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ACTUALITATE

� Mihai Stan (n. 9 iulie 1943), prozator ºi editor. Membru în Colectivul de redacþie � Aurel Sasu (n. 21 iulie 1943), profesor universitar, istoric ºi critic literar. Membru în
Colectivul de redacþie � Eliza Roha (n. 8 iulie 1946), prozatoare. Colaborator � Dan Verona (n. 1 iulie 1947), poet ºi publicist. Colaborator � Acad. Nicolae Dabija (n. 15 iulie
1948), poet, prozator ºi publicist. Senior editor � Adrian Bucurescu (n. 29 iulie 1950), poet ºi publicist. Colaborator � Marian Nencescu (n. 17 iulie 1953), critic literar ºi
publicist. Colaborator.

Florentin Popescu

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

Editorial Din evenimentele lunii iunie 2018

Orgoliada
multilateral ºi
multispaþial
dezvoltatã

Sãrbãtoriþii noºtri în Luna lui Cuptor

Pentru orice om de bun simþ din þara noastrã nimic

nu este mai deranjant ºi mai iritant decât sã asiste zilnic
(fireºte, fãrã voia lui!) la tot felul de manifestãri de
orgoliu. Iar dacã cei mai mulþi dintre orgolioºi ar avea
oarece �acoperire� în fapte, în experienþe benefice pentru
ei ºi pentru ceilalþi, mai treacã-meargã, li s-ar trece cu
vederea aceastã �apucãturã�, cum se zice în popor ºi-n
limbajul comun. Dar, din pãcate, majoritatea celor ce-ºi
manifestã orgoliul oriunde ºi oricând se nimereºte (în
public, în faþa unor microfoane, în audiovizual etc.) sunt
niºte neaveniþi, niºte nepricepuþi, niºte ageamii ajunºi
în atenþia publicului fie în urma unor �zbateri� personale
prin colectivele din care au fãcut/fac parte, fie graþie
�împingerii lor din spate� de cãtre un grup de interesaþi
(instituþii, fundaþii, partide º.a.).

Priviþi la scena noastrã politicã ºi veþi gãsi exemple cu
duiumul, dupã cum tot de acolo îºi culeg subiectele ºi
numeroºi autori de anecdote, de epigrame, de bârfe sau
comentarii la colþ de stradã ori în familie.

Dar pentru cã pânã la urmã de politic se leagã, mai direct,
mai indirect întreaga noastrã viaþã specialã, priviþi mai
apoi la ce se întâmplã în lumea literarã ºi artisticã. Într-o
foiþã literarã de provincie, care apare cum poate ºi când
poate, fãrã un prestigiu consolidat (deºi unele au chiar o
vârstã respectabilã, de douãzeci sau chiar mai mulþi
ani!?), un ins oarecare, un neica Nimeni se gãseºte sã dea
verdicte asupra unor opere ºi poezii, romane, cãrþi de criticã
ºi altele. Dar ºi în altã parte, într-un cenaclu �cu ºtaif�
dintr-un mare oraº, aºijderea, sã se afle în treabã, câte unul
ia numaidecât o morgã de ins important, de a-toate-ºtiutor
în materie ºi se pronunþã �cu aplomb� asupra mersului
literelor române contemporane, asupra unor cãrþi sau
publicaþii cu un statut serios, fondat pe experienþã de ani
ºi ani ºi pe contribuþia unor scriitori ºi critici unanim
recunoscuþi în breasla lor ºi nu numai acolo.

Un minim de decenþã ºi de bunã cuviinþã i-ar cere unui
autor de 2, 3 sau n volume publicate (ºi care n-au fost
apreciate, eventual, decât de prietenii ºi familia lui) ca la o
lansare de carte sã nu se împãuneze (precum pasãrea de la
care vine ºi verbul �a se împãuna�) vorbind cu aerul celui
care ºi-ar fi câºtigat de multã vreme locul printre nemuritori,
eventual printre clasicii literaturii. Ori, o ºtim din vasta
experienþã a omenirii, o personalitate de anvergurã cu cât a
ajuns pe o treaptã înaltã a afirmãrii ºi a intrãrii în conºtiinþa
publicã cu atât este mai deschisã, mai modestã, mai decentã,
mai apropiatã de cei care, pânã la urmã, se adapã la
cunoºtinþele lui ºi se bucurã de �operele� sale.

Când scriu aceste rânduri � cu tristeþe ºi nu cu
indignare! � îmi vin în minte zeci ºi chiar sute de
exemple de orgoliade multilateral ºi multispaþial
dezvoltate, ca sã nu spun exacerbate. ªi, cum scriam la
început, din toate domeniile.

Desigur � astãzi o poate constata pânã ºi un ºcolar! �
orgoliada face casã bunã cu impostura, cu cabotinismul
ºi cu toate celelalte �tare� ale unei lumi false. O lume în
care actorii oricât s-ar strãdui sã parã autentici, plini de
forþã, cu impact puternic la public, nu reuºesc, totuºi, sã
se ascundã faptul cã �regele e gol� ºi dincolo de mascã
nu se gãseºte mai nimic de valoare.

O concluzie se impune: dincolo de orgoliile fãrã
acoperire, mai devreme sau mai târziu adevãrul va ieºi la
suprafaþã aidoma uleiului deasupra apei. ªi atunci toþi
cei ce se fac vinovaþi de acest pãcat vor fi apreciaþi ºi
judecaþi de toatã lumea cu justã mãsurã.

Congresului Internaþional al Culturii Române, Timiºoara
Aula festivã a Academiei Române � filiala din Timiºoara a gãzduit, vineri, 15 mai a.c. deschiderea primului Congres

Internaþional al Culturii Române cu tema �Unitatea limbii ºi a culturii române�, în prezenþa Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Ioan, Arhiepiscopul Timiºoarei ºi Mitropolitul Banatului ºi a preºedintelui Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop.
Cuvântul de deschidere a aparþinut acad. Ion Pãun Otiman, preºedintele filialei Timiºoara, care a mulþumit tuturor
cercetãtorilor ºi profesorilor care s-au dãruit activitãþii de cercetare cultural-ºtiinþificã.

Preºedintele Academiei Române a susþinut conferinþa cu tema: �Cultura românã ºi dimensiunea istoricã în Banatul
medieval�. De asemenea, pentru cã ziua de 15 iunie reprezintã un reper important pentru cultura noastrã naþionalã,
a menþionat ºi rolul lui Mihai Eminescu, al marilor noºtri poeþi ºi scriitori, istoria, cultura ºi limba românã. Pãrintele
Mitropolit Ioan a vorbit despre �Unitatea prin culturã ºi credinþã�, evidenþiind cã unirea românilor are ca fundament
rugãciunea lui Iisus ºi a fiilor unui neam. �Hristos s-a rugat ca toþi sã fie unul, ºi binecuvinteazã unitatea în care
iubirea transcende aceastã cifrã�. Realizarea unitãþii unui popor nu este doar rezultatul unor acþiuni politice, militare
ºi diplomatice, ci este ºi rodul rugãciunii lui Hristos ºi a fiilor unui neam. În plen, prof. univ. dr. Criºu Dascãlu,
cercetãtor la Institutul de Studii Banatice �Titu Maiorescu�, a prezentat lucrarea Enciclopedia Banatului, volumul
�Literatura�, ediþia a II-a.

La Congresul Internaþional al Culturii române au participat academicieni, reprezentanþi ai diplomaþiei româneºti
ºi ai administraþiei judeþene, europarlamentari, clerici, cercetãtori, profesori, studenþi, precum ºi numeroºi oameni
de culturã din întreg Banatul. Participanþii la eveniment s-au bucurat ºi de expoziþia �Marea Unire reflectatã în
documentele de arhivã�, realizatã de Arhivele Naþionale, Serviciul Judeþean Timiº.

În dupã-amiaza aceleiaºi zile lucrãrile Congresului au continuat pe cele patru secþiuni propuse: Marea Unire, în
perspectivã istoricã; Slova tipãritã, Biblioteci, cãrþi, presã; Biserica, ªcoala ºi Limba; Literaturã ºi Memorialisticã.
Parteneri în cadrul evenimentului au fost Mitropolia Banatului, Universitatea Politehnicã din Timiºoara, Institutul
de Culturã ale Românilor din Voivodina (Serbia), Consulatul General al României la Gyula (Ungaria), Arhivele
Naþionale � Serviciul Judeþean Timiº, Muzeul Naþional al Unirii din Alba Iulia, Uniunea ziariºtilor profesioniºti din
România ºi Asociaþia Românã de Istorie a Presei. (Marian Nencescu)

Eminescu, omagiat la Curtea de Argeº
16 iunie 2018 va rãmâne o zi înscrisã cu litere de aur în istoria culturalã a municipiului Curtea

de Argeº. La aceastã datã în oraºul regal a fost dezvelit un bust al marelui nostru poet Mihai
Eminescu, realizat de sculptorul Radu Adrian, între altele ºi colaboratorul revistei noastre. Realizat
din bronz pe cheltuiala d-lui Ioan Curtean de Hondol, bustul a fost fixat pe un soclu înalt în
parcul din faþa Centrului de Culturã ºi Arte �G. Topârceanu�.

Momentul dezvelirii a fost însoþit de o serie de alocuþiuni, mãrturisiri ºi clipe de revelaþie
artisticã (s-a recitat din Eminescu, s-au interpretat melodii create pe versurile poetului etc.),  la
care au participat oficialitãþi ale localitãþii, precum ºi numeroºi invitaþi (scriitori, oameni de
culturã, publiciºti, animatori ai vieþii culturale) din þarã ºi de peste hotare.

În unanimitate, oaspeþii ºi localnicii au subliniat rolul important (pe care l-a avut în pregãtirea ºi
realizarea acestui de neuitat moment) al domnului academician Gheorghe Pãun, fondatorul ºi redactorul-
ºef al revistei �Curtea de la Argeº�, prin paginile cãreia proiectul a fost popularizat de mai multã vreme.

Dezvelirea monumentului este încã o dovadã � dacã mai era nevoie de ea � a faptului cã
personalitatea ºi opera Luceafãrului poeziei noastre au fost/sunt menite sã dãinuie peste veacuri
ca întruchipãri ale înseºi fiinþei noastre naþionale, a idealurilor acesteia. (Reporter)

Henri Mathias Berthelot, omagiat la Academie
AULA MAGNA a gãzduit o sesiune omagialã, în onoarea Generalului francez Henri

Mathias Berthelot (1861-1931).
Au participat personalitãþi româneºti, membrii ai Corpului diplomatic din þarã,

academicieni româi ºi din strãinãtate, alãturi de invitatul special, prof. univ. J ean Claude
Dubois, nepotul Generalului H.M. BERTHELOT.

A fost prezentã E.S. doamna Michele Ramis, ambasadoarea Franþei la Bucureºti.
Preºedintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop a rostit un cuvânt de suflet, ca

român, ºi istoric, despre rolul generalului Berthelot, în fruntea Misiunii Militare Franceze,
începând cu luna octombrie 1916 (cu o revenire din oct. 1918 - pânã în 4 mai 1919),
caracterizându-l ca �prieten al românilor� dar puþinã lume se mai gândeºte la el! �la
acest strateg, care dotat, a refãcut, a modernizat ºi a instruit trupele armatei, la nivelul
adversarilor, determinând astfel, victoria românilor.�

Pentru toate aceste merite, generalul Berthelot a fost decorat, în epocã cu înalte distincþii
ale statului român, declarat Cetãþean de onoare al României, iar în 1926 a devenit membru de onoare al Academiei
Române.

Înaltul for a decernat, pentru prima datã, Premiul �General Henri Mathias Berthelot�, care i-a revenit profesorului
Jean-Noel Grandhomme, istoric al Marelui Rãzboi, autor al unei biografii a generalului.

O construcþie originalã, sub forma unei Cupole de sticlã, a gãzduit, lângã Biblioteca Academiei, o Expoziþie
cuprinzând documente din epocã, fotografii, imagini ale ostaºilor români pe frontul de la Mãrãºti, Mãrãºeºti, Oituz,
alãturi de care s-a aflat �Berthelot-al-nostru�, cum îi spuneau oamenii!

De asemenea pagini din presa vremii, ziare ºi reviste, care relatau despre victoriile ostaºilor români ºi
francezi,imagini ale familiei regale pe front ºi desigur, imagini de la intrarea triumfalã a OªTIRII Române, în
Bucureºti, în ziua marii victorii, duminicã 18 noiembrie/1decembrie 1918. (Romaniþa-Maria ªtentel)

Moment bolintinean de neuitat
Luni 18 iunie a.c. în grãdina Muzeului Naþionale al Literaturii Române din Bucureºti a avut loc lansarea ediþiei

a doua a volumului �Paznic la pepeni� de Romulus Dinu, fost medic la Bolintin Vale. Lansarea, pregãtitã de
Asociaþia pentru Culturã ºi Tradiþie Istoricã �Dimitrie Bolintineanu� (care a ºi publicat cartea) s-a constituit într-un
binevenit prilej de evocare a Bolintinului de altãdatã � cel în care autorul cãrþii s-a nãscut ºi ºi-a petrecut o bunã
parte din viaþã. S-a prezentat un film documentar, realizat de doi entuziaºti membri ai Asociaþiei amintite, s-a vorbit
despre revista �Sud�, fondatã în urmã cu douãzeci ºi doi de ani de cãtre Constantin Carbarãu ºi continuatã azi într-
o formulã nouã ºi, fireºte, s-au fãcut comentarii pe marginea lucrãrii.

În numerosul public participant am remarcat ºi prezenþa d-lui academician Constantin Bãlãceanu-Stolnici (care a
depãnat câteva amintiri despre doctorul Romulus Dinu), a d-nei academician Maya Simionescu, a fiicei semnatarului
cãrþii lansate, a mai multor scriitori ºi publiciºti � fani ai tinerilor fãuritori de culturã de la Bolintin. (Reporter)



33333

Bucureºtiul literar ºi artistic,  Anul VIII, nr. 7 (82), iulie  2018

ORELE ASTRALE ALE NAÞIUNII

Istoria Unirii românilor (I)
Ioan Lupaº

TEMEIURILE UNIRII
ROMÂNILOR

I

Pãreri puþin lãmurite despre Unirea Românilor. Ea

nu a rãsãrit din dãrnicia vreunei puteri lumeºti, ci dintr-
o tainicã ºi îndelungatã pregãtire istoricã. Temeiurile
ei sunt adânci ºi nezguduite.

De la 1 Decembrie 1918 � ziua în care s-a vestit lumii
prin hotãrârea adunãrii naþionale din Alba Iulia Unirea
tuturor Românilor sub sceptrul Regelui dezrobitor
Ferdinand I � ºi pânã în timpul de faþã fiecare cetãþean al
României întregite a avut prilej sã asculte ori sã citeascã
diferite lãmuriri cu privire la felul, cum s-a înfãptuit
Unirea aceasta, ºi la temeiurile cari îi garanteazã trãinicia.

Nu erau însã ºi nu sunt toate lãmuririle izvorâte dintr-
o cunoºtinþã deplinã a împrejurãrilor, nici dintr-o
neprihãnitã iubire a adevãrului istoric. Unii din cei ce le
dau, mai ales strãinii care nu au vãzut din capul locului
cu ochi buni întregirea româniei, urmãresc scopul de a
înfãþiºa Unirea aceasta aºa fel, încât sã trezeascã în
sufletul celor slabi de înger îndoialã, spunând cã ea nu
ar putea sã fie trainicã sau cã nu ar fi izbânda
neîndoielnicã a vredniciei neamului românesc.

Se întâmplã câteodatã sã auzim astfel de pãreri nu numai
din partea strãinilor, cu gânduri potrivnice, � ci ºi din
partea unor Români cari � deºi socotiþi ca oameni de
ispravã ºi buni patrioþi � nu-ºi vor fi luat osteneala sã
cugete mai îndelung ºi mai pãtrunzãtor, înainte de a fi

rostit pãreri puþin lãmurite cu privire la temeiurile Unirii
naþional-politice a tuturor Românilor.

Unirea naþionalã-politicã de la anul 1918 nu se cuvine
sã fie înfãþiºatã, nici mãcar în parte, ca un dar, coborât
asupra neamului românesc din încrederea ºi simpatia
lumii civilizate, nici ca o alcãtuire întâmplãtoare, rãsãritã
din greºelile duºmanilor de veacuri. Chiar dacã asemenea
greºeli nu s-ar fi sãvârºit niciodatã împotriva românilor
subjugaþi de-a lungul veacurilor de stãpânire ungureascã,
austriacã sau ruseascã, stãpânirile acestea nedrepte ar fi
trebuit sã se dezumfle ºi micºoreze îndatã ce dreptul
tuturor popoarelor de a-ºi croi soarta dupã buna lor
pricepere, a izbutit a se înãlþa la treapta de putere
hotãrâtoare în noua întocmire a aºezãmântului de pace
europeanã. De aceea, Unirea românilor trebuie înfãþiºatã
totdeauna � potrivit adevãrului � ca urmarea fireascã a
unei pregãtiri istorice de sute de ani, în cursul cãrora
acest popor de eroi ºi de mucenici a izbutit sã-ºi apere cu
uimitoare stãruinþã �sãrãcia ºi nevoile ºi neamul�,
rãmânând împotriva tuturor nãvãlirilor barbare ºi
vremelnicelor stãpâniri strãine, în cea mai strânsã
legãturã cu pãmântul strãmoºesc în care, ca într-un liman
de mântuire, ºi-a putut adãposti traiul de-a lungul
vremilor de urgie.

Astfel statul român, întregit în forma lui de astãzi,
trebuie preþuit ca unul din cele mai statornice, având
temeiuri adânci ºi nezguduite în alcãtuirea geograficã
a pãmântului strãmoºesc, în firea poporului român ºi în
trãinicia lui nepilduitã, în legãturile lui sufleteºti întãrite
prin unitatea aceluiaºi grai, aceleiaºi credinþe, aceloraºi
datini ºi obiceiuri, în asemãnarea nedezminþitã a
întocmirilor ºi aºezãmintelor moºtenite din bãtrâni ºi,

mai presus de toate, în puterea moralã a conºtiinþei
naþionale, fãrã de care ar fi ºubrede ºi nesigure toate
celelalte temeiuri.

Sã cercetãm pe rând aceste temeiuri spre a ne putea
da seama de sprijinul adus de fiecare în parte ºi de
toate laolaltã, pentru a întãri clãdirea de unire
naþionalã-politicã a Românilor.

II
Icoana pãmântului românesc. Carpaþii �  osia

pãmântului românesc � cu cele trei
fronturi: moldovean, muntean ºi
transilvan. Rostul Transilvaniei în
mijlocul celorlalte þãri româneºti.
Însemnãtatea Carpaþilor ºi a Dunãrii
pentru pãmântul românesc. Câmpia,
colina ºi muntele au îndrumat
îndeletnicirile poporului.

Pãmântul românesc, având o
întindere de aproape 300.000 km
pãtraþi, se înfãþiºeazã ca unitate bine
închegatã între Dunãre, Marea Neagrã,
Nistru ºi Tisa. Înlãuntrul acestor
graniþe fireºti se înalþã cununa de munþi
a Carpaþilor care au îmbiat poporului
român, prin codrii lor bãtrâni ºi prin
poienile întinse, prielnice locuri de
adãpost în timpurile înviforate, când
însãºi fiinþa lui era ameninþatã, dacã
aºezarea geograficã a pãmântului
strãmoºesc nu i-ar fi pregãtit aceastã
cetãþuie de scãpare. Rostul Carpaþilor
a fost în viaþa poporului român nespus de însemnat,
servind ca leagãn la naºterea lui ºi ca scut ocrotitor
împotriva primejdiilor, care îi ameninþau traiul. Un
geograf francez (Ancel) scrie cã dintre þãrile Europei
Centrale pãmântul cel mai bine rotunjit îl are
România, a cãrei osie o formeazã Carpaþii ºi colinele
din preajma lor, cari au adãpostit neamul românesc
scutindu-l de prea multe amestecuri cu sânge strãin.
Din Carpaþi se întinde la rãsãrit spre lumea ruseascã
frontul moldovean cu pãdurea Bucovinei, cu câmpia
Basarabiei ºi cu stepa Buceagului, spre miazãzi cãtre
lumea balcanicã frontul muntean cu marele drum
comercial al Dunãrii, cu Bãrãganul, cu Dobrogea ºi
cu Marea, iar spre apus cãtre pusta ungarã coboarã
frontul transilvan, izbindu-se aici de suiºul maghiar.
Pe toate aceste trei fronturi se pot gãsi într-o fireascã
îmbrãþiºare cele trei temeiuri ale pãmântului
românesc: muntele, colina ºi câmpia.

Tainica lui putere de viaþã a stat în ajutor poporului
� orfan adeseori de cârmuitori � spre a-ºi întocmi lupta
de apãrare împotriva vrãjmãºiilor felurite, folosindu-
se de toate înlesnirile ce-i puneau la îndemânã
adãposturile din poienile ºi crângurile Carpaþilor. Din
cuibul acestor munþi ocrotitori s-au întins spre ºes,
încetul cu încetul, ºi la apus ºi la rãsãrit ºi la miazãzi,
roiuri de ciobani ºi de oºteni împânzind Banatul ºi
Criºana, dând ajutor la întãrirea Munteniei ºi a
Moldovei, pentru ca mai târziu ºi cartea româneascã
sã plece tot de aci în drumul ei de cucerire treptatã a
cugetelor ºi de închegare a simþirilor într-o puternicã
voinþã obºteascã.

În acest prielnic cadru geografic, îmbrãþiºat de
Dunãre, de Mare, de Nistru ºi de Tisa, Transilvania
este, dupã cum arãta rãposatul geograf Gheorghe
Vâlsan, partea cea mai de frunte a pãmântului
românesc, întrucât ea are aºezarea înaltã a unei
întãrituri apãrate de jur împrejur, la toate graniþele,
de atâtea alte þãri româneºti ca Banatul, Criºana,
Maramureºul, Bucovina, Moldova, Basarabia,
Dobrogea, Muntenia ºi Oltenia.

Toate acestea numai împreunã cu Transilvania
înfãþiºeazã o unitate geograficã ºi economicã deplinã.
Transilvania nu a fost plãmãditã de Ziditorul a toatã
fãptura ca o þarã de margine, cum era pe vremea când
fusese alãturatã cu sila Austro-Ungariei, ca a cincea
roatã la un car cu doi cârmaci ºi ca o moºie de
chivernisit pentru scopuri strãine de interesele ei. Cu
toate cã se sileau din rãsputeri cârmuitorii de atunci
sã-i îndrume viaþa ºi dezvoltarea economicã spre
Apus, ea a rãmas totuºi în legãturi neîntrerupte cu
viaþa economicã a Þãrilor Române mai mult decât cu
a pustei ungare, din centrul ei fiind drumul spre

Dunãre sau spre Marea Neagrã cu mult mai scurt decât acela,
care i se îmbia s-o punã în legãturã, cu Marea Adriaticã pe la
Fiume.

Transilvania a fost menitã prin însãºi aºezarea sa geograficã
sã aibã un rost central, nicidecum unul de margine. De aceea
câtã vreme teritoriul ei lipsea din organismul politic al
României, Regatul avea o înfãþiºare atât de nefireascã, precum
ar fi douã braþe întinse într-o duioasã aºteptare, sau � dupã
cuvântul unui învãþat geograf francez (De Martonne) � era o
þarã cu centrul în afarã de teritoriul, în care întâmplãrile
istorice o aºezaserã, o þarã cu o cumpãnã geograficã
nestatornicã. Numai Unirea de la 1 Decembrie 1918, rostitã
în adunarea naþionalã de la Alba Iulia, a fãcut ºi din Regatul
Român o þarã cu temelii aºezate în chip statornic ºi pe care
un scriitor german (Höpker) o numeºte �icoana celei mai
rotunjite închegãri armonice�.

Dacã ar fi lipsit din mijlocul
pãmântului românesc osia Carpaþilor,
soarta poporului ar fi fost îndrumatã
ºi ea cu totul altfel. Despre þara
Egiptului se zicea în vechime cã ar fi
fost un dar al Nilului. Despre
România s-ar putea spune cu drept
cuvânt, cã e un dar al Carpaþilor ºi
al Dunãrii. Aproape jumãtate din
pãmântul ei face parte din regiunea
munþilor, unde se gãsesc cele mai
vechi ºi mai temeinice sate româneºti,
unde s-au putut pãstra în goana
veacurilor cele mai curate tradiþii ºi
obiceiuri populare, scutite de
pãgubitoare înrâuriri strãine. Iar
Dunãrea, spre care priveºte cealaltã
jumãtate a pãmântului românesc, a
avut ºi ea rost însemnat în trecutul
poporului nostru, dupã cum va trebui
sã-l aibã ºi în viitorul lui, chemându-
l sã iasã în largul Mãrii, spre a-ºi

încerca norocul ºi priceperea în felurite întreprinderi,
aducându-l în legãturã cu alte neamuri, servindu-i ca drum
de comerþ ºi întãrindu-l cu un fel de cingãtoare mãiastrã. Nu
fãrã pricinã e preamãrit acest rege al râurilor prin cunoscutele
versuri:

Dunãre, mamã viteazã,
De când lumea, stã de pazã
Mã apãrã, mã-ntãreºte
Mã încinge ºi mã creºte...

Fãrã Carpaþi ºi fãrã Dunãre anevoie s-ar putea înþelege ºi
tãlmãci trecutul poporului român care, mânat de neistovita
lui putere de stãpânire a ogoarelor, s-a întins cu plugul ºi cu
sapa spre locurile mãnoase din câmpie, iar cu turmele sale
nenumãrate a cutreierat malurile Dunãrii, ale Mãrii, ale
Nistrului ºi ale Tisei pânã departe, dincolo de aceste ape de
hotar. Nici culmile Carpaþilor, nici valurile Dunãrii n-au putut
alcãtui însã graniþe de despãrþire, nici piedeci de neînlãturat
între fraþii de acelaºi sânge.

Acest pãmânt românesc e binecuvântat de Dumnezeu cu
toate darurile cele mai felurite, cu munþi înalþi ºi câmpii
întinse, cu codri bogaþi ºi cu glie roditoare din belºug. În
mãruntaiele lui se pãstreazã nesfârºite comori de sare, fier,
aur, argint, petrol, cãrbuni, gaz metan ºi tot felul de ape
minerale cu putere tãmãduitoare de boli. De o parte bogãþia
minunatã a pãmântului strãmoºesc, de alta aºezarea lui tocmai
în drumul neamurilor nãvãlitoare � �în calea rãutãþilor�, cum
scrie cronicarul � au trezit, din cele mai vechi timpuri ºi pânã
în pragul zilelor noastre, pofta multor seminþii de oameni,
care au nãvãlit aci vremelnic pentru pradã, ori au izbutit sã
se aºeze statornic, pentru chivernisealã.

Câmpia, colina ºi muntele au îndreptat pe cãi deosebite
dezvoltarea poporului, obiºnuindu-l a se îndeletnici în
locurile roditoare de la ºes mai mult cu plugãria, iar în cele
muntoase cu pãstoritul ºi cu felurite ramuri de industrie ca
lemnãritul, mineritul º.a. Þinuturile de la ºes, mai în drumul
nãvãlirilor strãine, au dat adeseori prilej locuitorilor bãºtinaºi
sã vinã în atingere cu diferiþi strãini, dintre care unii s-au
contopit în mulþimea poporului român, alþii au pãrãsit locurile
cucerite vremelnic ori au rãmas aci pãstrându-ºi pânã în
timpul de faþã firea ºi obiceiurile proprii.

Dupã potolirea nãvãlirilor, când începu a se însenina din
nou orizontul Daciei lui Burebista, Remaxos ºi Decebal,
urmele smeritelor întocmiri strãvechi din nordul ºi din sudul
Carpaþilor, din nordul ºi din sudul Dunãrii au ieºit treptat la
ivealã, servind drept temelie pentru înjghebarea unor aºezãri
mai cuprinzãtoare, cum au fost marile voievodate: al
Transilvaniei, al Munteniei ºi al Moldovei. Acestea s-au
sprijinit toate trei, de-a lungul veacurilor, pe nezdruncinata
temelie a românilor de baºtinã.

Ziarul emigraþiei române din Franþa, despre
recunoaºterea �Consiliului Naþional al Unitãþii
române�

Urmare în numãrul viitor
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DIALOGURI CULTURALE ªI CONSEMNÃRI LA KM 0

A consemnat Florentin Popescu

F.P.: Sã revenim la oile noastre � literatura. Prin ce
apreciaþi cã se singularizeazã creaþia dumneavoastrã
în spectrul naþional al culturii?

R.L.: Prin concepþie, stil, filozofie (finalitate).
CONCEPÞIA: creaþia literarã trebuie sã transmitã valori
umane, etice, estetice, educative, culturale. Mai simplu,
SÃ SPUI CEVA NOU, la care cititorul sã mediteze ºi sã
creeze la rândul lui, sã-l reþinã ºi sã-l transmitã mai
departe. În alt plan, cartea trebuie sã fie concentratã pe
idee, restrânsã la maxim 200 de pagini, pentru a fi adaptatã
la lumea grãbitã de azi, sã poatã fi þinutã în mânã ºi,
eventual, sã încapã în buzunar sau în poºetã. În privinþa
STILULUI, prefer tehnica abruptã, fãrã floricele ºi fãrã
trãncãnealã care sã umfle volumul. Pentru a ajunge la
Crucea de pe Caraiman, n-aº ocoli pe la Sinaia ºi nici
prin Azuga, ci aº lua pieptiº linia verticalã. Aº gãsi
metaforele în florile de colþ, în abilitatea escaladãrii ºi
echilibrul caprelor negre pe tãiºul stâncilor. Romanul
meu, Ginere pe viaþã sau Pentru cã te-am iubit nespus,
femeie!, începe astfel: �În afarã de ce ai pe tine, cu ce
mai vii în casa mea?�... �Din pãcate, nu mai am nimic�...
�Atunci, aici va trebui sã munceºti din greu ca sã-þi câºtigi
mâncarea ºi adãpostul.� Romanul Execuþia se deschide
tot abrupt: �Când ultimul dangãt al clopotului din turla
bisericii, din noaptea Învierii, se împrãºtiase peste sat, se
auzi un rãgnet ca de fiarã înjunghiatã.� FILOZOFIA: ideea,
tema, subiectul. Cinstea, onoarea, demnitatea, curajul,
sacrificiul, generozitatea, eroismul. În romanul Povestea
Cristinei pun în atenþia cititorului CURIOZITATEA
umanã gratuitã, fãrã un motiv temeinic, care duce la o
tragedie pe viaþã (protagonista vrea sã-ºi vadã copilul pe
care, la naºtere, a acceptat sã-l dea spre înfiere unei femei
strãine, fãrã ca mãcar sã-l fi vãzut. Dupã 17-18 ani admirã
mândreþea flãcãilor de vârsta pe care trebuie sã o aibã ºi
cel pe care îl cedase). Cade în patima curiozitãþii
necontrolate de a-l cãuta ºi de a-l vedea. N-a conºtientizat
dezastrul pe care l-ar putea declanºa. Nu e mitul Evei.
Acela e pueril ºi nemotivat. Divinitatea, creatoarea Evei,
nu-i putea da o pedeapsã ca cea a alungãrii din Rai,
destinând-o morþii. O avea aºa cum a creat-o, supusã
curiozitãþii, deci pãcatului iniþial. Curiozitatea Cristinei
de a-ºi vedea progenitura e mai omeneascã decât lãcomia
de a încerca gustul mãrului din pomul oprit. Pentru cine
era pus pomul acolo, dacã nu pentru oameni?

F.P.: Cum apreciaþi proza româneascã contemporanã?
R.L.: Cu mici excepþii, mediocrã ºi submediocrã,

abundenþã de maculaturã care îneacã valorile. Trei
prozatori importanþi avem la zi: ªtefan Mitroi, Dan Lungu
ºi Varujan Vosganian, care nu ºi-au scris însã Cartea Vieþii,
dar mai au timp. Dinspre bãtrâni, doar Dumitru Popescu,
cu al sãu roman, O voce pateticã ºi feroce, a mai stârnit în
ultimul an un interes aparte. Ceilalþi doi mari seniori,
Dumitru Radu Popescu ºi Nicolae Breban, rãmân statui
vii ale literaturii române.

F.P.: Rãmãseserãm la... boierie.
R.L.: N-am boierit. Ar fi însemnat sã nu fac nimic ºi sã

mã lãfãi în confortul lãsat de înaintaºi. Dimpotrivã.
Îmbrãþiºasem în proiectele mele cealaltã semnificaþie a
termenului de boier: sã las ceva în urma mea, ca valoare
perenã. Am admirat la clasa boiereascã, aºa subþire cum
fusese ea în Þãrile Române, latura aristocraticã ºi
patrioticã, generozitatea ºi faptele istorice despre care
citeam în literatura clasicã. �Boierii de pe Valea Motrului
erau scãpãtaþi, dar îºi þineau rangul boieresc pânã la capãt:
culturã, maniere, învãþãturã, dãrnicie. La chemarea lui
Tudor Vladimirescu, ºi-au lãsat averile în mâinile slugilor
ºi s-au înrolat în rândurile pandurilor, pentru salvarea
patriei�, citeam ºi mã înfioram de emoþie, în Amintirile

doamnei Artemiza Creþeanu, ultima urmaºã a acelor
boieri olteni-gorjeni de la începutul secolului al XIX-
lea... Nu eu mi-am autoatribuit epitetul. Prima datã l-am
aflat scris în cartea de evocãri a domnului Nicolae
Fruntelatã, fost redactor-ºef al Scânteii Tineretului,
despre colegii lui: �Boier Lal�. ªi nu pentru cã aº fi fost
mare stãpânitor de pãmânt ºi nici de cirezi de boi...
Probabil pentru cã mã purtam ca atare. De 1 martie nu le
dau colegelor sau prietenelor mele tinichele de plastic
pe post de mãrþiºoare, ci mici bijuterii cu ºnur, zodiace,
cruciuliþe, inimioare etc., pe care le vor pãstra în caseta
lor cu amintiri.

Tendinþa spre distincþie þãrãneascã o aveam în familie.
În registrul cu botezuri ºi cununii de la biserica din sat,
un strãbunic, Adam Lal, apare la 1800, de cele mai multe
ori, ca naº. Cu siguranþã pentru cã o fi fost ºi bogat, dar ºi
generos. Bunicul dinspre tatã era singurul din sat care, în
documentele vremii, se semna cu numele mic în faþã:
Iosif Lal. Ca ºi ceilalþi din familia lui � Nicolae Lal, Ioan
Lal, Gheorghe Lal. Aºadar, boiereºte. (Restul se semnau
ungureºte, cu numele de botez la urmã, cum observa
Nicolae Iorga în cartea sa, O cãlãtorie în Ardeal ºi Þara
Ungureascã la 1906). Bunicul îºi impusese voinþa pe
care ºi autoritãþile i-o respectau.

F.P.: La ce proiecte vã referiþi?
R.L.: Trei la numãr. 1. Sã las o bazã de pornire în viaþã

nepoþilor mei. Carol, Maria ºi Flavius, elevi la Viena, au
deja casele lor, pentru cã pãrinþii lor, artiºti lirici, sunt ºi
ei în situaþia boierilor de pe Valea Motrului, în 1821:
sacrificaþi pe altarul artei. Bifat ca realizat. 2. O operã
literarã închegatã ºi originalã, cca. 5.000 de pagini,
pentru posteritate. 3. Un aºezãmânt social în satul Bocºari
(denumirea literarã a localitãþii natale, Porcurea-
Vãliºoara), care sã-l salveze de la pieirea geografic-
administrativã, prin depopulare: un orfelinat pentru
copiii abandonaþi. Va fi denumit Ocrotiþii lui Iisus.

De la ficþiune la realitate
Celebrul meu personaj-erou, Pavel Bocºereanu � din

romanul Viaþa ºi moartea Vânzãtorului de fructe de
pãdure sau Pentru onor la general: FOC! (nume deseori
schimbat în exercitarea profesiei sale), gãsit abandonat,
la naºtere, pe pragul bisericii din Bocºari ºi care s-a trezit
la viaþã în orfelinatul Ocrotiþii lui Iisus din Ardealul de
Nord � va avea un corespondent în realitatea imediatã.
În acest proiect am investit foarte mult. Las trei vile cu
confort total pentru 35-40 de copii ºi personal de îngrijire
� douã, terminate la cheie, una, în curs de finalziare �, pe
care le pun la dispoziþia autoritãþilor judeþene cu atribuþii
în materie. Orfelinatului i-ar fi afectate cca. 25 ha de
terenuri agricole, pentru aprovizionare-întreþinere pe
termen lung. Totul în perspectiva speratã cã o bunã parte
dintre interni vor rãmâne dupã majorat în sat ºi îl vor
recupera aºa cum a fost el de veacuri � o vatrã a bunãstãrii
ºi a traiului sãnãtos, într-o naturã generoasã. Dupã
finalizarea investiþiei ºi încredinþarea ei cãtre autoritãþi,
cu forme legale, eu mã voi retrage, mulþumit, în panteonul
familiei din crângul de brazi ºi mesteceni din fundul
grãdinii de la numãrul 64. Cu o rezervã: nu am încredere
cã autoritãþile legale � începând cu primarul comunal,
preocupat doar de propria lui îmbogãþire, ºi terminând
cu cele judeþene � se vor ridica la nivelul visului ºi
dãrniciei mele.

Neagu Udroiu

Nu ai ce face, aºa se vede

el, Ion Andreiþã, descifrabil:
dizolvat în firiºoare de luminã
ºi umbre ale amprentei de gând.
Prin urmare, cu microscopul
electronic la îndemânã
procedezi la inventarierea ºi
încerci decriptarea pe îndelete
a paginilor trimise cãtre
biblioteci (�Amprenta unui

gând�, Ed. UZP, 2018)
O colecþie de icoane decupate din întinderea ogorului

românesc sunt capitolele acestei cãrþi de publicisticã-ºi
consistente inserþii lirice - compusã dupã mãsurãtori de
clepsidrã ce i-au drãmuit harul, programul ºi sentimentele.
Andreiþã se vrea el însuºi, încã odatã, rostind stãri de
veghe consumate în contact cu anotimpuri ademenitoare
din propria-i existenþã. Din dragul de locurile natale s-
au desenat trimiterile înfãºurate în borangic ºi tighelite
cu ºabac parfumat la satul de câmpie de unde a pornit în
lume, la Romanaþii împovãraþi de istorie, la Oltenia in
integrum. Simþi cum scriitorul a evitat aºezatul la masa
de brad înainte de a se fi mixat ca lumea în retorte venite
de departe, de pe la daci, probabil, substanþe chimice de
conþinut mirific, poveºti ameþitoare, legende, rãbufniri
de inefabil, personaje date parcã jos de pe pereþi de
bisericuþã creºtinã, aºezate acolo cât sã mijloceascã drept
credincioºilor comunicarea tãinuitã cu stãpânii Cerului.

Au rãmas la vedere emoþionantele descrieri de locuri,
personaje duse cãtre nemurire de fapta lor binecuvântatã.
Când simte nevoia, condeiul cautã oameni de ispravã pe
te miri unde, poate la Negoieºti sau Olteniþa, de ce nu în
rafturile de bibliotecã unde fãrã ºovãire stã la taifas cu
maeºtri ai genului ori cu �pãlmaºi ai condeiului� abia
instalaþi în carlinga pregãtitã sã-i ademeneascã spre
tãriile gloriei.

Þãranul român este un Petrache Lupu de la Maglavit,
binecuvântat sã stea de vorbã cu Dumnezeu, fie ºi ca
metaforã imaginea devine copleºitoare, iar palma acestui
predestinat pentru trudã ºi neputinþe cât va avea de trãit,
aratã ca un petic desprins dintr-un incunabul predestinat
sã trãiascã pânã la sfârºitul Lumii.

Sã nu ne mire veneraþia verbului aºternut pe coala albã
cu gândul de a ajunge la noi când Ion Andreiþã se referã
la Eminescu. Drumul spre înþelegerea Poetului a început,
sunt sigur, în punctul de pe harta Europei numit Perieþi ºi
s-a încãrcat de polen în sãlile de la liceul slãtinean
�Greceanu�, dovadã trimiterile pline de evlavie la adresa
dascãlilor scoºi în calea sa de un destin grijuliu în a-l
feri, pe cât posibil, de deºertãciuni. Militar fiind, Andreiþã
a þinut sã ajungã împreunã cu alþi colegi de cãtãnie la
Ipoteºti, în altarul supravegheat de îngerii ºi sfinþii cu
aureolã aparte din bisericuþa unde cineva, din negura de
vremi, rosteºte aceleaºi tânguioase chemãri. Va putea fi
vãzut scriitorul slãtinean ajuns la Paris, mergând an de
an în apropierea Sorbonei, pentru a pune împreunã cu
Lia, o floare la statuia Poetului, imaginatã de Ion Vlad.

Va mãrturisi adulaþia pentru Luceafãr de câte ori va avea
prilejul.

Un plin de vibraþie poem se scrie sub ochii noºtri în
paginile cãrþii dedicate de autor mãrturisirilor despre �cea
dintâi carte a neamului�. Trãirile faþã în faþã cu istoria
românilor din toate timpurile au ceva din rostirile proprii
momentelor de spovedanie în apropierea altarului. De
aici ºi construcþiile de fraze, încrezãtoare în legãtura
noastrã cu trecutul, stropite cu sfinþenie, aducãtoare de
recunoºtinþã, mândrie de calibru înalt, pioºenie, dorinþã
ºi legãmânt de neuitare. Mersul sãu în vetre de rememorare
obligatorie a sensurilor unor cuvinte precum Decebal,
ªtefan cel Mare, Mihai Viteazul, Al. Ioan Cuza, Mãrãºeºti,
Alba Iulia, Arhivele Vaticanului sunã testamentar, cu
propria-i implicare: Sã nu uitãm!

Am vãzut ºi eu, la Louvre, acea statuie cu miros de
tãmâie de Nil-Scribul egiptean. Un bãrbat de abanos
insensibil la paºii noºtri prin preajmã-i, un ins cu ochi de
antracit privind atent la evenimentul în desfãºurare ori
deja consumat, cu grija, cu îndatorirea de a-l încredinþa
paginii de papirus la îndemânã. El nu va mai fi demult
pe astã lume dar truda lui va sta la îndemâna celor
interesaþi.

Asta mi se pare mie cã urmãreºte cartea cea nouã de
publicisticã semnatã de poetul Ion Andreiþã. Poate asta
vroia sã ne avertizeze prin titlul celui dintâi volum de
versuri semnat de el: �Minunea de a trãi�. O minune pe
care nu ai voie s-o iroseºti. Un înþeles pe care l-a asimilat.
Paginile sale au identitate de papirus.

INSCRIPÞII  PE  SUPORTURI  DE  PAPIRUS

Romulus Lal

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

transcenderii în imaginarul
bãtrâneþii creatoare� (II)

Urmare din numãrul trecut

Seniorii literaturii noastre
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SCRIITORI DE IERI, SCRIITORI DE AZI

Poemele  lunii  iulie

Îmi sunt atât de strãin
M-am surprins

înjurând ºi blestemând zgomotele,
þinându-mã încleºtat de un scaun
din paie de fum.
Doamne, câtã vânare de vânt
ºi câte insulte împrãºtiate ca alicele
într-un vânat.
Ce-i spun copilului
care am fost
ºi care a visat sã fie?
Nici plânsul nu mai e al meu,
nu mai vine
sã stropeascã seminþele bune.
Îmi sunt atât de strãin
c-ar trebui sã mã nasc din nou,
dintr-o mamã nãscutã din nou
într-un alt timp,
într-un cu totul ºi cu totul alt timp.

De la capãt
Timpul încurajeazã rugina,

asmute haita microorganismelor
asupra tuturor, fãrã alegere,
stârneºte praful pentru a întuneca
oiºtea carului mare,
oxideazã gândurile,
pânã ºi pe cele mai îndrãzneþe,
se aºeazã pe pupilele strãlucitoare
ale studentelor de la medicinã
ºi rãreºte pãrul bãrbaþilor,
strãpunge platoºe de oþel
ºi devoreazã þeasta lui Yorick
pânã la ultimul fir de calciu.
Oºtirea aceasta perfidã
pânã dincolo de perfidia
unui perfid de profesie
atacã piramidele, le danteleazã,
le patineazã, le înnobileazã,
pentru a le prãbuºi
ºi n-are odihnã,
s-a rãspândit de pe pãmânt
în întreaga noastrã galaxie,
a trecut ºi dincolo
ºi dupã ce va devora totul
se va surpa într-o altã lume
ca s-o ia de la capãt,
mereu de la capãt,
fãrã odihnã,
de la capãt.

Coman Sova,

(n. 16 iulie 1872, com. Miroslava, Iaºi �
d. 13 noiembrie 1914, Iaºi)

BALUL POMILOR

Cu legãnãri abia simþite ºi ritmice, încet-încet,
Pe pajiºtea din faþa casei, caiºii, zarzãrii ºi prunii,
Înveºmântaþi în haine albe se clatinã în faþa lunii,
Stând gata parcã sã înceapã un pas uºor de menuet.

Se catã ram cu ram, se-nclinã, ºi-n urmã iarãºi vin la loc,
Cochetãrii ºi graþii albe, ºi roze gesturi, dulci arome
Împrãºtie în aer danþul acesta ritmic de fantome,
Ce-aºteaptã de un an de zile minuta asta de noroc.

Ce e de spumã sus pe ramuri se face jos de catifea,
ªi astfel umbrele cãzute pe pajiºte par mantii grele
Zvârlite de dãnþuitorii ce au rãmas numa-n dantele,
În parcul legendar în care s-a prefãcut grãdina mea.

Pe gura scorburilor, vântul plecat a deºteptat un cânt,
ªi-nvoalte mâneci horbotate se-ntind uºoare sã salute
Preludiul acestei stinse ºi dulci orchestre nevãzute,
ªi-apoi cu reverenþe pomii s-au înclinat pân� la pãmânt.

Ghirlãnzi de flori îi leagã-n treacãt ºi-un arc sub fiecare
ram
Bolteºte-albastre perspective, sub care alte cete ninse
Coboarã pe pãmânt din ceruri, venind cu candele aprinse
Sã facã ºi mai albã noaptea acestui alb epitalam.

Aºa-s în clipa asta toate, dar mâine albii cavaleri,
Despodobiþi de-atâtea graþii, ce le-mprumutã luciul lunii,
Vor deveni ce-au fost de-a pururi: caiºii, zarzãrii ºi prunii,
Banalii pomi din faþa casei, ce-i ºtiu de-atâtea primãveri.

PUTEREA AMINTIRII

Ne vom aduce aminte de toate pân� la urmã,
O, draga mea... ªi dacã viaþa nu se curmã
Ci stãruieºte încã închisã în morminte �
Atuncea ºi acolo ne vom aduce aminte!

Inertã de-ar sta mâna pe veci, ºi gura mutã,
Ca douã negre peºteri ce-arar îºi împrumutã
Ecoul fãrã voie ºi cântã în furtunã, �
A noastre douã inimi cânta-vor împreunã.

De nu va vrea ce-i nobil în noi ºi ce-i luminã
Sã-ºi aminteascã, totuºi, aceea ce-a fost tinã
Va tremura, cãci pururi argila modelatã
Pãstreazã urma mânei de care-a fost sculptatã.

Oricum, pânã la capãt aminte ne-om aduce,
ªi oricât de departe destinele ne-or duce,
Mereu ºi pretutindeni, oricând ºi oriºiunde,
Când mi-oi suna eu lanþul, al tãu îmi va rãspunde.

MAGHERANII

Au înflorit iar mãgheranii ºi n-a prins nimene de veste.
ªi-acum se trec, cum trec pe lume atâtea vieþi ce pânã

la moarte
S-ascund în numãrul mulþimei ºi umilite stau deoparte,
Cum sta între surori sfioasa cenuºãreasã din poveste.

Tãcuþi ºi triºti, se trec în tainã, cu fruntea în pãmânt
     plecatã,

ªi nici o mânã cãtre dânºii nu se întinde ca sã-i rumpã,
Cãci fetele aºa-s fãcute ca sã le placã haina scumpã
ªi ei, sãrmanii, n-au nimica sã poatã-ademeni o fatã.

Dar cum mor formele spre searã ºi creºte luna fãrã veste,
Un miros blând, cum nu e altul, pãtrunde-atât de cald

ºi dulce,
Cã fetele, uitând de noapte ºi cã e ceasul sã se culce,
Rãmân pânã târziu pe gânduri, oftând cu dor lângã

   ferestre.

Ofteazã fetele, ºi nu ºtiu, a doua zi de dimineaþã,
Când se coboarã în grãdinã, cã-n biata floare cenuºie
Ce se ascunde umilitã, e-atât parfum ºi poezie...
ªi mãgheranii mor în tainã cum au trãit întreaga viaþã...

ÎN GRÃDINÃ

Miresme dulci de flori mã-mbatã ºi mã alintã gânduri
 blânde...

Ce iertãtor ºi bun þi-i gândul, în preajma florilor
plãpânde!

Râd în grãmadã: flori de nalbã ºi albe flori de mãrgãrint,
De parc-ar fi cãzut pe straturi un stol de fluturi de argint.

Sfioase-s bolþile spre sarã, ºi mai sfioasã-i iasomia:
Pe faþa ei neprihãnitã se-ngânã-n veci melancolia
Seninului de zare stinsã, ºi-n trandafiri cu foi de cearã
Trãiesc mâhnirile ºi plânge norocul zilelor de varã.

Atâtea amintiri uitate cad abãtute de-o mireasmã:
Parcã-mi arunc-o floare roºã o mânã albã de fantasmã,
ª-un chip bãlan lâng-o fereastrã rãsare-n fulger ºi

se stinge...
De-atuncea mi-a rãmas garoafa pe suflet ca un strop

de sânge

Ca nalba de curat odatã eram, ºi visuri de argint
Îmi surâdeau cu drag, cum râde lumina-n foi de mãrgãrint,
ªi dulci treceau zilele toate, ºi-arar dureri dãdeau ocoale...
Ah, amintirile-s ca fulgii rãmaºi uitaþi în cuiburi goale!

CEASURILE

În oraºul unde-am stat
Ani ºi ani, când creºte
Liniºtea pe înserat,
Turn cu turn vorbeºte.

Turn cu turn socoate rar,
Vieþei numãrate:
Clipele ce se-ntorc iar
În eternitate.

Bate-ntâi un ceas sfios
Cine ºtie unde,
ªi-n târziu auzi din jos
Altul cum rãspunde.

Cântã liniºtea, ºi-acum
Altele rãmase,
Se-ntâlnesc grãbite-n drum,
ªi cad peste case.

Cad, ºi-apoi rãsunã iar
Supt bolþi aºa clare,
Parc-arunci într-un pahar
Cu mãrgãritare.

Cad, ºi-apoi, scãpând din nou,
Pânã se distramã,
În zadar câte-un ecou
Când ºi când mai cheamã.

Vin apoi la geamul meu,
ªi cu note pline
Bat, pân-în târziu mereu,
Sã le-aud mai bine.

Sã le-aud, sã socotesc
Când bat noaptea-ntreagã,
Câtã vreme prãpãdesc
De când îmi eºti dragã!

Dimitrie Anghel

CURCUBEUL

Ce schimbãtoare e la munte
Lumina; cât ai scãpãra,
Un curcubeu a-ntins o punte
Din casa mea pân� la a ta.

ªi-un gând, un gând nebun
îmi vine!
� Aºa-s poeþii uneori �
Sã mã avânt pânã la tine
Pe puntea asta de culori.

Cu fruntea de lumini brãzdatã
Sã urc tãriile cereºti
ªi, când nici nu te-aºtepþi, deodatã
Sã-þi bat cu degetu-n fereºti�

Dar când sã urc, frumoasa punte
S-a dãrâmat, � º-acuma norii
Au tras perdeaua cãtre munte:
Nebuni sunt, Doamne, visãtorii!
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CONSEMNÃRI

Pe Calea Victoriei, în preajma bisericii Kretzulescu,

marele magazin �Muzica� se aflã astãzi pe locul de unde
pleca spre strada Câmpineanu, o stradelã pitoreascã din
vechiul Bucureºti, �Pasajul Român�.

Prin anii �50 am prins ºi eu un fragment al acestei
relicve bucureºtene, zãbovind la un anticariat unde a
lucrat ºi ultimul mohican al vechii bresle, cel care
deprinsese meseria, copil fiind, de la unchiul sãu, un
faimos membru al breslei.

Am prins ultimele secvenþe ale Pasajului, aºa cum la
Paris am apucat sã pãºesc o ultimã porþiune a acelui

Impasse Ronsin, unde meºterul Costache din Gorj fãurise
pãsãrile mãiestre strãlucind solar.

Avem ºi acum în Bucureºtiul secolului al douãzeci ºi
unulea câteva Pasaje. Vizavi de Telefoane este Pasajul
englez, care cândva strãbãtea pânã în Academiei. Astãzi
destul de pãrãsit, cu câteva locante muribunde ºi o curte
interioarã în care s-ar fi putut turna filme ale
neorealismului italian.

Mai spre bulevard întâlnim pasajul Victoria cu
cârciumi anoste ºi diferite alte spaþii nedefinite, inclusiv
la subsol, iar mai încolo Comedia, dupã numele sãlii cu
plafon glisant (operã a arhitectului Christafi Cerchez) ºi
pasajul Majestic (dupã numele hotelului) care a ocupat
ºi locul fostului �Muzeu al Teatrului Naþional�, pãstorit
de inimosul Gheorghe Franga. Apropo, când va ieºi din
hibernare muzeul omonim promis în gigantica clãdire a
TNB? La capãtul dinspre Podul Mogoºoaiei era celebrul
studio foto �Julieta�, la care se pozau mai toþi oamenii
importanþi, inclusiv Casa Regalã. ªi mai era ceva înspre
vechea ºi bãtãtorita arterã a Mogoºoaiei � librãria �Cartea
Rusã�, o construcþie insularã între Comedia ºi �Savoy�-
ul de peste drum, clãdire care a dispãrut într-o noapte,
dupã ce pe la începutul anilor �60 ne-am regãsit obârºia
latinã.

Mai exista Pasajul Blanduziei, pe Academiei, vizavi
de Bancã, astãzi un maidan devenit ad-hoc parcare cu
un �euroi pe orã�, Pasajul Francez din preajma Curþii
Vechi ºi Pasajele acoperite Villacrose ºi Macca, construite
în 1891, dintre Poliþia Capitalei ºi Banca Naþionalã,
cândva raiul �Consignaþiilor� cu obiecte de artã, de vis,
astãzi pline ochi de fotoliile café-barurilor frecventate
de un tineret� studios�

Din pãcate, pasajele Capitalei nu reprezintã nici acel
Vittorio Emanuele al doilea milanez, cu a sa cruce
acoperitã în care marile firme de modã se înghiontesc,

nici budapestanul corespondent, de o mare eleganþã a
magazinelor protejate de sticla coloratã a acoperiºului,
nici Pasajul Jouffroy cu braserii, anticariate ºi galerii de
artã, nici cu alte multe construcþii de acest fel, unele de
cea mai modernã facturã rãspândite pe glob.

Pe la 1860, dupã ce Podul Mogoºoaiei se primenise
dupã acea podire cu lemn de stejar prin pardosealã din
piatrã, începutã din vremea domniei lui Grigore Ghica
IV, tapiþerul Peter Friedrich Bossel, cumpãra de la Pericle
Ghica, locul în pantã din coasta bisericii Kretzulescu.
Amenajase o intrare elegantã în pasaj, îl lãrgise în aºa
fel, încât dintr-o simplã uliþã sordidã cu tarabe înghesuite,
devenise un spaþiu comercial cu prãvãlii �mai ca lumea�,

iar la etaj gãsindu-se camere de închiriat. Încã ºi mai
mult boltise pasajul cu sticlã, ceea ce oferea un confort
vizitatorilor ºi comercianþilor, aºa încât parcurgerea
treptelor plate ºi cu pas mic se fãcea comod. Ploaia ºi
ninsoarea nu stânjeneau. Era curat ºi se întreþinea uºor
de praf ºi nu era noroiul de altãdatã. Ba mai mult, tapiþerul
a fãcut chiar ºi o salã de teatru, aºa cã pasajul era cunoscut
sub numele de �Pasajul Bossel� sau �Pasajul Român�.

În afara menirii sale comerciale pasajul a servit
decenii ºi pentru întâlniri de bârfã, de politichie sau de
tainã, pentru cei ce nu frecventau �Capºa� sau
�Oteteleºanu�, de aceea a funcþionat sloganul:

�Aici e precum spun unii,
Mititelul Bucureºti.
Cãrturarii ºi nebunii,
În Pasaj îi întâlneºti�.
Prin 1856, când se considerã a fi luat naºtere pasajul,

Consiliul comunal al Bucureºtilor stabilea pentru un
pasaj o lãþime de pânã la doi stânjeni, care sã fie destinatã
doar pietonilor.

Din cartea �Istorie bucureºteanã� a celebrului
istoriograf ºi medic Nicolae Vãtãmanu (decedat la seismul
din 1977, în blocul �Nestor� de pe calea Victoriei, când
s-au pierdut comori ale vastei sale biblioteci) aflãm cã la
începutul  Pasajului era �pieptãnarul� Hotsch care cu
vestita sa galanterie atrãgea protipendada, vizavi era
librãria lui Ioanid, cel ce avea ºi întinsa grãdinã Ioanid,
situatã pe Polonã, din care astãzi a rãmas parcul ce-i
poartã numele ºi cartierul de vile elegante dimprejur.

În pasaj întâlneai cãmãtari, fanþi, primadone, sirene
marºande care se foiau la �drum de searã�, fauna aceasta
multicolorã se afla fie la plimbare, fie la birturi, fie în
tripouri cu perdele verzi, ateliere �de tras în pozã�, de
coafurã, croitori mai pricepuþi în a ciunti din material,
dar ºi un atelier de �metacromotipie� care livra tablouri
tipãrite în ulei. Florin Colonaº

Mititelu� Bucureºti din Pasajul Român
Vraja Micului Paris

�Pasajul Român� în 1935

�Pasajul Bossel� sau �Pasajul Român�

Aici a avut loc expoziþia de picturã a lui Fidelis Valº,
iar la numãrul 7 a locuit Nicolae Grigorescu. Au fost ºi
redacþii de ziare: �Românul� lui C.A. Rosetti, �Reforma�,
�Informaþiuni bucureºtene�, �Cimpoiul�, �Proprietarul
Român�, �Ghimpele� în redacþie apãrând la un anumit
moment ºi conu� Iancu Caragiale, revista devenind apoi
�Nichipercea�.

Erau ºi tipografii cum ar fi aceea a �Lucrãtorilor
Asociaþi� unde va funcþiona Petre Ispirescu. Prin pasaj
erau oaspeþi obiºnuiþi: Haºdeu ºi Odobescu, Bolliac,
Papazoglu, N.T. Orãºanu, V.A. Urechia, Pantazi Ghica,
Ion Ionescu de la Brad, Depãrãþeanu ºi Nicolae Filimon

care în �Nenorocirile unei slujnice� a ilustrat momente
petrecute în cafeneaua Briol, stabiliment cu jocuri de
noroc dupã model parizian. Ah, pãcãnelele de azi!...

În contrapartidã cu �Misterele Parisului� de Eugène
Sue se lanseazã seria: �Misterele Bucureºtiului� de Gh.
Baronzi sau �Misterele din Bucureºti� semnatã de I.M.
Bujoreanu ºi �Misterele mahalalelor� de N.T. Orãºanu,
iar la �Teatrul cel Mare�, Iorgu Caragiale juca în
�Misterele din Pasaj�.

ªi lui Alecsandri i-a inspirat Pasajul versuri, ce-i drept
în francezã:

�Dans cette ville où le pavage
Fait le bonheur du genre humain,
Il est un célè passage
Appelé �Passage Roumaine�.
Atmosfera nocturnã era cât se poate de efervescentã.

Cheflii, beþivii, oameni care câºtigaserã sau pierduserã
bãnuþi, cãutãtori de marºande binevoitoare, vardiºti în
post, zeflemisiþi de unii afumaþi, veniþi de la spectacolul
unde în piese lui Anestin, haiducul Jianu rostea:

�Trage podul mai la vale
Cã-þi trântesc un glonþ în ºale,
Trage podul mai la drept,
Cã-þi trântesc un glonþ în piept!...�

Totul fremãtând pânã când mijeau zorile ºi ciclul
vieþii cotidiene se reînnoda mai vârtos�
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La deplina
maturitate
artisticãIon Rosioru

Dupã mai multe cãrþi de poezie, apãrute între 2011 ºi 2016 (Lanþuri, Reverie

albastrã, Ecou de rubin, Lacrima cu multe c(k)arate, Talazuri, Nomade, La est de
tine), un roman de dragoste (Clipa de adevãr) ºi trei cãrþi de prozã poliþistã (Asasinul
a fost prins în zori, Crima de la ora zero ºi Promisiunea de joi), Gina Zaharia
(n.1963, comuna Brãneºti, judeþul Buzãu), ajunsã la deplina maturitate artisticã,
semneazã, iatã, o nouã carte carte de poeme, Perseide (Editgraph, Buzãu, 2017).

În primele 12 poeme ale cãrþii, poeta se adreseazã, fie confesându-se, fie urmãrind-
o cu gândul, unei prietene, Ana, care poate fi concomitent ºi alter-ego-ul mai curajos
al autoarei. Aceastã Anã, sintezã a tuturor Anelor celebre din literatura românã ºi
universalã, întruchipeazã curajul, înfruntã riscul, se lasã purtatã de absolut ºi îºi
asumã sacrificiul, în timp ce naratoarea romanului epistolar în versuri e mai raþionalã
ºi mai cu picioarele pe pãmânt. Temerara prietenã întreprinzãtoare i-a lãsat în grijã
o grãdinã, �cu douã veri mai încolo, cu un trandafir ce emanã miresme� ce ajung
pânã la stãpâna stabilitã, întru tatonarea norocului, dincolo de ocean, într-o þarã
care n-o vede, precum ºi fântâna ostoitoare ºi dragostea mistuitoare (Ana (I). Oarbã).

Sunt puse faþã în faþã, contrastiv, douã lumi distincte: a naratoarei, cu realitãþile
ei monotone ºi precumpãnitor banale (secetã, toamnã, dor pustiitor) ºi a celei plecate
ºi cantonate într-un vis care e al tuturor posibilitãþilor. De o parte iubirea ºi setea de
absolut, de altã parte nostalgia ºi tristeþea generatã de neîmpliniri ºi aºteptãri (Ana
(III). Cafea în doi).  Discursul cvasiepistolar e unul despre visuri ºi spulberarea lor,
despre amãrãciunea scrâºnitã de cel care eºueazã: �toate promisiunile tale s-au
zdrobit ºi au luat-o la vale� (Ana (V). Fire de pelin). Procesul clonãrii e departe de
a fi fost unul punctual: o altã femeie îi uzurpeazã identitatea naratoarei pe aceastã

axã a dedublãrii: �Am uitat sã-þi spun, Ana, o femeie îmi imitã  miºcãrile,/ se
îndrãgosteºe de tot ce mi-e drag/ ºi pare cã ºtie tabieturile noastre. Evitã sã mã
priveascã în ochi,/ dar îi simt umbra cum se leagã de mine� (Ana (VI). Comori).
Întâlnim ºi o imagine  satului românesc pustiit în ani din urmã, cu frumoasele lui
tradiþii rarefiate îngrijorãtor, dorul dupã vremurile apuse avivându-se neîncetat:
�Curând vei ajunge în satul tãu. E înconjurat de furnici,/ au umplut urmele carelor
în care truda nu urcã niciodatã./ Mai ºtii, Ana, ºtergarul bunicii?/ Era mereu plin cu
duminici ºi fluturi./ Dar braþele mamei le simþi?/ O lacrimã de dor umple pârâul din
faþa casei./ Niciun strigãt nu încape în vãzduh. Niciun strigãt,/ toate mã strâng
precum bocancii ostaºilor cu rãni în piept./ Toamna îmi trimite un cântec. E timpul
sã scriu despre tine� (Ana (IX). E timpul sã scriu despre tine).

Ploile de stele, adicã perseidele, îndeamnã la reverie ºi umplu sufletul de tristeþi
indicibile. Cãderile lor solitare trimit la ideea de moarte, dar ºi de decor feeric:  �în
curând perseidele vor sparge/ întunericul/ câteva vor poposi în calendarul tãu./ Sã
fii acasã, vor veni pe uºa dinspre soare,/ þi-au promis cã vor intra în camera unde
scrii poeme de dragoste./ Astfel se sfinþesc tãcerile� (Ana (X). Perseide).

Autoarea îºi imagineazã întoarceri ale cuplului la natura edenicã atotãmãduitoare
ºi întru totul reconfortantã ºi face, cu acest prilej utopic, elogiul simplitãþii
generatoare de fericire adevãratã (ni s-a mai spus). Ea nu oboseºte sã evidenþieze
magia dragostei tainice ºi irepetabile ºi care dã coerenþã universului pe care-l încarcã
cu sãrbãtori fãrã sfârºit (magicianul). Sufletele îndrãgostiþilor se contopesc paroxistic
ºi se separã doar spre a-ºi lua noi elanuri ale regãsirii mistuitoare (ºi tu).

Frumuseþea de o intensitate pasionalã a versurilor acestei poete puternice ºi
dezinvolte te poartã cu gândul la Cântarea cântãrilor ºi foarte greu îþi înfrângi
pornirea de a tot cita, cu încântare, din ele. Sau: �Mã îmbrac în ºoaptele tale unde s-
au agãþat de pereþii inimii/ altele au rãmas într-un aisberg,/ mereu m-am întrebat/
cum sã-mi ascund la sân aurul tãu brut/ în care o pasãre îºi pãstreazã cântecul/ mai
presus/ decât toate bogãþiile lumii� (cayman). Iubirea e proiectatã la scarã cosmicã,
mereu ºi mereu într-un aspirat punct de întâlnire ºi de echilibru al contrariilor
cardinale: aer/pãmânt; adânc/înalt, aproape/departe, secundã/veºnicie, rug încins/
frig polar, luminã/tenebre, alb/negru, cântec/tãcere, secetã/ploaie, stare pe loc/galop,
ger siberian/junglã homericã etc. Existã în aceste poeme un motiv al tabloului, al
fotografiei, al picturii odihnitoare, unde forþele corozive ale timpului sunt anihilate
ºi unde îndrãgostiþii nu mai îmbãtrânesc niciodatã (poemul cu ochi negri, la cinã,
etc.). Îndrãgostiþii trebuie sã-i dea fiecãrei zile ceea ce este al ei, mãcar atât cât
aceºtia sã nu simtã în chip dureros presiunea timpului (cãmaºa de luni). Iubirea se
cere neîncetat reinventatã în aºa fel încât combustia ei sã nu se diminueze nicio
clipitã ºi nicio intemperie sã n-o doboare: �mâine dimineaþã te voi trezi sã bem o
cafea la nisip/ cu soarele pe umãr/ vom învãþa marea sã cânte/ sã plângã/ sã râdã/ sã
danseze/ sã cearã/ ºtiu în adâncuri un pian ºi trandafiri acvatici/ legenda spune cã
sunt iubiri înecate de dor/ sã le dezlegãm lanþurile// peste câteva zile va fi potop/
vom înota prin apã vie unul în pieptul celuilalt/ vom îmbrãca fulgere în cãmãºi noi
le vom hrãni cu silabe/ sãlbatice/ iar noaptea asta/ noaptea asta se va furiºa dupã
oraºul/ ars de luminã� (lasã noaptea asta). Întreaga fire ia parte ºi se lasã antrenatã
în ritualul iubirii: þigara de dor devine cometã; ultimul copac înþelept urcã dealul;
marea poate fi îmbrâncitã sub aripa unui vultur; izvorul vinovat de neliniºti e
dezbrãcat de torþe; bulevardele agaþã felinare în copaci; un vulcan se plimbã pe
pãmânt; satele îºi plimbã cojoacele în ierni desprinse din tablouri etc.

Perseide este, de departe, cea mai bunã carte de poeme din cele scrise pânã la
aceasta datã de Gina Zaharia, poetã demnã de toatã consideraþia pentru avântul ei
metaforic, ca ºi pentru frazarea poeticã amintind-o, pe alocuri, pe cea a altei
buzoience inconfundabile: Viorica Rãduþã.

�Fiecare lucrare, indiferent de proporþii, care îºi propune sã valorifice aspectele

ºi dimensiunile creaþiei românilor din Banatul sârbesc este deosebit de importantã,
valoroasã, pentru fiinþa comunitãþii româneºti� Mai toate datele despre noi,
accesibile la un mod mai relevant, relaxant, promovate în diferite contexte, þin de
istoria contemporanã, ceea ce e nedrept faþã de perioada de pânã la anul 1945 (ºi nu
mã refer doar la compartimentul literar al istoriei literare, al creaþiei literare scrise
sau orale), nu pentru cã pânã aici nu s-ar fi întâmplat nimic, ci pentru cã existã prea
puþine momente consemnate, însã ºi interesul pentru a le elucida lasã de dorit. Nu
avem cercetãtori devotaþi acestei cauze�.

Cu acest gânduri ºi aprecieri ale domnului Nicu Ciobanu începe o foarte
interesantã carte care ne-a parvenit de la prietenii noºtri din Serbia: �Lumina�.
Contribuþii monografic-bibliologice de Ioan Baba (Editura Libertatea, Panciova,
2016). Autorul nu este altul decât cel mai îndreptãþit istoriograf sã scrie monografia
revistei al cãrei redactor-ºef este ºi care a fãcut din aceastã publicaþie un punct de
reper pentru toþi cei care au comentat/ comenteazã ori vor comenta în viitor revistele
europene de limbã românã.

�Lumina� apare de peste ºaptezeci de ani, se autointituleazã �revistã de literaturã,
artã ºi culturã transfrontalierã� ºi se prezintã într-o þinutã artistico-graficã demnã

de toatã lauda, având un conþinut pe mãsurã, cu articole ºi ilustraþii semnate de
autori importanþi, recunoscuþi ca atare în domeniile lor de activitate.

De-a lungul celor ºapte decenii ale existenþei sale, �Lumina� � editatã de casa
de presã ºi editurã �Libertatea�, care a iniþiat-o ºi a patronat-o, s-a dovedit a fi,
practic, inima românitãþii din þara vecinã ºi prietenã � ceea ce, de altfel, se reliefeazã
în cuvântul introductiv, unde citim: �Lumina în bunã parte a reuºit sã coaguleze
vibraþiile creative, sã cultive ºi sã pãstreze spiritul de edificare ºi valorificare a
literaturii, artei ºi culturii în sensul larg al cuvântului, mai mult decât necesare unei
colectivitãþi care, însã, din pãcate, nu a fost tentatã ºi nici pregãtitã sã le îmbrãþiºeze.
Urmare acestei stãri sunt pete negre pe chipul identitãþii noastre culturale�.

Colateral, revista �Lumina� a iniþiat Colocviile �Lumina�, de o mare diversitate
tematicã, unice în felul lor, fiindcã sunt singurele care au atras/atrag �interesul
asupra preocupãrilor, vitalitãþii sau sterilitãþii spaþiului intelectual românesc�.

Dl Ioan Baba ºi-a asumat o muncã dificilã, fiindcã sã cercetezi o arhivã de
ºaptezeci de ani, sã-i descoperi valoarea ºi semnificaþiile documentelor pe care le
conþine iar mai apoi sã le aduci în faþa cititorilor într-o formã monograficã exactã,
concisã ºi lãmuritoare nu stã la îndemâna oricui. Autorul prezentei cãrþi, cu o atenþie
distributivã lãudabilã, atotcuprinzãtoare, ºi-a conceput lucrarea într-o manierã
originalã, depãºind cu mult tipicul ºi schema clasicã a unor monografii (fie ele ºi
de reviste). Prin felul în care a fost gânditã ºi prin aria ei de cuprindere lucrarea d-
lui Ioan Baba este într-o mare ºi bunã mãsurã ºi o istorie a literaturii ºi miºcãrii de
idei din comunitatea românilor din Banatul sârbesc. Spunem asta întrucât autorul,
mergând pe firul cronologiei impusã de materialul avut la dispoziþie, dar fãcând, în
plus, ºi veritabile incursiuni în biografia celor despre care scrie (poeþi, prozatori,
critici literari, artiºti plastici º.a.) a reuºit sã dea la ivealã o carte vie, plinã de
evenimente ºi de personaje care au însemnat/înseamnã mult pentru comunitatea
românilor din Serbia. La tot pasul impresia pe care ne-o lasã este aceea cã deºi
fatalitatea istoriei i-a fãcut sã trãiascã dincolo de graniþele þãrii-mamã, totuºi românii
din Banatul sârbesc au putut, au ºtiut sã se lupte pentru pãstrarea identitãþii lor
etnice ºi culturale.

Iatã ºi cele câteva mari capitole în care dl Ioan Baba ºi-a grupat textele: I,
Începuturile literare dupã cea de a doua conflagraþie mondialã; II, Redactorii
bijutieri ai revistei �Lumina�; III, Atelier artistic alternativ, Colocvii ºi simpozioane
internaþionale �Lumina�; IV, Sala cu portrete; V, �Colecþia Lumina� � Bibliografie.

Gânditã ºi elaboratã cu profesionalism, cu acribie filologicã, lucrarea d-lui Ioan
Baba cuprinde, alãturi de informaþiile propriu-zise, o iconografie pe cât de bogatã
tot pe atât de sugestivã în ce priveºte obiectivul urmãrit. Ea este alcãtuitã din portrete
de scriitori ºi artiºti, de redactori ºi publiciºti, din fotografii de la amintitele colocvii
(ºi nu numai), din coperte, afiºe, desene, în fine din alte contribuþii grafice care
dau o notã de vivacitate în plus întregii cãrþi.

Privitã în ansamblul ei, monografia d-lui Ioan Baba ni se înfãþiºeazã ca un adevãrat
spectacol, desfãºurat de-a lungul a ºapte decenii, al fenomenului literar ºi cultural din
banatul sârbesc. Un spectacol menit nu numai sã placã ºi sã convingã, ci ºi sã se
circumscrie cu brio celuilalt spectacol mai larg, european ºi universal al spiritualitãþii.
Aproape cã nici nu gãsim cuvintele de laudã suficiente ºi potrivite pentru a-i mulþumi
autorului pentru acest frumos ºi original dar cultural pe care ni l-a fãcut.

Semnificaþiile ºi
mesajul unei
monografiiFlorentin Popescu
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CONSEMNÃRI

UN JURNAL CULTURAL NEW  YORK � EZ

Ioan N. Rosca,

Prin noua sa carte, Un

alt jurnal New York-ez,
referitor la anul 2015 ºi
publiat la Editura Rawex
Coms în 2017, Theodor
Damian ne dezvãluie o altã
faþetã a personalitãþii sale
complexe ºi prodigioase.
Profesor de filosofie, eticã
ºi sociologie  la
Metropolitan College din
New York, fondator, din

1993, al Institutului Român de Teologie ºi Spiritualitate
Ortodoxã ºi al Bisericii Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel din
acelaºi oraº, unde ºi oficiazã pentru românii din diaspora,
cercetãtor în domeniul teologiei, Theodor Damian este ºi
un sacerdot al literelor: poet, critic literar, memorialist,
fondator ºi conducãtor al cenaclului �Mihai Eminescu�,
fondator ºi director al revistei Luminã linã/Gracious Light,
prin care stabileºte o punte de comunicare între scriitorii
români din þarã ºi cei din America, publicându-i deopotrivã.
Acest �alt jurnal�, aºa cum menþioneazã autorul sãu în
Prefaþã, este de alt fel faþã de cel din 2014 ºi apãrut la
Editura Eikon în 2016, � nu atât prin listarea activitãþilor
zilnice, cât prin comentarii la multiple articole din ziare ºi
reviste în românã ºi englezã la care sunt abonat ºi care în
mare parte constituie baza subiectelor pe care le dezvolt
în lucrãri prezentate apoi la congrese ºi simpozioane
internaþionale...�Aºadar, ne aºteptãm sã fim în prezenþa
unui jurnal cultural ºi, finalmente, adicã la sfârºitul lecturii,
ne dãm seama cã am ºi fost, dar nu în genul acelui  Jurnal
de idei al lui Constantin Noica, ci prin multitudinea de
întâmplãri consemnate, aparent deconcertante, dar
selectate pentru semnificaþia lor, din care se configureazã
câteva leitmotive, caracteristice unui om de culturã. De
aceea, nu voi zãbovi asupra unor reflecþii filosofice sau
teologice ale autorului pornind de la lecturile sale, ci voi
trece în revistã principalele activitãþi �listate�, în mãsura
în care cele mai multe dintre ele au ºi un substrat cultural.
Ele se referã la activitatea profesionalã, ºtiinþificã, literarã
ºi publicisticã a autorului, din care se poate contura ºi un
profil al omului Theodor Damian.

Mai întâi, într-o ordine stabilitã ad-hoc, din motive de
expunere, pentru cã autorul, fireºte, nu face nicio
prioritizare,  despre activitatea de preot paroh al Bisericii
ortodoxe române �Sf. Apostoli Petru ºi Pavel� din Astoria,
New York, pe care a fondat-o în 1993, aflãm cã aceasta
presupune ºi preocupãri administrative, cu o Adunare
Generalã, cu un Raport anual de activitate etc., dar, mai
cu seamã, oficieri din suflet la sãrbãtoririle religioase,
despre care noteazã � a fost o încântare�, �a fost minunat�,
cu lume multã, �eu obosit ºi fericit�, sau, în cazul unei
participãri restrânse, �dar slujba, atmosfera intimã au fost
extraordinare�. Nu o datã, au loc ºi sãrbãtoriri laice dupã
slujbã, ca Balul Mãrþiºorului, cu �mulþi copii ºi tineri,
costume naþionale româneºti, decorarea pereþilor cu
covoare ºi prosoape româneºti� etc.

Despre activitãþile din facultate, autorul jurnalului
menþioneazã zilele de seminarii ºi cursuri, �luni, marþi ºi
miercuri, clase, intens, ca în prima sãptãmânã de ºcoalã
din semestrul de varã�, cu �patru cursuri ºi douã seminarii
(pe sãptãmânã)�, dupã care, la sfârºit de iulie, examenele
de sfârºit de semestru, cu studenþii sãi: �O sã fiu copleºit.
Sper sã nu fiu.� Apoi, ca ºi la Bucureºti, ºi la New York
cel ce profeseazã în învãþãmântul superior e sufocat de o
serie de sarcini birocratice, dintre care profesorul, fãrã sã
se lamenteze, le consemneazã probabil pe cele mai
cronofage.  �Joi am fãcut raportul de activitate academicã
pentru College pe lunile februarie-martie-aprilie.�
�Lucrez la patru programe de cursuri pentru facultate
care trebuie predate la decanat pânã plec ºi la actualizarea
CV-ului meu� (cu Claudia care culege totul ºi pune în
format) care trebuie predat pânã la sfârºitul lui iulie.�
�Dar pe 2 octombrie trebuie sã depun la decanat la mine
la facultate raportul meu anual cu privire la predare,
cercetare, publicisticã, ºi serviciu în cadrul college-ului,
ºi încã lucrez la acest proiect, lung ºi dificil.� �În sfârºit,
azi la ora 4:00 PM, cu o orã înainte de predare, am reuºit
sã trimit la decant raportul meu anual de activitate, în
trei mari secþii: predare, cercetare cu activitãþi
profesionale ºi serviciu în comitetele facultãþii ºi ale
colegiului. Cam 30 pp.�

Învãþãmântul superior presupune, însã, ºi cercetare, ºi
lucrãri publicate, ºi, desigur, documentare. În continuarea
notei despre raportul anual �lung ºi dificil�, profesorul-
cercetãtor adaugã: �În paralel încerc sã pregãtesc o serie
de lucrãri de-ale mele pentru un volum solicitat de o
editurã din Germania (în englezã). Lucrãri academice,
prezentãri la diverse conferinþe internaþionale.� Participã
la mai multe congrese, conferinþe, simpozioane din USA
sau din strãinãtate, dintre care se detaºeazã Congresul
anual de Studii medievale de la Kalamazoo,
Universitatea Michigen, la care participã de mai mulþi

ani, conducând ºi sesiunile pe care le organizeazã în
cadrul Congresului, ºi conferinþa ISCSC (International
Society for the Comparative Study of Civilizations) de
la Rio de Janeiro (din 11 iunie- 17 iunie), unde a prezentat
o lucrare despre Post-Modernism ºi la care a primit
invitaþie ºi pentru urmãtorul an.
Iatã ºi ce citeºte pentru studenþi:
�Pentru clasele mele citesc
articole despre tehnicile predãrii,
despre emigraþia din USA ºi din
Europa, despre introducerea
multiculturalismului în
programele (syllabi) de cursuri în
general ºi în cele de psihologie ºi
consiliere în special (predau în
semestrul 5 un curs de consiliere
ºi în semestrul 6 unul despre
etnicitate, rasã ºi emigraþie) º.a.�
Theodor Damian este nu numai
un cititor asiduu ºi un publicist
prodigios, ci ºi un stimulator al
cercetãrii ºtiinþifice, ca editor al
revistelor �Symposium� (în limba
englezã, din 1994), apãrutã sub
egida Institutului Român de de
Teologie ºi Spiritualitate
Ortodoxã,  ºi �Romanian
Medievalia� (din 2001), în care
publicã lucrãrile conferinþelor
anuale de la Kalamazoo.

Dacã autorul jurnalului nu ne oferã detalii despre
geneza lucrãrilor lui literare, în speþã a poeziilor sale,
aflãm în schimb care îi sunt lecturile în domeniu, strâns
legate de contribuþiile lui în domeniul criticii literare.

Scriitorul citeºte multe reviste de literaturã, unele primite
din þarã, multe cãrþi de poezie sau prozã, sau ºi de alt
gen, ºi nu numai româneºti, ale literaþilor de aici sau din
diaspora, ci ºi strãine, în englezã sau în francezã. Cu
generozitatea care îl caracterizeazã, dar ºi metodic, cu
program, pentru a oglindi revuistic actualitatea literarã
ºi a face sã circule ºi sã se impunã noile apariþii,  prezintã
personal în revista �Luminã linã� multe din cãrþile
lecturate. Dupã cum menþioneazã, în nr. 3/2015 al revistei
are, pe lângã o meditaþie, ºi ºapte cronici de carte, toate
de autori români. Unele cãrþi, pe care le cunoaºte înainte
de editare, beneficiazã ºi de prefaþã din partea sa.

Prin revista Luminã linã, pe care o difuzeazã în multe
þãri, Theodor Damian contribuie în mod susþinut la
cunoaºterea reciprocã a scriitorilor români din diaspora
americanã ºi a celor din România, prezentându-le,
deopotrivã, poezii, prozã, cronici etc. Aflãm date
interesante ºi despre naºterea frumoasei reviste Luminã
linã în 1996, prin decizia lui Theodor Damian de a o
înfiinþa ca o continuare a unui Buletin liturgic, spiritual,
cultural sãptãmânal,devenit insuficient,  pe care,
precizeazã autorul, �l-am înfiinþat ºi publicat (eu cu
Claudia exclusiv) la înfiinþarea parohiei în aprilie 1993�.
Iniþial, revista a apãrut lunar, dar, adunându-se prea mult
material, necesitând mult timp pentru selecþie ºi citire,
editare, tehnoredactare etc., dupã câteva luni a hotãrât
sã aparã trimestrial. Pentru a înlãtura orice echivoc
privind rolul pe care l-a avut în  înfiinþarea revistei, al
cãrei director este din 1996, adaugã: �Pe drum, în aceastã
evoluþie, de la început l-am inclus în redacþie pe M. N.

Rusu, prieten al meu, fapt care nu înseamnã cã el a
înfiinþat buletinul, revista, cenaclul etc., aºa cum se pare
cã vrea sã clameze ºi, evident, prin efortul Bisericii ºi al
meu personal, financiar vorbind, nu al lui, am menþinut
apariþia revistei, iatã, timp de 20 de ani cu perfectã

consecvenþã.�
Theodor Damian faciliteazã ºi

promoveazã aceeaºi cunoaºtere
reciprocã a scriitorilor români
despãrþiþi de Oceanul Atlantic ºi  prin
intermediul cenaclului �Mihai
Eminescu�, în care, în fiecare an, zeci
de scriitori care ajung din România
la New York sunt invitaþi sã-ºi lanseze
cãrþile, la fel ca ºi cei din diaspora. În
2015 ºi-au prezentat scrierile ºi autori
mai puþin cunoscuþi, ca ºi nume
consacrate, cum ar fi Doina Uricariu,
Aurel Sasu, Maria Muguraº Petrescu
(cãsãtoritã Vnuk), Mihai Gãlãþanu,
gazetarul Cartianu ºi alþii.
Amfitrionul þine la corectitudinea
aprecierilor (dojenind ºi iertând
prieteneºte ºi pãrinteºte pe doi dintre
colaboratorii apropiaþi pentru unele
atitudini umorale) ºi la menþinerea
prezentãrilor la un nivel elevat (unui
poet, M.G., punându-i condiþia de a
nu citi din textele lui pornografice).

O altã cale de strângere a legãturilor
literare româno-române o constituie ºi venirile anuale
ale lui Theodor Damian în þarã, primãvara, în martie
(uneori ºi vara, în august),  când organizeazã ºi Zilele
revistei Luminã linã, în fiecare an în altã localitate, prilej

de întâlniri cu vechi ºi noi cunoºtinþe
ºi, oricum, de noi colaborãri la
revistã.

Aºa cum se potriveºte unui jurnal,
mai ales atât de dens, exprimãrile
sunt concise, lapidare, autorul
dovedind o mare capacitate nu numai
de a reþine întâmplãri semnificative,
ci ºi de a le reda cât mai economicos,
în substanþa lor, fãrã instanþieri de
prisos ºi adausuri subiective. Modul
în care este conceput jurnalul nu-i
permite autorului sã-ºi etaleze
talentul narativ, bãnuit, dar puþin
explorat. O vizitã la Editura Ralucãi
Tudor, Rawex Coms, unde avea o
plachetã de versuri, este fixatã în
datele ei principale: �Acolo erau vreo
33 de scriitori pentru cã apãruse
numãrul curent (lunar) al
Bucureºtiului literar ºi artistic ºi în
fiecare lunã când apare, gazda ºi
redactorul ºef Florentin Popescu
convoacã o adunare de celebrare.
Fiecare aduce ce poate (vin, mâncare)
ºi se celebreazã. Foarte frumos.� O
întâlnire de o tensiune extraordinarã,
cu lupii, noaptea, într-o pãdure de
lângã Bear Mountain, în care se afla
împreunã cu soþia ºi fiul, Andrei, este
relatatã prin câteva elemente

exterioare: �deodatã am auzit toþi trei un urlet de lup
urmat de urletele mai multor lupi. ªi nu departe de noi.
Am început sã ne grãbim, apoi sã fugim. Apoi am mai
auzit urletele ºi ni s-a pãrut cã erau mai aproape. Noroc
cã Andrei avea o lanternã ºi cu ea mai puteam vedea pe
copaci semnele pentru a ºti pe unde sã mergem. E greu
de descris prin ce am trecut. �  Abia când s-au vãzut în
parcare, �am considerat cã am fost norocoºi, ca sã nu
spun cã am fost salvaþi prin minune.�   Despre o dublã
crimã pasionalã, care l-a afectat pe un scriitor româno-
american, noteazã doar atât la aflarea de la acesta a
teribilei veºti: �Incredibil. Stare de ºoc.� Evident, din
asemenea însemnãri concentrate, rãzbate ºi o anumitã
stare psihologicã, generatoare de diferite reflecþii, care
nu ne mai sunt comunicate. Autorul se lasã furat (voit)
doar de pasiunea unor interpretãri filosofice ºi teologice,
la care, însã, nu mi-am propus sã mã refer.

Sunt instructive ºi referinþele critice (selective) care
însoþesc jurnalul propriu-zis, ºi datele bio-bibliografice
adiacente ale pr. prof. univ. dr. Theodor Damian.

Un alt jurnal New York � ez ne convinge, încã o datã, cã,
prin neobosita sa activitate de scriitor ºi om de culturã
angajat în afirmarea creaþiilor literare româneºti, îndeosebi
prin revista Luminã linã ºi cenaclul �Mihai Eminescu�,
Theodor Damian a trasat ºi a întreþinut exemplar, de peste
20 de ani, un pod literar ºi cultural peste Oceanul Atlantic
între scriitorii români de aici ºi cei de dincolo de ocean,
pe care istoria literaturii noastre nu are cum sã nu-l reþinã
ca pe un monument însemnat ºi impunãtor.

Popas la Gura Râului (Sibiu), dupã lansarea revistei Luminã linã la
Bistriþa. În imagine: Liviu ªoptelea,  Florentin Popescu, Theodor
Damian, George V. Precup, Ioan N. Roºca, Passionaria Stoicescu, Puiu
Rãducanu cu soþia, 2014
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GRUPUL LITERAR �CATACOMBA�

Ion Haineº

Ioan Barbu s-a nãscut la 15 mai 1938, în comuna Corbu, judeþul Olt. A urmat ªcoala primarã la Miroºi-Cãldãraru, la Tãtãrãºtii de Sus ºi la
Deparaþi Hârleºti. Gimnaziul- în comuna natalã. Liceul de Bãieþi Piteºti, actualul Colegiu Naþional �Ion C. Brãtianu�. A absolvit Facultatea de
Filologie, Secþia Românã-Istorie a Universitãþii din Bucureºti ºi Cursul postuniversitar de Jurnalism. Profesor în Bucureºti (1959), apoi în
Teleorman (1962, în urma unui conflict cu secretarul cu propaganda de la raionul de partid Nicolae Bãlcescu). Din 1968 este jurnalist la ziarul
�Orizont� din Râmnicu Vâlcea. În 1990 fondeazã primul ziar independent din România de dupã Revoluþie - � Curierul de Vâlcea�, care
fiinþeazã ºi în prezent. Este directorul Editurii �Antim Ivireanul� ºi preºedinte-fondator al Asociaþiei Culturale ��Curierul de Vâlcea�. Din
2011, organizeazã anual Salonul Naþional de Literaturã ºi Artã �Rotonda Plopilor Aprinºi�. Este organizatorul unor manifestãri culturale de
rezonanþã naþionalã. A publicat în diferite ziare ºi reviste din România ºi de peste hotare: Orizont, Flacãra, Scânteia tineretului, Contemporanul,
Curierul de Vâlcea, Fãclia de Cluj, Curierul literar ºi artistic, Gând Românesc, Bucureºtiul literar ºi artistic, Apollon, Foaia Româneascã,
Destine Literare etc. Este senior editor în colectivul de redacþie al revistei �Destine Literare� ( Montreal, Canada), face parte din colectivul de
redacþie al revistelor �Bucureºtiul literar ºi atistic�, �Gând Românesc� (Alba Iulia) ºi �Cervantes� (Satu Mare).

A primit numeroase premii ºi distincþii literare: Premiul de Excelenþã al Uniunii Scriitorilor din România (Filiala Sibiu), Medalia Omagialã
a Fundaþiei Europene Titulescu, Medalia �Dimitrie Cantemir� a Academiei de ªtiinþe din Republica Moldova, Premiul Internaþional �La

Ginestra�ºi Diploma de Ambasador cultural, atribuite de Centrul Mondial de Poezie ºi Culturã � Giacomo Leopardi� din Recanati-Italia. Este membru de onoare al Asociaþiei
Scriitorilor Români din Canada ºi al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România. Este cetãþean de onoare al oraºului Râmnicu Vâlcea.

OPERA TIPÃRITÃ: Soarele Ortodoxiei (Austria ºi Canada), Vatra Româneascã sub trei episcopi (SUA ºi Canada), Franþa Ortodoxã, O floare cu 21 de petale (Ungaria),
Sub cerul Italiei ( între 1997-2004), Duba din noapte, 2008, 2013, Editura Scrisul Românesc, Craiova, Editura TipoMoldova, Iaºi), Clopote în lacrimi, Editura eLiteratura,
Bucureºti, 2013, Vulturul albastru, Editura Antim Ivireanul, 2013, ediþia a II-a ( românã-italianã), Editura Destine Literare, Canada, 2013, Cãlugãrul de la Sâmbãta,
roman, În faþa glonþului, Sindromul Iuda (2015, 2016), Memoria nu arde, Franþa- Km 0, Îngerii emigraþiei, Drumul spre Bruxelles, în românã ºi francezã, editurile
Conphys ºi Semne, 2005, 2006, Fericiþi sã ucidã, roman, Italia, Pãmântul de acasã, tradus în limba italianã, Editura Conphys, 2010. A mai publicat: Bazar sentimental,
Bâlciul cu amintiri, Îmblânzitorii de ape, Un oraº pe Lunã, Centrul lumii, Constelaþia dalmatã, Cãlãtorie la izvoare (publicisticã ºi eseu contemporan), Fântâna albã
(prozã scurtã), Lauri pentru aleºii mei, Diavolul ºi stewardesa (povestiri), Covrigul din coada câinelui ( eseuri politice).

Cãrþile lui Ioan Barbu au fost prezentate la târgurile ºi saloanele internaþionale de carte din mari oraºe ale lumii, ca ºi din România.

Debutând târziu, în anul 1986, în volumul colectiv

Cãlãtorie spre izvoare, la Editura Eminescu, Ioan Barbu
ºi-a construit apoi, cu rãbdare ºi profesionalism, o operã
bogatã ºi diversã, care numãrã peste patruzeci de cãrþi, pe
multiple coordonate literare: romane, povestiri, reportaj,
interviuri, eseu, memorialisticã, cãlãtorie, istorie ºi criticã
literarã, cronici de artã, poeme în prozã, articole de atitudine.
Scriitor polivalent, el ºi-a manifestat în toate domeniile
puternica personalitate, patriotismul profund, compasiunea
pentru eroii neamului, cei care s-au jertfit pentru triumful
adevãrului, pentru libertate ºi demnitate umanã.

Autorul face undeva o Mãrturisire de credinþã, foarte
importantã pentru înþelegerea scrisului sãu: �În prozele
publicate de-a lungul anilor (multe din ele blitz-uri din
realitate) , eu nu despart inventivitatea de existenþa
concretã. ...Aºadar, povestirile, ca ºi romanele pe care le-
am publicat, sunt croite dupã întâmplãrile reale... aºa cum,
la fel de firesc, sunt numeroase faptele care se revendicã
invenþiei literare, întemeiatã însã pe realitatea cea de toate
zilele�.(Cãlãtor prin Þara Fagilor). Cu alte cuvinte, el
depune mãrturie despre raportul dintre real ºi imaginar.
Opera lui este o îmbinare fericitã între viziunea realistã a
cronicarului, participant direct la diferitele evenimente,
ºi inventivitatea scriitorului. care realizeazã o operã cu
valoare de document social-politic, dar ºi sufletesc al unei
epoci furtunoase. Nimic din ceea ce înseamnã destinul
dramatic al acestei þãri nu-i este strãin. Într-un anume fel,
biografia lui se confundã cu biografia þãrii.

Sã examinãm mai îndeaproape lucrurile. Scriitorul a
plãnuit sã realizeze o amplã frescã, Moartea Roºie, din
care a publicat mai multe romane, printre care Clopote
în lacrimi ºi Vulturul albastru. În primul roman, autorul
descrie, la început, o scurtã istorie a comunei natale,
Corbu, apoi evocã unele amintiri din anii copilãriei,
perioada dramaticã a colectivizãrii. Tatãl sãu, Minicã
jandarmu�, a fost luat noaptea târziu într-o dubã neagrã ,
bãtut, schingiuit cu blestemãþie în beciurile securitãþii
pentru cã ar fi îndemnat sãtenii sã nu se înscrie în
colectivã. La moartea lui, se aude plânsul �clopotelor în
lacrimi�. � Adevãrul fusese ºi el arestat�, spune autorul.

În paralel, antitetic, scriitorul descrie o cãlãtorie a sa
în America, într-o cursã de lux, la secþiunea first class,
unde i se servesc tot felul de bunãtãþi, servit de o
stewardesã superbã, care îi aminteºte de olteanca de 19
ani, pe care o cunoscuse cu mulþi ani înainte. Cu aceastã
ocazie, el cunoaºte diverse personalitãþi, români care au
înfruntat �Moartea Roºie� ºi care-i povestesc
întâmplãrile tragice prin care au trecut în þarã, pentru a
ajunge dupã nenumãrate încercãri în þara tuturor
posibilitãþilor, în þara libertãþii. Cronicarul înregistreazã
toate aceste poveºti ca ºi când ar fi ale lui (de altfel, el
însuºi a trecut prin aceste experienþe de foc) ºi ne oferã
un tablou realist ºi dramatic al unor destine tragice. Avem
astfel imaginea rezistenþei anticomuniste din exil, cu
figurile ei legendare.

Autorul descrie, printre altele, biografia preotului
arhimandrit Roman Braga, intelectual eminent, arestat
ºi închis în 1948, ameninþat cu moartea, pe motive
imaginare, trimis la Canal, apoi eliberat în 1954, cu
domiciliu forþat în Bucureºti. Ioan Barbu aminteºte de
cei patruzeci de cãlugãri de la Mânãstirea Antim ºi
studenþii de la diferite facultãþi din Bucureºti, care au
constituit Rugul Aprins, despre pãrintele Daniil Sandu
Tudor (Alexandu Teodorescu), iniþitorul acestei miºcãri
duhovniceºti ºi spirituale. În anul 1958 pãrintele Daniil,
împreunã cu alte personalitãþi marcante ale spiritualitãþii

româneºti, printre care prof. univ. Alexandru Mironescu,
profesorul teolog Dumitru Stãniloaie, Arsenie Papacioc,
Vasile Voiculescu, acad. Alexandru Elian, scriitorii Paul
Sterian ºi Ion Marin Sadoveanu, Nichifor Crainic,
aparþinãtori ai Grupului de la Mânãstirea Antim , a fost
arestat ºi închis. Acuzaþia a fost de �înaltã trãdare�, într-
un proces formal. Eliberarea a venit în 1964, în urma
unor presiuni politice internaþionale.

Dar cel mai dramatic ºi emoþionant episod al romanului
este cel despre soþii Traian ºi Nadejda Golea, români
basarabeni, eroi legendari, care au cunoscut cele mai
cumplite suferinþe prin închisorile comuniste, dar nu ºi-
au vândut sufletul. Ei au luptat în exil pentru cauza
românilor, deplângând soarta Basarabiei, luatã de ruºi,
ºi a refugiaþilor, nevoiþi sã fugã din faþa ameninþãrilor
care-i aºteptau. Impresionntã este reîntâlnirea celor doi
soþi dupã o separare forþatã de 20 de ani!

În celãlalt roman, Vulturul albastru, autorul evocã
figurile legendare ale unor martiri ai neamului, care s-au
jertfit pentru adevãr ºi dreptate, pentru libertate,
înfruntând teroarea din temniþele comuniste,
inimaginabilele suferinþe ºi umilinþe, fãrã sã-ºi
abandoneze idealurile ºi demnitatea umanã. Eroii
principali ai acestui roman sunt soþii Dumitru Cristea ºi
Tudora Manea-Cristea, eroi emblematici ai acestor
vremuri. Romancierul împleteºte în mod fericit
evenimente istorice cu elemente reale trãite de eroi reali,
din nevoia de a da o mãrturie despre crimele
comunismului, despre tratamentele inumane la care
aceºtia au fost supuºi. Dumitru îºi povesteºte viaþa, el
este într-adevãr un erou de roman. În 1944, absolvã liceul
la Constanþa, apoi, în 1948, Institutul de Mine din Baia
Mare, ca ºef de promoþie, fiind repartizat ca subinginer
la Mina de cãrbune Anina. Nemulþumit de valul
provocãrilor antiromâneºti, se înscrie în Frãþia de Cruce,
ceea ce avea sã-i întunece definitiv viaþa. Pentru el
urmeazã un ºir infinit de suferinþe. Arestat ( în oct. 1948),
bãtut ºi schingiuit în beciurile Securitãþii, judecat ºi
condamnat la ºase ani de temniþã grea pentru �uneltiri
împotriva statului democrat-popular�, ani pe care i-a
executat în infernul de la Aiud.

Evenimentele istorice trãite de eroii cãrþii sunt
dureroase pentru orice român: odiosul Dictat de la Viena
din 30 august 1940, prin care România a fost silitã sã
cedeze Ungariei nordul Transilvaniei, ultimatumul dat
de URSS în 27 iunie 1940, acceptat de guvernanþii
români, prin care au cedat Basarabia, Nordul Bucovinei
ºi Þinutul Herþa, fãrã vreun gest de împotrivire, cedarea
Cadrilaterului, la presiunea Bulgariei ºi Uniunii
Sovietice ºi a Puterilor Axei. Toate acestea au însemnat
represalii ºi umilinþe de neimaginat pentru românii
trãitori în aceste teritorii. Urgie, barbarism, execuþii în
masã, pogrom. Mii de familii româneºti din Transilvania
au fost nevoite sã se refugieze în condiþii umilitoare.
Aceastã dramã au trãit-o ºi pãrinþii lui Ioan Barbu.
Asemenea atrocitãþi au avut loc ºi dupã 23 august 1944,
dupã eliberarea Transilvaniei.

La Aiud, Dumitru Cristea, poet el însuºi, l-a descoperit
pe poetul Radu Gyr, ale cãrui poezii i-au luminat
existenþa, ceea ce l-a fãcut sã adune ºi sã memorizeze
300 de poezii ale acestuia ºi sã le transcrie apoi în trei
caiete, gest pentru care a primit o pedeapsã severã de 25
de ani de muncã silnicã. Radu Demetrescu Gyr,
conferenþiar universitar de francezã ºi românã la
Bucureºti, originar din Craiova, un om foarte cult, tãcut
ºi discret, om legendar, a fost iniþial condamnat la moarte,
apoi la 20 de ani detenþie grea, pentru crimã de activitate

contra clasei muncitoare ºi miºcãrii revoluþionare, pentru
poezia sa care instiga la luptã pentru dreptate ºi libertate.
(Manifest). Împreunã cu el, au mai fost condamnaþi Pamfil
ªeicaru, Stelian Popescu, Nichifor Crainic (�Lotul
ziariºtilor�), în mai 1960. Ideea de a-l face cunoscut þãrii
pe Radu Gyr a devenit scopul vieþii lui Dumitru Cristea.
Dupã eliberare, el a transcris cele 300 de poezii în trei
caiete, pe care apoi le-a încredinþat unui prieten, sã nu
fie descoperite. Liber, va fi angajat cu greu ca subinginer
la o Minã de fier, apoi, ºef de ºantier, unde o cunoaºte pe
tânãra Teodora Manea, de 22 de ani, de care se
îndrãgosteºte ºi cu care se va cãsãtori. Au împreunã un
copil, Corneluº, în iulie 1956. Din pãcate, Securitatea
descoperã ºi captureazã caietele cu poeziile lui Radu
Gyr ºi, la 1 aprilie 1958, Dumitru Cristea este arestat din
nou ºi condamnat la 25 de ani temniþã grea. Soþia sa,
Dorina, este ºi ea arestatã, deºi nu ºtia nimic despre
existenþa acestor caiete. E condamntã ºi ea la zece ani de
puºcãrie. În urma unor presiuni internaþionale, este
eliberatã pe 15 ianuarie 1963. Acasã, curtea goalã. Pustiu
peste tot. Totul a fost dus la colectivã. Tatãl ei ºi copilul
Corneluº nu o mai recunosc.

Amintindu-ºi toate acestea, femeia priveºte îndelung
spre cer, ca ºi când ar vedea urma unui vultur, pe care l-a
purtat tot timpul în suflet, ca un simbol al libertãþii. Un
vultur albastru!

Din volumul Regimentul alb, Editura Destine Literare,
Montreal, Canada, 2015, am sã mã opresc asupra
povestirii cu acelaºi titlu, povestire emblematicã pentru
talentul de prozator al lui Ioan Barbu. (Celelalte au fost
publicate în alte cãrþi).

Autorul împleteºte aici faptele reale (luptele de la
Mãrãºeºti din vara anului 1917 împotriva nemþilor, conduºi
de generalul von Mackensen) cu imaginaþia creatoare,
într-o povestire impresionantã prin dramatism, simplitate
ºi viaþã adevãratã. E varã în lunca Siretului. Arºiþã ºi sânge.
E un rãzboi care pare cã nu se mai terminã. De-o parte,
românii, de cealaltã parte, nemþii, îºi îngroapã morþii.
Românii stau de poveºti, blestemând rãzboiul. Se
despãducheazã. �Întorc cãmãºile ºi izmenele pe dos ºi
dibuie tiv dupã tiv�. Sublocotenentul Costeanu, într-o
luptã corp la corp cu trei nemþi, a reuºit sã-i doboare, dar a
rãmas fãrã o mânã. �Mai am o mânã cu care pot trage în
duºman�, spune el. Radu al lui Pasãre, ca sã-i mai
înveseleascã, sã le scoatã rãzboiul din cap, le spune o
poveste cu o fatã frumoasã, Alexandrina, nevasta lui. Un
învãþãtor de la Soroca de pe Nistru mãrturiseºte cã pentru
el rãzboiul acesta e un rãzboi sfânt ºi cã a venit sã lupte
pentru România Mare. �M-aº lãsa sã-mi taie o mânã sau
un picior, sã-mi scoatã ochii numai sã aud cã Basarabia
noastrã se adunã la un loc cu mãmiþica ei ºi nu mai este pe
tãrâm strãin, sub cizmã strãinã�, spune el. Aceste cuvinte
sunt emblematice în anul Centenarului în care ne aflãm.
�Mã, învãþãtorule, crezi cã noi nu visãm la România Mare?
Douã lacrimi cu douã râuri fierbinþi curg pe obrajii noºtri.
Transilvania ºi Basarabia sunt ºi ale noastre�, îi rãspund
ceilalþi. Acalmia aceasta este însã aparentã. Nemþii atacã
prin surprindere, iar românii, în cãmãºi ºi izmene, sar pe
inamic, sub comanda sublocotenentului Costeanu. Fac
minuni de viejie. Dar plutonul se înjumãtãþise.
Sublocotenetul însuºi moare în braþele învãþãtorului.

Finalul povestirii este unul simbolic. Cãlãreþi nevãzuþi,
cãlare pe cai albi, îmbrãcaþi în uniforme albe de paradã,
se topesc în Monumentele Eroilor. Sunt sufletele celor
cãzuþi pe câmpul de luptã din lunca Siretului.

Ion Barbu este un scriitor autentic, care mai are multe
de spus.

IOAN BARBU



1010101010

Bucureºtiul literar ºi artistic,  Anul VIII, nr. 7 (82), iulie 2018

ADRIAN PÃUNESCU � 75 DE ANI DE LA NAªTERE

Dupã un deceniu de amnezie (1948-58), ºi alþi câþiva

ani de inerþie ideaticã, se pãrea cã versificatorii
tezismului politic ºi-au epuizat rezervorul producþiei.
În aceste condiþii, brusc, dupã 1965, poezia noastrã se
întoarce spre �tradiþie�, încercând, parcã, �în chip
bizar� sã se actualizeze, ignorând �ce devenise, dându-
se ce nu era, sau ce nu mai putea fi� (Nicolae Manolescu,
Metamorfozele poeziei, 1968). Sub ochiul complice al
autoritãþilor, fluxul liric românesc regãseºte vechi
registre, redescoperã naþionalismul ce nu exclude
estetismul ºi, sprijinit cu o toleranþã precautã de partid,
eliminã treptat constrângerile precedente. E vremea
când poezia redevine cuvânt, semn, transcendenþã,
dublã vocaþie, blestem, armã, instrument, cãrturãrie, cu
alte cuvinte, misiune .

Evident, aceastã deschidere nu e chiar întâmplãtoare,
ºi nici atât de spontanã pe cât pare. Un veritabil program
politic, subtil ºi totuºi omniprezent, are grijã ca scriitorii
sã ducã mai departe linia partidului, ne asigurã ºi
Marian Popa (Poezia politicã, în Istoria literaturii de
azi pe mâine, II, 2001), cãci, în esenþa sa �toposul poeziei
politice rãmâne neschimbat�, fiindcã, vorba aceea,
viitorul e luminos, doar trecutul e imprevizibil. Noutatea
pe care anii 260, când debuteazã ºi Adrian Pãunescu
(n. la 20 iulie 1943, la Copãceni, raionul Bãlþi, azi R.
Moldova � d. Bucureºti, 5 noiembrie 2010), o aduc în
literaturã este o formã edulcoratã de politizare
optimistã. Nu se mai cântã ºantierele ºi eroii clasei
muncitoare, ci se mizeazã pe cartea curajului, pe o
abordare temerarã, dar temeinic controlatã. Poeþii
anilor 260, cea mai numeroasã ºi cea mai creativã
generaþie din literatura noastrã modernã, practicã,
simultan, alegoria ºi exerciþiile encomiastice, ºi sunt
ataºaþi �cu mãsurã� spiritului partinic. Noul creator/
demiurg/profet e raþional, occidental, dar ºi politic,
fiindcã �funcþia textului rãmâne fundamental politicã�,
chiar ºi atunci când conþinutul e �indirect ºi chiar
discutabil� apolitic.

Debutant, în 1965, cu Ultrasentimentele, dupã ce
publicase, elev de liceu fiind, în 1960, la ªcoala Medie
nr. 10, un grupaj liric în Luceafãrul, poetul se dovedeºte
de la început �un modernist cu mãsurã�, versurile din
Mieii primi (1966), ºi mai cu seamã Fântâna
somnambulã (1968) cuprinzând largi ecouri
�preeminesciene�, principala sa calitate fiind aceea de
a versifica (versul în acest caz, fiind sinonim cu poezia).
La debut, poetul se confeseazã, demascã, denunþã,
veºtejeºte, condamnã, comemoreazã, mobilizeazã, fãrã
însã a se pronunþa deschis. Formula sa liricã e sugestia,
aluzia, perifraza, niciodatã cripticã, suficient de
limpede. El nu se vrea poetul mântuitor, ca Blaga, ci
doar un mânuitor de cuvinte. Hugolian ºi heliadesc, el
îºi propune sã mânuiascã, nu cuvintele, ci lumea.
Criticul Dumitru Micu comparã chiar Fântâna
somnambulã, cu Corabia beatã a lui Arthur Rimbaud
(Dicþionarul general al literaturii române, P/R, 2006)
considerând cã în aceste cãrþi de debut se aflã originile
expresionismului sãu funciar. Starea sa sufleteascã
dominantã, este, susþine criticul, frenezia, propice, de
altfel, marilor elevaþii lirice.

Dupã 1971 ºi dupã stagiul în America, de care au
beneficiat, de altfel, ºi alþi scriitori de viitor, Adrian
Pãunescu schimbã radical tonul, deschinzând calea
spre un alt tip de raportare la fenomenul cultural: �Am
învãþat sã privesc realizãrile aºa cum sunt, nu cum vrea
o ideologie strãinã. Am înþeles rãdãcina organicã a
miºcãrii hippie, am încercat sã trezesc la compatrioþii
mei sentimentul mândriei ºi al nevoii de identitate� (Sub
semnul întrebãrii, 1971). Istoria unei secunde (1972,
trei ediþii, dintre care prima a fost interzisã din cauza
unor pamflete lirice la adresa unor foºti viceminiºtrii ai
culturii), dar mai cu seamã, selectiv, Pãmântul
deocamdatã (1976, volum editat în 112.000 exemplare,
toate vândute) ºi Manifest pentru mileniul III (1984, 2
volume, 824 pagini, tipãrit într-un tiraj record, de
155.000 de exemplare) îl impun pe Adrian Pãunescu, la
nici 40 de ani, drept unul dintre cei mai importanþi poeþi
ai veacului, oricum cel mai semnificativ urmaº al lui

Nicolae Labiº, chiar dacã îºi revendicã acest titlu
împreunã cu contemporanii sãi, Nichita Stãnescu ºi Ioan
Alexandru. Poezia sa e un �risc pe cont propriu�,
versurile �explodeazã ca grenadele�, iar în lumea, de o
�sãlbaticã armonie�, poetul nu-ºi mai permite luxul de
a se comporta ca un �animal domestic�: �Ci omenirea-
i un ciudat amestec / De violenþã ºi de duioºie / Rãget de
leu în ochi de ciocârlie / Dar toatã lumea trebuie sã ºtie
/ Cã nu-i poetul animal domestic / Ci-i armonie în

sãlbãticie�. Poetul �urlã poeme limpezi�, are un �flaut
ipohondru� ºi se considerã un �fiu al iluziei�: �Zidit
am fost din apa arsã-n foc / Din ploaie þinând seceta pe
buze / M-au inventat cei ce voiau s-acuze / ªi nu puteau
din lipsã de noroc...�

Dupã 1986, ºi în special închiderea Cenaclului Flacãra
(survenitã în iunie 1985, dupã un incident la un concert
programat pe stadionul Petrolul, din Ploieºti), poetul se
redescoperã, devenind parcã mai grav, mai înþelept. Volume
precum Locuri comune. 202 poezii noi (1986), Sunt un om
liber (1989, interzis imediat dupã tipãrire) ºi, mai cu seamã
Poezii cenzurate (1990), sunt exemple clare de poezia
politicã. Cã opþiunile sale pot fi discutabile, e lesne de
înþeles. Poetul nu dã seama de propriul eu, ci exprimã o
problematicã de grup, larg socialã. De altfel e ºi greu,
între atâtea opuri strivitoare fizic, sã desprinzi o unicã
temã. Paradoxul lui Adrian Pãunescu rãmâne acela cã nu
poate fi reductibil la un poem, la un ciclu, sau chiar la o
trilogie liricã (cum ar fi Trilogia cãruntã, compusã între
1993-94, ºi alcãtuitã din volumele Româniada, Bieþii
lampagii ºi Noaptea marii beþii).

El scrie continu, mnemotehnic ºi previzibil. Poezia sa
e o veritabilã ordine de zi, a naþiei: administraþie,
economie, culturã, istorie ºi bisericã, totul încape în
vers. S-a spus chiar cã aproape nimic nu lipseºte din
aceastã veritabilã agendã publicã liricã. Adrian
Pãunescu versificã deziderate populare, formuleazã
cereri ºi ultimatum-uri în spirit popular, sau chiar
populist, fiind, pe rând, entuziast, sceptic, agresiv ºi
vituperant: �În mine însumi sunt de toate / Provizii
pentru o mie de ani ... / Paznicul ºi puºcãriaºul / Dorm
faþã în faþã cu inima mea�. Câteva metaforte/idei
generale/geniale strãbat opera liricã pãunescianã. Una
dintre ele e planeta, alegorie transparentã a lumii, sediul
armoniei ºi al haosului, al degenerãrii ºi al sublimului.
În bunã tradiþie hugolianã, ordinea planetei se
rãstoarnã, amestecat ºi violent, ca într-un scenariu
utopic. Binele devine rãu, rãul se alimenteazã natural,
dezfuncþionalizând mobilurile umane cele mai
generoase: �Aþi zãpãcit natura, nu ºtiþi nici cum o
cheamã / Câmpie-i fosta baltã ºi peºtii foºtii, munþi / Nu

tãlpi aveþi sub glezne, ci, iatã, niºte frunþi / Elev e-
nvãþãtorul, ºi fiica vã e mamã...�

Raportat la planetã, spaþiul devine haos, raiul e
degradat, iar þara e roasã de primejdii, invazii,
agresiuni. În locul salvatorilor luminaþi, avem parte de
birocraþi, avocaþi, negustori ºi sforari. Politica e o
caricaturã, internaþionalismul e o primejdie. Într-o vreme
când ºi �bolnavii merg sã ia adeverinþe�, prosperã
�fabricile de dosare�: �La care noi lucrãm fãrã de ºtire
/ Cu milã cu credinþã, cu iubire / Cu tot ce ne-ncãlzeºte
ºi ne doare�. Referitor la planetã, poetul este ºi un adept
al ecologiei, vãzutã ca o nouã Evanghelie laicã, în buna
tradiþie hippie-otã. Mioriþa e atinsã de �boala chimiei
fãrã leac�, zimbrii agonizeazã �în azile�, iar omul, în
întregime e atins de sindromul/obsesia, Neanderthal:
�Vai epoca mea, luminatã feeric / Eºti chimicul, toxicul,
strâmb întuneric / Ce trage sã scoatã viaþa din om ...Urâþi
ºi tâmpiþi, ºi cu oase de zgârci / Piftii degradate pe toþi
parapeþii / Râzând idiot la spectacolul vieþii...�

Dupã 1990 poetul publicã în exces, poezie, în ciclul
Zi de zi, publicisticã, cronici sportive ºi sociale ºi chiar
un roman (Vinovat de iubire, Ed. Jurnalul Naþional,
2010), încercând parcã sã demonstreze cã în fibra sa
ciclopicã coexistã mai mulþi creatori, fiecare cu
personalitatea sa. Opþiunea sa politicã intimã, de
intelectual de stânga, îl împinge ºi în viaþa publicã.
Redeschide Cenaclul Flacãra (la 26 mai 2008, pe acelaºi
stadion din Ploieºti, fãrã însã a aduna mai mult de 500
de �nostalgici�), candideazã la Preºedinþie (opþinând
mai puþin de 1% din voturi), dând prilej multora, care
nu l-au cunoscut decât prin prisma manualelor ºi
istoriilor �alternative�, sã readucã în discuþie gesturi
ºi exemple negative de conduitã civicã. Se uitã uºor cã
într-o carierã de peste 45 de ani, poetul liric, delicat ºi
pasional, coexistã cu pamfletarul ucigãtor, dar ºi cu
adulatorul (auto-asumat), dar de loc comod, al
sistemului comunist.

Peste vremuri ºi timp, Adrian Pãunescu este artistul
care ºi-a depãºit vremea cu rãsuflarea sa temerarã.
Grandilocvenþa, enormitatea, clocotul fãrã limite i-au
alimentat verbul liric. A avut de toate în timpul vieþii:
onoruri nesperate ºi gesturi de urã, greu de explicat.
Din pãcate, porþile Academiei Române i-au rãmas
închise, deºi la 20 iulie 2010, când împlinea 67 de ani,
academicianul Eugen Simion i-a oferit �Meritul
academic�. În schimb, Academia Republicii Moldova l-
a primit între membrii sãi de onoare. S-a sfârºit la
Spitalul Floreasca, în braþele doctorului Brãdiºteanu,
nu înainte de a scrie un ultim editorial, Scrisoare din
urgenþa inimii , ºi a dicta o poezie, De la un cardiac,
cordial, ce se încheia cu ruga: �Eu însumi sunt mai
omenos în toate / Dã-mi, Doamne, viaþã niºte ani / ªi
þãrii mele minimã dreptate...� Funeraliile sale au produs
atâta emoþie publicã, cum nu mai cunoscuse societatea
româneascã, de la moartea lui Marin Preda (la 16 mai
1980).

Mulþi critici au scris, inspirat despre opera sa. Marin
Sorescu a riscat chiar sã afirme cã �dacã ar fi avut libere
trei zile la munte ºi douã la mare, Adrian Pãunescu ar fi
rimat cu uºurinþã, Dicþionarul lui Laurian ºi Massim, cu
DEX-ul ºi, cu siguranþã, logodna lingvisticã ce ar fi rezultat
ar fi înflorit deceniile noastre (!)�. Din fericire, avem ºi
cuvântul lui Adrian Pãunescu, cel autodeclarat �vinovat
de iubire�. Romanul sãu, omonim, cvasi-autobiografic
explicã, printre rânduri, multe din gesturile sale publice.
Iatã scena vituperarii sale, survenitã dupã 22 decembrie
1989 (în fapt a unui alter-ego al sãu, doctorul Andrei
Ionescu): �În scurtã vreme rebelii se reorganizarã. Au
intrat violent în cabinet, l-au scos în faþa spitalului, în
ninsoare ºi viscol. L-au dezbrãcat cu forþa ºi l-au legat.
La început a crezut cã îl vor arde � Spune, mã,
nenorocitule, cum ne-ai þinut aici în puºcãria asta, hai,
spune, criminalule...� A fost un gest gratuit ºi cu totul
deplasat. Poetul a ºtiut sã despartã veacul de vreme,
efemerul de posteritate. Întrebãrile sale lirice, câte au
fost, rãmân �un ghem de contrarii� iar, la judecata
istoriei, poezia sa a atins sublimul. �Egreta ºi-a gãsit
egretul�, fãrã elitism ºi fãrã ipocrizie.

Poezia, ca ordine de zi

Marian Nencescu

(n. 20 iulie 1943, Copãceni, Bãlþi �
d. 5 noiembrie 2010, Bucureºti)
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REMEMBER

De unde-am învãþat sã te iubesc,
Nefericita mea, bãtrânã þarã,
Ce ursitori mi-au pus ruginã-n vin
Ca tot ce vãd, sã simt ºi sã mã doarã?

Din ºcoli nu mi-a fost datul sã te ºtiu
La telefon nu te-am gãsit cu-o fisã,
Poporul meu tãcea, când eram mic,
Cã þara era-n þarã interzisã.

Nu ne trãgeam din daci ºi din romani,
Pe-atunci bãtea austru-n fiecare
ªi dascãli de-mprumut ne învãþau
Cã ne-am nãscut din valuri migratoare.

Alt Tatãl Nostru, dimineaþa-n ºcoli,
Cântam cu guri de teamã confiscate,
Nu Decebal, ªtefan, Mihai, ci doar
Un zeu strãin ce le ºtia pe toate.

De unde-am învãþat sã te iubesc
Bãtrânã mamã a tristeþii mele
Când pentru tine apãreau pe sat
Inchizitori cu lodene de piele?

Nici harta n-am avut cum sã þi-o ºtiu
Mi-a arãtat-o, poate, tata-mare
Nainte de-a o da de tot la foc
Ardea pe hartã România Mare.

Precum am învãþat sã fiu bãrbat
ªi sã fumez în tainã o þigarã,
Ca pe ceva suprem ºi interzis
Conspirativ te-am cunoscut eu þarã.

COMEDIE PLANETARÃ

Adie vânt de nebunie
Peste întreg acest pãmânt,
Copilul, tatãl nu ºi-l ºtie
ªi nu mai e nimica sfânt
ªi echilibrele s-au frânt
ªi ora e aºa târzie.

Ce mic apare tot ce-i mare,
Ce mare pare tot ce-i mic,
Pe panta muntelui rãsare
Sisif îmbãtrânit un pic,
El poartã bulgãre de sare

Dar nu mai crede în nimic.

Prin ministere de finanþuri
Impozitul e tot mai rãu,
Noroiul a ieºit din ºanþuri,
Va fi ºi carnaval în hãu,
Atelierele de lanþuri
Au fiecare felul sãu.

Se miºcã treptele pe scarã
ªi între ele e infern
ªi se ridicã, ºi coboarã
ªi mai nimic nu mai discern,
Numai rularea li-i amarã.
Numai capriciul li-i etern.

Se simte vânt de nebunie
Pânã la ultimul temei
ªi viaþa lumii e pustie,
Cenuºa nu mai dã scântei,
Nebunii au o bucurie
ªi eu sunt unul dintre ei.

RUGÃ PENTRU
PÃRINÞI ªI COPII

Asta-i viaþa noastrã, alta nu mai e
ªi vom fi pe lume numai cât vom fi,
Unde ne vom duce, când ºi pentru ce,
Vai, cum se sfãrâmã fiecare zi.

Fiii sunt pãrinþii buni ai altor fii,
ªi pãrinþii fiii altor buni pãrinþi,
Numai unii-n alþii vor mai vieþui,
Pentru maratonul sfintei suferinþi.

Marea suferinþã de a fi copii,
Marea suferinþã de a fi pãrinþi,
Dã-ne nouã, Doamne, cât vom mai trãi
Bucuria celor douã suferinþi.

Nici nu trece grija pentru cei ce vin
ªi începe grija pentru cei ce merg,
Uite chiriaºii unui scurt destin
Cotizeazã lacrimi în acelaºi cerc.

Tatã, spune-i mamei cã munceºte mult,
Mamã, spune-i tatei cã munceºte greu,
Însã dintr-o datã tac ºi doar ascult
Fata mea mã strigã ºi bãiatul meu.
Nici n-am avut vreme ca sã fim copii
ªi se face vremea ca sã fim pãrinþi,
Nu se ºtie-ai noºtri dacã mai sunt vii,
Ori ne vãd din ceruri ochii lor fierbinþi.

Ca pentru blesteme, ca pentru deochi,
Ca pentru lumina noii învieri,
Lanþuri mari de lacrimi ne-au legat de ochi
ªi premergãtorii nu sunt nicãieri.

Marea suferinþã de a fi copii,
Marea suferinþã de a fi pãrinþi,
Dã-ne nouã, Doamne, cât vom mai trãi
Bucuria celor douã suferinþi.

ROATA

Roatã, roatã.
Te mai inventãm o datã,
Roatã, roatã,
ªi cu tine lumea toatã,
Roatã...

Pãmântul prea e plin de emigranþi,
Sunt þãri de emigranþi, sunt continente,
Cu comis-voiajori din tatã-n fiu
Biografii aproape indecente.

O roatã pune Toader pe un râu
ªi cumpãrã un vechi dinam de moarã
ªi toþi ai lui luminã-n casã au
Cãci neamul nostru n-a-nvãþat sã moarã.

Mai e nevoie, doamne, ºi de cei
Ce þara niciodatã nu ºi-o lasã.
Sunt milioane pe acest pãmânt
Care mai ºtiu ce-nseamnã ºi acasã.

Dacã-a putut acest þãran român
Sã facã el, în munþii lui, o roatã,
Înseamnã cã nimic nu e pierdut,
Nu piere neamul nostru niciodatã.

Nu lãmpi de la strãinii geniali,
Ci dintr-un biet pârâu luând vãpaia,
Ne-aratã ce înseamnã sã fii om
Þãranul Toader Popa din Ortoaia.

El veºti îºi ia din munþi, din univers,
Carpaþii lui emit pe unde scurte
ªi noaptea-n somn aude-un vuiet blând,
Planeta trece pe la el prin curte.

La ora când e noapte peste tot
Veiozele se sting în Europa,
Doar un pârâu sticleºte luminos
În munþii somnului lui Toader Popa.

El care-a emigrat doar pânã-n grajd
ªi pânã-n munþii Dornei, frânt de muncã,
Mi-a spus atât: �Eu am rãmas aici,
Cã de la tata am primit poruncã.�

ZAHARIA STANCU

Þãranul frumos care-a scris o fereastrã de cãrþi,
Þãranul înalt care-a dat ajutor la toþi scunzii,
Þãranul curat care astãzi e dus printre morþi,
Tãcând ºi albind ºi-ntristând ºi atâtea geroase gerunzii,

Þãranul ce-a dus un întreg echilibru cu el,
Þãranul în care cânta ca-ntr-o casã pustie câmpia,
Þãranul supus deseori, câteodatã rebel �
A fost cel din urmã boier literar � Zaharia.

Þãranul febril care-a scris tremurând poezii
ªi nu a crezut cã-i posibil ca el sã ºi moarã,
Þãranul etern ce atât conjuga: vorba dulce �a fi� �
Acum e pãmânt ºi-l împrãºtie ploaia prin þarã.

Þãranul cu ochii albaºtri acum e uitat de culori,
El stã ca un plug refuzat de o ultimã brazdã,
Þãranul desculþ, încãlþat cu pantofi sclipitori,
Surâde stabil ºi etern de sub trecerea noastrã.
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FLAUT ÎN BRAD

M-aº scufunda-ntr-un brad pânã la creºtet
Ca-ntr-un sicriu molatec ºi inform
Sã mor, dar sã n-ajung de-a pururi veºted
ªi în eternul verde sã adorm.

M-aº scufunda-ntr-un brad spre rãdãcinã
Sã mã resoarbã munþii dimprejur
Sã simt cum el în vine se închinã
Ca templu vinovat în templul pur.
M-aº scufunda-ntr-un brad fãrã de moarte
Acolo ascunzându-mi moartea mea
ªi cât n-am împlinit în 7 arte
Sã împlinesc în arta de-a tãcea.

M-aº scufunda-ntr-un brad al lumii, Doamne,
De mine sã scãpaþi, de voi sã scap
Când vine ora friguroasei toamne
Sã-ncãrunþesc cu brume reci pe cap.

M-aº scufunda-ntr-un brad, atât mai caut,
Încolo toþi copacii mã rãnesc,
Eu sunt acum ruina unui flaut
Tânjind de dor de bradul pãrintesc.

ANONIMA DE PORUMB

Cu roua-n ochi ºi cu basma curatã,
Când luna era sus în dudul strâmb,
Þãranca a plecat încet la câmp,
Sã sape la porumb încã odatã.

N-a pus nici lacãt, nici zãvor la poartã,
În casa ei hoþia n-a ajuns,
Singurãtatea îi era de-ajuns
Iar omul singur, cât de lesne iartã.

Copiii ei împrãºtiaþi prin lume
Adrese nu aveau în mintea ei,
Ea îi iubea ºi se gândea la ei,
Dar nu-ndrãznea a-i mai chema pe nume.

Prãºea porumbul cum era-nvoiala
ªi la amiazã, când s-a-ntors în sat,
O foaie de porumb în mâini a luat,
Sã-ºi lege cu verdeaþã dulce boala.

Dar nu, ea a tãiat din foaia verde
ªi a lipit-o tainic într-un plic,
Pe plic a scris: �� Copii� ºi-n rest nimic,
ªi-a pus-o-ntr-o cutie ce nu pierde.

ªtia cã necules rãmâne câmpul
ªi neputând sã scrie, îi ruga,
Pe fiii ei oriunde s-or afla,
Sã vinã sã culeagã ei porumbul.

EU, DIVERSIUNEA

Nu-i loc de mine, mã tot aflu-n calea
acelora ce merg spre monumente,
mã vor cãlca-n picioare, mã vor tunde,
mã vor ceda-nscenãrii indecente.

Nu-i loc de mine, n-are loc porumbul
sã creascã ºi sã vinã în hambare
de-acest poet retoric ºi habotnic
care-a ajuns în glume populare.

Nu-i loc de mine; dacã zic de bine
sunt bãnuit de fals ºi linguºire,
când zic de rãu, mi-atribuie tot rãul
ºi lipsa de statornicã iubire.

Nu-i loc de mine, de-aia moare lumea,
de-aceea sunt în Orient zâzanii,
din pricina-ngâmfãrii mele slute
ºi-au pãrãsit comunele þãranii.

Nu-i loc de mine, sunt motivul tainic
din care cresc nevoile ºi preþul,
când tac, sunt laº, când spun, doresc profituri
ºi-n general o fac pe îndrãzneþul.

Nu-i loc de mine, n-am un colþ aiurea
sã mã retrag, sã beau cu pãdurarii,
sã nu mã mai înjure toþi mai micii,
sã nu mai bârfeascã toþi mai marii.

Nu-i loc de mine, sunt diversiunea
cu care negurile vã reprimã,
mai bine faceþi pace pretutindeni,
scãpaþi-ne de fraudã ºi crimã.

Nu-i loc de mine, dar mã simt în stare
sã nu fiu printre cei care conspirã,
ci sã mã trag scârbit la melci în coarne,
la morþi în groapã, la Orfeu în lirã.

DREPTUL LA VACANÞÃ

Mari ninsori pe noi sã se aºtearnã,
Sã miroase-a sãrbãtori de iarnã,
Brazi eterni sã lumineze veacul,
Mama sã frãmânte cozonacul.

Pe pãmânt sã râdã-n alb mirese,
Sã se-adune neamuri pe la mese
ªi când vine frigul cel mai mare
Noi sã ne-ncãlzim la sãrbãtoare.

Prea e greu ºi prea s-au strâns dezastre
Sã scurteze dreptul vieþii noastre,
Axa lumii prea ades se-ndoaie,
Prea se înnoreazã de rãzboaie.

Avem dreptul la o simplã pace,
Mama cozonacii a ºi-i face,
Dã-ne astãzi legea ta, naturã,
Pentru-un ºpriþ, o chiflã ºi-o fripturã.

ªi sã stea la locul lor popoare,
Casa ocrotindu-ºi fiecare,
Omul bun, cu tot ce e ºi-l doare,
Sã nu-l calce nimeni în picioare.

Dupã-un veac lovit de-atâþia cinici,
Vrem o sãptãmânã de duminici
ªi când iarna taina ei ºi-o lasã
Sã ne-ntoarcem, toþi, la noi acasã.

CHEMARE CÃTRE ÞÃRANI

A venit ºi vremea furtunoasã
Sã ne dãm naturii înapoi,
Hai, þãrani, întoarceþi-vã-acasã,
Cã-i e dor pãmântului de voi.

ªi luaþi ºi fabricile-n sate,
Fiþi ºi muncitori, dar ºi þãrani,
Prea sunt urbe suprapopulate,
Prea sunt bãlãrii pe bolovani.

Rar câte-o exoticã gãinã
ªi vreun porc în vreun sãrman coteþ
Casa voastrã însãºi vi-i strãinã,
Doar atât, un buletin aveþi.

ªi sãmânþa voastrã cade-n piua
Locului comun, bizar, vulgar,
De trei ori pe an daþi �bunã ziua�
ªi în rest trãiþi într-un gheþar.

Hai, þãrani, întoarceþi-vã-acasã,
Casa-i totuºi locul cel mai sfânt,
Dup-atâta fugã friguroasã,
Puneþi iarãºi mâna pe pãmânt.

Înfloriþi-l brusc cu cereale,
Puneþi pomi, daþi gresii pe cuþit,
Faceþi case, creºteþi animale,
ªi vã aºezaþi pe veºnicit.

ªi când vara o veni deplinã,
Cu dovleci, cu pepeni ºi þânþar,
Noaptea, sub o lunã de luminã,
Ridicaþi un foc de bãlegar.

ªi chemaþi cu vorba voastrã groasã
Pe poet sã cânte lângã foc:
� Oameni buni, bine-aþi venit acasã,
Hai ºi puneþi patria la loc.
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CONSEMNÃRI

Nobel Prize - 1920
KNUT  HAMSUN

Titus Vîjeu

În 1920 Hamsun primea

Premiul Nobel pentru
literaturã graþie
�monumentalei opere care
este Rodul pãmântului�.
Scris în timpul primului
rãzboi mondial, romanul
acesta se remarcase prin

tonica sa filosofie, extrasã parcã din simplitatea
generoasei naturi, propusã de autor cititorului drept
valoare esenþialã a vieþii.

�Da, da, suntem hoinari pe pãmânt. Cutreierãm drumuri
ºi pustiuri, uneori ne târâm, alteori mergem drept ºi ne
cãlcãm în picioare� � astfel începe Ultimul capitol,
puternicul roman din 1923 al lui Knut Hamsun. Un roman
ce anticipa prin atmosfera sanatoriului de la Torahaus
Muntele vrãjit (1924) al lui Thomas Mann, scriitorul
care va consacra confratelui sãu norvegian aceste
minunate cuvinte: �Pentru aceia dintre noi care n-au
cunoscut decât morbiditatea brutalã, existã de fapt ceva
derutant în fenomenul de sãnãtate rafinatã ºi de
rafinament sãnãtos pe care Hamsun îl înfãþiºazã cu magicã
mãiestrie � în acordul organic dintre modernitatea,
savoarea delicatã ºi subtilitatea mijloacelor de expresie
ºi conservatorismul þãrãnesc al ideologiei sale�. Referitor
la �ideologia� autorului nordic, socot cã e cazul a ne
aminti o observaþie de cândva a marelui critic danez
Georg Brandes, cel care ne asigura cã �în timp ce Voltaire
acþioneazã în special asupra spiritelor, în general,
influenþa lui Rousseau este preponderentã în cazul
talentelor productive, în cazul scriitorilor�. Knut Hamsun
a fost un astfel de �talent productiv�, un astfel de scriitor
format la incidenþa vieþii ºi operei sale cu filosofia
rousseau-istã.

S-a nãscut la 4 august 1859 la Garmostraeet, sub numele
Knut Pedersen. În tinereþe a emigrat în Statele Unite ale
Americii, de unde s-a întors în þara natalã dezamãgit ºi
cu o gravã boalã de plãmâni, contractatã din cauza
mizeriei îndurate. Pe vremea aceea, America nu era încã
�þara tuturor posibilitãþilor�. Cu toate acestea se va
înapoia la Chicago pentru a-ºi mai încerca o datã norocul,
practicând tot felul de meserii, dar ºi þinând câteva
conferinþe literare ce îi vor fixa viitorul unghi al
existenþei. În 1890 publicã în Norvegia natalã primul
sãu roman, Sult (Foamea), o carte ce a surprins prin
sinceritatea ei aproape visceralã. �Era pe vremea când

hãlãduiam cu burta goalã prin Christiania� � îºi avertiza
cititorul Knut Hamsun. (Christiania era numele în epocã
al oraºului Oslo, reflex onomastic al îndelungatei
suzeranitãþi daneze, exercitate asupra Norvegiei, þarã ce-
ºi va dobândi independenþa abia în 1905.)

Romanul lui Hamsun era un
strigãt, aidoma celui înfãþiºat pe
pânzã de conaþionalul sãu Edvard
Munch, care va face sã se vorbeascã
la un moment dat de un
�existenþialism nordic�. Suferinþele
trupului înfometat sunt prezentate
într-o tragicã panoramã, adesea
halucinantã.

Cert este cã experienþa
existenþialã a autorului a sedus de
la bun început cititorul. Peste ani,
marele prozator american Henry
Miller va mãrturisi: �dacã existã un
scriitor pe care am încercat sã-l imit
deliberat, fãrã a izbuti însã, acesta a
fost, desigur, Hamsun�. Am amintit
aceastã confesiune a autorului
Tropicelor... tocmai pentru a avea imaginea puternicei
influenþe produsã de autorul norvegian asupra prozei
moderne a secolului XX. Mai multe scrieri se revendicã
din aceastã dramaticã aventurã vagantã: Under
høststjernen (Sub stelele toamnei -1906), En vandrer
spiller med sordin (Un vagabond cântã-n surdinã -
1909), Landstrykere (Hoinarii -1927). Ele pun în
valoare cele douã însuºiri esenþiale ale prozatorului:
simþul observaþiei sociale încisive ºi lirismul sãu autentic.

Literatura lui Knut Hamsun este binecunoscutã în
România datoritã unor bune traduceri realizate în
ultimele decenii.

Editura Univers a retipãrit romanul Foamea dupã ce în
anii optzeci, publicase Ultimul capitol. În 1996 au vãzut
lumina tiparului cele douã microromane Pan ºi Victorie,
traduse din norvegianã de Valeriu Munteanu, existând la
un moment dat un proiect ambiþios al editurii amintite �
parþial eºuat, din motive conjuncturale � de a publica ºi
celelalte opere majore ale scriitorului: Vagabonzii, August,
Visãtorii, Mistere ºi � evident � Rodul pãmântului. Sã
amintim aici ºi apariþia, în 1989, la Editura Cartea
Româneascã a romanului Copii ai timpului lor.

Din pãcate, cel care-ºi manifestase în anii tinereþii

tendinþele anarhiste avea sã sfârºeascã sub �anatema�
filo-nazismului dovedit la bãtrâneþe. Arestat în 1945,
anchetat ºi apoi internat în ospiciu (aidoma lui Ezra
Pound), Hamsun a mai gãsit elanul confesiv menit sã-i
clarifice opþiunile eronate. Pe cãrãri nãpãdite de
buruieni este o carte scrisã la senectute, neputând
ascunde mâhnirile celui care � dupã ce fusese considerat
glorie naþionalã fusese expus oprobriului public ºi, dupã
procesul intentat � indiferenþei generale. Dincolo de
acuzaþiile ce-i fuseserã aduse, unele întemeiate, desigur,

Knut Hamsun a rãmas un important autor
al timpului sãu, iar felul în care a ºtiut sã-ºi
valorifice literar propria biografie este unul
magistral, puþini scriitori având abilitatea
de a transfera în planul artei experienþe de
viaþã individuale, obþinând efecte aproape
arhetipale, precum prozatorul norvegian.
Cu atât mai puternicã este impresia produsã
de acest autodidact, pornit în lume cu
gândul de a o cuceri prin cãrþile sale
viitoare. �i probabil cã numai românul
Panait Istrati a mai avut parte de o astfel de
reuºitã, la capãtul nenumãratelor
privaþiuni, traversate cu conºtiinþa
invulnerabilã a harului sãu literar. Amândoi
au dovedit tãria de a deveni din hoinari
oarecare niºte �cavaleri rãtãcitori� pe
întinsele teritorii ale literaturii. Un nordic

autor ºi un meridional scriitor se întâlnesc într-o unicã
vocaþie de a schimba lumea prin scris. Iar dacã depãºim
graniþele europene li-l vom putea alãtura, la fel de viu,
pe americanul � pomenit deja � Henry Miller. Cãci
preluând el însuºi vocaþia vaganþei de la Villon ºi
Rimbaud, Knut Hamsun a introdus prin cãrþile sale o
veritabilã revoluþie a sinceritãþii. Fapt ce a condus la
recunoaºterea sa literarã. La exact trei decenii dupã ce
înfãþiºase în Foamea tabloul devastator al suferinþei
provocate de lipsa totalã a mijloacelor de existenþã,
scriitorul primea Premiul Nobel pentru literaturã. Gloria
ce se nãºtea pentru el în 1920 era menitã sã punã capãt
frustrãrilor încercate din plin. Dar va continua sã arate,
ca în Siste kapitel (Ultimul capitol � 1923) cã �suntem
hoinari pe pãmânt� ºi acestei umanitãþi rãtãcitoare prin
viaþã i-a dedicat Hamsun cãrþile sale, în care Natura cea
veºnicã se întrepãtrunde cu natura trecãtoare a omului.
A omului care simte din plin strigãtul foamei ºi al setei,
cântecul dragostei ºi lacãtul morþii.

Este o lume pe care, cum scria Thomas Mann, norvegianul
a descris-o nu numai cu �magicã mãiestrie� ci ºi cu un
anume �conservatorism þãrãnesc al ideologiei sale�.

Balzac, din nou în România

Marian Dumitru
Pelerin în Þara zborului
(Editura Betta, Bucureºti, 2017)

�Sunt pedepsit cã am cântat în corul spaimelr din
suflet.�

Autograf
în premierãUriaº al literaturii franceze

ºi al celei universale, Honoré
de Balzac (1799-1850)
ne-a lãsat o operã imensã
(95 de lucrãri terminate
ºi 48 neterminate) cu
genericul Comedia
umanã, în care s-a
ambiþionat sã surprindã
ºi sã creeze o panoramã
a societãþii franceze (ºi

prin extrapolare a celei europene) din vremea sa.
Cãrþile lui au cunoscut ºi cunosc zeci ºi sute de
ediþii pe toate meridianele.

La noi, în România, Balzac a devenit un scriitor
aproape popular, fiind citit în toate mediile,
apreciat ºi iubit ca atare de cãtre lectori de toate
vârstele.

Unul dintre cele mai cunoscute romane ale lui
Balzac, Veriºoara Bette a vãzut recent lumina
tiparului la Editura Rao, într-o colecþie numitã
�RAO  clasic�, cu o prezentare graficã deosebitã ºi
în care au mai apãrut Citadela, Muntele vrãjit, Marele
Gatsby, Toamna patriarhului etc.

Dificila muncã de traducere în româneºte a romanului
Veriºoara Bette ºi-a asumat-o de aceastã datã dl. Eduard
Claudiu Brãileanu, care semneazã ºi notele adiacente

ale cãrþii.
Fãrã a fi specialiºti în literatura

francezã ºi fãrã pretenþia de a da
verdicte în materie de traduceri
dintr-o limbã în alta, considerãm,
totuºi, cã prin aceastã versiune
româneascã a celebrului roman
balzacian dl. Eduard Claudiu
Brãileanu ne-a oferit un text
cursiv ºi plãcut curgãtor, pe
potriva standardului la care se
situeazã originalul. Avem, astfel,
o carte prin care cultura noastrã
se îmbogãþeºte, facilitându-i,
totodatã cititorului o mai lesne
apropiere de creaþia marelui
romancier francez. ªi pentru
aceasta trebuie sã-i fim
recunoscãtori traducãtorului.

Florentin Popescu
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POEZIE ROMÂNEASCÃ LA KM 0

,
Vorbe neinventate

Negociez minutele neconsumate,
bule opace umplute cu speranþe irosite,
la poarta timpului fãrã gardian,
ai întors prea puþin arcul ceasului...
Am devorat anotimpurile,
am blocat cãrãri construite sã devinã ºosele
de la minte la inimã...
n-am avut destule litere,
pentru toate vorbele neinventate
cu care sã mulþumim dimineþilor
care ne nasc în fiecare zi, bucuria...
Pãstrez pentru mine tãcerea
care vindecã  lacrima unui gând de searã
ºi nu ºtiu dacã este început sau sfârºit de zbor,
când aripile sânt încã muguri...

Anotimpuri cu furtunã

Hai, aruncã-mi bucuria, sã o îmbrac,
hainã nepermis de scumpã...
eu sunt poetul trist, bolnav ºi fãrã straie,
care îmbracã poezia ce pe un leac,
halat prea scurt, tocit, demodat
la vreme de concerte ºi manele...
În pieþe ºi localuri versul este mut,
sãrac ºi resemnat,
cerºind doar o privire pe textul demodat.
Vin anotimpuri, trec nevoiaº prin timpuri,
alcãtuind poeme din zile negre ºi
toamne furibunde.
Sã vinã iar zãpada!
Sã cureþe trufia, aroganþa ºi prostia,
sã îmbrace rochia, imaculatã clipa,
ce sparge visul-coºmar, sã curgã iarãºi bucuria...
eu, am doar rime sparte, versuri ºchioape
ºi optimism mai mult, în anotimpul
cu furtuni ºi multe neputinþe...

Sacul secundelor cu zâmbete

Timpul, cu taxã pe fericire,
îmi ucide bucuria clandestinã
ºi mã cuprinde dor de teama embrionarã,
când nu ºtiam unde sã merg:
în sus, în jos?
Sã fug în sensul ceasului cu ticãit ascuns,
sã nu-mi mai plâng birul pe iubire?
 un anotimp etern, cu perna nepereche...
Tristã umbra mea ºi îºi ascunde paºii
când soarele a uitat sã mã iubeascã.
E taina de ignoratã neputinþã,
pe care o înghit ca sã  nu strige.
Unde ai ascuns sacul secundelor
cu zâmbete, sã le presar pe drum
ca trecãtorului cu paºi indeciºi
cãlcând pe noapte,
sã-i mângâi privirea ºi sã-i susþin umbra?

Gânduri desculþe

Cândva am prins literele cerului
cu mâinile goale,
fãrã sã ºtiu cã stelele sclipesc
în noapte când dãltuiesc poeme
ºi bolta alunecã ºi mi se aºeazã pe cap.
Este mângâierea divinã
care mã împinge mai departe.
Gânduri desculþe cutreierã astrele,
nici un vehicol nu opreºte
sã le ajute sã devinã fapte,
când pot deveni poezie...
Într-un colþ de viaþã, eu construiesc poduri,
tot mai des, tot mai multe,

pânã la ultimul, poleit cu pulbere
de stele

ºi îmbrãcat cu flori,
iar la capãt, vacanþã eternã...

Siguranþã

Hai, sã spunem lucrurilor pe nume:
între cer ºi pãmânt, în spaþiul eteric,
levitez pe orbite incerte,
când mai sus, apoi mã întorc la lut
ºi iarãºi gânduri din franjurii nopþii
mã propulseazã în neant
cu dorul de a þine bolta necuprinsã

pe umeri
cu mâinile pline de stele...
luminez cãrãrile paºilor tãcuþi,
când mã îmbracã în dimineaþa
cu visul care stinge strãlucirea nopþii...
atunci mã-ntorc ca sã refacem

algoritmul
vieþii în care alte operaþii aritmetice
ne leagã zborul de talpa þãrânei...
minunile existã ca sã
închidã cercul în care sunt
ºi îmi leg visele de franjurii cerului.
 obositã, mai þin stelele cu o singurã

     mânã
care-mi dau speranþã
când ridic privirea...

Eram lacrimã

Am visat în visul tãu,
mã cãutai, cu soarele aprins,
mã cãutai cu lanterna lunii,
treceai peste anotimpuri,
pe piscuri de munþi...
când am aflat, am ieºit din vis
cu mâna întinsã, þi-am ºters noaptea
de pe ochii triºti
ºi am îmbrãcat rochia de flori
pregãtitã sã-mi dezgoleascã glezna
fãcând pasul peste timp...
Mã cãutai ºi eram lacrima
cu care ºtergeai o icoanã...

Este o logicã?

Un joc de cãrþi,
viaþã rostogolitã
între douã plusãri...
nu pot decarta zilele goale,
prea multele dureri...
cine ºtie logica jocului,

cine aplaudã?
Nu pot juca la cacealma,
când calea pe teren minat,
îmi rupe, la fiecare pas,
bucãþi din zile.
Eu mai am un As, întors cu faþa
de la mine...

Era din altã viaþã

Cineva a inventat oraºe albe,
zile colorate,
pe cãrãri negre...
ºi totul se învârteºte
atât cât trebuie ca sã rezistãm.
Dimineaþa ne ameninþã cu o moarte,
a orelor, a minutelor, a gândurilor

neterminate...
susþinem paºii în toiagul de dor
cu care cutreierãm anii.
Restarteazã Doamne jocul,
cineva a furat startul
ºi nu pot recupera cursa
cu ochii legaþi de anotimpul
cu flori la ureche...!
ºi tu, iubire, ai arma îndreptatã la

tâmplã,
nu ºtii cã pot aluneca pe gheaþã?
Cu ochii deschiºi, visul se ºterge...
era din altã viaþã, când îþi treceam
 mereu prin gânduri...

Nicolae Sârbu

Mierea stricatã din guºa mierlei

Cu mierea stricatã
din guºa mierlei mã
îmbii, cu vehemenþa sãlcie
a unui vifor de ocazie
pentru cã n-ai
mãrunþiº, tu, cel mãrunt
ºi te baþi sub lunã
cu cerºetorii luminiscenþi;
trebuie sã te închizi
în casã, ºopteºte Rilke,
ermetic sã te închizi
ca o oalã sub presiune,
în care fierbe chiar
inima ta, ca un iepure
în alergare, fierbe
ºi fuge dupã mierea
stricatã din guºa mierlei.

Lovit cu bagheta
de un flutur negru

Dirijor nu era, dar un flutur negru
în grabã mare lovi cu bagheta
în violoncel: aici va fi o fântânã.
ªi toþi fugeau din corul care se opri
o clipã, o, gustul voluptuos al dezordinii,
în fântâna de unde abia
ce m-aþi exclus, fântâna
ce urma sã marcheze festivul
anonimat al aºteptatei excluderi
din corul inegalabil al cãmilelor
o, cum se mai zbenguie ele
în nisipul clepsidrei ºi se adapã
doar cu palimpsestele ploii.
ªi vocile provocând multicolor tornade
de abur în baia cãlduþã a corului,
echi-nox, repetam din sacul de box,
însã destinul refuza sã-mi vorbeascã.
Între dinþi, scuipatul de patrimoniu
aºteptând un moment propice
ºi umbra mea spânzuratã
între paharele sparte cândva
ºi lacrima Calului Troian,
lovit cu bagheta de un flutur negru.

Piscina cu pioneze Stradivarius

În somn scriind cu peºti de pradã
pe termopanele-ngheþate ale piscinei.
De-a dreptul molipsitor,
cu voioºie de clopoþel cãrunt
prin farmece legat de limbã.
Eclipsat inerent de grãmada
de viori Stradivarius sparte
mãrunt de-un curcubeu sãlbatec,
travestit nu ºtiu cum în arcuº.

ªi mai era pe ordinea de zi
a somnului meu cu peºtii de pradã
lãtratul întãrâtat al florii de cactus,
într-o piscinã cu albastre pioneze.
Prea nelimpedea apã, e clar
mã fãcu sã le confund cu viori
pisate mãrunt în plinã orgie muzicalã.
Când de fapt erau albastre
cântãtoare pioneze, calchiind
de minune muºcãtura regalã,
de cobrã regalã a versului.

Pãzeau într-o doarã ºi fãrã chemare,
nebun cum sunt sã nu m-arunc
în piscina cu pioneze Stradivarius.
În muºcãtura regalã a muzicii
mã chemau ca-ntr-o minune
peºtii de pradã, sã scriem împreunã
pe termopanele abia îngheþate.
Cu voioºie de clopote cãrunte
sã scriem aceastã incredibilã
poveste, care-ar cere ceva mai
mult talent, mai multã voioºie.

Se fãcea cã pe aleea înþelepþilor
doi câte doi treceau îmbârligaþii iepuri,
albi ca niºte strigãte îngheþate.
Purtau între urechi microfoanele
performante, pentru-a prinde
strigãtul alb al termopanelor

îngheþate ºi lãtrãtura, chiar aºa,
lãtrãtura florii de cactus
în piscina cu pioneze Stradivarius.

Ca într-o vânãtoare de demult

Cât sã mai aibã rãbdare ºi ele,
pietrele cu care aruncaþi în mine,
parcã ne-am trezi în suliþi lungi
la olimpiada lapidãrii
ºi de puþin rataþi cu-nverºunare
þinta râvnitã, au ºi ele
demnitatea lor de pietre,
nu le mai aºteptaþi degeaba,
nu se-ntorc cu de la sine vrere
ºi nu se returneazã de victimã,
chiar dacã sigur nu în toate
mila de mãrire germineazã.

Ce vânãtoare ciudatã poate fi
ºi asta, cu victima negociind
cu pietrele hãituite ºi ele,
din regretabilã confuzie
cu mult râvnitele himere,
iar cornul sunã astupat cu câlþi.
Pocnetele vin de nu se ºtie unde
ºi se vâneazã cu brio între ele,
iar un iepure singur abia, abia
carã aºa ºchiopãtând, în spate
pielea de abur a Evului Mediu.
ªi parcã eu sunt vânatul
cu artã desenat în peºteri.

Ogarilor sã li se ia cuvântul,
zice maestrul de vânãtoare cu pietre
ºi-ºi aprinde þigara cu sânge.
Ce bun e pentru asta sângele altora!
De nu te-ai înecat niciodatã,
mãcar de probã, nu vei cunoaºte
cât de adâncã poate fi setea, perora
gãleata spartã legãnatã-n vânt,
ca un trofeu al vânãtorii de sine.
Iar pielea de abur a Evului Mediu
mai cheamã, tot cheamã ogarii.

O dinamitã plinã de rouã

Tremur eu ºi mã mir tare,
miruie-mã doamne, mã prea mir
cã lumea nu tremurã cu mine.
Timid încerc incert cu sãpun
sã spun, chiar am uitat acum
ce voiam ºi praf în gurã
îmi faceþi cuvântul,
mãi praf stelar ce eºti
ºi încã vorbeºti,
hai sã-mpãrþim moartea pe din douã,
înfiorãtorule poet,
zice dinamita plinã de rouã.

Puritate-n carantinã

Nãmeþii ca o barierã de
corali în faþa somnului,
parcã toatã puritatea intrã
subit în carantina sans rivages,
nu striga, nu clipi, nu visa,
mari avalanºe s-ar putea
porni în vizuina de luminã
ºi nu-mi pot imagina cum neaua
se prostitueazã pânã-n pânzele albe
cu scheletul meu precar conservat.

Constanta Popescu
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�Metamorfozele� lui Silviu Purcãrete: un spectacol acvatic

Candid Stoica

Cãlin Stãnculescu

CANNES, cel mai

important festival
c i n e m a t o g r a f i c
internaþional al anului,
a avut ºi participanþi
din România, dar care
s-au întors acasã fãrã
premii. Oricum selecþia
conteazã mai mult
decât distincþiile, care

uneori, la marile festivaluri nu prea þin cont de valoare.
Georgiana Moldoveanu cu filmul Albastru ºi roºu, în proporþii
egale a fost prezentã în secþiunea Cinefondation, iar
coproducþia Belgia-România Singurã la nunta mea, regia
Martha Bergman (producãtoare Ada Solomon), a fost selectat
în programul ACID (Asociaþia pentru industria cinematograficã
ºi difuzare). Noi le vom vedea la toamnã în România, în
programul Cannes la Bucureºti. Dar puþinã istorie (extrem de
spectaculoasã) nu stricã.

În urmã cu o jumãtate de secol, la 19 mai, Festivalul de la
Cannes era întrerupt, urmare a mesajelor de solidaritate( cu
studenþii ºi muncitorii din întreaga Franþã, angajaþi în
acþiuni revendicative), lansate de Jean-Luc Godard ºi
Francois Truffaut, secondaþi de Claude Lelouch. Prima
victimã, filmul lui Carlos Saura Peppermint frappe, care
n-a mai fost proiectat pentru public. Jean-Luc Godard dã
semnalul ocupãrii sãlii principale a festivalului, patru
membri ai juriului Monica Vitti, Roman Polanski,Terence
Yopung ºi Louis Malle îºi dau demisia.Rãmâne Jacques
Sternberg, care declarã Am fãcut deja rãzboiul, dar încã n-
am fãcut o revoluþie. Alþi cineaºti îºi retrag filmele din
festival printre care Alain Resnais, Jan Nemec, Mai
Zetterling, Richard Lester, Salvatore Samperi, Milos Forman,
Claude Lelouch (cu douã filme). Colegul nostru (important
critic ºi istoric de film, nãscut în România), Henri Chapier
conduce o delegaþie care cere transformarea sãlii Jean
Cocteau într-o enclavã liberã pentru discuþii. Pe 19 mai
festivalul este definitiv închis, în ciuda nenumãratelor ore
de tratative între partizanii continuãrii lui ºi cei care doreau
prin închiderea sa sã adreseze un mesaj de solidaritate cu
toþi protestatarii de la acea orã din Franþa.

O Stângã radicalã iniþiazã în acelaºi timp la Paris Statele

Generale ale cinematografului francez, platformã unde se
discutã renovarea unor instituþii importante pentru
cinematografia ºi televiziunea franceze (inclusiv sistemul
de învãþãmânt cinematografic). Aceste State Generale voteazã
o grevã generalã a personalului din industria filmului,
boicotarea festivalului de la Cannes, crearea unui organism
comun Cinema-Televiziune, format paritar din reprezentanþi
ai muncitorilor, tehnicienilor ºi artiºtilor.Sãmânþa revoltei ºi
a revoluþiei cineaºtilor a fost semãnatã, încã din ianuarie
1968, de legendarul ministru al Culturii din cabinetul
Generalului de Gaulle, Andre Malraux, la rândul sãu cineast,
autor al filmului Speranþa, dupã propriul roman(1940) ºi al
unei Schiþe a psihologiei cinematografului (1940). Acesta
îl demisese la începutul anului 1968 pe Henri Langlois,
(întemeietorul Cinematecii franceze (1934),alãturi de
regizorul Georges Franju, care ne-a dat un de neuitat Judex).
Omul care salvase de la distrugere mii de pelicule din epoca
mutã ºi a sonorului, care sprijinise substanþial Noul val
francez (Rouch ºi Resnais) ºi Neorealismul italian a fost apãrat
cu ardoare de revistele Noului Val francez ºi de cãtre cei mai
importanþi cineaºti ai acestuia, care au obþinut o victorie in
extremis, Langlois fiind repus în drepturi.

Efortul revoluþionar de a înnoi radical cinematografia
francezã a fost semnat de cineaºti care au fãcut istorie în
arta filmului, care au deschis noi orizonturi, nu doar pentru
filmele din propria þarã, ci ºi pentru artiºtii unei Europe,
greu încercate de apãsarea dictaturii comuniste (ºi ruseºti
ºi naþionale). Consecinþa revoluþiei din 1968 este pentru
Festivalul de la Cannes, inaugurarea secþiunii Quinzaine
des realisateurs, precum ºi introducerea cinematografului
ca obiect de studiu în ºcolile superioare.

Revenim în prezent salutând Palme d�Or în persoana
unui cineast nipon, Kore-eda Hirokazu, autorul filmului
O afacere de familie. Marele premiu al juriului a revenit
americanului Spike Lee cu Blakkklansman, iar cel pentru
regie a revenit cineastului polonez, stabilit în Germania,
Pawlik Pawlikowski cu Rãzboiul rece.

Revoluþionarul de acum cinci decenii Jean-Luc Godard a
primit un Palme d�Or special pentru Cartea imaginii.Premiile
pentru scenariu au revenit ex-aequo regizorilor Jafar Panahi
pentru Trei figuri ºi Alice Rohrmacher pentru Fericit ca
Lazzaro. Cannes la Bucureºti va programa la toamnã aceste
filme la cinema Elvira Popescu.

În România, Trofeul Transilvania ºi marele premiu de
la Tiff � Cluj a revenit cineastului paraguayan Marcello
Martenessi pentru filmul Moºtenitoarele.

Gest meritoriu al organizatorilor a fost nu doar
premierea excepþionalei interprete ºi regizoare Fanny
Ardant, dar ºi omagierea actorilor Ana Szeles ºi Dan
Nuþu, fondator al programului Aristoteles.

Secþiunea paralelã cu competiþia de la Cluj � Zilele
filmului românesc � a avut drept câºtigãtori pe Constantin
Popescu cu Pororoca, Ivona Mladenivici pentru Soldaþii.
O poveste din Ferentari, Adina Pintilie pentru Nu mã
atinge-mã, Bogdan Mureºanu pentru scurtmetrajul
Cadoul de Crãciun. Menþiuni speciale au mers la
debutantul în regie Anghel Damian pentru filmul
Michelangelo ºi pentru actorul Dorian Boguþã pentru
filmul Duminicã.,dar Premiul publicului ( dupã pãrerea
mea cel mai important), a mers, firesc, la cel mai bun film
românesc al anului trecut Un pas în urma serafimilor,
regia Daniel Sandu.

O carte importantã despre filmul românesc se numeºte O
bucãtãrie ca-n filme ºi este semnatã de Mircea Valeriu Deaca,
volum apãrut anul trecut la editura Mega din Cluj-Napoca.

Laitmotivul bucãtãriei în filmul românesc, imaginat
drept un scenotop, este analizat complex prin varii
perspective, preponderent structuraliste, cu un limbaj
estetic de mare altitudine, ce uneori necesitã utile
traduceri în limba românã comunã.

Autorul subliniazã faptul cã 1) în bucãtãrie schimbul de
replici permite construcþia în timp a personajelor ºi a
conþinutului lor psihologic, 2)spaþiul intim al bucãtãriei
permite punerea în evidenþã a contextului social în care
personajele trãiesc ºi 3) bucãtãria este un decor extrem de
simplu (constatare cam la mintea cocoºului), departe de
modele cognitive ºi articularea construalului dialogului).

Autorul se dedicã ºi unei imersiuni în teoria
cinematografului, dar ºi în istoria lui, apropiindu-se de
termenii realimului cinematografic, care sunt evocaþi
astfel � senzaþia de realism este legatã de specificitatea
perceptualã ºi de schemele mentale care dau un
sentiment de tipicalitate ºi familiaritate.

Personal nu sunt adeptul unor astfel de teorii, nici
partizanul unui limbaj abscons, dar orice contribuþie la
corpusul teoretic al filmul românesc trebuie mãcar
menþionatã.

Cannes, TIFF Cluj ºi alte aventuri cinematografice

În iulie 2007 s-a

montat pentru prima datã
în curtea interioarã a
Centre Culturel de
Rencontre Abbaye de
Neumunster , o primã
punere în scenã a textului
lui Ovidiu de cãtre Silviu
Purcãrete ºi echipa lui
(Alain Garamd, scenariu,
Helmut Sturmer, decoruri,
Liana Manþoc, costume,
Vasile ªirli, muzicã),
premiera având loc cu

ocazia deschiderii Capitalei Culturale Europene
Luxemburg în 2007, fiind de fapt o coproducþie a Centre
Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster (CCRN),
Théâtre d�Esch-sur-Alzette, Théâtre National du
Luxembourg, Teatrul Naþional Radu Stanca (Sibiu),
Compagnie Silviu Purcarete (Lyon) fiind Organizat în
cadrul proiectului Luxembourg et Grande Région -
Capitale européenne de la culture 2007.

Ulterior spectacolul a fost prezentat pentru prima datã
în România în cadrul ediþiei din 2009 a Festivalului
Internaþional de Teatru de la Sibiu, într-o halã dezafectatã
a unei foste uzine, iar de curând Metamorfozele lui Ovidiu
traduse scenic de Silviu Purcãrete ºi de echipa lui, au fost
prezentate, conform repetatelor anunþuri în media, pe malul
mãrii la Constanþa, iar Televiziunea Românã l-a redat
concomitent oferind tuturor românilor care au avut timp,
rãbdare ºi plãcere sã stea în faþa televizorului sã urmãreascã
un regal de teatru modern axat pe un text antic, scris iniþial
pe meleagurile noastre de un exilat: Publius Ovidius Naso.

În afarã de valoarea lor literarã, Metamorfozele, scriu
istoricii literari, au ºi o valoare documentarã, constituind o
colecþie de mituri transmisã de scriitorii antici care oglindesc
în chip artistic diferite aspecte ale societãþii sclavagiste,
alcãtuind, alãturi de izvoarele istorice, o preþioasã sursã de
informaþie, asupra vieþii, obiceiurilor ºi relaþiilor sociale
din lumea anticã fiind alcãtuite din cincisprezece cãrþi, care

conþin 250 de legende privitoare la metamorfoze scrise în
aproximativ câteva mii de hexametri dactilici.

Spectacolul de la TV de o orã ºi jumãtate a încercat cu
brio sã arate câteva din subiectele ºi episoadele
respective,(existente în textul iniþial), altele inventate,
cum ar fi cel cu Icar sau cel cu miracolul naºterii, totul
petrecându-se în jurul unui bazin cu apã, acreditând ideea
cã civilizaþia omeniri s-a desfãºurat în permanenþã ºi cu
precãdere în preajma apelor. Dacã doar câteva clipe ne
gândim cã vechile teritorii al Italiei ºi Greciei de azi care
au generat pe vremurile imemoriale subiectele respective,
erau înconjurate de mai multe mãri, ideea acvaticã a
spectacolului e, ca sã zic aºa, cât se poate de adecvatã în
ciuda dificultãþilor oferite din plin interpreþilor. (ªtiu asta
din proprie experienþã pentru cã într-un spectacol la
Teatrul de Comedie din anii 80 eram aruncat de trei ori
într-un bazin cu apã, fie iarnã, fie varã).

În spectacolul difuzat la TV aproximativ 20 de interpreþi
(bãrbaþi ºi femei) îmbrãcaþi sumar (chilot, maieu, sutien)
se strãduiesc sã ne arate o altã lume, în care aºa numitele
metamorfoze, sau minuni cum se numesc în limbaj mai
popular, sã se petreacã dacã nu frecvent cel puþin la un
numãr apreciabil de ani distanþã fiind dupã aceia
acceptate, omologate ca adevãruri implacabile ºi
idestructibile care au dãinuit mii de ani mintea oamenilor.
Interpreþii care executã indicaþiile scenariului, care cântã,
danseazã, recitã, clameazã, se scaldã se numesc: Veronica
Arizancu, Emõke Boldizsár, Mihai Coman, Florin
Coºuleþ, Ali Deac, Diana Fufezan, Alexandru Malaicu,
Adrian Matioc, Mariana Mihu, Adrian Neacºu, Ioan
Paraschiv, Eduard Pãtraºcu, Cãtãlin Pãtru, Fabiola Petri,
Daniel Plier, Iulia Popa, Ofelia Popii, Cristina Ragos,
Viorel Raþã, Vlad Robaº, Bogdan Sãrãtean, Ciprian
Scurtea, Cristian Stanca, Arina Ioana Trif, Cendana Trifan,
Codruþa Vasiu, Pali Vecsei, Ema Veþean, Liviu Vlad.(ar fi
mare pãcat sã nu-i amintesc) fãcând parte dintr-un
mecanism indestructibil care funcþioneazã ca un ceas
elveþian de pe vremuri� Spectacolul are uneori pasaje
mai dure, destul de greu de suportat, dar ºi pasaje lirice
destul de bizare care de multe ori nedumeresc. Un moment

destul de percutant este cel care poate fi numit al naºterii,
când apare un grup bizar de chirurgic ºi dintr-o fiinþã
acoperitã cu un mic cort sunt scoase, ies pe rând vieþi
noi, ce trec din mânã în mânã, li se taie cordonul
ombilical, creaturile sunt pocnite, apoi azvârlite pe jos
ca într-un ritual al rutinei. Nu lipseºte nici þigara de
dupã. E femeie? E sirenã? Îºi vede puii morþi ºi, cu un
urlet sfâºietor, îi ia ºi îi mãnâncã. Lugubrul se
întrepãtrunde cu ridicolul, grotescul cu SF-ul, tragicul
cu ludicul, iar pe un mare ecran sunt proiectate chipuri
în continuã schimbare. Teatrul înseamnã în ultimã
instanþã metamorfozã. Un ultim punct culminant este
cel al distrugerii statuilor, realizat cu o inventivitate
extraordinarã. Existã în acest tablou atâta plãcere în a
distruge, În a face praf, în a mistui încât statuile,
reprezentate de oameni vii fiind amputate, pocnite,
bruscate, tãiate bucãþele, li se decupeazã sânii, li se rup
braþele, androginul e rupt în douã, sunt chinuite cu
sadism, umilite, coordonate de efecte sonore date la
maximum, coordonate perfect cu miºcarea încât îþi
îngheaþã sângele în vine întrebându-te care este în
ultimã instanþã menirea teatrului ºi ce se mai poate face,
cum se mai poate experimenta ºi mai ales în ce
modalitate se mai poate juca. Metamorfoze nu te lasã
rece, în ciuda temperaturilor scãzute, în care uneori s-a
jucat, doi interpreþi îmbolnãvindu-se în seara premierei
de la Sibiu, fie cuprinzându-te total în mreje, fie
revoltându-te datoritã unor scene extrem de exagerate.
Pânã la urmã Metamorfozele e un spectacol puternic,
tulburãtor, palpitant, chiar dacã de multe ori Ovidiu nu
se regãseºte pe deplin în el - dar, pânã la urmã
Metamorfoze este spectacolul lui Purcãrete, nu al lui
Ovidiu, e o reinterpretare postmodernã a unui text antic
- astfel cã opera lui Ovidiu ne apare extrem de proaspãtã,
în timp ce Silviu Purcãrete se distinge încã odatã ca un
regizor cu o fantezie debordantã.

În final, în altã ordine de idei, aºi fi extreme de curios
sã aflu ratingul spectacolului de la TV ºi sã-l compar cu
ce al meciului dintre Real Madrid ºi F. C. Liverpool,
transmis douã zile mai devreme, care a suscitat
comentarii ore ºi zile întregi.
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ªtefan Luchian,
graficianul din

umbra pictorului

Urmare în numãrul viitor

Urmare din numãrul trecut

Ornamentarea vaselor populare utilizeazã

urmãtoarele tehnici:
Scurgerea. Procedeul constã în suprapunerea

unui strat de culoare peste altul, înainte ca prima
sã se usuce. Aceste culori se antreneazã între ele
în deplasarea lor ºi merg împreunã fãrã a se

amesteca, pentru cã au stãri coloidale diferite.
Trasul cu gaiþa. Operaþia seamãnã cu scurgerea, dar aici culorile aºternute

pe suport sunt manipulate cu o pensulã cu pãrul gros, dur ºi rar, numitã gaiþã.
Atât scurgerea cât ºi trasul cu gaiþa realizeazã o antrenare a culorilor denumitã
popular jirãvire.

Stropitul este un procedeu mai nou ºi se datoreazã mai mult lipsei de timp
ºi a culorii. Olarul stropeºte o culoare-douã, cu o pensulã mare, vasul uscat
ºi angobat, dupã care îi aºeazã smalþ pe treimea superioarã. Nu se foloseºte a
doua coacere pentru smãlþuire. Efectul decorativ este interesant, de surprizã,
dar inferior artistic.

Sgraftajul. Moºtenit de la bizantini, procedeul constã în zgârierea stratului
de angobã pânã la atingerea culorii de ciob a vasului. Dupã smãlþuire se
obþine un desen cu linie sensibilã, în tonalitate închisã pe fond alb.

Ajurarea constã în traforarea vasului în scop ornamental. În afara
strecurãtorilor, ceea ce reprezintã domeniul utilitar ºi nu estetic, s-a folosit
foarte rar în ceramica româneascã. În perioada neoliticã, întâlnim în cultura
Cucuteni unele vase de cult ajurate în scopul obþinerii unor efecte magice
cu lumini. Folosind însã aceastã tehnicã, etnia maghiarã din Transilvania
obþine efecte de spectacol optic remarcabile.

Lustruirea este o tehnicã de ornamentare specificã ceramicii negre, sector
în care, prin tradiþie, nu se folosesc culorile ºi smalþul. Ornamentele, constând
în linii spiralate, linii drepte, frânte sau curbe repetitive, se transpun pe
peretele vasului uscat, dar nears, prin apãsarea cu un corp dur, de obicei
piatrã de cremene. Dupã coacere, pãrþile tasate devin lucioase ºi sunt puse în
valoare de fondul negru mat al vasului. Ceramica neagrã se practica pe
teritoriul þãrii noastre încã din neoliticul timpuriu.

I.6. ORNAMENTELE CERAMICII POPULARE

Motivele ornamentale din
ceramica popularã sunt
urmãtoarele, în ordinea
vechimii lor:

Triunghiul. Este socotit cel
mai vechi element decorativ,
întâlnindu-se chiar ºi la
ceramica preistoricã,
practicat prin zgâriere ºi
rezultat mai mult din
intersecþia unor linii. Repetat
la aceeaºi mãrime ºi înºiruit
cu vârful în sus, este denumit
dinte de lup. Adãugându-i-se
puncte ºi linii, în interior sau
afarã, triunghiul permite
realizarea unui numãr foarte
mare de motive.

Brãduþul. Folosit ºi el prin
zgâriere încã din preistorie,
motivul sugereazã prin
aspectul sãu crenguþa
bradului. Împreunã cu
triunghiul, reprezintã cele
mai vechi motive decorative
care au rezistat în timp, din
neolitic pânã astãzi, pe
întregul cuprins al spaþiului
carpatic.

Spirala a fost întrebuinþatã
foarte mult în decorarea
vaselor de Cucuteni, dar ºi în

ceramica de tip Boian din Muntenia. Foarte apreciatã de olari, în multe cazuri
spirala acoperã, în diferite forme, întreaga suprafaþã a vasului. Exceptând
produsele de Cucuteni, motivul este fãcut dintr-o humã albã modelatã în
relief pe fondul negricios, nesmãlþuit al vasului.

Linia ondulatã e întâlnitã în douã aspecte: în curburi largi, permiþând
introducerea între ele a altor motive, sau cu ondulaþii apropiate ºi egale între
ele, care nu lasã loc altor elemente în intervale. Transpusã prin mânuirea
cornului sau a pensulei, linia ondulatã creeazã un efect ritmic ce se
accentueazã prin alternanþa sensibilã, repetitivã a grosimii ei.

Cãlãtorie în istoria
multimilenarã a

ceramicii (X)Nici nu bãnuia maiorul Dimitrie Luchian, în prima zi a lui

februarie 1868, ursita întâiului fiu, abia nãscut. Neam de stolnic,
apropiat al domnitorului Alexandru Ioan Cuza ºi comandantul
garnizoanei din ªtefãneºti, pe lunca Prutului, visa pentru ªtefan
fireºte, o serioasã carierã militarã ºi nicidecum o viaþã dedicatã
penelului. Dezamãgirea va cuprinde mai târziu toatã familia,
deja bântuitã de soarta unei nefericite rude, boier scãpãtat,
ajuns zugrav de biserici prin nordul Moldovei.

Astãzi, la 150 de ani distanþã, pictorul Anemonelor, atât de
bine cunoscut pentru creaþia tulburãtoarelor buchete de flori,

înmãnunchieri de neliniºti ºi vise, þesute în exaltate rostiri cromatice, strãluceºte într-o nouã
luminã pe simezele Muzeului Naþional de Artã al
României. Expunerea deschide publicului pânã
la 23 septembrie 2018 arhiva Cabinetului de
Desene ºi Gravuri precum ºi pe cea a Muzeului
Colecþiilor de Artã. Conceputã ca o biografie scrisã
în pastel, acuarelã ori seducãtoare monocromii de
tuº, cãrbune sau creion, expoziþia dezvãluie
întreaga mãiestrie de grafician a artistului.

Doar acuarela din 1895, executatã la 10 ani dupã
intrarea la Belle Arte, schiþând figura unui soldat
mai aminteºte ambiþiile familiei, toate cele peste
90 de lucrãri sunt martorii unei discipline de lucru
aproape cazone. Pictorul însuºi povestea cum nu
se mulþumea cu rezultatul primei încercãri, lucrând
zile întregi fãrã a rãspunde clopotului de la intrare:
�De câte ori nu uitam sã mã duc la masã ºi mã
pomeneam cu ceasurile cinci sau ºase, istovit ºi pe
pânzã nimic! De cîte ori nu ieºeam din casã cu
groaza în suflet, când dupã sãptãmâni de lucru
fãceam o neghiobie!�. Format în spiritul
seriozitãþii lui Theodor Aman, a rigurozitãþii
Academiei müncheneze, a deschiderilor
experimentale pariziene ºi în admiraþia operei
Grigoresciene, ªtefan Luchian va fi cãutãtorul
neobosit de noi mijloace plastice pornit pe drumul
deschis de recentele curente, dar temperat de
echilibrul ce îl caracteriza.

Remarcabile sunt experimentele pe hârtia Gillot începute pe la 1898, hârtie imprimatã cu
straturi suprapuse de gri deasupra unei baze de alb, la care se ajunge scrijelind cu acul sau
scobind cu dãltiþa, printr-un procedeu asemãnãtor gravurii. Între desenele executate pe astfel
de suport se numãrã unul dintre primele autoportrete. Lucrat în creion de plumb ºi accente de
tuº, înfãþiºeazã un tânãr încrezãtor, cu trãsãturi bine definite, sobru dar cu o brumã de melancolie,
detaºat discret din fundalul luminos ºi vibrat. Mai tranºant vor fi decupate planurile într-o
lucrare ulterioarã Bãtrân cu desagi sau va reuºi sã obþinã subtile efecte de orizont prãfuit în
Cireadã de vite. Virtuozitatea cãpãtatã în mânuirea acestor instrumente îi va folosi ºi pe
cartonul obiºnuit ori colorat, în peisaje de o excepþionalã plasticitate modelate cu savoare în
tuº, laviuri ºi urme de ac: Luminiº (1908) sau Copaci lângã apã (1903) cu vegetaþia nãscutã

din pensulaþii nervoase,
sacadate, ce împlinesc iluzia
vântului zburlind frunziºul ºi
orizontale apãsate, sugerând
luciul cristalin.

Bucuria luminii, a
transparenþei, a limpezimii nu
va lipsi acuarelelor sale nici
dupã declanºarea în 1901 a
bolii care îl va rãpune prin
paralizie treptatã. Drept
dovadã stã un nou autoportret,
senin, cu nuanþe sidefate, într-
o ipostazã neobiºnuitã ce pare
un comentariu la persoana a
III-a, pictorul observându-se
dinafarã, concentrat asupra
lucrului sãu, înconjurat de
naturã, de pensule ºi de
simboluri ale micilor bucurii
ale vieþii dintre care nu

lipseºte floarea roºie în prim-plan. În aceeaºi notã veselã e construitã ºi acuarela remarcatã la
expoziþia de la Casa Assan: Birtul fãrã muºterii (1903), o ingenioasã compoziþie dinamicã a
alburilor rotate ca un dans în jurul mesei centrale, acompaniate de siluetele celor trei scaune ºi
a celor trei pomi desfrunziþi.

Suita autoportretelor puncteazã ca o spovedanie, mãrturisind peste timp, autentic ºi lucid
despre om ºi despre pictor. Unul dintre cele mai dramatice ºi expresive e cel din 1907, marcat de
suferinþã ºi revoltã, impresionantã construcþie din haºuri puternice de cãrbune.

Pentru rapiditatea execuþiei, catifelarea materiei ºi eludarea detaliilor greoaie, tovarãº de
drum pe tot parcursul creaþiei sale, ªtefan Luchian a preferat pastelul. L-a considerat potrivit
peisajului colinar ºi sentimentelor gingaºe: �nuanþele astea... cât sunt de plãpânde, ca praful
de pe aripile fluturelui!�. L-a folosit cu siguranþa unei mâini experimentate, aceeaºi mânã cu
degete lungi care ºtia sã nascã melodie pe clapele de flaut. Fie cã a plãmãdit în pastel simfonii
florale, portrete ale feminitãþii ori un simbolic Crist purtându-ºi povara Pe drumul suferinþei
(1908), cu resemnare, cu demnã acceptare, în volume fãrã umbre dar ºi fãrã speranþã, a reuºit
exaltându-i virtuþile sã-l ridice la rang de artã majorã.

La 48 de ani artistul ºi-a încheiat urcuºul propriei Golgote, dãruindu-ne cerul sufletului sãu.

Principalele ornamente ale
ceramicii populare româneºti

Radu Adrian

ªtefan Luchian - Autoportret

ªtefan Luchian - Birtul fãrã muºterii

Dalia Bialcovski
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LIRICÃ UNIVERSALÃ LA KM 0

Poezie  turcã  contemporanã

Osman Bozkurt

S-a nãscut la Ardanuç (Artvin), în anul 1956. Dupã absolvirea ºcolii elementare ºi medii în Ardanuç, a urmat ca intern cursurile Liceului
Profesional de Finanþe din Ankara pânã în anul 1973, în acelaºi an devenind funcþionar la Ministerul de Finanþe. Dupã ºase ani, îndeplinindu-
ºi obligaþiile de elev intern, a demisionat, apoi a devenit absolvent al Universitãþii Nouã Septembrie, secþia Relaþii Economice ºi Industriale.

Pe 12 septembrie, în timpul insurecþiei militare, datoritã ideilor sale, a fost reþinut timp de 27 de luni, apoi a fost achitat. Pânã în anul
1989 s-a ocupat de publicarea, difuzarea ºi vânzarea în Germania a revistei Dost (Prietenul). În anul 1990 a devenit membru fondator al
revistei Gerçek Sanat (Artã Realistã).

În ziarele Cumhuriyet Kitap, Birgün, Evrensel a publicat diferite articole ºi interviuri. Nuvelele, eseurile ºi versurile sale au apãrut în
Dost, Gerçek Sanat, Varoº, Fayton, Berfin Bahar, Sanat Yaprað1´, Agora, VS, ªarköy Sanat, Patikalar, Bizim Sanat, Akademi Gökyüzü,
Kar Edebiyat, Edebiyat Nöbeti (Turcia), Arena Literarã, Rotonda Valahã (România).

Scrierile lui au fost incluse în Yazarlar Sözlüðü (Dicþionarul Scriitorilor), în antologii tematice ºi mixte din India, România (în Antologie
de Poezie Turcã Modernã).

Actualmente este consultant financiar la firma Bað1´ms1´z Denetim.
A obþinut diploma de onoare acordatã poeþilor ºi operelor lor de cãtre Kar Edebiyat.
Opere publicate: Fotografia din nisip (versuri, 1995, ed. Gerçek Sanat); Contacte (eseuri, 1996, ed. Ýnsanc1´l); Dialoguri aºteptate

(interviu, 1998, ed. Gerçek Sanat); Umbra viselor (versuri, 2000, ed. Tohum); Plouã peste mine (versuri, 2006, ed. Gerçek Sanat); Scrieri
pribege (eseuri, 2008, ed. Gerçek Sanat); Revederea (nuvele, 2010, ed. Telos); Zile fãrã grai (versuri, 2013, ed. Usar); Un portret AfºarTimuçin
(biografie, 2014, ed. Bulut).

Lucrãri în colaborare: Antologia Poeziei Române Contemporane (selecþie Prof.Dr. Mircea Anghelescu, traducere Nevzat Yusuf Sar1´göl;
2011, ed. Artshop); Pe urmele lui Güngör Gencay (biografie, 2013, ed. Usar); Bülent Habora-60 de ani de artã (biografie, 2014, ed. Yar; Nuvelele lui Metin Ýlkin
(biografie, 2014, ed. Usar)

Este membru BESAM (Uniunea Profesionalã a Oamenilor de ºtiinþã ºi a Literaþilor) ºi al Sindicatului Scriitorilor TSMMO din Turcia.

TREC PANZERE

Trec panzere cu uruit asurzitor
Morþii sunt întinºi de-alungul caldarâmului

Unul e cu umãrul drept pe jos, mâna stângã în apãrare
E-atât de inocent, neputincios, nu se teme de panzere

Pe caldarâm se-nmulþesc leºurile, fiecare cu umbra sa
Li s-au amestecat picioarele fãrã încãlþãri

Cu cât soarele pãrãseºte oraºul, cu-atât umbrele dispar
În oraºul fãrã oameni, leºuri precum portrete schiþate cu sânge

PÃSÃRILE N-AU LÃSAT URME

Luna de pe cer e-un astru de neatins
De aceea ceea ce se miºcã pe ape e umbra pãsãrilor

Peste toamna ce se veºtejea cãdea alba zãpadã
Nici pe apã, nici în gerul iernii pãsãrile n-au lãsat urme

Nici eu, nici prezicãtorii nu ºtim de lipsa zilelor
În paºii acelei aventuri hoinare au dispãrut pânã ºi cuvintele

Þinându-mã de ambrazurã ajungeam la despãrþitura zidului
Când ulii se iubeau liber din vina fetiºului

Noaptea când silabele îºi debiteazã inexistenþa, apar zorile
Tristeþea este cea care adunã datoriile timpului pierdut

DIN GHEAÞÃ
FÃCUT-AM GEAMURI

Din gheaþã fãcut-am geamuri ferestrelor minþii
Rãmase fãrã luminã, odãile noastre sã se rãceascã
Mâinile fãrã mãnuºi sunt în faþa unor grele meniri

Prietenii ni s-au topit ca oamenii de zãpadã la soare

Gloria era sã se culce cu moartea în numele nemuririi
Cu mâinile ei în mâinile noastre am îngheþat în august
Puºtile au scuipat flãcãri, au explodat bombele cu gaz

Inimile porumbeilor s-au înghesuit pe balustrade

A câta temniþã-i aceasta de la Spartacus pânã acum
A câta furtunã e aceasta ce duce totul smulgând

Sã se nãruie odatã decorurile false, montate
Sã burniþeze, sã ningã cu fulgi de nea albãstrii

Din gheaþã fãcut-am geamuri sã sporim lumina
Copiii captivi ajuns-au adolescenþi, dar iubita-i flãmândã
În mâna unor oameni au murit oameni, ºtiþi care-i ultimul

cuvânt?
Sã mã vedeþi de cealaltã parte a balustradelor

ASCULTÃ-ÞI INIMA

Nu doar profundã
Ci deosebitã ºi complicatã

Este inima omului

Galbenã în lumina lunii
Precum o rodie sub razele soarelui

În inima mea
Rãmasã din vremuri strãvechi

O iubire ascunsã precum un izvor

Inima ta e în inima mea
Pentru viaþã fiecare picãturã de sânge

Cu ochiul liber nu se vede
Veºmântul de nuntã al inimii

Drum fãrã de-întoarcere este viaþa
Mai subþire decât un fir de pãr, mai ascuþitã

decât sabia
Fãrã a te nedreptãþi

În tihnã ascultã-þi inima

FIECARE OSTAª POARTÃ ÎN
EL MOARTEA DE DOUÃ ORI

Fiecate osraº poartã în el moartea de douã ori
O moarte în gamelã/alta în inima sa

Culorile tuturor hãrþilor se aprind
Greºit hotãrnicite sunt toate graniþele

Fiecare ostaº poartã în el moartea de douã ori
O moarte în baionetã/alta în ochii sãi

Toate þãrile cautã ploaia
Toate corãbiile au erori în jurnalele de bord

Fiecare ostaº poartã în el moartea de douã ori
O moarte în cazarmã/alta în obârºia sa

Aceaºi primãvarã sunt toate anotimpurile
În bocancii legaþi cruciº picioarele-s captive

Fiecare ostaº poartã în el moartea de douã ori
O moarte în caietul de amintiri/alta în viaþa lui

La moarte duc toate bãtãliile
Toate florile îºi iau culorile din soare

POVAÞÃ PÃRINTEASCÃ

Lãmpile-ºi aruncã ochii spre o noapte de temut
Vãile-s verzi ca stejarii, umbrele-s tenebroase

Oraºul e la rãscruce de ape, oglinzi sunt vitrinele
Când mi se oglindeºte chipul, ele sângereazã
Luna coloreazã bolta, luna-i azuriul nopþii

Reflectându-se în lunã, ochii îmi ard
Oare ce cale sã apuc, direcþia e necunoscutã

ªoseaua strãbate o vãlcea dupã alta
În faþã o umbrã ce parcã-ºi cautã divinitatea

De-alungul ºoselei stejari subþiri ºi zvelþi
Stejarul e verde, eu copil, singur pe ºosea

Tata nu vede, Domnul nu vede, robul nu vede
În faþã-i lumea de apoi ce se roagã pentru paradis

Sunt neputincios în hãul fãrã de fund

Pe crestele mai înalte decât credeam stãruie omãtul
Adânci ºi întunecoase sunt prãpãstiile

Calea scurtã pe care pãºesc, o viaþã întortocheatã
Mama mã aºteaptã în curte cu ochii în zare

Sunt copil de treisprezece ani, ºcolar cãlãtor
Ploi torenþiale îmi sunt visele, uºuratice închipuirile
Primul punct din povaþa pãrinteascã: frica-i interzisã

Dar cum se poate când balaurii se nãpustesc asupra mea

Privesc luna, în oglinzi îmi sângereazã chipul
Cerul, oraºul, am o ranã în inimã

E noapte, drumu-i violet, în fiecare mãrãcine o vrabie
Sunt o fiinþã ce-ºi cautã calea pe marginea hãului

Nu ºtiu ce cale sã apuc, direcþia-i necunoscutã
Sunt nepuntincios în povârniºul fãrã fund

Ultimul punct din povaþa pãrinteascã: trãieºte fãrã a cerºi

ZILE FÃRÃ GRAI

Marea-i precum o flamurã legãnatã de vânt
Nu mã gândesc la care uºã sã sun

ªtiu cã toate uºile sunt ziduri
În inima mea valurile-s tãcute precum uºile

M-am ascuns în mine însumi
În schimb apar la miezul nopþii

Au crezut cã voi muri n-am murit la margine de drum
Marea îngheaþã tãcutã eu îngheþ singur

De unde sã ºtie ei cã zilele-s o bâlbâialã tãcutã
Nimeni n-ar înþelege cã eu îngheþ în septembrie

Anii mei se aflã între chepenguri
Tu eºti în acelaºi oraº dar eu sunt fãrã tine

Prezentare ºi traduceri de Nermin Yusuf ºi Nevzat Yusuf Sarigöl
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Cocoana � 48 ani

Servitoarea �
þigãncuºã oacheºã,
durdulie, 17 ani

În bucãtãrie

� Cum te cheamã?
� Olimpia.
� O sã te strig

Anica... Cine te-a
botezat trebuie sã fi fost nebun. Ei, ce zici, rãmâi?

� Rãmân.
� Vezi sã nu stai toatã ziua la poartã.
� N-am ce cãta la poartã.
� Las� cã vã cunosc eu. Vã curg ochii dupã motani.
� Eu nici nu ºtiu ce-s aceia motani.

CONSEMNÃRI

Diavolul ªpriþul de varã

Era spre amurg. Þaþa Maria a lu� Ghebosu, o bãtrânicã

destul de gârbovitã, ca ºi defunctul ei bãrbat, abia sculatã
dintr-o boalã care pusese pe gânduri toatã familia, se îndrepta
spre sora ei, þaþa Florica a lu� Cartof, cu casele lângã biserica
cea nouã, aflatã încã în finisare, lângã cimitirul satului. Pãºea
îngânduratã sprijinindu-se în bãþul de care nu se despãrþea ºi
pe care îl folosea mai ales sã alunge câinii de pripas ce se

aciuaserã de la o vreme în sat. Deodatã, se opri speriatã. Prin faþa ei trecea, tacticos,
þinându-ºi coada ridicatã, o pisicã neagrã.

�Ptiu, ptiu, piei necuratule! Doamne iartã-mã ºi mã ocroteºte!� îºi spuse, cu voce
joasã, scuipându-ºi în acelaºi timp în sân. Vãzând cã pisica nu se sinchiseºte de apropierea
ei, se uitã în jur - ºi, pentru cã se afla la intersecþia cu o uliþã perpendicularã pe cea pe
care mergea ea, o luã la dreapta, gândind cã va ocoli pe la Gica a lu� Ciocan ºi va
ajunge pe partea cealaltã a cimitirului ºi bisericii.

�Am ghinion, nu degeaba mi se zbãtea, azi dimineaþã, ochiul drept�, îºi spuse ea în
gând, mergând pe uliþã, în timp ce se întuneca din ce în ce mai mult.

Când ajunse în dreptul bisericii auzi un zgomot mare ºi dinspre bisericã zburã o
bucatã de scândurã, care cãzu la câþiva paºi de ea. Privi înspãimântatã sfântul lãcaº ºi,
în întunericul care se lãsa, vãzu ceva negru, care i se pãru imens, miºcându-se pe
schela ce mãrginea clãdirea. Þaþei Maria îi trecu fulgerãtor prin minte: �Diavolul a
venit sã zãdãrniceascã lucrarea Domnului� ºi, pe cât putu, o luã la fugã, de nu ziceai cã
trecuse biniºor de optzeci de ani.

Ajunse la Þaþa Florica unde, dupã ce intrã pe poarta încã nezãvorâtã, se prãbuºi pe
treptele cerdacului, cãzînd în târna plinã de flori culese pentru a fi duse a doua zi la
târg, bolborosind întruna: �Necuratul, necuratul...�.

Þaþa Florica auzind zgomotul, ieºi pe prispã, aprinse lumina ºi vãzu ceva negru -
þaþa Maria umbla în negru, ca toate vãduvele din sat - zbãtându-se printre florile din
târna pregãtitã pentru a doua zi. Se sperie atât de tare, încât o zbughi în casã, strigând:
�Goguleee, e un diavol pe prispã, vino repede cu crucea ºi aghiasma!�. În curând, pe
prispã apãru Gogu, zis ºi Cartof, în izmene ºi cu pieptul gol, cu un ciomag în mânã �
o mai pãþise el, cu niºte hoþi, care voiau sã-i fure din gospodãrie � scoþând un strigãt
de luptã: �Anafura mã-ti de diavol, piei din calea mea!� fiind gata-gata sã dea în
mogâldeaþa care exclama: �A venit necuratul, a venit necuratul!�, ce se ridica din
târna rãvãºitã. Norocul þaþei Maria cã Gogu, cumnatul ei, o recunoscu în acea mogâldeaþã
rãsãritã dintre flori.

� Vino, fã Florico, sã vezi cã nu e nici un diavol, e doar sor-ta Maria, care a cãzut în
târna lãsatã în drum, anafura celui care te puse s-o laºi aci!

Dar Þaþa Maria, tremurând, spuse printre sughiþuri:
� Ba e diavolul. E necuratul, care a venit sã dãrâme biserica cea nouã. Dã cu tot ce-

i cade în mânã, era sã mã nimereascã ºi pe mine, cu o scândurã cât casa.
Degeaba încercarã Florica ºi Gogu sã o liniºteascã, ea susþinea una ºi bunã: diavolul

demola biserica cea nouã. Ca s-o împace ºi s-o conducã spre casa ei - ea uitase ºi
pentru ce venise s-o vadã pe sor-sa - Gogu se îmbrãcã, luã o lanternã ºi un ciomag.

Ajungând în apropierea bisericii, vãzurã, într-adevãr, o scândurã în mijlocul uliþei,
fapt care zdruncinã un pic curajul lui Gogu Dupã ce îºi fãcu o cruce mare, îndreptã
lumina lanternei spre schelãria care mãrginea biserica. Aici, liniºte ºi pace. Deodatã
însã pãrul i se ridicã mãciucã, atunci când, de pe schela din apropierea acoperiºului, se
auzirã câteva bãtãi, ca de paºi apãsaþi, ºi un fel de plânset de copil gâtuit, ca un
mieunat. Îndreptând fascicolul lanternei, observarã amândoi cum un motan negru ca
smoala stãtea lângã o pisicuþã zgribulitã ºi bãtea, cu coada, sacadat, în scândura schelei.

Viaþa în fiºe de roman Portrete, ceaþã si fum

Nicolae Dan
FruntelatãVasile Szolga

Mai ºtiþi voi, prietenii mei, ce era ºpriþul de varã?

Când te duceai la grãdinã ori la terasã, dupã caz, cereai
o baterie de vin (ãla, sec, rece ºi gratis, cum cerea
Fãnuº Neagu, gratis, adicã oferit de un admirator!),
venea ospãtarul ca un ºef de tun, cu gãleata de tablã
zincatã, punea sticlele de vin (sã fie acolo), gheaþã ºi
sifonul gros, pe urmã îþi dregea în pahar jumate vin,
jumate sifon, ºpriþ lung de poveºti frumoase ºi de
prietenie garnisitã cu glume bune, cu ironii, cu
învãþãturi de literaturã ºi de viaþã. ªi cu discuþii, uneori
pãtimaºe, despre fotbal, visul nebun al copilãriei noastre de oameni mari.
Fãnuº rapidistul, Guþã Bãieºu cu Progresul, de sanchi, aºa, sã-l oftice pe
Fãnuº. Lângã ei, Procurorul Cornel Dinu, boier sârbo-valah, citit ºi negru-n
cerul gurii când gândea ca un fundaº central de care nu trecea nicio pasãre.

Ce-þi veni, bre, nea Dane, sã scrii astãzi povestea asta de vacanþã a sufletului
ºi a amintirii? Uite, îmi veni, fraþii mei, cã fusei sãptãmâna trecutã la o
lansare deosebitã de carte a unui scriitor din câmpia mea sudistã, de loc de la
Islaz, de-acolo unde se varsã Oltul în centura argintie a Dunãrii ºi se fãcu
istorie în veacul al nouãsprezecelea. Un prieten bun al meu, pe nume Marian
Nazat, a venit cu o carte groasã în douã volume, tipãrite de Editura RAO, ce
se cheamã Basmul fotbalului.

ªi a prezentat-o (pe un ecran de film, cã, deocamdatã, o stare de rãu nu i-
a permis sã fie cu noi) Cornel Dinu, marele nebun al marelui oraº. Cartea are
vorbele tãvãlite în patimã frumoasã ºi-n mierea unor amintiri care ne întreþin
minunea copilãriei.

Atunci mi-am adus aminte iar de scriitorii cei mari din Valahia, bolnavi de
fotbal ºi de alergãrile prin vorbele-n colþuri ale cartierelor ºi stadioanelor. ªi
parcã i-am vãzut iar pe Corsarul Roib, Dumitrache, pe Dobrin, Gâscanul de
Aur, pe Balaci, haiducul blond de la Bistreþ, pe Lucescu cel înþelept, pe
Duckadam, pe Hagi, alexandrumachedonul nostru imperial, pe toþi câþi ni s-
au dãruit în timpul vieþii noastre.

Dar ºi pe aceia din lume, pe Iaºin, zburãtorul rus cu mâinile ca niºte cazmale
uriaºe, pe Maradona, butoiaºul atomic, pe Eusebio, pe urmaºul lui, Cristianu
Ronaldu, pe Messi, dansatorul dintr-un circ selenar, Doamne, ce carte-a inventat
prietenul meu cu nume de bei balcanic, înfrãþit cu un oltean gazetar, Marius
Mitran!

Dupã lansarea acestei cãrþi am simþit nevoia sã beau un ºpriþ de varã, prelung,
sã trec pe la Biserica Icoanei din apropierea casei mele, sã aprind o lumânare
pentru Fãnuº, pentru Guþã Bãieºu, pentru copilãria mea care se îndepãrteazã
tot mai mult.

Câþi scriitori adevãraþi mai iubesc astãzi lumea zãpãcitã ºi mirificã a
fotbalului de odinioarã? Sigur, Marian Nazat, sigur, Rãzvan Boanchiº,
luptãtorul japonez cãruia nu i-a spus nimeni cã rãzboiul s-a terminat ºi el
continuã sã se batã.

Poate, Radu Paraschivescu, sigur, seniorul Radu Cosaºu.
Pe toþi i-aº invita la un ºpriþ de varã. În balconul dinspre sud al casei mele

de lângã Grãdina Icoanei, am o gãleatã de plastic în care se pot ascunde
câteva sticle de Crâmpoºie, câteva sticle de apã milenarã, sifon neavând. L-
aº chema, dacã-i este mai bine, ºi pe Cornel Dinu, stoperul-procuror, sã
modereze el, cu prietenia lui, acest imaginar ºi fabulos pentru noi ºpriþ de
varã.

Ar fi frumos, dacã n-ar fi târziu, dacã n-ar fi atâta ceaþã ºi fum pe lume.

RECOMANDAÞIUNI

Gheorghe Brãescu

� ªi sã nu te mai încreþeºti, ori eºti vreo ticãloasã? De
unde aþi luat, mã rog, obiceiul de vã încreþiþi ca cucoanele?

� Aºa mi-i pãrul, duducã. Sã vezi mata, când m-oi spãla
pe cap, se încâlceºte de parcã e nebun.

� În casã sã umbli desculþã, n-ai nevoie sã faci lux.
� Mai ghini, cã nu mai dau parale pe ciuboþele.
� Leafa o þin la mine, sã ai când te-oi mãrita ºi tu.
� Cum vrei mata.
� Da� sã nu strici nimic, cã orice spargi, îþi pun la

socotealã. Sã te porþi bine, sã nu rãspunzi, sã nu fii
obraznicã, sã fii cuminte, auzi?

� De cuminte...
� ªi sã asculþi.
� Ascult.
� ªi sã nu fii lacomã la mâncare, cã ºade ruºine.
� Pãi cum!

� Cã e pentru binele tãu, sã nu zicã lumea, când ãi
ieºi de la mine, cã ai crescut în pãdure... Dimineaþa, vii
sus, ridici storul, îmi sãruþi mâna, ºi dupã ce luãm
cafeaua ºi ai mâncat ºi tu o bucãþicã de pâine...

� Nu mãnânc eu aºa de dimineaþã, nici nu mi-e foame...
� Ei bravo, dacã o fi aºa, poate sã scot ceva din tine.

Dacã-i vrea sã mã asculþi; de unde nu, sãnãtate... Ce
spuneam? Aºa, cureþi odaia mea, pe urmã pe a
conaºului, cã dumnealui doarme într-altã odaie ºi se
scoalã mai târziu, freci salonul, treci în sufragerie, în
antreu, scuturi peste tot, faci focurile, ºi pe urmã te
duci la bucãtãrie, sã vezi de mâncare, cã nu mai ai nici
o treabã, ºi vii sus numai când te chem, da sã vii
repede... Þine minte, eu. Sun o datã, ºi conaºul de douã
ori... Noaptea mai ales, cum auzi clopotul, sã vii
numaidecât, aºa cum te gãseºti.

� Asta ºtiu, mi-a spus ºi conaºul...
1924

Lecturi de vacanþã
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Popas în
satul natal

Tot cu a treia mânã, cea nevãzutã

Comuna mea natalã-capitalã de

plasã, Perieþi, însemna ceva pe harta
judeþului Olt: avea însuºiri mai mult
sau mai puþin urbane, þãrani frumoºi
ºi harnici, stãpâni pe loturile lor
dintotdeauna (moºneni vechi, cu urice
de la domnii dintâi; dar ºi moºneni
mai noi, deveniþi stãpâni pe pãmântul

dat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza în anul 1864, când li s-
a adresat sacerdotal: �Claca este desfiinþatã pentru de-a pururea
ºi de astãzi voi sunteþi proprietari liberi pe locurile stãpânirii
voastre�). Perieþenii mai aveau ºi câþiva boieri, nu mulþi, cu care
se înþelegeau bine (dovadã cã Primãvara lui 1907 a trecut liniºtitã
prin satele acestei comune, deºi oamenii ºtiau despre faptele
rãsculaþilor din satele apropiate, Vâlcele, Crâmpoia, ªerbãneºti,
unde conacele boiereºti ardeau ca niºte fãclii ale osândei ºi durerii
suportate de atâta amar de vreme de cãtre cei obidiþi; tot atunci,
într-o altã comunã apropiatã, Tituleºti, þãranii au dat foc conacului
lui Gheorghe Burcã, socrul lui Nicolae Titulescu, cãsãtorit la 10
mai 1909 cu fiica acestuia, Caterina). Pe cât se putuse, mulþi
dintre perieþeni aveau ºtiinþã de carte: cele patru sau cinci clase
primare din comunã; alþii urcaserã ºi alte trepte, iar unii reveniserã
în sat ca învãþãtori, mici funcþionari, consiliindu-i de bine pe
consãtenii lor.

ªi am mai spus cele de mai sus ºi pentru cã aceastã comunã-
capitalã de plasã, Perieþi, este locul meu natal, acasa mea � unde
revin adesea ºi de unde mã întorc vindecat de multe ºi îmbolnãvit
de multe altele. Mai ales îngrijorat de potrivirea, ºi nepotrivirea,
cu locul meu natal a frumoaselor versuri-îndemn rostite de
Eminescu cãtre Þarã: La trecutu-þi mare, mare viitor! Trecut
mare, precum s-a vãzut (ºi se va mai vedea) a avut (ºi) comuna
Perieþi; în legãturã cu viitorul, lucrurile sunt discutabile, dacã nu
chiar nefavorabile. Dar despre toate acestea, un bob zãbavã�

Documentar, locul este atestat la 30 iunie 1477, când Basarab
cel bãtrân Voievod (Laiotã) întãreºte slujitorilor sãi Badea, Ivan
ºi Tâmpeanu ocine în Nãnãºeºti, Mirileºti ºi Urºi � Mirileºti
fiind numele unui sat (mai târziu, Mierleºti) aparþinând de Perieþi;
act pentru care, zice domnitorul, �ªi mi-au dat un cal, pentru cã
le-au fost vechi ocine�. Ceva mai târziu, la 19 iulie 1593, într-un
act semnat de Petru Voievod, apare numele paharnicul Voinea ot
Perieþi, care va reveni aproape anual în diferite zapise: 1599,
1600, 1602, 1603 � semn al importanþei sale locale.

Dar comuna Perieþi � din vajnicul judeþ Olt � dãinuie mult mai
demult. Conform valoroasei monografii întocmite de consãtenii-
profesori Claudia-Teodora Truþã ºi Mihai Barbu, �aceastã
comunã are un trecut mult mai îndepãrtat� o existenþã de câteva
secole înaintea actului documentar; ea a fost situatã încã din
secolele IX-X la circa 2 kilometri spre rãsãrit, într-o vale numitã
Valea Caselor; dupã unii cercetãtori Valea cu Casele�.

În ceea ce priveºte numele comunei, existã vreo douã opinii ºi
mult mister. Autorii monografiei iau în seamã � ºi bine fac � un fel
de baladã �povestitã de bãtrânul Anton Dima, fost învãþãtor pe la
1840 ºi pe care zice cã a auzit-o de la un moº al sãu�, petrecutã în
perioada vremelnicei stãpâniri habsburgice în Oltenia � 1718-
1739 � când pe aici ar fi trecut un austriac (militar?!) Etti cu ceva
soldaþi (tâlhari?!) cu sine, care s-ar fi dedat la niºte jafuri. Posibil.
Dar greu de crezut cã aceastã trecere scurtã sã poatã lãsa o urmã
atât de importantã: însuºi numele locului (peri � pieri-muri � Etti-
Eþi). Am în vedere ºi faptul cã aºa-zisa baladã, în pofida unei rime
ºi maniere aparent populare, pare/este o creaþie cultã � ºi nu de cea
mai bunã calitate. (Rapsodul local putea fi chiar un învãþãtor).
Ceea ce, cum spuneam, meritã totuºi reþinut, ca o creaþie mai mult
sau mai puþin popularã, inspiratã dintr-o întâmplare localã.
Insuficient însã pentru a aspira la botezul unui loc; baºca faptul cã,
în general, memoria colectivã repudiazã astfel de eroi-tâlhari � ºi
nicidecum nu ºi-i pune emblemã la pãlãrie.

Cealaltã opinie � ºi ea legendã � aparþine, curat, oralitãþii: niºte
întâmplãri (semnificative) petrecute într-un timp mult mai lung
pe aceste plaiuri, transmise din generaþie în generaþie. Este
explicaþia cu care sunt (ºi) eu de acord. O consemneazã ºi autorii
monografiei, pe cea care �pare mai credibilã�, citând dintr-un
text ce-mi aparþine, pe care îl reproduc, la rându-mi, atât cât a
fost, el, consemnat în aceastã monografie:

�Bãtrânii spun � cã ºi bãtrânii lor spuneau � cã era pe la
începuturi, pe la zidirea satelor. Pe aici, pe aceastã vale nu exista
pe atunci nimic. Strãjuia numai, la temelia timpului, o pãdure
uriaºã de peri sãlbatici, cu poteci ascunse ispitei ºi ochiului. ªi
mai spun bãtrânii cã hãlãduia pe aceste þinuturi ceata lui Eþu, un
haiduc vestit pânã dincolo de Câmpia Boianului. ªi atunci când
simþea Eþu miros de poterã pe urmã-i, da fuga aici, în pãdurea de
peri, la adãpost.

Satul era mai departe, la câþiva kilometri, pe o vale mai îngustã,
care se cheamã ºi azi Valea Caselor � sau Valea cu Casele. De aici
se aproviziona Eþu cu merinde ºi veºti de mersul poterei.

În timp, o parte din haiduci, atraºi de licãrul tainic din ochii
codanelor de pe Valea Caselor, au schimbat flinta pe otic ºi
baltagul pe plug, rãmânând definitiv aici, la Perii lui Eþu. ªi aºa,
treptat, s-a alcãtuit noul sat: Perii lui Eþu, Perieþu, Perieþi � undeva,
de-a stânga Oltului, la o bãtaie de cal faþã de Slatina�.

Sigur, existã multe alte lucruri subordonate, în rotunjitã
completare, acestei posibile explicaþii � asupra cãrora nu voi
insista. Voi aminti doar cã, odatã cu numele încãrcat de nobleþe
haiduceascã, acest sat, nãscut din dragostea pe furate, are încã
un motiv de mândrie: însuºi, acest fel pãtimaº de iubire, iubire
pusã în temelia ºi vatra lui.

*

Înspãimântat de noianul

informaþional oarecum nociv, ce tinde
sã ne agreseze memoria ºi nu numai, am decis sã
funcþionez selectiv � prioritar ºi pe cât posibil critic,
cenzurându-mi cu stricteþe curiozitãþile. �N-am domnule
vreme de cheltuit,� decretam cu oarecare emfazã ºi
aplomb cui voia sã mã ia în seamã, ori nu � Declinând
astfel orice tentativã de smintealã.

Cum socoteala de acasã cu á din târg nu-i totuna, cedez
la prima ispitã � a se-nþelege invitaþie ºi mã las �dus de
cârd � vâslind agale prin aerul torid al urbei � era în varã
� cãtre galeria ce încã pretinde a fi �Cãminul artei�. Aici
stau în aºteptare pentru o vreme, lucrãrile amicului
TUDOR MEILOIU.

Trec în revistã o parte a expoziþiei. Superficial desigur.
Pe cât îngãduie contextul.

Robitã prejudecãþii, percepþia de moment, riscã sã se
cantoneze la o primã impresie plebee cum cã tablourile
(circa � în jur de patruzeci, dupã o evaluare sumarã ) încã
n-au apucat sã se împrieteneascã de fel, cu murii colbãiþi
ºi cârpiþi pe alocuri, nicicum cu publicul �consumator �.

Zic parte, întrucât criticul X, tocmit sã-ºi dea cu pãrerea,
taman dã nãvalã, dornic spre a-ºi proba elocinþa.

Retras într-un colþ � oarecum strategic, pentru o mai
largã perspectivã, ascult cu interes.

Din pãcate � era de aºteptat, se practicã � acelaºi
discurs gãunos, aceleaºi platitudini conjucturale. Norocul
îmi surâde totuºi, fiindcã festivitatea sfârºeºte degrabã,
cuvântul din urmã avându-l împricinatul. Ascunzându-
ºi cu greu emoþia, sub masca unei sobrietãþi benedictine,
mulþumeºte la gazde ºi prezenþi. Fãrã nici o legãturã,
reþin albul imaculat al eºarfei în prelungirea bãrbii sure.
Cãutând pricinã de gâlceavã, un gând mã duce la junta
coloneilor dintr-un celebru roman sud-american. N-ar fi
mirare � nu-i întâiaºi datã când imaginaþia îmi joacã feste
!! La vale bãnuiþi ºi Domniile � Voastre cum au decurs
�ostilitãþile�; in corpore ceata s-a grãbit - destrãmându-
se, sã încline un pahar, uitând se pare definitiv pricina de
rendez-vous. Uºor iritat, fac slalom printre grupurile
constituite pe cheste de afinitãþi, dispuse mai degrabã sã
�socializeze� decât sã guste momentul, ºi pãrãsesc
incinta.

Nu înainte de a mai trage, peste umãr o scurtã ochire la
�stolul de paseri ce cu avânt frenetic, îndepãrtat ºi mut
acoperã larma abia iscatã � sporindu-mi nedumerirea.
«Mãi, sã fie ! � îmi zi  c, prelingându-mã pe sub umbra
binefãcãtoare a bisericii din apropiere, cãtre gura de
metrou.

Toþi avem câte-o pãsãricã. Venerabilul are di-un stol.
E atins rãu. Catã de te dumireºte, musiu Georges, de-þi
stã la-ndemânã � unde vrea sã batã?!!»

**
Nu-l ºtiam � dar l-am aflat între timp, curmat în mine

însumi. Aºa încât, pot afirma ºi susþine cã, în �peisagiul�
artelor plastice actual � mult colorat ºi divers � ce te
aruncã, cel mai adesea în mlaºtina confuziei, face figurã
aparte.

Nefiind în competiþie decât cu sine ºi-a impus propriile
standarde ºi rigori. Discret, fãrã efuziuni sentimentale,
exceleazã prin rigoare, rafinament ºi acurateþe. De aceea
te prinde ºi te incitã atât prin tematica abordatã � devenitã
obsesie � cât ºi printr-o ºtiinþã � þine de profesionalism �
a distribuþiei culorilor.

Lucrãrile sale din ciclul Imaginarium închipuind
�paseri� � vã amintesc, în sanscritã, pasãre � cuvântul
înseamnã a doua naºtere � efect al unor stãri de suflet,
sunt traversate de un fior magico � esctatologic subteran,
dar intens, ce mã pune pe gânduri.

Dibuindu-l, îndrãznesc de-a schimba paradigma
percepþiei de la nivelul suprafeþei ilustrate ºi competenþa
ochiului fiziologic obosit, înspre ochiul minþii � mai
puþin pervertit ºi superficial.

Efortul nostru este pe deplin justificat � fiindcã decurge
direct din chiar intenþia maestrului, care asemenea
coryanþilor din vechime nu picteazã, ci oficiazã � mistere,
codificând subtil inefabilul, - ca pe o realitate mult mai
vie, umezind aerul din jur cu un �cântic�. Expresie a
unei gândiri pictografice cu vedere, aceste �înaripate
arãtãri � esthemice� dintr-un început de lume virgin,
destructureazã lumina, geometrizând-o acustic.

Astfel, fiecare �popas vizual� se constituie ca un
echivalent al unei compoziþii muzicale, investind
culorile ca ºi acordurile dintre ele cu funcþii specific
sunetelor.

Sã ne înþelegem, nimic din aparenþa blând �

rãscolitoare ºi melancolicã nu-l exprimã fãþiº, acestea
toate stând în aºteptare ca niºte rãspunsuri nechemate,
mijind doar printre gene minuþioase dantelãrii crãieºti ºi
horbote vegetale stranii.

Mitologia, cu �osebire mitofolclorul românesc, dar ºi
artele culte au reþinut motivul �paserii-suflet� investindu-
l la rândul sãu cu multiple valenþe ºi roiuri de sensuri.
Cu evidenþã, acestea toate, nu pãrãsesc cu de-a-ntregul
arhetipul iniþial metanoic. Pitagora însuºi, considera
�sufletul (preuma) latura etericã a fiinþei ºi atribuia o
naturã cosmicã, care vine din spaþii siderale ºi se va
întoarce acolo�.

Fenixul, Mãiastra, Pajera, Privighetoarea, Mierla,
Ciocârlia trecute prin focul purificator al Dorului � dupã
o lungã tânjire, devin �vehicule� înspre celãlalt tãrâm �
de bunã seamã împãrãþia cea adevãratã, unde �întristare
nu-i ºi nici suspin�.

Toate acestea � departe de a-i fi strãine Maestrului,
Maestrului.

Într-un rând, creându-se acea stare nerepetabilã de
sublim � dupã o halbã îndelung descântatã, niciunul
dintre noi nefiind consumator de elitã � am identificat
printre amintirile de tinereþe dintr-un Exil, mai mult ori
mai puþin impus în Bãrãgan (Ograda, Movila miresii,
Cocora, Colelia, Drohia, Iezerul) elemente suficiente care
ºi-au lãsat amprenta, constituindu-se ca opþiuni ale
creaþiei sale ulterioare.

Chestionat � sunt sigur, ar ezita sã-ºi recunoascã
propriile-i plãsmuiri � fiindu-i revelate.

Un suflu orphic, atemporal, surprind aceste epoStaze �
rupte din rai, dupã geniul inimii sale. �Ce-i drept, fãpturã
de mirare-i cel prãbuºit în cântic�. Un surâs perpetuu,
nenuntit ºi-o ultimã privire peste umãr � semn cã
hierogamia se va petrece-n ceruri ºi nu pre pãmânt,/
�Vorbirãm stelele/ cântarãm vorbirile�?!!/. Trag
nãdejde cã Aurora va lumina cinica erã a trupului în eroare
� dându-i ºansa restaurãrii, fãrã condiþiuni ºi opreliºti.
Cum uimirea mã transportã într-un extaz vecin cu bucuria
vin ºi-ntreb: «Cãreia dintre lumi aparþine SENOR
TUDOR?!! Creaþia sa putea-va fi înþeleasã ºi apreciatã
cum se cuvine? E parte a efortului sãu �fundamentalist�
de supravieþuire � Ori contractual cu Eternitatea!!».
Aºadar, � AVE! � om bun ºi frumos. Te îmbrãþiºeazã
precum vezi, cu-n sentiment de vinovãþie neînpãcatã ºi
�târdzie�,

� Fiul dropiei. Pribeagul.

Motto:
...cu precãdere, lui i s-a arãtat

foºnind în veºmântu-i de porfir �
Basileea înaripata, fâlf-fâlf,

dar numai pentru o clipã ºi numai în vis.
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Copacul � imagine ºi simbol (II)
� din creaþiile copiilor participanþi la Tabãra organizatã de pictorul

Gheorghe Dican ºi Muzeul �Casa ªimian� la Râmnicu Vâlcea �

Karina, cl. a I-a, Colegiul Naþional
Matei Basarab,

Înv. Limbaºu Georgeta

Lera Ana, cl. pregãtitoare, Colegiul
Naþional Matei Basarab,

Înv. Bîtea Marinela

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

Niþu  Ana, cl. a I-a, Colegiul
Naþional Matei Basarab,
Înv. Limbaºu Georgeta

Puki, cl. a I-a, ªc. Gimnazialã nr. 1
Tache Ionescu, Înv. Surovcek Ilie

Ruxi, cl. a II-a, Colegiul Naþional
Matei Basarab,

Înv. Pãtru Cristina

Stan Andrei, cl. a IV-a, Colegiul
Naþional Matei Basarab,
Înv. Neluºu Gheorghe

Timeeea, cl. a I-a, Colegiul Naþional
Matei Basarab,

Înv. Limbaºu Georgeta

Bãlãºoiu Luca, cl. a I-a E, ªc.
Gimnazialã nr. 1 Tache Ionescu,

Înv. Manu Rodica

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

Înv. Smãrãndoiu Tamara

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

Înv. Georgescu Elisabeta

Florescu ªtefania Alexandra,
cl. a III-a, ªc. Gimnazialã nr. 1 Tache

Ionescu, Înv. Smãrãndoiu Tamara


