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Florentin Popescu

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

Editorial
Nimeni nu dã socotealã

nimãnui, sau despre
haosul cultural actual

Sãrbãtoriþii noºtri în Lunile Gustar ºi Rãpciune

Faptul cã dupã 1989 Ministerul Cuturii ºi alte instituþii

centrale abilitate în domeniu s-au derobat de obligaþiile pe care
le aveau faþã de publicaþiile culturale ºi de edituri ºi cã acestea
au fost lãsate sã „navigheze” în apele tulburi ale tranziþiei,
descurcându-se fiecare cum a putut, a creat, dupã cum se poate
observa cu ochiul liber, un nedorit ºi pãgubos haos. Edituri ale
cãror rost era bine definit în promovarea ºi difuzarea literaturii
(Editura „Minerva” – valorificarea moºtenirii culturale naþionale,
„Ion Creangã” ºi „Albatros” – literatura destinatã copiilor ºi
tinerilor, „Univers” – aducerea pe tãrâm românesc a marilor
scriitori de pe mapamond etc.)  au fost lãsate de izbeliºte. Nu
altfel stau lucrurile în ce priveºte soarta revistelor literare.

În numele privatizãrii ºi al iniþiativei particulare s-a abandonat
aproape totul, iar forurile care, de bine de rãu, ar mai putea face
câte ceva sunt nepãsãtoare. De la colegi ai noºtri, oameni inimoºi
ºi cu mare dragoste de culturã am aflat cã, solicitând sprijin
financiar ºi sponsorizare, au fost trataþi cu refuz categoric („Noi,
a fost rãspunsul unei mari firme de rãcoritoare, sponsorizãm
sportul ºi nu cultura, fiindcã ne putem pune numele  pe mantinela
stadioanelor ºi când sunt televizate meciurile poate fi vãzut de
toatã þara”).

Noi înºine am solicitat sprijin de la Primãria Capitalei, fiindcã
în bunã parte obiectivele pe care ni le-am propus coincid cu politica
culturalã a acesteia. N-am primit nici mãcar un rãspuns, deºi cererea
a fost fãcutã în urmã cu aproape un an. Din câte ne amintim, înainte
de 1989, pentru a se pune stop birocraþiei exista o lege potrivit
cãreia o petiþie care nu primea rãspuns în termen de treizeci de zile
se considera aprobatã în sensul cerut de solicitant. Nu ºtim dacã
acea lege a fost abrogatã sau nu, însã în mod categoric astãzi ar fi
fost (ar fi) foarte necesarã. Dacã vorbeºti, însã, cuiva despre ea,
numaidecât eºti taxat drept „nostalgic al comunismului”. La fel,
prin lipsa oricãrei exigenþe în materie de tipãrituri, de ani ºi ani de
zile piaþa e invadatã de cãrþi fãrã valoare, de publicat putând publica
oricine orice, cã doar e democraþie, nu?

Aºijderea, dacã (fiind în cunoºtinþã de cauzã) îndrãzneºti sã
vorbeºti cuiva despre aºa-zisele „furci caudine” prin care trebuia
sã treacã un manuscris pânã sã ajungã la tipar înainte de 1990, de
existenþa unei cenzuri (nu neapãrat ideologice, cum încearcã
unii sã susþinã, ci una privind valoarea), de concursurile din
edituri (care nu se câºtigau pe nepotisme ºi tot felul de relaþii), de
serviciile de corecturã care urmãreau acurateþea textelor ºi
vegheau la folosirea corectã a limbii române, eºti taxat în fel ºi
chip, considerat depãºit ºi cu o totalã lipsã de înþelegere a
democraþiei.

Ei bine, din acest punct de vedere cel puþin eu unul accept sã
fiu considerat un „nostalgic”, câtã vreme vãd ce se întâmplã în
jur ºi când observ cã pãrþile bune, atâtea câte erau înainte de
hotarul temporal amintit, au fost aruncate peste bord. Pe nedrept,
desigur, în dauna mersului general al culturii.

Pe de altã parte, cum am mai scris ºi altãdatã, dupã 1989 s-a
produs, între altele, ºi o alienare „de grup”: fiecare editurã îºi are
„clienþii” ei, ca sã nu mai vorbim de reviste, în jurul cãrora s-au
ridicat un fel de „ziduri ale Berlinului”. Dacã aparþii grupului de
interese ale celor rãmaºi înãuntru e în regulã. Dacã nu, poþi sã stai
la poartã o viaþã întreagã degeaba, fiindcã aceea nu þi se va
deschide niciodatã. Nu neapãrat sã fii publicat, dar mãcar sã þi se
ia în seamã cãrþile. Pot fi ele ºi de Premiu Nobel, degeaba. Membrii
grupurilor cu pricina se considerã elita literaturii, se comenteazã
între ei ºi – dacã bine bãgãm de seamã! – prin aranjamente de
culise, care ne scapã, se premiazã între ei sub „egida” unor
Consilii judeþene, primãrii etc., care le asigurã fondurile. De ani
buni încoace aceiaºi ºi aceiaºi autori (e drept, prin rotaþie) sunt
„laureaþi”, „distinºi”, „onoraþi” ºi aºa mai departe, cu bani mulþi
la festivaluri ºi concursuri cu tradiþie ºi de anvergurã naþionalã.

Pânã la urmã, dacã stãm sã judecãm drept, de vreme ce în toate
celelalte sectoare ale vieþii noastre sociale predominã haosul, de
ce ar fi altfel în culturã?

Nu ºtiu alþii cum sunt (ca sã-l parafrazez pe

Creangã), dar eu de îndatã ce-mi permit sã plec

într-o scurtã vacanþã, iau cu mine o tolbã în care

pun reviste primite de la colegii mei din þarã.

Motivele sunt multe. Întâi ºi-ntâi pentru a-mi ostoi

pofta de lecturã, de al cãrei microb n-am sã mã

vindec niciodatã, apoi spre a mã pune la curent

cu ce se mai miºcã prin cultura noastrã la vremuri

de varã! În fine, deºi cu asta ar fi trebuit sã încep,

pentru a avea, alãturi de familie ºi prietenii care,

la fel, ca mine, iubesc publicistica literarã ºi i se

dãruie cu dragoste, cu pasiune, în fine cu tot

sufletul lor.

Când citesc revistele mã simt ca ºi cum aº fi cu

toþi prietenii alãturi, ca ºi cum am schimba gânduri

ºi pãreri, am bea ºi o bere rece, grozav de

binevenitã sub soarele fierbinte al verii…

Încep lectura cu revista de veche tradiþie ºi de

un interes care nici nu mai trebuie pus în evidenþã,

Convorbiri literare de la Iaºi. Am în mâini ºi sub

ochi nr. 6 (282) pe luna iunie 2019 ºi mã bucur sã

constat cã în el publicã mulþi scriitori pe care îi

cunosc ºi pe scrierile cãrora aº fi gata oricând sã

pariez, fiind sigur cã voi câºtiga. Din sumarul care

cuprinde nu mai puþin de 200 de pagini aproape

cã nici nu ºtiu la ce sã mã opresc mai întâi: la

poeziile gorjanului Spiridon Popescu ºi ale lui

Ioan Vintilã Fintiº (tipãrite într-un frumos

supliment detaºabil de corpul revistei), la

paginile de recuperãri literare (Titu Maiorescu,

Valeriu Anania), la prezentarea unor cãrþi de

religie, de filozofie ºi de istorie, la eseurile lui

Mircea Platon, Dan Tomuleþ, Anton Adãmuþ ºi

Dan Ciachir, ori la „panoramicul” editorial

alcãtuit de Marius Chelaru, I. Holban, Mihai

Cimpoi ºi Emilian Marcu? Asta ca sã nu mai spun

de celelalte rubrici, care de care mai interesantã ºi

a cãror simplã enumerare mi-ar lua mult spaþiu.

Ca sã alternez lecturile, dar rãmânând tot la Iaºi,

deschid revista Scriptor nr. 7-8 (55-56), iulie-

august 2019. Elegantã publicaþie, cu un sumar pe

mãsurã. Rubrici originale: „Un poet, o paginã”

(Simona Grazia Dima, Mihail Gãlãþanu, Irina

Nechit, Ioan Radu Vãcãrescu), „Et in Arcadia ego”

(cu eseuri, tablete ºi traduceri de Elvira Sorohan,

Traian Diaconescu), „Ars amica nostra” (cu un

micro-album al lui Dan Covãtaru), „Dialog”

(Simona Modreanu convorbeºte cu Virgil Tãnase,

iar Nicolae Busuioc cu arhitectul Ioan Oancea) ºi

altele. Cronicile literare (îndeosebi despre cãrþile

de la „Junimea”, patroana revistei, întregesc un

sumar pe cât de variat tot pe atât de incitant. Mai

aflu cã între 7-15 iulie Editura Junimea a alcãtuit

o „Diligenþã aniversarã – 50 ani”, prilej cu care

redactorii ei s-au deplasat prin toatã þara.

Interesantã ºi lãudabilã idee.

Coborând – imaginar desigur! – spre Capitalã

fac un popas la Bacãu, unde alþi prieteni ai mei

Autografe
în premierã

Dan Rotaru
Dresorul de îngeri

(Editura Tipo Moldova, Iaºi, 2019)

„Cititorilor, fraþii mei întru vis ºi visare le ofer aceastã

carte cu 183 de sonete, oferite cu drag ºi iubire”.

Virgil Ciucã
Salvaþi Þara

(Editura Betta, Bucureºti, 2019)

„În decembrie 1989 România a fost trãdatã pentru a fi
sãrãcitã, destabilizatã ºi transformatã într-o jalnicã
colonie. Cartea mea de versuri reprezintã o oglindã a
nefericitei Românii, vãzutã din depãrtare de un poet care
trãieºte la New York.”

Emilia Dãnescu
Poeme sub straºina toamnei

(Editura Antim Ivireanul,
Râmnicu Vâlcea, 2018)

„O antologie de autor în care am selectat 111 poezii
dintre cele mai frumoase, din cele patru volume de versuri
personale.”

În vacanþã, cu o

tolbã plinã de reviste

(continuare în pag. 18)
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SCRIITORI DE IERI, SCRIITORI DE AZI

Ce sfinte maini....

Ce sfinte mâini, ce brize, ce cânturi, ce ninsori

au modelat curburile fecioarei

cu strigãte ºi flaute ce cheamã

þãrâna lui Adam,

din care-a fost culeasã?

Femeie rãstignitã pe naºterile toate,

primeºte-ngenuncherea grea a bãrbaþilor

pe care i-ai ºi nãscut,

iartã-le asprimile ºi împotrivirile,

iartã-le-ngâmfarea ºi iluziile puterii,

sunt muritori,

frumoasã doamnã-a lumii noastre de copii.

În fiecare zi

Sã ne opunem îmbãtrânirii,

norilor grei de praf ºi chimie,

vorbelor care ameninþã,

mâhnirii sângelui sã ne opunem.

Sã privim în fiecare zi frageda frunzã

de pe creanga neagrã a frasinului.

Sã primim vorba prietenului

ca pe o respirare a pãdurii tinere.

Sã ne doarã pecinginea aerului

ºi aripa rãnitã a pãsãrii.

Sã ne doarã.

În 2004, la doi ani dupã moartea filosofului Alexandru

Dragomir (1916-2002), apãrea la Humanitas primul volum din

ciclul operelor postume, intitulat Crase banalitãþi metafizice, ºi

care evidenþia „un caz unic în cultura europeanã” de atopie

(stranietate) a unui intelectual ce a transformat actul gândirii într-

o aventurã pe cont propriu. Compusã din meditaþii pe marginea

unor cuvinte sau sintagme comune (intelectual, filosofie, greºealã,

viaþã etc), opera lui Alexandru Dragomir cuprinde, pe lângã

aforisme ºi mici notaþii (micro-eseuri), texte scrise „pe înþelesul

tuturor”, ce nu se pot subsuma unei teme anume. „Acest gen de

creaþie, ne lãmureºte G. Liiceanu în prefaþa volumului ce încheie

ciclul, O tezã de doctorat la Dumnezeu (Humanitas, 2016),

reprezintã un exemplu de felul cum se poate filosofa într-o

subteranã a istoriei (s.n.)”. Apoi, continuã G. Liiceanu:

„Dragomir filosofeazã pentru crezul propriu, consumându-ºi un

carburant de provenienþã internã, într-o

stupefiantã solitudine, devenind astfel regele

ascuns din palatul propriu al gândirii” (Cum

se poate filosofa într-o subteranã a istoriei,

op.cit.).

La limitã, practicarea filosofiei sau a

oricãrei forme de culturã în afara unui cadru

instituþionalizat, devine, mai mult decât un

stil de viaþã, ci chiar o formã de eticã. Din

nefericire, cazul lui Alexandru Dragomir,

nu este singular în cultura noastrã, el

repetându-se la o dimensiune extinsã în

persoana lui Ion Dezideriu Sîrbu (n. 28 iunie

1919, Petrila - d. 17 septembrie 1989,

Craiova) un alt „gânditor din subteranã” ce

a refuzat calea dialogului cu o ideologie faþã

de care nu credea cã existã o cale de

negociere. Inspirat parcã de titlul primului

roman „existenþialist” din istorie,

dostoievskianul Însemnãri din subteranã

(1864), I.D. Sîrbu a ales sã-ºi consume

existenþa într-un „cotlon” al istoriei,

identificat simbolic cu Valea, sau Colonia,

aºteptând ca viitorul sã-l recupereze, ca pe o

„dulce cârtiþã”, dupã vorba cu care Hamlet îºi alinta spectrul

tatãlui, oferindu-i o tardivã, dar meritatã, glorie postumã.

Intelectual de origine minereascã (tatãl, etnic român, era miner

ºi lider sindical, în Vale, iar mama avea sânge cehesc), I.D. Sîrbu

a fost modelul de intelectual total (filosof, jurnalist, dramaturg,

prozator ºi memorialist de geniu) ce a anticipat un model de

scriiturã transmodernã bazatã pe experienþa de viaþã personalã,

cu totul excepþionalã în cazul sãu, în dezacord cu criteriile ºi

valorile etnice ale unei societãþi totalitare, ajunsã la apogeu. Astfel,

o viaþã începutã în Petrila natalã (oraº ce i-a recuperat integral

memoria, oferindu-i, postum, ºi un teatru unde sã i se joace

opera) sfârºeºte, metafizic, în 1989, când, în cimitirul Sineasca,

din Craiova, alãturi de puþinii prieteni, participã la funeralii ºi

locotenentul de Securitate I. Andreiaº (?!), care noteazã zelos:

„Defunctul a avut o viaþã contradictorie, ºi tocmai de aceea

scrisorile rãmase ne vor lãmuri acest lucru (s.n.).

Secvenþa, de facturã suprarealistã, relatatã de Toma Velici,

unul din editorii operei postume a lui I.D. Sîrbu, în special Jurnalul

unui jurnalist fãrã jurnal (Opere I-II, Jurnal ºi corespondenþã,

Academia Românã, 2013, Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã ºi

Artã, 2800 p.) explicã, în bunã mãsurã, de ce I.D. Sîrbu a fost

mai degrabã „un scriitor de sertar”, o victimã a unui sistem

opresiv dominator: „Fusesem supus ordinului de a fi recrutat cu

orice preþ colaborator al Securitãþii, ca fiu al clasei muncitoare,

ce eram. A început astfel un lung rãzboi cu Fiinþa mea. Într-o

mânã aveam libertatea, avansarea, poate o catedrã, în alta

perspectiva de a fi un discret informator ºi intelectual de tip

nou”. Ce a ales I.D. Sîrbu, nu e greu de ghicit, dovadã cã a murit

singur, cvasi-izolat într-un oraº ostil intelectual, bolnav de un

cancer de esofag contactat în puºcãrie, vizitat abia de o mânã de

prieteni, între care Toma Velici, viitorul sãu editor, ºi filosoful

ªerban Nicolau, de la care deþin ºi numeroase mãrturii despre

gânditorul I.D. Sîrbu, studentul ºi asistentul favorit, de la Cluj,

al lui Lucian Blaga.

Începuturile literarea ale lui I.D. Sîrbu graviteazã în jurul

Cercului Literar de la Sibiu, grupare culturalã ºi literarã conturatã

în toamna anului 1940, când, în refugiu, universitatea clujeanã

se mutã la Sibiu, cu profesori cu tot, avându-i ca mentori pe

Lucian Blaga (Filosofia culturii), Liviu Rusu (Estetica literarã),

D. Popovici (Literaturã românã) etc. În acest mediu cosmopolit,

estetizat, îºi face apariþia, dupã cum îºi va aminti peste ani Corneliu

Regman (1919-1999), ºi I.D. Sîrbu, tânãr cu o structurã

biograficã aparte, „o naturã frustã”, polisportiv, ofiþer în rezervã,

cu experienþa frontului („Eram campion la fugã, cãlãream, aveam

brevet de zbor fãrã motor; eram mai mândru de fizicul meu,

decât eraþi voi de spiritul vostru bibliofil . . .”) ºi, mai mult decât

atât, aderent la stânga proletarã, între confraþii ce fãceau parte,

eminamente, din burghezia citadinã. Aderenþa sa la Cerc, ºi,

implicit, la estetica ºi ideaþia sa, devine problematicã. Atras de

scrisul cu valenþe sociale, publicã, în efemera revistã Rãscruci (2

numere), articole antilegionare ºi susþine vijelios greva minerilor

din 1941, sub pseudonimul, transparent, P.Trileanu. Peste ani,

în povestirea Mreana, din ciclul cvasibiografic Colonia, inclusã

în volumul ªoarecele B ºi alte povestiri (1983), va evoca acest

comportament, nici suficient de cazon, nici întru totul studenþesc.

Concentrat pentru a fi trimis din nou pe front, pentru atitudinea

sa de frondã, viitorul memorialist noteazã: „Mama, fatalistã, îmi

cãlca uniforma, în vreme ce tata primea promisiuni cã totul se

rezolvã... în schimbul colaborãrii (s.n.) iar, eu ce sã fac: mã

gândeam sã trec la ruºi! Doar tata tãcea. M-a dus la apa murdarã

a Jiului ºi mi-a arãtat doi ºoareci mari cum se încãierau pe trupul

inert al unei mrene albastre...”

 Rând pe rând, ilegalist, cerchist, student la filosofie, doctor al

lui Blaga cu o tezã despre Funcþia epistemiologicã a metaforei,

apoi profesor, puºcãriaº ca „duºman al poporului”, vagonetar,

secretar literar, pensionar, ºi mai presus

de orice, memorialist ºi activ

corespondent cu interlocutori, (unii),

total necunoscuþi, I.D. Sîrbu s-a

poziþionat, toatã viaþa, ca un rival

înverºunat al „epocii de aur”, ºi mai cu

seamã al cultului deliberat al „celui mai

iubit fiu al neamului”. Scriitor prolix,

dar relativ puþin cunoscut în timpul

vieþii, când figura mai degrabã ca

dramaturg, piesa sa Arca bunei speranþe

cunoscând chiar ºi o carierã

internaþionalã. I.D. Sîrbu a irupt masiv

post-mortem, când îi apar, pe rând,

volumul de memorii Jurnalul unui

jurnalist fãrã jurnal  (1991-93),

corespondenþa (Printr-un tunel, 1996),

dar ºi alte texte inedite: Râs-cu- plânsul

nostru valah (publicisticã, 1999), Un

deget pe o ranã (publicisticã, 2005),

dar, mai cu seamã, romanele Adio

Europa (2 volume 1992-93), Lupu ºi

Catedrala (1995) ºi Iarna bolnavã de

cancer (1998), triptic narativ bazat pe

avataruri publicistice ce le regãsim pe larg în Jurnal...

În 1980, la puþinã vreme dupã decesul suspect al autorului

romanului Cel mai iubit dintre pãmânteni, Cezar Ivãnescu lansa,

în volumul Timpul n-a mai avut rãbdare (Cartea Româneascã,

Bucureºti), teza/supoziþia cã Petrini, eroul eponim al lui Preda,

ar fi un avatar al lui I.D. Sîrbu. Ideea l-a înfuriat pe scriitor, care

îi scria, astfel, unui prieten: „Nu pot înghite romanul lui Preda...

al cãrui erou a împrumutat din datele tragicomice ale vieþii mele.

Ce mã înfurie este cã acest Petrini, dupã ce face puºcãrie, rãmâne

la idioata întrebare - Mã iubeºte Matilda ?” Altfel, datele

corespund, de la localizarea catedrei unde predã Petrini, în

simbolicul oraº Napocos, apoi evocarea spiritului tutelar al lui

Blaga, ba chiar ºi vânãtoarea de ºobolani sunt secvenþe din viaþa

personalã a lui I.D. Sîrbu, consemnate ca atare în Jurnal...

Diferenþa este cã Preda „nu ºtia filosofie”, de aceea Petrini filosofa

dupã ureche, în vreme ce I.D. Sîrbu chiar trãia în acest registru.

Concluzia, crudã ºi frustã, în viziunea lui I.D. Sîrbu este cã, în

roman, Preda „vede istoria prin niºte testicule triste” (Jurnal,

ibidem).

Utopic blagian, dulce compãtimitor al minerilor mitologici,

erudit „bufon” metafizic (un alter ego al sãu literar, Gary, convertit

literar inclusiv în „mãgarul” Gary din Lupu ºi Catedrala),

reprezintã faþa ludicã a temperamentului sãu, opusã celei senine,

de Candide neprihãnit), I.D. Sîrbu transformã propriul dosar de

urmãrire (D.U.I), într-o operã literarã, convertindu-ºi urmãritorii,

adversarii ºi denigratorii în personaje literare. Principala sa calitate

rãmâne aceea de martor al istoriei. Din motive obiective (dupã

eliberarea din puºcãrie, drept refuz al colaborãrii, scriitorul este

urmãrit, ºicanat, redus la tãcere), I.D. Sîrbu îºi varsã opera în

Jurnal astfel încât avem de-a face, concomitent, cu un ºantier

literar, un exerciþiu prelungit de sinceritate ºi un comentariu pe

tema supravieþuirii. Scrisul clandestin, expresie a Spiritului liber,

îl avantajeazã, la fel amestecul de ludic ºi candoare, idealul sãu

de prozã putând fi interpretat ºi în cheie filosoficã: „Moi, je suis

le nouveau Candide”, repetã I.D. Sîrbu, evident cu trimitere la

predecesorul sãu voltairian.

Citit în douã „chei” simbolice, din perspectiva ludicului Gary,

ºi a seraficului Candide, Jurnalul lui I.D. Sîrbu este un document

literar autentic, un produs psihologic ce poartã amprenta unei

personalitãþi ieºitã din comun. Din carte rezultã un tip de Ianus

bifrons, când mânios, nestãvilit, când tandru ºi ocrotitor, discret,

Un memorialist al
„subteranei” –

I.D. Sîrbu

dar deloc pudic. I.D. Sîrbu scrie despre „aventura” interioarã ºi

socialã a cãrþilor sale (ªoarecele B este cel mai des invocatã -

n.n.), despre propria devenire literarã, despre lupta cu vidul social

ºi cultural al ultimilor ani ai comunisamului. În fine, cartea este

strãbãtutã de o frondã greu de stãpânit, de conºtiinþa propriei

valori, de suferinþa metafizicã, sau starea de Iovie, cum o numeºte

autorul (o parafrazã dupã mitul lui Iov, invocat ºi în Arca bunei

speranþe). La fel cum personajul biblic Iov îºi verificã credinþa

printr-o serie de probe, ºi „omul” Sîrbu îºi justificã destinul prin

înfruntarea unor circumstanþe istorice potrivnice. În acest sens,

el aminteºte de piesa sa Sovromcãrbune, având ca subiect jefuirea

minelor de cãtre ocupantul sovietic, care i-a adus o primã

condamnare. Deºi Blaga însuºi îl rugase sã distrugã manuscrisul,

Sîrbu, din trufie, sau „iovie”, îl pãstreazã, devenind astfel o

probã din dosarul acuzãrii. Parabolei lui Iov, din anul al II-lea al

Jurnalului, i se adaugã cea a lui Sisif, semn cã autorul intenþioneazã

sã iniþieze un dialog „direct “ cu Divinitatea.

Privit comparativ cu opere similare din literatura noastrã

modernã, Jurnalul lui I.D. Sîrbu nu are nici rigoarea

maiorescianã, nici „minuþia” lui Sebastian, fiind mai degrabã

similar Jurnalului fericirii, al lui Steinhardt, sau Ocheanului

întors, de Radu Petrescu: aceeaºi luciditate nudã, aceeaºi fervoare

de a face, prin text, apologia eu-lui literar. Ego-ul lui I.D. Sârbu

este noocrat, utopic, controversat, construit pe principii

umanitariste, dar contrazis de esenþa unei societãþi acaparatoare.

Cu totul, Jurnalul rãmâne o „carte crudã”, dupã expresia lui

Mircea Mihãieº, un joc filosofic în care bufonul Gary intercaleazã

glume, gnome, micro-eseuri. Cu totul, Jurnalul este un „roman

de aventuri periculoase, un ocol al conºtiinþei în 800 de zile, o

cãlãtorie spre centrul Patriei”, cum, julesvernian, îl caracterizeazã

autorul.

Într-una din Povestirile petrilene, I.D. Sârbu relateazã cã într-

un sat din Roºia poposeºte ºarlatanul Lazarus. Sãtenii îl privesc

cu spaimã, dar ºi cu speranþa cã ce a promis va face - adicã va

învia morþii. În acest joc dintre magie ºi realitate, dintre

autoamãgire ºi tulburare, plaseazã simbolic I.D. Sârbu societatea

comunistã. Evident, atenþia ºi „mila” sa se îndreaptã cãtre fiinþele

neajutorate (simbolic). Spre finalul Jurnalului, ºi, evident, al

sfârºitului erei totalitariste, Candide cel lucid, mãrturiseºte cã:

„Vreau sã mor în þara mea”. Pãrea o aluzie la scriitorii expatriaþi,

dar ºi o metaforã: trãim cu toþii într-o carcerã universalã, într-o

subteranã, în termeni transmoderni, iar experienþa ne învaþã cã

nu putem supravieþui decât luând în derâdere orice fel de utopii,

asta pentru cã, faþã de neant, nu existã soluþie.

Din acest punct de vedere, Jurnalul lui I.D. Sârbu este o nouã

spovedanie pentru învinºi, ca sã-l parafrazãm pe Panait Istrati,

un spirit rãu ce ne macinã, de „douã mii de ani”, avântul.

Marian Nencescu

Coman Sova,

I.D. Sîrbu
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DIALOGURI CULTURALE LA KM 0

A consemnat Florentin Popescu

Ion Andreiþã s-a nãscut în ziua de 11 iunie 1939 (duminica, la ora 2 dupã amiazã) în comuna Perieþi, judeþul Olt, din pãrinþii români Marin Andreiþã (fiu de þãrani moºneni)
notar în comuna natalã, ºi Florica Preoteasa-Andreiþã (descendentã din neam de preoþi) pãstrãtoare de folclor autentic ºi gospodinã desãvârºitã.

Absolvent al Facultãþii de Filologie – Promoþia „George Cãlinescu”, 1963 – a lucrat ca ziarist (pãlmaº cu condeiul) timp de 40 de ani, împãrþiþi egal între „Scânteia tineretului” ºi „România
liberã”.  Cãsãtorit cu Lia-Maria Andreiþã (nãscutã Mihalã) diplomat (ministru consilier) ºi artist plastic (membrã a Uniunii Artiºtilor Plastici din România, Secþia Arte Decorative – Tapiserie).

Membru al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România; Membru al Federaþiei Internaþionale a Jurnaliºtilor; Membru al Uniunii Scriitorilor din România; Membru
de Onoare al Asociaþiei Canadiene a Scriitorilor Români; Senator al Academiei Internaþionale de Artã Modernã – Roma.

Într-o viaþã de om a publicat mai puþin decât ºi-ar fi dorit ºi mai mult decât ar fi trebuit.
Poezie: Minunea de a trãi, 1970; Terralupa (în englezã, hindi ºi sanscritã) Delhi-India, 1983; Mãsurând cu lacrima fiinþa ta, 1993; Dimineþile albe / Les matins blancs

(în românã ºi francezã),1999; Între douã bãtãi de aripã, 2003; Douãzeci ºi una de poezii (în limba greacã; traducãtor Hristos Ziatas), 2005; 101 poeme, 2010; În cãutarea
Sinelui, 2012; Din cântecele generaþiei mele (în antologia tradusã în limba greacã de Hristos Ziatas), 2012; Premio Verso Monte Santo, Premio (sovra)nazionale di Poesia
(antologie bilingvã), 2012; Linia lui Dumnezeu, 2014.

Prozã: Naturã vie cu baracã, 1983; O zi de toamnã, 1997; Toamnã târzie, 2012; Mãtura de pelin, 2015.
Publicisticã: Colegi de generaþie, 1979; Drumuri esenþiale, 1982; Vârsta care nu cunoaºte eclipsa, 1984; Secante la omenie, 1985; Cum se vede Þara la Români, 1986;

Praguri de bronz (în colaborare cu Lia-Maria Andreiþã)1987; Viaþã, drumuri, litere…, 2010; Viaþã, drumuri, litere…, 2013; Amprenta unui gând, 2018.
Cãrþi de cãlãtorie: Misterul Fluviului Galben, 1993; Scrisori pariziene, 2000; Cãlãtor la un capãt de lume, 2001; Scrisori italiene, 2004; Cãlãtor la un capãt de lume,

2012; Iubiri lângã Marele Zid (în colaborare cu Lia-Maria Andreiþã), 2017.
Traduceri: Supã de ginseng, anecdote ºi fabule chinezeºti (în colaborare cu Xu Wende ºi Lia-Maria Andreiþã)1990; Ochiul celãlalt, poezii de Hristos Ziatas (traducere din

limba greacã), 2007; Aiax, teatru, de Hristos Ziatas (tradusã în colaborare cu Olga Aravandinos) piesã interpretatã la Radio România Cultural de cãtre actriþa Maia Morgenstern,
în 2011; Cauza frumuseþii, 15 poeþi chinezi contemporani (în colaborare cu Xu Wende ºi Lia-Maria Andreiþã), 2015; Anecdote clasice chineze (în colaborare cu Xu Wende ºi
Lia-Maria Andreiþã), 2015.

Minunea de a fi, succintã antologie din creaþia scriitorului: poezie, prozã, publicisticã-eseu,2011.
Referinþe biobibliografice: Who‘s Who în România, 2002; Academia Românã, Dicþionarul General al Literaturii Române,2004; Dicþionarul scriitorilor români de azi, de

Boris Crãciun ºi Daniela Crãciun-Costin,2011; Lumini pe pânza timpului, de Gheorghe Puiu Rãducan,2012; Lauri pentru aleºii mei, de Ioan Barbu,2012; Trãind printre cãrþi, vol.
VI, de Marian Barbu,2012; Salonul cu portrete în peniþã, de Florentin Popescu, 2012, Scaunul electric I, II, III, de Nicolae Dan Fruntelatã,(I, 2015; II, 2016 ºi III, 2018), Eu v-
am citit pe toþi, de Florentin Popescu, 2019.

Distincþii: Premiul Naþional de Reportaj pentru tinerii ziariºti, oferit (în urma unui concurs) de cãtre Uniunea Ziariºtilor din România, 1968; Menþiune de Onoare –
Prozã, a revistei „Luceafãrul”, Bucureºti, 1975; Premiul ziarului Scânteia tineretului, pentru volumul „Drumuri esenþiale”, 1982; Grand Prix (Marele Premiu) – Diploma
ºi Cupa – la Concursul EUROPOESIE, 2001; Menþiune Specialã – Premio „Cordici – Poesia mistica e religiosa”, Italia, 2003; Diploma de Merit, acordatã de Uniunea
Scriitorilor din România – Asociaþia Scriitorilor Bucureºti, 2009; Diploma „Nichita Stãnescu”, a Societãþii Culturale Apollon, Urziceni-Ialomiþa, 2012; Trofeul „Cerurile
Oltului”, al Salonului Naþional de Literaturã ºi Artã „Rotonda Plopilor Aprinºi”, Râmnicu Vâlcea, 2012; Laureat al Concursului Internaþional de Poezie „Verso Monte
Santo”, Potenza Picena-Italia, 2012; Trofeul Cerurile Oltului, Salonul Naþional de Literaturã ºi Artã „Rotonda Plopilor Aprinºi”, Râmnicu Vâlcea, 2018; Diploma de
Excelenþã a Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România, Bucureºti, 2018; Diploma ºi Trofeul Marele Premiu pentru întreaga carierã jurnalisticã, la Concursul Uniunii

Ziariºtilor Profesioniºti din România pe anul 2018, Bucureºti, 2019. Cetãþean de Onoare al oraºului Slatina – Olt, 1993.

„ªi pãlmaºii cu condeiul au dreptul la neuitare,

nu-i aºa?” (I)

Seniorii literaturii noastre

Florentin Popescu: Ne cunoaºtem, ca sã zic aºa, de-o
viaþã ºi trebuie sã recunosc cã dintre toþi ziariºtii ºi
reporterii pe care i-am întâlnit/îi întâlnesc (ºi n-au fost/
nu sunt deloc puþini) eºti singurul care mi-a inspirat ºi-
mi inspirã întotdeauna un sentiment tonic, de tinereþe,
de entuziasm ºi încredere în lume ºi oameni. Faptul se
poate observa, de altfel, în mai toate cãrþile tale de
publicisticã. De unde atâta încredere în cuvântul scris,
cã de o moºtenire geneticã nu poate fi vorba, dat fiind
cã n-ai mai avut pe nimeni scriitor sau ziarist în familie?

Ion Andreiþã: Întrebare bunã, deºi întoarsã cam ca la
Ploieºti (ori Buzãu!) dar deschizãtoare de câmp larg
cercetãrii, cãutãrii, scormonelii, dovedirii. Aº spune, ca
mulþi alþii, luându-l martor pe Antoine de Saint Exupery:
„Eu vin din copilãria mea ca dintr-o þarã”. Un rãspuns
frumos, foarte frumos. Da, cu toþii suntem din copilãria
noastrã. Dar oricât de frumos, rãspunsul rãmâne
incomplet, dacã nu-i ataºãm câteva date inconfundabile,
specifice fiecãruia. ªi atunci trebuie sã spun, sã precizez,
sã dovedesc cã sunt român, îmi place sã cred bun român,
care-ºi iubeºte þara ºi oamenii ei chiar ºi atunci când
greºesc; oamenii, pentru cã patria nu greºeºte niciodatã.
Þãri putem avea mai multe, prin adopþie, dar patrie una
singurã: cea hãrãzitã de Dumnezeu. Aºadar, sunt român
care iubeºte România ºi pe români. Detaliind, se cuvine
sã subliniez cã m-am nãscut ºi am copilãrit într-un sat de
câmpie – comuna Perieþi din judeþul Olt – care ºi-a pus
pecetea asupra felului meu de a fi pentru toatã viaþa.

Dar sã continuãm sãpãturile ºi sã ne apropiem de
„moºtenirea geneticã”. Aceastã comunã, Perieþi, nu are
nimic comun cu o posibilã explicare prin substantivul
„pereþi”. (Ca, în parantezã fie spus, o comunã din judeþul
Ialomiþa, Pereþi, ce vine de la pereþii temeinic zidiþi spre
a face faþã vântoaselor de Bãrãgan – ºi care comunã ºi-a
adãugat trepta un „i”, devenitã/scrisã astãzi Perieþi).
Comuna mea natalã, Perieþi, vine din vechime. Atestatã
documentar din anul 1477, ea are un trecut mult mai
îndepãrtat; cu câteva veacuri înainte de aceastã datã. În
secolele IX-X, era situatã la circa doi kilometri spre
rãsãrit, într-o vale numitã ºi astãzi Valea Caselor sau Valea
cu Casele. Numele „Perieþi” s-a impus ceva mai târziu,
printr-o întâmplare, deopotrivã legendã ºi adevãr. (Cine
poate susþine cã legendele n-au fost la început
adevãruri?). Se zice cã pe aici, pânã încolo, în Câmpia
Boianului, hãlãduia ceata haiducului Eþu care, când era

urmãrit, se retrãgea pe aceste locuri, ascunzându-se într-
o pãdure în care erau foarte mulþi peri sãlbatici, deveniþi
pentru multã vreme reper ºi parolã. Veºti de mersul poterei
aflau de la þãranii din Valea cu Casele. Numai cã, în timp,
unii haiduci atraºi de codanele din Valea cu Casele ºi le-
au adus, neveste, în tabãrã. Au apãrut ºi copiii. La
pãrãsirea definitivã a taberei, cei cu neveste ºi copii nu i-
au mai urmat pe haiduci. Au rãmas aici, la „Perii lui Eþu”.
ªi astfel, treptat, de la Perii lui Eþu,
Perieþu, Perieþi – aºezarea (în care au
migrat ºi cei din Valea cu Casele) s-a
tot mãrit, devenind comuna cu
identitate în regulã: Perieþi, rãcoritã
de apa râuºorului Iminog (nume cu
origine misterioasã; cine o descoperã
are de la mine o ladã de bere la Boema
33). Se pune/îmi pun întrebarea: dând
din durdã, haiducii aceia ai lui Eþu,
n-or fi dat ºi din frunzã, ori din fluier,
cântece ºi poveºti despre viaþa ºi
isprãvile lor? Iatã un posibil rãspuns
la „moºtenirea geneticã”. ªi încã
ceva: eu sunt fiu de þãrani (cu un sac
de oseminte ale strãmoºilor mei în
spinare). Iar þãranii ãºtia fac parte,
vorba Poetului, dintr-o lume ce
gândea în basme ºi vorbea în poezii.
De aceea, în bunã parte din ceea ce
am scris m-am apropiat, m-am aplecat
cu multã pasiune ºi înþelegere, adesea
cu durere, faþã de consãtenii mei,
þãranii, ca fiu al lor, cãruia nu-i este indiferent ce se
întâmplã cu pãrinþii lui. Aº întârzia puþin asupra acestui
subiect, cam ignorat astãzi de presã. Mãrturisesc cã nu
prea mi-e clar ce se întâmplã cu þãranii României. Mai
exact, cu ceea ce se va întâmpla. Cãci ce s-a petrecut ºi se
petrece cu ei se cam ºtie, se cam vede. Ei, þãranii, au
început sã moarã încã de pe vremea „Moromeþilor” (lui
Marin Preda) pe care tãvãlugul comunisto-bolºevic i-a
scos din starea lor identitarã. I-a rupt de pãmântul lor,
care însemna viaþa lor. Cei mai mulþi au fost nevoiþi sã ia
drumul oraºului, cãtre o industrie în expansiune,
devenind navetiºti: adicã oameni care nu pleacã,
oameni care nu rãmân. Pentru cã puþini au acceptat sã se
stabileascã la oraº. Ceilalþi, refuzând celula de beton a

unui apartament, se întorceau în satul devenit dormitor
pentru o noapte. A venit eliberarea – Revoluþia din
Decembrie 1989 – ºi ce le-a adus? Puterea încearcã sã-i
mintã cu înapoierea pãmântului – fãcutã ºi asta cum s-a
fãcut: tot în bãtaie de joc – ºi o pensie nici de doamne-
ajutã. Iar pentru câte au îndurat, nu tu tractor ori alte
maºini – deºi, la bãgarea forþatã în colectiv, le-au fost
confiscate cãruþe, cai, boi, pluguri, tot. Un om minþit o

datã este greu sã-l mai minþi a doua oarã.
Darmite pe þãran. În sânul cãruia, alãturi
de bunãtate, se aflã toatã înþelepciunea
unui popor. Întoarcerea lor cãtre ei înºiºi
nu înseamnã doar sã li se scrie pe frunte
cuvântul fermier. Aceastã întoarcere
înseamnã o nouã durere: durerea unei
mutaþii. A unei re-naºteri. ªi, ºtiut este,
orice naºtere este însoþitã de cea mai mare
durere ºi mister din Univers.

Ei, ºi acum mã întreb: dacã veºnicia s-a
nãscut la sat (Blaga dixit) din viaþa ºi
lucrarea acestor pãlmaºi ai pãmântului, nu
se poate sã nu se afle acolo ºi un strop de
neuitare pentru pãlmaºii condeiului!?
Aºa cum ceva din spiritul lor, din harul lor
poetic/profetic trebuie sã se fi topit ceva
ºi-n urmaºi, chiar dacã „n-ai avut pe nimeni
scriitor sau ziarist în familie”. Sper astfel
sã închei un rãspuns cât mai complet la
prima ta întrebare.

F.P.: Ai scris ºi scrii poezii, prozã,
reportaj, tablete ºi multe altele. În care

dintre genuri ºi specii te simþi cel „mai acasã”? ªi de ce?
I.A.:La prima vedere, aº fi tentat sã-þi rãspund: În toate!

Dar meditând puþin, îmi dau seama cã nu merge aºa,
otova. Uite, vezi, pe muchia dintre sat ºi oraº, un om îºi
face o casã cu mai multe încãperi, ºi-ºi zice: asta-i odaia
mare, de sus, pentru oaspeþi deosebiþi, asta-i camera
pentru neamuri, asta-i odaia copiilor, asta-i odaia de ziua,
asta dormitorul, asta bucãtãria – ºi aºa mai departe. Apoi
se plimbã prin ele – ºi se simte bine în fiecare. Pentru
care sã opteze? ªi chiar dacã se simte bine în toate, nu în
toate stã aceeaºi cantitate de timp. Aºa ºi eu.

Urmare în numãrul viitor

Ion Andreiþã vãzut de
Marin Sorescu

Ion Andreitã,
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La un an dupã trecerea în eternitate a profesorului universitar, critic ºi istoric

literar Ion Dodu Bãlan, distinsa doamnã Elena Bãlan-Osiac i-a tipãrit
acestuia volumul intitulat Poezii alese (fãrã editurã, Bucureºti, 2019). Gestul
este cu atât mai binevenit cu cât autorul lui a fost ºi este acreditat în
continuare în literaturã mai puþin ca poet ºi mai mai mult ca deþinãtor al
virtuþilor amintite ceva mai sus, în plus adãugându-se ºi ipostaza de publicist
ºi eseist pe teme culturale de larg interes, domeniu în care I.D. Bãlan s-a
manifestat pânã în ultimele lui zile de viaþã.

Tributari unor prejudecãþi de care nu se lipsesc nici dupã aproape trei
decenii, unii comentatori ai vieþii literare de dupã 1990 l-au marginalizat
pe acest autor datoritã (ori mai exact spus din cauza) unor idei preconcepute,
dinafara esteticului. Faptul cã Ion Dodu Bãlan a ocupat în anii din urmã ai
comunismului poziþii ºi funcþii importante în aparatul de partid ºi de stat
nu înseamnã cã opera lui nu mai trebuie comentatã, evaluatã ºi pusã acolo
unde o impun valoarea ºi calitãþile ei. Cel puþin douã volume, apãrute
dupã anul amintit (Momente ale liricii româneºti, 2000 ºi Aºa a fost sã
fie…, 2014) meritau sã intre în vizorul cronicarilor. În treacãt fie spus, cel
de al doilea, scris la o cotã maximã a sinceritãþii, aduce mãrturii preþioase
privind mediile literare ºi în general universul biografic al scriitorului,
care a avut ce spune despre epoca contradictorie în care i-a fost dat sã
trãiascã, receptând nemijlocit, la prima mânã cum se zice, toate
convulsiunile ºi miºcãrile sociale, culturale, economice ale timpului.

Ion Dodu Bãlan, cãruia multe promoþii ale Filologiei bucureºtene au a-i
mulþumi pentru modul exemplar în care le-a deschis drumul cunoaºterii,
personaj controversat, dar unanim apreciat în mediile universitare ºi nu numai,
a fãcut parte din generaþia mai vechilor ardeleni care au venit la Bucureºti nu
numai cu dorinþa de a se instrui, ci ºi cu idealuri mai înalte – anume de a

contribui la propãºirea literelor ºi de a face cunoscute þãrii ºi lumii marile
valori ale þinuturilor noastre de peste munþi. Nu întâmplãtor a alcãtuit ediþii
ale marilor scriitori transilvãneni (monografii consacrate lui Octavian Goga
ºi Aron Cotruº sunt de referinþã în acest sens), le-a comentat opera ºi, pe cât i-
a stat în puteri, când a fost cazul i-a reintegrat în circuitul naþional.

Mai puþin cunoscutã, poezia lui Ion Dodu Bãlan era firesc sã se înscrie ºi ea
pe circuitul planurilor ºi proiectelor personale. De aceea, la o privire atentã,
vom observa cã, de fapt, „temele”, obsesiile ºi neliniºtile lui lirice au câteva
teme precumpãnitoare, ca la poeþii transilvãneni pe care i-a comentat: satul
rãmas în amintire, ca la Goga, nostalgia copilãriei ºi a locurilor natale, ca la
Cotruº, Coºbuc ºi alþii, speranþa de a-ºi gãsi o izbãvire prin cuvânt ºi literaturã,
dar mai ales prin poezie. În context citim într-o „Ars poetica”: „Dacã nu te
smulg din sufletul meu, Poezie/ dacã nu te scriu cu sângele ºi lacrima mea,/
dacã ritmul tãu nu e chiar pulsul inimii mele –/ … / dacã nu ai febra fãrã leac
a sufletului meu/ ªi credinþa ancestralã în Dumnezeu/ Dacã n-ai nimic din
toate acestea, ºi în plus/ Ceva din durerea lumii ce-a apus,/ ªtearsã de viscole,
furtuni ºi de ploi,/ Dacã vrei sã reînvii o lume de nevoi,/ Dacã nu admiþi
baladele ºi doinele cântate cu jale,/ Dacã nu porþi visele omenirii în poala
vorbelor tale/ Cum aducea mama, cândva, fructele de la vie,/ Cum ai putea fi
credibilã ºi umanã, Poezie?”.

Poetul traseazã în tuºe cenuºii chipul satului de azi, cu totul altul decât
era în copilãria lui: „Þãranii cu opinci ºi cu chimir/ S-au dus mai toþi în
cimitir/ ªi peste gropi uitate creºte ºtir, / Din florile grãdinii nu se zãreºte-
un fir// Satu-i pustiu ºi stã sã se dãrâme;/ Din case vechi au mai rãmas
fãrâme;/ Cocoºi bãtrâni prin iarbã catã râme,/ Doar cârpe zdrenþuite fluturã-
n vânt pe sârme.// Prin grajduri nu necheazã  niciun cal,/ ªi ei s-au dus în
cimitir, în deal,/ ªi nu-i prin curþi nici urmã de-animal,/ Ce triste-s toate
satele-n Ardeal” (Satul strãvechi). Dar ºi satul actual e la fel, de vreme ce
mai toþi tinerii ºi-au luat lumea în cap ºi s-au risipit prin þãri strãine în
cãutarea unui trai mai bun.

Înstrãinat el însuºi de sat, poetul continuã totuºi sã trãiascã un panteism
grefat pe nostalgia a ceea ce a pierdut pentru totdeauna. El se simte frate
cu „iarba deasã ºi bunã de coasã”, dar ºi cu grâul, cu viþa de vie, cu florile
ºi cu arborii fiindcã „aºa a fost sã fie”.

Solidar cu tristeþile ºi durerile neamului sãu, Ion Dodu Bãlan scrie o
poezie patrioticã de bunã ºi nobilã facturã, în care îºi aflã locul, deopotrivã,
trecutul ºi prezentul, bucuria ºi tristeþea, personalitatea celor care de-a
lungul istoriei s-au dovedit a fi iubitori de neam ºi de þarã, constructori
de frumos ºi temeinicie.

Pe un al doilea palier se aflã un ciclu de poezii dedicate mamei, din
care am desprins, între altele, aceste miºcãtoare versuri: „…Am strâns din
vie rodul,/ Bãiatul mamii drag,/ ªi ne-am umplut ºi podul/ Cum umpli un
desag./ Am strâns din câmp costreia/ ºi nucile din deal/ ºi-otava cea de-a
treia,/ crescutã sus pe deal/ … / sã vii un timp acasã/ sã-mpart cu tine
pâinea/ uscatã de pe masã,/ cãci toate sunt cum ºtii/ ºi toate-ar merge
bine/ dar rãu e, dragul mamii,/ cã nu te vãd pe tine/ decât prin ceþuri
grele/ în nopþile-mi pustii/ prin lacrimile multe/ cu care-þi cer sã vii.”
(Scrisoare de la mama).

Un întreg ciclu (Coloanele de susþinere ale sufletului meu) cuprinde
poezii de dragoste. Iatã o mostrã: „Spun astronomii/ Cã sunt miliarde de
stele pe cer/ Fãr-a ºti cã-n noaptea genelor tale/ Mai sunt încã douã.// În
zorii care ne spulberã visele/ Miliarde de stele se sting ºi pier/ Mai rãmân,
totuºi, douã.// Atunci pentru mine strãlucesc trei sori,/ Iar când Soarele-
soare se-ascunde sub nori/ ªi neguri se-abat pe cãrãrile lumii/ Ochii tãi
lumineazã întreg universul.” (Eroarea astronomilor). În Stâlpii istoriei ºi
ai veºniciei Ion Dodu Bãlan dedicã poeme unor mari personalitãþi ale
românilor: Decebal, ªtefan cel Mare, Iancu, Eminescu, Blaga, Nicolae
Grigorescu, Brâncuºi, Enescu ºi alþii.

Volumul de faþã vine sã completeze imaginea unui scriitor polivalent,
cãrturar patriot, a unui caracter ºi a unei conºtiinþe.
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Camelia Ardelean este o împãtimitã a poeziei cu formã fixã, ceea ce rãspunde nevoii poetei de

a-ºi struni într-un fel vitalitatea debordantã ºi bogãþia imagisticã de tip baroc. Ea practicã dezinvolt
atât sonetul de sorginte italo-provensalã, cât ºi pe cel de tip englezesc. În cartea de faþã (Anotimpurile
cuvântului, Editura StudIS, Iaºi, 2019), demarând cu un sonet ce portretizeazã, ca ºi-n Albatrosul
baudelairean, poetul neînþeles de contemporanii sãi printre care nu-ºi gãseºte locul, întâlnim un alt
sonet, ce ne poartã cu gândul la celebrul Veneþia al lui Mihai Eminescu. E vorba aici de o poveste
de dragoste pãtimaºã întâmplatã într-un oraº croat ºi, totodatã, port la Marea Adriaticã, Fiume,
analogia între aceastã iubire apusã ºi decorul lipsit de gloria de altãdatã arãtând întreaga mãiestrie
ºi virtuozitate a autoarei de a-ºi convinge cititorii de harul ei poetic deosebit: „Dac-ai uitat, iubite,
al meu nume,/ Sãpat cândva în cordul tãu cel drept/ (Ca o maree izbucnitã-n piept),/ Sã-þi aminteºti
de noaptea din Fiume!// Sub înspumatul dragostei concept,/ Ne-am conectat trãirile anume/ ªi
dezbrãcaþi de frâie ori cutume,/ Ne-am reunit misterele perfect.// Dar a rãmas pierduta fantezie/ O
goeletã fãrã de catarg/ (Pe care marea nu îl reînvie,// Chiar dacã vântul trâmbiþã în larg);/ Din
simþãmântul sub anestezie,/ Clepsidre arse clipele îºi sparg” (Dacã-ai uitat, iubite, al meu nume).

Poeta este o neliniºtitã, care cautã zilnic noul cu febrilitatea creatorului conºtient de valoarea sa:
„În mine-aleargã zilnic un ghepard,/ Ce-ºi sfâºie fãrã de milã prada;/ Când visul ºi abisu-n vene-
mi ard,/ Mã þine-n viaþã numai escapada” (În mine-aleargã zilnic un ghepard).

Camelia Ardelean scrie preponderent sonete de dragoste, o dragoste cel mai adesea tensionatã ºi
care s-a consumat, despãrþirea fiind una iremediabilã, din motive de incompatibilitate afectivã sau
din lipsã de comunicare în cadrul binomului erotic. Iubirea s-a desacralizat, în zilele noastre,
extrem de mult: „Iubirea frântã, scoasã la mezat,/ Învãluitã-n ceaþã purpurie,/ N-a fost un curcubeu,
ci surogat,/ Un tremur suferind de-anorexie.// În cuibul nostru – dom imaginar,/ Eram prinþesa
nopþilor de-argilã,/ Tu – Fãt-Frumos cu aripi de Icar;/ Ne-am rãtãcit busolele-n gherilã.// Pe
drumul aspru plin de cicatrici,/ Mai lumineazã doar un licurici...” (În trupul meu bolnav de lipsa
ta).

De observat, fie ºi în treacãt, ca o trãsãturã pertinentã a poetei, îndârjirea cu care asimileazã

elementele dinamice ale naturii pe care o interiorizeazã pânã la identificare cu ea, titlurile fiind mai
mult decât evidente în acest sens: În mine-aleargã zilnic un ghepard; Un roi de fluturi zboarã-n
mine; Prin mine trece-un glonþ de catifea etc. Pe aceastã idee generoasã, poeta brodeazã uneori
sonete întregi de o frumuseþe aparte: „Iubitule, mi-s ochii doi bulgãri de cometã/ Pãrtaºã la un
cosmos cu porþile de jad!/ Privirea suspendatã în vârf de baionetã/ Mi-e strigãtul de luptã, când
nori din tine cad.// Iubitule, prin roua cositã de pe gene/ Aº vrea câteodatã sã-mi împleteºti
poteci!/ În mine-aleargã ciute pe-un câmp de sânziene;/ Prin golul din ferestre te pregãteºti sã
pleci.// Tacit îmi înfloreºte izvorul de sub pleoape/ ªi-mi murmurã în iriºi ecouri de caval;/ Din
lacrimi cãprioare ezitã sã se-adape,/ Iar setea li se stinge-n þinutul abisal.// Iubite, vreau o mare de
fluturi pe retinã,/ Sub care primãvara de pleoape sã se þinã!...” (Izvorul de sub pleoape).

Poeta vorbeºte în sonetele sale despre tragismul destinului ºi al condiþiei umane precare prin
definiþie, despre dorul pricinuit de plecarea în lumea umbrelor a fiinþelor dragi ei, despre timpul
care nu iartã pe nimeni ºi nimic, despre spaima pe care i-o produc spaþiile carcerale ºi întunecoase,
despre beatitudinea reconfortantã pe care i-o pricinuiesc ploile de varã, despre trecutul care-l þine
pe om captiv în ghearele lui, din care nu va mai scãpa intact niciodatã, despre furtunile dezlãnþuite
apocaliptic, despre cãutarea zadarnicã a paradisului pierdut º.a.m.d. Are ºi momente când dã glas
utopiei pe care ºi-o viseazã cu ochii deschiºi: „Aº vrea sã smulg ades din pãsãri zborul,/ Din stele-
aº stoarce-agale bobi de cer;/ Aº aduna-ntr-un ghem Ecuatorul,/ Sã nu-mi mai fie gerul
temnicer!”(Îmi caut viaþa).

O temã frecventã în cartea de faþã este, cu siguranþã, cea a poetului ºi a poeziei. Poetul este, în
viziunea autoarei, o fiinþã vulnerabilã aici, pe pãmânt (Poetul e o cuºcã ambulantã; Aceºti poeþi cu
inimi cât un munte). Poeþii sunt însã, c-o vor sau nu, depozitarii memoriei colective ºi puterea lor
o poate echivala pe cea a forþelor naturii dezlãnþuite (Pãstrãm idei…). Uneori poeta se introspecteazã
cu acribie pe sine ºi se întreabã rãspicat de ce aºterne gânduri pe hârtie: „De ce sã-mi urlu patima-
n poeme,/ Sã-nduplec ploi ca sã anim copaci,/ S-atrag din întuneric anateme,// Sã-þi smulg din
iriºi foc atunci când taci,/ Sã inventez o varã mai devreme,/ Când ne privim prin lujerii opaci?
(Torent).

Pe parcursul lecturii sonetelor din prima ºi cea mai consistentã parte a volumului, întâlnim numeroase
versuri memorabile, aforistice, diamantine: „În mine-aleargã ciute pe-un câmp de sânziene” (Izvorul
de sub pleoape); „Prin mine trece-un glonþ de catifea” (Prin mine trece-un glonþ de catifea); „S-a
sinucis în matca ei iubirea” (Prizonieri în nopþi de porþelan); „Un lan de trestii înfloreºte-n mine”
(Un lan de trestii înfloreºte-n mine); „Aº vrea sã smulg ades din pãsãri zborul” (Îmi caut viaþa); „Un
vultur locuia cândva în mine” (Un vultur locuia cândva în mine) etc. Iar metaforele de tipul: „glezna
pãdurii”, „talpa lunii”, „marama naturii” etc. sunt la ordinea zilei în discursul poetic al talentatei ºi
sârguincioasei Camelia Ardelean. Distihurile finale ale sonetelor de tip shakespearean sunt de o rarã
profunzime gnomicã. Grija pentru rimele rare, nu o singurã datã nume proprii din mitologia universalã,
duce la efecte sonore savuroase de neuitat ºi ar merita doar ele un studiu separat. Poeta a avut grijã sã
explice aceºti termeni dupã fiecare poem în care au apãrut.

Demne de toatã atenþia se dovedesc ºi rondelurile din partea secundã a cãrþii. Ca specie de poezie
cu formã fixã, rondelul a fost cultivat cu predilecþie de parnasienii francezi din a doua jumãtate a
secolului al XIX-lea, fiind în chip strãlucit aclimatizat la noi de cãtre Alexandru Macedonski, al
cãrui volum avea sã aparã postum în anul 1925. Camelia Ardelean n-a uitat nicidecum lecþia
maestrului: „Suspinul frunzelor ce mor,/ Crestând poeme pe nervurã,/ Prin nopþi sãlbatice de
zgurã,/ Ce þin oftaturi sub zãvor,// Mã urmãreºte-n linul zbor/ Al versului în stare purã –/ Suspinul
frunzelor ce mor,/ Crestând poeme pe nervurã.// Cu gingãºie de cocor,/ Danseazã crengi în bãtãturã/
ºi fac uzanþã de „bravurã”,/ Când se dezbracã în decor.// Suspinul frunzelor ce mor…” (Rondelul
frunzelor ce mor).

Mai mult ca în sonete, poeta se simte în consonanþã cu natura înconjurãtoare ºi se întristeazã odatã
cu venirea toamnei, când florile se veºtejesc. Îi displac profund ploile reci, ca ºi verile de foc, stelele
care cad, pierderea libertãþii, inima grea de îndoieli ºi sentimentul irosirii zadarnice a timpului ce i-a
fost lãsat cu parcimonie omului în perindarea sa scurtã ºi, din pãcate, irepetabilã pe acest pãmânt.
Relaþiile dintre oameni, în general, ºi dintre îndrãgostiþi, în special, par sã se degradeze iremediabil,
iar lãcomia pãtimaºã a celor ce conduc lumea spre dezastru pare tot mai lipsitã de frontiere.

Prin cartea asupra cãreia ne-am permis sã zãbovim, Camelia Ardelean trece cu brio examenul de
poezie cu formã fixã, atât sonetele, cât ºi rondelurile ei meritând sã ilustreze oricând niºte antologii de
profil.

,

Poetul e o cuºcã
ambulantã

Ion Rosioru

Ion Dodu Bãlan,
poetul

Florentin Popescu
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Intrã Jean

Barbilian cu mâinile

adânc înfipte în

buzunarele pan-

talonilor din caºa

brumãrie, cu cãmaºa

cam mototol, des-

cheiatã la doi nasturi.

Îl preocupã ceva, e limpede. Calcã mai mult pe

gânduri, decât pe covorul din pluº roºu. Vãzându-

l apropiindu-se dinspre Palatul Telefoanelor, un

ospãtar s-a grãbit sã-i þinã uºa braseriei deschisã,

altfel distratul matematician, – ºi poet cum susþin

unii -, ar fi trecut direct prin sticla ei fãrã sã-ºi dea

seama. Totuºi, pe cei doi îi observã cu o clipire a

ochilor lui vag-înceþoºaþi, vag nedumeriþi.

– Sã trãieºti, nea Jeane, face Geo Bogza, deºi

între ei diferenþa de vârstã nu a contat niciodatã

prea mult.

– Mda... mormãie Jean Barbilian, proþãpindu-

se lângã masa lor. Voi aþi rãmas aici de asearã,

este? În transã cred, dupã scandalul dintre Cioran

ºi Eugen Ionescu, iar acum vã dregeþi cu ceai.

– Ce scandal, mon chere, care transã? Face

Ion Minulescu, tuºind discret în batista-i dantelatã.

Noi, tocmai ce am intrat. Uite, Bogza o þine una

ºi bunã cã rãzboiul face rãu la inspiraþie, cã

americanii s-ar putea sã ne arunce cu moloz în

cafea. Ei, cum e cu scandalul, cã înþelegem,

dumneata ºtii mai multe? Da’ ia loc, stai cu noi!

Barbilian îºi trage un scaun, se aºeazã. Dã ocol

mesei cu ochii lui înceþoºaþi, apoi izbucneºte:

– Dã-o dracului, nea Ioane! Iar ai ascuns bre

ºerveþelele? Eu pe ce mã-sa notez, dacã-mi vine?

Om bãtrân ºi fãrã maniere.

– Tu vorbeºti? Pãi la restaurant vii sã bei, sã

te conversezi, nu sã scrii dom’le.

Apare chelnerul cu ceaiurile, plus douã

baclavale. Matematicianul-poet se holbeazã la

ceºtile aburinde, la chestiile alea maronii ºi

unsuroase din farfurioare.

– Bã!? Voi aþi înebunit ori care-i treaba? V-a

spus doctorul cã daþi colþul ºi vã pregãtiþi

sufleteºte? Ce e cu piºoarca aia din ceºcuþe?

– Ceai.

– Gura! Chestiile alea cu nucã le luaþi la

pachet. Bãiete! Adã trei sute coniac Zarea ºi trei

cafele, cã-mi vin dracii!

– Mãi Jeane...

– Taci dom’le, n-auzi? Eu beau cu inºi întregi

la cap, nu cu niºte copii neînþãrcaþi. Ce mã

întrebarãþi adineauri? Aaa! Cum fu asearã cu

Cioran ºi cu Ionescu. Pãi, fu, cã ãstora nu le

ajunsese pizduiala la restaurantul Berlin de unde

veneau... ªi ce ºi-au zis dumnealor? Hai la Capºa

peste drum sã le stricãm ºi ãlora petrecerea. ªi au

venit, dom’le. Certându-se pe stradã ca nãrojii

au venit, ºi, sigur tot certându-se ar fi plecat dacã

nu se bãga Noica între ei.

– Pe ce chestie se certau?

– Aia, cã nici noi nu am prea înþeles. Adicã

eu, Bengeasca ºi nea Pamfil ªeicaru, cã eram

împreunã. Cioran spunea ceva despre limitã în

gândirea româneascã, despre ipocrizia religiei la

inºi care înghit fãrã sã mestece. Dramaturgul o

þinea pe-a lui, cã statul e prost aºezat pe temelii

vechi de când lumea, cã rãul l-am moºtenit din

Fanar, însã vina o purtãm noi cei care ne mulþumim

cu cât ni se dã, fãrã sã cerem mai mult. „Cui sã

cerem dom’le, o þinea langa Cioran. Nu auzi cã

limitele sunt în gena noastrã tradiþionalã? În

credulitatea care este apanajul leneviei?” „Tu

spui asta, bã, ãl mai leneº dintre toþi?” Unul, una,

altul, alta, numai ce-i vedem cã pun mâna,

Ionescu pe o solniþã, Cioran pe o sticlã goalã din

frapierã, gata sã-ºi dea în cap cu ele. Noica

ascultase fãrã sã intervinã de la masa lui, unde

bea cu Mircea Eliade, Când a vãzut cã-i groasã,

cã toatã lumea din local se ridicase în picioare

aºteptându-se la ce-i mai rãu, a sãrit între

combatanþi ca mâþa între vrãbii, rãcnind la ei cã

nu se face, cã se poate? Cum sã-ºi uite rezonul?

Uite, au speriat-o pe domniºoara Hortensia, care

între noi fie vorba... Cã, „ce dracu v-a apucat,

bã?”. În fine, Noica ºi Eliade l-au recuperat pe

Cioran, noi, recte eu, nea Pamfil ºi Hortensia pe

Eugen Ionescu, iar la masa rãmasã liberã între

cele douã ale noastre, s-a aºezat strategic un ins

de la Siguranþã, unul Sachelarie, pe care dracu’

ºtie cine îl chemase, tam nisam. Pe urmã

Bengeasca a început sã ne vorbeascã fãrã punct

ºi virgulã despre romanul la care tocmai lucra, sã

ne spunã cã ei îi repugnã violenþa de orice fel,

însã pentru roman asta era manã cereascã pânã

la urmã, fiindcã dumneaei scrie citadin.Vezi

Doamne, i-a suflat în pânze George Cãlinescu.

Bine cã nu se nimeriserã la Capºa Mateiu sau Ion

Pillat, cã ar fi fost vai de frunzele Hortensiei. Ori,

nici asta nu prea-i dusã la bisericã, ºtiþi. A-propos

de George Cãlinescu! Aþi auzit-o pe aia cu

Virgilicã?

– Parcã, dar povesteºte-ne-o tu în variantã

proprie, zice tuºind Minulescu. Cine nu-l ºtie pe

zurliul ãla? Oho, ce chelfãnealã i-a tras Berilã, ãl

de umbla cu Zavaidoc, pe Cãderea Bastiliei acum

vreun an la rugãmintea mea. Nu, cã nu mi-ar

plãcea puºlamaua, însã o corecþie merita. Îi gãsise

nod în þoale Paulinei, nevasta flaºnetarului de la

Podul Elefterie cu care mã aveam eu în tandreþuri.

Zii cu Cãlinescu!

– Încep abrupt, sã termin frumos, cã-i bunã.

Voi ºtiþi cã Arghezi nu-l înghite pe Cãlinescu.

– ªtim, dar asta nu ne face cu nimic mai bogaþi.

Zii mai departe.

– Cicã era Zgârcitu’ cu unii pe terasã la Cireºica,

unde beau bere. Berea o plãteau ãia, se-nþelege.

O halbã, douã, trei, începe nea Tudor sã prindã

goange. Sã vadã prin fustele femeilor, ca prin

ceaþã. Ãia, ºtiindu-l damblagiu ºi muieratic din

fire, „ia, nea Tudore, ia mai bea una”. Arghezi,

cum nu, „sã fie primit”. Trece Virgilicã pe partea

ailaltã a bulevardului, spre Ciºmigiu. Strigã

Arghezi la el, nebunul traverseazã ºuºaua, se

sprijinã-n gãrduleþul metalic. „Bã! Tu-l ºtii pe

George Cãlinescu?!” „Parcã-l ºtiu, da’ nu-l þin

minte” face nebunul, hlizindu-se. „Bã! Uite, îþi

dau trei poli þie, chem o birjã te duci la poarta

ãluia ºi-l înjuri de neam. Dacã-i neam cu maicã-

sa, de maicã-sa îl înjuri. Bine?” „Bine, dom’le.”

Iese Arghezi pe trotuar, îi dã polii lui Virgilicã,

opreºte o birjã ce tocmai trecea ºi-i zice

muscalului o adresã: „La Foiºorul de Foc, strada

cutare, numãrul cutare, îl duci pe dumnealui”.

Plãteºte, revine la masã. Virgilicã ajunge la Foiºor,

birjarul îl depune fix la adresa indicatã, apoi

pleacã într-ale lui. Ãla se apropie de gardul

adrisantului ºi prinde a striga peste: „Dom’

Cãlinescu! Dom’ Cãlinescu!” Tot strigând aºa,

la poartã se repede mai întâi un cãþel cât o

gãmãlie, cu ochii ieºiþi din cap, hãmãind de mama

focului. Apoi, pe o scarã exterioarã , care la nevoie

putea fi trasã în sus, coboarã de la etajul casei

însuºi proprietarul. E-n halat verzuliu matlasat,

papuci din pâslã olandezã, iar pe cap are un fes

galben cum e dovleacul de Dãbuleni. Vine spre

poartã înhãþând din mers potaia care nu mai tace,

strângând-o la piept. „Ce vrei mã?” zice

recunoscându-l pe Virgilicã. „Dom’ Cãlinescu, io

te trimit în pizda mã-tii, dacã sunteþi cumva rude”

zice râzând puºlamaua. Potaia din braþele onor-

criticului, sã turbeze, nu alta. Fãcea ca toþi dracii,

dând sã sarã peste poartã, parcã pe ea o înjurase

ãla. „Cumetre, io îl bag în pizda mã-sii pe ãl’ de

te-a trimis, fie cã e ori nu, rudã cu ºteoarfa aia –

face liniºtit Cãlinescu – iar pe tine, na, sã mã þii

minte!” ªi, zdrang! Îi aruncã ãluia câinele în cap.

Javra se propteºte cu picioarele dindãrãt în gulerul

lui Virgilicã, iar cu boticul lui, numai colþi ca acul

ºi plin de bale puturoase, prinde a-l molfãi

gospodãreºte de pe unde apucã. Nas, urechi,

obraji, mã rog, pânã sã-l desprindã nenorocitul

din carnea lui ºi sã-l arunce înapoi peste gard,

faþa îi aratã ca o pãtlãgea strivitã sub roþile

tramvaiului. ªase luni nu a mai ieºit ãla afarã la

lume. Ce credeþi?! Cât despre nea Tudor ºi

inamicul lui de la Foiºor, a rãmas tot aºa. Tare mã

tem cã o sã rãmânã ºi pe mai departe. Ei?

– Eu cred aºa, face Minulescu pe gânduri.

Duºmãnia între scriitori e ca haina ponositã pe

un om deºtept. Parcã una de lux pe un prost, nu

deranjeazã aºa tare. Cineva sugera, mai în glumã

mai în serios, sã fie otrãviþi scriitorii, sã li se

stârpeascã sãmânþa. Da’ parcã poþi ºti? Tot acel

„cineva” a retractat zicând cã-i degeaba osteneala,

cã ãºtia rãsar la loc din nimic, din piatrã seacã.

Cel mai bine e sã nu te pui cu ei. Dã-i dracului!

Sã-þi vezi de ale tale.

Brusc localul prinde a tremura încet, aproape

insesizabil, miºcându-se lent din podele pânã-n

grinzi, pe fondul unui huruit înfundat ce vine

tocmai din rãrunchii pãmântului. Jean Barbilian

priveºte tulbure spre paharele cu coniac Zarea din

care nimeni nu bãuse încã, apoi jur împrejur la

lumea ce prindea sã umple braseria.

– Ce a fost asta?

– Mai nimic, nu te speria! Face Ion Minulescu

tuºind în batista lui. Bombardeazã americanii

Ploieºtiul. Rafinãriile. Cum ziceam, ei cu ale lor,

noi...

 D’ALE  CAPªEI

Mihai Antonescu

– fragment din romanul în lucru „UGU – Comisarul de Fier” –
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POEZIE ROMÂNEASCÃ LA KM 0

Mihai Merticaru

Sonetul celei unice

Pe viaþã purtãtori de suferinþi,

ne vindecãm în zile de iubire,

mereu dupã-o reþetã de neºtire,

ºi unul celuilalt ne suntem sfinþi.

Doar pentru celãlalt suntem nãscuþi,

cum, pentru mare, veºnic, pescãruºii,

ºi-n faþa celuilalt, ca-n pragul uºii

de mãnãstire, devenim doi muþi.

Mã las definitiv visat de tine,

mã joc de-a moartea ºi mi-e-aºa de bine,

ne risipim adesea în plãceri

ºi-n mâine ne-adunãm din ce-am fost ieri,

simþind cã altfel iarna care vine

va-ncepe chiar în toiu-acestei veri...

Sonetul sufletului tãu

Þi-e sufletul, de ieri, aºa fierbinte:

sã-mi spui, de ºtii, pe unde l-ai gãsit,

cã-al meu de la un timp m-a pãrãsit

ºi i-au rãmas doar urmele-n cuvinte!

De mine sã-ncetezi de-acum sã suferi,

cã nu te chem sã vii decât când tac,

zbãtându-mã ca apa unui lac

când, la un ceas divin, viseazã nuferi!

Când la cules de suflete-o sã pleci,

dã lumea la o parte, ca sã treci

ºi fii numai de mine privegheatã,

la ea renunþã pentru-ntâia datã,

ºi chiar de-n suflet o sã-þi fac poteci,

te lasã doar de mine colindatã!

Sonetul ultimelor zile

de iubire

Priveºte-mi-le, dar sã nu te miri,

ci mai degrabã-nchinã-te ºi-nvaþã

sã þi-l aduci pe Dumnezeu în viaþã,

cã zilele mi-s negre ºi subþiri!

Prin lume trec ca printr-un câmp de rugi,

cu sufletul zgâriat ºi plin de sânge,

nu te opri cu mine, nu mã plânge,

de trebuie, schimbã-þi paºii ºi-apoi fugi!

Ni s-a slãbit iubirea la cheutoare

sau ba e râu bolnav, ba e vâltoare?

Al celuilalt suntem ºi-ai nimãnui,

flamânzi o viaþã ºi-un minut sãtui

de timpul ce ucide, dar nu doare,

ºi asta poþi lui Dumnezeu sã-i spui...

Sonetul neprihãnirii

N-avem nici vieþi, nici umbre paralele,

cã în iubire strâns ne-am contopit,

la nopþi ºi zile, când ne-am potrivit,

ºi pe vecii le-am nituit cu stele.

Ascultã macii cum împuºcã grâul,

te fã cu el pãrtaº la chin ºi plângi,

ºi mutã-þi dreapta-n locul mâinii stângi,

cum face, când îºi schimbã vadul, râul!

Sã nu mã iei în braþe, cã mã-aprinzi,

n-ai vieþi cât sufletul sã mi-l cuprinzi!

Cum doar cu trupul trupu-mi poþi pricepe,

þi-aduc un pat de maci, la noapte, de pe

câmpia-n care-þi place sã te-ntinzi,

neprihãnitã, sã te pot începe...

Sonetul aceleiaºi de acolo

Când ochii-n lipsa ta mi se usucã

ºi-mi pâlpâie lumina în priviri,

sã-i înþelegi, deloc sã nu te miri,

cãci altfel dimineaþa nu-i apucã!

Sã-ajungi cât mai e timp, grãbeºte-þi pasul,

cu sufletu-þi pre sufletu-mi cãlcând,

ºi pânã-la ziuã, orele-ºi târând,

voi asculta în piept bãtându-mi ceasul!

Când zorii cu-ntunericul se-ngânã,

de vii, îmi creºte ºi a treia mânã,

cu care fac numai atât cât ºtiu:

sã îþi adun, precum argintul viu,

scame de trup, ce-n pat o sã rãmânã,

ºi câte-un fir de suflet argintiu...

Sonetul cãtre o zeiþã

Ca rana, luna creºte, orice-ai zice,

eclipsele dau roatã-n jurul ei

ca îngerii în jurul unor zei,

când noaptea-n cer e ca o cicatrice.

Îþi împrumut, sã vii la mine, drumul,

tu dã-mi, din paºii tãi, câþiva, la schimb,

ca sã-mi ajungã sufletu-mi sã-l plimb

prin tine, cã þi-s flacãrã, mi-eºti fumul!

Iubeºte-mã, hai, foloseºte-þi harul

de a-i trece inimii, prin piept, hotarul,

ºi-a te ascunde înãuntrul ei

ca îngerii în trupuri de femei!

Te-ntoarce-aºa cum ai plecat, fi-mi darul

ajuns târziu, demult trimis de zei!

Sonetul risipirii

Cum dupã voce ºtiu de mã iubeºti,

orice bãrbat, de te-ar iubi, n-o ºtie,

cã vorba þi-e din puf de pãpãdie,

în gura ta, când numele-mi rosteºti.

Te-aud ca-n vis, oriunde te-ai afla,

de parcã m-ai striga într-o fântânã,

ºi numele, azi, ni se þin de mânã,

cã ne simþim legaþi ca-un nu ºi-un da.

De nu-i nectar în flori, adio miere!

Mã plimbi prin ochi ºi sufãr de mistere,

ºi de la lunã-nvãþ, deºi nu-þi spun,

spre dimineaþã-n pat cum sã te-adun,

din aºternut, cu trup fãrã putere,

cã-arãþi ca dupã un divin taifun...

Sonetul celei de neînlocuit

Sã te cuprind cu braþele-amândouã

mi-e mai uºor decât sã urc în cer,

ºi ca sã mor de tine mi-e lejer,

precum, de soare, unui bob de rouã.

Femei duium în lume-s, dar din toate,

vulcan mocnind în mine mi-eºti doar tu, 

ºi-n lipãrele verii-þi fac iglu,

cât sã întrec mãsura se mai poate...

Nu-mi poate fi iubirea mãsuratã,

dar simt cã-adânc în mine e-mplântatã;

mi-e ranã uneori, dar mi-e ºi scut

ºi-n tine, cât te am de strãbãtut,

o simt trecând ca-un vis ce se dilatã,

din nou, precum Lumina de-nceput...

RONDELUL

SENECTUÞII

Pãmântul mã trage a-mbrãþiºare,

Focul abia mai mocneºte sub spuzã,

Cãrarea-i ºerpuitoare, confuzã,

O umbrã mã invitã spre izvoare.

Lumina zilei e tot mai difuzã,

Simt cã sunt þintã luatã-n cãtare,

Pãmântul mã trage a-mbrãþiºare,

Focul abia mai mocneºte sub spuzã.

Timpu-ºi desãvârºeºte-a sa lucrare,

Alege la întâmplare ºi acuzã,

Muza e mofturoasã ºi mofluzã,

În zare, un mare semn de întrebare,

Pãmântul mã trage a-mbrãþiºare.

RONDELUL

POETULUI

L-ai fãcut, Doamne, fãrã pic

de noroc,

Dar l-ai înzestrat cu aripi celeste,

S-ajungã pe cele înalte creste

Când pieptu-i se frãmântã ca apa

în scoc.

L-ai aruncat în genuni ºi tempeste,

L-ai condamnat la un prelung

soliloc,

L-ai fãcut, Doamne, fãrã pic

         de noroc,

Dar l-ai înzestrat cu aripi celeste.

Pretutindeni, reuºeºte fãrã loc,

Asta este o dedemult poveste,

Poet nefericit, acesta este,

Cu verbul cãlit ºi oþelit în foc,

Fãcut de Tine, Doamne,

     fãrã noroc.

RONDELUL

AMURGULUI

Amurgul ne împresoarã hoþeºte

Cu cohorte de umbre infernale

ªi nemãrginite spectre venale,

Întunericul se înstãpâneºte.

Ne apasã mohoreli autumnale,

Orizontul nu se mai desluºeºte,

Amurgul ne împresoarã hoþeºte

Cu cohorte de umbre infernale.

Blestemul hiperbolic se lãþeºte,

Se-nalþã-n fantomatice spirale,

Ne-ntoarce-n realitãþi primordiale,

Neºansa rânjeºte diavoleºte,

Amurgul ne împresoarã hoþeºte.

RONDELUL

UNEI HIMERE

Întâlnirea noastrã n-a fost sã fie

Când eu te aºteptam ºi tu mã visai,

ªi eu te vedeam sub chip de Loreley

Învârtejitã într-o feerie.

Cu halouri de ambre mã îmbãtai,

Speranþa-mi era toatã frenezie,

Dar iubirea noastrã n-a fost sã fie

Când eu te aºteptam ºi tu mã visai.

În zare te vedeam icoanã vie

ªi, în juru-þi, verde grãdinã de rai,

Aproape te simþeam pe când nu erai.

Ne-am tot cãutat o veºnicie,

Dar iubirea noastrã n-a fost sã fie.

RONDELUL

TRANZIÞIEI (I)

Mergând dinspre haos înspre

niciunde,

Te-nvârþi într-un cerc fãrã ieºire,

Fãrã punct de pornire ºi sosire,

Iar þinta-i miºcãtoare ºi s-ascunde.

La tot pasul, semne de ocolire

Printre prãpãstii ºi zone imunde,

Presãrate-ntre haos ºi niciunde,

Ce te-nvârt într-un cerc fãrã ieºire.

Drumurile sunt miºcãtoare unde

Plutind pe linia de prãbuºire

Între paraginã ºi pustiire,

Halucinaþii ºi bezne profunde,

Cotind dinspre haos spre niciunde.

RONDELUL

TRANZIÞIEI (II)

De veacuri tot ninge cu lungi

aºteptãri,

Cu temeri ºi speranþe colorate,

Ca, într-un final, sã þi se arate

Cã te îndrepþi spre înceþoºate zãri,

Cã toate drumurile-þi sunt barate

ªi-þi fulgerã prin gând mii de întrebãri

Despre ninsorile cu lungi aºteptãri,

Cu temeri ºi speranþe colorate.

La crepusculul unei iluminãri,

Zãreºti filigranul unei erate

ªi-al atâtor nãzuinþe furate,

Te-nvãluie aburul unei turbãri,

Cã de veacuri ninge cu lungi aºteptãri.

Dan Rotaru
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FERESTRE

Nobel Prize - 2012

Titus Vîjeu

Cu exact ºapte decenii

mai înainte ca la Stockholm
sã fie anunþat noul laureat
Nobel, chinezul Mo Yan,
Lucian Blaga scria în Religie
ºi spirit (editura Dacia
Traiana, Sibiu -1942) cã
„spiritul chinez este
dominat de propriile sale
linii de forþã, de propriile
sale valori, ceea ce înseamnã
cã e cel puþin pretenþios sã

speri cã-l poþi cuprinde în lumina unor pretinse valori,
care pentru spiritul însuºi, la care el se referea, sunt de-a
dreptul contravalori”.

Pentru occidentali aceastã mare culturã orientalã
reprezintã un cod greu de descifrat. Înþelepciunea
popularã ºi filosofia puse în circulaþie de marii gânditori
chinezi, caligrafia unicã ºi pictura atât de graþioasã,
literatura atât de bogatã în limbajele ei (pentru noi
oarecum secrete) au dezvoltat un interes aparte al lumii
moderne faþã de „fructul oprit” al Asiei. ªi chiar dacã
într-una din cãrþile dinastiei Quin gãsim aceste versuri:

„Din þãri depãrtate scrisoarea
De þãri depãrtate va scrie:
Cei despãrþiþi de zãri depãrtate
Împreunã nicând n-or sã fie”,

noi europenii n-am obosit sã descifrãm o lume atât de
coezivã în globul ei de cristal încât nici pãsãrile cerului
nu o pot pãtrunde, cu speranþa unor mari revelaþii. De
altfel, în finalul acelui mare roman numit Visul din
pavilionul roºu [existent ºi în românã graþie sinologului
Ileana Hogea Veliºcu ºi regretatului poet hunedorean Iv
Martinovici (editura Univers -1985)] existã o discuþie
între cãlugãrul daoist Kong Kong ºi „domnul Cao
Xueqin”, autorul ce asistã la revolta monahului când
aflã cã totul se petrece în imaginaþia scriitorului:

« –Înseamnã cã totul nu-i decât o plãsmuire! – a strigat
el. Nici autorul, nici cel care a copiat-o, nici cel ce o
citeºte nu va ºti dacã-s adevãrate ori nu întâmplãrile care
þes aceastã poveste. Nu-i decât o nãscocire sub impulsul
unei stãri de nespusã încântare.

Mai târziu, ajungând în alte mâini ºi tot în alte mâini,
cititorii i-au adãugat în încheiere aceste versuri, voind
astfel sã întregeascã poate gândul celui care a scris
„Povestea pietrei nestemate”:

Povestea a ajuns la capãtul tristeþii,
Durerea în cuvânt s-a-nscris cu modestie –
Totul s-a-ntâmplat precum un vis al nopþii,
Doar visul amuþeºte de-amara nerozie!...»
Geniul ficþiunii chineze, întemeiat pe simbolul

dragonului ºi pe faptele acestuia, devenite mit fondator
este azi binecunoscut în lumea modernã care poate
descoperi în pasajul final din Visul din pavilionul de
aur devansarea cu aproape trei sute de ani a teoriei
„operei deschise”(opera aperta) a lui Umberto Eco.

Iar unul dintre cei mai talentaþi scriitori de astãzi ai
Chinei, aflaþi în acest tulburãtor mecanism ficþional este
laureatul din 2012 al Premiului Nobel pentru literaturã.
Mo Yan (pseudonimul lui Guan Muoye, nãscut în 1955)
care înseamnã în chinezã: „Nu vreau sã vorbesc” sau
prin parafrazã „Cel care tace” a impresionat juriul prin

„realismul halucinant în care se-mbinã poveºti populare,
istorie ºi contemporaneitate”. Interesant e faptul cã scriitorul,
care fusese nevoit sã abandoneze gimnaziul din pricina
revoluþiei culturale declanºatã la ordinele lui Mao-tze-dun,
cu efecte dramatice asupra evoluþiei politico-economice a
þãrii avea sã fie „recuperat” de Armata Popularã Chinezã
care l-a îndrumat spre Academia sa de Artã ºi Literaturã,
încurajându-i tânãrului ofiþer înclinaþiile literare. Dupã mai
multe apariþii în diverse reviste literare, Mo Yan se afirmã în
forþã o datã cu publicarea în 1987 a
marelui sãu roman Honggaoliang
(Sorgul roºu), transpus din chinezã ºi la
noi de cãtre un sinolog ce i se va dovedi
fidel traducãtor, Dinu Luca.

Mãrturia scriitorului de pe pagina de
gardã a cãrþii poate stârni nedumeriri:
„Prin scrierea aceasta solemn invoc
duhurile eroice ºi duhurile nedreptãþite
ce rãtãcesc prin lanurile de sorg roºu
aprins de-acasã, cele fãrã margini ºi fãrã
de hotare. Vã sunt nevrednic urmaº.
Sunt gata sã-mi smulg inima marinatã-
n sos de soia, s-o tai felii ºi s-o pun în
trei vase, pe care sã le rânduiesc în
lanurile de sorg. Luaþi-le-n seamã ºi
înfruptaþi-vã! Înfruptaþi-vã!”

Pentru occidental o astfel de propunere poate pãrea
stranie prin caracterul ei insolit, prin oferirea inimii
„marinatã-n sos de soia” spiritelor tutelare. Nu e vorba,
desigur, de un ciudat exerciþiu culinar. Existã în „biblia
chinezeascã” numitã Yi Jing (Cartea schimbãrilor),
acumulare de înþelepciuni de-a lungul mileniilor, începând
cu zorii primei împãrãþii a legendarului Fu Yi, un capitol
intitulat Yi (Hrãnire) în care se afirmã cã „cerul ºi pãmântul
hrãnesc zece mii de lucruri. Sfinþii îi hrãnesc pe virtuoºi,
dar ºi pe cei zece mii de oameni” ce reprezintã de fapt
întreaga omenire. Prin gestul sãu, Mo Yan întoarce
duhurilor ancestrale hrana inimii sale, sub forma unui
sacrificiu cãtre sacralitate. Pornind de la dureroasa invazie
japonezã a Chinei din anii ’30 ai secolului trecut soldatã
cu milioane de morþi ºi cu o rezistenþã popularã înaripatã
tocmai de prezenþa în conºtiinþa naþiunii a unor „duhuri”
ce animã sufletele, Mo Yan creeazã o imagine tulburãtoare
a unei lumi bântuite de crime, de foamete ºi de nesiguranþa
zilei de mâine, o lume arhaicã într-un secol modern simþind
tot timpul cã salvarea ei vine din trecut ºi nu din viitor.

Copilul narator ce trãieºte înconjurat de sorgul roºu al
þinutului Gaomi din nord-vest va fi martorul atrocitãþilor
istoriei ºi al schimbãrilor politice, reprezentate de
înlocuirea plantei protectoare a viselor sale de cãtre
„ºuvoaiele revoluþiei” care avea sã-l înlocuiascã cu sorgul
hibrid „cu paie mici, tulpini groase, frunze dese, scãldat
pe tot corpul într-o pudrã albã ºi cu spicele lungi cât
cozile de câine”.

Schimbarea violentã a lumii conduce aºadar la
înlocuirea unui simbol sacru cu unul derivat dintr-o
ideologie partinicã. Ce-ar mai fi de sperat?

Rãmâne doar cãutarea „la sud de Muntele Calului Alb
ºi de Râul Negru” al ultimului fir de „sorg roºu pur”.

Mo Yan ne oferã spectacolul unei lumi încendiate de
rãzboaie ºi revoluþii. Dar ºi de poveste, una cu o
combustie uluitoare.

Cartea i-a oferit unui talentat regizor de film, Zhan
Yimou (considerat a fi alãturi de Cheng Taige „stegarul
celei de-a cincea generaþii de cineaºti chinezi”, generaþie
ce a schimbat fundamental imaginea artei
cinematografice a Chinei) prilejul unei adaptãri pentru
ecran care i-a adus Ursul de Aur la Berlinada din
1988.Iubirea frumoasei þãrãnci Dai-Fenglian pentru
banditul Yu Zhan ce conduce rezistenþa împotriva
ocupanþilor niponi, însoþitã de ritualuri strãvechi ºi
procedee vrãjitoreºti se desfãºoarã sub semnul acelui
talisman reprezentat de sorgul roºu înfãþiºat de Mo Yan
drept „totem glorios ºi simbol tradiþional al þinutului
Gaomi din nord-est”.

Aceeaºi densitate simbolicã se regãseºte în
Shengsi Pilao (Obosit de viaþã, obosit de moarte -
2006) al cãrui titlu este extras dintr-o înþelepciune
budistã („Oboseala de viaþã, oboseala de moarte /
Din lãcomie ºi dorinþe se iscã. / Împuþinând
dorinþele, fãrã fãptuire, / Trupul ºi inima în largul
lor au sã fie.”)

Romanul începe, ca-n piesele shakespeareane,
cu un tablou al personajelor (dramatis personae),
în frunte cu Ximen Nao (al cãrui nume e frumos
tãlmãcit de Dinu Luca prin „Ximen Tãrãboi”),
proprietar de pãmânt care, împuºcat fiind în timpul
acþiunii de colectivizare a agriculturii chineze se
întoarce printre cei vii sub felurite înfãþiºãri (nu
întâmplãtor suntem întâmpinaþi la lecturã de citatul
budist!): mãgar, taur, porc, câine, maimuþã el se va

reîntrupa în copilul Lan Qiansui („Lan O-mie-de-ani”) a
cãrui poveste – aflãm din ultimul rând al masivului roman
de peste ºapte sute de pagini – „începe la 1ianuarie
1950"...

Cu doar trei luni în urmã, la 1 octombrie 1949 Mao-tze-
dun proclamase în piaþa Tian-an-men noua Republicã
Popularã chinezã, angajând þara aceasta imensã pe drumul
unor transformãri sociale de anvergurã, menite s-o scoatã
din eºafodajul ei feudal. În ipostazele sale animaliere Ximen
„Tãrãboi” de cândva doar vede ce se întâmplã cu intrarea
forþatã în cooperative agricole a încãpãþânaþilor þãrani
supuºi presiunilor miliþiei ºi activiºtilor locali de partid;
þãrani care, un deceniu mai târziu vor suporta cealaltã belea
a istoriei contemporane a Chinei. E vorba de Cãrticica Roºie
cuprinzând învãþãturile marelui lider de la Beijing ºi care
va sta la baza „revoluþiei culturale” soldatã cu milioane de
destine frânte.

Tot ceea ce vãd animalele în care se aflã sufletul lui
„Tãrãboi” va fi povestit de copilul cu cap uriaº ºi cu „o
memorie extrem de precisã ºi abilitãþi lingvistice de
geniu” încât îºi va merita denumirea de „pruncul
secolului”.

În afara acestor capodopere, existã în limba românã
(editura Humanitas, colecþia „Raftul Denisei”) alte câteva
traduceri menite sã contribuie la cunoaºterea în adâncime a
scriitorului chinez. E vorba de cele zece povestiri din
Femeia cu buchetul de flori... conþinând subtile sondãri
ale psihologiei feminine, de Broaºte – unde sub forma unui
epistolar e pusã în discuþie politica demograficã a „copilului
unic” ce a marcat milioane de familii chineze ºi de romanul
Baladele usturoiului din Paradis în care este înfãþiºatã o
revoltã þãrãneascã a cultivatorilor de usturoi dintr-un judeþ
chinezesc botezat – cum altfel? – Paradis...

Cãrþi ce confirmã faptul cã „imaginaþia fertilã” a
scriitorului se bizuie întotdeauna pe niºte fapte de viaþã
care, trecute prin retortele închipuirii, sunt restituite
cititorilor sub forma unor poveºti miraculoase.

MO  YAN

George Theodor Popescu
Gillian

(Editura Rawex Coms, Bucureºti, 2019)

„Un experiment de «dezâmblânzire» a realului, lãsat
intenþionat «neterminat» spre a-i împlini autorului

dorinþa de tainã fãrã sfârºit.”

Autografe
în premierã

Literaturã la purtãtor

Lipsa apetitului pentru lecturã ºi analfabetismul

ce se întinde ca o plagã în toatã þara l-au îngrijorat

ºi pe cunoscutul desenator Ion Barbu, care a avut

o idee interesantã, deºi, la prima vedere ar putea

pãrea nãstruºnicã: sã deschidã o expoziþie cu

obiecte de îmbrãcãminte pe care sã scrie mici

citate din opera lui I.D. Sârbu. Astfel, nu îndeajuns

de cunoscutul eseist de la Petrila va fi prezent –

prin piese unicat! – cu citate pe tricouri, pãlãrii,

pelerine, haine ºi chiar pe lenjerie intimã.

Gestul artistului (a cãrui expoziþie este

deschisã la Hunedoara în lunile august ºi

septembrie a.c.) este cu atât mai lãudabil cu când

fondurile care se vor strânge din vânzarea

exponatelor vor fi donate casei memoriale „I.D.

Sârbu” de la Petrila.

Florentin Popescu
Ce mai fac gâzele, brotãceii ºi
scaieþii, domnule Topîrceanu?

(Editura Semne, Bucureºti, 2019)

„Într-o zi mi-a venit ciudata idee de a conversa imaginar
cu autorul Baladelor vesele ºi triste ºi a ieºit o carte, o
ficþiune în marginea adevãrului. Luaþi-o ca pe un
exerciþiu de admiraþie sau, cum ar zice unii critici literari

mai scorþoºi, ca pe un metatext”.
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POEZIE UNIVERSALÃ LA KM 0

Eugenio Montale

OASE DE SEPIE

Nu ne cere cuvântul ce-ar mãrgini-mprejur
sufletul nostru inform, ºi-n litere de foc
l-ar arãta, lucind ca în mijloc
de câmp prãfos ºofranul fãrã nimic în jur.

Ah omul care merge liniºtit
cu alþii ºi cu sine amic,
de umbra-i nepãsându-i când canicula
o-ntipãreºte-n zidul scorojit.

Nu ne cere formula ce lumi poate deschide
cel mult silabe strâmbe, sau rãsucite ghem.
Atâta doar putem, în vorbe aride,
sã-þi spunem: ce nu suntem, ce nu vrem.

*  *  *

Sã treci miezul zilei pal, cuminte
lângã zidul de grãdini, fierbinte
sã auzi prin ghimpi ºi spinii sterpi
zvâcnet de mierle, ºuier de ºerpi.

Pe mãzãriche sau în glia spartã
sã stai la pânda roºilor furnici
când se adunã ca sã se despartã
deasupra unor moviliþe mici.

Prin frunze sã zãreºti în palpitare
departe cum sticlesc solzii de mare
pe când se-nalþã tainic scârþâit
de greieri chei cu cap teºit.

ªi pãºind sub soarele-orbitor
sã-nþelegi cu tristã uluire
cã întreaga viaþã, chinul ei
mers sunt, lângã zid, ocolitor,
cu, de cioburi, sus, un ºir subþire.

*  *  *

Nu te ascunde-n umbra
desiºului verde de stuf
ca ºoimul ce se-arunca
fulgerând în zãduf.

Ora-i sã ieºi din stufãriºul care,
plãpând, pare s-adoarmã
ºi sã priveºti la formele
vieþii-n fãrâmiþare.

Ne miºcãm printr-o pulbere finã
de-un cenuºiu de perlã, ce vibreazã
în strãluciri care ne-ntinã
ochii ºi-un pic ne desfibreazã.

Totuºi, o simþi, în joc de-aride unde
ce-s leneºe-n ora stânjenitoare
n-aruncãm în vârtejiri afunde
vieþile noastre hoinare.

Cum stâncile acelea, uneori,
par sã se destrame, topite
într-un pãienjeniº de nori;
ºi sufletele noastre pârjolite,

în care arde amãgirea
o vatrã de cenuºã plinã,
se pierd în limpezimea
a tot ce e sigur: luminã.

*  *  *

(1896-1981)

Pentru K.

Îþi regândesc surâsul, ºi-i pentru mine-o apã limpede
zãritã din întâmplare printre pietriºul prunduit,
oglindã firavã în care iedera ºi-ar privi corimbii;
ºi peste toate-mbrãþiºarea albului cer liniºtit.

Aceasta îmi e amintirea; ºi n-aº ºti sã-þi spun þie, van,
dacã prin chipul tãu se-aratã liber un duh nevinovat,
sau dacã eºti din rãtãciþii pe care al lumii rãu i-a extenuat
ducând cu sine suferinþa de parcã-ar fi un talisman.

Dar pot sã-þi spun, anume, cã mult gândita-þi efigie
cufundã-ncruntarea ciudatã în valuri de calm auster,
ºi cã înfãþiºarea ta pãtrunde în memoria-mi cenuºie
netã precum e vârful unui tânãr palmier…

*  *  *

Viaþa mea, eu nu-þi cer linii clare
nici chipuri plauzibile-ori posesii.
Acelaºi gust, în goana ta nebunã,
au miere ºi pelin.

Inima ce de zvâcnete nu ºtie
arareori în zguduiri tresare.
Aºa rãsunã poate din senin
un foc de puºcã tras dinspre câmpie.

*  *  *

Floarea-soarelui adu-mi-o s-o rãsãdesc
în þãrna mea arsã de sãrãturã,
ca sã-ºi arate toatã ziua oglinzii albãstruiul ceresc
neliniºtea din galbena-i fãpturã.

Spre limpezime tind cele întunecate,
se epuizeazã corpurile-n unduire
de culori: acestea-n muzicã. Risipirea
e întâmplarea-ntâi între-ntâmplate.

Adu-mi tu planta care ne înclinã
unde þâºnesc bãlaie transparenþe
ºi-evaporã viaþa ca esenþã;
dã-mi floarea-soarelui înnebunitã de luminã.

*  *  *

Cu-al vieþii rãu ades m-am întâlnit:
era râu gâtuit ce clocoteºte,
era o frunzã ce se rãsuceºte
uscatã, era calul prãvãlit.

Bine n-am cunoscut, decât minunea
’ntredeschizând divina Indiferenþã:
era statuia calmã-n somnolenþã
de-amiazi, norul, ºi ºoimul în înãlþimi zvârlit.

*  *  *

Tot ce-aþi ºtiut din mine
a fost doar o spoialã,
veºmântul alb ce vine
pe omeneasca noastrã nimerealã.

ªi peste lance suie
albastrul liniºtit;
cerul senin se-ncuie-n
sigil pecetluit.

Poate era, ciudatã,
în viaþa mea, schimbare,
aprinsã, în sãpare,
brazdã-n veci ne-arãtatã.

Rãmase-aceastã coajã
adevãrata-mi fire;
focul ce nu se-nmoaie
a fost pentru mine: neºtire.

De-o umbrã vedeþi cã se-aþine,
nu-i umbrã – atât sunt eu, doar.
Puteare-aº s-o smulg de la mine,
lãsându-v-o-n dar.

*  *  *

PORTOVENERE

Iese-acolo Tritonul
din undele ce ling
pragul unui creºtin
templu, iar ceasu-aproape
e vechi. Orice-ndoialã
e dusã-aici de mânã
ca o prietenã copilã.

Nimeni nu se priveºte,
nu-ºi dã ascultare sie.
Acolo eºti la origini
ºi-a hotãrî-i prostie:
vei pleca mai târziu
un chip sã-þi iei ºi þie.

*  *  *

ªtiu ora-n care chipul cel mai de nepãtruns
e strãbãtut de o grimasã crudã:
s-a dezvelit o clipã un chin ce sta ascuns.
Nu vede-aceasta lumea mergând pe bulevard.

Cuvinte, voi, muºcãtura tainicã în zadar
o trãdaþi, vântul ce-n inimã suflã.
Dreptate are acela care tace.
Cântecul ce suspinã este un cânt de pace.

*  *  *

Glorie a întinsei amiezi
când sub copaci nu-s umbre aruncate,
ºi când din ce în ce toate le vezi,
de prea luminã, strãlucind roºcate.

Soarele, sus, – ºi un prundiº arid.
Ziua mea, aºadar, nici cã s-a dus:
ora cea mai frumoasã e dincolo de zid,
pe care îl închide în tencuit apus.

Zãduf, în jur; un pescãruº se-ndurã
peste un rest de viaþã, în coborâre linã.
Ploaia cea bunã este dincolo de cãldurã,
în aºteptare-i însã bucuria deplinã.

*  *  *

Ajunsã fericire, pentru tine
cãlcãm tãiº de lamã.
Eºti pentru ochi un tremur de luminã,
pentru picior, gheaþã ce-abia se þine;
cin’te iubeºte nu te bage-n seamã.

Dacã ajungi în inimi copleºite
în tristeþe ºi le-ncingi, þi-e dimineaþa
tulburãtoare, dulce, cum cuiburile-n streaºinã lipite.
Însã nimic nu-mpacã mogâldeaþa
ce mingea printre case ºi-o trimite.

*  *  *

Stufãriºul împunge din panaºe
cãtre senina boltã neîmpãienjenitã:
grãdina însetatã iveºte crengi þepoase
peste împrejmuire,-n cãldura-ncremenitã.

Urcã spre cer o orã de zãbavã
din marea ca de scrum.
Copac de nori sus peste ape-n slavã
creºte,-apoi cade fãurit din fum.

Absento, cum lipseºti aici pe plaja
ce, fãrã tine, lentã se consumã;
departe eºti, ºi totul ca prin vrajã
afarã dã din brazdã, piere-n brumã.

*  *  *

Poate-ntr-o dimineaþã prin aerul sticlos,
arid, întors, vedea-voi miracolul activ:
nimicul îndãrãtu-mi, golul cãscat în jos
în spatele-mi, cu spaimã de beþiv.

Ca pe-un ecran, pe urmã, s-or aduna-ntrecut
copaci, coline, case, într-un spectacol desuet.
Dar prea târziu va fi: eu voi pleca tãcut
printre oamenii care nu vãd, cu-al meu secret.

Traducere din limba italiana de Marian Papahagi
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PATRIMONIU

Epoca interbelicã ºi

Mircea Eliade

Lucian Blaga

Într-un timp de efervescenþã lingvisticã ºi

istoriograficã, cum a fost acela al ªcoalei Ardelene, ai

cãrei reprezentanþi mai aveau ºi atât de pronunþate

înclinãri filosofice, s-ar putea proiecta figura unui

gânditor mai speculativ în felul sãu, decât au fost toþi

despre a cãror existenþã ºtim. Ni-l putem închipui

concentrat, de unul singur, asupra altor taine ale limbii

în general. Ar fi fost cu putinþã atunci un gânditor

nãstruºnic care sã conceapã un mit mai amplu, plin de

semnificaþii nerostite, mai adânci, ºi dotat cu o filosofie

sau chiar cu o teologie a limbii.

Acest gânditor ar fi putut sã vorbeascã astfel:

Toate lucrurile au fost mai întâi „numite” de Dumnezeu, cãci numai prin „numire”

ele s-au fãcut. Încã o datã apoi a mai dat câte un nume lucrurilor ºi Adam.

Numele sau cuvintele cu care Dumnezeu a numit lucrurile nu ne sunt cunoscute.

Cu cuvintele divine omul ar putea, rostindu-le doar, sã creeze dupã dorinþã toate

lucrurile.

Limbile omeneºti, câte sunt, sunt rezultatul unui proces de degradare ºi de

desfigurare. Ele vin din a doua numire iniþialã a tuturor lucrurilor, din limba lui

Adam. Din limba aceasta a lui Adam se pãstreazã în toate limbile câte ceva ºi în

fiecare altceva. Limba puternicã ºi de început a lui Adam s-a pierdut, precum se ºtie,

în val-vârtejul celor petrecute la turnul Babilonului. Cãzând pradã semeþiei ºi

pãcatului, oamenii au voit sã înfrunte orice hotãrâre viitoare a lui Dumnezeu, ºi

chiar pedeapsa cu un nou potop. Ei au încercat sã zideascã turnul. Dumnezeu le-a

încurcat însã putinþa de a se mai înþelege unul cu altul. Limbile, câte s-au ivit, dupã

risipirea oamenilor pe tot pãmântul, sunt deci din pedeapsã pentru semeþia ºi pãcatele

pãmântenilor. Acest blestem a apãsat asupra limbilor pânã în clipa când sfântul Duh,

coborând în chipul limbilor de foc, a trimis pe toþi apostolii sã vorbeascã noroadelor.

Prin aceasta limbile, ridicate de sub blestem, s-au sfinþit din nou. Ele au devenit

veºmânt cu adevãrat vrednic de a îmbrãca vestea cea bunã despre întruparea lui

Dumnezeu pe pãmânt. De la sfinþirea limbilor prin sfântul Duh, fiecare seminþie de

oameni a dobândit dreptul de a-ºi iubi limba sa mai presus de orice.

Iatã un mit care legitimeazã mulþimea limbilor omeneºti. Gânditorul nostru a pus

în acest mit – oareºicare teologie. Dar el a mai pus în acest mit ºi multã filosofie

lucifericã ºi gânduri uzurpatoare.

Gândul cu care el a pornit la drum, a fost de a reconstitui din limbile omeneºti însãºi

limba divinã, cuvintele cu care Dumnezeu a fãcut la începuturi toate lucrurile. Aceasta

era intenþia lucifericã a gânditorului nostru, care se desprindea tocmai din beznele

evului mediu. El pornea la drum sã afle într-un fel cuvintele cu cari Dumnezeu a fãcut

lumea. El se purta cu nãdejdea drãceascã, sã ajungã în stãpânirea Cuvintelor originare

ºi sã dobândeascã astfel puteri creatoare neomeneºti. Toate iscodirile i-au fost zadarnice,

desigur. Gânditorul nostru îºi încuviinþa însã convingerea cã în limba de la început, a

lui Adam, ca ºi în toate limbile omeneºti, ce au ieºit din încurcãtura babilonicã, s-ar

gãsi unele scântei ºi rãsfrângeri din puterea ce au avut-o cuvintele lui Dumnezeu. Ar

exista, altfel spus, în fiecare limbã vorbitã de oameni, Cuvinte de Vrajã, cuvinte ce au

darul de a se întrupa într-un fel singure, sau cel puþin cuvinte ce dau iluzia unei

supreme întruchipãri. La fiece neam de oameni se ivesc poeþi ºi sfinþi ºi gânditori, cari

ºtiu sã aleagã, din limba seminþiei lor, cuvintele de vraje ºi de putere, cari mai rãsfrâng

sau mai îngânã limba lui Dumnezeu. Lucreazã, din adâncul lor demonic, în sufletul

acestor poeþi ºi sfinþi ºi gânditori, nãzuinþa secretã ºi uzurpatoare, de a iscodi cuvintele

cu care Dumnezeu a fãcut tot ce este. Ei plãsmuiesc ºi înfãptuiesc prin cuvinte de

vraje. Cântecul lor e faptã. Faptele lor sunt cântece. Nu încape îndoialã cã ispita de

care poeþii, sfinþii ºi gânditorii sunt încercaþi de a dezvãli, de a ,,descoperi” chiar

Cuvintele dumnezeieºti, este „drãceascã”. Dar se pare cã fãrã oareºicare „drãcie” cele

mai frumoase ºi mai minunate lucrãri omeneºti – nu s-ar înfãptui.

* * *

Începuturile mele stau sub semnul unei fabuloase absenþe a cuvântului. Urmele

acelei tãceri iniþiale le caut însã în zadar în amintire. Despre neobiºnuita înfiinþare

a graiului meu aveam sã primesc o înºirare de ºtiri numai târziu, de la Mama ºi de la

fraþii mei mai rãsãriþi. Aflai atunci cã în cei dintâi ani ai copilãriei mele cuvântul

meu nu era — cuvânt. Cuvântul meu nu semãna cu nimic. Nici mãcar cu o stângace

dibuire pe la marginile sunetului, cu atât mai puþin cu o prefigurare a unei rostiri

articulate. Adevãrat e, pe de altã parte, cã muþenia mea plutea oarecum în echivoc ºi

nu îndeplinea chiar în toate privinþele condiþiile unei reale muþenii, cãci lumina cu

care ochii mei rãspundeau la întrebãri ºi îndemnuri era poate mai vie ºi mai

înþelegãtoare decât la alþi copii, iar urechea mea, ispititã de cei din preajmã, se

dovedea totdeauna fãrã scãderi.

Cuvinte

originare
CINEVA A SPUS cã „izvorul poeziei este sentimentul

profund al inexprimabilului”. Nu este deloc în intenþia

noastrã de a face o analizã a substanþei ºi originei poeziei,

dar trebuind sã vorbim despre inspiraþie, nu se poate sã nu

luãm în consideraþie, chiar de la început, acest sentiment

profund al inexprimabilului. Într-adevãr, ceea ce constituie farmecul, am spune chiar

magia poeziei – ºi ceea ce provoacã acea emoþie esteticã atât de cunoscutã ºi de

contagioasã este tocmai aceastã miraculoasã realizare: a exprima inexprimabilul, a

traduce stãri de suflet intraductibile ºi, mai ales, a crea nuanþe ºi sentimente nediferenþiate

în conºtiinþa cotidianã.

Este foarte greu de spus în ceea ce constã propriu zis inspiraþia. ªi este atât de greu

tocmai pentru cã este un fapt sufletesc iraþional, o tensiune mai mult decât o stare; o

obsesie mai mult decât o conºtiinþã. S-a apropiat poezia de religie ºi experienþa poeticã

de experienþa misticã, tocmai pentru cã ambele aceste activitãþi depãºesc sfera

raþionalului, sunt alimentate de viaþa sufleteascã iraþionalã ºi sunt dirijate de iraþional.

Dar acest cuvânt, iraþional, nu înseamnã haos, întuneric, contradicþie. Înseamnã cã

depãºeºte numai legile dialecticei raþionale, deºi are ºi el alte legi, tot atât de justificate

ºi poate tot atât de riguroase.

Vedeþi cã de câte ori încercãm a ne apropia de înþelesul cuvântului inspiraþie ºi încercãm

a discuta aceastã activitate sufleteascã – suntem nevoiþi sã vorbim ºi despre poezie.

Inspiraþia, însã, este mai puþin – ºi în acelaºi timp mai mult – decât poezia. Inspiraþia este

numai explozia iniþialã, elementul dinamic al unei creaþii poetice. Poezia se realizeazã

tocmai ca sã consume, sã anihileze, sã formuleze, acea stare turbure, de suspensie ºi de

nerãbdare, de neliniºte ºi de speranþã, care este inspiraþia. Dar creaþia însãºi a unei opere

poetice depãºeºte de cele mai multe ori simplul impuls al inspiraþiei. Poezia trebuie sã se

supunã unor legi inerente ei, cari oricît ar fi de deosebite de celelalte legi ale noastre, nu

sunt totuºi mai puþin legi. Una din ele, ºi cea mai riguroasã, este aceea de a fi întodeauna

supusã frumosului. O poezie trebuie neapãrat sã provoace o emoþie esteticã, dupã cum o

teoremã trebuie neapãrat sã demonstreze un adevãr geometric. Oricare ar fi emoþia esteticã

pe care ne-o sugereazã, oricare ar fi mijloacele prin care o sugereazã – orice poezie este

supusã totuºi acestei legi a frumosului.

Ce este frumosul este iarãºi foarte greu de spus, dar toþi ºtim cã el îºi are legile lui, pe

cari dacã nu le putem traduce în termeni raþionali ºi nu le putem demonstra aºa cum se

demonstreazã legile raþionale – le intuim totuºi fiecare dintre noi, unii mai puþin perfect,

este drept – ºi atunci admirãm ºi poezia proastã alãturi de cea bunã – iar alþii perfect – ºi

atunci ºtim sã distingem între o poezie bunã ºi una proastã sau mediocrã. Cea mai bunã

justificare a canoanelor poeziei – canoane cari, repetãm, nu pot fi scrise nici demonstrate

este tocmai faptul cã orice om cu o educaþie normalã ºi o sensibilitate normalã poate

aprecia o poezie perfectã ºi poate respinge una proastã. Existã anumite reguli ascunse

cãrora trebuie sã te supui, cu sau fãrã ºtiinþã, chiar ºi în cea mai inspiratã creaþie poeticã.

ªi acum, ca sã ne reîntoarcem la inspiraþie, repetãm cã sentimentul acesta depãºeºte

poezia. Existã inspiraþie în toate sferele vieþii sufleteºti. Spuneam cã inspiraþia este mai

mult o tensiune decât o stare, un imbold cãtre creaþie, cãtre realizare, cãtre fapt. Nu mai

vorbim de inspiraþia religioasã, de profeþi ºi de mistici, de cuvintele sfinþilor ºi

misionarilor – cãci acest fel de inspiraþie a fost adesea comparat cu tensiunea, neliniºtea

ºi aºteptarea care precede orice creaþie poeticã.

Inspiraþia îndeamnã totdeauna spre creaþie, spre realizare organicã ºi plenarã. Este în

acest sentiment al inspiraþiei o libertate ºi o bucurie a libertãþii care nu se mai regãseºte

în opera odatã împlinitã. De aceea spuneam cã inspiraþia reprezintã însuºi principiul

libertãþii, al jocului liber, al creaþiei dupã bunul plac ºi pentru propria bucurie – pe când

poezia, odatã începutã, se supune fatal unor legi inerente ei, pe cari creatorul trebuie sã

le respecte cu riscul de a rata întreaga bucatã.

Dacã ne-am încumeta sã facem comparaþii – în domeniul acesta atât de dificil al

iraþionalului sufletesc – am spune cã inspiraþia este asemenea unei ape care porneºte la

vale, care este liberã sã-ºi aleagã matca; dar odatã matca aleasã, odatã poezia începutã,

apele trebuie sã curgã pe drumul ales. Cu alte cuvinte, poezia intrã sub stãpânirea unor

anumite legi de îndatã ce începe sã ia fiinþã, sã se realizeze. Dar înainte de întruparea ei

în ritm ºi în cuvinte, adicã în timpul acelei tensiuni turbure ºi neliniºtite, care psihologic

vorbind, constituie însãºi inspiraþia – creatorul este liber sã-ºi aleagã forma pe care o

vrea, matca pe care o doreºte.

Ne aflãm, în poezie, într-un domeniu foarte delicat, al libertãþii ºi al submiterii. Ceea

ce alimenteazã activitatea poeticã este fãrã îndoialã bucuria creaþiei, a împlinirii unor

sentimente informe ºi neconstante din suflet; bucuria de a fi liber ºi armonios, de a înãlþa

ºi lumina anumite intuiþii obscure, bucuria pe care o dãruieºte ºi jocul ºi cântecul. De

aceea spunem cã se poate apropia – spiritual vorbind, nu estetic – poezia de magie, de

farmec ºi incantaþie. În creaþia poeticã, elementul dinamic ºi primordial îl constituie

tocmai ceea ce se numeºte inspiraþia ºi care este o tensiune cãtre împlinire cãtre actualizare

ºi bucurie. Bucuria pe care o dãruieºte creaþia poeticã – asemenea bucuriei oricãrei alte

creaþii artistice se explicã, psihologiceºte, tocmai prin faptul realizãrii, al împlinirii. Se

pune capãt unei tensiuni, unei intuiþii obscure, prin creaþie, prin realizare, prin întrupare.

Inspiraþia



1111111111

Bucureºtiul literar ºi artistic,  Anul IX, nr. 8-9 (95-96), august-septembrie 2019

PATRIMONIU

marile ei personalitãþi (II)

Þ

Emil Cioran
Petre Tutea, ,

Concepþia teoreticã

a lui Mircea Eliade

Mircea Eliade, prin „gândirea misticã”, are privilegiul

suveranitãþii spirituale, aici, prin rãdãcina ei

transcendentã, opusã „suveranitãþii raþiunii ºi deciziilor

izvorând din ea”, fiind iluzorii, prin captivitatea omului

autonom în naturã. A gândi religios înseamnã a depãºi social-istoricul, a ieºi din

câmpul dialectic al intereselor, a vedea sediul, natura ºi funcþiunea mântuitoare a

adevãrului. Consecvenþa este posibilã prin situarea misticã în supranatural, adicã

înþelegerea dogmaticã a omului integral, pulverizat suprasensibil, în lumea plãsmuitã

de aceastã „fãpturã muºcatã de inimã de ºarpele demiurgiei” (Nae Ionescu). Eliberarea

omului de constrângerile sociale ºi naturale, de neliniºtile existenþiale produse de

jocul între finit ºi infinit, între viaþã ºi moarte, înseamnã depãºirea socialului ºi

individualului, tensiunea lor permanentã, prin acceptarea sacrului supraordonat insului

ºi corpului social, care rãtãcesc în cãutarea solidaritãþii prezenþilor ºi generaþiilor.

„Armonia este prestabilitã prin creaþie” (Leibniz), acest „determinism propriu-zis”

fiind înlocuit de strania desfãºurare istoricã a „omului demiurg”, miºcat în timp ºi-n

spaþiu de iluziile stãpânirii autonome a naturii ºi societãþii, autodesãvârºirii ºi

autosalvãrii. ªtiinþele, artele ºi tehnicile existenþei unei singure lumi, cea de aici, l-au

dus în starea de „animal raþional, muritor, bolnav ºi trist”, care, cãutând scãparea, aflã

însingurarea ºi neantul. În acest climat sufocant al lumii moderne, poziþia misticã a lui

Mircea Eliade, singura soluþie a ieºirii din impas, l-a situat printre vârfurile strãlucite

ale generaþiei lui, impasul fiind starea cãutãtorului redus la un joc aporetic, miºcat

între dezgust ºi bucurii iluzorii, lãsându-se înghiþit de timp.

Umanism, materialism, existenþialism, antropocentrism, cosmocentrism, naturalism,

istorism, scientism, tehnologism, psihologism, biologism, individualism, colectivism,

conservatorism, tradiþionalism, solidarism, structuralism, sincronism, raþionalism,

empirism, criticism, evoluþionism, matematism, fenomenologie, logicism, dialecticã

sunt termenii „importanþi” a acestei lumi a spiritului inexplicativ, explicaþia fiind

esenþialmente teocentricã, aparþinând sferei realului, termenii de mai sus ai omului

autonom fiind fetiºuri ale limbajului convenþional. Am citit pe cortina „Teatrului

mare” din Moscova o simbolicã expresie pitagoreicã a dramei europeanului modern:

1789, 1905, 1917 – genealogia istoricã a acestui om înecat în timp.

Omul doreºte sã cunoascã adevãrul, sã înfãptuiascã binele ºi sã îmbrace totul

frumos, miºcându-se între concret ºi ideal, între posibil ºi imposibil. Completitudinea

þine de ideal, iar religia, morala, ºtiinþa, arta ºi tehnica, prin complexitatea lor modernã

þin de corpul social bine organizat, fiindcã nu orice structurã poate favoriza

desfãºurarea lor. Singura dimensiune a existenþei indisolubil legatã de individ este

mântuirea. Poziþia misticã platonico-creºtinã îmbracã lumea lui Mircea Eliade. Încerc

s-o formulez schematic, dar nu în sens kantian, fiindcã „unitatea ºi multiplicitatea,

întregul ºi partea”, nu pot fi acordate imanentist, „relaþiile legate de structura

categorialã a intelectului ºi de desfãºurarea experienþei în timp ºi-n spaþiu sunt

formale”, unitãþile fiind transcendente în esenþã.

Am mai spus cã Mircea Eliade este atitudinal întreg în orice înfãptuire, prin

conºtiinþa teoreticã, distingându-se astfel de scriitorii români din vremea lui. 1.

Modurile cunoaºterii: – inspiraþia („delir inspirat de zei, cãruia îi datorãm tot ce este

mai bun”) (Platon, Fedru, trad. de M. Chauvet); – cãutarea (sârguinþa produsã de

curiozitate ºi nevoie, urmãtoare paradisului pierdut); – creaþia (înfumurarea creaturii,

ale cãrei plãsmuiri þin de vocaþia ei, datã ca ºi lumea care-i premerge ºi-n care

acþioneazã); – descoperirea (aflarea prin cãutare, sau din întâmplare, a unui lucru,

descifrarea unui „presupus mister”, cu ignorarea inspiraþiei); – invenþia (plãsmuire

închipuitã a creaturii, în tehnicã ºi artã, marcatã de înfumurarea ºi ignorarea

menþionatã). Afarã de inspiraþie ºi vocaþie, termenii arãtaþi mai sus sunt fetiºuri. 2.

Treptele cunoaºterii, vãzute de sus în jos: – ontologicul (ideea ca adevãr, ca real); –

logicul (conceptul ca reflectare a ideii, unitatea conceptului fiind „esenþial-platonicã”

(Simmel), altfel o formã convenþionalã peste un mozaic de imagini, sau reprezentãri);

– aparentul (cosmosul ºi pãrþile lui, în care stãpâneºte orânduitor Marea Unitate

transcendentã, ca-n monadologia lui Leibniz); – psihologicul (trãirea integralã a

concretului, suprasensibilului ºi supranaturalului, la niveluri diferite); – suflet ºi

corp (armonie prestabilitã ºi unire eternã, viaþa ºi moartea aparþinând jocului

aparenþelor, depãºit prin redempþiune ºi înviere). 3. Cunoaºterea vãzutã de jos în

sus: – concept formal; – mozaic de imagini ºi reprezentãri; – multiplicitatea lumii

sensibile; – modelul logic-matematic este formal, deducþia fiind legatã de subiectul

cunoscãtor, ca ºi inducþia; la scarã umanã întâlnim ipoteza, confirmarea experimentalã,

tehnicã ºi practicã, comoditatea mintalã, gratuitatea ºi eroarea. Termenii acestei

scheme exprimã structura conºtiinþei teoretice a gânditorului mistic Mircea Eliade,

prezentã ºi-n opera lui literarã.

Tot mai mult mã conving cã omul este un animal

nefericit, abandonat în lume, silit sã-ºi gãseascã o modalitate

proprie de viaþã, aºa cum natura n-a mai cunoscut înaintea

lui. De pe urma aºa-zisei lui libertãþi suferã mai mult decât

dupã cel mai mare prizonierat posibil în existenþa naturalã.

ªi atunci nu mã mir de ce omul ajunge uneori sã invidieze o

floare sau o altã plantã. A voi sã trãieºti ca o plantã, sã creºti înrãdãcinat, înflorind ºi

uscându-te sub soare, în cea mai deplinã inconºtienþã, a dori sã fii o parte intimã din

fecunditatea pãmântului, o expresie anonimã a cursului vieþii, este a fi disperat de rosturile

ºi sensul omenirii. ªi de ce sã nu schimb cu o floare? Cunosc ce înseamnã a fi om, a avea

idealuri ºi a trãi în istorie. Ce mai pot aºtepta de la asemenea realitãþi? Este desigur mare

lucru a fi om; încerci una dintre cele mai serioase tragedii, o dramã aproape monumentalã,

cãci a fi om înseamnã a vieþui într-o ordine de existenþã cu totul nouã, mai complicatã ºi

mai dramaticã decât cea naturalã. Din ce scobori de la om înspre natura neanimatã,

intensitatea fenomenului dramatic scade treptat pânã la a deveni nulã. Omul tinde tot mai

mult sã ia monopolul dramei ºi al suferinþei din lume. De aceea mântuirea este pentru el o

problemã atât de arzãtoare ºi de insolubilã. Nu pot avea mândria cã sunt om, fiindcã am

trãit acest fenomen pânã în rãdãcini. Numai aceia care n-au vieþuit cu mare intensitate

acest fenomen se mai pot mândri cã sunt oameni, deoarece ei tind sã devinã. Astfel

încântarea lor este fireascã. Între oameni existã unii care n-au depãºit cu mult forma de

existenþã animalã sau de plantã. Este natural ca ei sã doreascã ºi sã admire fenomenul om.

Dar acei care cunosc ce înseamnã a fi om cautã sã devinã orice numai om nu. Dacã ar fi

posibil m-aº transforma în fiecare zi într-o formã particularã de viaþã animalã ºi de plantã.

Sã fiu succesiv toate formele de flori, sã fiu buruianã, ghimpe, trandafir, sã fiu arbore de

ecuator, cu crengi întortocheate, plantã de mare bãtutã de valuri sau de munte în prada

vânturilor; sã fiu pasãre cu glas melodios, sau pasãre croncãnitoare ºi de pradã, cãlãtoare

sau sedentarã, sã fiu bestie de pãdure sau animai domestic. Toate speciile sã le trãiesc cu

o frenezie sãlbaticã ºi inconºtientã, sã parcurg seria întreagã a naturii, sã-mi schimb forma

cu uºurinþa unei graþii naive, fãrã teatru, întocmai ca într-un proces natural. Cum aº umbla

prin cuiburi, prin grote, prin singurãtãþi de munte ºi de mare, prin dealuri sau prin câmpii.

Numai aceastã aventurã cosmicã trãitã în interiorul, substanþial al vieþii, în intimitatea ei

organicã, urmând arabescul formelor vitale ºi pitorescul naiv al plantelor, mi-ar mai putea

deºtepta, gustul sã redevin om. Cãci dacã diferenþa dintre om ºi animal rezidã în faptul cã

animalul nu poate fi decât animal, pe când omul poate fi neom, adicã altceva decât el

însuºi – atunci eu sunt un neom.

A nu fi om

Insatisfacþia totalã
Ce blestem o fi pe capul unora de a nu se simþi bine nicãieri? Nici cu soare nici fãrã,

soare, nici cu oameni ºi nici fãrã oameni. A nu cunoaºte ceea ce înseamnã buna dispoziþie,

iatã un lucru impresionant. Cei mai nefericiþi oameni sunt aceia care n-au dreptul la

inconºtienþã, A avea un grad dezvoltat de conºtiinþã, a fi în fiecare moment conºtient, a-

þi da seama în fiecare clipã de situaþia ta în raport cu lumea, a trãi într-o veºnicã încordare

de cunoaºtere, este a fi pierdut pentru viaþã. Cunoaºterea este o plagã pentru viaþã, iar

conºtiinþa o ranã deschisã în sâmburele vieþii. Nu este omul un animal abandonat

morþii? ªi nu este o tragedie în faptul de a fi om, adicã un animal veºnic nesatisfãcut,

suspendat între viaþã ºi moarte? Sunt complet plictisit sau mai bine zis distrus de

aceastã calitate de a fi om. Dacã aº putea renunþa pe loc, dar ce sã mã fac animal?

Drumul înapoi nu-1 pot parcurge. ªi apoi aº risca sã devin, un animal care cunoaºte

istoria filosofiei. A deveni supraom îmi pare o imposibilitate ºi o prostie, o fantezie

ridicolã. N-ar exista o soluþie aproximativã într-un fel de supraconºtiinþã? Nu s-ar

putea vieþui dincolo, nu dincoace (înspre animalitate) de toate formele complexe de

conºtiinþã, de neliniºti ºi chinuri, de tulburãrile nervoase ºi de experienþele spirituale,

într-o sferã de existenþã unde accesul veºniciei n-ar mai fi un simplu mit? Personal îmi

dau demisia din omenire. Nu mai vreau ºi nu mai pot sã fiu om. Cãci ce aº mai putea face

în aceastã calitate? Sã lucrez la un sistem social ºi politic sau sã nefericesc o fatã? Sã

mai urmãresc inconsecvenþele în sistemele de filosofie sau sã activez pentru realizarea

idealului moral sau estetic? Toate acestea îmi par prea puþin. ªi chiar dacã mi-ar pãrea

mult cum se întâmplã uneori, nu mã pot totuºi atrage. Renunþ la omenia mea, chiar dacã

pe treptele pe care mã voi urca voi fi singur, dar absolut singur. ªi apoi nu sunt atât de

singur în lumea aceasta, de la care nu mai aºtept nimic? Dincolo de toate idealurile

curente ºi de formele obiºnuite, într-o supraconºtiinþã s-ar mai putea probabil respira.

Acolo o beþie a eternitãþii ar reduce la nimic toate fleacurile acestei lumi ºi nicio

problemã, ºi niciun chin lãuntric n-ar mai tulbura extazul unei eternitãþi în care fiinþa ar

fi tot atât de purã ºi de imateriala ca nefiinþa.
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GHEORGHE ASACHI
(1788-1869)

ZÂNA FABULEI

LA CETITORUL ROMÂN

Prin rostiri de adevãruri, ascunse-n cimiliturã,
Aduc þie-ntãia oarã cu plãcere-nvãþãturã;
În a vieþei strâmba cale pe român sã îndreptez,
Prin lupi, corbi, furnici ºi broaºte a vorbi mã disfãtez.

Adevãrul salt nu place, de-i ºi bun, e plin d-asprime,
De când vitele l-or spune, n-a sã supere pe nime.
De aceea a lor zise, cu gând binevoitor,
Sã asculþi, sã ierþi cutezul, preþuind þintirea lor.

ANTON PANN
(1796-1854)

COPACUL ªI DOVLEACUL

Pe lângã un copac mare
Un dovleac, din întâmplare
Primãvara rãsãrise
ªi pe dânsul se suise,
Care într-atât crescuse,
Încât vârfu-i întrecuse,
În lung º-în lat sã-ntinsese,
Ramurile-i cuprinsese,
ªi pretutindeni umpluse
De dovleci care fãcuse.
Deci cu aceastã iestime
Vãzându-se la nãlþime,
Începu sã se mândreascã
ªi zicând sã se fãleascã:
– „Vezi, eu numa-ntr-o varã
Cât crescui ºi tot cresc iarã,
ªi tu copac din vechime,
În sumã de ani mulþime,
D-ai fi crescut voiniceºte,
Precum ºi vrejul meu creºte,
Mai, mai ajungeai la stele,
Dupã pãrerile mele.”
Iar copacul cel cu minte
I-a rãspuns aste cuvinte:
„– Ei! te lauzi tu acuma,
Cã încã n-ai vãzut bruma,
Dar când va da ºi zãpadã,
Atuncea eºti jos grãmadã !”
*
Gândeºte la viitoare
ªi la cele-ntâmplãtoare.
Nu te înãlþa cu firea
Pân’ nu cerci nenorocirea.

C. BÃLÃCESCU
(1800-1880)

MÃGARUL ªI VULPEA

Un mãgar, care-ntr-o piele de leu bine-mbrãcat,
Celelalte dobitoace pe toate le îngrozise,
Vrând sã sperie º-o vulpe, ce-ntr-un colonie zãrise
Deodatã ieºi-nainte-i, cãutându-i încruntat,
Dar guriþa cum deschise,
Pe loc ea, râzând îi zise:
„O batã-te sã te batã! ce bine cã eºti mãscat!
De nu-þi auzeam glãsciorul, zãu cã m-aº fi speriat.”

Pân’ nu deschid o gurã mulþi trec de oameni mari,
Iar dintr-o vorbã numai, sã vãd sã sunt…

Perenitatea unei specii milenare a genului epic: FABULA (II)
COSTACHE NEGRUZZI

(1808-1868)

CÃMILA ªI VULPEA
(dupã Antioh Cantemir)

Cãmila mult geloasã vãzând un þap odatã
Cu coarnele cum bate de câni încungiurat,
A început în sine a blestema pre soartã
Zicând: – „Ce ticãloasã eu parte am luat!
Un trup frumos ºi mare sã fie fãrã coarne,
Sã nu aib eu o armã ca slava sã-mi lãþesc,
Ca duºmanii mei lesne în praf sã se rãstoarne!”
(Geloºii felurite de pricini nãscocesc
Când vor sã tot cârteascã.) Aºa se tânguieºte
Cãmila mergând tristã cu capu-n jos plecat,
Dar o vicleanã vulpe ce-n drum o întâlneºte,
Împãrtãºire multã la soartã-i a luat.
Cãmila de-amãruntul îºi spune scârba toatã.
– „Cunosc – rãspunde vulpea – cã mare ai cuvânt,
Dar eu am mijloc sigur cã sã te fac cornatã.
Colo-n pãdurea ceea un loc e în pãmânt,
De drum prea departe; îl vei afla sub zare
Se cheamã vizunie: la ea oricine-a mers
ªi capul sãu plecându-ºi a stat pãzind rãbdare,
Fãrã de prelungire cu coame s-a ales,
Precum berbecii, boii ºi þapii dau dovadã.”
Aceastã sfãtuire cãmilei a plãcut;
Ea nici gândea cã leul în vizunii sã ºeadã,
Dar cine catã coarne, la minte e cam scurt.
Cãmila iute-aleargã, cu mare bucurie
Gãseºte acea bortã sub niºte frasini vechi,
ªi capul îºi afundã îndatã-n vizunie,
Iar leul cu cruzie o prinde de urechi.
Ea trage, el nu lasã, pân’ ce-n sfârºit scãpând,
Acasã se întoarce urechile lãsând
O iubitori de slavã! Pre voi v-am arãtat,
Fiinþa de cãmilã spre laudã v-am dat.
Cunoaºteþi cã acela ce fala tot goneºte
Cu râsul ºi ocara ades se pomeneºte.

VASILE ALECSANDRI
(1821-1890)

MOARA DE VÂNT
Dedicatã lui A. Donici

Pe-un deal oarecare
Cu renume sfânt,
Fãcea zgomot mare
O moarã de vânt;
Dar biata moriºcã,
Deºi-avea un pic
De porumb ºi hriºcã,
Nu lucra nimic,
Ci-n vãzduh pornitã
Se-nvârtea mereu;
Pãrea cã-i vrãjitã
De duhul cel rãu!
– „Ce mai vijelie,
(Cugeta ades)
Trebuie sã fie
Devale, pe ºes,
Când eu în furtunã
Mã lupt ºi vuiesc
ªi ca o nebunã
În loc mã-nvârtesc!”
Însã pe câmpie
Liniºte era.
Iarba cea verzie
Nici se clãtina
ªi la foc de soare
Bietul muncitor
Stropea cu sudoare
Micul sãu ogor.
– „Ce de mai fãinã
O fi mãcinând!”
Zise o gãinã

La moarã zburând.
– „Te-nºeli, sorioarã!
(Spuse-un ºoim din munþi)
Vânt e mult la moarã,
Da-i lipsesc grãunþi!”
1863

TUDOR ARGHEZI
(1880-1967)

CUIUL

Într-o vreme, la-nceput
ªi-ntr-un leat nemaiºtiut,
Care, nu pot sã însemn,
Casele erau de lemn
ªi ulucile de scânduri,
Ca ºi azi, întinse rânduri,
Puse strâmb ºi cap în cap
ªi proptite cu proþap.
Dar zburau cu fiecare
Vânt mai tare,
Case, garduri ºi pãtule;
ªi în timpurile toate
Grijile erau destule.
Le-adunai împrãºtiate
ªi-ncepea din nou ºi iar
Truda muncii în zadar,
Ca sã scoli din clãtinare
Iarãºi doagele-n picioare
ªi din nou sã le anini
Cu te miri ce rãdãcini.

Nãzdrãvan, cum altul nu-i,
Un bãiat al nimãnui
Nãscoci, atunci, un cui.
ªi l-a scos ºi arãtat.
Cuiul nou o sãptãmânã
A umblat din mânã-n mânã.
A fost strâns ºi pipãit,
Pus pe limbã, mirosit,
Nici un om nu înþelege
Cuiul þeapãn cum sã lege,
Fãrã funii ºi curele,
Scândurilc între ele.
Nãzdrãvanul ºi golanul
Îl înfipse cu ciocanul.

Zice unul: – „Dragul meu,
Aºa cui fãceam ºi eu,
Poate chiar mai dichisit,
Însã, vezi, nu m-am gândit”.

LICÃ PAVEL
(n. 22 feb. 1950)

CAMELEONICÃ

S-a-ntâmplat odatã, cum, nu am habar,
Ca, din codru, râsul s-ajungã ºi el
Într-o adunare c-un parlamentar,
Porc de rasã bunã, mare-n portofel,
Care, sus, pe-o masã,-n vãzul tuturor,
Fãcea jurãmântul pentru patrupezi,
Cã o sã le facã traiu-nfloritor
Cum au ºi stãpânii-acestora, bipezi.
Toþi participanþii, entuziasmaþi,
(Însã nu ºi râsul), cãtre orator,
Au strigat cã porcii vor fi iar votaþi
Fãrã îndoialã,-n masã, de popor.
Numai râsul nostru, care-avea umor,
Hohotind ca-n codru, zise cu amar:

– „Porcul” când promite, ºtie cã-i uºor.
Dupã vot sã fie,-n parlament, „mãgar”!
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Coincidenþe?

Viaþa în fiºe de roman

Vasile Szolga

Nicolae Dan
Fruntelatã

Într-o
miercuri

Se prosteau ºi umblau fãrã nici un þel prin micul orãºel. Bãuserã câteva beri ºi aveau chef

de umblat ºi de chefuit în continuare. Ajunserã într-un cartier unde nu mai fuseserã. Aici, o
firmã anemicã arãta cã este un fel de local în care poþi sã-þi afli ºi trecutul ºi viitorul, dar dacã
nu-þi convenea, puteai sã-þi petreci clipa prezentã în compania unei bãuturi de vis. Când
vãzurã firma se îndreptarã amândoi ºi intrarã. Îi întâmpinã o atmosferã plinã de fum de þigarã
într-o semiobscuritate prin care vãzurã câteva mese ocupate de câþiva clienþi întârziaþi.

Cãutarã o masã liberã ºi într-un colþ ºi chiar gãsirã ce îi interesa. Se aºezarã ºi zgomotos,
doar erau plin de chef, chemarã pe cineva sã-i serveascã. Apãru o duduiþã nostimã, ºi

pentru început, cerurã un rând de bere apoi, dacã se poate sã li se afle trecutul ºi eventual viitorul.
Dupã ce fata aduse berea ºi ei golirã jumãtate de pahar, la masa lor se aºezã o femeie bãtrânã, nu-i vedeau prea bine

faþa, stãtea astfel ca lumina sã nu-i batã pe faþã. Mai întâi întinse mâna spre Dinu ºi îi apucã mâna, se uitã câteva
minute în palma acestuia ºi-i spuse:

– Dumneata eºti bolnav de o boalã care peste puþin timp se va agrava ºi vei avea de suferit destul de mult.
Dinu râse de aceastã prevestire, dar tãcu, ºi mai luã o gurã de bere.
Apoi femeia luã mâna întinsã a lui Sorin ºi se uitã în palma lui. Nici nu apucã bine palma ºi imediat îi dãdu drumul

spunând cu o voce care parcã îi tremura:
– Dumneata eºti blestemat. Ai o putere care face ca, dacã gândeºti rãu despre cineva, acela va pãþi necazuri mari.

Aminteºte-þi de momentele care þi s-au pãrut doar coincidenþe. Pe viitor sã gândeºti numai bine despre oricine ºi
orice, ºi sã te retragi undeva unde sã nu poþi face rãu altora. Râserã amândoi de cele spuse de bãtrânã ºi când se
dumirirã, ea deja se  ridicase de la masã ºi nu o mai vãzurã.

Mai bãurã câteva beri apoi plecarã. Se despãrþirã ºi fiecare îºi vãzu de drum.
Dimineaþa, încã mahmur, Sorin îºi aduse aminte de ce-i spusese bãtrâna în acea tavernã ºi începu sã-ºi rememoreze

unele din întâmplãrile trãite.
De multe ori îºi pusese ºi el întrebarea oare erau doar coincidenþe sau chiar acele lucruri se întâmplau datoritã lui

ºi mai ales datoritã gândurilor lui. Atunci îºi aduse aminte de douã întâmplãri petrecute în copilãrie ºi se îngrozi la
gândul cã într-adevãr avea puterea sã aducã rãul asupra celor pe care îi ura. Când era un puºti, se bãtuse cu un altul,
aºa cum se întâmplã printre copii, primise câþiva pumni, dar dãduse ºi el câþiva. Dupã un anumit timp fratele aceluia
fãcuse peritonitã ºi muri de septicemie. În sfârºit, o altã întâmplare îi reveni în minte, ºi anume: un þãran de prin
partea locului veni în oraº ºi îºi lãsã bicicleta în curtea lor, pentru a se miºca mai uºor prin oraº. El luã bicicleta ºi se
plimbã cu ea prin marea curte a locuinþei unde locuiau împreunã cu alte câteva familii. Unul din locatari, un bãrbat
în vârstã însã îl pâra proprietarului bicicletei cã i-a folosit bicicleta. Atunci la blestemat pe acel bãtrân ºi nu dupã
mult timp acestuia a trebuit sã i se amputeze laba piciorului – avea gutã cum se spunea pe atunci - apoi piciorul
întreg ºi la sfârºit muri. Mai recent avusese ºi alte experienþe: treaba pornise de la faptul cã certat, pe nedrept, de unul
din profesorii lui, îl urî ºi chiar îi dori sã pãþeascã ceva. Dupã un anumit timp însã se întâmplã: profesorul fãcu un
atac de cord ºi muri fãcând baie acasã la el. Nu bãgã de seamã acest fapt. Era doar o coincidenþã dar când un alt
profesor îl certã, chiar dorindu-i plecarea din ºcoalã, mintea lui îi dori ºi acestuia sã disparã din viaþa lui. Apoi într-
adevãr acesta nu mai veni la ºcoalã ºi dupã un timp aflã cã murise dupã un cancer galopant.

 Nici nu îndrãznea sã se mai gândeascã la faptul cã ar fi putut fi ºi alte întâmplãri de care el nu aflase.
Speriat de cele spuse de bãtrâna din acea tavernã se îmbrãcã degrabã ºi porni spre acel local sã mai stea de vorbã

cu bãtrâna. Dar degeaba cãutã, aproape sistematic, nu mai gãsi nici firma ºi nici localul unde fuseserã cu o noapte
mai înainte. Îi telefonã lui Dinu, dar acesta, ºi el mahmur încã, îi spuse cã nu þinea minte ce li se întâmplase în
noaptea precedentã decât faptul cã fãcuserã un chef ºi era mulþumit cã ajunse acasã întreg. Despre locul tavernei nu-
ºi mai aducea aminte pe unde era.

Mâhnit, se întorcea acasã abãtut, când în colþul strãzii unde locuia, o bãtrânã cerºetoare întinzând mâna i se adresã:
– Fii bun cu o bãtrânã nevoiaºã ºi ajutã-mã cu ce poþi ºi eu voi face sã ieºi de sub blestemul pe care-l porþi dupã tine.
Preocupat de gândurile lui, mai întâi nu percepu cele spuse de cerºetoare ci bãgã mâna, maºinal în buzunar ºi scoase un

pumn de bancnote ºi pãºi mai departe. Apoi, dându-si seama de cele spuse de bãtrâna cerºetoare, se întoarse, dar în colþul
strãzii nu se afla nimeni iar strada era pustie.

Neagu Udroiu

C ititã dupã metoda

„Kennedy”, adicã fugind pe

diagonala paginii ºi sãrind

generos peste cât mai multe

paragrafe, cartea de faþã îþi poate

deconspira fãrã dificultãþi starea

naþiunii la scara unei comunitãþi

locale,cu toate ale ei. Ea l-a

iubit pe el, el n-o mai iubeºte

pe ea; ea (alta)este ataºat de el

(tot altul) dar lui nici nu-i trece

prin cap sã se lase atras în afaceri, altele decât cele ce þin

de meseriile lui; ea (desigur, altã ea) îi stã pe cap lui

(acelaºi de mai înainte) dar dupã ce îl captureazã are de

grijã sã-l traducã, chit cã nu prea meritã aceastã trataþie.

Enumerarea poate continua, deoarece lista e mai lungã.

Intervine de pildã o (altã) ea, care ºtie sã punã mâna pe

acela, studentul mediocru ajuns la cãldurã datoritã cuiva,

atentã la multe altele decât sã facã pe sereista cu el, dar

obligatã sã constate cã el nu era chiar prost degeaba, de

vreme ce o ascultã cu stoicism în respirãrile ei metafizice,

pune mâna pe tot ce îi reuºise la planºetã, ºi le oferã pe

tavã celeilalte, alãturi de care ronþãie cu voluptate

drepturi de autor nemeritate. Aceastã ea, cea de pe urmã,

îºi viseazã un demers de anulare a rãzboiului între ei

trei-proiectanta merituoasã, fostul ei bãrbat, mediocrul

patentat ºi ea însãºi, profitoare prin vocaþie.

De-ar fi, repet, sã citeºti doar în aceastã grilã ºi tot te

INVIZIBILA ECLIPSÃ
alegi cu ceva, cu niþicaiva fapte de viaþã-avertisment. În

genul: – De voi ajunge în astfel de situaþie, cine o face ca

mine ca mine sã pãþeascã…Dar rostul romanului

„Eclipsa” de scriitorul prolific ºi multilateral exprimat

Eliza Roha bate departe. În paradigma propusã îºi gãseºte

loc o ecuaþie aparte, adevãrat cu o singurã necunoscutã,

dar în stare sã dea bãtaie de cap de prelungitã perenitate.

Rãspunsul vine singur la un moment dat dar pentru asta

abandonezi Stilul Kennedy ºi treci conºtiincios la lectura

cãrþii pusã în circulaþie de Editura Betta. Vei afla astfel

despre ce este vorba în propoziþie. Despre ceva la care

nici nu te duce gândul.

În jurul nostru sunt oameni fel de fel. Pentru a simplifica

lucrurile, obiºnuim sã-i împãrþim în douã: buni ºi rãi.

Ãia bunii îi numim astfel deoarece ne sunt dragi nu doar

cã sunt aºezaþi de fel ci ºi pentru cã ºtiu sã ºi facã una-

alta. Rãii ne indispun de când lumea pentru priceperea

lor de a ne trezi indigestie din orice, plus cã pe ce pun

mâna devine insalubru ºi miroase de la o poºtã. Buni în

roman sunt mai mulþi. Tanti Cecilia, de pildã, ºi Flori ºi

vecina ºi echipa de salahori convocaþi sã facã sã arate ca

nouã cãsuþã ajunsã la un moºtenitor imprevizibil. ªi, de

bunã seamã, Damaschin, profesorul legat ºi de cercetare

aplicativã. Lucica, nu. Este cea care l-a îmbrobodit pe

profesor ca atunci când a sosit momentul sã-l traducã cu

fulgi cu tot. De bunã seamã nici craiul cel bãtrân numit

Dragomirescu („Mitocanu”).ªi în orice caz, Puiu

(„Tontu”), nu! Cioflingarul a pãrãsit-o pe nevasta lui

atât de generoasã cu el.Puiu:o lepãdãturã.

În fruntea celor douã coloane-bunii ºi rãii-de la mare

distanþã ei, protagoniºii, fiecare în felul sãu. Deschiden

lista cu Daniela, proiectanta de rasã, fraieritã în ochii

lumii de Puiu cel sãrãntoc la minte. Proiectant merituos,

lãudatã de profesor cu orice ocazie, numind-o fãrã ezitare

cea mai bunã studentã a lui. Va ajunge cu timpul asistenta

apoi înlocuitoarea la catedrã. Damaschin este ºi el un tip

brava. Adevãrat, cam pãmpãlãu în ale amorului, dar nu

le poate avea nimeni pe toate. Lucica a priceput din start

cum stau lucrurile. ªi Moºu, ºeful Laboratorului. Apare

în aceastã parte a tabloului, cine credeþi, Naºu Silviu,

adicã Omul cu cozoroc, Antreprenorul. ªeful echipei de

reabilitat casa fostã a lui Flori, fostã a lui tanti Cecilia,

fostã a bunicilor lui Daniela ªtefãnoiu, eroina noastrã.

Cã ea asta devine ºi rãmâne: personajul –cheie într-o

dramã cu final fericit. Se spetise lucrând la un proiect

greu, era gata sã creadã cã Everestul îi stã la picioare dar

n-a fost sã fie.Ca în experienþele de fizicã elementarã:

Lipsea bobârnacul în stare sã transforme energia

potenþialã în energie cineticã. A tras oblonul ºi s-a detaºat

de subiect. Neputinþa de a trece pragul critic a îndrumat-

o spre alt teren de exprimare: la catedrã. Dar când este

hãrãzit ca norocul sã te urmãreascã cu orice preþ

(contaminat de sloganul: „Aleargã dupã mine ca sã te

prind!”) el îºi vede de drum. Gãsim ºi explicaþia. Este

Când eram tânãr ºi mi se pãrea

cã toate zboarã, cã noaptea însoritã

e o legendã modernã a neamului meu

când mai credeam în eroi ºi-n ispitã

un þãran din Maramureºul trist

a rãspuns la întrebarea fetei frumoase:

„Bade, când a fost varã aici?”

„No, într-o miercuri, fatã, apoi

ne-a plouat ºi ne-a nins pânã-n oase!”

A trebuit sã îmbãtrânesc ºi sã fiu

lovit de-a timpului tornadã nebunã

ca sã înþeleg cã vara nu e decât

o coroanã de spini, o minciunã

cã noi, români, încãpãþânaþii berbeci

vom rãmâne prizonieri în gulagul istoriei

loviþi de blestemul veacului douãzeci

niciodatã sortiþi pãcii ori gloriei

Un veac început cu þãrani împuºcaþi

ºi sfârºit cu niºte copii uciºi de neant

bãtrâni dictatori la zidul cãzãrmii

golani în pulovere minþind elegant

Atâta vã spun, Nostradamus oltean

ori Moºul Petrache, ciobanul divin,

În veacul acela, toatã historia noastrã

are înþeles ºi destin

Ca niºte fluturi orbi fluturãm

ca niºte peºti în acvarii strãine

noi suntem robii acelui secol

care în lanþuri ne þine

La noi, varã a fost într-o miercuri,

era unu decembrie, mi se pare,

pe urmã a plouat ºi a nins, a fost joi

a fost veacul douãzeci ºi unu,

ce neîndurare!

Portrete,
ceaþã ºi fum

(continuare în pag. 14)
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CONSEMNÃRI

George Apostoiu

Ion C. Stefan,

11 martie ... Ninge.

Îi telefonez lui Fãnuº
Neagu sã stabilim ora
vizitei unei întâlniri:

– Mã, acu venii acasã,
zice el olteneºte.

– Te las sã te odihneºti.
– Bine. ªi ne vedem ...
–...mai târziu, azi sau ...
– Spune-mi o orã.
– Englezeºte?
– Nu, cu aproximaþie, sã zicem între sec. XXI ºi XXIV.
– Atunci pe searã, la 7,30.
– Adicã 19,30. Mulþumesc. Odihneºte-te ....
Nu apuc sã termin fraza.
–...în pace ai vrut sã zici, nemernicule. Ei, uite cã nu vã

fac pe plac.
– Stai, stai, am vrut...
– ªtiu eu ce vreþi voi, dar nu vã merge!
– Ne vedem la 7,30, deci.
– Da, te aºtept.
Ne-am vãzut, într-adevãr, în secolele XXI-XXIV, la ora

precizatã englezeºte. Acum adaug ºi anul: 2010, la apus.
Conveniserãm, între altele, un interviu ºi este de la sine
înþeles cã l-am ratat. Scriitorul nu avea chef sã vorbeascã
despre el. Închid reportofonul. Destule vorbe ale lui au
rãmas pe bandã… Acum, auzindu-i vocea, tresar: era
obosit, respira cu dificultate. În scurta perioadã dintre
secolele XXI-XXIV, 21 mai al anului urmãtor nu exista
trecut în calendar.

– Îþi dau caietul ãsta ºi scoþi ce vrei.
O agendã obiºnuitã, din cele folosite de birocraþi, era

plinã de note aspre despre politicã, vorbe frumoase despre
prieteni, despre locuri ºi despre liniºte, despre…Cu tot
acordul scriitorului, ar fi fost o mare cutezanþã din partea
mea sã mã fi folosit de confesiunile lui. Convenim sã

transcriu manuscrisul pentru editurã.
Reluãm discuþia.
– Ia spune, domnule diplomat, ce zice lumea despre

judeþul România?
– Pãi, nu prea mai contãm…
Când venea vorba de politicã - ºtiam mai de mult -

fantezia literarã a scriitorului se refugia scurt într-un
epitet: idioþi!

André Gide scrie cã marele inconvenient al notelor
zilnice ar fi cã ele trag îndãrãt un jurnal. În care ,,îndãrãt”?
Pe Fãnuº Neagu, jurnalul lui (cel pe care mi l-a
încredinþat) l-a þinut constant în împãrãþia scrisului. ,,Sã-
l cunoºti pe Dumnezeu, scrie Gide în Jurnalul lui,
înseamnã sã-l cauþi. «Nu m-ai cãuta de nu m-ai fi gãsit
dinainte» îl face Pascal pe Hristos sã spunã. Pentru cã,
odatã observatã, ai mereu mai multã nevoie sã-i regãseºti
prezenþa pe care i-o adori. Nu mai doresc sã-l cunosc pe
Dumnezeu decât prin studiul tuturor lucrurilor”. Dupã
cum se vede, ca orice francez, Gide rãmâne cartezian ºi
în faþa divinitãþii. Dacã îmi aduc bine aminte, în opera
lui, Fãnuº Neagu nu pune întrebãri privind existenþa lui
Dumnezeu. Acceptã. Ajuns aici, îmi calc pe inimã ºi,
folosindu-mã de acordul lui, preiau din agendã o
confesiune din vremea suferinþei:

,,21 septembrie 2010
– Luna ca un porumbel alb.
– Cu douã zile în urmã, Nicole I. mi-a adus o rugãciune

pe care s-o rostesc în clipe de cumpãnã:
I

Doamne Isuse Hristoase,
Fiul lui Dumnezeu
Miluieºte-mã.

Amin
II

Paºii Tãi, Maicã Precistã,
Maica lui Dumnezeu,
Înaintea paºilor mei.
Amin

III
Maica lui Dumnezeu,
acoperã-mã cu
acoperãmântul Tãu.

Amin
O rostesc, plin de cãinþã ºi mã liniºtesc, o zi calmã de

septembrie mi se strecoarã în suflet”
…ºi mã întreb: a fost Fãnuº Neagu un om religios?

Dacã a putut scrie Îngerul a strigat ºi, mai ales, dacã a
putut publica un roman cu acest titlu în 1968, se vede cã
da. ªi aº mai adãuga: scriitorul avea Dumnezeul lui, pe
care nu-l pãrãsea mai ales când era revoltat. Revolta
fierbea mereu în el. Sublimând, ne socotea pierduþi în
Balcania ºi deveniþi, ca þarã, un judeþ al Europei.

*
Dupã o vizitã în Belgia, cea din mai 1978, Fãnuº Neagu

a tradus romanul lui Georges Rodenbach Bruges-la-
morte cu titlul Bruges, a doua moarte, într-o limbã
românã doar a lui: ,,Ziua se înclina, umbrind coridoarele
mari ºi tãcute, desfãºurând largi pânze de doliu la
ferestre”. Este o imagine a îngropãrii în timp a celui mai
frumos oraº medieval din Flandra, Bruges. Dar, atunci
când recitesc romanul - în traducerea lui Fãnuº -, în faþã
îmi apare nu apãsarea grea a timpului, cum o vede
Rodenbach, ci Ensor cu Intrarea lui Hristos în Bruxelles.
În viziunea pictorului, ºi el flamand, pe chipul
Mântuitorului este fixat prezentul, nu trecutul. Adicã nu
moartea. Isus poartã pe cap o pãlãrie de nobil flamand ºi
dominã încrezãtor o adunare de mãºti. Un tablou cãruia
exegeþilor le este greu sã-i gãseascã locul între simbolism
ºi expresionism.

Locul lui Fãnuº Neagu unde, oare, l-am putea gãsi?
*

Am ratat interviul promis. Eºec personal, desigur. Dar,
în ceasul petrecut cu Fãnuº Neagu – acum vãd ºi mai
bine – înþelegeam cã scriitorul nu mai avea cum sã se
vindece (pânã în acel neaºteptat 21 mai 2011) de
mâhnirea pe care i-o provocau rãtãcirile românilor în

mrejele ispitelor de tot felul.

O întâlnire cu Fãnuº Neagu

între secolele XXI-XXIV

Doamna profesoarã

Anca Oprea mi-a propus
spre lecturã un volum de
povestiri pentru copii
intitulat Plãcinta cu
poveºti, scris cu talent ºi
dãruire, dovedindu-se o
priceputã naratoare în
descifrarea sufletelor
celor mici.

Cartea sa cuprinde 18
lecturi, de-o mare
diversitate, majoritatea

lor evoluând pe drumul tradiþional al lecturilor de acest
gen, cultivate cu succes în literatura românã de Ion
Creangã, Ioan Slavici, Barbu ªtefãnescu-Delavrancea,
Emil Gârleanu, Petru Demetru Popescu ºi alþii.

Câºtigul real obþinut de autoare se referã la îmbinarea
cu mãiestrie a poveºtilor propriu-zise cu elemente
fantastice specifice fabulei.

Cãlãtorind pe tãrâmul minunat al copilãriei, doamna
profesoarã Anca Oprea apeleazã adesea la personificare,
referindu-se la animale ºi
pãsãri, la pãsãri ºi obiecte din
domeniul domestic al
existenþei umane. „Aventurile
lui Fifi” devine model în
aceastã direcþie: oiþa
personificatã, însoþitã de un
iepuraº, întâlnesc în cãlãtoria
lor veveriþe, melci, arici, cârtiþe
ºi alte vieþuitoare – purtând cu
ele un dialog specific fiecãruia,
astfel încât copilul care citeºte
aflã cu uºurinþã caracteristicile
ºi modul lor de existenþã.

La fel povestirea
„Doamnele de marþi”, ne
poartã pe un fir tradiþional de legendã spre Muntele
Pion – denumirea Ceahlãului, întâlnind personajele

Pe drumul tradiþional al poveºtilor pentru copii
specific româneºti din basmele de odinioarã: Sfarmã
Piatrã, Strâmbã Lemne, Steaua-Logostea, Voinicul
Miron, precum ºi denumirile geografice: Stânca
Lãcrimatã sau Pietrele Detunate.

Întâlnim ºi câteva lecturi cu împãraþi: „Împãratul
Mugurilor” sau „Împãratul care a rãmas fãrã împãrãþie”,
dar altfel decât cele de odinioarã; unul dintre ei fiind
detronat prin vot popular ºi la conducerea statului este
promovatã o împãrãteasã.

Nu lipsesc nici referirile la obiectele uzuale, ca în
„Povestea papuceilor”, sau gastronomice: „Parada
felurilor de mâncare, a legumelor ºi a fructelor”.

Deºi pare diversificatã, cartea doamnei Anca Oprea
urmãreºte frecvent un scop educativ, informativ,
familiarizându-i pe cei mici cu modul firesc de existenþã
al oamenilor.

Vã recomand o lecturã modernã, actualã, educativã ºi
scrisã cu mult talent.

Doamna profesoarã Anca Oprea dovedeºte reale calitãþi
narative, iar eu îi urez mult succes pe mai departe!

(urmare din pagina 13)

Invizibila eclipsã

legatã de intersecþia paºilor ei cu ai unui domn din

vecini, fratele Vecinei amintite. O fiinþã aparent lãsatã

sã-ºi facã treaba lui de funcþionar, bine bãnuiesc, dar în

timpul rãmas sã reuºeascã, plin de succes, sã facã umbrã

pãmântului pe gratis.Pânã ce a apãrut dincolo de gard

noua stãpânã a casei cãreia i s-a prezentat cu sfioºenie: –

Paull de Nissa, cu doi de muzician II ºi artist

plastic.„Omuleþ cam strâmb, îmbrãcat dupã moda anilor

’40, purtând cãmaºã cu lavalierã, vestã ºi pantaloni largi,

din stofã de lânã în mijlocul verii”. Aveau sã se revadã

nu odatã, vor discuta câte în lunã ºi în stele. Ei bine, de

la el i se trage! În filozofãrile prelungi expunea ce vrea

sã facã ,ce gândeºte. N-avea saxofon, deºi îl dorise toatã

viaþa însã idei avea cu duiumul. Între altele ºi aceste

cuvinte pline de adevãr: „Fãrã sacrificiu nu se obþine

nimic mãreþ!”. ªi un îndemn între altele: – Nu coborâþi

spiritul la nivelul formelor trecãtoare! Urmeazã o

declaraþie neaºteptatã: – Noi trei aparþinem unei ierarhii

superioare – Care trei? – Eu, dumneavoastrã ºi…eclipsa.

Urmeazã o dizertaþie despre acest… partener neaºteptat.

Se regãsesc în frazã trimiteri la soare, la mica planetã

care îl eclipseazã, la reizbucnirea luminii, la crucea

luminoasã a victoriei. Victoria binelui asupra rãului. La

urmã acest îndemn: – Sunteþi o eclipsã în desfãºurare

lentã. Intimidatã pentru moment. Nu, sã nu lãsaþi de

izbeliºte spiritul creaþiei dumneavoastrã. E pãcat de

Dumnezeu. Iar ea a înþeles. Maldãrul de fiºe, planºe,

rodul anilor de cãutãri ce dusese la insucces cândva a

redevenit obiect pe masa gândurilor. Eclipsa, dintr-un

fenomen de captivant la nivel de curiozitate civilã a

devenit un catalizator. A trecut la refacerea calculelor,

a ajuns în laborator, a refãcut experienþa. Energia

colosalã colectatã avea sã izbucneascã .Nu eclipsa de

pe cer, era vorba de transfigurarea ei,în completarea

unui demers uns cu toate alifiile dar oprit pe drum,

atunci. Rezultatul din palmaresul ei de azi ilustreazã

ieºirea din impas. Paull, cel cu doi de II, îºi asumase

rolul de catalizator…

Ne putem întreba: dacã în destinul fiecãruia zace o

asemenea eclipsã nedesferecatã pânã la capãt?
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Octavian Goga

Un trup imens, având

Carpaþii coloanã vertebralã
ºi respirând la Marea Neagrã,
spre care se îndrumã fluviile
toate ce strãbat ambele
flancuri, România ne aratã o
varietate de peisaj de-o
bogãþie cu totul particularã.
Munþii cu masivele
împãdurite ºi cu crestele de
piatrã vineþie, fãrã a avea
înãlþimea Alpilor, sunt de o
severã mãreþie în aspectul

lor. Fie în Bucovina, fie în Fãgãraº, pe fruntea Ceahlãului
sau pe coamele de stâncã ale Bucegilor, ca ºi în alte colþuri
de þarã, aceºti munþi exprimã sãlbãtãcia tragicã a naturii, cu
o vigoare neobiºnuitã, reamintind lanþul prãpãstios
deasupra fiordurilor norvegiene. Pãdurile care îmbracã
coastele pieziºe cu adâncimile lor umede, neatinse de secure,
desiºurile de brazi rãsturnaþi de trãsnet, izvoarele care þâºnesc
de sub lespezile de piatrã, toate aceste priveliºti îþi dau un
sentiment de intimitate ancestralã a naturii, pe care
Occidentul întretãiat pretutindeni de urmele omului nu-l
mai încearcã de sute de ani. Acestei sãlbãticii de codru se
atribuie ºi fauna Carpaþilor, unde urºii, mistreþii, lupii,
caprele negre ºi cerbii roiesc prin crânguri ºi poiene, fãcând
din România, în materie cinegeticã, o þarã unicã pe
Continent.

Coborând însã de pe crestele munþilor spre poale,
trecând peste valul rostogolit al acestor temelii de granit
care închid în fibrele lor subterane aur, sare, cãrbuni,
fier, o formidabilã revãrsare de bogãþii minerale, peisajul
se moaie preschimbându-se în coline ondulate, prelinse
în depãrtãri cu o nuanþare infinitã de colori, de la verdele
întunecat al pãdurilor de stejar pânã la galbenul mat al
miriºtilor arse. E o þarã extraordinar de mãnoasã, care se
întinde sub ochii noºtri, cu o vegetaþie luxuriantã risipitã
pe o strãlucitoare îmbinare de câmpii ºi ape, – desigur
cel mai binecuvântat sol al Europei. La rãdãcina
munþilor, pe ambele versante, ca din niºte misterioase ºi
uriaºe uzine ale unor titani zãvoriþi în rãrunchii
pãmântului clocotesc râuri de foc cu mugetul înfricoºat
al zvârcolirilor vulcanice. Deoparte, în Ardeal, e gazul
metan care pe o reþea de sute de kilometri rãzbate din
adâncuri ca o mare de lava aprinsã, fãcând sã spintece
vãzduhul câte un stâlp de flacãrã – de altã parte sunt
zãcãmintele de petrol din Valea Prahovei, care în mii de
sonde varsã zilnic acest fluid fierbinte al unei conformaþii
geologice fãrã pereche pe Continent. De amândouã
pãrþile mergând înainte, se desface în faþa privitorului
câmpia vastã, limpede ºi generoasã, ca o carte deschisã.
De pe înãlþimile Postãvarului, deasupra Braºovului, se
vede Þara Bârsei, þesãturã admirabilã de culturã agricolã
a vechilor coloniºti saºi, aducând aminte de figurile
geometrice din broderiile lor. Spre nord, în continuare,
ca o nesfârºitã trenã de smarald tãiatã de o fâºie de argint,
se iveºte câmpia Mureºului. Înapoi, ieºind din defileul
Prahovei, plaiul muntenesc, covor multicolor aºternut
spre infinit, rãsare dintr-o datã, uimindu-te cu þâºnirea
de energie a lutului negru, nãpãdit de verdeaþã. Cu cât te
duci mai departe pe malul Argeºului sau Ialomiþei, cu
atât orizontul se desface, conturele se pierd ºi ochii
rãtãcesc în gol fãrã un punct de sprijin. Te gãseºti în faþa
Bãrãganului, cu huma grasã care, ca ºi brazda câmpului
din Banat, înseamnã însãºi abondenþa fãrã mãsurã ºi fãrã
hotar. În zilele de varã, lanurile aurii de grâu se îndoaie
sub razele de soare; porumbul îºi fâlfâie frunzele metalice
ca o pãdure de sãbii sclipitoare, rapiþa galbenã îºi
împrãºtie aroma adormitoare, din toate unghiurile
palpitã parcã viaþa cu o sevã neastâmpãratã care
fecundeazã la orice atingere. Cirezi de vite poposesc pe
aceste livezi leneºe, cai sãlbatici zburdã în faþa fântânii
cu cumpãnã, cârduri de dropii greoaie se stârnesc de
prin ascunziºuri ºi fug bãtucind þarina. Ceasuri, zile
întregi, poþi rãtãci sub adierea aceluiaºi vânt cald în care
ca un fuior argintat strãlucesc în zare fire de funigei. Din
când în când, ziduri ºi tunuri de cetãþi cãlãtoare îºi plimbã
mirajul lor ºi dispar, imagini jucãuºe din fata morgana
care mângâie des singurãtãþile câmpiilor noastre.

Într-o asemenea rãtãcire, ca o surprizã neaºteptatã
gãseºti în faþa ta Dunãrea, care încolãcindu-ºi pe tãcute
spinarea cu luciri de oþel, îmbrãþiºeazã întreaga întindere
a Valahiei. Intrând în þarã, Dunãrea strãbate Porþile de
Fier cu tulburãri de ape rebele, care se lovesc de bolovani
ºi de stânci; cu cât înainteazã în drum culegând râurile
ºi poveºtile noastre, îºi încetineazã mersul, devine
molaticã ºi gânditoare, îºi lãrgeºte alvia ºi tot mai domol
se apropie de Mare. Înainte de a muri îºi desface braþele,
ºi miraculoasa Deltã se naºte astfel din aceastã uriaºã
gesticulare, junglã plinã de culoare ºi de mister, ca un
basm oriental. Dacã n-ar avea altã minune decât Delta
Dunãrii ºi atunci ar putea revendica România de la toþi
îndrãgostiþii de naturã un pelerinaj care sã le dezvãluie
farmece necunoscute încã. Aceastã împãrãþie de apã unde
se oglindesc insule plutitoare cu stufiºuri de trestie ºi
flori de nufãr, nemãrginit Eldorado al peºtilor peste care
se rotesc în zboruri capricioase popoare de gâºte
sãlbatice, cocostârci, pelicani ºi egrete, e un colþ ciudat

Spiritualitatea româneascã
ºi exotic, ceva din aspectul vrãjitului Gange, care a fãcut
popas în mijlocul civilizaþiei noastre. Aºa moare Dunãrea
pierzându-se în Marea Neagrã: curgeri liniºtite de unde
cãrunte. Din depãrtare se ridicã faldurile albastre ale
Pontului Euxin, violente în neastâmpãrul lor fãrã odihnã.
Întâlnirea celor douã continente e prinsã parcã în acest
strigãt din adâncuri.

Pe acest pãmânt s-a depãnat viaþa noastrã, veac cu veac,
sub aspre lovituri ale sorþii.

În rãstimp de douã milenii, în care s-a plãmãdit
românismul, sufletul lui, ca un vast rezervoriu a strâns în el
amintiri ºi speranþe, bucurii ºi plângeri, toþi fiorii de care a
tresãrit în cursul vremilor. Cine ar putea sã despice aceastã
comoarã de simþire ºi sã aleagã din ce anume tainã derivã
gama multiplã prin care se exprimã specificul nostru
naþional? În lumea materialã însã se vãd urmele trecutului,
ca niºte sarcofage ale unei epoci apuse. Contactul cu
popoare care s-au stins, înrudirea cu culturi îngropate, se
poate descifra din atâtea pietre care vorbesc limpede pe
teritoriul nostru. Iatã în Hunedoara, bunãoarã, zidurile
cetãþii Sarmizegetusa care lãmuresc în mod evident
proporþiile puterii alcãtuitoare de stat a dacilor ºi temelia
bine închegatã a bãtrânului rege Burebista. Dacã ar exista
o savantã alchimie a sângelui, care sã analizeze provenienþa
minunatului lichid, globulã cu globulã, sunt convins cã
multe ar afirma coborârea noastrã din aceºti vlãjgani cu
pieptul gol, care au muºcat cu dinþii în pãmântul lui
Decebal. Cât despre resturile domniei romane, ele apar
pretutindeni, ca niºte certificate ale unui vast sistem militar
ºi administrativ cu care Roma împânzise provincia
cuceritã. Oasele strãmoºilor noºtri sunt amestecate în toate
colþurile cu osemintele civilizaþiei latine. La Turnu Severin
se vede încã pe malul nostru zidul podului lui Apolodor,
peste care Traian, la 101 al erei noastre, a trecut ca sã
împlânte dincolo de apã strãlucirea vulturilor romani.
Deasupra Dunãrii se ridicã ruinele castrelor care desluºesc
în toate amãnuntele îndeletnicirile legionarilor concentraþi
aici ex toto orbe terrarum. Sunt intacte încã altarele zeilor,
ºi iarba creºte blândã împrejurul marmurii a cãrei inscripþie
înseamnã moartea unui centurion sau plânge durerea celor
doi copii dupã mama lor. În Dobrogea, la valul lui Traian,
la Alba Iulia în Transilvania, la Deva unde cultul lui Mithras
ne-a lãsat o întreagã hecatombã de piatrã, în toate pãrþile,
ca niºte diplome de nobleþã peceþile acestei stãpâniri ies la
ivealã. Mai mult: ramificarea întinsã a orânduirii de stat s-
a clãdit pe urmele acestor douã veacuri de activitate intensã,
diriguitã de pe malurile Tibrului. Drumurile de cãpetenie
sunt arterele comunicaþiei fixate de inginerii de acum o
mie opt sute de ani, minele noastre de aur sau salinele
exploatate de ei îþi dau impresia cã au fost pãrãsite numai
ieri-alaltãieri ºi cã în curând se vor întoarce iarãºi. Cine
atinge în treacãt mãcar cu privirile acest uriaº þintirim de
energie risipitã aici, îºi poate da seama câte din impulsurile
ºi patimile acestor mândri cârmuitori de þarã dorm închise
în sufletul nostru, ca cenuºa unor urne funerare.

Fireºte cã ºi monumentele istorice medievale, din
epocile mai recente, se gãsesc în numãr respectabil
semãnate în þarã.

Astfel sunt fortãreþele zidite între veacurile XIV ºi XV
de cãtre Domnii Moldovei. Reoglindind concepþia
arhitecturalã italianã, aceste aºezãri ale apãrãrii noastre
sunt opera meºterilor genovezi coborâþi aici de pe corãbiile
iuþi ale vestitei republici, care avea debuºeuri comerciale
pânã în punctele depãrtate ale Mãrii Negre.

În Ardeal, începând cu veacul XIII, stilul gotic a
înjghebat lucrãri considerabile, care au rãmas pânã azi ca
niºte pioni avansaþi ai Apusului pe pãmântul românesc,
întãriturile de la Feldioara, Prejmer sau Hãrman, croite de
cãlugãrii ioaniþi sau templieri, s-au pãstrat intacte, mãrturii
venerabile ale creºtinãtãþii primejduite. Saºii cu deosebire
au înstãpânit în oraºele lor pe o scarã întinsã toate
nuanþele goticului, de la umerii greoi ai bastioanelor
masive pânã la linia îndrãzneaþã a turnurilor de biserici.
Tot astfel castelul Bran, cu cei vreo ºapte sute de ani ai
lui, pare un cuib de ritteri hrãpãreþi, smuls dintr-o culme
de pe malurile Rinului ºi printr-o minune cãþãrat pe
stâncile Carpaþilor noºtri.

ªi-au sculptat atâþia în piatrã visul lor de stãpânire a
acestui pãmânt, din care într-o clipã þâºnind seva
autohtonã, s-a revãrsat pe tot întinsul ca o mare
cotropitoare. Eternul cântec al tuturor acumulãrilor de
forþã în naturã.

Sub negura vremurilor românismul s-a pitit în scorburile
din munþi. Ca râurile, care în drumul lor îºi fac albie
subteranã, ºi la o depãrtare rãsar din nou, aºa ne-am retras
din faþa istoriei, ca peste câteva veacuri, cu o pornire
impetuoasã, sã cerem cuvânt. În aceastã tãcere s-a elaborat
un suflet ºi o conºtiinþã.

Sub crestele brazilor sau pe iarba înrouratã din poiene,
în mijlocul turmelor de oi, strãnepoþii vechiului amalgam
traco-romanic ºi-au depãnat traiul lor. Puºi în contact
direct cu toate tainele firii, ei ºi-au înstrunat o
impresionabilitate delicatã ºi o viaþã interioarã plinã de
întrebãri; moºtenirile vechi, îmbinate cu panteismul
roman, preceptele creºtine, brodate pe fondul de luminã
al pãgânismului de demult, zvonul codrilor ºi trãsnetele
cãzute pe piscuri, ºopotul de izvoare ºi cântecul de greieri,
toate aceste coarde dintr-o claviaturã largã, fãrã început

ºi fãrã sfârºit, au ascuþit simþurile ºi au adâncit rezonanþa
lor lãuntricã.

În aceastã viaþã primitivã, patriarhalã, valorile estetice
s-au fixat cu preciziune, o armonie de culori a povãþuit
ochiul ºi mâinile. Cine va cãuta sã examineze cu
competenþã imensul tezaur al etnografiei româneºti, va
constata neasemãnata noastrã superioritate faþã de
manifestãrile similare ale altor popoare. Variaþia
porturilor de la regiune la regiune, adesea de la sat la
sat, invenþia ºi fineþea acestor poeme cusute pe pânzã
de in, gustul discret în tonuri ºi în motivele aplicate,
toate dau o amplã simfonie vizualã, care nu se poate
compara decât cu comoara folclorului literar ºi muzical,
risipitã în umbra satelor.

Un strãin nu poate bãnui aceastã cascadã de senzaþii,
care nu va avea niciodatã putinþa de a coborî pe hârtie.
Ca s-o verifice, va trebui sã se ducã el însuºi acolo, pe
muchia unui deal, la poalele muntelui, într-o duminicã
de varã, sã vadã fetele la horã, sã desprindã din
mlãdierile lor ritmul antic al miºcãrilor lor încremenite
în desemnul vaselor greceºti, sã se uite în treacãt la
crestãturile unei mãciuci de cioban de la Rucãr sau sã
rãmânã uimit de splendida eleganþã a scoarþelor
olteneºti.

Un simþ al formei ºi al proporþiilor, impecabil, e
sãlãºluit aici, la þarã, ºi se furiºeazã în toate creaþiunile
populare mari ºi mici, de la porþile sculptate în lemn de
stejar ale Gorjului pânã la ultimul ciob care astâmpãrã
setea unui cãlãtor.

Ce anume influenþe ancestrale au hrãnit
particularismul acestei flore artistice din Carpaþi se va
stabili, poate, de cãtre învãþaþii care, admirând vitrinile
din Muzeul Britanic de la Londra, vor descoperi cu
mirare frapante asemãnãri ale unor cusãturi din Egipt
sau din Irak, cu unele produse ale etnografiei româneºti.

Pentru noi, din ele respirã eternitatea.
Existã însã o civilizaþie strãlucitã, ale cãrei forme ºi

principii s-au repercutat pe solul nostru, au prins
rãdãcini aici ºi încetãþenindu-se, au primit o semnificaþie
nouã, gãsindu-ºi a doua patrie. E o prelungire postumã
a Bizanþului. Legaþi bisericeºte de Rãsãrit, am
transplantat la noi, o datã cu dogmele ºi ritul ortodoxiei,
o concepþie de viaþã, cu toate consecinþele ei. Acest
import spiritual, fãcându-ºi culcuº în suflete, ºi-a atras
botezul moºtenirilor locale.

Arhitectura ºi pictura stilului bizantin, în penetraþia
lor spre nord, s-au oprit ºi la noi, ºi la adãpostul
aºezãmintelor ecleziastice, s-au nãscut nepieritoare
opere de artã.

Dupã cãderea Constantinopolului, exodul unui
complex patrimoniu s-a strãmutat în cele douã
principate dunãrene. Au venit prinþi din vechile familii
imperiale, cãlugãri asceþi, zugravi de iconostase ºi retori
eleniºti cu dialecticã subþire. S-a suprapus o întreagã
pãturã de elitã socialã pe culcuºul Moldo-Vlahiei.
Aceºti nou-veniþi au dat domniþe la curtea voievozilor,
au dat ºefi bisericeºti ºi mari intriganþi politici, au adus
luminã ºi noroi, care frãmântându-se cu duhul bãºtinaº,
au fãcut sã pulseze un emporiu proaspãt de civilizaþie.

Neobizantinismul românesc, ca manifestare artisticã,
este o continuare complicatã ºi adaptatã a concepþiei
iniþiale. Atât în arhitecturã ºi picturã, cât ºi în sculptura
ornamentalã, creaþiunile noastre duc mai departe ºi
cizeleazã preceptele de bazã ale stilului. Nota localã,
însã, se exprimã distonant la tot pasul. Cine ar putea
spune cã frescele de la Biserica domneascã din Curtea
de Argeº nu realizeazã principiile generale în care se
încadreazã mozaicurile de la Ravena sau strãlucirea grea
a Pantocratului în Domul din Monreale; dar cine nu-ºi
dã seama cã din retina noastrã s-au prins pe paletã tonuri
mai blânde ºi mai moi, severitatea asceticã a fost
înlocuitã cu o blândeþe umanizatã, ºi monumentalitatea
proporþiilor gigantice a fost de-a dreptul sacrificatã?

România se mândreºte pe drept cuvânt cu bisericile
ºi mânãstirile ei. Se gãsesc pretutindeni, dupã coline
verzi sau dupã piepturi de pãdure, aceste monumente,
care vorbesc de continuitatea neºtirbitã a unei doctrine
religioase-culturale ºi de excepþionalele aptitudini ale
unui popor încercat de groaznice mizerii.

Cinci sute de ani vorbesc de pe zidurile lor. O
respectabilã vetustate culturalã se afirmã aici, în pragul
Orientului. În aceastã vreme, multe au fost rase de
fanatismul Islamului sau deteriorate în volbura
nãvãlirilor turceºti.

Sfinþii zugrãviþi la mânãstirea Cozia, unde doarme
mama lui Mihai Viteazul, pãstraþi ºi astãzi cu ochii scoºi
de lãncile spahiilor, sunt o impresionantã imagine
simbolicã a strãduinþelor noastre.

România de azi, în plenitudinea drepturilor ei
consfinþiite, îºi trãieºte prima perioadã istoricã. Ca
dezrobite de un zãgaz unde înþeleniserã de mult, puteri
nebãnuite izbucnesc din adâncime ºi cer cuvânt.

E o viaþã tumultoasã, plinã de zgomot ºi de culoare, e
nevroza unui trup care-ºi trosneºte încheieturile
înþepenite de veacuri, se freacã la ochi dibuind ºi se
scuturã de praful care l-a nãpãdit pe drum. Sunt ezitãri,
desigur, semne de întrebare, strigoi ale zidurilor
dãrâmate, planuri pripite, ºi sunt descãrcãri de energie,
care uneori se rostogolesc în gol.

Nu-i nimic! Aºteptaþi puþin!
Luptãtorul din arenã are picioare bine înfipte în

pãmânt ºi ochii aþintiþi spre cer!
El a venit târziu, abia acum începe sã-ºi spunã cuvântul.
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CONSEMNÃRI

Am primit de la domnul

Alexandru Cetãþeanu o excelentã
carte de interviuri, Balanþa
cuvintelor, scrisã în colaborare cu
Veronica Balaj ºi Cristina Mihai,
carte de curând apãrutã la Montreal
(Asociaþia  Canadianã a Scriitorilor
Români, 2018).  Coperta cãrþii, de o
mare frumuseþe ºi simplitate,
sugereazã, prin cele trei culori ale
steagului românesc, ideea
Centenarului Marii Uniri, idee cu atât
mai generoasã cu cât vine din partea
unor scriitori care au pãrãsit demult

România, dar care au pãstrat-o în suflet ºi suferã pentru soarta ei.
Titlul cãrþii simbolizeazã echilibrul prin care autorii descriu

realitãþile din cele douã lumi, analizând lucid trecutul ºi prezentul,
în lumina prefacerilor social-politice, dar ºi literar-culturale, fãrã
a cãdea în exagerãri interpretative.

Autorii au ales ca modalitate de exprimare INTERVIUL, poate
genul cel mai viu, cel mai convingãtor din toate genurile ziaristice.

În funcþie de scopul urmãrit, interviurile pot fi de mai multe
feluri: interviu informativ, interviu de opinie, interviu-portret,
care propune modele de comportament social, aducând în faþa
publicului personalitãþi exemplare, cu gândurile, faptele, stãrile
lor de spirit, profesiuni de credinþã, mãrturii de creaþie etc.

Desigur, cartea Balanþa cuvintelor rãspunde tuturor acestor
cerinþe. Totodatã, ea se constituie într-un document al unei epoci,
epoca furtunoasã pe care o traversãm, pentru cã ziaristul este,
conform celebrei definiþii a lui Camus, “istoricul clipei”, dar ºi un
document sufletesc, o confesiune a unor oameni care nu au uitat de
unde au plecat, o mãrturie de credinþã pentru Patria-Mamã.

Toate interviurile conþin teme esenþiale ºi mãrturii sincere privitoare
la destinul þãrii ºi al poporului român, al istoriei naþionale, al culturii
ºi tradiþiei naþionale, al limbii române, al literaturii, al legãturii cu þara,
cu familia, al credinþei.

Cartea este un Semn ºi îndemn de ctitorie, aºa cum frumos
spune Veronica Balaj în Introducere. Ea vorbeºte despre
pasiunea, încrederea ºi iubirea prin care poþi construi ceva durabil.
În acest sens, aminteºte de existenþa Asociaþiei Canadiene a
Scriitorilor Români (A.C.S.R.), ca o dovadã de iubire pentru
limba românã a unor persoane plecate departe de þarã, dar adunate
laolaltã de aceeaºi chemare. Deºi trãiesc într-o altã þarã, au o altã
patrie, vorbesc alte limbi (englezã, francezã), ele, aceste persoane,
“au purtat patria în suflet”, iar literatura, arta “au reprezentat
pentru ele UN FACTOR SALVATOR”. Ele au avut încrederea
cã “filonul moºtenit nu poate pieri”. ( Tudor Gheorghe are la
Bucureºti un spectacol intitulat: “Tot ce-i românesc nu piere”).
Pasiunea, iubirea pentru limba românã, pentru literatura românã,
credinþa, idealul de unitate, de perpetuare a culturii ºi tradiþiei
naþionale, au fost stâlpi de bazã ai acestei ctitorii.

Iniþiatorul a fost Alexandru Cetãþeanu, cãruia i s-au alãturat ºi
alþii, eseiºti, critici ºi istorici literari, traducãtori, ziariºti, preoþi
etc. Scopul lor a fost ºi este de a rãmâne împreunã pentru legãtura
între românii din întreaga Canadã. În acest scop, a fost înfiinþatã
revista Destine literare, un liant cultural autor-cititor. Se publicã
texte în limba românã, dar ºi þn alte limbi. Poezie, prozã, istorie,
cronicã literarã, eseuri, memorialisticã, interviuri. Avem de-a face
cu un adevãrat fenomen cultural, cu urmãri benefice pentru cultura
ºi literatura românã.

Aceeaºi Veronica Balaj îi ia un excelent interviu principalului
“vinovat” pentru constituirea acestui fenomen cultural, lui
Alexandru Cetãþeanu, “un cetãþean al literaturii ºi al lumii”. Autoarea
interviului îl provoacã pe Alexandru Cetãþeanu sã destãinue

motivele plecãrii sale din þarã, iar acesta descrie, cu sinceritate,
avatarurile “evadãrii” sale din “raiul comunist” în anul lui George
Orwell - 1984. Autorul precizeazã cã a evadat din motive politice,
cãci “material” o ducea bine. ( În cartea sa de debut, Un român în
Canada, explicã emoþiile prin care a trecut. “M-am nãscut a doua
oarã”! exclamã el!). A lãsat acasã, în comuna natalã Amãrãºti,
toatã agoniseala de o viaþã, plecând în necunoscut, dar ºi-a pãstrat
religia, credinþa, care i-au fost un sprijin spiritual, moral. Iubirea
pentru limba românã a fost o coordonatã permanentaã în activitatea
sa literarã ºi culturalã. “Limba românã nu se uitã. Iubesc limba
mea, scriu în limba lui Eminescu”...”Nu îmi este ruºine sã afirm
cã sunt patriot”.

Întrebat despre noua sa identitate,
Alexandru Cetãþeanu mãrturiseºte cã a
pãstrat “tot ce este mai bun din cultura
cãpãtatã în “prima viaþã”, pe care a
îmbogãþit-o enorm cu tot ce a cãpãtat în a
“doua viaþã”. “Altã culturã, alte mentalitãþi,
alt mod de gândire, nu mai sunt român
decât cu sufletul. Ce nu voi pierde
niciodatã este dragostea pentru þara mea
natalã”. O adevãratã mãrturisire de credinþã
care defineºte un mare patriot.

De altfel, Alexandru Cetãþeanu
pãstreazã permanent legãtura cu þara, cu
familia, cu prietenii din România. “Eu
mã întorc aproape în fiecare an în
România”, iar revista Destine literare,
pe care o conduce, este o punte de
legãturã între cultura românã ºi alte
culturi de pe Planetã. Alexandru
Cetãþeanu este un adevãrat ambasador
cultural al României pe alte meleaguri.

Asemenea mãrturisiri întâlnim ºi în
cazul altor autori. Iatã, de exemplu, ce
afirmã Corina Diana Haiduc, secretara
ACSR, preºedinta Asociaþiei Culturale Române din Montreal,
vicepreºedinta Cenaclului Eminescu, ( în interviul realizat de Veronica
Balaj): “Scrisul în limba românã, o continuã întoarcere acasã”.
“Scrisul în limba românã îmi conferã identitatea de româncã”.

Sau confesiunea scriitoarei Elena Buicã, aceea care face cãlãtorii
de suflet, “la braþ cu limba românã”, prozatoarea care prin cãrþile
sale a devenit “O ambasadoare a sufletului românesc”. Doamna
profesoarã, care a îndrumat generaþii de elevi sã iubeascã limba ºi
literatura românã, a scris despre satul românesc ( e nãscutã în
comuna Þigãneºti, jud. Teleorman), despre Întorcerea la obârºii,
fãcând o analizã lucidã a perioadei comuniste, a colectivizãrii, cu
toate dramele ei, despre oamenii ºi mentalitãþile celor care au
luptat în Primul ºi Al Doilea Rãzboi Mondial, despre tãvãlugul
marilor schimbãri sociale ºi politice, culturale ºi literare.

O scriitoare bine privitã atât de critica literarã din România,
cât ºi din Canada este Felicia Mihali, romancierã de prestigiu,
preocupatã de soarta femeii ºi a satului românesc.

Milena Munteanu mãrturiseºte cã “Întâlnrea cu literatura a
reprezentat un miracol”.

Un interviu incitant cu generalul Ion Mihai Pacepa este cel
luat chiar de Alexandru Cetãþeanu. Întrebãrile se referã,
bineînþeles, la România epocii ceauºiste ºi la avatarurile evadãrii
sale, ca ºef al spionajului românesc, mâna dreaptã a dictatorului,
în Occident. Întrebãrile jurnalistului, dar ºi rãspunsurile
intervievatului sunt incitante. invitã la lecturã.

În interviul cu Vladimir Paskievici, luat de Veronica Balaj,
putem descoperi o privire panoramicã asupra lumii, asupra vieþii
sale, o lecþie de viaþã ºi de civilizaþie. Autor a numeroase cercetãri
în domeniul fizicii moderne, fizicii nucleare ºi al energiei, prof.

univ. de prestigiu, autor a numeroase lucrãri ºtiinþifice, Vladimir
Paskievici are o biografie complexã, aventuroasã, care a reuºit sã
depãºeascã limitele impuse de istorie, de contextul social în care
a trãit, un om care aparþine mai multor culturi, un cetãþean al
lumii. Pentru el, Canada reprezintã o casã a împlinirilor spirituale
ºi umane.

Prof. univ. dr. (neurolog), scriitorul academician Liviu
Pendefunda este o “legendã vie”. Autor a numeroase cãrþi de
medicinã, prozã, reportaje ºi poezie (peste o sutã!). El s-a
îmbolnãvit de “maladia lecturii”. A citit zeci de mii de cãrþi. are o
bibliotecã de peste zece mii de volume. O coordonatã a vieþii sale,
dorinþa de a cunoaºte. A cãlãtorit pe toate continentele globului.
S-a documentat despre istoria locurilor ºi a oamenilor. Activitatea

sa de profesor universitar, medic, scriitor,
editor, pictor se explicã ºi prin factorul genetic.
El este un model de intelectual. ( interviu luat
de Alexandru Cetãþeanu).

Un document al rezistenþei în regimul
penitenciar ºi al vieþii din primul deceniu
comunist îl reprezintã cãrþile lui Victor Roºca,
un om care a suferit detenþia ºi lagãrele de muncã
din România comunistã. În ciuda acestor
dramatice încercãri, autorul a reuºit sã-ºi
depãºeascã condiþia, sã scrie, sã se realizeze în
Canada, în comunitatea româneascã din
Montreal, fiind redactorul-ºef al publicaþiei
“Candela din Montreal” ºi membru activ al
Asociaþiei Canadiene a Scriitorilor Români.

Pe aceeaºi temã, cãrþile lui George Sarry, o
mãrturie despre iadul din închisorile comuniste.

Pentru Dragoº Samoilã, teolog, relaþia cu
divinitatea, reculegerea, regãsirea de sine,
spiritualitatea, cunoaºterea superioarã
reprezintã ceva firesc, iar Scrisul reprezintã
modalitatea de comunicare cu semenii, cu
lumea. “Mã consider scriitor român, chiar ºi
atunci cînd scriu în francezã, pentru cã limba în
care scriu este doar un mediu de comunicare,

de felul în care gândesc ºi referinþele pe care le am sunt în mare
parte româneºti”, spune el.

Alexandru Cetãþeanu ia un interviu original unei personalitãþi
de talie mondialã, profesorul doctor Florentin Smarandache, cel
care a publicat 209 cãrþi tehnice, 609 articole tehnice, 38 de cãrþi
de literaturã în englezã, 108 în românã, 29 pe web, douã în
francezã, 3 în spaniolã, a editat 13 antologii, a tradus o carte din
francezã în spaniolã, are douã invenþii importante ºi a colaborat la
zeci ºi sute de reviste literare. Este membru de onoare al Asociaþiei
Canadiene a Scriitorilor Români.

Este un interviu atipic. Intervievatul rãspunde la întrebãri aparent
banale despre anii copilãriei, despre nãzbâtiile de atunci, despre
prietenii ºi colegii de liceu, despre locurile natale, dar tocmai aceste
amintiri îl umanizeazã pe celebrul profesor, personalitate
excepþionalã.

Douã interviuri (luate de Cristina Balaj Mihai ºi Alexandru
Cetãþeanu) evidenþiazã personalitatea fascinantã a profesorului
universitar de limbã francezã Anton Soare, care îºi povesteºte
biografia, asemãnãtoare în linii mari cu a celorlalþi români, nevoiþi sã-
ºi pãrãseascã þara ºi sã-ºi gãseascã o altã identitate în cultura canadianã.

În concluzie, cartea de interviuri a celor trei autori, Balanþa
cuvintelor, este un document social ºi sufletesc al unor români
care nu ºi-au uitat þara de origine, limba, cultura, istoria, cu trecutul
ºi prezentul ei ºi care adaugã acestei þãri zestrea lor de cunoaºtere,
de iubire ºi patriotism, în sensul cel mai înalt al cuvântlui. În plus,
fiecare interviu e un autoportret, îl defineºte pe autor, care trebuie
sã cunoascã în profunzime viaþa ºi opera celui intervievat, sã
conducã desfãºurarea “acþiunii”, sã convingã, printr-o exprimare
clarã, sincerã, expresivã. (Spune-mi ce întrebãri pui, ca sã-þi spun
cine eºti!). În fond, interviul e o operã de creaþie ziaristicã!

“BALANÞA CUVINTELOR”

Ion Haines,

,

Romanita-Maria
Stentel

,
,,

Cãlãtorind întinereºti…...un pic da, eu am

experimentat aceastã posibilitate ,
parafrazând o binecunoscuta
cugetare,

(„ partir c-est mourir un peu” )
în luna iulie, când am drumeþit prin
Moldova, la mânãstiri…

 Am poposit într-o amiazã în
curtea Mânãstirii Agapia, erau
acolo mulþi turiºti ºi un grup de
tineri, care se pregãteau de plecare,
vizitaserã în timpul zilei
împrejurimile Agapiei, cea nouã
dar ºi cea veche…apoi biserica, ºi

Muzeul din incintã. Aveam rãgaz pânã la slujba vecerniei sã
vizitez în liniºte absolutã Biserica, interiorul ei, desigur atracþia
fiind pictura muralã, realizatã pe la 18…la 20 de ani, de marele
pictor Nicolae Grigorescu, „meºterul Nicu”, cum se prezenta el,
cu modestie pe atunci. Dupã cuvenita mea închinare la icoanele
de lângã altar, am remarcat lângã mine un alt vizitator, un bãrbat,
cu mulþi ghiocei în podoaba sa capilarã, i-aº fi dat ceva peste 70
de aniºori…un om cultivat, umblat, sprijinit de un baston cu cap-
de—fildeº, studiind cu atenþie registrele cu picturile murale .

Am fãcut ºi eu acelaºi lucru, am privit cu mare bucurie
sufleteascã (pentru a doua oarã în viaþa mea!) pictura, cu totul

deosebitã de alte reprezentãri biblice, care fusese aºternutã pe
pereþii bisericii, de un tânãr ce abia împlinise 20 de ani! Ei bine
mã simþeam ºi eu mai tânãrã, contemporanã cu tânãrul artist!

…În curtea Mânãstirii l-am revãzut pe omul cu ghiocei în
plete…mi-a zâmbit, iar eu, ca un reporter curios, ce mã visam
junã… l-am întrebat nu prea protocolar: aþi fi de acord sã-mi
spuneþi ce fãceaþi dumneavoastrã, Domnule, pe la 18-20 de ani,
la vârsta când Grigorescu crease capodoperele acestea murale?!
Amabil, cu un surâs delicat, mi-a rãspuns:

Da, eu acum am 81 de ani, rãsturnând cifrele ar fi …18
aniºori, nu? Ei bine eram ºcolar ºi mã pasiona pictura. Da n-a
fost sã fie …ºansã, talent, cine ºtie? Dar acum ,iacã, mã simt ca
la 18 ani, vârsta la care tânãrul Nicu picta capodopere murale,
fãrã multã ºcoalã, doar cu un mare talent ºi har venit de sus…Ai
vãzut cred, biserica de la Mânãstirea Zamfira, nu poþi sã crezi cã
doar un an ºi douã luni i-au trebuit adolescentului Nicolae sã
zugrãveascã mândreþea de acolo… hai ºi noi, sã ne închipuim
cã am sta lângã el ºi l-am privi, cu încântare! Am fi ºi noi tineri,
ca el, mi-am zis în gând.

Artist înnãscut, reia vorba Domnul octogenar, el, Grigorescu,
a creat aceste frumoase imagini biblice… dar ºi ceva în plus! I-
a adus pe þãrani, oameni simpli, din satele vecine, Filioara
Vãratic, i-a adus sã-i pozeze pentru chipurile zugrãvite de el.
Dacã mata ai timp, am sã-þi repovestesc ce mi-a spus Maica –

ghidã, de la Muzeul din Mãnãstire, apoi, te rog sã mergi personal
sã vizitezi Muzeul, vei fi plãcut impresionat, vei vedea chiar ºi
icoana fãcutã de Grigorescu, pentru concursul la care a participat,
l-a câºtigat, ºi a încheiat contractul cu dreptul de a picta Agapia!...

…Iatã ce am aflat: tradiþia localã pãstreazã numele celor care i-
au slujit ca model. De pildã, chipul Sfântului Gheorghe, a fost
realizat dupã cel al unui tânãr din Neamþ, Miltiade Þoni, viitor
profesor de matematici, la Iaºi…care a cãlãtorit ºi el la Agapia, l-
a cunoscut pe artist, i-a fost model ºi chiar au devenit prieteni!
Scriitorul Alexandru Vlahuþã, bun prieten ºi el cu pictorul, spunea
cã pentru chipul Maicii Domnului ar fi ales Grigorescu sã-i pozeze
pe o femeie din Filioara, iar pentru Sfânta Varvara, a ales chipul
unei cãlugãriþe din mãnãstire…iar pentru copilul Iisus a ales ca
model un bãieþel, fiul unui dulgher din Filioara!..

…Acum dragã Doamnã, sã vã arãt ceva deosebit, în Bisericã.
Sã intrãm, ºi sã priviþi Catapeteasma: sus, în stânga, este imaginea
proorocului Daniel…vedeþi? Se spune de cãtre criticii de artã, cã
este un autoportret al artistului, al lui Nicolae Grigorescu…
seamãnã, nu? ºi de altfel era obiºnuit, ca artiºtii sã-ºi semneze ºi
în acest fel „lucrarea “…

Acum, cã ne vom lua rãmas-bun, spune-mi, mata nu þi se pare
cã suntem ºi noi, un pic mai tineri, dupã aceastã plimbare…ei, nu
ca la 18 ani, dar cu energia ºi bucuria de a vedea viaþa, de a ne
bucura de ceea ce ne oferã ea, cãlãtorind, ca ºi acum…?!

Am aprobat cu un zâmbet larg, ne-am strâns mâinile , ca doi buni
prieteni, cel puþin cu sufletul mai tineri, dupã aceastã cãlãtorie…
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ARTE PLASTICE LA KM 0

Urmare din numãrul trecut
Încercãm în paginile urmãtoare sã descifrãm

semnificaþia unei modeste pãrþi din larga varietate
de ornamente cu care strãbunii noºtri îºi decorau
vasele utilitare de ceramicã în perioada neoliticã.

Deºi e dominatã de figuri abstracte ordonate
într-o miºcare perpetuã, observãm cã
ornamentarea foloseºte uneori ºi motive
decorative care au rezultat din autentica stilizare

a unor forme vegetale. Imaginea sugereazã viþa de vie cu cârceii care-i
asigurã ascensiunea spre soare. ªi în teritoriile noastre, ca în majoritatea
religiilor de pe Terra, vinul era socotit un leac sfânt, cu o mulþime de
proprietãþi tãmãduitoare, oferit de zei pentru festinele magice ale muritorilor.

Cârcelul viþei încarcerat în careuri rombice sugereazã cã planta e crescutã
cu multã responsabilitate doar de om în ambientul sãu, ºi nu folositã aºa
cum ne-ar fi datã de mediul extern. Formele rectangulare ale vrejului din
deschiderile rombice de sus ºi de jos sugereazã legãtura prin viþã de vie a
spaþiului celest de cel pãmântean.

Vrejul viþei de vie, alcãtuit din segmente plãcute vãzului, se desfãºoarã ca un
brâu în jurul vasului. Forma grafierii în V care ocupã fericit spaþiul triunghiular
de sus, sugereazã pãsãri în zbor. Acelaºi model oglindit rãsturnat în triunghiul
de jos, sugereazã forma cea mai simplã a locuinþei – cortul. Dincolo de
semnificaþia elementelor, vedem cã artizanii timpului puteau organiza prin
decorul liniar o ritmicitate interesantã a spaþiilor din cuprinsul câmpului vizual.

Uneori vrejul e sugerat din
înºiruirea unor spirale dese,
care amintesc de firul lung din
sculul lânii de tors. Interesant e
cã fiecare spiralã e alcãtuitã din
douã linii care se întâlnesc în
centru, una venind de sus ºi alta
de jos. Desenul ne sugereazã

multã miºcare atât prin curbura înlãnþuitã a celor douã linii, cât ºi prin
introducerea între ele a trei drepte înclinate într-un paralelism care uneºte
cerul cu pãmântul. Spaþiile triunghiulare
dintre grupul paralelelor ºi spirale sunt
ocupate de acelaºi V care aminteºte de
pasãrea în zbor sau de acoperiºul casei.

În perioada Cucuteni B, cca. 3800-
3500, ornamentele îºi restrâng paleta la
2 culori. A treia apare în situaþii rare, doar
în conturul unor pete mai largi, cu multã
însemnãtate în ornament. Este folositã cu
multã generozitate expresivitatea liniei,
uneori în asociere cu pata platã a aceleaºi
culori, din nãzuinþa ilustrãrii cu multã
exigenþã a ideii.

În imaginea noastrã, modelul spiralei
din zona diametrului maxim al vasului
intuim cã este rezolvat în baza multor
cercetãri grafice. Ne reþine atenþia o
tehnicitate inteligentã, specificã doar
ºcolilor de lungã tradiþie în arta decorãrii.
În multe situaþii vedem cã spirala rezultã din înfãºurarea în sensuri opuse a
douã linii care îºi au capetele de pornire foarte apropiate. Aici sesizãm o
noutate. Oricare dintre linii sunt în duct continuu ºi creeazã impresia, în
sectorul ghemului, cã sunt înfãºurate trei spire. Urmãrind doar unul din fire –
sã-l alegem pe cel redat în desfãºurarea noastrã printr-o linie punctatã (fig. 50)
– observãm cã în centrul spiralei el se interpune între douã linii continue care

îºi încep cursul din douã
puncte apropiate,
orientându-se pe direcþii
opuse, iar în spiralele
alãturate linia continuã
ºerpuieºte între douã

linii punctate, care îºi încep desfãºurarea, la rândul lor, în sensuri opuse tot
din douã puncte apropiate. Vãzând atât cursul liniei punctate, ca ºi pe cel al
liniei continue, ne dãm seama cã oricare din ele începe din mijlocul unei
spirale, trece în ductul unor meandre bine calculate prin întreaga spiralã
alãturatã ºi sfârºeºte în mijlocul celei de-a treia, într-un punct din apropierea
locului de unde pleacã o altã linie, geamãnã, care îi repetã în continuare
forma traseului. Linia punctatã are aceeaºi lungime ºi acelaºi aspect ca ºi linia
continuã, dar sunt plasate în spaþii diferite, completând fericit modelul
ornamentului. Deºi în fiecare ghem numãrãm 13 spire, ele rezultã din meandrele
celor douã fire, unul punctat ºi unul în duct continuu. Trecând împreunã
printre cele douã motive foliacee, recompun urmãtoarea spiralã. Dirijat doar
de ideea conþinutã, ornamentul este compus din patru segmente alcãtuite
fiecare din câte o formã spiralatã ºi douã motive foliacee. Concluzionãm cã în
dualismul religios al strãmoºilor, mulþimea meandrelor sugereazã drumul
parcurs de spiritul viu între antagonismele firii, sugerate bine prin cele douã
motive foliacee, poziþionate ºi ele în sensuri opuse. De altminteri, dublul
contur luminos al acestora, singur în câmpul vizual al ornamentului, ne scoate
în evidenþã importanþa lor.

Cãlãtorie în istoria
multimilenarã a
ceramicii (XX)

Urmare în numãrul viitor

Regina Maria -
confesiuni în penel

Dalia Bialcovski Radu Adrian

La nici un an dupã împlinirea centenarului reîntregirii din

1918, Muzeului Naþional de Artã înalþã pe simezele fostului
palat regal, figurile emblematice ale suveranilor întemeietori ai
României Mari. În cuprinsul perioadei ce îmbrãþiºeazã cele douã
praznice creºtine ale Maicii Domnului, începând cu 18 iulie ºi
pânã la 29 septembrie 2019, parterul Galeriei Naþionale oferã
surpriza unei inedite expoziþii sub genericul Ferdinand ºi Maria.
Regii Marii Uniri, amplã suitã de portrete desferecate din umbra
depozitelor proprii ori împrumutate de instituþii partenere,
îmbogãþitã cu obiecte ºi documente fotografice ale epocii.
Construitã pe armãtura faptului istoric, e mai degrabã un discurs
din perspectivã plasticã asupra creaþiei de gen: portretul de

aparat, rigid ºi convenþional al lui Philip Alexius de Lászlo
ori Ipolit Strâmbu (ulei pe pânzã în tonuri aurii), cel de
influenþã romantic- impresionistã a lui Alfred Swartz sau
creaþia de micã dimensiune în tuºã lejerã, aproape eboºatã,
dar atât de expresivã a pictorului Costin Petrescu.
Semnãturi importante ca Frederic Storck cu viziunea sa
clasicã sau Miliþa Petraºcu, pornitã pe drumul avangardei,
completeazã seria lucrãrilor de sculpturã.

În acest spaþiu expoziþional, împãrþit aproape egal ºi
simetric între reprezentãrile celor douã personalitãþi ale
perechii regale - unde se regãsesc deopotrivã costumul
popular în care s-a înveºmântat Maria pentru realizarea
pastelului pe pânzã executat la scarã naturalã de Antoine
Rupprecht, fotografia mantiei regale conceputã de Costin
Petrescu pentru încoronarea Regelui Ferdinand ºi a
proiectului sãu de coroanã a reginei, distincþii, stindarde
ºi decupaje din presa vremii - existã un miez al expoziþiei,
nedeclarat ºi fermecãtor: sufletul celei ce a fost supranumitã
la vreme de rãzboi, Mama rãniþilor. Printre toate portretele
sale, cel mai autentic este poate chiar autoportretul þesut din parcurgerea filelor celor trei caiete
de însemnãri plãsmuite în acuarelã ºi tuº negru de suverana însãºi (prezente graþie Bibliotecii
Academiei Române).

Semnãtura Marie pe foile de hârtie
datate 1897 identificã glasul în penel
al principesei de 22 de ani, deja mamã
a doi copii ce se îngrijea de redecorarea
interioarelor Palatului Cotroceni ºi
trecea printr-unul dintre grelele
momente de cumpãnã, boala ce putea
rãpi viaþa soþului sãu ºi rãvãºi destinul
propriu. Gânduri aºezate în versuri ori
doar ordonate dupã o logicã a emoþiei
dezvãluie unda unei melancolii
acaparatoare ºi încercãri ale regãsirii de
sine: “Un souvenir heureux est peutêtre
sur la terre plus vrai que le bonheur”
(“O amintire fericitã e poate pe pãmânt
mai adevãratã decât fericirea”). Aceeaºi

visãtoare delicateþe traverseazã desenele florale ce acompaniazã cuvintele, în linii unduitoare
atât de familiare curentului Art Nouveau, ce îºi începea perioada de glorie europeanã. ªi
totuºi, cromatica tonicã a florilor de câmp sau a fragilelor zburãtoare decupate pe albul paginii,
precum ºi inserþia de semne geometrice ori simboluri trãdeazã structura sa vitalã. O frumoasã
intuiþie a echilibrului datã de balanþa elementelor decoraþiei în spaþiu, abundenþa imaginarului,
acurateþea formelor, desenul simplificat ºi minunate transparenþe ale culorilor de apã sugereazã
parcã un desãvârºit meºteºugar al artei.

Deloc întâmplãtor, principesa Maria a
fost numitã preºedintã de onoare a
Tinerimii Artistice încã de la înfiinþare, în
1901, societatea activând în
contrapondere cu saloanele oficiale,
inspiratã de secesiunea artisticã de pe
continent asociatã miºcãrii Art Nouveau.
Susþinutã programatic de revista Ileana
prin intermediul unor artiºti ca ªtefan
Luchian, urmãrea nu doar înnoirea
limbajului plastic eliberat de constrângeri,
asemeni plantelor în naturã, dar ºi un
program artistic naþional, inspirat de
creaþia autohtonã ºi spiritul bizantin.
Demersul a devenit o constantã a
preocupãrilor coroanei care a sprijinit prin
achiziþii artiºtii fideli acestei viziuni.
Suverana, la rândul sãu, a parcurs drumul
unei treceri spirituale pãrãsind religia de
botez pentru a se dedica ortodoxiei.

Pasul ce marchezã pragul convertirii a inspirat albumul nu mai puþin impresionant, atent
caligrafiat, istorisind La légende orthodoxe (Legenda ortodoxã), decorat cu icoane ºi obiecte
de cult, desãvârºite într-o minuþioasã reprezentare, prin intermediul aceloraºi materiale fluide.

Chiar dacã melancolia nu i-a pãrãsit chipul în memoria artei, determinarea cu care ºi-a continuat
menirea de ctitor ºi zarea deschisã în privirea sa se recunosc în urmele gândurilor rãmase semne
între coperte: “J´ai voulu tout pour le mieux” (“Am dorit ca totul sã fie spre bine”).

Vas sferic cu picior –
Cucuteni A, cca. 4500 –
4300 B.C. , Drãguºeni

Costin Petrescu - Regina Maria
a României

File din caietele Regina Maria a României

File din caietele Regina Maria a României
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CONSEMNÃRI, CONTINUÃRI

(urmare din pagina 2)

Cãlin Stãnculescu

Un nume aproape

uitat al istoriei literare,
Octav Minar (Octav
Popovici), scriitor,
publicist, istoric literar
(8.11.1886 – 1967), a
avut iniþiativa ca la un
sfert de veac de la
sãvârºirea din viaþã a
poetului genial, sã
convoace arta a ºaptea
pentru a stopa uitarea.

Scriitorul este autorul primului documentar cultural,
românesc prezentat în premierã în februarie 1915 la Ateneul
Român. Filmul Eminescu-Veronica-Creangã a fost produs
de firma Pathe, Bucureºti . Dupã unii comentatori, critici
sau istorici de film datarea 1915 este greºitã filmul fiind
prezentat chiar în anul scurgerii unui sfert de veac de la
dispariþia celor trei prieteni, pe fotocopia unui afiº pãstrat
în Arhiva Naþionalã de Filme fiind specificate datele ,,1889
-1914, film comemorativ”.

În partea a întâia a filmului, care avea douã acte (circa 20
de minute), sunt evocate momente cum ar fi amintirea casei
natale din Ipoteºti, casa lui Aron Pumnul din Cernãuþi, Casa
Pogor-Societatea Junimea, Biblioteca din Iaºi, celebra Bolta
Rece, nu mai puþin cunoscuta bojdeucã din Þicãu, portrete
ale poetului la diferite vârste, imagini cu manuscrisele
pãstrate la Academiei, mormântul poetului de la Belu. În
acelaºi stil sunt prezentaþi ºi Veronica Micle ºi Ion Creangã,
actul al doilea cuprinzând secvenþe cu diferite scene jucate
pentru a ilustra versuri eminesciene (de pildã, Faust pentru
Memento Mori).

Îi sunt recunoscãtor istoricului ºi regizorului de film Grid
Modorcea pentru informaþiile ºi comentariile dedicate acestui
film documentar, care poate fi accesat de oricine pe Google.

Calitatea de unicat a filmului regizat de Octav Minar
rãmâne aceea de a fi conservat pe peliculã pentru prima
oarã câteva mãrturii vizuale despre cele trei mari nume ale
literaturii române. De altfel, în perioada dintre cele douã
rãzboaie mondiale nu prea mai avem ce adãuga la
filmografia dedicatã lui Mihai Eminescu.

Studioul Sahia avea sã-ºi punã amprenta pe o filmografia,
e drept sãracã, despre Mihai Eminescu.

În 1966, primul documentar dedicat lui Eminescu avea
sã aibã titlul Paºii Poetului cu subtitlul Eminescu ºi
Bucureºtii. Regizorul Radu Hangu (1918 – 1975) ºi
poetul Gheorghe Tomozei (scenarist) încearcã sã refacã
traseele vieþii bucureºtene ale lui Mihai Eminescu.
Printre popasurile bucureºtene ale lui Mihai Eminescu
se numãrã o odãiþã de la Teatrul Naþional, o casã de pe
Calea Victoriei ( pe atunci
Podul Mogoºoaiei), alte
adrese pe strãzile Domniþei,
Enei, ªtirbei, piaþa Amzei,
unde chiar existã o placã de
marmurã pe un bloc
menþionând fostul loc pe care
era casa lui Ioan Slavici care-
l gãzduia cu generozitate pe
poet).

Unul dintre marile merite
ale documentarului semnat de
Radu Hangu ºi Gheorghe
Tomozei este ºi faptul cã el
încorporeazã mãrturia unui alt
mare poet, care l-a întâlnit
întâmplãtor pe Mihai
Eminescu pe Calea Victoriei
ºi nu a uitat momentul de
graþie . Acesta a fost autorul
Cuvintelor potrivite.

Un poem cinematografic
este ºi filmul documentar
semnat de Paul Orza (1933 –
2012) Dacã treci râul Selenei,
(1967) având drept scenarist
pe acelaºi Gheorghe Tomozei.

Regizorul Alexandru Drãgulescu alege un mare
eminescolog Augustin Z.N. Pop pentru a scrie scenariul
filmului sãu Mihai Eminescu (1972), o adevãratã lecþie
de literaturã în imagini, cuvinte ºi muzicã.

În 1974 regizorul Alexandru Sârbu semneazã
documentarul Manuscrise eminesciene, unde sunt
vizualizate în premierã scrierile poetului donate de Titu
Maiorescu Academiei Române.

ªi regizorul Jean Petrovici (1924-2005) compune un

poem cinematografic în filmul Mihai Eminescu (1976),
unde imaginea primeazã spectaculos în evidenþierea
liricii fantastice eminesciene.

Remarcabilã este ºi schiþa de portret, Mihai
Eminescu, film documentar de amplã ºi profundã
sensibilitate, semnatã de Mircea Bunescu în 1989.

În 1993, Anca ºi Laurenþiu Damian semneazã
documentarul Eminescu - truda
întru cuvânt, alcãtuit precum o
simfonie în patru miºcãri distincte
- Ordinea cuvintelor, Rostirea
cuvintelor, Starea cuvintelor ºi
Recviemul cuvintelor.

La capitolul filmului de ficþiune
Mihai Eminescu are o prezenþã
mai mult decât ingratã.

O primã ecranizare Blanca
realizatã în 1955, care transpune
în imagini Fãt-Frumos din tei ºi
Povestea teiului , are drept
protagoniºti doi actori care aveau
sã devinã, nu peste mult timp, mari
staruri ale cinematografiei
româneºti - Silvia Popovici ºi
Iurie Darie. Mihai Iacob (1933 –
2009) ºi Constantin Neagu (1927
-1999), sunt cei ce semneazã regia
acestui film apelând la toatã
recuzita romanticã necesarã
evocãrii operelor eminesciene.

O biografie profund
controversatã (Luceafãrul,1985 )
i se datoreazã cineastului

basarabean Emil Loteanu (1936- 2003), care evocã în
filmul sãu principale repere biografice din existenþa
poetului.

Pânã astãzi cam la atât se rezumã filmografia
Eminescu. Prezenþa poetului în multe alte filme
dedicate altor personaje ale literaturii ºi artei româneºti
nu aduce nimic nou. Recitarea versurilor sale ca marcã
de propagandã s-a utilizat deseori în filme istorice (vezi
Mircea cel Mare de Sergiu N.).

Eminescu 130 – Filme cu ºi despre poet

În vacanþã, cu o tolbã plinã de reviste

scot Plumb-ul, ajuns în al XV-lea an de apariþie. Acum, în

numãrul 147, pe iunie, s-au publicat recenzii despre cãrþile

scriitorilor din Filiala localã a Uniunii Scriitorilor ºi mai

aflu cã în perioada 6-9 iunie la Bacãu s-a desfãºurat ediþia

a III-a a „Reuniunilor Culturale Alecsandriada” (reamintim

cã în cadrul lor revista Bucureºtiul literar ºi artistic a primit

„Premiul de Excelenþã”). Binevenitã ºi necesarã este pagina

intitulatã „Scântei galbene”, dedicatã tineretului.

Un reviriment: Sud, revistã editatã de „Asociaþia pentru

Culturã ºi Tradiþie Istoricã Bolintineanu”. De aceastã

publicaþie mã simt foarte legat sentimental (ºi nu numai)

de vreo cincisprezece ani, fiindcã m-am aflat/mã aflu în

colectivul ei de redacþie. În acest numãr recent, pe lângã

obiºnuitele pagini de poezie, istorie, reportaj etc., se

prezintã ºi o mare reuºitã editorialã „Metamorfozele unei

comunitãþi. Bolintin ºi neamurile lui”. Autori: Vasile

Grigorescu, ªtefan Crudu, Marian Grigore ºi Ciprian

Necºuþu. În urmã cu ceva vreme am fost la douã lansãri ale

volumului ºi aprecierile pozitive ale publicului îmi stãruie

încã în memorie.

Tot din sudul þãrii, dar de la Alexandria mi-a parvenit

Caligraf, nr. 206/iulie 2019, în care citesc cu plãcere

poeziile lui Florea Burtan ºi pe cele ale lui Alexandru

Cazacu, cronicile semnate de Ana Dobre ºi Stan V. Cristea,

ca ºi fragmentul de roman „Ciºmeaua de piatrã ºi prigoriile”,

de Ovidiu Dunãreanu.

De la Alexandria pânã la Curtea de Argeº nu e o cale atât

de lungã. O strãbat imaginar numaidecât ºi mã opresc în

faþa numãrului 7 (104), pe iulie 2019, al revistei Curtea de

Argeº, unde citesc un foarte interesant editorial semnat de

dl. academician Gheorghe Pãun, intitulat „Îndemn la

euroluciditate”, în care sunt enumerate ºi comentate pe

scurt marile probleme cu care se confruntã astãzi

Uniunea Europeanã. Continuându-i parcã ideile, Dragoº

Vaida ºi Constantin Vaida Haliþã scriu despre „Valori,

culturã ºi ideea europeanã”. Preºedintele Academiei

Române, Ioan Aurel Pop gloseazã pe o idee mereu de

mare actualitate: „De la Roma la Noua Romã: latinitatea

rãsãriteanã la români”. Eufrosina Otlãcan opineazã

despre „Nevoia de Spiru Haret”, iar Olimpia Popescu ne

readuce în atenþie figura marelui matematician Gh.

Vrânceanu, cãruia, pe vremuri, prin anii 1967-1968 i-

am luat ºi eu un interviu pentru revista „Viaþa

studenþeascã”. Lucian Costache continuã serialul despre

Urmuz. Aºteptãm cartea!

Inimosul poet ºi publicist Nicolae Silade îmi trimite

revista lunarã pe care o pãstoreºte cu multã dãruire ºi cu

talent: Actualitatea literarã. În cel mai recent numãr

(iunie 2019) aflu pagini dense de poezie, prozã, criticã.

Lirica poartã semnãturile: Emilian Marcu, Teodor Dume,

Cristian Bistriceanu, Tatiana Grosu. Cronicile literare

aparþin unor cunoscuþi critici literari: Cornel Ungureanu,

Adrian Dinu Rachieru, Radu Ciobanu, Constantin

Cubleºan, Ovidiu Pecican, Ionel Bota ºi Mioara Bahna.

Un florilegiu poetic din creaþia polonezului Dariusz

Bereski este prezentat de Alexandru G. ªerban.

De un interes aparte ni se pare a fi ºi Drita/Lumina,

editatã de Asociaþia Liga Albanezilor din România, care

apare la Craiova ºi prezintã, alãturi de evenimentele

actualitãþii, materiale vizând interferenþa, similitudinile

ºi tangenþele celor douã culturi – românã ºi albanezã.

Din cuprinsul recentului numãr mi-au reþinut în mod

deosebit atenþia fragmentul din memoriile Helenei

Kadare, soþia lui Ismail Kadare ºi articolul intitulat

„Mântuleasa magicã a lui Mircea Eliade”, de Maria

Oprea.

Elegantã, într-o þinutã graficã inconfundabilã,

Lumina, revistã care apare în Serbia de peste ºaptezeci

de ani ºi al cãrui numãr triplu, 4-6/2019 mi-a fost trimis

de redactorul ºef, Ioan Baba, un mai vechi prieten,

cuprinde ca de obicei, poezii, proze, articole de istorie

ºi criticã literarã care, în ansamblul lor se constituie într-

o oglindã fidelã a efervescentei vieþi culturale a

confraþilor noºtri de la sud de Dunãre. Felicitãri!

În finalul acestor rânduri fie-mi îngãduit sã ofer o

bere, un suc, o apã mineralã sau o îngheþatã (dupã cum

va dori fiecare!) prietenilor mei despre ale cãror

publicaþii am scris mai sus: Cassian Maria Spiridon

(Convorbiri literare), Lucian Vasiliu (Scriptor),

Dumitru Brãneanu (Plumb), Vasile Grigorescu (Sud),

Florea Burtan (Caligraf), Gheorghe Pãun (Curtea de

la Argeº), Nicolae Silade (Actualitatea literarã), Marius

Dobrescu (Drita/Lumina) ºi Ioan Baba (Lumina).

Mult succes tuturor ºi cât mai multe numere de

revistã, la fel de interesante, în continuare!

Florentin Popescu
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De câþiva ani buni – poate

chiar de mai mulþi; în orice caz, sigur de când în fruntea
Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România se aflã omul
de inimã ºi conºtiinþã, gazetarul de vocaþie Doru Dinu
Glãvan – breasla noastrã, a pãlmaºilor cu condeiul, a
urcat pe un înalt podium de demnitate ºi competenþã,
sub reflectoarele tot mai puternice ale opiniei publice.

S-a zis cã ziaristica ar fi „literaturã la repezealã” sau
„literaturã pe colþul mesei”, dar s-a uitat cã, fie ºi pe
colþul mesei ori la repezealã – uneori lângã linotip ori
sub gâfâitul rotativei – ziaristul nu ºi-a dezminþit menirea
ºi însuºirile specifice profesiei: cinstea, corectitudinea,
perfecþionismul. La banchetul oferit lui C. A. Rosetti cu
prilejul cele de-a 25-a aniversãri a fondãrii ziarului
„Românul” (27septembrie 1881) acesta spunea: „Presa,
f o l o s i n d
caracterizarea
de circulaþie
m o n d i a l ã ,
trebuie sã fie a
patra putere a
unui stat
civilizat ºi
liber. Presa
însã pentru ca
sã fie a patra
putere a unui
stat presupune ca redactorii ei, când iau condeiul, sã fie
sacerdoþi; ziariºtii sunt preoþii care servesc la altarul acelei
zeitãþi ce se numeºte Naþionalitate ºi Libertate”.

Menirea de istoric al clipei, ziaristul a transformat-o
în blazon de nobleþe ºi devizã de viaþã ºi muncã. Este o
dovadã de maturitate deplinã faptul cã Uniunea noastrã
ºi-a pus în frontispiciu activitãþii sale: Împreunã scriem
istoria clipei! Cãci din fiecare clipã, din nenumãratele
clipe se alcãtuieºte istoria mare, de secole ºi milenii, a
unui popor. Este o mândrie pentru ziarist cã se aflã în
linia I a acestei istorii, în avangarda clipei. ªi nu cu puþine
sacrificii. Robert Lembke, iniþial pãlmaº cu condeiul (a
scris despre fotbal!) apoi ºef de ziare ºi om de televiziune,
spunea, în cunoºtinþã de cauzã: „Ziariºtii sunt oameni
care în orice altã profesie ar fi câºtigat mai mulþi bani cu
mai puþinã muncã”. Da. Dar ziaristul n-a coborât
niciodatã din aura onoarei sale, din aura profesiei sale.

În schimb, iatã, din când în când – atunci când este
cazul – breasla îl remarcã pe ziaristul care i-a fãcut cinste,
care i-a rotunjit onoarea. Aºa s-a întâmplat ºi recent, când
Uniunea Ziarºtilor Profesioniºti din România a premiat
pe cei mai valoroºi membri ai sãi pentru activitatea
desfãºuratã anul trecut, 2018.

Au fost distinºi 26 de pãlmaºi ai condeiului, ai
microfonului, ai imaginii, ai internetului. Evenimentul
a avut loc – prin strãdania aceluiaº neobosit preºedinte,
Doru Dinu Glãvan – la Televiziunea Naþionalã Publicã,
într-un cadru de o eleganþã desãvârºitã. Difuzatã, apoi
(de TVR 3) la nivelul întregii þãri –  constituie poate cea
mai înaltã rãsplatã pentru aceºti „doctori fãrã de arginþi”.

Personal, mãrturisesc cã n-am primit niciodatã vreun
premiu mai de doamne-ajutã – ºi nici n-am aºteptat. De
data aceasta, însã, UZPR, Uniunea noastrã, mi-a fãcut
onoarea de a-mi acorda Marele Premiu pentru întreaga
carierã jurnalisticã, moment care coincide ºi cu baterea
celui de al 80-lea nit (cam ruginit!) pe cercul vârstei mele.

Sigur, m-am bucurat foarte mult – ºi sunt recunoscãtor
Uniunii, juriului care a hotãrât astfel: scriitorul-prof. univ.
dr. Mihail Diaconescu ºi scriitorii-publiciºti Nicolae Dan
Fruntelatã ºi Mihai Milca.

Dar nu pot sã nu-mi amintesc – în deplinã consonanþã,
totuºi – o zisã a lui Theodore Roousevelt, cel de-al 26-
lea preºedinte al Statelor Unite ale Americii, premiat cu
Nobel pentru Pace în 1906: „Fãrã îndoialã cã premiul
suprem pe care-l oferã viaþa este ºansa de-a lucra din
greu la ceva care meritã din plin efortul tãu”.

Sunt fericit cã Dumnezeu mi-a oferit ºansa de a lucra
în aceastã profesie, gazetãria – care înseamnã viaþa ºi
dragostea mea.

În avangarda
clipei

– Marginalii la
un eveniment
jurnalistic –

G. Th. Popescu

“14 septembrie 1944” – o zi ca oricare alta. Într-o

joi. Plouase-n ajun.

Între timp, cerul se limpezise ºi lumina susura pe

obrazul supt al toamnei.

Pânã ºi umbra salcâmului de la drum se alungise

nefiresc, îmbrãþiºând secunda ce va sã cadã.”

Relatarea debutã astfel ºi ar fi putut continua: “Lui I.

i se fãcuse dor de Vica – fata geamgiului, de care tocmai

se despãrþise. Îl alungase Gãinuºa dinspre ziuã, dând

semn cã ostenise clipocind în jariºtea nopþii.”

Numai cã tonalitatea îmi pãrea neadecvatã, chiar “falºã”;

în dezacord cu realitatea – ce pãrea a avea alte rosturi. Aºa

încât, dezamãgit am abandonat însemnarile într-un sertar.

Nu ascund cã “ istoria acelei zile” revenea obsesiv la

intervale mai mult ori mai puþin regulate. Insatisfacþia

ºi ciuda trecurã într-un soi de neliniºte agresivã ce nu-

mi dãdea pace. Ce-i drept informaþiile pe care le

deþineam erau puþine ºi sãrace… ºi nici cei care ar fi

putut sã mi le furnizeze nu mai erau.

Tata care într-un fel fusese martor nu-mi dezvãluise mai

mult- amâna, iar Taica cum i se spunea bunicului, nici el

nu se prea îndemna sã vorbeascã, semn cã durerea era încã

întreagã. Cert era cã evenimentul marcase definitiv

destinul familiei, fiindcã celelalte dinainte precum ºi cele

ce au urmat gravitau în jurul acelei date „Pãi când sã fi

fost mã, înainte ori dupã ce Ionicã a fost împuºcat?!”.

Decizia de a elucida, ori mãcar de-a înþelege misterul

încâlcit al acelei întâmplãri a venit oarecum de la sine.

Tocmai cotrobãiam, dupã obicei, printre lucruri uitate

ºi vechi, când am descoperit între coperþile þapene ale

unei cãrþi, o pozã. Decoloratã ºi pãtatã cum era amirosind

stãtut a mucegai, aducea cu sine cel puþin o parte din

trecutul de care eram interesat.

Înfãþiºarea tânãrului ãla abia trecut de adolescenþã

ce mã privea intens ºi cu reproº, aducea izbitor cu chipul

încrustat în crucea de granit din cimitirul satului – unde

odihneau cei din neamul nostru. Din acel moment am

fost încredinþat cã altcineva hotãrâse deja ºi în ciuda

dificultãþilor de documentare trebuia sã accept –

retrãind, mai cu seamã cã-mi era la-ndemânã, întrucât,

vorba lui G.L Borges „lumea asta eu o cunosc”.

Rãmânea o problemã cum sã scrii despre ceva

copleºitor, tragic în esenþã, aºa încât sã fii convingãtor,

pãtruns de adevãrul acelui lucru. Chemat sã depun

mãrturie, în ciuda temerilor de tot felul, “procesul de

dezîmblânzire” trebuia musai sã funcþioneze.

Aºadar dimineaþã: „Tudore, ce stai mã caã momâia…

du’l de-l ajutã pã nen’ tu sã-nhame …grãbiþivã-þi, nu-i

colea Colceagu’. ªi dezleagã câinele ãla, nu-l auzi?!

urlã parcã-i apucat. Taci cobe… tu-þi starea ºi anafura

cui te-a fãtat. Huo ! Hai cã vã prinde nãmiaza mare,

uite soarele-n colnic d’un stânjen… dã sã vã împingã

de la spate.

Dupã ce se oþãrî cât sã-i urneascã, Dumitru Barbu

rãmase oarecum descumpãnit în mijlocul ogrãzii, singur

… cu gândurile sale. D’ un timp, n-avea veºti… nici de

la Gheorghe nici de la Niculae – bãieþii dintâi de-i avea

pe front. Las’ cã nici astea nu erau sã-l bucure. Nu

desluºea prea bine nici ce trâmbiþa moº Lulea - învãþãtoru’

din jurnal; cum cã Regele l-ar fi arestat pã Mareºal ºi cã

armata s-ar fi dat cu ruºii „Pãi cum vine asta; pânã mai

ieri fuserãm aliat cu neamþu’ - cun ar veni fraþi dã cruce,

iar acu’?! Asta nu-i de la rege – îºi zise – oricât de necopt

ar fi, aºa ceva nu se face… dã bine ce-ai bãtut palma.

Bag’ seamã a fost îndemnat, alt’ cum?!! Acu’… dã

mã-ntrebi n-aº þine nici cu Antonescu, cã nu-i dã þinut.

Ce-o fi cãutat la muscal?

Te pui cu el ? A’ pãi nu ºtia… cã-i om dãºtept … cã ãsta

Ivan, cât îi dã proclet a legat pânã ºi moartea!!! Asta-i

dã belea. Doamne fereºte!

P’ormã … prea sã prãpãdirã mulþi. Dã iau numai aci pã

Sârbeasca, câþi nu cãzurã?! – Dintr-ai lu’ Negrilã doi,

dintr-ai lu’ Þuculeanu, Vasile.

Ce sã mai zic dã Buric, ãsta lãsã în urmã vreo patru

þânci de-o ºchioapã cã era mai trecut. Alde Ion dintr-ai

lu’ Toma Negoi – ce mai flãcãu, îi veni ºi lu’ãsta doar

numele. Marin Cimpoacã cãzu pã Don … ce-l mai jelea

ma-sa Sultana ºi-ºi smulgea pãrul din cap, cã numai pã el

l’avea. Ce sã zic dã Ionicã Bãiþeanu, Nae Pitea, baºca

unu dintr-ai lu’ Iancu Toma. Dumitru Roman,dã sã ceru

voluntar veni farã braþ, ciung… cã il retezarã din umãr.

ªi dacã mã duc încolo… înspre Leºi mai numãr vreo

trei – patru, cã nu trecea o vreme ºi iar venea-nºtiinþare.

Cã se duserã unii dã gloante n-ar fi mirare, c-a fost prãpãd

când cu încercuirea… numai cã murirã alþii seceraþi de ger

în stepa calmucã …c-aud, p’ acolo iernile-s mai crunte ca

pe la noi. Vai ºi amar…”

Cât s-o fi rãsucit, fãrã nici un temei de treabã, neluând

seama la lucrurile din jur greu de apreciat. Lipsit de vlagã,

se sprijini într-un târziu de unul din stâlpii prispei… ºi-

ãsta cam ºubred, gata sã cadã.

Broboane reci de sudoare îi invadã fruntea – Inima,

strâns-ntr-un ghem de câlþi cedã, ºovãind. “De-acu’ ce-o

mai fi? Sã ne fi lãsat Ãl’ de Sus la voia întâmplãrii?!”

Lacrimi pe obrazul
supt al toamnei

(Redacþia)

– fragment –
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ATELIERUL ARTELOR VIZUALE

„George Costea aºterne culorile urbane cu multã

sinceritate ºi dragoste, dar ºi într-o manierã care îi rezervã
originalitatea inteligentã a acestei abordãri. În griuri
metalice, dar mai colorate decât în precedentele sale
prezente expoziþionale, cu sprijinul evident al unor
alcãtuiri geometrice ce accentueazã perspective ºi
deschid noi accente, George Costea spune povestea unei
observaþii atente, emoþionante, asupra celor
înconjurãtoare. Peisaje reale sau doar inspiraþionale,
construcþii personale sau chipul unui Moromete urban
vieþuiesc în universul sãu pictural.”

(Dr. Marius Tiþa)

GEORGE COSTEA


