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ACTUALITATE

• Ion Brad (n. 8 noiembrie 1929), poet, prozator ºi publicist. Senior editor • Nicolae Dragoº (n. 3 noiembrie 1938), poet ºi publicist. Colaborator • Nicolae Cabel (n. 21
noiembrie 1943), regizor de film, poet ºi publicist. Colaborator • Dan Gîju (n. 24 noiembrie 1964), prozator ºi publicist. Colaborator.

• Toma George Maiorescu (n. 8 decembrie 1928), poet, prozator ºi publicist. Colaborator • Aurelian Ivan (n. 26 decembrie 1938), poet, prozator ºi publicist. Colaborator •
Vladimir Udrescu (n. 8 decembrie 1940), poet ºi publicist. Colaborator • Acad. Gheorghe Pãun (n. 6 decembrie 1950), poet, eseist ºi publicist. Senior editor • Theodor Damian
(n. 28 decembrie 1951), poet, prozator, eseist ºi publicist. Corespondentul nostru special la New York.

Florentin Popescu

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

Editorial
Solidaritate, decenþã, discreþie

Sãrbãtoriþii noºtri în Lunile lui Brumar ºi Andrea

Când în urmã cu ceva timp subsemnatul ºi colaboratorii apropiaþi

ai revistei noastre ne-am gândit ºi am hotãrât sã consacram câteva
pagini acestui scriitor (îi voi transcrie numele mai la vale) am socotit
gestul nu ca pe o obligaþie (moralã, colegialã sau cum vreþi sã-i
spuneþi), ci ca pe o fireascã manifestare a prieteniei, recunoºtinþei ºi
mai ales a preþuirii lui ca om, ca poet ºi jurnalist dintre cei aleºi de
ursitoare sã fie un exemplu, atât pentru generaþiile mai vârstnice cât
ºi pentru – mai ales! – cele mai tinere, adesea ignorându-ºi
contemporanii care au operã literarã în spate ºi care au lãsat/lasã
urme frumoase la trecerea lor prin viaþã ºi prin aceastã lume. Numai
cã personalitatea în cauzã a refuzat din start sã ne accepte ideea,
dovedind astfel (ºi sunt convins cã nu din cine ºtie ce calcule sau
mofturi) cã nu s-a dezis/nu se dezice de câteva virtuþi care l-au însoþit
de-a lungul de-a latul celor optzeci ºi cinci de ani pe care i-a împlinit
de curând: decenþa, modestia, discreþia, bunul simþi ºi – mai presus
de toate – solidaritatea de breaslã.

În condiþiile vieþii culturale a României din ultimele decenii sã
susþii material o publicaþie literarã a însemnat/înseamnã pentru orice
om cu capul pe umeri ºi cu judecata dreaptã, o adevãratã aventurã,
fiindcã (azi o ºtie ºi un copil!) asta înseamnã dacã nu o „sinucidere
economicã” în orice caz un gest pe care nu ºtiu ce alt compatriot al
nostru l-ar fi fãcut, ºtiind cã, material vorbind, aºa ceva nu poate
duce altundeva decât la pierdere, dacã nu cumva la ruinã.

Prietenul despre care este vorba a purces, însã, la aceastã aventurã
– anume sã susþinã material ºapte ani bãtuþi pe muche Bucureºtiul
literar ºi artistic, cu o punctualitate de ceas elveþian. ªi e bine sã se
ºtie cã nici pe el, ca pe mulþi dintre noi, nu l-au dat afarã din casã
milioanele de lei, fiind pensionat din presã, de unde, iarãºi se ºtie,
nimeni n-a ieºit – cel puþin în ultimii patruzeci-cincizeci de ani – cu
o pensie „nesimþitã”, ca sã-l citãm pe un fost preºedinte al þãrii.

Alþii, în aceleaºi împrejurãri, nu s-ar fi abþinut ºi nu s-ar sfiit ca în
ºapte ani nu-ºi facã publicã „sponsorizarea”, sub o formã sau alta,
gãsind cã sunt temerarii unui gest ce se cerea a fi numaidecât ºi
musai dat publicitãþii. Domnia sa n-a fãcut-o. Din decenþã, din
discreþie, din bun simþ. Se naºte atunci întrebarea: care au fost
resorturile lui interioare, sufleteºti ºi morale adicã pentru aºa ceva?
Rãspunsul e cât se poate de simplu: solidaritatea cu breasla
scriitorilor ºi publiciºtilor din a cãror stirpte a fãcut/face parte,
implicându-se în tot ºi în toate. Dovada? Cãrþile, nu prea multe la
numãr, însã grãitoare ºi sugestive pentru harul cu care a fost înzestrat
de Dumnezeu. Apoi o carierã publicisticã îndelungatã, rodnicã ºi ea,
însumând câteva sute, dacã nu cumva mii de pagini scrise de-a lungul
vremii ºi publicate în ziarele ºi revistele la care a îndeplinit diferite,
funcþii (Amfiteatru, România literarã, Magazin), sau altele la care a
colaborat ºi mai apoi însãºi publicaþia noastrã. Sunt pagini care
aºteaptã sã fie adunate într-un volum, spre a da o idee în plus asupra
vocaþiei, posibilitãþilor ºi dãruirii omului faþã de cuvântul scris...

Am fost refuzaþi sã-1 omagiem public din considerentele amintite
mai sus, însã a fãcut-o România literarã, consacrându-i douã pagini
elogioase, semnate de importante condeie critice ale acestui timp:
Alex. ªtefãnescu, Daniel Cristea Enache ºi Rãzvan Voncu, tustrei
având, la unison, cuvinte de laudã pe deplin meritate.

În altã ordine de idei, mãrturisesc cã nu mã aºteptam – în aceste
vremuri ale exacerbãrii egoismului ºi înstrãinãrii scriitorilor! – ca la
impasul apãrut odatã cu încetarea sponsorizãrii Bucureºtiul literar
ºi artistic de cãtre directorul ei, sã ne sarã în ajutor numeroºi
colaboratori ºi cititori pentru care publicaþia a gãsit un loc frumos în
inimile lor. Prin urmare, poate în ciuda invidiei ºi jubilãrii duºmanilor
noºtri, revista va continua sã aparã la douã luni, printr-o autofinanþare
la care ºi-au anunþat prezenþa nu doar cei din redacþie ºi prietenii lor,
ci ºi simpli cititori, oameni care nu au scris ºi nu au de gând sã scrie
ºi sã fie publicaþi.

E adevãrat, poetul Coman ªova, fiindcã despre el am scris la
începutul acestor rânduri, nu mai poate susþine material revista, însã
moral ºi sentimental rãmâne alãturi de noi.

Aproape cã nu gãsim cuvinte spre a-i, mulþumi pentru ce a întreprins
pânã acum.

Chiar dacã într-un viitor apropiat îmi va reproºa cã nu i-am respectat
dorinþa de a-1 lãsa în „anonimat” în legãturã cu cele evocate, nu mã
pot abþine sã spun cã a fost/este/va rãmâne un exemplu de moralitate,
de decenþã, de discreþie ºi de corectitudine. ªi peste toate pentru
mine un prieten adevãrat, într-o relaþie de colaborare fãrã fisuri, care
n-a cunoscut nici mãcar o clipã vreun seism cât de mic.

Agendã culturalã

În zilele de 10-11 octombrie a.c. la Alexandria (Teleorman) s-a desfãºurat cea de a XVI ediþie a Festivalului Naþional de

Literaturã „Marin Preda” la care s-au acordat urmãtoarele premii:
Premiul „Marin Preda” ºi Premiul Revistei „Luceafãrul de dimineaþã” – Sorin Iagãru-Dina (Piteºti); Premiul I ºi

Premiul Revistei „Proza 21" – Mirela Bãlan (Bacãu); Premiul I ºi Premiul Revistei „Neuma” – Adela Naghiu (Baia
Mare); Premiul I ºi Premiul Revistei „Argeº” – Mihai Victus (Cãþelu – Ilfov); Premiul al II-lea ºi Premiul Revistei
„Bucureºtiul literar ºi artistic” – Florin George Moldovan (Rodna – Bistriþa Nãsãud); Premiul al II-lea ºi Premiul
Revistei „Litere” – Petru Ioan Creþu (Slobozia); Premiul al III-lea ºi Premiul Revistei „Pro Saeculum” – Magdalena
Stoicescu (Bucureºti), Premiul al III-lea ºi Premiul Revistei „Caligraf” – Lucreþia Mãrieº (Bogaþi – Argeº). (Reporter)

Festivalul Naþional de Literaturã „Marin Preda”,
ediþia a XVI-a, 2018

Ziua Armatei, sãrbãtoritã la Comana
Sâmbãtã 27 octombrie a.c. la Mãnãstirea Comana (jud. Giurgiu) a avut loc, sub semnul Marii Uniri de la 1918,

sãrbãtoarea Zilei Armatei, care a cuprins un complex de manifestãri constând într-o slujbã de pomenire, o sesiune de
comunicãri (la care au participat, între alþii, Arhim. Mihail Muscariu, stareþul mãnãstirii, comandorul Jipa Rotaru, gen.
de brigadã Ion Stoica, colonel prof. univ. George Ene, general de flotilã aerianã Petru Obreja, comandor dr. Ioan
Damaschin, conf. dr. Vasile ªoimaru, scriitorii Paula Romanescu ºi Florentin Popescu, publicistul Adrian Popa), o
ceremonie de depunere de coroane la Mausoleul di incinta lãcaºului, precum ºi mai multe momente artistice susþinute
de un grup vocal al aromânilor (conducãtor dl. Topa Anastase) de formaþia „Doina Vlãsceanã” a Parohiei Fãlãºtoaca
(conducãtori Elena ºi Eusebiu Velica) ºi de Grupul „Fluieraºii” al ªcolii generale din comuna Comana.

Comitetul de iniþiativã (alcãtuit din general de flotilã aerianã (r) aviator veteran de rãzboi Radu Theodoru, Arh.
Adrian Grigoriu ºi jurist Dan Radovici) a conferit acestei manifestãri caracterul unei pilduitoare lecþii de patriotism ºi
de cinstire a eroilor cãzuþi pentru libertatea ºi independenþa þãrii. (Reporter)

În zilele de 2-4 noiembrie 2018 la Târgoviºte s-a desfãºurat cea de a 50-a ediþie a Festivalului – Concurs naþional

de Literaturã „Moºtenirea Vãcãreºtilor”, în cadrul cãruia au figurat: o Conferinþã intitulatã „Marea Unire ºi formarea
Statului Unitar oglindit în literaturã” (susþinutã de acad. Mihai Cimpoi),  o expoziþie ilustrând istoricul ºi prezentul
Festivalului – cãrþi ale Vãcãreºtilor, cãrþi ale laureaþilor din anii trecuþi, imagini ºi trofee de la diverse ediþii º.a., un stand
de carte al Editurii Bibliotheca din localitate, lansãri de carte ºi dezbateri organizate în reºedinþa de judeþ ºi în localitãþile
Gãeºti, Moreni, Pucioasa, Fieni, Titu ºi Vãcãreºti.

Festivalul s-a încheiat cu „Gala Laureaþilor” actualei ediþii la cele patru secþiuni: poezie, prozã, teatru ºi eseu. Iatã ºi numele
acestora. Poezie: Ana-Maria Sârbu, Laurenþa-Laura Tiron, Roxana Florentin Clopotaru, Sorina Rândaºu, Georgiana-Ionela
Pozmac, Raluca Maria Panait, Raluca Leontina Neagu, Maria Niculai, Teodora Vlãdianu, Gabriela Tofan, Teofana Sandu,
Andra Antonia Mihãilescu; Prozã: Denisa Arcip, Beatrice Cristina Preda, Simonti Claudiu Nicole, Cristina Alexandra Zaha,
Adrian-Marius Ionescu; Teatru: Anghel Carmen-Bernadeta, Andra Antonia Mihãilescu, Denisa Arcip, Diana Adriana
Matei; Eseu: Ana Curoºu, Daniela Tudor, Alexandra Ilie, Mãdãlina Gâlcã, Ilinca Mazureac. Selecþii din textele laureaþilor au
fost publicate într-un volum tipãrit de Editura Bibliotheca, principalul organizator al Festivalului. (F.P.)

Gaudeamus – 25

În ziua de 12 octombrie 2018, a avut loc în municipiul Focºani, Festivalul Internaþional de Creaþie „Vrancea

literarã”, la care ºi-au dat concursul Fundaþia Social-Culturalã „Mioriþa”, Liga Scriitorilor din Vrancea, Editura ºi
revista „Salonul literar”, în parteneriat cu Ateneul „Gh. Pastia” din Focºani.

Au fost prezente personalitãþi literare din capitalã ºi judeþele þãrii: Theodor Codreanu, eminescolog, Viorel Dinescu-
redactor ºef al revistei „Confluenþe”, Florentin Popescu, prozator, redactor-ºef al revistei „Bucureºtiul literar ºi artistic”
,Ion Prãjiºteanu, directorul revistei „Plumb”, Dumitru Brãneanu, preºedintele Filialei Bacãu a Uniunii Scriitorilor din
România, Petre Isachi, directorul revistei „13 Plus”,  Lucian Strochi (Piatra Neamþ), poet, prozator, critic literar ºi de artã.
În concurs au intrat 76 de cãrþi. Juriul a decis ca marele premiu „Cartea anului 2017" sã fie acordat volumului „Mãnãstirea
Neamþ - vatrã de spiritualitate ºi culturã românã”, semnat de arhimandritul Benedict Sauciuc, stareþul Mãnãstirii Neamþ.

Dintre laureaþi amintim pe Lina Codreanu, Premiul Special al Juriului pentru romanul „Chemarea apelor”, pentru
criticã literarã, premiul I redactorului-ºef al revistei „Bucovina literarã”, scriitorul sucevean Alexandru Ovidiu Vintilã,
pentru roman s-a acordat premiul I prozatorului sucevean Emil Simion, iar Premiul special pentru prozã a fost acordat
romanului „Coridorul Siberian”, semnat de Mihai Sultana Vicol. La Poezie au luat premii: Ion Apostu (Premiul Special
al Juriului), Daniela Ouatu (premiul I), Petrache Plopeanu (premiul I-poezie religioasã), Lãcrãmioara Vãsuian Apostu
(premiul I-poezie pentru copii), Nina-Elena Plopeanu (premiul I - eseu), Angela Burtea (premiul I-prozã scurtã), Gh.
Mocanu (Premiul I - teatru), Constanþa Cornilã (Premiul „Duiliu Zamfirescu” pentru roman) etc.

Fundaþia „Mioriþa”, Liga Scriitorilor din Vrancea(1998) ºi revista „Salonul literar” au acordat pentru Diaspora:
Premiul „Gheorghe Istrate” - Silvia Ioan Butnariu din Germania, Premiul de Excelenþã - Theia Prisadã - Irlanda,
Premiul Special - Daniel Luca-Franþa. Premiile pentru reviste au fost: Viorel Dinescu (revista „Confluenþe” din Galaþi),
Petre Isachi (revista „13 Plus” - Bacãu), Ion Prãjiºteanu (revista „Plumb” - Bacãu).

În încheiere, Preºedintele festivalului, Culiþã Ion Uºurelu, a evidenþiat valoarea festivalului, a personalitãþilor prezente
de-a lungul desfãºurãrii celor ºase ediþii ºi a necesitãþii implicãrii autoritãþilor culturale ºi chiar politice în sprijinirea
acestui act de culturã care promoveazã Vrancea în lume. (Reporter)

Festivalul Internaþional de Creaþie
„Vrancea literarã”, ediþia a VI-a, 2018

Moºtenirea Vãcãreºtilor – 50

Cea de a 25-a ediþie a Târgului Internaþional Gaudeamus Carte de învãþãturã s-a desfãºurat în perioada 14-18

noiembrie a.c. la Pavilionul Central Romexpo din Bucureºti ºi a reunit peste 300 de edituri ºi alte firme ºi instituþii care
au în sfera de activitate tipãrirea de cãrþi sau diverse programe legate de acest domeniu. Expozanþii ºi-au prezentat în
standuri generoase, pe cele patru nivele ale pavilionului, produsele lor mai vechi sau mai noi, promovate prin simpozioane,
discuþii, lansãri de volume, întâlniri între scriitori ºi cititori.

Timp de cinci zile am asistat la o adevãratã fiesta a cãrþii, cu oferte pentru toate vârstele ºi toate gusturile. Se înþelege
cã o bunã parte dintre exponate au fost realizate ºi prezentate în cinstea marelui eveniment al anului, Unirea de la 1918,
bibliografia Marii Uniri fiind, astfel, substanþial îmbogãþitã cu studii, cãrþi de istorie, albume ºi hârþi care au în centrul
lor evenimentele de la 1 Decembrie 2018.

ªi în acest an, ca ºi la precedentele ediþii, colaboratorii ºi prietenii noºtri, componenþi ai Grupului literar „Catacaomba”
sau dinafarã lui au fost prezenþi în zilele târgului la numeroase ºi variate manifestãri.

ªi-au lansat noi volume Nicolae Dan Fruntelatã, Iuliana Paloda-Popescu, Ana Cãlina Garaº, Passionaria Stoicescu,
ªtefan Crudu, Vasile Grigorescu, ªtefan Dimitriu, Ion C. ªtefan, Victoria Milescu, Maria Victoria Florescu, Paula
Romanescu, Gabriela Banu, Aureliu Goci, Eliza Roha, ªerban Codrin, Florin Colonaº. Ioan Barbu º.a. Unii dintre cei
amintiþi (cãrora li s-au alãturat Raluca Tudor, Emil Lungeanu, Nicolae Georgescu, Florentin Popescu) au fost prezenþi
la dezbateri despre carte ºi revistele literare, au vorbit la diverse lansãri, s-au întreþinut îndeaproape cu cititorii ºi
vizitatorii târgului. (Reporter)
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1918 – CENTENARUL MARII UNIRI – 2018

Mãritã Adunare Naþionalã

Veacuri de-a rândul

poporul românesc, adevãratul ºi
legitimul proprietar al
pãmântului ce fusese odatã
Dacia romanã, a fost strãin ºi
sclav pe pãmântul strãmoºesc.
Iar când dupã suferinþi de secoli
din depãrtatul Apus, de la
dulcea sorã latinã, care pãºeºte
în fruntea ginþilor spre lumina

desãvârºitã, a sosit ºi în munþii noºtri duhul libertãþii,
egalitãþii ºi frãþietãþii, când credeam sã înviem la libertate
prin întocmirile create de lumea nouã, vechii noºtri opresori
s-au înfrãþit cu împãratul, pe care ei îl detronaserã, cu împãratul
pentru care noi vãrsasem sângele nostru cu credinþã, ºi aceste
douã puteri ne-au robit din nou. Umbra îndureratã a regelui
munþilor, a scumpului nostru Iancu, rãmâne pentru vecie
clasica dovadã a legendarei ingratitudini habsburgice.
Împotriva voinþei noastre au unit Ardealul nostru cu þara
ungureascã ºi printr-un constituþionalism fals ºi mincinos
ne-au luat libertatea culturei, ne-au desfiinþat politiceºte,
bisericile noastre le-au aservit tendinþii lor de opresiune ºi
ne-au fãcut imposibil progresul economic, prin care am fi
putut sã ne apãrãm împotriva nãvãlirii oardelor strãine pe
pãmântul pãrinþilor noºtri.

Între acestea priveam cu iubire duioasã la fraþii noºtri
de la rãsãrit, cari începuserã a se reculege din urgiile

vremurilor barbare. Resimþirãm obârºia comunã ºi, la
razele luminei trimise de la apus, conºtiinþa naþionalã
sãvârºi la 1859 Unirea Principatelor Române sub
bunul ºi luminatul Cuza-Vodã, iar sângele vãrsat din
nou cu atâta vitejie împotriva pãgânilor la 1877
scuturã ºi cele de pe urmã zale ale lanþului care lega
România de Constantinopol. [...]

Bucãþirea trupului românesc a fost act de barbarie.
Distrusã barbaria, unirea tuturor românilor într-un
singur stat este cea mai fireascã pretenþiune a
civilizaþiei. Teritoriile locuite de români de la
descãlecarea lui Traian ºi pânã astãzi au fost teritorii
româneºti. Nu este putere de a suci logica pânã acolo
ca invadãrile elementelor strãine, dirigiate pe aceste
teritorii în chip artificial ºi prin abuzul de putere al
statului cu scopul desfiinþãrii noastre naþionale, sã
poatã clãtina dreptul nostru de proprietate asupra
acestor teritorii. Aºa ceva ar fi sancþionarea crimei ºi
ar constitui o pãlmuire a civilizaþiunii, care principial
nu admite substituirea dreptului prin brutalitate. Dupã
drept ºi dreptate, românii din Ungaria, Banat ºi
Transilvania, dimpreunã cu toate teritoriile locuite
de dânºii, trebuie sã fie uniþi cu Regatul Român.

Dupã cum însã cea dintâi reunire de o clipã a
elementului românesc la marginile de la rãsãrit ale
lumii civilizate s-a fãcut prin sabia lui Mihai, în
numele unui principiu superior celui ce nãvãlise
asupra Europei ºi care acuma în zilele acestea spre
uºurarea tuturor inimilor cari bat pentru luminã ºi
libertate sucombã cu desãvârºire, tot aºa aceastã nouã
unire de acum a tuturor românilor, care de data asta

CUVÂNTARE ÞINUTÃ LA MAREA ADUNARE
DE LA ALBA-IULIA LA 1 DECEMBRIE 1918

va fi integralã ºi pentru eternitate, se face prin strãlucita
învingere a armelor purtate pentru civilizaþiune, în numele
concepþiei de viaþã superioarã lumei ce se prãbuºeºte. Este
principiul libertãþii adevãrate a tuturor neamurilor ºi cel al
egalitãþii condiþiunilor de viaþã pentru fiecare individ al
oricãrei naþiuni ºi este principiul întovãrãºirii tuturor
naþiunilor libere într-o comuniune internaþionalã spre a
împiedica nedreptatea ºi a scuti pe cei mari ºi mici deopotrivã.

Unirea tuturor românilor într-un singur stat numai atunci
va fi statornicã ºi garantatã prin istoria mai departe a lumii
dacã va rãspunde tuturor îndatoririlor impuse prin noua
concepþie a civilizaþiunii. Ea ne va inspira datoria sã nu
pedepsim progenitura pentru pãcatele pãrinþilor ºi, ca
urmare, va trebui sã asigurãm tuturor neamurilor ºi tuturor
indivizilor conlocuitori pe pãmântul românesc aceleaºi
drepturi ºi aceleaºi datorinþi. Civilizaþiunea, care ne-a
eliberat, pretinde de la noi respectul pentru dânsa ºi ne obligã
sã prãbuºim în noul nostru stat orice privilegiu ºi sã statorim
ca fundament al acestui stat munca ºi rãsplata ei integralã.

Înaintaºii noºtri de pe Câmpul Libertãþii în 1848 au hotãrât
aºa: „Naþiunea românã depune jurãmânt de credinþã cãtre
împãratul, cãtre patrie ºi cãtre naþiunea românã”. Împãratul
ne-a înºelat, patria ne-a ferecat ºi ne-am trezit cã numai credinþa
în noi înºine, în neamul nostru românesc ne poate mântui. Sã
jurãm credinþã de aci înainte numai naþiunii române, dar tot
atunci sã jurãm credinþã tare civilizaþiunei umane. Câtã vreme
vom pãstra aceste credinþi, neamul nostru va trãi, se va întãri
ºi fericiþi vor fi urmaºii noºtri pânã la sfârºitul veacurilor.

(Discursuri rostite în preajma unirii ºi la Asociaþiunea
culturalã „Astra”, 1928)

Trenul pus la dispoziþia,

noastrã în silã, de cãtre guvernul
maghiar, a pornit dupã-masã târziu.
Distanþa între Cluj ºi Alba-Iulia
este relativ micã, ºi nouã totuºi ne-
a trebuit aproape o jumãtate de zi,
sã ajungem la Alba-Iulia. Dar ca
sã ajungem la Alba-Iulia, am
aºteptat, ce-i adevãrat, o mie de
ani...

Am pornit fãrã teamã, cãci pe
mine, personal, moartea ºi
spaima ei nu m-au neliniºtit

niciodatã. ªi am fost de atâtea ori în „pericol de moarte”;
încât cu o viaþã mai puþin, ori mai mult, nu mai înseamnã
nimic.

În vagon discuþiile se porneau fireºte pe tema Unirii.
Deºi în timpul cãlãtoriei cu Sever Dan (prieten din tinereþe)
am vorbit mai mult de Oscar Wilde, decât de Pitt...

Sosisem seara târziu la Teiuº. [...]
Alba-Iulia.
– Doamne Dumnezeule! Am oftat. Ceea ce vãzusem

ne pãrea un vis. Sute ºi sute de drapele româneºti, mii de
români cu steaguri, prapori, ofiþeri români, popor imens.

Primul om pe care-l întâlnesc: Eugen Goga ! Când ne
despãrþiserãm, înainte cu vreo 10 ani, purtase uniforma
militarã austriacã (era voluntar în Cluj) ºi acum…ofiþerul
unei þãri libere. Un lung-lung ºi iertãtor strâns de mânã.

– Alba-Iulia.
Am pornit-o cu toþii, unii pe jos, alþii în trãsuri. Sosisem

în Piaþa Mare, acolo mii ºi mii de români! Toate uliþele

ÎN DRUM SPRE ALBA-IULIA
pline de þãrani, din toate cârciumile se auzea chiuitul
flãcãilor, ºi þipãtul lãutelor ºi în restaurantul – mi se
pare – „Coroana”, la o masã lungã : Maniu, Vaida,
Cicio Pop, Goldiº, Valer Braniºte etc. Arhiereii aproape
toþi, ºi în noaptea de 30 noiembrie în Alba-Iulia n-a
dormit nimeni. Toatã lumea aºtepta parcã sã se
trezeascã soarele, ca sã ne aducã Unirea. Un delir, care
nu are început ºi sfârºit, a þesut un covor minunat pentru
ziua de mâine, pe care va putea pãºi românul liberat.

...Dimineaþa a început nãvãlirea marilor cete de
români, au pornit valurile unei mãri a conºtiinþei
naþionale, sã dãrâme fortul Cezaro-împãrãtesc al
vulturului zbârlit K. u. K.

În Piaþa Mare se adunase o lume pe care numai
visul o putea înfiinþa. Era frumoasã imensa mare, cu
furtunile ei, cu zgomotul ei, cu liniºtea ei !

„Vreþi sã fiþi liberi ?” Vocea teologicã a lui Maniu
îºi avea rãspunsul în orga, miilor de þãrani:

„Vrem libertate!” ªi niciodatã nu voi uita figura
lui Miron Cristea, mâna pusã la jurãmânt, cu poala
de mãtasã cãptuºitã cu violet.

Dupã actul istoric, în care s-a unit iubirea neascunsã
a unei þãri libere cu dragostea ahtiatã a unei fecioare
spoliatã de cãtre siluitorii ei – a trebuit sã urmeze
dezlãnþuirea plânsului reþinut de-atâtea zile, ºi sã
plângã bãtrân ºi tânãr, femeie ºi bãrbat. Plângea ca un
copil bãtrânul Cicio Pop, cum plângeam ºi eu, ºi ai
plâns ºi tu, român, care ai fost acolo, ºi care vei veni
la Alba-Iulia ca sã-þi aduci aminte de 1 Decembrie
1918, care pentru noi românii este mai mult ca oricare
altã zi a istoriei umane.

Erau mulþi gazetari strãini ºi unul, un ungur, m-a rugat
sã-i spun, ce pot simþi eu acum, poetul „decadent”, „rafinat”

– care reprezint curentul modernist în Ardeal... ªi i-am spus, fãrã
ºovãire, cã în aceste momente simt înainte de toate ceea ce simte
oricare þãran român: simt aerul românesc. Simt soarele, frunza,
floarea, vântul... ºi toate au un gust, o culoare, o însemnãtate
deosebitã: româneascã. Este instinctul natural al celui lovit sã se
bucure cã nu mai poate fi lovit. Este bucuria celui obidit cã nu va
mai fi umilit. Dar nu este în acest simþãmânt, nici furia rãzbunãrii,
dimpotrivã, în acele momente de erupþiune vulcanicã a
naþionalismului integral s-a plãmãdit catehismul umanitar!

Acele puncte din Alba-Iulia, modele de iertare, de iubire,
de grijã pentru viitor, nici nu s-ar fi putut pune pe hârtie
decât la lumina celor douã sute de mii de priviri româneºti,
nu le-a putut dicta decât inima uriaºã a celor cinci milioane
de români din Ardeal, care au vrut sã dea întreg harul lor
sufletesc, bunãtatea, credinþa bãrbãteascã a apãrãrii
drepturilor omeneºti respectate totdeauna.

Punctele din Alba-Iulia nu sunt fabricaþiile diplomatice ale
unor doctrinari seci, ele au fost plãsmuirile unui minunat delir
al sufletului românesc din Ardeal, care s-a vãrsat pentru
totdeauna în izvorul neprihãnit al unitãþii naþionale. De
aceasta gustul acestui nectar are ceva din gustul lacrimilor
plânse cu bucurie ºi al cântecului dulce de robia zdrobitã... ºi
eu îi pãstrez pe buze amintirea, cum pãstrãm amintirea celei
dintâi sãrutãri a celei care ne-a deschis petalele sufletului, ca
sã ne intre sãgeþile soarelui, care ne-a trezit din somn.

De aceasta, poate, în sufletul meu, va rãmâne nepieritoare
amintirea nopþii de 1 Decembrie 1918, când un tren negru,
cu geamuri sparte, cu stegar mort, cu locomotiva ciuruitã de
gloanþe, cu cãlãtori chinuiþi de temniþi, boalã, lupte,
aºteptãri... sute ºi sute de drapele româneºti, sunã necontenit
Deºteaptã-te Române... ºi citesc cu ochii învãluiþi de
fachiolul tainic al lacrimilor: Alba-Iulia...

Alba-Iulia. Parcã aº auzi cum sunã în fundul unui abis
lanþurile aruncate de pe mâinile unei fecioare...

(În drum spre Alba-Iulia, în cartea Unirii, 1918-1928.
p. 81-84).

Pentru marea, istorica

adunarea naþionalã de la Alba-
Iulia unde s-a hotãrât alipirea
Transilvaniei la patria-mumã
n-a fost nevoie de o deosebitã
pregãtire a opiniei publice.
Pregãtirea se fãcuse vreme de
sute de ani. În dimineaþa zilei
de 1 Decembrie, ca la un
semnal, lumea ro-mâneascã
a purces spre Alba-Iulia, spre
Bãlgrad, cum îi spuneam noi,
cu vechiul nume, pe jos ºi cu

cãruþele. A renunþat la cãlãtoria cu trenul, cãci pânã la
Alba-Iulia nu erau decât 16 km. Era o dimineaþã rece de
iarnã. Respiraþia se întrupa în invizibile cristale. Pe o
parte a ºoselei se duceau spre Alba-Iulia, scârþâind prin
fãgaºele zãpezii, cãruþele româneºti, buchete de chiote
ºi bucurie, alcãtuind un singur tir, iar pe cealaltã parte se
retrãgea în aceeaºi direcþie armata germanã ce venea din
România, tun dupã tun, ca niºte pumni strânºi ai tãcerii.
Soldaþii germani, fumegând liniºtiþi din pipe, se uitau
miraþi dupã cãruþele noastre mai grãbite. Ei îºi luau rãgaz.
Nu s-a produs nici un incident. „Uite, îi spun lui Lionel,

[“TRÃIASCÃ ROMÂNIA DODOLOAÞÃ!”]

Vasile Goldis
(1862-1934)

,

Emil Isac
(1886-1954)

aºa – prin ger ºi zãpadã –, se retrãgea pe vremuri
Napoleon din Rusia.”

La Alba-Iulia nu mi-am putut face loc în sala
adunãrii. Lionel, care era în delegaþie, a intrat. Am
renunþat c-o strângere de inimã ºi mã consolam cu
speranþa cã voi afla de la fratele meu cuvânt despre
toate. Aveam în schimb avantajul de a putea colinda
din loc în loc, toatã ziua, pe câmpul unde se aduna
poporul. Era o roire de necrezut. Pe câmp se înãlþau
ici-colo tribunele de unde oratorii vorbeau naþiei. Pe
vremea aceea nu erau microfoane, încât oratorii, cu
glas prea mic pentru atâta lume, treceau, pentru
multiplicarea ecoului, de la o tribunã la alta. În ziua
aceea am cunoscut ce înseamnã entuziasmul naþional,
sincer, spontan, irezistibil, organic, masiv. Era ceva
ce te fãcea sã uiþi totul, chiar ºi stângãcia ºi totala
lipsã de rutinã a oratorilor de la tribunã.

Seara, în timp ce ne întorceam, cu aceeaºi trãsurã la
Sebeº, atât eu cât ºi fratele meu ne simþeam purtaþi de
conºtiinþa cã „pusesem temeiurile unui alt Timp”, cu
toate cã n-am fãcut decât sã „participãm”, tãcuþi ºi
insignifianþi, la un act ce se realiza prin puterea
destinului. Faptul de la rãscrucea zilei, cu tãria ºi
atmosfera sa, ne comunica o conºtiinþã istoricã. Când
am trecut prin Lancrãm, satul natal, drumul ne ducea

pe lângã cimitirul, unde lângã bisericã, Tata îºi dormea
somnul sub rãdãcinile plopilor. Zgomotul roþilor pãtrundea
desigur pânã la el ºi-i cutremura oasele. „Ah, dacã ar ºti Tata
ce s-a întâmplat”, zic eu fratelui meu, întorcând capul spre
crucea din cimitir. ªi cât a þinut drumul prin sat n-am mai
scos un cuvânt, nici eu, nici Lionel. O emoþie ne strânsese
gâtul ca o mânã, care încetul cu încetul se înmuia, dupã ce
voise aproape sã ne sufoce. În sat era întuneric ºi liniºte.
Când dãm sã ieºim din sat, numai ce auzim dintr-o curte,
neaºteptat, în noapte, un strigãt de copil: „Trãiascã România
dodoloaþã!” (acest „dodoloþ” era în Lancrãm cuvântul
curent pentru „rotund”).

Sosirea în þinuturile noastre a trupelor regulate româneºti,
de peste munþi, a întârziat mai mult decât puteam sã bãnuim
în primele zile ale revoluþiei. Urmãream, în imaginaþie,
etapele, ºi numãram popasurile lor posibile – pânã la noi.
Întârzierea, inexplicabilã nerãbdãrii noastre, ne da senzaþia
cã România era la o depãrtare intolerabilã. În cele din urmã,
într-o searã de decembrie, trupele mult aºteptate ºi-au fãcut
intrarea în sufletul cetãþii. Entuziasmul ºi bucuria populaþiei
s-au manifestat printr-o horã uriaºã, ce-ºi spãrgea cercul,
încolãcindu-se în spiralã, dupã modelul nebuloaselor cereºti,
ce încearcã o nouã închegare ºi un nou echilibru.

(Hronicul ºi cântecul vârstelor, Bucureºti, Editura
Tineretului, 1965, p. 231-233).

Lucian Blaga
(1895-1961)
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Bine-aþi venit...
în sfânta cetate de slavã ºi durere a neamului nostru!

S-a trezit iarãºi glasul amuþit de veacuri ºi la chemarea
lui fermecãtoare a început sã rãspundã sufletul
neamului. Ne-am deºteptat! Din umbra durerilor
ferecate se înalþã azi chiotul de bucurie al Dreptãþii
aºteptate de o mie de ani.

„Cuprinde sufletele, dã codrilor grai/ ªi miºcã
vãzduhul în zare, / de larmã ºi luncã ºi plai,  / Tresare
sub glie Voevodul Mihai, / Se scoalã ºi ªtefan cel Mare””.
E biruinþa…” Biruinþa ce a sosit, ce în sfânta cetate ne
e dat sã o cântãm. ªi aici voim ca sã frângem umilinþa
unui neam îngenuncheat de o trufie obraznicã ºi sã rupem
lanþurile în care gemeau jertfele fãrã de numãr! „Astfel
pretinde Dreptatea! / Ne-o cere cenuºa lui Horea”.

 Voinþa naþionalã cu atâta putere zvâcneºte astãzi în
toate pãturile societãþii româneºti, în cele de dud ca ºi
în cele de jos – ba, poate, în cele de jos mai mult ca în
cele de sus – e chematã sã arate cã ceea ce Mihai Viteazul
a înfãptuit numai pe-o clipã, noi avem sã înfãptuim pe-
o veºnicie.

Când un neam întreg gândeºte un singur gând ºi
inimile a milioane de oameni palpitã de-o singurã
simþire – oare este putere omeneascã sã-i poatã sta
împotrivã? Chiar de-ar fi o astfel de putere vrãjmaºã,
înaintea voinþei suverane a milioanelor de suflete
înfrãþite într-un cuget ºi-o simþire, trebuie sã se
închine.

Mândrã cetate! Spre tine se îndreaptã acum
sufletul neamului nostru întreg, mânat de conºtiinþa
cã zidurile tale istorice au fost sortite de Dumnezeu
ºi acum ca ºi altãdatã ca din ele sã rãsune glasul
biruitor al dorinþelor româneºti. Deschide
mormintele eroirlor, sã vine între noi, ca împreunã
sã împletim melodia cântecului de eliberare:

„Zadarnic cercat-au duºmanii la noi
S-opreascã destinele sorþii,
De-acumna-mpreunã cu noi
Trãi-vor de-a pururi ºi morþii”.
(Articol de fond al ziarului „Alba Iulia” din ziua de 1

decembrie 1918).

GEORGE ªERBAN:
„Din împletirea aspiraþiilor

generaþiilor se formeazã
principiul cãlãuzitor

al unui neam”
Noiembrie 1988. Facultatea de Limba ºi Literatura

Românã. O zi însoritã de toamnã. Pe banca de marmurã
de lângã bustul marelui filolog ºi profesor Ovid
Densusianu, un domn, cu sacou bej ºi pãrul alb, îºi
aºezare mai multe cãrþi. Nu era pauzã, aºa cã m-am
apropiat în liniºte de „nãnfãtosul” de ocazie; m-am
prezentat ºi am aflat cã este ardelean, cã a fost profesor
la mai multe licee importante din Bucureºti ºi cã, foarte
tânãr, a participat la Marea Unire de la 1 Decembrie
1918.

În pauzã, studenþii filologi i-au cumpãrat toate
volumele! S-a bucurat ºi, surprinzãtor, doreºte sã
continuãm discuþia. L-am invitat la o cafea. La Capºa,
unde mai dusese  – mi-a spus – cu profesori ºi scriitori ºi
chiar cu Gheorghe Popa-Lisseanu, reputat profesor ºi
membru al Academiei Române.

– Deci sunteþi din Lisa, din acea comunã mare ºi
frumoasã, de lângã Fãgãraº. O vizitasem ca student-
practicant la ziarul Drum nou din Braºov. Dar din Lisa,
adaug eu, e ºi Octavian Paler.

– Da, din Lisa, iar Octavian e nepotul meu! Mama lui,
Ana, e sora mea.

Ne-am întâlnit de mai multe ori. M-a vizitat ºi acasã. A
dorit sã-mi vadã bãieþii. Le-a adus cãrþi ºi câte o
ciocolatã. Cu Octavian Paler nu se vizita. Unchiul, adicã
profesorul George ªerban, avea o fatã plecatã în
Australia! Deci…

Interviul cu un participant implicat în marele
eveniment de la Alba Iulia s-a realizat firesc ºi publicat
în revista Universitatea Comunistã (fostã Universitas)
nr. 4 (71) din decembrie 1988 a avut o largã audienþã.
El îºi pãstreazã prospeþimea ºi chiar cuvântul înfiorat!

– Tovarãºe profesor, dumneavoastrã faceþio parte
din miile ºi miile de participaþi la actul realizat la 1
decembrie 1918. În ce împrejurãri aþi participat la
acel act mãreþ din istoria neamului?

– Ascultându-vã aceastã întrebare parcã-mi vine sã
închid ochii ºi sã ascult un fâlfâit de aripi plutind peste
noi toþi. Aveam pe atunci 23 de ani! Eram absolvent al
Academiei teologice din Blaj ºi lucram la Biblioteca
Arhiedecezanã din Blaj. Comitetul Naþional Român din
Blaj, însãrcinat de Conducerea partidului Naþional sã ajute
în mod efectiv la organizarea Adunãrii Naþionale de la
Alba Iulia, fixatã pentru ziua de 1 decembrie 1918, a hotãrât
sã trimitã din Blaj o echipã de tineri care sã lucreze la
pregãtirea ºi desfãºurarea Adunãrii Naþionale. Astfel, în
ziua de 26 noiembrie, am plecat din Blaj urmãtorii: Ionel
Pop, Alexandru Borza, Alexandru Lupeanu, George ªerban,

ªtefan Suciu, Augustin Popa, Zenovie Pãcliºanu – care
am primit legitimaþiile necesare de drum.

Plecasem din Blaj cu sufletul încãrcat de armonii
cereºti. Eram fericit de ce aveam sã vãd în cele câteva
zile premergãtoare zilei de 1 decembrie 1918. Atunci am
vãzut sufletul Ardealului desfãºurându-ºi cu solemnitate
virtuþile strãmoºeºti. Pe uliþele Albei-Iulii veneau satele
Ardealului în ºururi-ºiruri nesfârºite cu dascãlii ºi preoþii
în frunte, cântând imnuri de dragoste de viaþã revãrsate
toate cu acelaºi având. Era un entuziasm naþional învãluit
într-o hlamidã cum nu a mai trãit Ardealul niciodatã. Un
patriotism cald, recunoscãtor istoriei cã a învrednicit
Ardealul sã ajungã sã vadã atâta dreptate pogorâtã pe
acel pãmânt cum nu a mai fost icidatã.

Se înãlþa imnul de dragoste de viaþã al celor ce se
simþeau întâiaºi datã liberi. ªi ceva semnificativ ce mi-a
rãmas întipãrit în inimã pentru totdeauna: m-a
impresionat conºtiinþa pe care o citeam pe faþa fiecãrui
participant la aceastã adunare. Fiecare se simþea dator sã
pãstreze ordinea, buna rânduialã în toate, ca nimic sã nu
poatã tulbura desfãºurarea liniºtitã a hotãrârii tuturor de
a se uni pe vecie într-un stat al neamului românesc. Fiecare
era stãpânit de conºtiinþa unei misiuni înalte, care îi dirija
miºcarea, vorba, gândul. Era o disciplinã a tuturor, impusã
de conºtiinþa fiecãruia, o disciplinã cosmicã, care þinea
pacea sã nu zboare! Era sufletul neamului românesc
hotãrât sã se uneascã pe veci în acelaºi hotar etnic.

– Care a fost rolul dumneavoastrã special în acea
Adunare Naþionalã?

– Eu fusesem repartizat la secþia presei, cu sarcina ca
împreunã cu un colectiv sã pregãtim un ziar care sã
contribuie la buna desfãºurare a Adunãrii. Ziarul, scris
cu sufletul tinereþii, a apãrut cu titlul „Alba-Iulia”, iar
ca subtitlu „Organ al proclamãrii unitãþii Naþionale”.
Numãrul 1 al ziarului poartã data de 1 decembrie 1918,
având ca articol de fond un text scris de mine intitulat
„Bine-aþi venit”. Fiind expresia unui colectiv de
redacþie, articolul nu a fost semnat dar paternitatea lui a
fost recunoscutã ca fiind a mea.  Acest fapt este atestat ºi
în lucrarea documentarã „Consiliul Naþional Român
din Blaj (1918-1919), protocoale ºi acte”, vol. II – ediþie

îngrijitã de Marcel ªtirban ºi Viorica Lascu. Un exemplar,
în original, se pãstreazã în Biblioteca Universitãþii din
Cluj-Napoca, cota P III-IV 6550, ºi în microfilm la
Biblioteca Academiei din Bucureºti, cota MP 170. Fiind
foarte anevoioasã ajungerea la citirea acestui numãr
ocazional al ziarului respectiv, ºi fiindcã el ar ajuta
fiecãruia la reconstituirea atmosferei de epocã, eu
transcriu cu dragoste întregul text ar articolului de fond
ca un document pentru starea de suflet a tineretului de
atunci (textul este reprodus mai sus, n.r.).

– Cum se formau ºi cum se pãstrau legãturile
sufleteºti în rândul tineretului român din acea vreme?

– Noi, ºcolarii Blajului, aveam legãturi strânse mai
ales cu elevii liceului din Braºov, cu care purtam o
corespondenþã permanentã încã din anii de liceu, de prin
clasele a VII-a ºi a VIII-a, de prin anii 1912-1913. Pãstrez
cu sfinþenie o scrisoare de la Horea Teculescu, fost elev
al liceului ªaguna din Braºov, care avea colegi de clasã
pe Lucian, Blaga, Andrei Oþelea, Nicolae Colan, Gheorghe
Popa, Petre Drãghici ºi alþii. În acea scrisoare Horea
Teculescu îmi vorbeºte de lecþiile pline de suflet ale

profesorilor lor: Virgil Oniþiu, Tit Liviu Blaga, Axente
Banciu ºi ale altora. Era u rãspuns la o scrisoare de-a
mea în care-i povesteam cum ne fãcea nouã blãjenilor,
lecþiile de limba românã, profesorul nostru Ioan Raþiu.
Îi spuneam cã acesta, când ne citea din cronica lui Ion
Neculce, apropia cartea de piept ºi spunea apãsat:
„sunt pagini de aur, copii, ca în domnul Iorga”.
Altãdatã, când vreunul dintre noi fãcea vreo nãzbâtie,
se proptea cu mâinile pe banca din faþa elevului ºi
ºoptea cu durere: „mã nevoiaºule, cu de-ãºtia ca tine
nu se face daco-România!”... Noi, elevii, l-ascultam
ºi ne topeam de ruºine, iar prin sufletul nostru se
înfiripau doruri…

Aceasta era atmosfera sufleteascã în care crescusem
noi, generaþia Unirii, ºi aºa pãstram legãturile între
noi. Entuziasmul trãit în zilele premergãtoare zilei de
1 decembrie 1918 ºi dupã aceea nu s-a potolit, ci ne-a

trezit dorul aprig de-a ne continua studiile la
Universitatea din Bucureºti, în capitala României
întregite. De aceea hotãrâsem ca toþi sã plecãm la
Bucureºti, la Alma Mater a noastrã, a tuturor!

Aici ne-am trãit noi, împreunã „regãþeni ºi ardeleni”,
epoca cea mai frumoasã a tinereþii noastre clocotitoare.
Trãiam fericiþi, stãpâniþi de sentimentul Unirii veºnice ºi
dornici de a ne însuºi cât mai temeinic valorile culturii
naþionale. Profesorul Ovid Densusianu, cel sobru în
aprecieri, care ne urmãrea cu deosebitã atenþie dorul
nostru de învãþãturã, ne-a ºi botezat cu o formulã,
numindu-ne „generaþia cãrþii”. Aºa ne-am terminat cu
toþii studiul ºi ne-am pregãtit drumul în viaþã.

– Care a fost drumul dumneavoastrã în viaþã,
tovarãºe profesor?

– Am fost profesor de limba românã la liceul „G. Bariþiu”
din Cluj între anii 1923-1929, apoi inspector ºcolar, iar
în anii 1934-1948 am fost profesor, subdirector ºi director
al liceului „Spiru Haret” din Bucureºti. Am redactat
numeroase manuale ºcolare, am colaborat la revistele
„Societatea de mâine” de la Cluj ºi la „Transilvania”,
organul Astrei, la Sibiu. Am colaborat ca redactor la
„Dicþionarul limbii române moderne”, am publicat o serie
de articole în revistele „Studii ºi cercetãri lingvistice” ºi
„Limba românã” ale Academiei.

Toatã viaþa mi-am închinat-o ºcolii ºi ºtiinþei limbii
române ºi am îndrumat zeci de generaþii de tineri în
spiritul Albei-Iulii, care mi-a dirijat în permanenþã viaþa.

Dragii mei, v-am vorbit aici în calitatea mea de
participant la un moment unic în viaþa neamului nostru.
Trãim azi puþini, foarte puþini din cei de-atunci. Noi,
generaþia bãtrânilor, nu suntem paseiºti, contemplatori
ai trecutului, ci trãim cu o adeziune totalã frãmântãrile
zilei de azi spre fãurirea unei lumi mai drepte. Facem un
salt spontan spre sensul vieþii trãit de generaþia celor
tineri; generaþiile umane sunt momente care se succed,
dar ele împreunã formeazã un tot.

Din împletirea aspiraþiilor generaþiilor se formeazã acel
principiu cãlãuzitor al unui neam, care asigurã drumul
destinului sãu.

Ediþie specialã 30 Noemvrie (3 Dec.) 1918

ALBA IULIA
Organ al proclamãrii unitãþii naþionale

Unirea Românilor din Transilvania, Banat ºi Þara Ungureascã cu România
Moþiunea Unirii votatã de Adunarea Naþionalã din Alba Iulia
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1918 – CENTENARUL MARII UNIRI – 2018

Antologie simbolicã:

O limbã, un neam (Târgoviºte-Chiºinãu-Cernãuþi-Alba Iulia)
CORIN BIANU (Târgoviºte)
Inimã de þarã

Spre Alba-Iulia-mi se-ndreaptã trupul,
Precum albinele-ºi preumblã stupul
Pe florile din care mierea o culeg
ªi-n zumzetul neobosit apoi se-ntrec
Sã-ntoarne fiecare cât mai purã
Mireasma sorã cu-a vântului fãpturã,
Cea plimbãtoare pe tot pãmântul þãrii,
Purtându-ºi pretutindeni ºi rãdãcina florii.

Aºa cum stãruie mireasma, strâns legatã
De floarea, de albine sãrutatã,
La fel, fiinþa mea de-a pururi
Unitã e de Alba-Iulianã,
Eternã inimã de þarã suveranã…

GEORGE COANDÃ (Târgoviºte)

Orizontul limbii române

Mã înveºmânt, iatã,
cu toatã podoaba Limbii Române,
tot astfel cum caldã, glia-mi,
în primãvarã se-nveºmântã
cu dulcea euritmie a luminii,
sau cum flãcãrile-ºi împletesc
trupurile de sânziene,
zãmislitoarele,
peste odoare.

În orizontul Limbii Române
doar
mã ascult ºi aud
acest grâu viu al cuvintelor
crescându-mã
ºi pãstrându-mã,
împãmântenindu-mã
ºi izvorându-mã.

Ci,
în þara eternã a Limbii Române
patria-mi – vatrã
se redobândeºte redobândindu-ni-se
într-Una,
de-ntotdeauna,
ºi-ntru Sinea-i,
of,
dorule dor!

GHEORGHE BÂLICI (Chiºinãu)

Aºa-s þãranii

Þãranii nu se duc
la mare, la munte, la bãi,
ei au marea lor de griji ºi nevoi,
ei au muntele lor de rãbdare,
doar baie nu au ºi nu au
chiar tot timpul ce pune pe trup.

Þãranii muncesc pânã vãd cã se rup.
Ei mor când vor ei,
c-aºa e când vezi cã ai libertate –
mori când vrei tu,
plângi când vrei tu,
mãnânci când doar ai.

Þãranii vor toþi sã ajungã în rai:
unii ajung când nu vor,
alþi, când vor, nu ajung,
fiindcã, de,
aºa sunt þãranii…

EUGENIA BULAT (Chiºinãu)

De þarã

ªi mã cuprinde-un dor de þara mea,
cã mi se urcã sufletul pe buze,
pãmântul sã-l ating oricât aº vrea,
ca valul mãrii sub picior îmi fuge.

O, vremuri triste, vremuri de calvar,
ce-aveþi cu-aceastã humã-nstrãinatã,
cã nu doriþi s-o adunaþi cu har
la sânul þãrii, cum a fost odatã?...

Nu un hotar la Prut am, ci un zid
de rea voinþã ºi de înjosire:
un lup prin lume umblã veºnic hâd
ºi-mi vãduveºte vatra de iubire.

ªi n-are nimeni tunul pregãtit
ºi nici curajul ca sã-l ia în furcã,
când muºcã lacom trupu-mi chinuit
ºi sufletu-mi martir spre cer se urcã.

Copilu-mi iau ºi-l las peste hotar
(copiii noºtri nu au nici o vinã!).
Sã-l rup de sânu-mi iarãºi e-un calvar,
dar cum sã-l las sub fiara cea hainã?...

Rãmânem noi, înfometaþi ºi frânþi, –
fãclii arzânde-n hãul disperãrii.
ªi pumnii strângem ºi scrâºnim din dinþi,
înstrãinaþi, dar tot copii ai Þãrii!

VASILE BÂCU (Cernãuþi)

Fântâna Albã
În memoria victimelor staliniste

În pãdurea deasã nu se vãd morminte,
Cãci pãdurea toatã s-a fãcut mormânt.
Brazii stau de veghe ca icoane sfinte,
Pentru rugãciune nu gãsesc cuvânt.

Calc încet pe vreascuri, teama mã strãbate,
Parcã-ar fi din vase, crengile trosnesc,
Foºnetul de frunze-n suflet îmi rãzbate
Cum aº înþelege despre ce-mi ºoptesc?

Simt cum timpul trece, simt cum clipa zboarã
ªi mã rãstigneºte acuzarea lor,
Cã-s nãscut acuma, nu odinioarã
ªi cã pentru þarã n-am putut sã mor.

În pãdurea deasã pãsãrile cântã,
Însã nu ca toate – parcã ar boci.
De ce oare, Doamne, ele nu cuvântã
Poate ele-n cântec multe-ar povesti.

La Fântâna Alba, albi sunt doar bãtrânii,
Restul totu-i negru – ºi pãmânt ºi cer.
Neagrã e ºi roua, ºi culoarea pâinii,
Cad din cer amare lacrimi de-adevãr...

GRIGORE BOSTAN (Cernãuþi)

Poem bucovinean

Cu ramuri verzi de busuioc în grai,
Cu zbor de ciocârlie în vioarã,
Stã neamul meu pe-acest picior de plai
ªi vârsta lui cu doina se mãsoarã.

Siretul curge-n vremuri legãnat
Ca versul nesfârºit dintr-o baladã,
Ori se frãmântã-n prund înferbântat
Când stelele din vaduri prind sã-i cadã.

De unde oare, dinspre care veac
Strãbate lovitura de secure…
În armã de vrãjmaºi sau în copac?
ªi ne privesc vrãjmaºi cu ochi de mure...

Se zbate-n pietre drum neostenit
Chemând cãrãri din munte ºi câmpie...
Poetul tânãr iarãºi a pornit
Cu paºii mãsuraþi de veºnicie?...

Stã neamul meu la poale de Carpaþi
Precum un codru strãjuit de piatrã
Cu cerul umed în cununi de brazi
Aproape de tulpinã ºi de vatrã...

ION MÃRGINEAN (Alba Iulia)

Basarabia – floarea Unirii

Dacã n-ar fi fost UNIREA
Basarabiei cu noi
S-ar fi înecat simþirea
În albii de negre ploi –
Dacã n-ar fi fost UNIREA
Basarabiei cu noi!

Pânã ºi nemãrginirea
Ne-mblânzitelor nevoi
ªi-ar fi ferecat privirea
Seminþiilor din noi –
Dacã n-ar fi fost UNIREA
Basarabiei cu noi –

Prutul n-ar fi leac de sânge,
Patã jertfelor ºuvoi,
Limba noastrã poate-ar plânge –
Stea cãzutã în noroi
ªi UNIREA n-ar rãsfrânge-o-n
Basarabia din noi.

Dacã n-ar fi fost UNIREA
Crez, seminþelor altoi,
ªi azi, tulburatã firea
În tranºee-ar sta puhoi,
Dacã n-ar fi fost UNIREA
Basarabiei cu noi.

Semnãturi cu iz de grâne
Trec prin steagul rupt de ploi,
ªi UNIREA tot rãmâne
Hranã lacrimii-n ºuvoi –
Ranã grea Limbii Române:
Basarabia din noi

Români, hram al mântuirii,
Aruncaþi pleava din voi,
Ridicaþi cerul UNIRII:
Basarabia din noi!
Români, strai al dezrobirii,

Aruncaþi teama din voi!
Dacã n-ar fi fost UNIREA
Basarabiei cu noi,
Ni s-ar altera simþirea
Prin duminicale ploi –
Dacã n-ar fi fost UNIREA
Basarabiei cu noi!

GEORGE OVIDIU VASILESCU (Alba Iulia)

Ningea a smerenie

Ningea ca într-o veche ilustratã,
ningea pe umerii noºtri, iubito,
cu fulgi mari de omãt, cu hulubi
fãrã aripi, cu flori de cais de Summer
ºi mai ningea, iubito, cu albul
sufletului tãu, pe care singura
patã sunt eu.
Ningea peste lume cu florile
dalbe pe care tu le aruncai din
priviri ºi timpul, caier fãrã sfârºit,
îmbrãca pãmântul înfrigurat cu
linþoliul de mãtase albã, furatã de
la nunta bunicilor noºtri, sumerienii.
Ningea a Crãciun ºi-a smerenie!

(Din vol. O limbã, un neam,
Editura Bibliotheca, Târgoviºte, 2018)
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DIALOGURI CULTURALE LA KM 0

„Mi-a plãcut de când mã ºtiu sã plonjez
adânc în faptele ºi conºtiinþele

contemporanilor mei ” (I)

Seniorii literaturii noastre

,Stefan Dimitriu

“Dãruit sã scrie literaturã bunã ºi persuasivã”, aºa cum nota profesorul Romul Munteanu, care-l socoteºte autorul romanelor “cele mai profunde, mai originale ºi mai
rezistente în timp” ale generaþiei sale, ºi având asupra realitãþii “o viziune aproape cinematograficã”, aºa cum remarca Mircea Iorgulescu, ªtefan Dimitriu (absolvent al
Facultãþii de filologie din Bucureºti, nãscut la 21 mai 1938 în Ibãneºti-Vaslui, într-o familie de învãþãtori) este unul dintre acei prozatori “prin care literatura capãtã reliefuri
la fel de pregnante ca viaþa însãºi” (Emil Paraschivoiu). Toate cãrþile sale, scrise cu un talent aparte ºi cu o putere de seducþie indiscutabilã, se remarcã printr-o adâncã
implicare socialã ºi printr-o subtilã pãtrundere a sufletului omenesc. Hrãniþi din propria suferinþã (tatã condamnat politic, familie aruncatã pe drumuri, trudã prin ºantiere de
construcþii pentru câºtigarea bucãþii de pâine, dar ºi pentru posibilitatea de a se înscrie la un liceu seral etc.), eroii romanelor sale (“Trapez”, “Tinereþea lui Bogdan Irava”,
“Turnul Nebunilor”, “Lasã zilei scârba ei”, “Strada Poºtei, numãrul fãrã întoarcere”) îmbogãþesc patrimonial literaturii româneºti ºi universale cu figuri de o diversitate ºi de
o complexitate remarcabile, reprezentative pentru aceastã epocã atât de greu de descifrat. 

În anul 2010, Clubul de Prozã al Uniunii Scriitorilor îi acordã Diploma de excelenþã pentru cel mai bun roman românesc (“Lasã zilei scârba ei”, 2009), iar în anul 2016
este distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala de prozã Bucureºti, pentru Cartea anului 2015 (“Tibidam-Tibidum – jurnal vesel de cãlãtorie”).

De remarcat cã la începuturile sale literare, ªtefan Dimitriu a fost remarcat ca un poet de mare perspectivã. Aºa se face cã revista Luceafãrul l-a publicat în cunoscuta rubricã
de lansare “Steaua fãrã nume”, patronatã de vestitul Mihu Dragomir, unde au pãºit în marea literaturã unii dintre cei mai cunoscuþi scriitori ai generaþiei 1970 (Marin
Sorescu, Constanþa Buzea, Ioan Alexandru, Ana Blandiana º.a.).

În cele din urmã, ªtefan Dimitriu a optat pentru prozã, teatru, eseisticã, jurnalism de televiziune. În afara titlurilor amintite, a mai publicat: “Drumuri ca-n palmã” (prozã
scurtã), “Þara lui Skanderbeg” (note de drum din Albania), “Dealuri la Prut” (evocãri ale locurilor copilãriei), “Steaua Pãguboºilor” (teatru), “Pace þie, cititorule!” (jurnal
de scriitor), “Cuvântul ca un fruct oprit” (poeme), “Aiurea-n tramvai” (scenarii de film), “Provocãrile timpului” (cronici, interviuri, opinii), “Anacronice” (versuri), “Mandarinul
valah Petre Pandrea” (eseu critic) etc.

Între anii 1990-1993, înfiinþeazã ºi conduce Editura “Românul” unde, printre altele, au vãzut lumina tiparului volumele “Argotice” (o culegere de poezii inedite) de
Nichita Stãnescu, cu o prefaþã de Doina Ciurea, “Dragostea nu moare”, un roman-replicã de Maitreyi Devi, tradus pentru prima oarã în limba românã, “Noãsprezece
trandafiri”, un roman de Mircea Eliade, publicat pentru prima oarã în România

De-a lungul anilor, publicã în revistele Luceafãrul, România literarã, Tribuna, Viaþa Româneascã, Contemporanul, Viaþa Studenþeascã, Evenimentul, Zig-Zag, Terra
Magazin, Bucureºtiul literar ºi artistic, Sud, Arena literarã etc.

Remarcabile sunt ºi realizãrile sale ca om de televiziune. Astfel, documerntarul sãu de arhivã “Exerciþii de libertate”, închinat Revoluþiei române, a primit Premiul
Federaþiei Internaþionale a Arhivelor de Televiziune (FIAT/IFTA, Londra 2001) ºi Nimfa de argint (Montecarlo 2002), iar documentarul artistic “Nichita sau feþele diamantului”
a fost premiat la Festivalul internaþional de poezie “Nichita Stãnescu”, Ploieºti 2003.

În ultimii ani, el s-a reîntors ºi la poezie. De astã datã, ca traducãtor al marelui poet rus Evgheni Evtuºenko. Impresionanta antologie “Evgheni Evtuºenko pe limba lui
ªtefan Dimitriu – Porumbelul din Santiago ºi alte poeme” poate fi socotitã nu numai un model al felului în care un mare poet poate fi încetãþenit într-o altã limbã, dar ºi o
mare carte româneascã de poezie. Este membru al Uniunii Scriitorilor, din anul 1978. D.R. Popescu: “Prozator, poet, eseist, traducãtor, ªtefan Dimitriu este o incontestabilã
energie fericitã a literaturii noastre”.

Florentin Popescu: Dragã ªtefan Dimitriu, am
impresia cã faci parte din acea categorie de scriitori
cãrora nu le place zgomotul fãcut în jurul lor, lãsând sã
vorbeascã doar opera. Aºa sã fie ori mã înºel?

ªtefan Dimitriu: Dragã Florentin Popescu, viaþa mea –
trãitã în mare parte sub comunism – a fost de aºa naturã,
încât – în mod paradoxal pentru un scriitor – m-am obiºnuit
sã mã strecor cât mai neobservat printre oameni. Iar atunci
când, fãrã voia mea, am ieºit prea în faþã, a urmat inevitabil
sancþiunea (provocatã îndeobºte de anonimele acelea
veninoase, care aminteau „organelor” despre originea mea
socialã). La toate acestea s-a adãugat, fireºte, ºi firea mea
mai retrasã, ca ºi ficatul meu mai sensibil, care m-au þinut
în afara coteriilor bahice, acolo unde se fac ierarhiile, se
împart premiile ºi se aºazã pe socluri gloriile efemere,
statuile de gang. Dar despre asta vom mai vorbi.

F.P.: Conform „schemei” interviurilor anterioare, þi-
aº propune pentru început câteva mici popasuri
biografice – evident, la cele mai importante momente
care au marcat viaþa ta ca scriitor, mai înainte de a te fi
consacrat creaþiei literare. Mã refer la acele aspecte de
care dicþionarele ºi istoriile literare se ocupã mai puþin.

ª.D.: Pãi, ce sã-þi spun? Nãscut la 21 mai 1938, în
Ibãneºti-Tutova (azi, Vaslui), ca fiul mijlociu al
învãþãtorilor Atena ºi ªtefan Dimitriu, am deschis ochii
în atmosfera rãzboinicã din preajma celui de Al Doilea
Rãzboi Mondial, resimþitã de mine cu atât mai mult, cu
cât satul nostru era situat foarte aproape de Prut. În plus,
tatãl meu, ofiþer în rezervã, mã lua adeseori alãturi de el,
pe ºeaua calului, la exerciþiile premilitare cu tinerii din
comunã. Ce lecþie mai bunã de patriotism puteam primi,
decât versurile pe care le cântam cu toatã convingerea,
în marºurile acelea forþate, cu miros de primejdie ºi de
praf de puºcã: „Ne-au lãsat strãmoºii-o mândrã þarã,/ Rupt
din cer un colþiºor de rai,/ Dar duºmanii lacomi ne-o
prãdarã,/ Cotropind al nostru mândru plai./ Am rãbdat
destul,/ am tãcut destul./ Ardealul, vrem Ardealul!”.

Dar într-una din zile, tata a plecat la rãzboi, deocamdatã
pentru recuperarea Basarabiei, iar în martie 1944, când frontul
ajunsese foarte aproape de Prut, mama ºi noi, copiii, inclusiv
cel încã nenãscut, ne-am refugiat la Ploieºti, la o sorã de-a ei.
Acolo am trãit ororile groaznicelor bombardamente anglo-
americane, ca ºi nãvala hoardelor sovietice, întorcându-ne
apoi acasã într-un vagon de marfã, în toamna târzie a aceluiaºi
an, cu un membru de familie în plus.

Nu aveam decât ºase ani ºi jumãtate, dar experienþa
rãzboiului fusese atât de puternicã, încât m-am simþit dintr-
odatã îndemnat sã-mi aºtern pe hârtie toate întâmplãrile
prin care trecusem. Sigur cã pornisem la acest drum ºi sub
influenþa fabulosului Ion Creangã, ale cãrui Amintiri din
copilãrie le citisem de atâtea ori ºi cu atâta sârg, încât

cartea aceea mare, cu ilustraþii superbe ºi cu chenar albastru
pe fiecare paginã, pe care o primisem de la un unchi al
meu, pãrea ºi ea scãpatã din prima linie a frontului. 

În timpul cât lipsisem de-acasã, ºi prin satul meu trecuse
rãzboiul, lãsând urme extrem de vizibile în peisaj (alãturi
de pomi sfârtecaþi de obuze ºi ziduri strãpunse de gloanþe,
armament cu nemiluita, muniþie de toate felurile ºi de
toate calibrele, chiar ºi o tanchetã nimeritã pe acoperiºul
unei pivniþe, pãturi ºi foi de cort din care se confecþionau
pantaloni sau paltoane, uniforme nemþeºti pe care
bãrbaþii le purtau fãrã nicio sfialã, chiar dacã unele erau
sfâºiate de gloanþe). Dar ºi în sufletele oamenilor, pe care
ocupantul din Rãsãrit îi întãrâta tot mai mult pe unii
împotriva altora, se petreceau mari schimbãri.

Aºa au apãrut acele rãfuieli sângeroase cu gospodarii
satelor, declaraþi chiaburi, exploatatori, duºmani ai
poporului. Aºa a intrat în malaxorul aºa-zisei „lupte de
clasã” ºi familia mea, care a primit loviturã dupã loviturã:
declanºarea unui lung ºir de procese de sabotaj
economic, confiscarea ultimului pumn de mãlai în contul
aberantelor cote de cereale imposibil de onorat,
destituirea din învãþãmânt a pãrinþilor, trimiterea la
puºcãrie a tatãlui, fuga din sat a mamei împreunã cu noi,
copiii, mai întâi la Brãila, apoi la Ploieºti, unde ne-am
stabilit pentru o lungã bucatã de timp. Era în vara anului
1952, când tocmai împlinisem 14 ani ºi petrecusem
împreunã cu colegii mei la balul de absolvire a celor
ºapte clase elementare, chiar dacã le auzisem pe femeile
mai în vârstã spunându-ºi de pe margine: „Taicã-su zace-
n puºcãrie ºi lui nici cã-i pasã!” De unde sã ºtie ele ce era
în sufletul meu? Mai cu seamã de când aflasem cã, în
situaþia mea, nu aveam nicio ºansã de a mã înscrie la
vreun liceu.

F.P.: ªtiu din „Strada Poºtei, numãrul fãrã întoarcere”,
„romanul autobiografic” pe care l-ai publicat de
curând, cã, la Ploieºti, în timp ce urmai liceul seral
muncitoresc, ai lucrat multã vreme ca muncitor
necalificat în ºantierul Blocului de Ulei al Rafinãriei
Teleajen (ca fapt divers, vreau sã-þi spun cã, într-o clipã
de „nebunie adolescentinã”, ºi eu am plecat din Buzãu
ºi am vrut sã mã angajez acolo, însã în ultima clipã,
când am vãzut ce înseamnã sã fii muncitor necalificat
la Teleajen, m-am lecuit ºi m-am întors pocãit acasã).
Dar meseriile pe care le-ai practicat în acea perioadã
au fost mult mai multe: croitor, dactilograf, laborant,
librar, jurnalist, bibliotecar, metodist etc. Cum explici
acest evantai de munci care îmi aminteºte de un
Hemingway sau de un Panait Istrati? ªi apoi, în ce
mãsurã toate aceste experienþe aveau sã-i foloseascã
romancierului de mai târziu?

ª.D.: Fiecare loc de muncã îºi are povestea lui. Dar, în
general, plecam într-un alt loc fie pentru cã n-aveam
încotro, fie pentru cã socoteam cã mã duc la mai bine. De
pildã, prima oarã, am fost nevoit sã plec din raþiuni
independente de voinþa mea. Pe scurt, nefiind primit la
liceul de zi ºi þintind o „fãrã frecvenþã” sau un curs seral,
m-am angajat mai întâi, prin relaþii de familie, ca ucenic
la un atelier de croitorie, condus de tatãl viitorului mare
poet Nichita Stãnescu. Însã, cum la cooperativa aceea
aveau maºinã de scris pentru rapoartele zilnice de
activitate dar nu ºtia nimeni s-o foloseascã, mi-au
încredinþat mie sarcina de dactilograf. Situaþia mã
avantaja din toate punctele de vedere, cu atât mai mult
cu cât domnul Nicolae Stãnescu, având o fiicã, Mariana,
de seama mea ºi în situaþia mea ºcolarã, mã invitase de
câteva ori în familie, unde l-am cunoscut ºi pe Nichita
(Nini), pe atunci student navestist în anul întâi, despre
care nimeni nu-ºi imagina cât de departe va ajunge ca
poet. ªi aº fi rãmas mult ºi bine sub oblãduirea domnului
Stãnescu, dacã liceul seral, la care urma sã mã înscriu, nu
mi-ar fi pretins un loc de muncã „adevãrat”, ºi nu o
ucenicie ca aceea a mea. Aºa am plecat pe ºantierul
Blocului de Ulei Teleajen, la o muncã istovitoare, unde
am rãmas aproape doi ani, pânã în preajma
bacalaureatului, când mi s-a ivit ocazia sã lucrez la un
laborator de betoane din Ploieºti. Apoi, printr-o
împrejurare fericitã, când ajunsesem în brigada artisticã
de agitaþie a Centrului de librãrii ºi difuzare a cãrþii, mi
s-a oferit un post de librar la un mic-gros. Între timp,
devenisem membru al cenaclului literar al Palatului
Culturii din Ploieºti ºi colaborator permanent al Casei
de Creaþie. De aici, pasul spre redacþia ziarului „Flamura
Prahovei” ºi apoi responsabilitatea editãrii ºi difuzãrii
Orei radiofonice locale. Apoi, ca sã scap de obsesia
facultãþii, la care nu-mi era îngãduit sã visez, am plecat
benevol în armatã, unde, în cea mai mare parte a celor
doi ani de cãtãnie, am lucrat ca redactor al ziarului de
armã – aviaþie, radiolocaþie, antiaerianã – „De veghe”
(nu în lanul de secarã, ci în apropierea Pãdurii Bãneasa,
la Comandamentul Apãrãrii Antiaeriene a Teritoriului).
Dupã care, lãsat la vatrã, m-am reîntors la Ploieºti, de
astã datã ca metodist la Biblioteca Regionalã Prahova.
Pânã în vara lui 1962 când, ridicându-mi-se embargoul
„de clasã”, am devenit „student-întârziat” al Filologiei
din Bucureºti, ca-n romanul lui Gib I. Mihãescu.

Cât despre experienþele de viaþã dobândite din multele
locuri de muncã, ele aveau sã joace un rol de cãpãtâi în
prozele mele, alãturi de experienþa de mai târziu, de peste

A consemnat Florentin Popescu
(continuare în pag. 16)
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SCRIITORI DE IERI, SCRIITORI DE AZI

În fiinþa ta

Nu vreau altã glorie
decât gloria ta
nu vreau alte vise
decât visele tale
Tu eºti
singura-mi viaþã
curge-mã în sângele tãu
ca pe o fãrã de povarã
înfãºoarã-mã
cu lumina ta orbitoare
pânã ce ultimul atom
din ceea ce sunt
se va pierde
în fiinþa ta,
eterna.

Coºmar

Ninge în toate pãdurile de brazi
cu fulgi de ger albaºtri
se rãstoarnã codrii în visele cerbilor
cu umbre de lupi alergând.

Nopþile sunt albe cu luna cãzutã
în creºtetul tiselor vechi.

Pãdurile
sufletul strãveziu al cetãþii,
Se prãbuºesc!

Pãmântul acesta

Plãmada fiinþei mele este
altfel nu înþeleg de ce
mã dor secetele, fructele neculese
sau un mal prãbuºit
de parcã toate ar fi rãni ale trupului meu
apoi de ce mã bucurã faþa rotundã a grãdinilor
întorcându-se dupã soare
ºi de ce sar ca muºcat de ºarpe
când cineva i-atinge vreo coloanã
dacã pãmântul acesta
n-ar fi chiar plãmada fiinþei mele.

Poemele  lunilor
 noiembrie - decembrie

O disputã literarã veche de mai bine de un secol, ºi

niciodatã tranºatã definitiv, stãruie ºi azi: în ce mãsurã
scriitorii locali, cãrora limba românã li s-a pãrut o cãrare
prea strâmtã, mai pot fi consideraþi autori români. G.
Cãlinescu, în Istoria sa, este îngãduitor: „Gestul (lor –
n.a.) nu se recomandã, dar e justificat” (ediþia a II-a,
îngrijitã de Al. Piru, Minerva, 1982, p. 969). Exemplele
cãlinesciene, de actualitate în anii ’30, când a fost scrisã
cartea, sunt ºi azi valabile: Ana de Noailles (1876-1933),
„o brâncoveancã ce nu a uitat sã aminteascã în cãrþile
sale originea româneascã”, Elena Vãcãrescu (1864-1947),
preþuitã în Franþa, „ce a avut bunul simþ
de a nu-ºi ascunde originile”, ºi, în fine,
se pare cel mai cunoscut poet român de
limba francezã, Charles-Adolphe
Cantacuzene (1874-1949) „un poet
francizat cu desãvârºire”, ne asigurã G.
Cãlinescu, prezent în multe Antologii
de poezie francezã. Întâmplãtor sau nu,
autorii/autoarele menþionaþi erau ºi
rude, fiind legaþi prin legãturi de sânge,
inclusiv cu familia imperialã francezã.

Cu totul alta era însã situaþia lui
Panait Istrati, „un scriitor ce nu va fi
niciodatã un român autentic, deoarece
versiunilor româneºti ale cãrþilor sale le
lipseºte spontaneitatea ce dã efect
exotic pe franþuzeºte (ibidem, p. 969).
În aceastã galerie ilustrã se situeazã ºi
Martha Bibescu (n. 28 ianuarie 1889,
Bucureºti – d. 28 noiembrie 1973, Paris),
autoarea de limbã francezã ce publicase
deja la Bucureºti o parte a cãrþilor sale, în special
biografii, precum Ferdinand al României (în original,
Une victime royale, 1927), Destinul lordului Thomson
of Cardington ºi, cu deosebire, Izvor, Þara sãlciilor
(Bucureºti, Ed. Adevãrul, 1930) tradusã dupã ediþia
orginalã, din 1923, toate remarcate de G. Cãlinescu doar
la Bibliografia cãrþii sale.

Privitã astfel, problema bilingvismului literar, nu þine
atât de naþionalitate, cât de specific. Intelectualul român
se pare cã nu se caracterizeazã, susþine tot G. Cãlinescu,
prin semne exterioare. Fie cã e umanist, romantic,
sistemic, mistic ori pragmatic el rãmâne un tip imitativ,
în explorãrile sale, iar garanþia orginalitãþii stã în factorul
etnic (ibidem, cap. Specificul naþional, p. 973). Faptul
cã Neagoe Basarab ºi-a scris opera în slavonã
(Învãþãturile... cãtre fiul sãu, Theodosie), Dimitrie
Cantemir, cu deosebire în latinã (Descrierea Moldoviei,
Istoria creºterii ºi descreºterii Imperiului Otoman etc.),
iar Alecu Russo în francezã (Cântarea României, dar ºi
Piatra Teiului, ori Iaºii ºi locuitorii sãi la 1840) nu e o
scãdere, câtã vreme autorii respectivi nu au uitat de unde
au plecat.

Astãzi vorbim mai degrabã de scriitori poligloþi, în
sensul indicat de Petru Dumitriu, el însuºi un romancier
aflat în aceastã situaþie: „Am o identitate multiplã,
complexã, dar unitarã. Cu un picior în România, ºi altul
în Franþa, mã simt ºi italofon, anglofon ori germanofon,
dar eu sunt român” (Convorbiri cu Eugen Simion, Iaºi,
Ed. Moldova, 1994, p. 92).

Indiferent de sângele matern, de numele ori de
pseudonimul adoptat, ori de conþinutul creaþiilor,
scriitorul român de altã limbã rãmâne circumscris cadrului
cultural local, în mãsura în care doreºte neapãrat acest
lucru: „A vrut sã rãmânã român. ªi a reuºit”, ne spune E.
Simion despre Mircea Eliade (Spiritul amplitudinii,
Bucureºti, Ed. Demiurg, 1995, p. 262). Similar,
apartenenþa Marthei Bibescu la mediul cultural românesc
este, în acelaºi timp dilematicã, dar ºi tragicã. Asta în
ciuda faptului cã plecarea ei în Anglia, în 1945, nu poate
fi în nici un fel asociatã cu o „fugã” din þarã ci, cel mult,
cu un rãspuns la campania pro-bolºevicã ce a precedat

instaurarea comunismului la noi.
Scriitoare, memorialistã, femeie „de lume”, dar ºi, din

când în când, soldat credincios al Patriei (între altele, a
condus, la Bucureºti, sub ocupaþie, un spital pentru rãniþi,
poziþie ce i-a permis sã comunice Guvernului refugiat la
Iaºi, informaþii preþioase din spatele frontului), Martha
Bibescu a avut întotdeauna opinii pertinente ºi tranºante
despre situaþia politicã a vremii, anticipând chiar, uneori,
evenimentele, cum au fost cele din 1945. Iatã, de pildã,
relatarea unui episod diplomatic, derulat la Berlin pe
când încerca, fãrã succes, o negociere politicã între
mareºalul Goering ºi Carol al II-lea. Folosind iniþiale
transparente, Martha Bibescu evoca relaþia dintre M.
(Musolini, numit în carte ºi Musso) ºi H. (Hitler), totul
într-o cheie ludicã: „I-am imaginat pe M. ºi pe H. ca pe
un cuplu la însurãtoare. Mireasa era H., cu trãsãturi
nedefinite, cu spatele îndoit ºi cu umerii cãzuþi. Mirele
era M., cu pumnul în ºold, ca un mascul triumfãtor”
(Jurnal berlinez ‘38, reeditare 2012, Ed. Vivaldi,

Bucureºti).
Urmaºã a Mavrocordaþilor,

numitã chiar de bunicul matern,
colonelul Alexandru C.
Mavrocordat, fost ºambelan al
Curþii, pe lângã domnitorul Carol
I, „fenixul familiei”, Martha
Bibescu a crescut în mediul
aristocratic local, fiind copleºitã
de pasiunea bunicului, poreclit
Ursul, pentru câini ºi cai de rasã,
„Cel din urmã zeu pentru nepoata
lui a fost prinþul Al. Mavrocordat,
pe care Martha l-a ascultat ca pe
un oracol”, ne asigurã ºi biograful
prinþesei, Chislain de Diesbach,
în cartea sa Ultima orhidee. „El
m-a învãþat sã nu accept nici o
idee preconceputã, sã cercetez
totul de la început, într-un spirit

nou, sã am puterea ºi dreptul de a sfãrâma o judecatã ºi a
cãuta adevãrul”.

ªcolitã la Paris, Martha ºi-a însuºit, odatã cu o culturã
bogatã ºi un anume comportament patriotic specific
veritabilei aristocraþii româneºti, iubitoare „de cei umili,
cu credinþã ºi cinstiþi”. De altfel, Mavrocordaþii (cel mai
cunoscut fiind voievodul Constantin Mavrocordat, care
a condus Muntenia de 5 ori, ºi Moldova de 4 ori) erau
departe de termenul comun de „fanarioþi”, aplicat fãrã
discernãmânt de unii istorici. În vremea lui, s-a deschis,
la Iaºi, ªcoala de ingineri hotarnici (1816), urmatã ºi de
Gheorghe Asachi, din care s-a nãscut ºi Academia
Mihãileanã (1835). Dupã moartea bunicului, în 1895,
Martha vine la Bucureºti ºi intrã, prin legãturi de familie,
în anturajul Curþii Regale, fiind agreatã de Regina
Elisabeta ºi având trainice afinitãþi cu viitoarea Reginã
Maria ºi cu Ferdinand. În 1901, când avea doar 15 ani, îl
cunoaºte pe George Valentin Bibescu, tânãr automobilist
ºi pilot sportiv, cãsãtoria având loc în iunie 1902, la
Domniþa Bãlaºa, într-o bisericã goalã, familia Bibescu
fiind în doliu. Tinerii au locuit la Posada (azi, Muzeul
Cinegetic), din veniturile Fabricii de Ciment de la
Comarnic. Dupã 1920 se va muta la Mogoºoaia, tot o
moºtenire de familie, pe care o va dona, în 1945, Statului
român.

În 1908 publicã, în francezã, prima carte „Cele opt
raiuri”, urmatã de alte peste 30 de cãrþi (unele publicate
cu pseudonimul Lucille Decaux) „De ce scriu ? De teamã
sã nu uit viaþa”, mãrturiseºte ea, evident, în limba
francezã. Un alter-ego al scriitoarei Smaranda (dupã
numele unui personaj de roman, creionat în Lord
Thompson of Cardington, 1927) se auto-caracterizeazã
astfel: „Memoria sa era prodigioasã; cred cã ºi doare sã-
þi aminteºti atât de multe lucruri”. Portretul continuã cu
aceste cuvinte: „Ea are prea multe avantaje: averea,
frumuseþea, inteligenþa, poziþia în societate. Combinate
într-o singurã persoanã, toate acestea sunt de neiertat ”

Dupã debutul, la 18 ani, vãzut mai degrabã ca „o
ispitã” (Maurice Barres a ispitit-o sã scrie, Academia
Francezã a premiat-o, iar Apollinaire ºi Anatole France
au lãudat-o, pe când Marcel Proust a dat-o pe sarcasm:
„Sunteþi un scriitor desãvârºit, prinþesã, dacã prin scriitor

Martha Bibescu,
„ultima orhidee”

înþelegem un prozator, un parfumer, un decorator ºi un
muzician, în acelaºi timp”), a urmat Izvor, þara sãlciilor
„O simfonie de culori pastelate, de verdicte ºi profeþii
optimiste” (Mircea Vulcãnescu), în vreme ce Rainer Maria
Rilke era chiar mai entuziast: „Cum sã nu iubeºti
România, dupã ce ai citit Izvor ?” Asta nu i-a împiedicat
pe legionari sã-i ardã cartea în public, în Piaþa Victoriei,
la un loc cu alte cãrþi „otrãvite”. Dupã rãzboi, ea însãºi
privea disperatã, evoluþia României: „Þara Sãlciilor a
intrat în comã, iar pentru a renaºte trebuie, înainte de
toate sã ºi mori puþin”.

În 1955 Academia Regalã belgianã o va primi în
rândul nemuritorilor, în locul Anei de Noailles, urmându-
i, apoi, Mircea Eliade, care în discursul de recepþie, din
februarie 1977, scria: „Prinþesa Bibescu a anticipat unele
descoperiri ale istoriografiei contemporane, în special
valoarea nepreþuitã a culturilor populare”. Pe piatra sa
tombalã, din cimitirul parizian Père Lachaise, scrie
simplu „Ecrivan français”, semn cã scriitoarea n-a uitat
niciodatã de afrontul pierderii Palatului Mogoºoaia.

Marian Nencescu

Coman Sova,(45 ani de la moarte)
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PROZÃ ROMÂNEASCÃ LA KM 0

P ã r i n t e l e

Gheorghe iubea
icoana aceasta cu
Sfântul Gheorghe.
Iubea pe Sfântul
Gheorghe. Dar acum
privea balaurul. Era
respingãtor. ªi, mai
ales, mare. Prea
mare. Uriaº. Poate

pictorul þãran fãcuse o greºealã dând fiarei un spaþiu
aºa de generos întro icoanã cu un sfânt. Balaurul

ocupa aproape jumãtate din registrul inferior al
icoanei. Sau, poate, pictorul nu greºise. Tocmai aºa
intenþionase sã zugrãveascã fiara: imensã,
îngrozitoare... Aceasta avea o burtã enormã, lacomã,
ca a unei balene nesãtule. Se zvârcolea, ameninþa
clãnþãnind din fãlci ºi reuºise cu coadai de ºarpe sã
încolãceascã singurele picioare care rãmãsese pe
pãmânt ale calului alb, maiestuos, de basm. ,,Calul
lui Fãt – Frumos!” gândi pãrintele. Îºi aminti acum
cã, în vremea cât soþia sa fusese însãrcinatã – se ºtie,
în astfel de perioade femeile sunt mai sensibile –
aceasta chiar îl rugase sã scoatã icoana din dormitor
ºi so punã în altã parte. Nu putea privi fiara... Simþea
cã pruncul din pântece îi era ameninþat ori de câte
ori privea balaurul. ªi privirea numai acolo i se oprea.
Pe balaur... ,,Dar de ce te uiþi numai la balaur?” îi
spuse pãrintele atunci, neînþelegându-ºi soþia. ªi mai
ales cã mutarea icoanei îi apãruse ca o lepãdare de
Sfântul iubit. „De ce nu cauþi spre Sfânt?”, o
povãþuise profesionist pãrintele care, dintr-o datã,
intrase în rolul de duhovnic. „Trebuie sã gândeºti
pozitiv”... ºi urmarã, ca de obicei, câteva ziceri
memorabile de la pãrintele cutare, o istorioarã de
folos, un îndemn... Dar acum pãrintele era ºi el într-
o perioada grea. Parcã era ºi el mai sensibil. ªi
perioada aceasta se lungea, se lungea, iar el simþea
cã nu mai are putere. „Pãþesc ºi eu ca Ana” se cãia
pãrintele amintindu-ºi cã atunci nu-ºi înþelesese soþia.
Parcã nu-ºi putea desprinde mintea de la balauri.
De ce îi era mai fricã de ei, de aceea nu scãpa. De
ce îi ocolea, de aceea ei îi þâºneau înainte de nicãieri,
de oriunde. Epuizat, se prãbuºise înaintea icoanei.
Ceruse ajutorul protectorului sãu... Dupã lungi
destãinuiri ale neputinþei sale îºi ridicase ochii spre
icoanã. Aºteptase un rãspuns, o soluþie, chiar o
minune... ªi atunci, pentru prima oarã, zãri suliþa

sfântului. Era incredibil de subþire. Cum sã omori o
fiarã aºa de puternicã cu o suliþã cât paiul? Suliþa
era de fapt o linie tremurândã trasatã de iconarul
þãran cu o pensulã finã fãcutã din pãr de pisicã. Gândi
pãrintele: „Un pãr din coada unei mâþe era de ajuns
pentru un þãran sã creeze instrumentul ucigãtor al
unor fiare uriaºe, înspãimântãtoare. Cât aº da sã fiu
ºi eu þãran. Sã am mintea, simplitatea þãrãneascã.
De ce sunt aºa de complicat? De ce despic firul în
patru, în o mie?...” Apoi cãutã spre faþa sfântului.
ªi rãmase mut de uimire. Cum de nu observase pânã
atunci? Sfântul sãu protector avea o faþã finã, de
om tânãr. Nici o cutã pe ea, nici un rid. Dar nu atât
cã era faþa unui om tânãr îl uimea. Asta corespundea
realitãþii. Sfântul Gheorghe fusese un om tânãr. Pânã
la moarte. ªi în veºnicie. Altceva îl uimea la sfânt:

avea faþa seninã, liniºtitã, chiar... surâzãtoare. „ªi
aici o fi fost neputincios iconarul, gândi pãrintele.
Cum sã ai înaintea ta o asemenea primejdie, o
asemenea ispitã, cât un balaur, ºi sã ai faþa
surâzãtoare... E limpede, o atingere greºitã cu firul
de pisicã ºi faþa sfântului în loc sã iasã încruntatã,
înverºunatã, a ieºit seninã. Dar de ce pictorul n-a
corectat?...”

În acea clipã o razã de luminã se strecurã,
sfioasã, prin perdea, în camerã. Sticla icoanei se
transformã pe jumãtate în oglindã. O oglindã
neclarã, e-adevãrat , dar oglindã. Pãrintele se vãzu
pe sine în icoanã. Chipul sãu se amesteca cu faþa
Sfântului, cu picioarele calului, cu ochii încinºi
ai balaurului... Dar faþa sa nu era angelicã. Nici
seninã. Ce sã mai vorbim de surâs? De când se
lupta ºi el cu ºerpii, cu scorpiile, cu balaurii i se
sculptase pe faþa îmbãtrânitã înainte de vreme o
tristeþe, o îngândurare. O neliniºte... ªi acum, prin
comparaþie cu faþa Sfântului, se vedea mai bine:
cât era de trist, de obosit, de vlãguit de putere!
Da, se lupta cu ºerpii, cu scorpiile, cu balaurii.
Cu aspida ºi vasiliscul, cum scrie la Sfânta Carte.
Dar aceºtia nu erau burtoºi, nu clãnþãneau din
dinþi, nu aruncau foc pe nãri. Dimpotrivã erau
subþiri, diafani, mieroºi, ºerpoºi, ademenitori,
insinuatori, chiar încântãtori uneori. Îi ucidea în
fiecare zi, chiar în fiecare clipã, dar aceºtia aveau
sute, poate mii de vieþi. Ori poate erau nemuritori...
Îi lovea. Cu sete, cu urã, cu înverºunare. Cu un
ciomag cât toate zilele. Dar ei renãºteau, înviau,
se strecurau printre lovituri ºi, cel mai tragic, i se
încolãceau, ºerpeºte, pe picioare, pe mijloc, pe
minte. Atunci ciomagul nui mai era de niciun
folos. Nici ura, nici râvna, nici înverºunarea. Nici
mãcar înþelepciunea... nici teologia...

Florin George
Moldovan

Raza de luminã, nehotãrâtã, se retrase într-o
clipitã. Chipul pãrintelui dispãru din icoanã. Se uitã
iarãºi îndelung la suliþa finã a sfântului. Totuºi, nu
era o greºealã. „E aici o tainã!” îºi zise pãrintele.
ªi în clipa urmãtoare zãri crucea. În vârful suliþei.
Finã ºi ea, aproape insesizabilã. Ai spune:
neostentativã. Pictatã ºi ea la fel de tremurândã, cu
acelaºi pãr moale de pisicã. Nu era nici mãcar
strãlucitoare, nu era împodobitã cu diamante. Cu
aur. Era simplã. Smeritã. Aproape cã n-o observai
în ansamblul icoanei. Cât de mare era balaurul ºi
cât de micã era crucea! ªi, da, balaurul era jos,
cãlcat în picioare ºi acum se zvârcolea. Murea.
Crãpa. Iar faþa sfântului era seninã. Liniºtitã.
Smeritã... Din cruce izvorâse, ca o apã vie, suliþa
aceea subþire care ucidea balaurii. Pãrintele simþi

cãl nãpãdesc lacrimile. Îi rãsuna în minte un Cuvânt
ca un ecou, dar care parcã nu se îndepãrta, nu
slãbea, ci se apropia, tot mai puternic, tot mai cu
înþeles: „Crucea, crucea, crucea!...” ºi abia apoi,
dupã ce lacrimile îl rãcoriserã, cuvântul se auzea
altfel ºi totuºi acelaºi, dar depãrtându-se,
micºorându-se: „Smerenia, smerenia, smerenia!”.
„Crucea! smerenia!” Când pãrintele ridicã privirea
din nou spre icoanã, crezând cã înþelese totul,
rãmase cu gura cãscatã de uimire: Domniþa! Da,
domniþa. Era ºi ea în icoanã. „Pictorul ãsta, þãran
cum fusese, ºtiuse el ce ºtiuse”, se mustrã singur
pãrintele. Da, domniþa nu era în icoanã de florile
mãrului. Sfântul privea la ea. Numai la ea. Nu la
balaur. ªi plutea peste balaur cum mantia, roºie,
ca sângele, îi plutea pe umeri. Privi mai atent.
Domniþa nu era frumoasã ca domniþele din poveºti.
Avea trupul gros ºi mâinile butucãnoase. ªi le þinea
ridicate spre cer. A spaimã? Sau adoraþie? Ce mai
conta? Era acolo. ªi sfântul avea sã o salveze. În
mintea pãrintelui ecoul se întoarse cu acelaºi înþeles
dar în altã formã: iubirea...

Lumina invadã camera. Icoana strãlucitoare îl
orbi pentru câteva clipe. Cãzu cu faþa la pãmânt.
Când deschise ochii raza de luminã era din nou
acolo, dar blândã, îngãduitoare. Faþa pãrintelui
era amestecatã iarãºi cu a sfântului. Dar ceva se
schimbase. Nu ºtia ce. O micã speranþã îi însenina
inima: Oare, cândva, va începe sã semene cu
Sfântul? Va avea ºi el vreodatã faþa seninã? ªi
chipul angelic? ªi, odatã, cu un surâs în colþul
gurii, va ucide balaurul? Deocamdatã era fericit
cã faþa sa se luminase în icoanã. Parcã un pictor
contemporan, cu o pensulã finã, cu o adiere
îngereascã, se apucase sã zugrãveascã... feþe de
sfinþi... ºi pãcãtoºi…

Premiul al II-lea ºi Premiul revistei Bucureºtiul literar ºi artistic la ediþia
a XVI-a Festivalului Naþional de Literaturã “Marin Preda”, Teleorman, 2018

Pãrintele Gheorghe ºi fiara sau
cum sã ucizi balauri surâzând
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De curând, cutreierând anticariatele din Bucureºti am aflat, între alte interesante

cãrþi ºi un un tom intitulat „Minerva”, enciclopedie românã, apãrutã la Cluj, în 1929
la Editura Comitetului de redacþie al Enciclopediei Române. Minerva, o carte, cum
suntem avertizaþi încã de pe pagina de gardã, însoþitã de „peste 100 de cliºee în text,
100 de hãrþi în culori ºi 50 planºe artistice”. Pe o paginã mai departe aflãm ºi
„Comitetul de redacþie”, alcãtuit din Augustin Maior (inginer, profesor universitar,
directorul Institutului de Fizicã Teoreticã ºi aplicatã al Universitãþii din Cluj),
Romulus Demetrescu (doctor în filozofie, profesor la Seminarul Pedagogic Universitar
din Cluj), Aurelian Florinescu (licenþiat în matematici ºi geografie, profesor la
Seminarul Pedagogic Universitar, ºef de lucrãri la Institutul de Geografie al
Universitãþii din Cluj), Sever Pop (doctor în litere, asistent la Muzeul Limbii Române
din Cluj), Ana Voileanu-Nicoarã (profesoarã titularã definitivã la Conservatorul de
Muzicã ºi Artã Dramaticã din Cluj), maior Alexandru Cristescu (din Artilerie), ªtefan
Meteº (director al Arhivelor Statului din Cluj, membru corespondent al Academiei
Române), dr. Valeriu L. Bologa (docent universitar, director suplinitor al Institutului
de Istoria Medicinei ºi Farmaciei de la Universitatea din Cluj), Victor Laþiu (doctor în
ªtiinþe, profesor la Seminarul Pedagogic Universitar, ºef de lucrãri la Institutul de
Mineralogie al Universitãþii din Cluj), Septimiu Popa (preot, profesor secundar,
publicist), Ion Muºlea (doctor în Litere, bibliotecar la Biblioteca Universitãþii din
Cluj), dr. Petru B. Cîrlea (secretar general al Comitetului Reg. F.S.S.R. Cluj).
Preºedintele (coordonatorul volumului): Alexandru C. Pteancu (doctor în Litere ºi
Filosofie, inspector general al învãþãmântului secundar).

Enciclopedia apãrea – ni se spune într-o scurtã „Preacuvântare” – „ca un pios

omagiu adus de colaboratori ºi de editurã sforþãrilor fãcute de cãtre acei ce s-au jertfit
ori au luptat pentru reîntregirea neamului – acum când are loc la Alba Iulia sãrbãtorirea
unui deceniu de la înfãptuirea acestui act mãreþ”, iar la finele cãrþii, într-un scurt
„Epilog” semnatã autorii adaugã, sub nume colectiv: „Ne-a procurat o deosebitã
satisfacþie faptul cã enciclopedia noastrã a fost consideratã, de Comitetul de organizare
al Serbãrilor Unirii din 1929, ca lucrare jubiliarã de mare însemnãtate, în urma
autorizatului cuvânt a învãþatului nostru dl. N. Iorga”. Tot de aici mai aflãm cã un
prim tiraj, de 5000 de exemplare s-a epuizat „în timpul redactãrii”. Nu prea înþelegem
cum vine asta (probabil cã enciclopedia fusese proiectatã sã aparã în ediþii succesive
ºi la intervale scurte de timp).

Oricum am privi lucrurile ºi oricum le-am judeca, girul lui N. Iorga e suficient
pentru orice cititor spre a investi capital de încredere în textele adunate între coperþile
acestei enciclopedii ce însumeazã aproape 1000 de pagini culese cu litere minuscule
într-un format academic, ca la orice lucrare de acest tip.

Opt decenii de la apariþia acestui volum înseamnã, o ºtie pânã ºi un ºcolar, un timp
uriaº pentru o societate ºi pentru univers în general, întrucât în acest interval toate
ºtiinþele, toate artele ºi toate domeniile au înregistrat progrese ºi mutaþii uriaºe, aºa
încât, la o primã privire, cartea harnicilor enciclopediºti de la Cluj ar putea pãrea
superfluã sau în orice caz cu totul depãºitã pentru cititorul de azi. Spunem „la o
primã privire” întrucât ea ne-a atras atenþia nu doar fiindcã a fost tipãritã la aniversarea
unui deceniu de la Marea Unire, ci ºi prin altceva – mult mai interesant ºi mai profund:
prin privirea panoramicã asupra României Mari, revenitã în hotarele ei istorice ºi
fireºti, ca ºi asupra geografiei mai largi, universale.

Orice lector de azi cu dorinþã de informare ºi, mai ales, dornic sã cunoascã istoria
României, aºa cum se înfãþiºa ea în 1928 nu poate rãmâne indiferent la informaþiile
de ordin social, cultural, politic, administrativ ºi nu în ultimã instanþã geografic
cuprinse în aceastã arte, fiindcã în ansamblul ei se constituie într-o lungã, pilduitoare
ºi instructivã lecþie despre ceea ce era, la acea datã, România Mare cu oamenii ei de
stat, cu personalitãþile sale din toate sectoarele, unele la începutul afirmãrii, altele
deja impuse pe plan naþional ºi universal. Autorii, imparþiali, cum se cuvine sã fie
semnatarii unor astfel de lucrãri, au „topit”, dacã se poate spune aºa datele preluate
din sursele zilei într-un tot unitar ºi convingãtor.

Punând alãturi de enciclopedia în discuþie alte cãrþi de acest tip, apãrute ulterior,
alãturi de dicþionare ºi fel de fel de istorii, cititorul este, implicit, invitat la o adevãratã
aventurã întru înþelegerea mutaþiilor produse de însãºi evoluþia societãþii în timp de
optzeci de ani. ªi nu numai pe plan naþional, ci ºi internaþional.

Generaþiile aflate astãzi în pragul senectuþii (în cadrul cãrora se numãrã ºi cel ce
semneazã aceste impresii) ºi pentru care istoria teritoriilor pierdute ale României a
fost un tabu în toþi anii de ºcoalã aflã în enciclopedia clujeanã date elocvente despre
judeþele încorporate acum între graniþele altor þãri, despre localitãþile ºi oamenii de
acolo ºi realizeazã, poate pentru întâia oarã, ce au însemnat/ ce înseamnã nedreptãþile
istoriei ºi ale politicii altora în ce ne priveºte pe noi românii. Revelaþii pe cât de mari
tot pe atât de triste. Noroc cã noi, cei de azi mai purtãm încã în genã ceva din
optimismul strãmoºilor care au ºtiut cã existã întotdeauna un viitor ce poate fi mai
bun decât trecutul, cã speranþa/speranþele n-au murit/nu mor niciodatã.

Minerva, enciclopedie românã, o carte care cu siguranþã se va fi aflând în marile
biblioteci ale þãrii (dacã nu cumva va fi fost „epuratã” în anii cincizeci ai veacului
trecut) ar trebui ºi ar merita sã fie reeditatã. Pânã atunci, însã, cei care au acces la ea
trebuie s-o citeascã.

O enciclopedie a
României Mari

Florentin Popescu
,

Încã un nume tomitan
adunat pe o carte de

cronici literare
Ion Rosioru

Cunoscuta prozatoare Diana Dobriþa Bîlea, semnatarã a cinci romane de real succes (Iubirea

urcã muntele, De ce iubim?, Dragoste ºi rãzboi, Îngerul Linei, Omul dintre douã lumi), ºi-
a exersat condeiul nu mai puþin inspirat ºi în critica literarã, cronicile sale fiind recent adunate,
selectiv, în volumul Impresii de cãlãtorie în lumea cãrþilor (Editura Ex Ponto, Constanþa,
2018). Dintre cele 48 de cronici, jumãtate abordeazã poezia, 19 fiind destinate prozei ºi doar câte
unul dintre cele rãmase criticii literare, eseisticii, interviului, documentarului sau cãlãtoriilor,
beneficiarii lor fiind nu doar autori dobrogeni, ci de pe tot cuprinsul þãrii. În prealabil, aceste
cronici de mai micã sau de mai mare întindere au apãrut în publicaþii culturale ºi literare precum:
Pro Saeculum, Oglinda literarã, Spaþii culturale, Poezia, Vatra veche, Actualitatea literarã,
Agora, Ex Ponto, Helis, Ziarul Tribuna, Inter Artes, Acolada, 13 Plus, Conta etc.). Prefaþa
cãrþii este semnatã de Rodica Lãzãrescu, prezentarea de pe coperta a IV-a fiind asiguratã de
prozatorul Ovidiu Dunãreanu cãruia, la rândul ei, recenzenta îi consacrã cronica ce deschide
volumul aci în discuþie la romanul acestuia, Lumina îndepãrtatã a fluviului, fiind socotit, pe
bunã dreptate, „un diamant literar” (p. 9).

Discursul exegetic al Dianei Dobriþa Bîlea e preponderent unul descriptiv ºi rezumativ atunci
când, c-o hãrnicie de albinã pornitã sã strângã cât mai mult polen ºi sã facã drumuri fãrã numãr
între livadã ºi stupinã, din zori pânã-n amurg, se apleacã asupra unei cãrþi. Critica practicatã de ea
îºi meritã cu prisosinþã definirea metaforicã de releu între autorul abordat ºi lectori care, acum
când politica editorialã ºi circulaþia tipãriturilor sunt destul de deficitare, intrã greu, dacã nu deloc
ori chiar niciodatã în posesia lor. O preocupare specialã ºi susþinutã obsesiv o are publicista
tomitanã pentru explicarea temeinicã ºi gospodãreascã a titlurilor cãrþilor asupra cãrora a decis sã
zãboveascã. În acest sens, comentatoarea face incursiuni perseverente ºi avizate în istorie, mitologie,
legende, filme, religie, literaturã românã ºi comparatã, picturã, astronomie, sociologie, ideologie,
folclor, filozofie, geografie, numismaticã, poezia cu formã fixã, aforisme, proverbe etc. Iatã un
citat din Dragostea oarbã în lirica lui Emilian Marcu: „În ceea ce priveºte titlul, e clar cã trebuie

sã depãºim nivelul obviu de analizã. Acesta se prezintã dublu oximoronic, pentru cã vulturul este
o pasãre de pradã, care atacã (în timpul zilei) ºi nu care privegheazã, apoi faptul cã e orb l-ar
împiedica sã apere, sã pãzeascã. Pe de altã parte, dacã ne gândim la faptul cã stema României are
drept element constitutiv principal un vultur, atunci putem sã credem cã pasãrea invocatã este
simbolul incontestabil al patriei poetului” (p.15). Scriind despre Privegherile vulturului orb,
exegeta trãieºte o stare febrilã în faþa poemelor unde dragostea de patrie ºi de limbã româneascã a
devenit o temã sau o metaforã structurantã, domnitorii fiind aici ridicaþi la rangul de sfinþi în
calendarele neamului. Vulturul orb e pãzitor al poporului român care în zilele de faþã e pus la grele
încercãri identitare. Recenzând cartea Cerul meu arcturian a regretatei Mihaela Burlacu,
comentatoarea, dupã o documentare asiduã, noteazã: „Arcturus este una dintre cele mai strãlucitoare
stele, situatã în constelaþia Boarului, dar ºi un arbore ornamental care înfloreºte de douã ori pe an.
Atât steaua cât ºi florile arcturusului sunt guvernate de culoarea galben, care aparþine divinitãþii,
luminii ºi vieþii, fiind considerat ºi un mijloc de comunicare între oameni” (p.106).

Demnã de salutat este ºi forþa de sintezã a recenzentei, formulãrile sale exegetice fiind pe cât de
concise, pe atât de profunde. Preocuparea de a nu uita niciun detaliu, ca în analiza minuþioasã ºi
pertinentã fãcutã cãrþii de interviuri a Rodicãi Lãzãrescu, e mai mult decât elocventã. Se rezumã,
cu acribie ºi realã curiozitate culturalã, spovedaniile unor literaþi de tot interesul: Maria Mãnucã,
Iulian Filip, ªerban Codrin, Leo Butnaru, Ion Coja, Passionaria Stoicescu, Petre Isachi, Ion Lazu,
Nicolae Dan Fruntelatã, Valeriu Râpeanu º.a. Temele de stringentã actualitate îi trezesc recenzentei
un interes aparte. Ca ºi în romanul Cinesunta lui Viorel Savin, poeta Valeria Manta-Tãicuþu, în
volumul de poeme Vânãtorea de îngeri ºi crini, abordeazã tema extrem de stringentã ºi de
actualã ºi anume cea a nevoii românilor de a lua calea, deloc rozã, a apusului. Poezia a încetat sã
mai fie un refugiu, deºi rolul ei exorcizator ar trebui sã rãmânã valabil în orice tip de societate ºi
sã conducã, dupã forþele ei, la normalitate socialã ºi individualã, cu atât mai mult cu cât comunismul
românesc e departe de a-ºi fi dat obºtescul sfârºit aºa cum le place multor nostalgici s-o repete cu
inimaginabilã demagogie spre a adormi vigilenþa celor mulþi ºi pe veci manipulabili în mizerele
campanii electorale. Pe aceeaºi linie se situeazã, de asemenea, ultimele douã volume ale tetralogiei
Muscelenii a lui Titi Damian. Dacã în Norul apare „satul mutilat demografic ºi locuitorii sãi
îmbãtrâniþi de vreme ºi de nedreptele vremuri ca efigii elocvente ale prãpãdului lãsat în urma sa de
comunism” (p. 99), în Ruina sunt radiografiaþi îmbuibaþii vremurilor de tranziþie porniþi sã
defriºeze fãrã milã pãdurile pe care muscelenii le ocrotiserã de secole ca pe cea mai mare ºi mai de
preþ avere a lor. Demascarea rãului adus ºi cultivat de cãpuºile postdecembriste o face Titi Damian
ºi în pamfletele adunate în cartea Sens giratoriu. Pamflete cu ticãloºii, produs spiritual al mâniei
sociale ºi intelectuale a unui om al cetãþii.

Pe Diana Dobriþa Bîlea o frapeazã formulãrile memorabile întâlnite în textele parcurse ºi nu
oboseºte sã le citeze cu bucurie participativã. Scriind despre Nicolae Silade, e uimitã de îndârjirea
cu care acest poet excepþional îºi cautã sinele creator parafrazând cunoscutul vers arghezian:
„Vreau sã te pipãi ºi sã urlu: Este!”. Conchide, deci, cã trãirea poetului trebuie sã fie pe mãsura
unor înalte norme morale. Admiraþi deopotrivã sunt ºi poeþii care, pe o anumitã treaptã a devenirii
lor, îºi iau destinul pe cont propriu, precum Nicolai Tãicuþu care din ioanid devine pur ºi simplu
„nicolai t”. La antipod, pentru Nicolae Bãciuþ a scrie înseamnã sã stai de vobã cu Dumnezeu, ceea
ce rimeazã cu un act de îngerire. (Îngerirea lui Nicolae Bãciuþ în spaþiul liric). Un mit pe care-
l descoperã la mai mulþi poeþi este cel al androginului: „În lirica lui Nicolae Silade, femeia este
aproape o axis mundi, motiv inepuizabil de luminã ºi de dragoste. În acest volum (miniepistole,
n.n.), poetul rescrie, în manierã proprie, mitul androginului” (p. 48). Acelaºi mit e adus în discuþie
ºi atunci când analizeazã povestirea Himera, a lui Titi Damian din cartea Judecãtorul de suflete,
un adevãrat bildungsroman, îndrãgostiþii unui cuplu adolescentin se numesc, deloc întâmplãtor,
Florina ºi Florin. Ocupându-se de volumul de elide al subsemnatului, Mir(easmã) de nard, ea
citeazã, la pagina 28, aceste versuri ilustrative: „În lume despre ziua-a ºasea se dã invers un film
divin/ C-un el ºi-o ea ce fãrã preget îºi iau avântul androgin!” (Mit).

Recenzenta insereazã, nu o singurã datã, îndeosebi în partea introductivã, portretele autorilor
cãrþilor ce vor fi puse, în continuare, sub lupa spiritului critic admirativ, ca de exemplu pe Iulian
Dãmãcuº, autor, printre altele, al cãrþii de haiku E plin de petale paharul uitat.
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Ne cunoaºtem,

într-adevãr, de mult.
Aº putea spune, fãrã
nici o exagerare, cã
ne cunoaºtem de-o
viaþã, numai cã

expresia consacratã ar trebui, totuºi, completatã
sau corectatã mãcar. În asemenea cazuri ea nu
precizeazã niciodatã despre care dintre cele douã
vieþi ne vorbeºte sau dacã nu cumva ar fi mai
bine sã sune: Ne cunoaºtem ca douã vieþi. Cãci,
cel puþin în situaþia noastrã, ar trebui puse
amândouã la socotealã: a lui Nicolae Drãguº, în
primul rând, iar alãturi de ea – a mea.

Calculul, el însuºi, poate cã ar trebui fãcut în
funcþie ºi de niºte date – sau documente – sau
mãrturii, care sã porneascã din trecutul îndepãrtat
ºi sã ajungã pânã la zilele noastre. Fireºte, n-am
nicidecum intenþia sã relatez istoria unei prietenii
nemuritoare ºi sã dau la ivealã rãdãcinile sale
strãvechi, dar nici u pot ignora cã am fost
amândoi, colegi la vestitul liceu Traian din Turnu
Severin, care, de altfel, a rãmas celebru ºi dupã
ce l-am pãrãsit noi. Nici nu eram, la urma urmei,
colegi de clasã, pornisem deja spre ºcoalã cu o
diferenþã de doi ani, diferenþã care, ºi ea, s-a
menþinut intactã pânã azi. Dar am respirat, oricum,
acelaºi aer, am trãit în aceeaºi atmosferã ºi am
avut aceiaºi profesori, lucru care ar putea motiva
într-o bunã mãsurã de ce ºi mai târziu ne-am
regãsit în aceeaºi facultate. Bineînþeles, asta n-ar
argumenta, dacã ar fi sã credem în expresii, cã
am avut o singurã viaþã, ci, cel mult, o existenþã
comunã. Viaþa ºi-a trãit-o, fiecare, în felul lui, dupã
credinþele lui, ºi mai înainte, ºi dupã aceea, cu
toate cã astãzi declarãm amândoi, la fel de
convinºi, cã ne cunoaºtem de-o viaþã.

Ne-am regãsit, aºadar, la examenul de admitere
ºi pe bãncile Facultãþii de Filologie din Bucureºti,
în anul de graþie 1955. Din momentul acela, de
fapt, aveau sã înceapã ºi tinereþea – ºi prietenia –
ºi viaþa noastrã „de-o viaþã”; a noastrã ºi a
celorlalþi colegi pe care i-am cunoscut din acelaºi
moment: Grigore Hagiu, Cezar Baltag, Ioana
Bantaº, Sebastian Costin, Nelu Oancea, Florin
Mugur (Dumnezeule, mi se pare de-a dreptul
inadmisibil! I-am pomenit aici pe toþi cei care nu
se mai aflã deja printre noi. Sã fi rãmas oare numai
noi, împreunã cu Coman ªova, singurii
supravieþuitori matusalemici, la cei numai 80 de
ani ai noºtri, dintr-o binecuvântatã promoþie?
Poate cã ºi din cauza asta expresia despre care
vorbeam ar trebui sã sune mãcar aºa: „Ne
cunoaºtem de douã vieþi”…) Pe atunci eram însã
cu toþii nemuritori – ºi generoºi – ºi risipitori cu
toate darurile dãruite nouã de viaþa noastrã cea de
toate zilele. De pe atunci erau, cu toþii, poeþi unul
ºi unul, aºa cã ºi Nicolae Dragoº li s-a adãugat
firesc, în calitatea sa de poet, tot unul ºi el. În ceea
ce mã priveºte, ca prozator, eram aproape singur
ºi pe atunci ºi am rãmas de-a binelea singur, dupã
ce ne-a pãrãsit, cel mai grãbit dintre noi, Mircea
Palaghiu. Dara sta nu înseamnã cã n-am fost alãturi
de ei, „singur printre poeþi”, cu prietenia, cu
dragostea ºi cu toatã viaþa mea, una singurã ºi ea.
Dupã cum nu înseamnã nici cã astãzi, deºi am
rãmas aproape numai noi doi, ne considerãm în
continuare nemuritori ºi cã nu ne vine sã credem
într-o clipã a revederii, fie ºi într-o altã viaþã.

Dar ar fi momentul sã trec la cea de a treia etapã,
care dureazã, cu aproximaþie ºi cu destule
întreruperi, pânã în epoca de dupã, tot a noastrã
ºi ea. Pentru cã, oricât am pretins eu cã nu fac

istorie ºi oricât am încercat sã nu cad în patetism,
se pare cã de periodizãri ºi de nostalgii nu scapi
niciodatã ºi nicãieri. De altfel, abia dupã
terminarea ºcolii, când începi „sã dai piept cu
viaþa”, dupã cum avertizeazã o altã expresie
consacratã, fãrã sã precizeze nici ea care sau a
cui viaþã – de-abia de acum încolo descoperi cu
timpul alte trãsãturi; ale tale ºi ale celor din jur.
Adicã nu cã le-ai pierde pe cele de coleg, din
anii de ºcoalã ºi de adolescenþã, nici cutezanþele,
dacã le-ai avut atunci, dar începi sã-þi formezi cu
vremea regrete – ºi precauþii – ºi resemnãri pe
care parcã nu le-ai avut înainte; ºi pe care þi le
dicteazã acum o viaþã ce nici mãcar nu-i a ta.
Nu-i a ta, dar te asalteazã din toate pãrþile ºi pânã
la urmã i te supui sau nu – ºi de-abia dupã ce dai
piept cu ea ºi mai laºi din preþul propriei tale vieþi,
te regãseºti, tot aºa, în cele din urmã, ca om. Un
om care ar avea, n schimb, avantajul de a-ºi fi
croit, uneori destul de târziu, o viaþã proprie, numai
a ta, ne-trans-mi-si-bi-lã.

Ei bine, un asemenea om am cunoscut eu,
treptat, aºa cum spuneam, abia dupã terminarea
liceului ºi a facultãþii. De-a lungul anilor, abia,
mi-au ieºit înainte, când una, când alta dintre
trãsãturile sale, de câte ori viaþa, aia cu care
dãdeam amândoi piept, ne oferea din belºug
ocazii. Mulþi ani am lucrat sub conducerea lui, la
Scânteia tineretului, ba chiar el a fost cel care m-
a adus la ziar. Îmi devenise deci, dintr-odatã, din
fost coleg ºi prieten, omul care-mi dãdea
dispoziþii – ºi sarcini – ºi comenzi urgente. Nu
mi-a dat însã niciodatã prilejul sã-i reproºez cã
uitase de celelalte virtuþi. Din contrã, mã simþeam
obligat eu sã nu le creez altora motive de a-mi
aminti cã-i fusesem coleg ºi prieten. Alþi ani de
zile, cât a fost la conducerea revistei Luceafãrul,
a respectat cu stricteþe o regulã pe care ºi-o
impusese singur: aceea de a nu se scrie despre
cãrþile sale câtã vreme va conduce revista el. O
probã moralã de care, dacã ne uitãm astãzi la
peisajul publicistic de dupã, s-au cam ales praful
ºi pulberea. Ca sã nu cad iarãºi cumva în pãcatul
de neiertat al patetismului, aº adãuga doar încã o
confesiune: de la Nelu Oancea mi-am însuºit
meseria de editor; de la Nicolae Dragoº am învãþat
gazetãria. Lui Oancea n-am apucat sã i-o spun
vreodatã; lui Dragoº i-o mãrturisesc acum, în
aceste rânduri aniversare.

Ceva mai devreme, când afirmam cã pe om îl
cunoºti treptat, în timp, era cât pe-aici sã-mi scape:
ºi nici mai târziu, la bãtrâneþe, nu poþi spune cã-
l cunoºti ca lumea. Dar ar fi fost încã una dina
ele floricele stilistice care ne cad adeseori din
goana condeiului. Cel puþin în cazul lui Nicolae
Dragoº, eu unul pot afirma, din contrã, cã-l
cunosc acum în întregime, în amãnunt, aºa cum
el însuºi ni s-a dezvãluit, amândurora, în astea
douã vieþi ale noastre. Se mai pot ivi, fireºte, mici
modificãri neprevãzute sau îi mai pot apãrea
câteva cãrþi, pentru cã asta ºtie sã facã cel mai
bine; mai scrie, din când în când, câte o carte de
poezie, pe care câteodatã o numeºte „casa de
cuvinte” ºi pe care o ridicã, din loc în loc, pe
Golgota, reºedinþa lui preferatã. De bunã seamã
pentru cã, mai presus decât orice definiþie, poezia
rãmâne mereu „Golgota fiecãrui poet”, dar poate
ºi pentru cã numele renumitei coline biblice i-l
evocã instantaneu ºi pe cel al comunei sale natale,
Glogova.

Tot aºa omul, într-un cuvânt, în alcãtuirea lui
din esenþe, va rãmâne cu siguranþã la fel. Eu unul
îi ºi doresc, din toatã inima, sã rãmânã ºi de acum
încolo, dupã vârsta pe care o rotunjeºte acum,

Dumitru Matalã

Nicolae Dragoº – 80
POETUL ÎNTR-O VIAÞÃ DE OM

exact aºa cum l-am cunoscut de-a lungul întregii
vieþi. ªi aºa cum ºi-a construit el însuºi întreaga
existenþã, într-o viaþã de om. Aº mai dori, totodatã,
sã ne întâlnim încã multã vreme, ºi de acum
încolo, fie ºi numai din când în când, însã pe
durata mai multor ani, cãci numai aºa ne vom
amãgi cã reînviem anii în care ne întâlneam în
fiecare zi. Dacã ar fi dupã mine, aº formula ºi
termene – ºi avertismente ultimative – ºi
angajamente concrete, ca pe vremuri, numai cã
nu depinde de mine, de data asta, ºi nici de el. O
viaþã de om este, prin însãºi aventura pe care o
sugereazã numele sãu, mai lungã sau mai scurtã,
dupã cum ne-a fost datã fiecãruia dintre noi. Dar
întreagã trebuie sã fie, neapãrat, întotdeauna.

Or asta se petrece numai dacã este omul întreg.

Nicolae Dragoº

EªTI DOAR UMBRA

Te-aº numi privighetoare peste inimã
Numai sã taci, sã nu-mi ameþeºti nopþile
Cu aprige ºi ademenitoare triluri
Fluture dacã ai fi, þi-aº smulge polenul
Sã nu mai zbori, sã cãlãtoreºti,
Verde printre lãcuste
Dacã ai fi luna de pe cer
Þi-aº pune doliu la fereastrã
Sã nu pãtrunzi

Eºti doar umbra realã a drumului meu
ªi mã seceri sub
Invizibilul tãu ºopot de frunze
ªi ape ºoptite-n ureche
Cad ca o scoicã târzie-n adâncuri
ªovãind printre alge
Amãgitã de sunete
De iluzii pentru un chip fãrã chip.

CUVÂNTUL VREMII

Eroii nu se bat în piept
Cu gesturi mari, cu gesturi mici.
Nu-ntotdeauna cel ce-i drept
E izbãvit dintre pitici.

Ca sã ajungã pânã-aici,
Cuvântul vremii înþelept,
Cu gesturi mari, cu gesturi mici,
Nu s-au bãtut eroii-n piept.

A fost un drum ºi drumul drept
Nu-þi lasã dreptul sã abdici.
Cel bun, de-i fulgerat în piept,
E sãrbãtoare la pitici.

Cu gesturi mari, cu gesturi mici
Eroii nu se bat în piept.
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IONE, CEA DE DEMULT MURITÃ

Pustii sunt cãrãrile
Pustii sunt cãrãrile acestui tãrâm
ªi florile-ºi înclinã tulpini îndurerate
Pustii sunt cãrãrile acestui tãrâm

Pe unde Ione
Trecea altãdatã ºi-acum nu-i nici fum
Deºi ai crede c-a plecat chiar acum.

CODA

O, cântecele mele
De ce scrutaþi cu-atâta-nflãcãratã nerãbdare chipurile
oamenilor,
Vreþi sã-i aflaþi pe cei morþi printre ele?

STRÃVECHE ÎNÞELEPCIUNE,
APROAPE COSMICÃ

So-ºu visa mereu
Dar tot visându-se pasãre, albinã ºi fluture
Era nehotãrât sã mai simtã ºi-altceva

De unde ºi cumpãtul lui.

APRIL

Trei duhuri vin cãtre mine
Luându-mã deoparte
Unde mãslinul creanga
ªi-o lasã despuiatã:
Mãcel livid sub ceaþa-mpurpuratã.

LIU ª’E

Foºnetul mãtãsii deodatã se-ntrerupe
Praful se-nalþã uºor peste curte,
Nici pasul nu i-auzi, doar frunzele
Stârnite blând se strâng troienind-o,
Pe ea, luminã a inimii mele,
Jilavã frunzã lipitã-n pragul uºii.

O FATÃ

Copacul mi-a strãpuns mâinile,
Seva în braþe mi-a pãtruns,
Copacul mi-a umplut grumazul –
Spre lut întors, supus,
ªi crengile-i în juru-mi ca niºte braþe cresc.

Tu eºti asemenea copacului,
Asemenea muºchiului
ªi violetelor sub vântul ce adie,
Tu eºti – chiar dacã-atât de zveltã – un copil,
ªi astea-n ochii lumii-s nebunie.

ALBA

Fragedã ca frunza-nrouratã-a lãcrimioarei
Zorile-o surprind lângã mine.

VA DÃINUI-N ACEASTÃ LUME…
(Fragment)

Va dãinui-n aceastã lume
doar ce-ai iubit cu-adevãrat.

Cenuºã-i restul.
Un singur lucru nu-þi va fi prãdat:
doar ce-ai iubit cu-adevãrat.

Þi-e singurul tezaur moºtenire:
tot ce-ai iubit neîntinat –
A cui e lumea, dar? A mea, tuturor,

a nimãnui?
Tu ai vãzut. Ai pipãit apoi
râvnitul Paradis între pereþi de iad.
Þi-e moºtenire ce-ai iubit curat.
Un singur lucru nu-þi va fi prãdat:
tot ce-ai iubit cu-adevãrat.

DORIA

Fii în mine ca veºnicul foºnet
al recelui vânt ºi nu

Ca deºartele lucruri –
zâmbet de flori.

Sã fiu al tãu în neagra singurãtate
a stâncii lovite

De sumbrele valuri.
Spunã ce vor toþi zeii de la noi

Pânã-n ziua de-apoi,
Umbritele flori ale lui Orcus

Sã te pãstreze-n gând.

GRÃIND CÃTRE PSYCHE,
DIN CARTEA DE AUR A LUI APULEIUS

Toatã noaptea asemenea vântului ce aþipea
prin chiparoºi a aþipit ºi el
îmbrãþiºându-mã asemenea aerului,
asemenea petalelor care cãzând
ezitã încã ºi nu par cã le atrage huma, aºa ºi el
pãrea deasupra-mi cã pluteºte ca frunzele,
þinându-mã mai strâns decât aerul
iar muzica revãrsându-se prin mine pãrea cã-mi deschide
ochii asupra unor nemaivãzute culori.
O, adieri, ce adiere se poate-asemui
atât de blândei lui poveri!

ORTUS

Cât m-am zbãtut?
Cât nu m-am trudit
Ca sufletu-i sã se-ntrupeze-n suflet,
Sã dau un nume-acestor elemente ºi un centru
Frumoasã-i ca lumina soarelui, la fel de fluidã.
Cea fãrã nume, cea nestatornicã.

Cât m-am trudit sã-i redau propriu-i suflet
Sã-i dau un nume, sã-i redau fiinþa!

Tu te cuprinzi ºi te-nveºmânþi în toate.
Cu lucruri nenãscute te contopeºti pe rând;
Eu am iubit o umbrã ºi-o apã alergând.

Întoarce-te neþãrmuritã-n tine.
ªi rogu-te învaþã ca sã rosteºti iar «Eu»
De câte ori te-ntreb;
Tu nu þi-eºti parte ci întreg,
Nu eºti fãrâmã, ci fiinþã.

Þ’AI ªI’H

Se scuturã petale-n fântânã
portocalii vãpãi de trandafir,

ocrul lor pãtrunde-n piatrã.

PORTRETUL

Vii, ochii cele moarte din moarte îmi grãiesc.
Pâlpâie-n ei iubirea cu foc de nestemate
ªi-un dor pe care nimeni sã-l stingã nu mai poate.
Vii, ochii celei moarte, din moarte îmi grãiesc.

ÎNTR-O STAÞIE DE METROU

Ivirea acestor chipuri în mulþime
Petale pe-o creangã umedã ºi neagrã.

DESPÃRÞIRE

Albaºtri munþi la miazã-noapte, dincolo de ziduri,
Izvorul care le petrece scânteind,

Acolo sã ne despãrþim, departe,
Unde ºi ierburile-s moarte.

Un nor învãlmãºindu-se deasupra
Un asfinþit ca un salut fierbinte de prieteni
Trimis din depãrtare.
Necheazã caii de cutremurã-naltul

ºi ne pierdem în zare.

ERAT HORA

Oricum, mulþumesc: ºi ea se întoarse
ºi-asemenea razei de soare ce fuge
peste suspendatele flori când vântul le miºcã-ntr-o parte
ea dispãru. Oricum, mulþumesc,
o clipã a luminat-o soarele ºi-atotputernicii zei
sã nu se laude cu ceva mai de preþ
decât de-a fi vegheat acea secundã a trecerii ei.

CHIPULUI DIN OGLINDÃ

O, chip ciudat din oglindã!
O, cârdãºie spurcatã, o! anafurã sfântã,
O, smintitul meu nãpãstuit,
Ce rãspuns? O, voi miliarde
Ce vã cãzniþi, ce vã jucaþi ºi vã duceþi
Râs de bufon, aþâþare, loviturã ºireatã
Eu? Eu? Eu?

ªi voi?

GRÃDINA
En robe de parade Samain

Eºarfã de mãtase plutind de-a lungul unui zid
Ea se prelinge pe-o alee-n Kensington Gardens
Sfârºitã de emoþii ºi-o delicatã anemie
Pe când în juru-i fac zarvã
O liotã de draci de copii, plesnind de sãnãtate, copii de
sãraci,
Cei ce moºteni-vor pãmântul.
Cu ea asfinþeºte o stirpe
ªi-o obosealã subþire-o rãpune
Parc-ar dori sã-i spunã cineva o vorbã
ªi-ncerc un fel de teamã sã fiu chiar eu acela.

LUI WHISTLER, AMERICAN
(Cu prilejul expoziþiei de împrumut a picturilor sale la
Tate Gallery)

ªi tu, cel mai mare dintre ai noºtri
Ai încercat toate cãile;
Ai experimentat dibuit trudit în toate chipurile,
ªi asta-mi dã curaj sã joc mai departe.

Iatã o porþiune mai ºubredã, ºi una care nu þi-a reuºit,
ªi multe altele de micã importanþã, ºi câteva
Desãvârºite aidoma lui Dürer!
«În atelier» ºi aceste douã portrete, dac-ar fi sã aleg!
Ah, ºi schiþele în maniera Greciei?

Ai avut ºi tu cãutãri, ºovãieli,
Ceea ce e bine de ºtiut – pentru noi, vreau sã spun,
Pentru cei ce purtãm flacãra Americii noastre
Sã ostenim sã-i soarbem tãriile în artã.

N-ai fost întotdeauna sigur, n-ai fost întotdeauna ferm
În taina de-a ascunde noaptea sau de a þese «simfonii»;
Nu ai avut un unic stil de la începuturi, ai încercat ºi
bâjbâit
ªi te-ai întins ºi te-ai ciocnit de mediocru.
Tu ºi Abe Lincoln, din toatã aceastã liotã de neisprãviþi
Ne-aþi arãtat cã totuºi existã o ºansã de-a rãzbi.

SUB MARE

Este ºi nu e, nu m-am smintit
De când ai sosit locul acesta se-nvârte cu mine
Aceastã nãzãrire þese târzii trandafiri
Când bat culori de aur, schimbãtoare.

Orbecãind printre-aceste delicate lucruri
Când algele respirã ºi ies încet de sub
Pal liniºtitul verde ce pe sub val irumpe
Printre aceste lucruri mai vechi decât numele lor,
Aceste lucruri atât de ºtiute zeului.

Ezra Pound
(1885-1972)

În româneºte de Vasile Nicolescu
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Romanita-Maria
Stentel

,
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Cunoscutã peisajului literar bistriþean ºi nu numai,

datoritã publicaþiilor anterioare care-i poartã semnãtura
ºi a prodigioasei activitãþi literare desfãºurate, doamna
Elena M. Cîmpan vine de aceastã datã în faþa cititorilor
cu un volum de poeme dedicat pãrintelui profesor Teodor
Damian, ºi el nume cu rãsunet în spaþiul cultural ºi cel
teologic, profesor la Metropolitan College din New York.

Între autoare ºi cel omagiat existã o frumoasã legãturã.
De altfel, însuºi contextul volumului de versuri a fost
creat de o vizitã efectuatã de aceasta, alãturi de alþi literaþi
bistriþeni, precum Menuþ Maximinian, pe meleaguri
americane, la invitaþia sacerdotului-scriitor.

În versuri zglobii ºi construcþii mãiestrit realizate, autoarea
vorbeºte fie despre anumite aspecte ale cãlãtoriei, fie despre
sentimentele care au încercat-o pe durata ei. Poemele ce se
constituie atât în frumoase pasteluri, cât ºi în meditaþii
profunde, sau în alte texte ce pot fi subsumate unor categorii
similare, sunt scrise cu multã sensibilitate. Ele reuºesc sã-l
transpunã pe cititor în stãrile prin care trece cititoarea ºi chiar
sã-l facã sã fie, într-un mod aparte, prezent în anumite locuri
care o impresioneazã. Legãtura cu cei cãrora le este destinatã
placheta de versuri este, altminteri, una foarte strânsã, autoarea
însãºi transpunându-se uneori în ipostaza celui aflat în faþa
foii, sau dorindu-ºi acest lucru. Un exemplu în acest sens îl
constituie chiar unul dintre poemele de debut:

“De îndatã ce am pornit, / Mã gândeam la cei rãmaºi
acasã, / La cititorii mei, / Care, poate, mã vor aºtepta /
Sau nu, / Apoi, peste ei, în gând, / S-au aºezat frunzele, Pr. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu

ca pe un pãmânt, / ªi, cum toamna a început sã-ºi
schimbe culorile, / Ca pe niºte piese de colecþie, în
dubluri, / Am ºtiut cã e timpul cãlãtoriei. / Aº vrea sã fiu
cititorul cititorilor mei...”

Sentimentele stârnite de emoþia cãlãtoriei ºi
impredictibilul celor ce vor urma, stârnesc o adevãratã
avalanºã de sentimente în sufletul poetului, în acest caz,
doamna Elena M. Cîmpan. Cãlãuzitã de ele, dânsa lasã sã
se vadã entuziasmul pe care îl pricinuieºte gândul la
întâlnirea cu o nouã lume, sau stãrile care se învãlmãºesc în
sufletul ei, pricinuite de emoþiile intense pe care le trãieºte.
Tehnicile lirice moderne îi sunt ustensile de care se serveºte
cu profesionalism ºi seriozitate, învãluindu-le într-un
policrom veºmânt logosic-ludic. A nu se crede însã cã
aspectul niþel sprinþar al unora dintre texte scade din
valoarea lucrãrii ºi o transformã într-o poezie de alcov.
Dimpotrivã, scriitoarea se opreºte cu atenþie ºi asupra unor
sentimente precum cel al acomodãrii într-o þarã strãinã,
lãsând parcã sã se înþeleagã cã legãturile puternice cu
meleagurile natale o fac sã trãiascã, pentru câteva zile, o
adevãratã dramã a înstrãinãrii, sau rezumã cu acribie predica
pãrintelui Damian, într-un mod care lasã sã se întrevadã nu
doar faptul cã a pãtruns în profunzimea conþinutului, ci e
pe cale de-a filosofa ºi poetiza, pe baza lui.

Deosebit de interesant este ºi modul cum, folosindu-se
de poezie, autoarea reuºeºte sã prezinte un adevãrat jurnal
de cãlãtorie, descriind chiar ºi elemente precum bogata
bibliotecã a gazdei române de pe tãrâmuri americane:

“Biblioteca lui Damian e vastã – / Nu-i aºa cã vã

gândiþi la Biblioteca din Alexandria? / Cine a trecut pe
aici ºtie / Cã Damian are cãrþi de la intrare / Pânã la
ieºire, însemnând / Prima încãpere dinspre terasã, /
Camera mare, scãrile în jos / Din bucãtãrie, ce conduc /
Spre un subsol spaþios, / Unde pereþii sunt plini  de
rafturi, / Pânã spre ultimul coridor de carte, / Ce iese
iar în faþa casei, / Pe uºa din spate – / Da, aºa-i casa
bibliotecã a lui Damian, / Circularã, / Nu-i aºa cã vã
gândiþi la un labirint? / Casa lui Damian e bibliotecã /
ªi biblioteca lui e casã, / Unde, din loc în loc, / Surâde
câte o icoanã, câte un tablou...”

Dacã succesiunea de interogaþii de care se foloseºte
pentru a da impresia unui dialog reuºeºte nu doar faptul
de a da structura unei adevãrate spirale gândurilor
autoarei, ci are ºi efectul de a pune în miºcare imaginaþia
cititorului, care doreºte parcã sã anticipeze urmãtoarea
ei miºcare, celelalte elemente stilistice sau de mesaj, nu
sunt nici ele de neglijat.

Din pricina unor raþiuni ce þin de dimensiunile acestui
text, dar ºi pentru a nu-i rãpi cititorului bucuria de a le
descoperi el însuºi, nu vom vorbi însã aici despre ele. Ne
vom mãrgini doar la a saluta cãlduros apariþia unei astfel
de lucrãri, dedicatã unei personalitãþi culturale
importante a diasporei româneºti New York-eze, care face
cinste nu doar Bisericii Ortodoxe, ci ºi culturii române,
ºi de a-i dori autoarei sã aibã parte de o panã cât mai
inspiratã ºi de acum înainte!

Elena M. Cîmpan, Damian, Editura DaniMar, Deva, 2017

A ÎNCORONA -

ÎNCORONARE… a
aºeza pe creºtetul unui
om important, mare
viteaz, conducãtor de
þarã/domnitor, rege,
împãrat o COROANÃ.

COROANA este un
simbol, asemenea
STEMEI ºi
STEAGULUI, o
valoare de preþ, prin
care cel încoronat
conduce destinele
unei þãri . Orice

CORONÃ are istoria ei, mai mult sau mai puþin cunoscutã.
Sunt apreciate coroanele fãurite din metale nobile, aur,
platinã, ºi decorate fastuos cu pietre scumpe, rubine, safire
ºi perle, opere ale unor mari artiºti-bijutieri. De-a lungul
vremii aceste frumoase coroane au fost
cele mai cunoscute. ªi noi, românii
avem un asemenea simbol, o coroanã,
care este mult mai preþioasã, deºi nu e
confecþionatã din nobile metale ºi
diamante! COROANA care a stat pe
creºtetul Regilor României are o
poveste ca nici-o-alta!

Ca reporter am dorit sã aflu cât mai
multe despre aceastã Coroanã, ºi m-am
adresat unei surse, unui autor, care nu
este un istoric… este chiar POET, ºi nu
unul oarecare, el este GEORGE
COªBUC cel care a dedicat ºi versuri
emoþionante despre vitejii oºteni
români, în rãzboi.

COªBUC a scris o carte - document,
îmbinând relatarea reportericeascã, cu mulþime de date,
de informaþii de mare importanþã, realizând adevãrate
fresce ale anilor dinainte, din timpul ºi dupã RÃZBOIUL
SFÂNT AL ROMÂNILOR, rãzboiul pentru
NEATÂRNARE, pentru ca sã devenim o naþiune liberã
ºi INDEPENDENTÃ, rãzboi purtat cu vitejie ºi eroism,
de oastea românã ºi de conducãtorul ei, Domnitorul, mai
apoi devenit Regele CAROL I, primul rege al românilor.
Deschid cu emoþie volumul scris de George Coºbuc
numit: „POVESTEA COROANEI de OÞEL”, citez din

prefaþã aceste rânduri :
„Coroana regelui nostru Carol, ºi a tuturor regilor pe

care ni-i va rândui Dumnezeu de-acum înainte în scaunul
Domniei româneºti, este fãcutã din oþel de tunuri de-ale
turcilor din Plevna. De-a dreapta ºi de-a stânga statuii
lui Mihai Viteazul, din Bucureºti, sunt douã tunuri,
aºezate pe telegile lor. Ele au fost ale lui Osman, în reduta
Griviþei. Uitându-te la ele, nici nu bãnuieºti câtã pieire
de români au fãcut aceste tunuri, care stau aºa de
liniºtite, ca strãjeri ai viteazului domn turnat din
bronz”…. „Astãzi sunt mute ºi reci, dar atunci când
aveau glas de tunet ºi erau aprinse de mânie
duºmãneascã, înfiorãtoare le-a fost puterea ºi dãtãtor
de spaimã cântecul” …„ªi au cãzut în mâinile noastre,
înseºi cetãþuile lui Osman, ºi a cãzut Osman, viteazul
însuºi. Iar cu el deodatã, puterea pe care o aveau turcii
asupra neamului românesc”… „le-am topit trupul de
oþel ºi-am turnat dintr-însul o coroanã domneascã,
veºnicã stemã a puterii româneºti ºi podoabã pe fruntea
regilor noºtri….”

Cele douã tunuri nu au fost
vãzute de multe generaþii,
dar,existã o fotografie, de prin
anii 1920, care este „dovada”,
ºi ea circulã în mediul on-line,
arãtând statuia Voievodului
Mihai, plasatã undeva lângã
Palatul ªuþu, astãzi Muzeul de
istorie a Bucureºtiului… având
pe soclu, lateral, cele douã
tunuri.

„Precum e steagul semn al
oºtirii, aºa e coroana semn al
Domniei… iar Coroana
României fiind de oþel,
închipuie prin însuºi oþelul ei,
de-o parte o vrednicie mare a
neamului românesc, trãinicia de

oþel a firii rãzboiul pentru ºi a fiinþei noastre… iar pe de
altã parte o faptã strãlucitã: restatornicirea Domniei
româneºti prin neatârnare!”

În final, un îndemn al poetului ºi patriotului Coºbuc:
„Citind cartea, veþi bãga de seamã cã în povestea mea
se amestecã alte poveºti, ale altor întâmplãri de mai
înainte, care se þin lanþ una de alta… Sã citiþi cartea cu
multã luare aminte, români! ªi mândriþi-vã cu faptele
povestite, cãci ale voastre sunt!“

Coroana de Oþel

Sub acest generic, în organizarea Fundaþiei Literar-

Istorice “Stoika”, în colaborare cu Primãria Capitalei,
Academia Românã ºi Centrul Cultural Palatele
Brâncoveneºti, la Palatul Mogoºoaia a avut loc, în ziua
de 22 noiembrie a.c. o manifestare cu participarea unui
mare numãr de scriitori, artiºti plastici, muzicieni.

Programul a cuprins mai multe cominicãri (susþinute
de acad. Rãzvan Theodorescu, col. dr. Gabriel Pãtraºcu,
dr. Veronica Bondar, dr. Manuel Stãnescu), lansarea
volumului Însemnãri din zile de luptã, autor Constantin
Stoika (poet cãzut pe frontul Primului Rãzboi Mondial),
momente muzicale (prezentarea în premierã a Cantatei
“La 100 de ani” de Marin Voican Gheoroiu; un mic
concert susþinut de Ansamblul Coral Bãrbãtesc al Operei
Naþionale din Bucureºti; un program artistic al trupei de
copii “Joc”, coordonator Magda Bãcescu ºi unul de
muzicã popularã al Ansamblului Folcloric “Flori de Nuc”,
solistã Geta Neagu).

Concepþia întregului program a aparþinut domnului
Laurenþiu Florian Stoica ºi doamnei Doina Bârcã.

Culturã ºi creaþie
artisticã în

Anul Marii Uniri
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Când un scriitor este

pasionat de un domeniu sau
altul, acest lucru se va
rãsfrânge, inevitabil, în ceea ce
scrie. Este cazul lui Marin
Cristian, istoric de vocaþie, cu
doctorat serios susþinut la Iaºi
cu inegalabilul în toate
Gheorghe Platon. Reflexiile

profesiei de istoric se simt peste tot în romanul Hoþii de
curcubeie1, în plãcerea de a explica etimologii,
toponime, antroponime, în voluptatea de a include

informaþii istorice asupra locurilor pentru a sugera astfel
istoria ºi mitologia acestora, dar ºi cu scopul de a extinde
naraþia în spaþiu ºi în timp.

În acest fel, fundalul poveºtii se constituie la confluenþa
realului cu legenda. Marin Cristian spune o poveste care-
i include nu doar pe oameni, ci ºi locurile cu eresurile,
mitologia ºi istoria lor. Informaþia este aglutinatã în
naraþiune. Predominant, graþie acestui documentarism,
cartea se situeazã între roman ºi reportaj, o docuficþiune
originalã, în care ficþionalul ºi nonficþionalul se
confundã, în sensul unei exactitãþi, a unui adevãr care
aparþine istoricului Marin cristian, ºi un altul, unui
adevãr artistic vizat/creat de scriitorul Marin Cristian.

Naratorul se confundã, de multe ori, cu autorul,
nonficþiunea, realitatea cea aievea, sursa originarã a oricãrei
creaþii, abia este ficþionalizatã, totul fiind adus, focalizat
într-o viziune predominant auctorialã. Impresia puternicã
este aceea cã autorul se distribuie în mai multe personaje.
Aurel Dobrescu poate fi un alter-ego, dupã cum ºi Cristi
Cristescu, ambii fiind aduºi în bãtaia puºtii epice de plãcerea
de a oferi informaþii istorice, explicaþii etimologice legate
de locurile în care se aflã la un moment dat.

În general, naraþiunea este liniarã, urmãrind o
cronologie previzibilã a unor evenimente care solicitã
participarea personajului. Uneori, ca în cazul lui Cristi
Cristescu, aceastã liniaritate este ruptã de o privire
retrospectivã, necesarã pentru a clarifica aspecte din
biografia personajului. Totuºi, între partea evocatã din
biografia anterioarã naraþiunii ºi prezentul naraþiei existã
o discontinuitate în evoluþia lui Cristi Cristescu. Faptele
nu concordã cu profilul lui moral, spiritual. În relaþia cu
Aglae, fosta soþie, Cristi apare ca prototipul perfect al
victimei unei soþii autoritare ºi al unei conjuncturi

malefice întreþinute de socrul securist, maestru în
inventarea rãului. Perspectiva este accentuat maniheistã:
el prea în luminã, victima care trezeºte compasiunea, ea,
Aglae, prea în întuneric moral, desigur. Ulterior, Cristi
Cristescu apare ca un Casanova vlãscean (ceea ce i-ar da
dreptate nevestei!...), un cuceritor lãudãros în faþa unui
pahar de rubiniu... De aceea, personajul Cristi Cristescu
pare convenþional, artificial, insuficient motivat epic în
evoluþia sa, marcatã de aceastã rupturã de nivel epic. La
aproape 50 de ani, el trãieºte o idilã, neconvingãtoare,
de altfel, cu o tânãrã profesoarã Diviana Pogonaru. Relaþia
debuteazã incert, în urma unui rãmãºag cu convivii de
pahar ocazional. El acceptã provocarea acelora pentru a-

ºi dovedi calitãþile de Don
Juan!

În aceste întâlniri cu
prietenii se relevã ºi
semnificaþia metaforei din
titlu: Hoþii de curcubeie.
Cristi Cristescu este ºi el
un hoþ de curcubeie, un
îndrãgostit perpetuu de
rogvaivul feminin.
Metafora din titlu are patru
apariþii în contexte diferite
din roman, ceea ce îi
conferã valoarea unui
motiv redundant. Prima
trimitere insistã pe
explicaþia ºtiinþificã a
curcubeului, denotaþia
lunecând, însã, spre
conotaþii: „Curcubeul este
un motiv de bucurie ºi
speranþã. În mitologia mioriticã curcubeul este unirea
între cer ºi pãmânt, adicã unirea dintre bãrbat ºi femeie.
(...) ...curcubeul este ca o fatã mândrã ºi frumoasã, o zânã
ruptã din razele împrãºtiate ale soarelui”. A doua apariþie,
dominant conotativã, este legatã de apariþia Divianei
Pogonaru la înscrierea pentru concursul de titularizare
ºi, mai ales, de modul în care o priveºte Cristi Cristescu.
Ea este acum pentru el, fireºte, un curcubeu, ca o apariþie
beneficã dupã furtunã. Banalul existenþial este strãpuns,
uneori, de flash-uri sclipitoare. La a treia apariþie, motivul
depãºeºte cadrul strict al intimitãþii lui Cristi Cristescu,
fiind revendicat, cu acelaºi simbolism, de ceilalþi, de Ion

Brãniºtãreanu: „Ce credeai cã doar dumneata admiri
curcubeiele?” Evident, acum, curcubeul se suprapune
total imaginii femeii. Admiratorii de curcubeie sunt
admiratorii femeilor. Ultima apariþie, cea de-a patra,
încheie romanul („Un curcubeu înflorat a coborât din
nori. Hoþii îi dãdeau târcoale”) ºi, totodatã, povestea de
dragoste dintre Cristi ºi Diviana. În sensul ambiguitãþii
moderne, ultima propoziþie creeazã sugestia unei
continuitãþi, deschizând ficþiunea pentru a o pregãti de
întâlnirea cu viaþa.

Marin Cristian este preocupat, deopotrivã, de tehnicile
epice, schimbând perspectivele ca în cazul anchetei
efectuate de inspectorul Aurel Dobrescu. Asupra acestei

scene, naratorul proiecteazã un dublu fascicul,
relevând direct faptele prin dialogul cu
directoarea Andreea Caprã ºi, indirect, prin
personajul-narator. El nu insistã asupra
modalitãþilor tehnice diverse de a prezenta
întâmplãrile epice, copleºit exclusiv de plãcerea
de a nara.

Dincolo de poveste, romanul Hoþii de
curcubeie are o importantã dimensiune
documentarã. Documentul de viaþã este integrat
ficþiunii incluzând personajele, toate ocupând
funcþii de inspector ºcolar, implicaþi, de aceea,
în desfãºurarea unor examene, precum cel de
titularizare, prezentat în toate etapele – de la
înscrierea candidaþilor la examenul ca atare ºi
pânã la odiseea plimbãrii cu tezele în centrele
de corectare. Spiritul obiectiv se conjugã bine,
acum, cu spiritul critic, autorul schiþând o
imagine cvasigrotescã a învãþãmântului actual
dintr-un unghi ironico-satiric.

Inegal ca realizare artisticã, punctat de
dialoguri irelevante, cu exprimãri emfatice ºi preþiozitãþi,
romanul Hoþii de curcubeie atestã capacitatea lui Marin
Cristian de a povesti, de a valorifica documentul, dar ºi
de a-ºi valorifica experienþa de inspector pentru a crea o
imagine veridicã a actualului sistem de învãþãmânt
românesc. Dacã povestea de dragoste poate fi caducã,
prin latura documentarã acest roman va supravieþui,
putând fi citit oricând ca o docuficþiune.

Ana Dobre

Marin Cristian, Hoþii de curcubeie

1 Marin Cristian, Hoþii de curcubeie, Editura Grai ºi
Suflet  - Cultura Naþionalã, Bucureºti, 2017.

Viorel Onica
BEÞIE DE CUVINTE

Când ascult un orator,
Cum mã-mbatã cu cuvinte,
ªtiu cã este senator,
Dacã nu chiar... preºedinte!

CONSTATARE
GUVERNAMENTALÃ

Vara trece, toamna vine,
Ne aºteaptã iarnã grea,
Boabele sunt cam puþine
Greieri mulþi, furnici nu prea...

PASTEL DE TOAMNÃ

Iatã clipa despãrþirii
Frunza pãrãseºte ramul,
Plâng din frunzã trandafirii
ªi copacii cu tot neamul...

ªi de-atâta frunzã tristã
Care cade pe pãmânt,
Plânge toamna în batistã
Taina unui dor înfrânt...

Dar cum la lacrima din vie
Se revarsã în canistre
S-aud voci din mustãrie:
Toamnele nu-s chiar sinistre...

VREMEA

Al vremii bici îmi muºcã faþa
Iar sufletul mi-l muºcã gerul,
Dar poate-aceasta-i chiar misterul
Sã ºtiu când e frumoasã viaþa...

Mai tare-i omul decât fierul
Sau mai subþirel ca aþa?
Al vremii bici îmi muºcã faþa,
Iar sufletul mi-l muºcã gerul.

Omãtul mi-a însufleþit verdeaþa,
Cu albe lacrimi plânge cerul,
Iar când în cramã pivnicerul
Imi spune iar cã-i dimineaþa

Al vremii bici îmi muºcã faþa

FULGURAÞII...  DE  ACTUALITATE

LECTURI
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Crucea
Eram pentru a doua oarã în Israel, mai bine zis în

Ierusalim. De douã zile colindam prin locurile sfinte
ale creºtinismului. Mi-am propus sã parcurg Via
Dolorosa în acea zi, în tihnã, oprindu-mã la toate
Staþiile Drumului Calvarului ºi, dacã era posibil, sã
retrãiesc, în minte ºi poate în inimã, chinurile drumului
crucii parcurs de cel mai nevinovat om - sau Dumnezeu,
din câþi au exista în lume. Omul-Dumnezeu care a
propovãduit dragostea, dragostea pentru aproapele
tãu, indiferent dacã acesta þi-este rudã, prieten sau

duºman. Aºa cã am pornit în dimineaþa aceea nici prea devreme - pentru cã ºtiam
cã bisericile, în zilele noastre, nu se deschid cu noaptea în cap - dar nici târziu,
pentru a nu prinde arºiþa amiezii.

Pe lângã mine treceau deja câþiva pelerini matinali, sau aºa-ziºi pelerini, atenþi
fie la durerile ºi necazurile lor - sau dintre aceia care, sub pretextul credinþei,
sunt puºi sã cumpere toate nimicurile care se vând în preajma locurilor sfinte ºi,
apoi, sã se aºeze confortabil la mesele restaurantelor ce apãreau la tot pasul,
savurând mâncãruri ºi bãututi, mulþumiþi cã au dus la bun sfârºit pelerinajul
„sfânt”.

Treceau pe lângã mine ºi negustori arabi, care îºi cãrau marfa în spate ºi pe
biciclete.

Deodatã, atenþia mi-a fost atrasã de un bãrbat îmbrãcat într-o cãmaºã lungã
pânã în pãmânt, aºa cum poartã mulþi arabi; cu barbã, ºi care ducea în spinare,
târând, am vãzut bine, o cruce. I se vedeau picioarele goale de sub cãmaºã. Am
mai vãzut pelerini care parcurg drumul spre Golgota purtând cruci în spinare.
Dar bãrbatul acesta avea ceva diferit de acei pelerini: spatele cãmãºii era brãzdat
de urme cafenii de sânge închegat, iar pe frunte avea ºi o coroanã de spini printre
care se prelingeau picãturi de sânge.

M-am uitat împrejur sã vãd alaiul care, de obicei, însoþeºte un astfel de pelerin.
Curios, nu era aproape nimeni prin preajmã; iar cei câþiva trecãtori pãreau sã nu-
l observe pe acest bãrbat.

La un moment dat, bãrbatul se poticni sub greutatea crucii, ºi cãzu la pãmânt.
Pentru cã nimeni nu pãrea sã observe acest lucru, m-am apropiat ºi l-am ajutat sã
se ridice. L-am sprijinit, ºi s-a ridicat. A murmurat un mulþumesc, nu ºtiu în ce
limbã, dar, curios! L-am înþeles. M-am aplecat sã-l ajut sã ridice crucea. Am
ridicat de ea, dar lângã mine nu era nimeni - iar eu þineam în mânã un capãt al
unei grinzi de lemn care zãcea pe marginea drumului, uitat aici de cine ºtie ce
constructor, nicidecum o cruce. Am întors capul în toate direcþiile dar, în afarã de
câþiva trecãtori indiferenþi, nu l-am mai vãzut. Privind mai atent, am zãrit pe
peretele clãdirii de lângã mine un trei roman: mã aflam la staþia trei, unde Iisus
s-a prãbuºit prima oarã sub greutate crucii.

Sã mã iertaþi, stimaþi cititori ºi dragi prieteni, dacã în aceastã

lunã îmi voi permite sã mã gândesc mai mult la mine ºi la zodia mea.
Când ºi-a fãcut „pomana de viu”, un tulburãtor obicei din Oltenia,

bunica mea, Constandina, fie iertatã ºi luminatã, mi-a spus: „Muicã,
o fac eu, cã atunci când n-oi mai fi, nu ºtiu dacã ãºtia mi-or mai face
ceva!”

Nu fac nicio aluzie, doar ceva pe-acolo.
Aºa cã vã adresez un poem pe care-l iubesc mult, apare în mai multe cãrþi ale mele, sper cã

va apãrea ºi într-o antologie despre toamnã, undeva, cândva. E un poem în care vorbesc
despre un loc unde s-a petrecut o parte din tinereþea mea, poem ce-l iubesc ºi când mi-l
amintesc devin „tânãr ºi frumos ºi-mi rad barba pân-la os”.

El se cheamã De ziua mea:

Du-mã, domnule, în Piaþa Obor
Bucureºtii miros a toamnã
a ploaie ºi-a periferie de veac
a început de octombrie, înseamnã
du-mã, domnule, în piaþa de flori
sã privesc un deal de crizanteme
galbenul turcit al stemei lor
sã-mi îngroape vechile poeme
du-mã, domnule taxi vãrgat
cãtre vinul mânios ºi dulce
ca un sânge tânãr, rãsculat
care-n vise vrea sã mi se culce
sunt dator un chef de ziua mea
cu uitãri ºi cântece de-amor
du-mã, e octombrie acum
de vânzare-n piaþã la Obor

P.S. Încolo, vã doresc, dragi prieteni, ce-mi doresc ºi mie. Iar duºmanilor le spun o vorbã
din Maramureº: „Sã trãiascã duºmanii mei, ca sã vadã ce bine-o duc!”.

Nicolae Dan Fruntelatã

P.P.S. Acest text trebuia sã aparã în numãrul pe octombrie al revistei noastre, lunã în
care s-a nãscut (la 10 octombrie 1946) scriitorul Nicolae Dan Fruntelatã. Dintr-o regretabilã
eroare, n-a mai apãrut. Îl publicãm astãzi, cu scuzele de rigoare – ºi cu urãri sincere de ani
mulþi, sãnãtoºi ºi prosperi, în Patria Limbii Române. (Ion Andreiþã, redactorul paginii)

La început este doar

autoarea cu trinitatea femininã
chematã sub arme - Nora, Cora
ºi Flora - cãreia îi poartã de grijã,
urmãrindu-le pas cu pas prin
lumea de întâmplãri.* Una este
chiar povestitoarea, dar în buna
tradiþie a lecturilor sustrase
identificãrilor la teren,  nu stai
sã vezi ce ºtii tu, prieten de
familie, se calchiazã pe

biografiile din carte, pe comportamentul personajelor.
Aºadar, trei graþii furate de soartã ºi aruncate în vâltoarea
vieþii pe felurite cãrãri dar fãrã a lipsi rãspântiile, punctele
de confluenþã. Toate trei au carte, sunt seduse de o
existenþã în care bucuria gestului cultural se manifestã
cu forþã, trãirile de timp liber purtând însemne nobiliare
proprii individului la care a nu merge la teatru, a nu
forfeca volum dupã volum ori a ignora sala de concert se
confundã cu ieºirea din tiparul generaþiei, a acelei
generaþii. Au însã nu doar îndeletniciri comune ci ºi
blesteme comune care le urmãresc perseverent, metodic,
cu sigurã finalitate. Cum ar fi confirmarea unui postulat
comun multora: ai ºi succese în multe, ai ºi bani, mãcar
de la un moment dat încolo,  dar nu ºi noroc în dragoste…
Ca un fãcut, aceste fiinþe înzestrate, muncitoare de fel,
generoase în multe privinþe, reuºesc sã rateze mai toate
þintele mobile din preajmã, atrase de propriile calitãþi
ori împinse de la spate de cine ºtie ce forþe necunoscute.
Poþi alcãtui dacã vrei o antologie de ºanse de a rata în
domeniu, inventariind scenetele jucate fãrã voia lor de
eroinele cãrþii la capitolul dragoste la prima vedere ca ºi
rateuri sigure în aval de fericite ºi pasagere mulþumiri.
Omeneºti la urma urmei, aceste zadarnice chinuri din
dragoste sugereazã alchimia unei vârste capturatã de
imbolduri interioare, care evolueazã în afara regulilor
din poveºti cu final asigurat. Meritul scriitoarei este

incontestabil atunci când examinãm la rece trama,
evoluþiile dar mai ales drama doamnelor în cauzã, expuse
ticurilor vieþii care pândesc la orice cotiturã. Dacã se
produce la un moment dat o apropiere între doi actori
pãtrunºi din întâmplare în acelaºi timp pe scenã, se poate
ivi ºi mariajul îndelung tânjit. Dar trebuie sã se întâmple
ceva. Ori prinþul atât de tânjit se dovedeºte un depozitar
patentat de defecte meºteºugit ascunse pânã atunci, ori
intervine o plecare pe drum fãrã scãpare ori Dumnezeu
ºtie ce neprevãzut se iveºte. De tot interesul acea secvenþã
în care o Mama Omida avant la letre le ia la refec
rostindu-le între patru ochi ce le aºteaptã. Împricinatele
ce constatã? Tipa le pune în faþã amãnunte din propria
lor viaþã, minunându-se cum de ºtie aºa de bine istorii pe
care le considera fiecare aºezate sub lacãt personal. Motiv
insuficient pentru a se lãsa convinse sã creadã o iotã din
viitorul configurat de ghicitoare. Dar se vor dumiri cã ea
a avut dreptate. Asemeni prognozelor la îndemâna
observatorului astronomic, care fiind mai sus decât
oricine vede nu doar drumurile strãbãtute ci ºi cãrãrile
ce urmeazã a fi parcurse.

Acesta este în mare nucleul, trama romanului pus pe
hârtie de un autor ºtiut pânã acum pentru studii de
specialitate, comunicãri ºtiinþifice, mãrturisiri într-un
registru de interes neîndoielnic. Dar bine rostitele
biografii ale triunghiului feminin, nu doar scriitoarea ci
ºi cititorul fuge cu gândul la cele trei graþii, puse în paginã
cu har ºi frumoasã frazã, prilejuind reflecþii rezistente la
timp, constituie partea unui întreg. Este nucleul cãrþii.
El este imersat într-o protoplasmã încãpãtoare,
întruchipând circumstanþialul de timp . Autoarea nu face
un secret din complimentul de loc ºi timp în care plaseazã
desfãºurarea acþiunii. Acest desfãºurãtor larg îi permite
sã dezvolte pe cât i-a stat în putinþã environment-ul, atât
temporal cât ºi local. Aici, muzeograful, de fapt omul de
culturã care este Claudia Cleja Stoicescu ne cheamã

O ETERNÃ POVESTE

Viaþa în fiºe de roman

Vasile Szolga

Nicolae Dan
Fruntelatã

Neagu Udroiu

Portrete, ceaþã ºi fum

aproape pentru a parcurge împreunã semnele diacritice
de ordin literar-artistic al anilor de dupã rãzboi. Este ca
un fel de scuzã cã trebuie sã ne relateze din ambiþiile
unui anotimp românesc învrãjbit de evenimente de
dincolo de noi. Îi simþi desfãtarea cu care recheamã de
dragul retrãirii dar ºi al comunicãrii cãtre alþii din
savoarea acelor ani greu marcaþi de trecerea rãzboiului
ºi a efectelor colaterale provocate. Ei bine, da! Scuturat
de apãsarea cartelelor de pâine ºi a frigului din case, a
improvizaþiilor gândite de fiecare pentru a îndulci
trecerea zilelor ºtampilate de nevoi, cu efort, imaginaþie
ºi consecvenþã gãseai ce sã faci. Este în aceste pagini o
strãlucitã developare a vieþii Bucureºtiului postbelic,
prin invitarea ta, a cititorului poate prea tânãr pentru a-þi
fi pus problema sã afli toate astea, la a face cunoºtinþã cu
protagoniºtii zilei, de la noi de acasã ori de aiurea. Ce
vedeai la cinematograf, cine juca pe scenele Capitalei ºi
cine invada ecranul venit din imediata apropiere ori de
departe, de la Cinecita ori Hollywood, cine ne-a cântat
la ureche dintre mai marii zilei sosiþi de te miri unde,
cine erau autorii la modã. Sunt portrete individuale ori
colective de mare farmec cu incontestabile proprietãþi
educative. O întreagã universitate popularã ºi-ar putea
extrage existenþa cu doamna Claudia la catedrã. Ca sã
nu uit sã spun cã acel capitol în care personaj principal
este femeia românã, coborâtoare cu vraja specificã din
strãbunica ei dacã, meritã un premiu de excelenþã. O
adevãratã enciclopedie, ea, scriitoarea !

Un roman de actualitate, dublat de un jurnal personal
abil topit în tabloul elementelor - ne amintim de
Mendeleev-al trecutului imediat. Într-un fel putem zice:
o viaþã de om aºa cum a fost. Pe care o putem reciti, fie ºi
dând pe repede înainte. Nu de alta, dar sunt prea convins
cã scriitoarea Claudia Cleja Stoicescu ne aºteaptã la
cotiturã cu noi invitaþii la citit.

*Claudia Cleja Stoicescu: Femeia eterne poveste, Editura
SEMNE, 2018

De octombrie (*)
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ARTE PLASTICE LA KM 0

Corneliu Baba, marele
clasic al modernitãþii

Urmare din numãrul trecut

I.8. REPREZENTAREA FIGURII
UMANE ÎN CERAMICA

NEOLITICÃ

În cultura Hamangia capitolul cel mai

interesant îl constituie figurinele antropomorfe, între care idolii feminini care
semnificã cultul fecunditãþii sunt cele mai frecvente. Manipularea formei
plastice la aceºti idoli se apropie de sensul abstract simbolic al sculpturii
moderne din prima jumãtate a sec. XX. Spre exemplu, în afara modelãrii în
volume generoase a pãrþilor dorsale ºi posterioare, siluetele au capul în
prelungirea gâtului ca un tot unitar, ceea ce conferã monumentalitate lucrãrii

ºi entitate stilisticã. Douã dintre figurinele
Hamangia descoperite la Cernavodã au
miºcat tiparele privind înregimentarea
stilisticã a întregii culturi neolitice. Una,
denumitã convenþional Gânditorul,
reprezintã un bãrbat aºezat pe un scãunel, cu
coatele pe genunchi ºi capul sprijinit în
palme. Silueta umanã, schematizatã printr-o
stilizare maximã, pãstreazã cu vãditã intenþie
atitudinea contemplativã a unui subiect care
nu face altceva decât gândeºte. A doua
lucrare, numitã soþia, reprezintã o femeie
aºezatã, cu ambele mâini aºezate relaxat pe
genunchiul drept puþin ridicat. Cu ºoldurile
modelate în dimensiuni majore, piesa
evidenþiazã atributele feminitãþii respectate
în timp. Accentuarea expresivã a construcþiei
anatomice, modelarea plasticã concisã ºi
clarã, scoaterea în evidenþã a unor pãrþi
anatomice în scopul sugerãrii unui spaþiu
ideatic, dar mai ales compunerea pentru
întâia datã a expresivitãþii feþei cu gestica
mâinii într-o armonie limpede, ridicã cele

douã piese la cota unei maturitãþi artistice depline. Sunt pe drept considerate
capodopere ale sculpturii neolitice universale.

Cultura Gumelniþa cu o arie mai largã, de rãspândire, cuprinde în mileniileal al
IV-lea ºi al III-lea î.Hr. Muntenia, sud-estul Moldovei, Dobrogea, Oltenia ºi nord-
estul Bulgariei. Se remarcã prin introducerea vaselor zoomorfe ºi antropomorfe.
Interesantã este soluþionarea plasticã fericitã a unor imagini de animale sau de
oameni care pot pãstra în aceeaºi mãsurã ºi funcþia utilitarã a vasului.

Cultura Cucuteni, ce poartã numele unei localitãþi de lângã Iaºi, a creat cea
mai complexã, maturã ºi
valoroasã ceramicã, alcãtuind –
fapt unanim recunoscut – unul din
cele mai apreciate capitole ale artei
neolitice la scarã universalã. Se
dezvoltã în Moldova, estul
Transilvaniei, nordul Munteniei ºi
al Dobrogei, ºi în spaþiul dintre
Prut ºi Nistru, ajungând pânã în
apropierea Kievului. Cultura
Cucuteni creeazã o stilisticã bine
definitã, de neconfundat, pe care
o gãsim în vasele uzuale sau de
cult ca ºi în categoria figurinelor
ºi a plasticii mici.

În ceramica acestei culturi
deosebim o largã varietate de forme:
vase cilindrice, ovoide, sferice,
conice, bitronconice, cu sau fãrã gât
înalt, fructiere sau strãchini cu picior
înalt, chiupuri, strecurãtori,
polonice, talere, vase se cult, urne
funerare etc. În decorare se foloseºte
incizia, împungerea, excizia, dar cel
mai mult pictura decorativã
practicatã cu pensula. Motivele de
bazã sunt nonfigurative, dominate
de spirale ºi meandre într-o varietate
extraordinar de mare. Cele mai multe decorãri îºi desfãºoarã forma fãrã sã ia în
considerare forma vasului, cu posibilitatea repetãrii motivului în toate direcþiile,
ca arabescul din arta islamicã.

Decoraþia vaselor de Cucuteni, de o imensã varietate, unicã în neoliticul
istoriei universale, reprezintã, fãrã îndoialã, mesaje dependente de mituri,
ilustrãri abstracte ale unor credinþe religioase, idei care se cer respectate ºi
sunt afiºate, în felul lor, în casa fiecãrui muritor.

Cãlãtorie în istoria
multimilenarã a
ceramicii (XV)“...ªansa picturii mele este tocmai ghinionul de-a trãi în

Est ºi de-a lua parte la toate coºmarurile acestei epoci ce mã
obsedeazã”, nota în jurnalul sãu pictorul de o incontestabilã
robusteþe intelectualã: Corneliu Baba. Legitimã afirmaþie a
unui spirit independent ce ºi-a croit drum printre constrângerile
ideologiei timpului ºi mirajul modernitãþii, folosind inspirat
uneltele artei. Nãscut la 1 decembrie (pe stil nou) în anul
premergãtor marii rãscoale din 1907, la Craiova, locul de
refugiu al pãrinþilor sãi bãnãþeni, moºtenea talentul tatãlui
ºcolit la Academia de Artã vienezã. Dovedindu-se însã a nu fi
singura sa înzestrare, drumul parcurs de la prima încercare în
ulei realizatã la vârsta

copilãriei ºi pânã la ºlefuirea calitãþilor de pictor, sub
îndrumarea lui Nicolae Tonitza la Iaºi, îl va purta deopotrivã
prin fascinaþia lecþiilor de muzicã, odatã cu întâiul
instrument primit ºi mai târziu, prin cursurile Facultãþii de
Litere ºi Filozofie din capitalã. 16 ani îl vor lega însã de
Academia ieºeanã de Belle-Arte: primii datoraþi studenþiei,
iar ultimii profesiei didactice.

S-au împlinit ºase decenii de când învãþãmântul superior
de artã bucureºtean îi deschidea de asemenea poarta
profesorului cu staturã impunãtoare, pictor onorat deja la
cei 52 de ani ai sãi cu înalte distincþii. Se nãºtea astfel
terenul unei fertile polemici în plastica româneascã,
transmisã ºi tinerei generaþii, ce va marca a doua jumãtate
a veacului XX. Anul 1958 reunea fast ºi paradoxal, în cadrul
aceleiaºi secþii a Institutului “Nicolae Grigorescu” douã
personalitãþi cum nu se poate mai distincte ºi mai influente,
douã voci baritonale în spaþiul picturii autohtone, situate
la antipozi de sensibilitate ºi viziune creatoare: cea dintâi
solarã, entuziasmatã de inovaþie, bucurându-se de
strãlucirea cromaticã ºi de caracterul formei, încercând sã
acumuleze luminã ºi sã dãruiascã echilibru, aceea a proaspãt numitului rector Alexandru
Ciucurencu ºi cea de a doua a profesorului Corneliu Baba, gravã, trãgându-ºi seva din marea
artã a muzeelor ºi din privirea scrutãtoare asupra existenþei, plonjând îndrãzneþ pânã-n adâncul
personajelor sale plãsmuite cu dramatismul clar-obscurului.

Bunã parte dintre lucrãrile artistului, achiziþionate de stat, se gãsesc azi în patrimoniul
Muzeului Naþional de Artã ºi fac obiectul celei mai recente expoziþii din incinta Galeriei
Naþionale, deschisã pânã în 28 februarie 2019, alãturi de creaþii din colecþia familiei. Vernisatã
la începutul lunii noiembrie cu prilejul lansãrii primului volum de Confesiuni ºi Jurnale ale

pictorului, cuprinzând anii 1944-1965, apãrut sub
îngrijirea istoricului de artã Maria Muscalu Albani,
ilustreazã prin operã perioada însemnãrilor.

Pânzele de dimensiuni cuprinzãtoare tãlmãcesc o
lume a cotidianului ridicat la rang de simbol:
somnul, odihna, cina, drumul etc, plasate într-un
spaþiu atemporal ºi lipsit de coordonate geografice,
oglindiri ale epocii de supusã tãcere, dar perene prin
limbaj, construcþii solide cu figuri statuare în care
dramele individuale mistuie mocnit în înterior,
pãstrând ca singur martor al speranþei - demnitatea.
În timp, pierderea acestui suport va declanºa
dezlãnþuirea barocã a disperãrii, secondatã de
pensulaþia descãtuºatã, de dinamica
compoziþionalã, de acutizarea contrastelor ºi nu în
ultimul rând de eliberarea formelor din chinga rigorii
ºi a modelului, cedând balanþa expresionismului.

Desãvârºit portretist, încã de la o vârstã fragedã,
îºi va consolida faima prin lucrarea dedicatã
scriitorului Mihail Sadoveanu (1953) tronând
solemn, reprezentat în “caþaveica” roºie cu blanã
de vulpe aurie ºi pelerina verde închis, gamã

incitantã, dar topitã asemeni tuturor lucrãrilor sale într-o surdinã catifelatã. Figura þâºneºte
luminoasã ºi impunãtoare din tonalitatea închisã a fondului, supraînãlþatã de verticala ce
strãbate pieptul ºi de contrabalansul mâinilor puternice.

Muncite din greu, pe baza a numeroase variante, cu exigenþa caracteristicã ºi dezinvolturã
temeinic pregãtitã, seria de portrete nu s-a bucurat întotdeauna de preþuirea celebrelor modele,
doamna Lucia Sturdza Bulandra neiertându-i niciodatã lipsa de galanterie a penelului, de
asemenea Tudor Arghezi ºi soþia sa, iar contemporaneitatea i-a reproºat atitudinea modestã a
violonistului pe care îl diviniza: George Enescu. Unul dintre cele mai apreciate, dar ºi mai
riscante execuþii, este Portret de fatã în roz, frumuseþe obsedantã de o strãlucire diafanã,
seducãtoare prin eleganta simplitate a formelor, accentuatã doar de câteva preþioase zone
încãrcate cu tuºe savuroase.

Alternând între tablourile împãstate, desene ºi acuarele de o spontaneitate cuceritoare ºi o
linie temperamentalã sau realizãri ce înfruntã convingãtor neºansa de a servi ca ilustraþie unei
scrieri neîmplinite (Mitrea Cocor), schiþe ºovãielnice ale unei copilãrii mature ºi fotografii de
familie reconstituie laolaltã imaginea decantatã a studioului în care la 8 octombrie 1964
artistul îºi mãrturisea pe foaia de caiet: “Sunt obosit, extrem de obosit. N-aº vrea sã am decât
grija atelierului, ar fi destul, dar sunt atâtea. Atâtea care îþi fãrâmiþeazã timpul, care se duce ºi
nu se mai întoarce niciodatã”. Însã lucrul sãu a continuat cu pânze de referinþã din seria
Spaimelor sau a Regilor nebuni ce i-au dominat creaþia începând cu anii ’80 ºi pânã la
sfârºitul vieþii, survenitã în 27 decembrie 1997, expresii ale coºmarului colectiv, imagini
universale ale absurdului de ieri, de azi ºi de mâine.

Dalia Bialcovski
Radu Adrian

Corneliu Baba - Tudor Arghezi
ºi soþia

Corneliu Baba - Portret de
fatã în roz

Zeiþa de la Sultana. Gumelniþa

 

Statuete antropomorfe pictate,
faza Cucuteni A-B

Urmare în numãrul viitor
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FERESTRE

fum

Nobel Prize - 1985

Titus Vîjeu

CLAUDE  SIMON
Deºi îl considerã pe

Claude Simon un „mândru
discipol al lui Proust ºi
Joyce” ºi chiar «un
romancier jansenist
„incapabil a ºti cu certitudine
ºi de a ignora cu totul” dupã
definiþia pe care Pascal o dã

omului», Pierre de Boisdeffre îl aºeazã în linia epigonilor
„noului roman”” – alãturi de Robert Pinget, Claude
Mauriac, Marguerite Duras... Din cât se ºtie – „titularii”
acestei „ºcoli din trei persoane” erau Nathalie Sauraute,
Alain Robbe-Grillet ºi Michel Butor. Nici unul dintre ei
n-a întrunit adeziunea juriilor Nobel. În schimb,
„epigonul” Simon avea sã devinã în 1985 laureatul
Premiului pentru literaturã.

Nãscut în 1913 la Antananarivo (Tananarive), capitala
Madagascarului (în epocã, o colonie a Franþei), îºi petrece
copilãria la Perpignan. Orfan de tatã – pãrintele sãu
cãzuse pe fronturile primului rãzboi mondial – îºi va
pierde, la doar 11 ani, ºi mama. Evident, viaþa sa nu avea
sã fie una uºoarã.

În 1936 se va afla – ca ºi George Orwell – în Spania
rãzboiului civil. Peste ani, va evoca în Le Palace (1962)
imaginile unei Barcelone mai puþin incendiatã de lupte
decât apare în Homage to Catalonia a lui Orwell.
Combatant în al doilea rãzboi mondial pe frontul Meusei,
cade prizonier la germani ºi apoi evadeazã.

Dupã rãzboi se va consacra scrisului ºi viticulturii în
ferma sa de lângã Perpignan. Debutul literar este marcat
de Le tricheur (Triºorul) – o povestire ceva mai amplã, cu
alura unui roman ºi este urmat de câteva construcþii epice
menite sã redea „scurgerea însãºi a existenþei”. E vorba de
romanele Le Sacré du printemps (Sãrbãtoarea primãverii
-1954), Le Vent (Vântul - 1957), L’Herbe (Iarba - 1958),
La Route des Flandres (Drumul Flandrei - 1960), Le
Palace (1962), Histoire (Istorie - 1967), Les Géorgiques
(Georgicele - 1981), L’Acaccia (Salcâmul -1989).

Multe din aceste romane conþin motive epice identice,
transformate abil, ca ºi personajele. O anume fascinaþie
proustianã îl determinã sã revinã continuu asupra mediului
familial de cândva, cãruia încearcã sã-i lãrgeascã
dimensiunile afective. De multe ori dramatismul este
asigurat de evocarea celor douã rãzboaie mondiale care,
dupã cum s-a observat, i-au marcat esenþial existenþa. Unele
cãrþi se nasc practic din cele precedente prin elemente de

racord oferit de o anume descriere. Aceasta asigurã operei
lui Claude Simon o evidentã continuitate, atât în planul
naraþiunii cât ºi al stilului, a cãrui cadenþã – dupã cum
observa Françoise Lalande – este „la fel de uºor reperabilã
precum fraza proustianã sau ritmul beckettian”.

Decernarea Premiului Nobel pentru literaturã acestui
autor stimabil, dar fãrã strãlucirea ºi recunoaºterea
publicã a altor confraþi a intrigat
lumea literarã. Unii chiar au încercat
sã-i marginalizeze opera ºi sã-i
descopere brusc inconsistenþa. Din
fericire au existat ºi critici oneºti care
n-au socotit acordarea distincþiei de
la Stockholm drept un accident
oarecare. Mai ales cã unii dintre
aceºtia nu osteniserã sã remarce
virtuþile acestei proze desfãºuratã pe
mari arii geografice ºi temporale dar
la intensitatea unei fraze unice. Este
cazul unuia din cei mai autorizaþi
istorici ai noului roman francez, Jean
Ricardou, care în eminenta sa
cercetare Nouveaux problèmes du
Roman (Seuil, 1978) consacrã la
capitolul dedicat „dispozitivului
osiriac” pagini de analizã temeinicã
ºi extrem de modernã romanelor Les
Corps conducteurs ºi Triptyque de
Claude Simon. Douã cãrþi care-i oferã
criticului putinþa sã analizeze „pornind de la mitul
egiptean” al lui Osiris „mecanismele care duc orice text
la segmentare ºi reunire inseparabile”.

Chiar dacã n-ar fi oferit prin cãrþile sale decât
oportunitatea unei analize textualiste de anvergurã
precum cea a lui Jean Ricardou ºi încã ar fi fost suficient
pentru a le plasa pe acestea în rândul lucrãrilor literare
ce au promovat „o literaturã a semnului ºi a obiectului”
(P. de Boisdeffre) care, chiar dacã ºi-a încheiat – din
punct de vedere istoric – existenþa încã mai poate nutri
vocaþia înnoirilor stilistice.

Iar dacã se pune problema contribuþiei scriitorului
francez la dezvoltarea romanului modern e bine sã dãm
crezare lui R. M. Albérès, unul dintre cei mai avizaþi
cunoscãtori ai segmentului în cauzã: «În Drumul spre
Flandra (1960), Claude Simon proiecteazã faptele
obiective din rumegãtura aproape amorfã a unei
conºtiinþe-martor, fapt care îl sileºte deseori sã

telescopeze frazele: „Þinea o scrisoare în mânã ridicã
ochii mã privi apoi din nou scrisoarea pe urmã iar eu”.
Suprimarea punctuaþiei ºi juxtapunerea faptelor, fãrã
propoziþiuni subordonate, trebuie sã creeze impresia unui
real trãit clipã de clipã, fãrã logicã ºi deci fãrã sintaxã.»
(R. M. Albérès, Istoria romanului modern (Editura
pentru Literaturã Universalã, Bucureºti, 1968, pag. 191).
Explicaþia este cã „pentru a evoca succesiunea rapidã a
jumãtãþilor de gânduri ale conºtiinþei, Claude Simon
foloseºte aici sintaxa unui analfabet”. Poate cã ºi curajul
dovedit în destructurarea logicii ºi sintaxei i-a fãcut pe
membrii juriului Nobel sã-i acorde în 1985 Premiul pentru
literaturã.

Considerat drept capodoperã a scrisului
sãu Drumul spre Flandra transcria în fraze
„à bout de soufle” experienþa trãitã de
autor în 1940 când, dupã invadarea Franþei
de cãtre Wehrmacht unitãþile militare
franceze ºi britanice în retragere aveau sã
trãiascã dezastrul de la Dunquerque. Poate
cã ºi sub presiunea unor atari tragedii
colective romanul francez avea sã-ºi
modifice dupã rãzboi contururile pânã la
identificarea sa cu „antiromanul” –
considerat de Jean-Paul Sartre drept „operã
literarã vie ºi total negativã”. Astfel încât,
mai ales dupã apariþia Portretului unui
necunoscut -1947 – de Nathalie Sarraute
(autoare ce prefigurase schimbarea la faþã
a prozei franceze încã din 1938, când
publicase Tropismes) se coaguleazã o
ºcoalã literarã a „noului roman” în care se
înscriu cãrþile unor importanþi autori
precum amintita Nathalie Sarraute, apoi
Marguerite Duras, Robert Pinget, Michel

Butor ºi Claude Ollier.
Claude Simon aparþine acestei ºcoli ºi, dupã cum

sesizase la timpul sãu Gaëtan Picon în a sa Panorama de
la nouvelle littérature française (Plon, 1960) „romanele
lui Michel Butor pot fi apropiate de cele ale lui Claude
Simon Vântul, Iarba care dau ele însele formã unei
realitãþi preexistente, ordonând haosul natural. Foarte
apropiate de Faulkner, poate, dar puternice”.

Cu unii din aceºti confraþi – unii mult mai celebri decât
el – Claude Simon se va întâlni ºi în documente de
atitudine civicã precum CIEL, faimosul manifest al
Comitetului Intelectualilor pentru Europa Libertãþilor din
ianuarie 1978 ce proclama datoria oamenilor de culturã
de a se opune totalitarismelor veacului.

Nu se va întâlni însã cu nici unul din ei pe listele
laureaþilor Nobel, chiar dacã unii dintre ei precum Alain
Robbe-Grillet ori Marguerite Duras ar fi meritat cu
prisosinþã sã-l acompanieze.

patruzeci de ani, din Televiziunea Românã. De altfel, ele
fac cu adevãrat diferenþa dintre literatura suptã din pix ºi
aceea nãscutã din trãirile autentice ale scriitorului.

F.P.: În 1962, ai fost publicat cu un grupaj de versuri
în celebra rubricã „Steaua fãrã nume” a revistei
„Luceafãrul”, patronatã de vestitul Mihu Dragomir, care
i-a lansat astfel în marea literaturã pe mai toþi
reprezentanþii de frunte ai acelei generaþii (Ioan
Alexandru, Constanþa Buzea, Ana Blandiana, Constantin
Abãluþã, Adrian Pãunescu etc.). Se pãrea atunci cã vei
avea, ca ºi ceilalþi, un strãlucit destin poetic. Cum se
explicã virajul spre prozã, dat fiind cã, în 1971, ai debutat
cu un volum de povestiri, „Drumuri ca-n palmã”?

ª.D.: De când mã ºtiu, am scris cu aceeaºi pasiune ºi
versuri, ºi prozã. Ba, mai mult, prima carte pe care am
pregãtit-o pentru tipar a fost una de povestiri, pe care am
depus-o, în 1958, la Editura Tineretului. Aveam douãzeci
de ani ºi eram foarte încrezãtor în prozele mele. Dar
editorii n-au fost sensibili la oferta mea, amânându-mi
astfel debutul editorial cu treisprezece ani! Una din
povestirile acelui volum („Arºiþã”, cu amintiri coºmareºti
din rãzboi) va deschide, ca o compensaþie pentru eºecul
editorial de-atunci, Drumurile mele ca-n palmã. La ora
aceea, începusem ºi un roman inspirat din viaþa
aventuroasã a aviatorului-compozitor Ionel Fernic, care
lãsase prin cârciumile ploieºtene tangouri la prima mânã
ºi amintiri de neºters, care au ajuns pânã la mine din
multe surse directe. Întrucât în paginile acelea de primã
tinereþe cred cã sunt multe lucruri frumoase, poate cã le
voi publica odatã ºi-odatã, sub un titlu ca, de pildã,
„Coºul de gunoi”. De multe ori, în coºul de gunoi al
scriitorului poþi gãsi multe ºi valoroase perle.

Dar opþiunea mea definitivã pentru prozã s-a petrecut
în vara anului 1965, în tabãra de creaþie studenþeascã de
la Sinaia, când am concurat, sub deplin anonimat, ºi la

(urmare din pagina 6)

Mi-a plãcut de când mã ºtiu... concursul de poezie, ºi la cel de prozã. Iar dacã la poezie
m-am ales cu o menþiune, premiul la prozã, validat de
autoritatea lui Eugen Barbu, m-a determinat sã-mi aleg
astfel drumul.

S-a mai întâmplat însã un lucru, ºi anume obstrucþia
pe care mi-a fãcut-o în permanenþã Niculae Stoian, ºeful
secþiei de poezie de la „Luceafãrul”, care se nimerise sã
fie de faþã când, în 1960, Mihu Dragomir mã chemase la
redacþia revistei, ca sã mã cunoascã personal. Eram
militar în termen ºi-am venit la întâlnire îmbrãcat
soldãþeºte. ªi în timp ce Mihu, un generos fãrã margini,
îmi aducea cele mai nebuneºti laude ºi încurajãri,
decretându-mã un posibil ºef de generaþie, Stoian – cu
priviri mai degrabã ucigaºe –  înghiþea pur ºi simplu
cioburi de sticlã. N-am aflat niciodatã dacã aceastã
atitudine a lui era generatã de umori personale sau de
cunoaºterea dosarului meu de cadre. În condiþiile de-
atunci, te puteai aºtepta la orice. Mai cu seamã din partea
unui asemenea tip ranchiunos ºi rudimentar care, cu ani
în urmã, condusese – ca secretar UTC – gaºca anti-Labiº,
care-l exclusese pe genialul poet din organizaþia de
tineret a scriitorilor. Deºi cosmetizatã puþin, aceasta avea
sã fie relaþia noastrã pânã la sfârºit. Azi aº putea sã-i
mulþumesc lui Niculae Stoian pentru cã m-a determinat
sã mã apuc serios de prozã.

Totuºi, la modul cel mai serios, trebuie sã-i rãmân în
veci recunoscãtor poeziei, pentru cã m-a îmbolnãvit de
migala asupra cuvântului, de precizia ºi esenþializarea
comunicãrii, de muzicalitatea frazei, de obiºnuinþa de a
nu valida niciun rând mai înainte de a-l citi cu glas tare
de câteva ori. Sigur, lucrul este valabil atunci când avem
în vedere poezia clasicã ºi nu mare parte din poezia
afonã care se scrie astãzi.

F.P.: Pe când erai în Televiziune ºi lucrai la emisiunea
„Reflector”, foarte gustatã de public, am avut totuºi
senzaþia cã nu prea te-ai simþit în largul tãu, cã erai
acolo un fel de „exilat”.

ª.D.: Lucrurile s-au petrecut astfel: în vara anului 1967,
dupã examenul de licenþã, conducerea facultãþii mi-a

oferit douã recomandãri – una pentru ziarul „Scânteia” ºi
alta pentru Radio-televiziune. În acelaºi timp, profesorul
meu, Eugen Simion, la care-mi fãcusem lucrarea de
diplomã cu „Teatrul lui Macedonschi”, îmi propusese sã
merg, cu o jumãtate de normã, la „România literarã”, pe
care o conducea efectiv. Sãtul de viaþa de pânã atunci,
plinã de improvizaþii ºi incertitudini, m-am hotãrât pentru
postul de redactor la secþia culturalã a ziarului „Scânteia”,
condusã la acea vreme de Mircea Horia Simionescu. Dar
n-am rezistat acolo decât o lunã, pânã la verificarea
dosarului de cadre. Salvarea a venit atunci de la
Radiodifuziunea Românã, unde colaborasem în toþi anii
de facultate, contribuind mai ales la realizarea emisiunii
pentru studenþi, „Gaudeamus”. Dar pentru cã
Televiziunea lua chiar în acel moment amploarea
cunoscutã, m-am trezit selectat de o comisie condusã de
Octavian Paler pentru instituþia din Strada Molliere
(„Strada Molierilor”, cum apãrea uneori pe plicurile
primite din þarã, printr-o contaminare evidentã cu Strada
Nuferilor, pe care era situatã sora geamãnã,
Radiodifuziunea).

Aici, în Televiziune, am fost integrat în scurtã vreme în
echipa „Reflectorului”, o emisiune de pronunþatã criticã
socialã, atunci înfiinþatã ºi patronatã la început de cãtre
însuºi Ceauºescu, dornic sã punã în cârca predecesorului
sãu, Gheorghiu-Dej, toate disfuncþiile din viaþa de zi cu
zi a þãrii. Am intrat cu entuziasm în aceastã muncã de –
practic – demolare a societãþii socialiste, pânã când
Ceaºescu ºi-a dat seama cã sistemul însuºi era vinovat
pentru anomaliile de tot felul din societate pe care le
relevam, ºi atunci, în loc sã facã ceva pentru îndreptarea
sistemului, a desfiinþat emisiunea.
N-aº zice cã în perioada aceea nu m-am simþit în largul
meu, dar sigur este cã producþia mea literarã ºi, în general,
contactul cu lumea scriitorilor au avut de suferit. În
schimb, experienþa mea de viaþã a ajuns la cote ameþitoare,
prin cunoaºterea unor medii sociale, politice, economice
ori pur ºi simplu umane de neimaginat în altfel de
împrejurãri. Urmare în numãrul viitor
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TEATRU ªI FILM LA KM 0

Festivalul Naþional de Teatru

Cãlin Stãnculescu

Un eveniment, mai multe evenimente

Candid Stoica

Ultimile acorduri ale

festivalului s-au stins,
spectatorii îndreptându-se
spre ale ºi alte festivaluri
care au nãpãdit Capitala
…FNT se poate spune cã
a fost unul ce s-a dorit a
fi “digranda”, amplu, a
tot cuprinzãtor, deºi a
oglindit o stagiune destul
de sãracã în evenimente
teatrale, care în afarã de

mega spectacolul de Teatrul Bulandra cu Coriolan
(regizor Alexandru Darie) n-a prea avut piscuri, cu
toate eforturile organizatorilor (Marina
Constantinescu, selecþioner unic, UNITER – Uniunea
Teatralã din România, ARCUB – Centrul Cultural al
Municipiului Bucureºti, Teatrul Naþional „I.L.
Caragiale” din Bucureºti, Primãria Municipiului Buc.
Ministerul Culturii ºi Identitãþii Naþionale, ICR –
Institutul Cultural Român) de a-i da o înfãþiºare
internaþionalã, cele câteva spectacole din strãinãtate
n-au prea convins, unele stârnind chiar controverse
aprinse, cum s-a întâmplat cu Domniºoara Iulia de
August Strindberg, spectacol al teatrului Schaubuhne
am Lehniner Platz / Berlin…

În FNT au mai fost invitate alte cinci spectacole –
“Prima piesã a lui Cehov” (Dublin / Irlanda), “Suflete
zbuciumate” (& Complicite, Londra), ºi celelalte de
teatru-dans contemporan – “Mama” (Peeping Tom /
Belgia), “Dezacorduri în afara scene” (SUA) ºi
Nederlands Dans Theater (Haga / Olanda). Toate aceste
spectacole având drept notã comunã, inovaþia vizualã
aplicatã ingenios dar mai ales profesionalismul de
excepþie al interpreþilor.

Pe primul plan al valorii ar putea fi considerat Andrei
ªerban cu “Pescãruºul” (la UNTEATRU) sau Yuri

Kordonsky cu “Incredibila ºi trista poveste a candidei
Erendira ºi a bunicii sale fãrã suflet” la Teatrul German
de Stat / Timiºoara).

În compartimentul “Teatrul ºi societatea” a fost
prezentat un spectacol slab al Teatrului de Comedie
cu “Shylock”, regizat de H. Mãlãele, sub nivelul
general, care nu se ºtie sub ce pretexte a trecut prin
furcile caudine ale selecþionerului unic. S-a mai
observat ºi absenþa de a unui regizor de marcã precum
Silviu Purcãrete prezent în FNT doar la Teatrul
Naþional “Radu Stanca” din Sibiu cu o reprezentaþie
dificil de deplasat în Capitalã sau neapariþia unor tineri
regizori în FNT

Dacã n-a prea avut evenimente importante, aºa
numitele bombe care sã atragã ca un iureº de spectatori
ºi nici piese virulente ale dramaturgilor români ca altã
data Mãtuºa Tamara de Marilena Dumitrescu,
(spectacol al grupului Vouã) pe vremea regimului
Nãstase… însã spaþiul a fost umplut pânã la refuz de
evenimente colaterale care de multe ori fac deliciile
festivalurilor: Expoziþii de picturi, prezentãri de cãrþi.

Printre multele aspecte colaterale destul de
interesante, de altfel, ale festivalului, un spaþiu destul
de mare l-a ocupat personalitatea marii regizoare
Cãtãlina Buzoianu (cãreia i-a fost dedicat festivalul),
creatoare a atâtor spectacole de teatru excepþionale,
care, culmea paradoxului, cu câþiva ani în urmã se
pensionase…!! Pãrea veºnic tânãrã ºi vivace. S-a
nãscut în 1938 la Brãila, ºcolitã la IATC de profesorul
Ion Olteanu ºi propulsatã ulterior de Dinu Sãraru care
i-a pus la dispoziþie teatrul pe care-l conducea. I-am
vãzut aproape toate marile ei spectacole, care au fost
evenimente în spectacologia teatralã a vremii, aducând
un neaºteptat aer de invenþie ºi intelectualitate: cel de
la Piatra Neamþ cu Tinereþe fãrã bãtrâneþe, cele de
la Teatrul Mic: Nu sunt Tunul Efeel, de E. Oproiu,
Sã îmbrãm pe cei goi de Luigi Pirandelo… dar mai
ales sulfurosul Maestrul ºi Margareta de M. Bulgakov

(Teatrul Mic), ºi bineînþeles cel de la Teatrul Teatrul
Bulandra cu O dimineaþã Pierdutã (o capodoperã
teatralã) dupã volumul Gabrielei Adameºteanu, fãcând
cartea ºi autoarea,
datoritã spectacolului
televizat cunoscutã în
mai toate mediile… Am
lucrat admirabil cu ea
la Teatrul de Comedie
în douã excelente
spectacole pline de
substanþã ºi de adevãr.
(care din varii motive
s-au jucat însã puþin):
Strigoi la Kitahama
(Kobo Abe, 1982) ºi
Fuga (M. Bulgakov,
1995). Nãrãvaºa
brãileancã a fost ºi
profesoarã la IATC, iar
în timpul liber a scris
ºi cãrþi: Novele teatrale
(1987), Vaporul
interior (2001), Mnemosina, bunica lui Orfeu (2005).
Tot în cadrul festivalului a fost prezentat scenariul
spectacolului O Dimineaþã Pierdutã al distinsei
regizoare… Spaþiul nu îngãduie prezentarea amplã a
unui dintre cei mai interesanþi creatori de teatru din
ultima jumãtate a secolului 20.  Îi urez din toatã inima
multã sãnãtate ºi mulþi ani de aici înainte… ºi
bineînþeles revenirea în teatru…

FNT s-a încheiat totuºi cu spectacolul memorabil
oferit de NEDERLANDS DANS THEATER care a
emoþionat la maximum publicul în cele patru
momente prezentate – care erau de fapt patru
reprezentaþii de sine stãtãtoare pe teme de strictã
actualitate, reuºind ca spectacolul acestei trupe, sã nu
fie uitat mult timp!

Nu prea bine

popularizat în
rândurile cinefililor
Festivalul INDIE al
producãtorilor de
film independenþi
IPIFF 2018 a fost
organizat la sfârºitul
lunii septembrie de

cãtre Uniunea Producãtorilor de Film ºi Audiovizual din
România ºi Asociaþia Românã de Gestionare a Operelor
din Audiovizual (UPFAR/ARGOA). Premiile au fost
decernate ex aequo pentru Cel mai bun film de ºcoalã
Acum în Deltã se lasã seara, regia Andrei Tache Codreanu
ºi I love Cluj, regia Hegyi Andor.

Trofeul IPIFF pentru Cel mai bun debut în filmul de
ficþiune a fost acordat lui Tedy Necula pentru filmul
Coborâm la prima. Cel mai bun documentar a fost
declarat filmul Caisã, regia Alex Mavrodineanu.

Cel mai bun film de animaþie a fost declarat Nu mor
caii când vor câinii, regia Cristian Radu, un omagiu
adus marelui poet Nichita Stãnescu.

Cel mai bun scurtmetraj de ficþiune a fost declarat
Date Night, regia Stela Pelin.

Tot ex aequo au fost acordate premiile pentru Cel mai
bun lungmetraj de ficþiune obþinute de Emanuel Pârvu
pentru Meda, sau partea nu prea fericitã a lucrurilor ºi,
respectiv, Gabriel Achim pentru filmul Ultima zi.

Sfârºitul lunii octombrie îi invitã pe cinefili la
vizionarea celor mai importante filme prezente la ediþia
din acest an a Festivalului internaþional de la Cannes.
Au fost prezente fie la Cinema Elvire Popesco, fie în
sãlile Cinematecii Române filme laureate precum
Rãzboiul rece de Pawlik Pawlikowski sau Blakkklansman
de Spike Lee, Donbass de Serghei Lozniþa, Shoplifters
de Hirokazu Kore-eda (câºtigãtorul Premiului cel mare
Palme d,Or), Cartea imaginii de Jean-Luc Godard,

Dogman de Matteo Garrone precum ºi un interesant
medalion dedicat unui important realizator mexican -
Carlos Reygadas, care a cuprins filmele Japon, Post
Tenebras Lux, Silent Light ºi Our Time.

În cadrul acestui eveniment a fost omagiat ºi
realizatorul roman Lucian Pintilie de la a cãrui dispariþie
au trecut ºase luni, prin proiecþia tuturor titlurilor
filmografiei sale.

Tot în cadrul evenimentului
organizat de regizorul Cristian
Mungiu Filmele Cannes-ului
la Bucureºti au fost prezente ºi
câteva noutãþi din
cinematografia româneascã ºi
anume Lemonade (coproducþie
România-Germania,Suedia-
Canada, regia Ioana Uricariu),
care a primit cel mai important
premiu la Festivalul
internaþional de la Sarajevo,
Distanþa dintre mine ºi mine de
Mona Nicoarã, My life
rehearsed in one leg de
Bogdan Mustaþã, Touch me not
de Adina Pintilie (câºtigãtoarea
Ursului de Aur de la Berlin anul
acesta, Alice T. de Radu
Muntean.

Eveniment a fost ºi
desfãºurarea celei de a 13-a
ediþii a Festivalului internaþional al filmului de animaþie
Anim, Est, o ediþie dedicatã filmelor experimentale ºi de
avangardã, nu mai puþin peliculelor laureate la alte
importante competiþii internaþionale.

A categoria evenimente nu putem trece sub tãcere
Sãptãmâna Filmului Rus care a prezentat publicului
bucureºtean filmele Sobibor, regia Konstantin Habenski,
un film monumental despre singura revoltã reuºitã din

lagãrul ororii în octombrie 1943, revoltã organizatã sub
conducerea locotenentului Aleksandr Pecerski, Bolºoi,
regia Valery Todorovski, despre formarea unei tinere
dansatoare pentru a deveni starul legendarului teatru care
dã titlul filmului, Vineri, regia Evgheni �eliakin despre
viaþa ºi întâmplãrile trãite de oameni obiºnuiþi în
cluburile Moscovei, Viking, regia Andrei Kravciuk, o

incursiune în istoria întunecatã a
începutului de Ev Mediu ºi
Antrenorul, regia Danila Kozlovski
despre un celebru fotbalist, devenit
antrenor al unei obscure echipe de
provincie.

Filmul lui Radu Jude Îmi este
indiferent dacã în istorie vom intra
ca barbari a fost declarat
candidatul României la premiile
Oscar, categoria film strãin,
competiþie în care n-am ajuns
niciodatã mãcar în faza prefinalã.
Cred (de fapt sunt sigur), cã nici
acest titlu nu va trece de barierele
impuse de filmul American. De
altfel, nici regizorul nu crede în
sistemul de producþie ºi creaþie care
la capãtul fiecãrui an este intens
mediatizat prin evenimentul
dedicat acordãrii premiilor Oscar.

Alte premiere româneºti
înregistrate la sfârºitul lunii

octombrie sunt Secretul fericirii, regia Vlad Zamfirescu,
cu Vlad Zamfirescu, Irina Velcescu ºi Theo Marton ºi
Pup-o, mã, regia Camelia Popa, cu Constantin Cotimanis,
Cosmin Seleºi, Cãtãlina Grama ºi Alexandru Pop.

Cineastul lunii octombrie omagiat la Cinemateca
Românã prin proiecþia celor mai importante titluri din
filmografia sa a fost Dan Piþa, aniversat la opt decenii de
existenþã (n. 11 octombrie 1938, Dorohoi).

Cãtãlina
Buzoianu
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CONSEMNÃRI

Florin Colonaº

Unde ne sunt buchiniºtii?
Vraja Micului Paris

Pentru trecãtorul bucureºtean prin zona de obârºie a

Podului Mogoºoaiei care se învecineazã cu Dâmboviþa cea
„cu apã dulce”, spectacolul oferit ochiului de multitudinea
micilor dughene burduºite de cãrþi ºi reviste de tot felul,
reprezenta un spectacol cotidian în primele decenii ale
veacului ce-a trecut.

De-a lungul cheiului dâmbovi-
þean, ancorate de grilajul care
strãjuia albia râului, simbol al
Capitalei, zeci de cufere vopsite în
culoarea albastrã, cu capacul care
se deschide semeþ, descoperind o
lume a miracolelor, strãjuite de un
personaj, aºezat pe un scãunel
trepied, în cele mai multe cazuri
îmbãtrânind lângã afacerea care-i
asigura existenþa.

Meseria acesta are o veche tradiþie
pe malul Senei, iar numele este dat
de francezi ºi este consacrat:
buchiniºti. La Paris existã sumedenie
de astfel de mici cufere-tarabã, în
special pe cheiul Tournelle, Orsay sau
a podului Sully.

Pe cheiul bucureºtean buchi-
niºtii reprezentau în deceniul de aur
al României ºi al Capitalei (1930-
1940) un spectacol extrem de
atractiv oferit de buchiniºti. Aici,
în zilele de lucru, dar mai ales în
cele de sãrbãtoare poposeau mulþi
iubitori de carte ºi mulþi învãþaþi ai
naþiunii române.

Astfel, nu era de mirare cã în faþa
tarabelor cu terfeloage zãboveau oameni care au fãcut
istorie. Nu de puþine ori au fost întâlniþi Iorga, Camil
Petrescu sau mai tânãrul Mihail Sebastian rãsfoind câte o
ediþie rarã ºi dupã o scurtã negociere grãbindu-se spre casã,
cu ea sub braþ, dornici de-a o rãsfoi.

Zona de aglomerare a buchiniºtilor era în faþa
Tribunalului, în zona Pieþii Senatului ºi în cea a Teatrului
Regina Maria. Sã le localizãm astãzi.  Piaþa Senatului este
actuala Piaþã… De ce s-a numit astfel? Prin 1936, s-a hotãrât
mutarea Senatului României, care se afla pe bulevardul
Elisabeta, lângã Primãria Generalã (actualul sediu al
„Teatrului Elisabeta”) în marea piaþã de la intersecþia Cãii
Victoriei cu cheiul dâmboviþean. S-a început construcþia
unei clãdiri pe mãsura importanþei instituþiei. S-au turnat
fundaþii neobiºnuit de solide, care au fost abandonate
izbucnind cea de-a doua conflagraþie mondialã.

Schimbându-se regimul politic nu mai era nevoie de

Senat, aºa cã prin 1960 s-a ridicat pe fundaþia
preexistentã blocul turn cu vreo 18 etaje de la Operetã,
cea mai înaltã clãdire a Bucureºtiului. De ce lângã
Operetã? Pentru cã în preajmã, pe Splaiul Unirii, mai
încolo de biserica care poartã o inscripþie în limba arabã,
era teatrul de care am amintit, care a fost naþionalizat ºi
s-a mutat teatrul de operetã, ulterior denumit Ion Dacian,

drept omagiu pentru marele tenor care a slujit decenii
teatrul ca actor ºi apoi ca director.

La început a funcþionat „Teatrul Liric” pe Brezoianu,
vecin cu piaþa Valter Mãrãcineanu ºi Ciºmigiu. Clãdirea
a fost bombardatã ca ºi Teatrul Naþional la 24-25 august
1944, de cãtre aviaþia germanã care în retragere viza un
obiectiv strategic: Palatul Telefoanelor.

În clãdirea de pe Splai a funcþionat Opera Românã,
care ulterior în 1953 primind sediul din Cotroceni s-a
separat de operetã.

Un amãnunt interesant: în faþa fostului teatru Regina
Maria, pânã la rãzboi, era staþia unui mic vaporaº de
agrement care circula pânã la Grozãveºti, fãcând excursii
gustate de cãtre bucureºteni.

Ce s-a întâmplat cu buchiniºtii noºtri? Dupã cotitura
politicã din ’44, comerþul particular a fost abolit, deci ºi
micii negustori s-au pulverizat. În plus era un focar de

Rãvaºe pentru colegii de la Catacomba
Scriitorului Mihail Diaconescu,
autorul unui roman capodoperã

Autorul a tras tare,
Lectura e un deliciu.
Cititorul habar n-are
Cât de mare-i “Sacrificiul”

“Nobelului” Titus Vîjeu,
rezident pe Valea Prahovei

Pe la Breaza, de pe vale,
Pe lungimile de undã,
Nu lãsa sã se prãvale,
Talentul ce te inundã!

Lui George Arion,
la Târgul de Carte

În istorie centenar,
Scoþi eroii la Salon
Te-ai ales ºi tu , mãcar,
C-un... medalion?

Directorului nostru,
Coman ªova

Pentru chipul tãu solar,
Te apreciem mereu.
În noul an literar,
Noi te vrem acelaþi greu!

Buchiniºti la Universitata din Bucureºti

infecþie ideologicã. Vindeau cãrþi editate sub monarhie,
puteau rãspândi manifeste ºi câþi alþi gãrgãuni pe care
tânãra ºi atotvigilenta Securitate îi avea în conduita sa.

Comerþul cu cartea a fost etatizat. S-au deschis librãrii
numeroase în Capitalã ºi în þarã, în care operele
clasicilor marxiºti-leniniºti ocupau majoritatea
vitrinelor, alãturi de cuvântãrile ºefilor Partidului

Muncitoresc Român ºi „Cursul
Scurt de Istorie al Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice”.

Au luat fiinþã ºi câteva
anticariate unde se primeau
cãrþi, editate înainte de rãzboi,
foarte atent selectate de o serie
de vechi anticari, oameni cu o
bunã formaþie intelectualã, dar
ºi în domeniu, instruiþi ºi mai
ales supravegheaþi atent de cãtre
„bãieþii cu ochi albaºtri”.
Câteva nume de oameni care au
rãmas în istorie: Sterescu,
Enescu, Berceanu, Mihuþã,
profesioniºti, gata oricând sã
împãrtãºeascã din ce au vãzut ºi
de la care primeai, întotdeauna,
un sfat preþios în domeniu.

Dupã 1989 microbul acesta al
buchinismului, care stãtuse
latent decenii, a reînviat cu
rapiditate ºi tenacitate. Au apãrut
anticari ca  muºtele, peste tot, în
târguri, la intersecþii mari sau
mai mici, dar centrul cel mai
puternic s-a instalat pe parapetul
scãrilor rulante de la staþia de

metru „Universitate”.
De aici s-a constituit un nucleu cu fiºete metalice pe

faþada Universitãþii de pe bulevardul Elisabeta, care a
funcþionat ani buni. Apoi a venit un ordin „de sus” ºi
anticarii s-au mutat pe faþada Edgar Quinet a aceleaºi
instituþii, iar apoi au dispãrut.

Astãzi, dupã mult chin, au apãrut pe fosta stradã a
Bibliotecii din spatele muzeului gãzduit de Palatul
ªuþu, într-o existenþã neoficialã ºi vãdit efemerã.

Anticãreala stradalã, buchinismul este fãrã îndoialã
o activitate care dacã este practicatã serios, reprezintã
o activitate cât se poate de respectatã ºi care face parte
din viaþa unui mare oraº european.

Din pãcate Consiliul General ºi Primãria Bucureºti
nu are nici un fel de reacþie ca sã dovedeascã o
resuscitare a acestei vechi preocupãri urbane…

Pictoriþa Dalia Bialcovski,
care face ºi cronicã plasticã

Cronica ta e curatã,
ªi ne onorezi cu ea...
ªi e de toþi remarcatã.
Þi-iese bine la vopsea!

Profesorului de  Comunicare
Ion Haineº, autorul romanului
“Fisura”

Ai un an fãrã fisurã
ªi scrii tot ce þi se cere.
Sã vedem, eºti în mãsurã
Sã comunici în tãcere?

Lui George Theodor
Popescu - Dropioiu

Urmând iar dropia crãiasã,
Prin Bãrãgan, ca un sihastru,
Eºti liniºtit cã o sã iasã
“Melancolia struþului albastru”

Gazdelor noastre,
în loc de colind

Cu Raluca în prim plan,
Cu Marcela ºi Mihai,
Trecem veseli în alt an
Fãrã bai.

Tuturor
“catacombiºtilor”
ºi colaboratorilor

Sã aveþi un an ferice,
Cãrþile sã fie bune,
Sã ieºiþi cu toþii-n lume!
Daþi-i bice!

Vasile Rãvescu
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Ion Andreitã,

Vitralii

G.Th.
Popescu

La porþile Raiului

! tot mai des
atunci când voia sã plângã
Poetul venea aici.
! istovit, urca
întotdeauna dinspre Cuþitul de Argint,
se aºeza,
îndeobºte strâns în sine,
la Umbra Pietrei Albe Voievodale
ºi rãmânea aºa
Orb -
surpat în rugãciune
cãindu-se
pânã-ºi regãsea Chipul-
Unul cu Duhul locului
„O Doamne iartã-mã
cãci vremea ce mi-ai dat am cheltuit-o”
! Muntele Ascuns în Inima Sa,
lumina atunci,
Trecutul ºi Viitorul,
fãcând Legãmânt tainic
! zidit-lãcrima fiindu-i temelie -
cobora încet, cu evlavie,
de Cealaltã Parte a Dealului,
cãtre Curtea Veche
ºi Altarul Brâncoveanului,
printre platani,
pierzându-se în ploaie.

DealulTEAMÃ OARE,
SÃ ÎMI FIE?

Dincolo de uºã,
Dincolo de poartã,
Dincolo de cer,
Ades mi se nãzare
Un cortegiu stingher.

Îi vãd pe bunici,
Pãrinþii, încã, îi vãd,
Ba chiar ºi-un copil,
De-o vârstã cu mine,
La fel de puþin ºi fragil.

Leit semãnãm;
Îmi face semne, sãrmanul,
La joc ºi tãceri sã mã-mbie,
Dar, n-am tãria sã îi rãspund,
Teamã, oare, sã îmi fie?

Aurel Ivan
Brezeanu

Bucureºtiul
literar ºi
artistic

apare prin
autofinanþare

Mulþumim tuturor

colaboratorilor, prietenilor ºi
cititorilor care contribuie
financiar la apariþia revistei
noastre. Acest numãr a apãrut cu
sprijinul doamnelor ºi domnilor:
Passionaria Stoicescu, Vasile
Szolga, Aureliu Þone, Radu
Adrian, Eugenia Enescu, Tudor
Meiloiu, Ion C. ªtefan, Florin
Colonaº, ªtefan Mitroi, Dumitru
Matalã, Dalia Bialcovski, George
Theodor Popescu-Dropioiu,
Ovidiu Teodorescu, Vasile
Rãvescu, Aurel Ivan Brezeanu,
Titi Damian, Dan Gîju, Ninel
Popescu, Viorel Dinescu, Ana
Dobre, Corneliu Vasile, Iuliana
Paloda-Popescu, Doina Rizea,
Romaniþa ªtenþel, Ion Haineº,
Ovidiu Marian, Ion Andreiþã, Lia-
Maria Andreiþã, Nicolae Dan
Fruntelatã, Marian Nencescu,
Marian Dumitru, acad. Mihai
Cimpoi, Titus Vîjeu, Viorel
Onica, ªerban Codrin, Neagu
Udroiu. Le suntem recunoscãtori
ºi ne bucurãm cã empatizeazã cu
brandul nostru literar ºi artistic.

      (Redacþia)

Ninge din nou cu lerui-ler peste pãmântul însetat

de alb, de puritate ºi de pace. Merii înfloresc a doua
oarã – flori dalbe, ca o cununã pe fruntea aceluiaºi
pãmânt în aºteptare de miracol. Îngerii Domnului
plutesc în vãzduh pe fulgi de nea, cu mesaje de

iubire. Sunt zile sfinte de decembrie, vestind oamenilor sosirea lui Mesia.
…Desprind aceste gânduri ºi sentimente dintr-o mai veche ºi frumoasã

carte „de sezon”, apãrutã la Editura ANCA din Urziceni-Ialomiþa, în
anul 2010: La Poarta Raiului (Colindele românilor) ediþie îngrijitã de
cãtre preotul protoiereu Bogdan-Ionuþ Stancu ºi scriitorul George Cãlin.

Cartea apare cu binecuvântarea Preasfinþitului Pãrinte Vincenþiu,
Episcopul Sloboziei ºi Cãlãraºilor, care are ºi bunãtatea rostirii unui
cald „Cuvânt înainte”. „Rostul colindelor – spune Preasfinþia Sa –
este acela de a exprima în versuri de o mare frumuseþe bucuria
întâmpinãrii Naºterii lui Iisus Hristos”, ele (colindele) fiind totodatã
„mijloace misionare, pentru a rãspândi, celor ce vor sã primeascã,
acele cuvinte ale Evangheliei care revigoreazã sufletul ºi mântuiesc:
Iatã, vã binevestesc vouã, bucurie mare care va fi pentru tot poporul,
cã vi S-a nãscut azi Mântuitor Care este Hristos Domnul, în cetatea
lui David”. (Luca, 2, 10-11).

O treime din carte este consacratã unor consideraþii filozofico-
religioase, eticii creºtine, normelor ºi cutumelor Ortodoxiei. Un
consistent ºi doct studiu, semnat de cãtre scriitorul Dumitru Manolache,
pledeazã pentru „Recuperarea Raiului pierdut”. Am reþinut:
…„colindele noastre, atinse de aripa veºniciei, au fost, rãmân, refãcând
în veac, ritualic, concreta legãturã primordialã a omului cu cerul”.
(…) „Prin colinde ne dovedim speranþa în mântuire, fiind contemporani
cu sfinþii”. Din pãcate: „Cu simplitate dezarmantã însã, astãzi, unii
dintre noi trecem pe lângã aceste fundamentale adevãruri, ignoranþi,
obosiþi sau speriaþi, holbându-ne jinduitor la lumea prezentã ºi la cea
viitoare ca la o efemerã alternativã de mântuire, dar fãrã de repere,
fãrã de speranþã”. Sunt cercetate, apoi, cu exemple susþinãtoare, câteva
momente importante ale înnoitorului anotimp: „Sfântul Apostol Andrei,
în tradiþia folclorului românesc”; „Tradiþii ºi obiceiuri de Moº Nicolae
ºi Sânnicoarã”; „Tãierea porcului de Crãciun”; „Colindele, ca
manifestare a tradiþiei ºi obiceiurilor moºtenite”.

În sfârºit, secþiunea cea mai largã – ºi mai importantã, totodatã –
cuprinde colinde din mai toate zonele þãrii. Ea se deschide cu „O, ce
veste minunatã”: O, ce veste minunatã / În Betleem ni s-aratã / Astãzi
s-a nãscut / Cel fãr’ de-nceput / Cum au spus prorocii. / Cã la Vitleem
Maria / Sãvârºind cãlãtoria / Într-un mic sãlaº / Lângã-acel oraº / A
nãscut pe Mesia. Multe colinde au fost culese (încã din 1940) ºi
reproduse în carte, de la Tudor Limonagiu, din Cotul lui Iepure-
Ialomiþa. Impresioneazã pânã la lacrimi colindul din Crasna de Sus-
Storojineþ-Cernãuþi, cules în anul 1949: Bunã seara la fereastrã / La
boieri, la dumneavoastrã / Noi de câte ori vinim / Tot la masã vã
gãsim / Staþi la masã întristaþi / ªi de gânduri rãu mustraþi / Vã gândiþi
la viitori / ªi la anii trecãtori / Cum aram cu plugul via, / Astãzi
îndurãm robia… Un sugestiv colind de ceatã din Basarabia se
constituie într-o înaltã lecþie de eticã, replicã complementarã
colindului din Storojineþ: Coborât-a, coborât / La casa bogatului /
Din mijlocul satului / -Bunã sara, om bogat / Gata-i masa de mâncat?
/ -Gata-i masa pentru mine / Da nu-i gata pentru tine. // Coborât-a,
coborât / La casa sãracului / În capãtul satului / -Bunã sara, om
sãrac / Gata-i masa de mâncat? / -Gata-i masa, cam sãracã / Da
poftiþi ºi dumneavoastrã. Un mai puþin cunoscut „Pluguºor”, cules
din Lãleºti-Vaslui, sub numele „Plugul ãl mare”, având peste douã
sute de versuri, cuprinde scene semnificative din viaþa ºi munca
þãranilor, rezolvate adesea în cheie umoristicã.

Voi încheia aceastã succintã consemnare cu opinia exprimatã de
cãtre Episcopul Sloboziei ºi Cãlãraºilor, Preasfinþitul Pãrinte Vincenþiu:
„Cu deosebitã bucurie, binecuvântãm osteneala pãrintelui protoiereu
Bogdan Ionuþ Stancu ºi a domnului George Cãlin, încredinþându-i
de aprecierea noastrã”.

…Primiþi colinda?
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“Astãzi s-a nãscut Cristos,
Mesia cel luminos”

Nicolae Grigorescu - Icoana Naºterea Mântuitorului de la Mânãstirea Zamfira

Creatori  anonimi

(iconografie româneascã)


