimentele propriei vieþi, dezvãluind numeroase
culise ale vieþii literare contemporane ºi nu numai.

Dincolo de opera care îi va perpetua amintirea ºi
prezenþa în istoria literaturii, Ion Dodu Bãlan a fost un
om deschis dialogului ºi prieteniei, devotat cuvântului
scris, bun prieten ºi coleg cu toþi cei cu care a lucrat în
multele locuri prin care l-a purtat viaþa.

�Profesorul nostru de la Filologie�, cum îi spuneam noi,
cei din generaþiile de mai încoace, era un bonom, un ins
cu mult umor, morga universitarã fiindu-i cu totul strãinã.

Blamat ºi marginalizat dupã 1989 chiar ºi de cãtre unii
pe care i-a ajutat sã-ºi construiascã o carierã (ca ºi cum
aceia n-ar fi trãit ºi ei în comunism ºi nu l-ar fi simþit pe
propria lor piele, devenind �liberi� ºi mult prea
�democraþi� peste noapte), Ion Dodu Bãlan n-a dezarmat
ºi a continuat sã publice, sã-ºi exprime opiniile de critic
literar ºi nu numai în reviste ca �Flacãra lui Pãunescu�,
�Arena Literarã� (care l-a ºi cooptat în colectivul
redacþional) ºi în �Bucureºtiul literar ºi artistic� � revista
noastrã � cea care prin el pierde un colaborator de
valoare ºi un prieten adevãrat.

Telefonându-i cu doar douã zile mai înainte de a se
stinge, în legãturã cu un articol pe care îl avea la noi în
portofoliu, mi-a spus cã abia aºteaptã sã se simtã ceva
mai bine pentru a se întâlni cu mine ºi cu alþi prieteni, la
o terasã, pentru a convorbi despre viaþa literarã. N-a mai
apucat acea zi. Cândva, într-un portret, l-am socotit drept
�omul care i-a readus în circuitul literar pe Goga ºi pe
Aron Cotruº�. Dacã ar rãmâne doar acest gest în urma
lui ºi tot ar trebui sã-i fim cu toþii recunoscãtori. Dar el,
�profesorul nostru de la Filologie� ne-a lãsat mult mai
multe � ºi ca operã literarã ºi ca ardelean înzestrat cu
virtuþi alese, pe care, din pãcate, astãzi puþini dintre
contemporanii noºtri le mai au�

Dumnezeu sã-l odihneascã ºi sã-i dea liniºtea pe care
o meritã dupã o viaþã destul de agitatã!
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CONSEMNÃRI

Florin Colonaº

Maidanul Primãriei
Birjele care treceau acum un secol la încruciºarea

celor douã bulevarde, care începuserã sã se contureze
dupã ambiþiosul proiect al primarului Pache
Protopopescu, strãbãtând urbea de la est la vest ºi de la
nord la sud, zãboveau o clipã pentru ca ocupanþii lor sã
priveascã disputele pline de zel ale
adolescenþilor asudaþi de neîntrerupta
zbenguialã, prin norii de praf, ridicaþi
de continua alergare a jucãtorilor ce
bãteau mingea de oinã.

Maidanul Primãriei devenise arena
centralã a întrecerilor de oinã dintre
diferitele clase ale liceului din
apropiere, purtând nume de demnitar,
�Matei Basarab�.

Printre competitori se numãra ºi un
elev care cu toate cã purta ochelari nu
se lasã învins de deficienþa ocularã a
miopiei, luptând cu sârg pentru
minuscula, dar vijelioasa, sferã din
piele. Va deveni peste ani un campion
al scrisului ºi al gândirii elevate acest
elev Mircea Eliade.

Maidanul Primãriei, de ce se numea
astfel? În primul rând era proprietatea
instituþiei cu acest nume. Al doilea
motiv era acela al existenþei pe acest
teren a unui imobil în care a funcþionat
vremelnic sediul autoritãþii superioare
orãºeneºti. Bucureºtenii nu au avut
parte în veacurile trecute de o clãdire care sã reprezinte
un edificiu impunãtor aºa cum se întâlnesc în þãrile
europene: �Hotel de Ville� în Franþa, �Rathaus� în
Germania.

Judeþul, adicã preºedintele sfatului orãºenesc,
�maghistratul� mai apoi pe timpul Regulamentului
Organic, primarul pânã în zilele noastre, s-a tot mutat, ba
în strada Bazaca, apoi pe uliþa Maghistratului, din nou
pe Bazaca. Sediul acesta va fi atacat în 3-15 august 1865
de cãtre precupeþii nemulþumiþi pentru taxe, desigur,
arhiva este aruncatã pe geam ºi de acolo în gârlã. Armata
intervine prompt. Zaverã mare. Se lasã cu vãrsare de sânge.

În 1882, în mandatul lui Dimitrie Cariagdi se cumpãrã

o casã a vistiernicului Hagi Moscu, ridicatã cu ºapte
decenii mai înainte în uliþa Colþei la numãrul 40.
Imobilul este demolat la centenar (1912) ºi astfel capãtã
nobila denumire de �maidan�.

Cuvântul acesta apare ºi în titlul unei piese de teatru
a dramaturgului ºi regizorului G.M. Zamfirescu

�Maidanul cu dragoste� sau în zilele noastre a avut loc
celebrul episod cu maidanul revoltei de la Minsk,
capitala Belarusã.

Ce s-a întâmplat cu maidanul din centrul capitalei,
unde fiinþa Piaþa Brãtianu, având în mijloc statuia
marelui om politic liberal I.C. Brãtianu? Operã a
sculptorului francez Eugène Dubois, demolatã dupã
1948, pe care, însã, Consiliul General vrea s-o
reconstituie ºi s-o reamplaseze. Oare aºa sã fie?

Maidanul din Piaþa Bãlcescu, în denumirea comunistã,
a fost ocupat în perioada interbelicã de circul lui Emil
Krateyl. Amplasat într-un mare cort, circul se bucura de
un bun renume ºi avea un numãr mare de artiºti:

echilibriºti, acrobaþi la trapez, jongleri, scamatori, dresori,
orchestrã, comici.

Avea ºi o menajerie cu elefanþi, cãmile, crocodili, lei,
tigri, maimuþe ºi multe animale mici.

Îmi aduc aminte de un numãr de dresurã de tigri, în care
dresoarea Dina Mihalcea, fostã actriþã, lãsa spectatorii
fãrã suflare când îºi introducerea capul în gura cãscatã a
unei superbe feline.

În jurul cortului era un cerc de vagoane pe roþi,
locuinþele artiºtilor ºi cuºtile menajeriei.

La stradã erau construcþii de paiantã cu mici magazine.
Pe actuala laturã dinspre staþia de autobuze era celebra
zahana �Mercur�, iar pe colþul cu strada Batiºtei, chioºcul

din fier al unei tutungerii unde dupã amiaza
stãteam la coadã aºteptând înfriguraþi ziarul
�Informaþia Bucureºtiului�, cu ultimele ºtiri
din sport, dar ºi cu un careu de cuvinte
încruciºate.

Cât priveºte circul la Bucureºti, au mai
existat asemenea întreprinderi. În primul
rând cel al lui Hütterman, în spatele
Muzeului Naþional de Istorie, apoi în turnee
Circul Klutzky (pierit într-un naufragiu) ºi
Circul Sidoli cu spectacole foarte apreciate
de cãtre bucureºteni. Ultimul mare circ în
turneu la noi a fost suedezul �Zoo Circus �
Trolle Rodin�.

Circul îl schimbase vechiul proprietar,
devenind de stat dar ºi amplasamentul, fiind
construitã o clãdire elegantã în groapa fostei
cãrãmidãrii Tonolla, iar pe maidanul
Primãriei se va înãlþa în 1961 semeaþa siluetã
a hotelului �Intercontinental�.

Mai târziu va fi edificat ºi Teatrul
Naþional, dupã planurile arhitectului Horia
Maicu, clãdire somptuoasã cu multe sãli ºi
echipamente moderne, suplinind astfel

vechea clãdire de pe vechiul Pod al Mogoºoaiei,
bombardat la 4 aprilie 1944. Iar faþa edificiului �Cãruþa
cu paiaþe� turnatã în bronz de Ion Bolborea întregeºte
atmosfera emblematicã a templului Thaliei.

Aria vechiului platou, devenit lexical englezescul scuar,
din faþa �Teatrului Naþional I.L. Caragiale� a fost el însuºi
teatrul unor operaþiuni speciale, în timpul spectacolului
de tristã amintire a Mineriadei din 13-15 iunie 1990, dupã
ce cu câteva luni mai înainte, în decembrie 1989,
baricadele ridicate de cãtre revoluþionari nu au oprit ºi
gloanþele pornite din þeava armelor, lãsând fãrã suflare,
pe caldarâm, trupurile unor tineri înflãcãraþi de libertate.

Volumul �Labirintul�, apãrut la Editura Brumar,

Timiºoara, 2017, ne îndreptãþeºte sã afirmãm cã Teo
Cabel, asemenea lui Tezeu, pãtrunde în labirintul
cuvintelor, ieºind învingãtor. El nu se luptã cu Minotaurul
real, ci are de învins propriile temeri, ezitãri, gãsind sensul
poeziei.

Pornind de la Motto: �Vâslesc în cuvânt/ cãtre mal/
poemul/valuri/ în larg mã poartã/ insula
Golem�, avem parte de o aventurã
metaforicã, Teo Cabel exorcizându-le,
îmblânzindu-le, supunându-le într-o
polifonie de voci armonioase. Poetul se
dovedeºte un imagist, un bun meºteºugar
metaforizant prin sintagme care atrag
cititorul în plasa unui întreg edificiu liric:
�adn-ul sinceritãþii�, �oglinda
rãstãlmãcirii�, �canistre de tãcere�,
�papionul privirii� etc.

Toate ne îmbie sã intrãm în labirint, unde
putem gãsi iadul � �flacãra de pucioasã�
sau raiul, unde ne aºteaptã iubirea,
rãbdarea, credinþa. Indiferent de registrul
stilistic, de tonul adoptat, când ironic,
meditativ, când vesel, optimist, cititorul
va regãsi starea de CATHARSIS:
�Doamne,/ Eu sunt David, eu sunt Goliat./
Rãdãcina din mine a tras cu praºtia/ În
fruntea acoperitã de mângâierea unei
trãdãri./.../Cuvintele,/ Peºti în acvariul
ochiului flãmând de cãrãri/ Rãdãcinile literelor înfipte
în vene, nu îngheaþã/ Treapta pe care urc,/ Eºafod/
Iubirea.� Aceasta este bucuria care �lumineazã cu
preaplinul ei�, rãdãcinile omului sunt cele care îi dau
noi energii, forþe proaspete, ca sã creadã în iubirea care

devine EªAFOD.
Tablourile poetice sunt cutremurãtoare, labirintul are

misterul lui, te ademeneºte ºi te poate înºela, mustul
asocierilor de sunete ºi silabe iese ca �o frescã pe zidul

zilei�. Labirintul este sinonim cu
atelierul creaþiei poetice, acolo
existã latent sursele de inspiraþie,
acolo se lasã la dospit seva
cuvintelor.

Labirintul e tot una cu �pânza
de pãianjen�, e firul Ariadnei
depãnat în poeme, ne cuprinde în
mrejele tãcerii � litera �e hãmesitã
de alb�, ea �seamãnã� versuri
albe. Tãcerea e simbolul
increatului, al stãrii de dinainte
de naºtere, fiinþa poeticã
aºteptând botezul focului: �ce
tãcere mare sunt poeþii�!

Ars poetica e reinventatã de cel
care viseazã/ se viseazã frumos,
puternic, curajos. Astfel, Portretul
e neliniºtitor, scormonitor de noi
înþelesuri: �Cine e poetul?�
Rãspunsul vine prompt,
surpinzãtor: �Poetul resusciteazã/

Viermii fiinþei./ îi învaþã sã facã salturi mortale/ În zbor
le cresc aripi/ Ard pe cerul metaforei/ Stele nechezãtoare./
Poetul mereu înfometat/ Nici moartea nu-l saturã,/ Nici
cerul, cu spuma lui de aºtri,/ în cafeaua nopþii.�
Descriptivismul se îmbinã aici cu filosoficul, cu

solilocviul: �Unde-i poetul?/ Vorba lui cade într-un gol
fãrã ecou./ Cum se scrie poezia? Insistã tânãrul/ Oamenii
vorbesc de-ale lor/ Bãrbatul învârte paharul/ Îºi toarce
cãrunteþea/ Pe un fus invizibil./ Bea o gurã, priveºte într-
un înainte, doar al sãu/ Ancorat cine ºtie unde./ Rosteºte,
ca pentru pahar, se coc mãceºele. / Liniºtea îngheaþã
secunda.�

Pânza de pãianjen este firul vieþii, al continuitãþii
scrierii, o curgere mereu maiestuoasã, atrãgãtoare mereu.
Livrescul, prin trimiteri la Baudelaire, Rilke, Arghezi,
evidenþiazã mãrimea labirintului în care au intrat toþi
temerarii sã se lupte un ceas, o zi, un an, o viaþã... cãci
labirintul e metaforã pentru eternitate, dar ºi pentru moarte,
poetul gândindu-se ºi la momentul acela... �când va fi
searã�... Un joc unic, postavangardist este poemul �o
picãturã de baudelaire�, iar �cu dalta în piatrã� poetul îºi
croieºte drum sigur, unic în labirintul sãu de care este
ontologic legat, cuvintele �curg de jos în sus�.

Baladescul îºi face loc între ziduri � �Mioriticã� e o
cale de salvare din înverºunata luptã cu zeii, cu limitele...
labirintul e Biblioteca, e Timpul sau Marele Ceas. Sau
poate fi Golgota ca în poezia �Introspecþie�: Un zeu
anonim mã trage de mânecã/ I-am permis sã existe ºi nu îi
jertfesc nimic./ Golgota mea încã o car cu roaba.�

IUBIREA e patimã, e surâs, atingere, e intelect: e tot
ceea ce semnificã �iubirea grea� întâlnitã în poezii cum
ar fi EVA PERECHEA LUI EV, IDILE, CE MULT TE
IUBESC, BULEVARDE, INSOMNIE.

Poetul e vânãtorul vânat de o forþã istovitoare, ce abia
la final se mai îmbânzeºte ºi devine tihnitã. Visul, noaptea,
toamna sunt elemente de recunoaºtere, de semnalizare.
�Labirintul clipei� încheie muzical volumul cu o nouã
provocare, cãci noi putem înþelege cã am fost captivi
preþ de o zi în lumea cuvântului care înalþã.

Te(o)zeu pentru o zi

Prof. Dr. Manuela Camelia Sava

Vraja Micului Paris
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ARTE PLASTICE LA KM 0

Prin caruselul istoriei

Urmare în numãrul viitor

Urmare din numãrul trecut

În ceramica noastrã popularã gãsim o

sumedenie de piese, cu forme individualizate de
specificul utilitãþii. Întâlnim strãchini, farfurii
comune pentru servit masa, farfurii pentru pomeni,
farfurii ornamentale care se þin pe perete între
ºtergare brodate, borcãnaºe mici pentru

condimente, tigãi, cratiþe, lighene, strecurãtori, ceºti de diferite dimensiuni,
cãni, borcane, garafe, stacane, diferite vase pentru transportat mâncarea,
oale, vase pentru prins lapte, pentru bãtut untul, ploºti, urcioare, chiupuri,
castroane, gazorniþe, alambicuri pentru fãcut þuica, etc.

Întâlnim ºi forme neregulate, asimetrice, confecþionate fãrã roatã, cum e
cazul unor piese de mobilier, statuete umane, zoomorfe, sfeºnice, opaiþe,
maºini de cãlcat rufe, ocarine, fluiere sau boldurile din capãtul coamei de
acoperiº.

Un sector aparte al ceramicii � poate cel mai vechi, practicat neschimbat
de milenii ºi rãspândit pretutindeni în larga lume � îl constituie cãrãmida,
þigla, olanul ºi cahla, piese care sunt folosite doar în construcþii. Le socotim
piese de ceramicã pentru cã la fabricarea lor se folosesc aceleaºi materiale ºi
tehnici, chiar dacã argila utilizatã e de calitate inferioarã. Uneori, în afara
funcþiei constructive, ele pot avea ºi un rol ornamental prin înºiruirea în
brâuri orizontale, alcãtuirea sau sugerarea unor stâlpi ori coloane prin care
acoperiºul, faþada edificiului sau volumul rectangular al dobei se împarte în
sectoare decorative.

Un sector foarte dezvoltat în antichitate al ceramicii a fost confecþionarea
necesarului de conducte pentru aducerea ºi dirijarea în oraºe a apei potabile,
deversarea celei reziduale, fabricarea jgheaburilor din dotarea apeductelor
ºi a ghizdurilor de fântânã. Menþionãm cã cetãþile dacice, aºa cum
demonstreazã cercetãrile arheologice, erau dotate cu mari rezervoare de apã
ºi cu sisteme de captare, de aducere ºi deversare a apei prin conducte de
ceramicã, înainte de cucerirea romanã.

I.5. ORNAMENTAREA

Primele ornamente pe vasele de ceramicã se pot
face pe vasul crud, nears ºi neuscat. Se pot transpune
motive figurative sau abstracte, constând în linii,
puncte sau forme geometrice, în urmãtoarele tehnici:

incizia � zgârierea suprafeþei vasului cu un
instrument ascuþit.

excizia � tãierea ºi scoaterea unor fragmente de
material de pe suprafaþa vasului, în afara conturului
incizat, în scopul obþinerii unui relief.

modelarea �adãugarea de material în interiorul
conturului incizat pe suprafaþa vasului, în scopul
obþinerii unui relief.

De obicei coloritul în ceramica popularã se face
înaintea arderii. Instrumentele de pictat specifice

olarului sunt cornul ºi pensula. Multe din intervenþiile cu culoare se fac în
timpul rotirii vasului pe roatã. Elementele decorative câºtigã în felul acesta
prin spontaneitate, precizie ºi acurateþe. Culorile sunt preparate din hume
speciale, ºi sunt limitate, de obicei, la brunuri, nuanþe de roºu, galben ºi alb.

Albul e dat de angobã. Aceasta e o masã ceramicã fãcutã din argile speciale
sau caolin superior. Acoperind în strat subþire produsele ceramice înainte de
ardere, angoba mascheazã culoarea naturalã a ciobului.

Verdele se obþine din arama încinsã ºi atacatã cu oþet, cocleala, cu alte
cuvinte.

Albastrul se prelucra din cobalt adus
din Asia Micã.

Smalþul, aºa cum s-a mai arãtat, se aplicã
la a doua ardere. El este o masã sticloasã
formatã din nisip cuarþos. Acoperindu-se
cu el suprafaþa obiectelor ceramice, le face
impermeabile, le fereºte de oxidare ºi le
înfrumuseþeazã.

Culorile ceramice nu se amestecã între ele
pentru obþinerea unor tonuri sau nuanþe!

Cornul de care s-a amintit mai sus, este
un instrument folosit la transpunerea culorii
printr-o operaþie de desenare ornamentalã.
Este fãcut dintr-un corn de vitã gãurit la
vârf. În orificiu se introduce tija unei pene
de gâscã. În corpul cornului, devenit
recipient, se þine culoarea care curge subþire prin tija penei pe suprafaþa vasului.
Fiecare culoare se aflã dozatã în câte un corn al ei. Cu cornul se pot desena pe
suprafaþa vasului în rotaþie, linii colorat circulare, linii întrerupte, frânte-
continue, linii ondulate-continue, linii punctate sau chiar puncte separate.

Cãlãtorie în istoria
multimilenarã a
ceramicii (IX)

Radu Adrian
Dalia Bialcovski

Vas decorat
prin incizie

Oalã cu capac, decoratã cu
linii albe paralele, meandre
ºi cu ºar modelat. Moldova

La 22 noiembrie 1916, în timp ce frontul primei

conflagraþii mondiale înnegura inima României ºi capitala
pornise a cãuta refugiu spre dulcele târg al Ieºilor, dincolo de
graniþa Prutului, într-un sat din sudul Basarabiei, se nãºtea
viitorul pictor Mihail Grecu. Micul cetãþean al Imperiului
Rus, ºcolit pe teritoriul redevenit românesc dupã încheierea
rãzboiului, va urma cursurile Academiei de Arte Frumoase
din Bucureºti, frecventând atelierele lui Francisc ªirato ºi
Nicolae Dãrãscu. Se va întâlni cu lumina Balcicului ºi pictorii
fascinaþi de culoare: Nicolae Tonitza, Lucian Grigorescu ºi
Henri Catargi. Dupã trei ani de studiu, fatidicul 1940 ºi noua
configurare politicã a celui de-al doilea Rãzboi Mondial îl

vor purta însã împreunã cu þarina copilãriei, înapoi, de aceastã datã în teritoriul Uniunii
Sovietice. Un scurt rãgaz la ªcoala de Arte plastice din Chiºinãu îi va permite sã beneficieze
de îndrumarea profesorului Moisei Gamburg, dupã care va urma evacuarea în Kazahstan ºi

lucrul în spatele frontului, ca fochist de locomotivã
la Uralsk. Din aceastã perioadã ce se putea dovedi
nefastã creaþiei, s-a pãstrat unul dintre uleiurile
reprezentative ale artistului care a continuat sã
picteze în pofida tuturor greutãþilor: Maternitate.
Datat în1943 ºi expus dupã întoarcerea la Chiºinãu,
se va bucura de aprecierea criticii deschizându-i o
carierã de succes, rãsplãtitã cu numeroase ºi
prestigioase distincþii (din partea URSS, a
Republicii Moldova ºi a României), iar în 2014, la
16 ani de la decesul pictorului, Ministerul Culturii
din Republica Moldova va înfiinþa ºi un premiu
anual ce-i poartã numele. Remarcabil prin abordarea
ineditã a tematicii, ingeniozitatea compoziþiei ºi
execuþia ce trãdeazã dexteritatea unei mâini
îndelung exersate, cu siluetele mamei ºi copilului,
modelate concis, în tuºe viguroase de o mare savoare
plasticã, tabloul realizat pe un placaj de mici
dimensiuni se aflã în patrimoniul Muzeului Naþional
de Artã al Moldovei, alãturi de alte 104 lucrãri ale
artistului. 72 dintre acestea sunt gãzduite între 20
aprilie ºi 15 iunie 2018 de expoziþia Mihail Grecu.
Între metaforã ºi realitatea obiectivã, deschisã la
Muzeul Naþional de Artã din Bucureºti.

Prima salã reuneºte creaþiile inspirate de clar-
obscurul vechilor maeºtrii, realizate pânã în anii 1958-59, cuprinzând ºi singurele autoportrete,
dar unde nu se mai regãseºte monocromia învãluitoare din Maternitate, nici descrierea riguros
volumetricã a personajelor. Sunt etape ulterioare, realizate cu pensulaþii largi ºi accente de
culoare ce pregãtesc trecerea spre explozia cromaticã a deceniului urmãtor. Dispariþia
perspectivei ºi a tridimensionalitãþii va deveni o constantã a operei sale, impregnatã de
valenþe simbolice. Începând cu anii �60, dorinþa de a experimenta eludând cerinþele artei de
propagandã oficialã îi va uºura calea cãtre curentele moderne europene, asimilate între limitele
propriei sensibilitãþi, începând cu
impresionismul în care va închipui
þãrani moldoveni sau peisaje ºi pânã
la paleta fovã a cusãturilor populare
din care va construi portrete
convingãtoare; revenind apoi la
calmul albului diafan ce gãzduieºte
naturi statice ori interioare
înveºmântate în ºtergare etc.

  Personalitatea lui puternicã, ce a
rãzbãtut încã din primele lucrãri ºi
spiritul inovator vor stimula
experimentele plastice în tehnici ºi
materiale noi, de la colaje de þesãturã
la amestecul de bitum sau culori
metalizate. Negrul va domina
lucrãrile anilor �70, coborât poate
din subconºtientul colectiv. El rãmâne eroul pânzelor de mari dimensiuni, în vârtejul cãrora
se topesc, zvârcolindu-se zemuri argintii ºi pastã de relief, respiraþii de vulcani ori spaþii
stelare de nepãtruns, mori de vânt sau peºti captivi în plase sidefii. Printre ele, eteric ca un
fum, dar osândit de greutãþi se remarcã Dante Alighieri sau excepþionala pânzã Au plecat
cocorii, peisaj plãsmuit în tehnicã mixtã din suprapuneri de paste acrilice aruncate pe pânzã,
laviuri ºi urme de pensulã strigând o simbolicã dezgolire a copacilor ºi pustiire a pãmântului,
un þipãt disperat þâºnit din contorsionarea pomilor prin crengile rãsfirate, trunchiuri dezbrãcate
de hainã ca niºte rãni deschise aurite în amurg. Un strigãt purtat spre infinit de brazdele
pãmântului peste cocoaºa colinelor, ca un ecou fãrã sfârºit.

Poate tocmai balansul destinului a croit aceastã forþã cu rostire rãspicatã a artei sale. Nãscut
în vreme de rãzboi, cãlit de urgia vremurilor, se pare cã artistul a ºtiut sã-ºi poarte perpetua
bãtãlie de o viaþã cu propriile limite ºi cele a materialelor sale, mânat neastâmpãrat de
curiozitatea nãvalnicã a pasului urmãtor.

Mihail Grecu - Maternitate

Mihail Grecu - Au plecat cocorii
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Ca ºi alte personaje din proza, dar , mai ales,

din  dramaturgia lui Caragiale, Ziþa a intrat cu
gratuitã dezinvolturã sub zodia criticismului
neînduplecat cu care cvasiunanimitatea exegeþilor
operei lui Ion Luca s-au simþit datori în cursul
vremii. Sã-l ascultãm, de pildã, pe unul dintre cei
mai puþin acerbi ºi mai nuanþaþi dintre ei: Pompiliu
Constantinescu.

Dupã ce decreteazã cã, �în sens social ºi
sufletesc�, fosta doamnã Þircãdãu, viitoare
Venturiano, aparþine � precum toate personagiile din
O noapte furtunoasã, de altfel � categoriei
mahalagiilor, el detaliazã: �...Ziþa e numai o cochetã,

dar o cochetã cu mãsurã, cu prudenþã ºi cu precise
calcule�. Se subînþelege cã mãsura ºi prudenþa care
pondereazã comportamentul cochet al femeii se
datoreazã josnicelor �precise calcule�. Fãrã ele, Ziþa
ar fi rãmas doar o oarecare dezlãnþuitã ºi nemiloasã
cochetã. Numai cã viciul cochetãriei este prea
subþire, prea suav, prea puþin incriminant pentru un
personaj caragialian; e nevoie de ceva mai
substanþial, mai acroºant. De exemplu, calculul �
evident: oneros, care ascunde intenþii toxice sau
mãcar insalubre; el serveºte incomparabil mai bine
ponegririi cuiva decât nevinovata cochetãrie. În plus,
poate fi invocat într-o pluralitate ºi o varietate
remarcabilã de situaþii ºi poate fi pus, fãrã cine ºtie
ce riscuri, pe seama oricui.

Am aflat astfel, printre altele, de-a lungul ºi
de-a latul timpului ºi timpurilor istorice, cã, în
baza unor �precise calcule�, Zaharia Trahanache
negociazã fãrã reþinere ºi fãrã ruºine onoarea
familiei pe taraba slinoasã a politicii, cã musiu
Ricã Venturiano aspirã sã dobândeascã acces ilicit
la averea lui jupân Dumitrache, Tipãtescu vizeazã
subterane ascensiuni pe scara ierarhicã
(administrativã sau politicã � lucrurile nu sunt prea
clare...), coana Joiþica vrea sã-ºi tragã, la modul
figurativ, un partid (dacã nu cumva a ºi fãcut-o �
vezi un articol pe tema asta al lui Alexandru
George), în fine, cã Ziþa simuleazã doar � în
virtutea unor, mã-nþelegi, �precise calcule�, de
ordin matrimonial, probabil �niscaiva sentimente
amoroase la adresa lui Ricã Venturiano, ca o
cochetã lipsitã de jenã ce se aflã. Pentru cã, ne
asigurã Pompiliu Constantinescu, �în comediile
lui Ion Luca nu existã nici o ingenuã�. Dar
absolut nici una � de rudã, de sãmânþã, acolo...
Punct de vedere însuºit � explicit sau implicit �
de larga majoritate a comentatorilor comediilor
lui Caragiale ºi de cvasi-unanimitatea regizorilor
care le-au pus în scenã.

LECTURI DE VACANÞÃ

Aflat în serviciul pro-european al naþiei,
snobul nu reprezintã, aºa cum aparenþele ne-ar
îndemna sã credem fãrã a cerceta, emanaþia
eternei ºi fascinaþiei noastre tranziþii. El dispune
de un pedigree încã ºi mai respectabil, figurând
glorios printre pionierii edificãrii României
moderne de la origini pânã în prezent. Poate
chiar printre ºoimii patriei aferenþi nobilei cauze.
Se numesc Nicolae Bãlcescu, Titu Maiorescu,
Brãtianu & fii, Golescu sau Rosetti idem,
Kogãlniceanu... În varianta femininã ºi tandru-
comicã se cheamã Chiriþa Bârzoi ot Bârzoieni
sau Ziþa ex-Þircãdãu. Ei da, cucoana exaltatã,
ridicolã întru franþuzitul furculision dar, of
course, cu profesor de limbi strãine din
vodevilurile lui Alecsandri ºi demoazela
ambetatã absolut, cititoare de romane pariziene
la modã ºi consumatoare de teatru �numai aºa
de un capriþ, de un pamplezir� � ele ºi altele ca
ele sunt, pentru timpul ºi lumea lor, veritabili
agenþi ai europenizãrii, ai occidentalizãrii la firul
ierbii a României.

Sã-i dãm Eminescului ce-i al Cezarului poetic,
dar sã cultivãm necesara cartezianã mefienþã
vizavi de conservatorismul sãu viguros sãritor
peste calul naþional ºi ºaua-i verde ca pãºunile
patriei. Când scrie �Ai noºtri tineri la Paris învaþã
/ la gât cravatei cum se leagã nodul...� sublimul
bard este expresivo-sarcastic în formã, dar cu
totul nedrept în fond. Melonul, redingota,
pantalonii strânºi pe gambã, cu sau fãrã vipuºcã,
ºi alte fantezii vestimentare apusene (inclusiv
cravata incriminantã de Poet, cu nodul ei
gordian cu tot) � toate iconoclaste ºi snoabe,
mie-mi spui? � penetreazã România ilicului ºi
ºalvarilor made în Isarlâk la pachet cu ideile ºi
idealurile revoluþiilor vestice: libertate, egalitate,
fraternitate, parlamentarism, constituþionalitate,
democraþie, iluminism social, liber�pansism.
Snobi � snobi, dar constructivi ºi providenþiali
aceºti europeniºti de serviciu la propãºirea
þãriºoarei lor, aceºti vizionari care îi jaloneazã
luminos destinul �la 48, la 34, la 64, la 74,
asemenea ºi la 84 ºi 94, ºi eþetera�, vorba
nemuritorului pro-european Farfuridi. ªi nu este,
eugenlovinescian, cam toatã cultura românã
modernã rezultatul snobismului cu azimut vest?

Pamplezirul cultural, impulsul de frecventare
a teatrului unde se joacã, printre altele, �comedii
nemþeºti�, reprezintã un motiv de emancipare
la fel de bun ca oricare altul � poate chiar mai
bun. Când vrea la Iunion ºi când îºi salutã
nonºalantã sora cu un �alevoa, bonsoir, þaþo�
ori i se plânge bilingv: �Uf! þãþico, maºer, bine
cã m-a scãpat Dumnezeu de traiul cu
pastramagiul!�, Ziþa n-ar trebui sã stârneascã
hohote dispreþuitoare. Cel mult surâsuri
comprehensiv � încurajatoare. Între cei care au
desþelenit potecile noastre cãtre locurile de unde
proveneau Misterele Parisului cele citite ºi
rãscitite pe malul Dâmboviþei se numãrã ºi Ziþa
cea ridicolã numai la o privire scandalos de
superficialã.

(Din volumul în pregãtire:
Doamnele domnului Caragiale)

Privitã însã cu ochiul liber de prejudecãþi, Ziþa
este exact asta: o ingenuã, cu toate cã a traversat
infernul marital. Ea se lasã dezvorþatã de Dumitrache
nu din fiþe de gâsculiþã alintatã, ci fiindcã traiul cu
pastramagiul violent ºi alcoolic devenise realmente
un iad. În pofida acestei experienþe nefericite, ea
rãmâne, sufleteºte, o romanticã, o candidã, o
ingenuã. Deºi cunoscuse instituþia cãsãtoriei,  Ziþa
întâlneºte abia prin Ricã dragostea. Faptul cã îl
convoacã la domiciliu dupã doar un sumar schimb
de mesaje amoroase o valideazã nesmintit în ipostaza
de ingenuã. O cochetã ar fi prelungit strategic
aºteptarea momentului � Mirandolina, protagonista
celebrei comedii Hangiþa, temporizeazã întotdeauna

cu perfidie inebranlabilã; Julieta, în schimb, acceptã
instant întâlnirea cu Romeo în intimitate, arzând
etapa tatonãrilor de rutinã. Din punct de vedere
sentimental, Ziþa este virginã, comportamentul sãu
erotic frust aºezând-o alãturi de eroina lui
Shakespeare, nu a lui Goldoni. O deosebeºte de
Julieta faptul cã se înamoreazã nu la modul primitiv,
senzorial (îl vede pe Ricã numai în douã rânduri �
ºi atunci în împrejurãri vitrege, de la distanþã �, nu
ajung sã schimbe vreo vorbã...), ci pe filierã
intelectualã, sensibilizatã de romantismul epistolar
al �poetului liric� Venturiano. Mistica scrisului ºi
înscrisului, a �documentului� este infailibilã în O
noapte furtunoasã, iar Ziþa nu poate pentru ca sã i
se sustragã, fiind ºi ea, nu-i aºa, o intelectualã.
Puþintel cam snoabã pe ici pe colo, dar este în fond
snobismul un lucru blamabil ori, mai curând,
dimpotrivã?

Desigur, generic vorbind, snobul e un simulant,
o funcþie imitativã, o naturã de împrumut, o formã
de leasing existenþial. Ferdinand Céline a omologat
însã nu doar viaþa, ci ºi moartea pe credit,
atrãgându-ne ireverenþios atenþiunea cã problema
e mãcar mai serioasã dacã nu mai gravã decât pare.
Sã nu ne hazardãm, aºadar, în verdicte pripite:
adesea, masca se impregneazã atât de adânc în
morfologia simulantului încât, fundamental, el nu
mai este ceea ce este, ci devine ceea ce vrea sã fie.
Aspiraþia poate învinge inerþia unui naturel oricât
de simþitor chiar pe terenul lui. Exempli graþia: într-
un elan patriotic de snobism superior, poporul
român bulverseazã toate cutumele eurosceptice,
negociind, la un moment dat, prin vot democratic,
uimitorul procent de 85% la capitolul propensiune
spre noua ordine continentalã. ªi ce dacã o face
într-o nu tocmai deplinã cunoºtinþã de cauzã ºi
efecte colaterale pe termen mediu ºi lung?!
Important e trandafirul rezultatului...

Gelu Negrea

Ziþa, Chiriþa,
Julieta et comp.

Doamnele Domnului Caragiale:
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Ion Andreitã,

� reportaj liric �

Vitralii

� Eftime� Bucheo!.. Fã-l mã sã râzã� n-auzi? Fã-l sã râzã. Urla ca smintitul de i se

bulbucaserã ochii în cap. Continua totuºi sã batã în mica tamburinã cu ciucuri, mecanic, apãsat,
cu gesturi care nu-i mai aparþineau. Nemaiavând puterea de-a se împotrivi, ãia doi, captivi
þopãiau izmenindu-se în fel ºi chip; când apropriindu-se, când depãrtându-se de cel cãzut.
Într-un dans hilar ºi cãznit din care pierise orice urmã de bucurie. O mâzgã murdarã li se
scurgea din bãrbi pe piepturile goale. Înfipt în marginea de sus a privirii, soarele îi plesnea

bicisnic cu lumina lui albã ºi veºnicã, pe fiecare în parte direct în moalele capului. Doar mirosul ars de pelin
se insinua mânzeºte scornind mãcelul dintre cer ºi pãmânt. Nu tu strop de ploaie, dinainte de Florii. Sleiþi,
abandonarã ºi se proptirã pe rând ca muºtele; unu în gardu� de nuiele al lui Gurãu, celãlalt cu greu se trase-ntr-
o parte cãtre podiºcã bâiguind în neºtire cuvinte greu de-nþeles. Spaima li se întipãrise pe chip ºi-i pocise.
Pãreau niºte arãtãri de pe chiu� gârlii � trecute ºi scârnave. Est timp, ãl bãtrân � o smiarþã de om, încremenise
cu nãtãrânga-n sus, parcã-n pofidã ºi a batjocurã,în colþul gurii c-un rânjet bãlos ºi strâmb, abia scãpat «Mã
doare-n zdrâng de lumea asta ºi de voi, neisprãviþilor».

� Ce sã zic... gândi cu urã Þeastã de Cal � cel cu daireaua. Ne-o fãcuºi blestematule! Buleo� Mare
procopsealã! ªi-o obosealã de dincolo de fire îl înghiþi topindu-i înverºunarea. Lãsându-ºi sã-ºi agite lingura
de lemn, ce-i atârna ca spaima de gât � strigându-i foamea cea mult omeneascã, amiaza creºtea nemiloasã,
împãcatã cu arºiþa. Aiura. Ostenit se lãsã-n genunchi gemând ºi astfel puse, pentru moment, capãt chinului.
Strãinii nu mai vorbeau � hãpãiau. ªi mintea lui fu învãluitã în aburul acela dulce-acriºor al pilafului sârbesc
cu prune, ce fumega în castroane ºi în tingirile de alamã � purtate de cei tocmiþi. Degrabã larma ºi vãicãreala
se topirã într-un extaz aromitor pânã dincolo de ºoproane «Oricum nu mai era nimic de râs». Alãturi cu drumul,
un Christ de tablã nãimit, vopsit strident, cãta pieziº la ceata de-mprumut � confuzã ºi informã.

�Sfârºit târdziu pentru un început prea devreme�

G.Th.
Popescu

Carnet de
reporter

�Îmi privesc fotografiile
vechi� Ce-i cu voi, bãieþaºi? Pentru ce purtaþi

numele meu?�
G. Cãlinescu

(Citat din memorie)
 � apud Nicolae Labiº �

Carnete vechi, carnete de reporter,

Dorm obosite pe biroul meu �
Azi, concurate þanþoº de un prompter
Pe care-asudã mulþi zevzeci din greu

Carnete vechi, carnete de reporter�

Le rãsfoiesc, ºi-n file-nfiorate
Tresar imagini, chipuri, munþi ºi ape �
Priveliºti vii, de timp înduioºate,
Rãsar sub ochi, aproape, mai aproape

Carnete vechi, carnete de reporter�

Le recitesc, ºi unul câte unul
Re-nviu în mine pagini din trecut �
Cu primul atacasem Severinul,
Dupã-un Bicaz eroic ºi durut

Carnete vechi, carnete de reporter�

Pe Lotru-ngãlbenisem trei carnete,
Zeci de-afluenþi, direcþia Malaia,
Barajele, Obârºia, Ciungete �
Noi nu mai ºtim ce s-a-ntâmplat dupã-aia

Carnete vechi, carnete de reporter�

Ne cheamã moþii la Beliº, în fine,
La Tarniþa ºi Mãriºelu Mare �
Prãpãstioase creste huiedine
Ne însoþesc barãcile-n miºcare

Carnete vechi, carnete de reporter�

Câþi ani trecurã pânã când ajunsem
Pe Someº-Alba, la Prigoana-n ºa? �
Aici stãturãm mult, trudind ºi plânsem
La streaºinã de þarã încã-o stea
Carnete vechi, carnete de reporter�

Canalu-apoi, la Dunãre ºi Mare,
ªoferi, buldozeriºti, excavator �
Se rãscula pãmântul sub picioare,
Cu rãni adânci, mai vechi, ce încã dor

Carnete vechi, carnete de reporter�

Ne legãnãm plutind în jos, pe râu,
Peste câmpii cu cerul pur, senin �
Trudind în legea spicelor de grâu
ªi-n legea viei cu ugerul plin

Carnete vechi, carnete de reporter�

În ºcoli de sat, cu bãncile cârpite,
Ori în oraºe, cu pupitre noi,
Am fost pãrtaº la vise ne-mplinite �
Ciubote-mpotmolite în noroi

Carnete vechi, carnete de reporter�

De peste tot vin chipuri vii de oameni,
Mai tineri ori bãtrâni, precum au fost,
De nu mai ºtiu cu care mã aseamãn �
E viaþa mea trãitã pe de rost

Carnete vechi, carnete de reporter�

Carnete vechi, voi, anii mei fierbinþi
ªi zdrenþuiþi de creste de Olimp,
Mã înturnaþi spre sfinte nãzuinþi
Uºurând clipa trecerii-n pãrinþi �
Dar prompterii, ei cum se-ntorc în timp?

Carnete vechi, carnete de reporter�

11 iunie 2015,
când împlinesc un an ºi
trei sferturi de veac

P. S. Pentru cã revista noastrã apare în luna iunie,
reiau aceastã mãrturisire profesionalã în versuri, ca
un omagiu adus vechilor pãlmaºi cu condeiul, între
care, cu modestie, mã prenumãr. Cu un mic adaos:
în actualul iunie s-au adãugat patru ani la sfertul de
veac. (Mulþumesc pentru urãri).

Ceata  de-mprumut

Vara, în trafic
Tema e ispititoare
ªi-are altã anvergurã,
Cãci se strâng iar pe Centurã,
Pãsãrile cãlãtoare.

La barierã, la Feteºti
Merg la mare, scriitorii,
In fierbinte atmosferã.
Da-i blocheazã cititorii,
Primii-ajunºi la ... barierã.

Cu grãbire, la Milcov!
Cum avem, în amintire,
La Focºani, vinul cel bun,
Dãm la Milcov cu grãbire,
Sã-l sorbim din nou ºi-acum.

�Cãministului� G.Zarafu
Stã la �Suter� un moºneag,
Sus, la Filaret, pe pante.
Cum poate, fãrã toiag,
Sã se þinã doar de poante?

Rãvaº lui George Zarafu,
la 85 de ani
Fericit sã fii, maestre,
Sãnãtos, ºi sã petreci,
ªi acum ºi chiar ºi peste
Aºteptaþii 90!

Zâmbete la
închiderea ediþiei

Vasile
Rãvescu
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Copacul � imagine ºi simbol (I)
� din creaþiile copiilor participanþi la Tabãra organizatã de

pictorul Gheorghe Dican la Râmnicu Vâlcea �

Bãnuþ Daniela, cl. a III-a, ªc.
Gimnazialã nr. 1 Tache Ionescu,

Înv. Smãrãndoiu Tamara

Colea Francisca, cl. a III-a, ªc.
Gimnazialã nr. 1 Tache Ionescu,

Înv. Georgescu Elisabeta

Daria, cl. a III-a, ªc. Gimnazialã
nr. 1 Tache Ionescu,

Înv. Georgescu Elisabeta

Eva, cl. pregãtitoare, Colegiul
Naþional Matei Basarab,

Înv. Bîtea Marinela

Zorlescu Theodor, cl. a I-a, ªc.
Gimnazialã nr. 1 Tache Ionescu,

Înv. Surovcek Ilie

Todeci Marta, cl. a I-a, Colegiul
Naþional Matei Basarab,
Înv. Limbaºu Georgeta

Popovici Daniel Nicolae, cl. a I-a,
ªc. Gimnazialã nr. 1

Tache Ionescu,
Înv. Manu Rodica

Nicula Ioana, cl. a III-a, Colegiul
Naþional Matei Basarab,

Înv. Bolovan Victoria

Ana, cl. a II-a, ªc. Gimnazialã nr. 1
Tache Ionescu, Înv. Oprescu Irina

Ania, cl. a II-a, Colegiul Naþional
Matei Basarab, Înv. Pãtru Cristina

Badea Erik, cl. a I-a, Colegiul
Naþional Mircea cel Bãtrân,

Înv. Limbaºu Georgeta

Bãiaºu Katalina, cl. a III-a, ªc.
Gimnazialã nr. 1 Tache Ionescu,

Înv. Smãrãndoiu Tamara


