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IRONIM MUNTEAN
Cântările vârstelor
Scriitor proteic, Iuliu Pârvu a
început să-şi strângă o bună parte a
operei în volume substanţiale având
un titlu generic: Jurnalul stărilor
lirice, Jurnalul stărilor narative,
Jurnalul stărilor reflexive şi Jurnalul
stărilor de călătorie (I şi II),
trimiţându-ne
cu
gândul
la
radiografia cotidiană a sinelui şi
consemnarea
evenimentelor
semnificative legate de biografia lui
spirituală, impresiile memorialistice genuine şi difuze căutând
expresie artistică în raport cu natura ei dominantă: afectivă,
reflexivă sau epică, toate având însă valoare eliberatorpurificatoare, catharsis - terapeutică.
Modelul pare a fi anticul grec Hesiod cu ale sale:
Lucrări şi zile, contemporanul nostru punându-se sub pecetea
timpului bivalent: veşnic pentru universul cosmic şi repede
curgător şi ireversibil pentru efemera fiinţă umană.
Faţă de primul volum de poeme, conceput ca un
calendar liric al unui an cu trăiri şi stări cotidiene, cu ecou
biografic imediat, mai recentul volum poetic: „Din cântările
unui om de rând”, Editura Napoca Star, Cluj Napoca, 2012,
350 pag, devine o amplă meditaţie asupra condiţiei umane, o
„cântare a Cântărilor” vârstelor fiinţei prinsă în vârtejul
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timpului curgător, cu ecouri din memorabilul roman al lui
Lucian Blaga „Hornicul şi cântecul vârstelor”, prin felul în
care-şi contemplă senin drumul vieţii din satul ardelean
Gârbău, (unde s-a născut în septembrie 1940), când „Pene de
cocoş au dat năvală/ Şi-au vărsat blestemul peste sat./ Pentuneric i-au răpit pe jidovi...” (Holocaust, p. 16) şi până în
actualitatea recentă. Volumul beneficiază de o remarcabilă
copertă (Tincuţa Heinzel, artista cu un doctorat la Sorbona,
fiica poetului), care plasticizează prin cele două imagini –
fotografii drumul existenţial al poetului „Copilul de altădată”
(coperta a IV-a) în faţa oraşului în care se va şcoli şi-şi va trăi
viaţa – Clujul – şi vârstnicul contemplând senin „arborele
vieţii” (Părul sau Cireşul din grădina Casei de care pomeneşte
frecvent în volum).
Structurat ciclic, volumul „Din cântările unui om de
rând” întruneşte „cântecele vârstelor” consumate într-un timp
cosmic în care: „Multe vin, toate se duc” (p. 36): Naştere,
Botez, Căsătorie, Moarte – într-o poezie a Marilor Evenimente
ale vieţii proiectate în ciclul anotimpurilor curgând
calendaristic în marele Timp efemera fiinţă umană, în zbaterea
ei neliniştită.
Un preambul: Ursitoarele (12 septembrie, 1940)
fixează apariţia pe lume a unei fiinţe: „Dar într-o casă de ţară
s-a înroşit calendarul”, asupra ei coborându-se harul şi
misterul îngeresc şi destinat a fi dascăl printre ai săi. Primul
ciclu: Cântări de fecior plecat la oraş (42 poeme) e
bildungsroman liric, surprinzându-i formarea în copilărie şi
prima adolescenţă într-un sat „cu dealuri liniştite”, cu drumuri
urcate ciclic de „pâlcuri de mioare” şi „asinii greu purtând
tărhatul/ Ritmând behăituri mărunte”, rememorate nostalgic
de copil, străbătând un destin ancestral al transhumanţei. Este
satul valorilor perene, în care „s-a născut veşnicia” cu locuitori
(gârbăuanii) ştiuţi de istorie de mii de ani, păstrându-şi
„credinţa vie”, moştenită din tată-n fiu, mândri „c-aţi făcut din
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cruce scut”, iar „ Biserica aceasta s-a născut/ Să nu fie sub
cerul vost pustiu” (Odă, p. 44). Străbunii lasă copilului „o
carte-n casă,/ O Biblie păstrată într-un scrin/ Nu se ştia prin
grija cui rămasă,/ Purta-ntre file foi de rozmarin” (Biblie). În
casă, „Mama – bună” este ocrotitoarea copilului, „Bunicul”,
„amantul pădurilor/ Prietenul răsurilor,/ Asul vânătorilor/
Amorezul florilor,.../” înţeleptul pajiştilor şi Patriarhul siliştii,
„Bunica”, tragic dispărută la doar douăzeci şi opt de ani, Tatăl
„De mic în trudă şi-a găsit alintul/ iar Mama şi-a avut un cod
etic sever: credinţa, rugăciunea, pocăinţa şi cinstea. Familia
este o stea fixă a ciclului şi a întregului volum. Deprinde
buchile pe „Cartea de citire”: Aflai un manual în lada veche,/
De cine ştie câtă vreme pus,/ Fără coperţi şi fără foi pereche,/
Relicva unui timp de mult apus” (p. 19). Trăieşte marile
evenimente tradiţionale: tăierea porcului la Crăciun (Bobotaia,
p. 21), aruncatul pe vârful casei a cununelor de Sânziene spre
a-şi afla ursita, aleasa inimii (Sânziene), trăieşte primul zvâcnet
erotic "Într-un amurg" (p. 25), se iniţiază în dragoste (Iniţiere,
p. 26), ajunge chiar "Lup tânăr" (p. 27) şi încearcă să-şi
ademenească iubitele (Te-ademenii, p. 28). Încununarea lecţiei
desprinse adolescentin se va împlini plenar mult mai târziu
când „Sub bolţile bătrâne şi creştinesc ornate,/ Unde mereu
străbunii s-au perindat ca miri,/ Prin danţul lui Isaia, cu frunţi
încoronate/ Făcurăm legământul adamicei uniri” (Danţul lui
Isaia - 18 august 1973, p. 30). Până atunci aleanurile sufleteşti
sunt conţinute în "Horea de acasă" (p. 31), una din piesele
stratului de zăcământ folcloric forat în profunzime de poet,
hore în care-s sedimentate „legănări de iarbă”, „foşnete de
porumbişti”, graiul bătrânilor, „Adânc împământaţi în
temeteu”, „fătuce rotunjescu-şi sânii/ Şi cerul se deschide-n
curcubeu (Horea de acasă, p. 31). Timpul curge ca la Heraclit,
moartea face ravagii, satul e tot mai pustiu: Verș, pentru tata
(29 mai 1996), Ocol pustiu (p. 37), se duce şi „Badea Iuan” (p.
39).
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Oamenii se mai adună mai mulţi acasă doar în Sâmbăta
Floriilor, să îngrijească mormintele celor plecaţi, altfel satul e
stingher, (Stingher, p. 41), încremenit, mama revenită acasă
trăieşte acut senzaţia înstrăinării, aici ajungând definitiv, târziu,
pentru înmormântare (Ultima oară acasă... p. 45 şi „Verş
pentru mama”, p. 47). Primul ciclu se încheie cu poemul
„Copilul de altădată” (prezent şi pe coperta IV), continuând
dedublarea dramatică a fiinţei: copilul inocent rămânând acasă
şi adultul, apăsat de vremuri, de tristeţi şi amorţeli, meditând la
puritatea şi „zâmbetul lui simplu şi rotund”. Un tragic
sentiment al înstrăinării, al dezrădăcinării, departe însă de cel
din lirica lui Goga, apropiat de modernitatea lui Blaga.
Al doilea ciclu: „Cântări de bărbat la casa lui...” este
cel mai amplu (114 poeme) constituindu-se într-o simfonie a
familiei începută cu tonalitatea psaltică de la nuntă cu sonuri
din Isaia dănţuieşte a poetului însuşi şi încheind rotund, cu o
altă nuntă, a fiului său Nuţu în „pragul său spre desăvârşire”,
îndemnat patern: „Fă-ţi datoria ce ţi-ai asumat,/ Soţ tandru şi
desăvârşit părinte/ Ştii regula, de acasă, de urmat,/ La ce se
cade a lua aminte.” ( Lui Nuţu, 22 aprilie, 2012 ). În acest arc
de timp (august 1973-2012) curge poezia Marilor Evenimente:
Nunţi, întemeietoare de familii – locul geometric al existenţei
umane depline – naşteri, botezuri, viaţa trecând ciclic într-un
calendar cosmic, cu anotimpuri ce se succed ireversibil şi
vârste umane: copilărie, adolescenţă, tinereţe, maturitate,
senectute, cu evenimente, stări, trăiri ce dau misterul existenţial
pe care poetul îl cuprinde în cântarea inefabilă a stării de a fi,
a minunii că eşti. Cântarea este jubilantă mereu: la întemeierea
propriei familii proiectată în poveste imperială prin naşterea cu
mlădiţa răzbătând prin vreme,/ A împărăţiei bizantine,/ cu
„împăratul Sfintei Sofii” (p. 157) la naşterea succesivă a celor
două fete şi a băiatului, la căsătoria lor şi apoi naşterea
nepoţilor, trăind plenar „Întru veşnică germinaţie”, dorindu-se:
„Nemărginit mă vreau, nemărginit,/ În patima de-a şti şi iar a
8

şti,/ Dar n-am scăpare, când n-am împlinit/ A măsura cât fi e-n
a nu fi” (p. 182). Cântarea poetului se plăsmuieşte-n casa
familiei – paradis terestru, în grădina raiului familial, universul
ei microcosmic, unde i se nasc copiii (Vrejii tăi): „Matrice ai
vrut să-mi fii,/ Să-mi prelungeşti vara şi spiţa./ M-ai fericit cu
trei copii,/ Din trunchi să-mi scapete mlădiţa”, p. 59). Note
imnice aduce maternităţii Mărţişoarele (16 poeme poartă acest
titlu) însoţind elogiul adus eternului feminin alături de urarea
fericirii destinale prezentă şi-n Zodiac (3 texte) Lumea inocentă
a copilului, cu puritatea, candoarea, gingăşia, curiozitatea,
inteligenţa, predispoziţia ludică e îndemnată: „slobodă să laşi
chemarea firii” (p. 62) şi dorindu-li-se: „Ca ani prin ani să
treacă lini” (p. 71). Mărţişoarele amintesc de lirica argheziană,
dar şi universul faunistic, vieţuitoare mărunte, portretizate
miniatural: albine (p. 86), Pisoii (p. 119), Pick (p. 127, 159),
dar mai ales vegetal şi floral impresionant prin plastică,
cromatică, sugestie muzical-olfactivă, bogăţie simbolică şi
asocieri sinestezice, pictural impresionist-expresionistă: Lalele
(p. 81), Părul de lângă trepte (p. 82), Trandafirii (p. 83), Rugul
înflorit, Nucul (p. 96), Bujorii (p. 102), margaretele,
brânduşele, dalii, crăiţe, vişinul, viţa de vie, cireşii, Crinii (p.
158).
Frumosul natural este pretext de asociere şi potenţare a
frumosului etic însoţind cântarea adolescenţei şi tinereţii,
căreia poetul îi dăruieşte memorabile portrete: „înfloreşte fat-a
domnişoară”, surprinzându-le vocaţia fiicelor spre artă „Pe
bulevardul artei T.P. vine” (p. 115), spre sublimul ei şi
aducând firescul „Encomion” (p. 176). Cântarea poetului
rotunjeşte biografia spirituală a unei mari familii cu părinţi,
copii, bunici, nepoţi, uniţi prin codul înaltelor valori morale pe
care le promovează, prin idealurile la care visează, prin
împliniri de excepţie, prin iubire în Cântarea omului de rând
înserând şi ipostaza dascălului de vocaţie, a fiinţei religioase,
evlavioase, care înalţă „Cântec pios” de preamărire a
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Domnului pentru miracolele aduse în Univers, în lume, în
catrene, haiku, cu vers dintr-un singur cuvânt simbolic şi forţă
reflexivă: „Cutezanţa/ urcă/ omul/ în poveste./ Îngereii/ urcă/
nimbul/ în icoane/. Prea mărire/ Ţie/ îţi aducem/ Doamne!”
Este convins că „Avem destule de la Dumnezeu,/ Nu şi motive
mari de supărare.../ Să credem nesmintit în el, mereu,/ Dar nu
ieşindu-ne de pe cărare” (p. 133).
Dar Omul e deplin sorbind înţelepciunea cărţii din
bibliotecă: „Atâta înţelepciune am în casă,/ Că trei vieţi mi-ar
trebui s-o zvânt,/ Din multe lumi şi multe minţi culeasă/
Adăpostită bine în cuvânt” (Printre cărţi, p. 113).
Deplinătatea, împlinirea supremă o aduce actul creator, iar
poetul soarbe sevele şi din straturile de profunzime ale
zăcământului folcloric, exemplificând Marile Evenimente ale
vieţii: nunta, cu sonorităţi barbiene (din Riga Crypto şi Lapona
Enigel: „Că-i vremea peţitului,/ În lumina mitului/ Porneascăse nunţile/ Pe la toate curţile.../ Albul ghioceilor,/ Şi sfiala
mieilor,/ Cântecul viorilor/ Farmecul miorilor…” (p. 152) ori
moartea: „Zâmbit-ai agale şi-n pat/ Spre odihnă ai dat să teaţâi,/ Într-un somn adânc te-ai surpat,/ Acolo pe veci, să
rămâi.” (Somnul de veci, p. 173-174) în sonorităţi adânci de
bocet. Crezul poetic e implicat cântării şi nu explicat în poezii
programatice, convins că spiritul atic al artei pure e-n Elada
(cultură, mitologie, filozofie) şi-n densa sondare a Sinelui: „Ce
grea povară-i sinele/ Sub zodii austere!/ Acolo şi rimele se fac
rebele.../ Acolo sensul e împrejmuitor/ Şi gândul se îneacă/ În
zornăitul asurzitor/ De teacă.../ Oglinzi nu se văd/ Şi-ntre
cuvinte-i prăpăd.”( Ce grea povară-i sinele... p. 104).
Anotimpurile Clujului (cu 23 poeme) este un ciclu de
pasteluri ale unui calendar sufletesc curgând în iarna vacanţei
de Crăciun, când „grupuri-grupuri se adună/ Şi Cluju-l pun în
rezonanţă”, ori omătul gros acoperea nuci, cireşi (p. 185), şi
„Stă Cluju-n alb, ca-ntr-o covată” (p. 187). În „Dimineaţa de
iarnă”: „Flori de cristal fixate în fereşti”, „Un continent de
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ciori s-au burzulit/ Trezind din somn oraşul adormit/ Pe sub
vitrine agale mă strecor,/ Angina mă fixează în decor” (p.
187). Aceleaşi ciori „Croncăne isterizate/ Ca babele cu
păcate/ Şi zboară frenetice/ Hoardele bezmetice” (p. 187) întrun peisaj accentuat nostalgic (ca-n Topârceanu) şi sugestii
mitice. Primăvara aduce „Carnavalul mărţişoarelor”, trezirea
la viaţă, eflorescenţa „Luşcutelor”, agitaţia umană şi
ornitologică. Poetul este un solar, un văratec şi surprinde
farmecul oraşului izbucnit în cântare prin „Castanii-n parc
aprins-au lumânări”... vers refren în fiecare din cele şase
distihuri, ca expresie a triumfului, luminii, vieţii, fiinţei: „Spre
cer urcăm pe nevăzute scări” (p. 193). Este anotimpul
Serenadelor şcolare, al examenelor, banchetelor, al imnului
Gaudeamus igitur, al tinereţii împlinite întâlnindu-se „După
zece ani” (p. 200) după ce „contemporani cu timpul” au urcat
„pe coloana astrală”, „drept ori în spirală” drumul vietii.
La intersecţia cu toamna în „Pieţele clujene” la sfârşit
de august un peisaj al fertilităţii desfată privirea unui spirit liric
paradoxal tradiţionalist-modern (cu ecouri din Priveliştile lui
Beniamin Fundoianu, celebru ulterior ca B. Fondane în Franţa).
Aici ca într-o sinestezie olfactiv-muzical-cromatică se
lăfăie: morcovii stânjeniţi, ardeii şi gogoşarii, „cu burţi
umflate ca de toboşari”, roşiile care „fac trotuarul”, lubeniţe,
dovlecei, cartofi, ceapă şi castraveţi.
Emblema Clujului este Cetăţuia, din preajma Parcului
Mare, străjuind malul Someşului. Poetul priveşte nostalgic:
„Mă uit cu amplă gelozie/ Spre aleea care duce sus.../ Văd
legănata poezie/ A vremilor ce ni s-au dus.”( Spre Cetăţuie ,p.
203).
Toamna este academică, acum „Iar amiroase Clujul a
castane” (p. 205), „Băieţi zglobii se ţin după codane”, iar
„tarabele se povârnesc sub struguri,” dovleci, grămezi de
varză, cartofi, prune, într-un pastel al roadelor muncii şi
fertilităţii. Ciclul se încheie cu imaginea „Crizantemelor” care
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„De ziua morţilor” (p. 207) anunţă „Luminaţia” în amintirea
celor din cimitir – viaţa celuilalt oraş.
Ciclul Arhivă sentimentală (Vechi poveşti, 26 poeme)
rememorează iubiri de tinereţe, cu arderi pătimaşe, adoraţie a
ochilor în sens blagian (În ochii tăi p. 212), apropieri boeme,
iubiri defuncte, seducţii (Narcoză, p. 218), ispitiri, întâlniri
romantice, orgolioase, păcătoase, asediu de cetăţi expugnabile,
despărţirii dureroase, indiferente, nepotriviri şi alte multe
scenarii în care „Istoriile altfel le-am păscut/ În altă parte caut
poezia”. Este cântarea aleanurilor sufletului tânăr.
Anotimpuri existenţiale este un ciclu accentuat
meditativ, reflexiv prin excelenţă, punând fiinţa în raport cu
trecerea, alunecarea spre golul final, spre hăul originar, spre
infinitul pustiu. În lumea-n schimbare: „Îşi înnoieşte vremea
crugul” (p. 239), poetul, fire interogativă, frământat de
„Întrebare chinuitoare” e preocupat de geneză, de „Sămânţa
dintâi cum s-a născut,/ Al primului rut?/ Va fi fost Dumnezeu
primul ei purtător,/ Evadatul neascultător/ Al prea bătrânelor
galaxii,/ Primul dintre fii?” (p. 217). Aplecat asupra
problemelor lumii, poetul vede drept menire a viului rodirea,
prin procreaţie omul având Superbia de-a se socoti egalul lui
Dumnezeu: „Plămada ce ne-o mărginim/ Nu se supune la
cerinţi,/ Suntem ce nu visa să fim,/ Noi înşine, ca el, părinţi”
(p. 142). E convins că-i suntem datori cu deprinderea căinţei.
Se împacă greu cu Limitele impuse: „Atâtea cercuri tenconjoară,/ Atâtea sfere te închid/ Că toate-s numai să te
doară/ Şi toate, parcă, te desfid” (p. 244). Credinţa doar
armonizează fiinţa cu „Geometriile cereşti, cu ordinea din
Marele Tot, în care Omul e circumscris ca pelerin trecător,
efemer, perisabil şi „Dacă lutu-n care stau/ Poartă germeni de
pustiu,/ Mintea Domnului o dau,/ În veci pururea să fiu”
(Jurământ de credinţă p. 262). Stăpânit de „dor de ducă”, cu
„sânge culegător” şi cu „lumea-n armonie”, văzând în
„Înălţarea Ta” deprinderea fiinţei cu propria înălţare „Mereu la
12

drum, pe calea Ta cerească” (p. 258) omul rămâne „Ucenicul
îndoielii”; „În sfântul Toma noi ne regăsim” (p. 252) dar
Timpul e neîndurător: boală, Temeri, spaimă ancestrală,
Îmbătrâniri în întregul univers (şi plop, şi tei, şi gorun, şi brad,
şi fag p. 213), iar fiinţa dobândeşte liniştea, împăcarea cu
sfârşitul când „Se aude toaca de vecernie.../ căci dorul numai
către cer ni-e./ Se adună zările încet,/ E timpul, poate, de
culcare,/ Ce pace adâncă prin nucet/ Şi ce osândă-n fiecare”
(Ciocanele, p. 256).
Dar sfârşitului ineluctabil al lutului îi supravieţuieşte
creaţia poetică ce şi-a sorbit sevele şi înţelepciunea din viaţă,
filosofie şi din folclor, (care l-a edificat asupra destinului), şi
din istorie, din cultura asimilată firesc. Într-una din puţinele
arte poetice explicite (din volum) îşi defineşte crezul poetic de
esenţă clasică, poezia fiind doar meşteşug, act ludic cu
cuvântul împovărat de sens, semnificaţie prin figuraţie a
stilului, sau distihuri enumerând virtuţile expresive ale tropilor:
metafora, epitetul, comparaţia, sinecdoca, antiteza, hiperbola,
ori opusa ei litota, textul acestei ars poetica: În dulcele stil
clasic (p. 255) fiind memorabil prin concizie, claritate,
naturaleţe şi limpezime. Cu o astfel de creaţie, Exodul „În
liniştea dintâi” e însoţit de „Cântări de îngeri”: Şi veşnicia o
învaţă/ Să n-o măsori prin minutar/ Întemeiat să fii în lume/
Întru cereasca pomenire/ Şi numele să-ţi crească nume/ Prin
veacuri, fără contenire” (p. 265).
Iuliu Pârvu, ca toţi poeţii ardeleni, este un moralist
superior, căruia ultimul sfert de secol îi pare că ne poartă „Spre
o nouă Sodomă, în marş...” (penultimul ciclu al volumului).
Revoluţia marchează „Vreme în clocot” dar şi „Vârtej
postmodernist”, cu o lume pe dos, un univers carnavalesc, un
mare „bâlci al deşertăciunilor”, în care fiinţa se dedublează şi
prin distih refren poetul surprinde „Ascunzişuri”, „Neascundem care cum putem/ Să nu se vadă ce suntem” (p. 283).
Referirile la realitatea politică, economică, socială, morală,
13

culturală sunt frecvente, evenimente şi stări sufleteşti
configurează demagogia, impostura, patimi, corupţie, „Ură la
dospit”, strâmbătate. Multe portrete sunt caricaturale, învăluite
în satiră, dispreţ, fiindcă dezmăţul, desfrâul, imoralitatea,
perversiunea sunt prea frecvente. Dispar modelele, în „Febra
globalizării” (p. 281) riscăm să ne pierdem identitatea,
inteligenţa e-n exod: „Ni se duc copiii-n lume/ După bani şi
vremuri bune./ Plângeţi mame după ei,/ Prea sunt cruzi şi
tinerei” (p. 288). Parcă se apropie apocalipsa: „Se cutremură
pământul”, „Vânturile se slobod”, „Parcă, parcă dăm a
schizofrenici”, fiind „Vai de voi, români, săracii/... Vai de voi
ce drum vă paşte/ C-o elită printre broaşte” (p. 292). În această
eternă cârtire: „Mai marii ţării fierb pentru putere”, „ La
modă sunt plăcerile trupeşti”, iar cântarea atunci, când „E
pace-atât de istovită” şi „ Întrat-am într-un timp hâdos” (p.
293) are sonorităţi de jale, dezamăgire. Iuliu Pârvu este un
optimist: „Slăvită fii, Bunăvestire,/ Simbol în ţara mea
creştină!.../ Mult aşteptata primenire/ Cât de curând are să
vină” (Bunavestire p. 298).
Simfonia „cântărilor” poetice ajunge la apoteoză în
lirica descriptivă din ciclul final „Acuarele”, unde Iuliu Pârvu
este pictor impresionist ce-şi plimbă privirea între cer şi
pământ surprinzând Peisaje româneşti (16 pasteluri) şi Peisaje
meridionale (19) care ni-l relevă drept spirit solar de sorginte
rustică, cu nepotolit dor de ducă, etern pelerin, însetat de
frumosul natural absolut. Drumurile continue în spaţiul
românesc îi aduc privirii privelişti transfigurate în pasteluri cu
o cromatică dominată de albul hibernal, când „Ninge peste ţară
apocaliptic” (Ninge, p.302), urechii clocotul şi spumegatul „de
muscuţe şi muscoi” foind în primăvară (Porumbarul, p. 304),
când transcendentul şi contingentul se întrepătrund la
interferenţa primăverii cu vara, Ploi de mai stârnind „aroma/
Holdelor suave chip bălai”... în cireşii cocoşaţi se urcă seve
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stimulând rod, „prunele îşi conturează forma” şi „creşte aspru
verdele-n susai” (p. 306).
Soarele în iunie face să crească „porumburile-ntins/,
Holdele se-ngălbenesc,/ Vara-i peste noi grămadă/, Sânii
piersicilor cresc/, Crinii şi-au dat cu pomadă”. Sânziene,
margarete, „Toate florile-s cu salbe”, într-o explozie a
vegetalului, căci „Dumnezeu, Sfântul, le-adapă” (307).
Schimbarea la faţă, Ploi de toamnă, Autumnală,
Strugurii, Se goliră viile şi mai ales Rapsodii de toamnă
conturează anotimpul roadelor, evocat în note pilatiene, dar
mai ales sonorităţi nostalgice, melancolic blagiene din volumul
La curţile dorului, sonoritatea distihurilor rimate-pereche
plutind între cer şi pământ, rostită sinestezic cromatic şi
muzical de floră şi faună.
Temperamentul atic, meridional, formaţia şi
convingerile estetice clasice sunt evidente în pastelurile eline,
ale anticei Elade, cu mitologia şi istoria ei, cu Zeii şi Eroii, cu
spaţiul marin şi continental celebru (Delfi, La poalele
Acropolei, Corint, Corfu, Paştele la Benites, Meteora).
Pelerinajele repetate în Grecia ni-l arată ca pe un rafinat
degustător de frumuseţi absolute, care şi-a asimilat profund
cultura, literatura, filosofia, fiindu-i familiari Socrate, Platon,
Aristotel, Pitagora, Homer, Alceu, poeţii tragici şi personajele
lor purtătoare ale eternului uman: Nausica, Ulise. Peisajul este
unic: mare, nisipuri, stânci, insule, măslini, chiparoşi, portocali,
toate unite de porniri erotomorfe: „Azi-noapte, cerul s-a culcat
cu marea/ Şi-n valuri albăstrii s-au învelit/ Nu-i prea uşor să-i
istoveşti turbarea,/ Dar marea încet-ncet s-a potolit”
(Amanţii). Totul în acest peisaj este în „Veşnică primenire”,
supunându-se heraclitinului pantha rei „Nu udă-acelaşi val de
două ori” (p. 332). Spiritului meridional nu-i putea scăpa nici
imaginea oraşelor Monte Carlo şi Veneţia, atât de des întâlnite
în drumurile sale prin lume.
Tradiţionalismul, viziunea clasică evidentă în
15

diversitatea tematică şi a stărilor lirice, în cultul pentru frumos,
adevăr şi plăcut, în etosul ardelenesc sunt însoţite în imaginarul
său poetic, scuturat de podoabe, de limpezimea gnomică a
versului şi rigoarea structurală a poemelor, covârşitor compuse
din doar douăsprezece versuri (40 doar din 304 poeme au mai
mult de 12 versuri). Timbrul muzical al volumului „Din
cântările unui om de rând” e dat mai ales de ştiinţa
versificaţiei şi prozodiei, cu resurse impresionante ale rimei în
strofele variate, ca la George Coşbuc şi Octavian Goga. Cele
mai multe strofe sunt catrene şi distihuri, dar sunt şi quinte,
senarii, octave, decime şi câte unul sau două versuri libere la
început sau final de poem. Eufonii rare, aliteraţii, rime
interioare, pereche, încrucişate sau îmbrăţişate, neologice în
plan lexical, rimarea prin părţi morfologice diferite, prin
îmbinări sintactice inedite fac să se înalţe o melopee aparte,
când psaltică, când de doină românească.
În „Din cântările unui om de rând”, Iuliu Pârvu apare
ca poet autentic, o voce lirică inconfundabilă, tradiţionalistmodernă şi de factură clasică.
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Mihai Dragolea
Romanul – între protest şi mit feminist
Angoasele unei lumi fără orizont,
apăsătoare, minată de spaime, se
insinuează din paginile prozei Mariei
Vaida-Voevod.
Într-o
vreme
de
confiscare a intimităţii (de anulare a ei,
de fapt), autoarea romanului Pedepsiţi
din generozitate (Ed. Multi Press
International,
2005)
încearcă
să
contureze ideea de feminitate, pândită
de primejdii şi capcane triviale.
Observator rafinat, naratoarea reuşeşte să dea viaţă
împrejurărilor, rumorii de gând şi sentimente, care animă
pulsul unui ziar de provincie. Pagini consistente pun în
evidenţă mecanismele, inclusiv cu stridenţe şi ciudăţenii, care
hrănesc existenţa unei redacţii, surprinsă ca portret de grup,
într-o înlănţuire dramatică de evenimente care creionează
sugestiv autoportretul povestitoarei. E o imagine construită cu
multă migală şi onestitate epică. Desigur, iubirea este sămânţa
din care creşte viaţa şi complexitatea relatării.
Personajele romanului, îmbrăcate în lutul, în colbul
unei existenţe cenuşii, caută undeva la capătul zilei, al anului,
al vremii, o ieşire care ar putea fi iluzie abstractă, poate, pentru
că în visul lor de duminecă – „predominant e galbenul”. Se
întâplă ca după datină, „Vara Sfântului Mihai” să se strecoare
şerpeşte dinspre miază-zi în miază-noapte, închipuind basmul
în care Liana Adam îşi crease bărbatul, perechea-ficţiune, un
Mihai, Mihai Albu, regizorul. Chiar titlul romanului ascunde în
sine, mai mult decât aluziv, o conotaţie polemică. Dictatura,
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dincolo de a fi doar un cuvânt, e o structură malefică coborâtă
ca o mâzgă, ca o ceaţă peste lume. Intruziunea în viaţa intimă, a
unei societăţi absurde, loveşte în fiinţele ce par fragile. Există,
iată, două cupluri încercând să supravieţuiască înr-un hăţiş
dogmatic, în care atât ideile, cât şi sentimentele, sunt drastic
cenzurate. O cenzură atotputernică, o încruntare rece pluteşte în
aer, în atmosfera cărţii unde cuplurile Liana Adam – Mihai
Albu, sau, Maria Armaşu – Ştefan Lăzărescu încearcă să
reziste, deşi, deziluzionaţi şi şceptici conştientizează pesemne
că – „lucrurile lumii acesteia/ le îndoaie vântul ca trestia...”.
Profesorul de istorie, Lăzărescu, ştie prea bine că în lupta cu
sistemul, el va fi nimicit. Intrasingent şi de aceea în mod fatal
condamnat apriori, dascălul îi repetă Mariei: „ La tine totul se
poate remedia, nimic nu-i pierdut niciodată. Chiar crezi în toate
cele pe care le spui?! Eu mă îndoiesc, Maria. Tu mai degrabă
încerci să te autoconvingi, aşterni voit o aură peste toate cele ce
te înconjoară, să nu vezi fisura, să nu vezi rugina. Mie nu mi se
pare un semn de înţelepciune, nici de curaj”. Totuşi, în
tumultul de urât, de încătuşare a voinţei, a sufletului, etern
femininul, această pasăre mirabilă, încearcă să răzbească spre
zenit.
Nu întâmplător, Maria Vaida-Voevod a aşezat pe
frontispiciul cărţii motto-ul extras din textul unei exemplare
feministe, nesupusa şi nonconformista Elisabeth Dunkel:
„Femeia fără bărbat e ca peştele fără bicicletă”. Ostentativă
şficuire cu biciul ironiei pe obrazul gros al unei masculinităţii
brutale, citatul pare şi într-adevăr este, mai mult o poză, un gest
de amazoană, de insolenţă. De fapt, în sensurile profunde ale
romanului simţim omniprezenţa unei feminităţi vulnerabile,
dependentă de iubirea bărbatului, chiar dacă acesta e zeu sau
satrap, o capitulare în care un mare poet credea că se cuvine a
„ne cuprinde, strânşi în taină”. Fără îndoială, „vara sângelui”,
care animă izvoarele basmului iubirii, constituie esenţa
destinului femeii, atunci când îşi priveşte perechea: „Mă uitam
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la el (...) Farmecul lui venea tocmai din această nelinişte (...)
Avea însă o laşitate pe care o simţeam acut, deşi niciuna dintre
manifestările lui de până atunci n-o dovedise, dar eu o intuiam,
nu era atât de puternic pe cât părea şi teama mea venea de
acolo că va aluneca, mai devreme, ori mai târziu, de pe soclul
pe care îl înălţasem (...) Nu voiam să mă dezamăgească, mai
bine să plece”.
Fiinţă aparent plăpândă, ea poate duce în sine cerul,
universul, o întrebare cu răspuns şi chiar inexorabilul, taina:
„Am citit undeva într-o carte că cerul se sprijină în egală
măsură pe umerii bărbatului şi ai femeii. Mi-a plăcut metafora.
Cu o singură corectură. Bărbatul n-a ţinut niciodată pe umeri
cerul. De când e lumea, femeia e aceea care-l susţine pe umerii
ei, poate, el, bărbatul, Atlas, susţine pământul, poate, dar cerul
e infinit mai greu. Uite ce greu se mişcă femeile acestea cu
cerul în ele. Dătătoarele de viaţă, născătoare de oameni...”.
Patetică, feministă, polemică declaraţie a Lianei Adam,
care e conştientă de împlinirea unui destin. Deşi exclamă –
„Zarurile au fost aruncate. Voi avea un copil!” – eroina urăşte
hazardul, se autocontemplă, din râvna de a şti, de a înţelege:
„Era şi nevoia unei certitudini, a unui rost, a unui scop,
necesitatea de a-mi dovedi mie că sunt stăpână pe trupul şi pe
sufletul meu. Există deopotrivă şi o postură donquijotism
solitar împotriva tablelor de legi numite dictatura
proletariatului, unde idolii ideologici, poate însăşi blagoslovita
luptă de clasă, bat cuie şi icuri în trupul celui răstignit. În acest
„Niemandland”, fără Dumnezeu şi fără credinţă, dominat de
mistica masculină a forţei brutale, în ciuda tuturor semnelor
rele se va naşte un prunc.
E un eşavodaj, o societate, înţelegem aceasta, fără ca
„pionii” să rostească sloganuri şi discursuri politice, fără să
comită mari îndrăzneli, în vreme ce peste fiecare ţarc cu supuşi
să domnească, la rândul său supus şi laş, vreun mărunt mai
răsărit mânuitor de cnut. Acolo îl întâlnim pe impostorul Nae
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Itu, surprins în contemplarea visului în care se imaginează
statuie: „După ce ai ajuns să conduci o colectivitate (...) mai
degrabă o turmă, zâmbeşte dispreţuitor Nae Itu fixând statuia
cu o privire aproape hipnotică, trebuie aduşi toţi la un numitor
comun. Nu iese nimeni din front, din rând...”. Liana Adam a
ieşit din şir fără încuvinţarea satrapului, într-un gest de revoltă,
de sfidare, de autoafirmare: exist! În jur roiesc făpturi fără
fizionomie, cenuşii, aşa încât cineva întreabă nedumerit:
„Spuneţi-mi, acum, în momentul acesta, sunteţi copia sau
originalul?! De unde vrei să ştiu, zice al doilea sosit, eu sunt
doar Trimisul”.
După cum ştim din vechime, Trimisul, în cazul că e
mesagerul unor veşti rele, plăteşte cu viaţa. Deasupra scenei
populate cu măşti pestriţe se ridică un soi de cer-baldachin,
care s-ar putea traduce prin purtătorul unor simboluri esenţiale,
de protest, ale cărţii: Trăgătorul la ţintă, un tablou în care
pictorul încercase probabil să transmită un tâlc: „Pânza
încărcată cu tot felul de obiecte, adunate bizar, reprezenta mai
degrabă un bâlci. Silueta unui om cenuşiu, de un cenuşiu
apăsat, plutea pe deasupra acestor lucruri. O armă (putea fi şi
puşca unui copil) îi stătea proptită de umăr (...) Prima senzaţie
pe care o încercai privind tabloul era că dintr-o clipă în alta
totul va dispărea (...). Întreaga poveste a acestui tablou era
bizară”.
Cine trage în cine?... Fiecare personaj poate fi trăgător
ori ţintă. Neliniştea, o tulbure senzaţie de nesiguranţă, de
protest, de teamă, se învolbură şi cititorul are aproape cu
certitudine senzaţia că viziunea (pentru că e vorba de o imagine
expresionist-fantastică) a scăpat cenzurii. Trăgătorul la ţintă nu
poate fi cenzurat nici identificat şi de aceea rămâne valabilă
întrebarea: Cine trage în cine? În această confuzie generalizată,
aflăm că „fătul e mort”. Liana Adam, arsă de o durere
sfâşietoare, se reîntoarce la viaţă , la suferinţă. Vede în jur „un
pătrat de lume rece, neutru, indiferent”, percepe o şoaptă: „Voi
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veni într-o zi deasupra Timpului”. Dincolo de împrejurări şi
protagonişti, romanul, construit meticulos, izbuteşte să ofere
cititorului o viziune generoasă, aceea a feminităţii de oricând şi
de oriunde.
Cartea Mariei Vaida-Voevod e deopotrivă pasională şi
de un sincer firesc al introspecţiei psihologice. Crezând în
simboluri, prozatoarea percepe în Trăgătorul la ţintă un aliat,
vânător de fiare şi de fantasme, pentru că în cele din urmă el
vânează Centaurul şi caută ieşirea din labirint.
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ANCA SÂRGHIE
Reîntoarcerea la proza scurtă
Critica literară, ca un consumator
năzuros de literatură, s-a plâns pe rând, ba
de criza romanului, ba de criza prozei
scurte, nebăgând de seamă că în chiar acel
timp al nemulţumirilor creştea şi înflorea
exact genul pus în discuţie. În celebrul eseu
„De ce nu avem roman?” publicat în 1927
în Viaţa românească, Mihail Ralea
semnala faptul că înaintea Primului Război
Mondial s-a scris cu predilecţie schiţă şi
nuvelă. Ca atare, romanul care începea să
se scrie sub marile semnături, ce aveau să
se adeverească în scurt timp ca seria de aur a literaturii române, se
lăsa uşor aşteptat. Autorul eseului menţiona că totuşi scriitorii români
începeau să acorde romanului tendinţa de a recupera „o lipsă
naţională”.
Simplificând puţin lucrurile, printr-o săritură peste decenii,
Marius Chivu îşi intitula un articol publicat în Dilema veche în
primăvara anului 2008: „De ce nu avem nuvelă?” afirmând că
„istoria prozei scurte româneşti este austeră, paradoxală şi plină de
excepţii”. Pentru a da un imbold acestei scrieri, văduvită acum
precum romanul odinioară, a purces la întocmirea unei antologii cu
titlul „Best of – proza scurtă a anilor 2000”, el adunând
între copertele unei cărţi de peste 400 de pagini un număr de 60 de
autori, antologie apărută în anul 2013 la Editura Polirom. În prefaţa
volumului, Marius Chivu dă răspunsul întrebării puse în 2008: „De
ce nu avem proză scurtă? Avem, doar că nu a fost suficient băgată în
seamă... Am scris de nenumărate ori împotriva prejudecăţii povestirii
ca gen minor. Dacă romanele scriitorilor noii generaţii s-au bucurat
de vizibilitate, proza scurtă – uneori publicată în tiraje mici, la edituri
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obscure sau niciodată reeditată – a rămas insuficient cunoscută şi
apreciată.”
Cu adevărat paradoxal, undeva departe o autoare canadiană
cucereşte Premiul Nobel pentru proza scurtă, în acelaşi an, 2013!
Autoarea volumului intitulat „Povestiri dintr-un cartier de
vest”, volum de proză scurtă publicat la Editura Casa Cărţii de
Ştiinţă Cluj-Napoca, 2010, urmat la doi ani de un alt volum de proză
scurtă „Lumina şi umbra”, apărut la aceeaşi editură, în mod sigur nu
năzuieşte la cel mai înalt podium, adică presupun, având cel puţin
două handicapuri, acela de limbă şi acela de timp, ea amintindu-mi
de scriitoarea Adi Travadi, cu un destin similar, aflată după anul
2000 la al şaptelea volum. Codrina Bran, căci acesta este numele
autoarei noastre, s-a orientat târziu spre literatură, odată cu
„eliberarea” din rolul social şi familial. Nimeni nu poate contesta
adevărul că filonul talentului nu iese la suprafaţă neapărat în anii
tinereţii, chiar dacă excepţia întăreşte regula. Maturitatea vieţii îşi are
şi ea privilegiile ei, uneori surprinzătoare pentru cei din jur. Citesc cu
încântare volum după volum creaţiile poetei bilingve Paula
Romanescu, o eminentă traducătoare în şi din limba franceză, care sa afirmat în plan literar numai după pensionare. Tot acum, aştept cea
de-a doua carte a actriţei Genoveva Preda, care nu a pus mâna pe
condei decât în anii senectuţii. Dar cu ce succes! Dacă ar fi să-l
credem pe filozoful Constantin Noica „Nu există fericire curată decât
după 60 de ani, când nu mai vrei nimic, când nici un calcul impur
(folosirea celorlalţi) nu te mai încearcă şi când totul e permis (dacă
mai poţi) şi totul e din nou nevinovat, ca în ceasul prunciei”. Din
starea de purificare liniştitoare a datoriei sociale împlinite şi din
fascinaţia scrisului se pot ivi valori certe.
Avocat pensionar astăzi, Codrina Bran a abordat puţină poezie la
început, chiar cu timiditatea învinsă a străinului venit de pe alte
meleaguri şi care se dăruieşte unui alt registru lingvistic. Nimic mai
lăudabil, desigur. Au urmat apoi un volum de proză scurtă, două
romane şi ultimele două volume în întoarcere iar la proza scurtă,
autoarea simţind probabil că acest gen se potriveşte mai bine
sensibilităţii sale.
Venind dintr-o lume agitată, bogată în evenimente,
prozatoarea are multe de povestit şi o face precum a sintetizat Alex.
Ştefănescu: „Proza Codrinei Bran este o apă repede care îl ia pe
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cititor şi îl duce-târăşte-rostogoleşte exact unde vrea autoarea, fără ca
el să simtă asta ca pe o bruscare. Prozatoarea are întotdeauna ceva
interesant de istorisit şi o face într-un mod alert şi atrăgător.”
( România Literară, nr.46, 2005).
Dincolo de dramele unor vieţi încăpute între coperţile unui
dosar, mai sunt şi altele, sufleteşti, care se derulează în linişte
aparentă, dar pline de încărcături sentimentale. Autoarea, însă, nu
cade în capcana sentimentelor, ci le observă în dosul măştii
martorului oprit un moment din drum, ştiind că nu-i poţi mângâia pe
toţi, dar poţi scrie o proză de bună calitate. Nu ne îndoim că talentul
literar al Codrinei Bran îi va fi un bun călăuzitor şi pe mai
departe.
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Monica Grosu
Noi exerciţii de înţelegere
Critic de formaţie riguroasă, Ironim
Muntean este, înainte de toate, cititorul
pasionat şi bonom, atent şi solidar cu
creatorii, cunoscător îndeaproape al
istoriei literare şi martor atent al
vremurilor pe care le traversăm. Scena
culturală nu-i este deloc străină, iar
cărţile sale în ansamblul lor se
dovedesc
adevărate
gesturi
recuperatoare, subliniind apetitul
pentru exerciţiul critic şi scriptural. Cărţile pe care le
cercetează beneficiază de o privire privilegiată prin răbdarea şi
îndelunga chibzuire analitică, prin instrumentarul critic folosit
şi consistenţa comentariului. Cronicile pe care le scrie se
disting prin meticulozitate şi analiza elaborată întinsă pe mai
multe pagini, în spatele cărora putem intui travaliul creator,
nealterat de prejudecăţi ori mode literare.
În noile sale Exerciţii de înţelegere (Editura „Unirea”, Alba
Iulia, 2012), Ironim Muntean surprinde o paletă bogată de
genuri şi titluri literare, pe marginea cărora grefează comentarii
şi impresii de lectură, evidenţiind particularitatea fiecărui autor
în parte. Radiografia literar-analitică rezultată nu rămâne
prizoniera unui spectru unilateral, ci ea însumează scriitori din
generaţii şi orientări diferite, autori de poezie sau proză, români
sau străini, cunoscuţi mai mult sau mai puţin.
Textul critic edificator dedicat diverselor cărţi asimilează şi
elementul biografic, momentul debutului, importanţa
influenţelor ori, după caz, a interferenţelor, asimilările
25

ulterioare ce împreună au condus spre creionarea unui stil
personal. Această reconstituire (încadrare) în genul
medalionului literar situează volumul de faţă la graniţa istoriei
şi a criticii literare, dând consistenţă comentariului critic şi
topind abstracţia interpretărilor în date concrete, de ordin biobibliografic. Dincolo de text, Ironim Muntean remarcă
tensiunea
ideilor,
portretele
memorabile,
gravitatea
sentimentului, rafinamentul expresiei, eleganţa frazei, suportul
mitic şi intertextual, substratul simbolurilor ori densitatea
reflexivă.
Structurat în două părţi, de dimensiuni inegale, volumul
surprinde valenţe lirice în „Alchimia lui Apollo” ori desfăşurări
epice în „Disecţii pe realitate”. Dintre volumele de versuri îi
reţin atenţia autorului cele aparţinând albaiulienilor Aurel
Pantea, Ion Mărgineanu, Gheorghe Dăncilă, Sonia Elvireanu şi
regretatului Gheorghe Drăgan, precum şi altora (Aura Christi,
Roxana Pavnotescu, Ioan Lascu, Luis Raul Calvo).
„Poet al abisalului magmatic”, după cum este numit, Aurel
Pantea obişnuieşte să-şi elaboreze îndelung poemele, filtrate
printr-o exigenţă supremă, de bogate nuanţări. Moartea rămâne
tema fundamentală a lirismului său, interiorizat şi mărturisit
ulterior într-un exerciţiu de subiectivităţi tensionate,
contemplative, dense, cu aer de apocalipsă ori diformitate.
Definit de Ironim Muntean prin „acea intransigenţă estetică”,
Aurel Pantea rămâne un ,,extaziat contemplator al neantului”,
acel ,,reporter crud al abisului”, intuit în versuri de o
,,muzicalitate aspră” (p. 17).
De o reflexivitate potenţată sunt şi versurile lui Ion
Mărgineanu, creator înzestrat cu sensibilitate, frate de nădejde
al românilor de pretutindeni, alături de care se hrăneşte din
dulceaţa graiului străbun. Poezia sa nu poate fiinţa decât în
proximitatea rugii, „de o muzicalitate domoală şi foşnet
mătăsos” (p. 26). Într-un îndelung omagiu adresat părinţilor,
strămoşilor, eroilor, creatorilor, al căror destin este definit de
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credinţa salvatoare, de cultul tradiţiei şi al valorii, Ion
Mărgineanu proiectează în timp şi istorie universul de gândire
şi simţire românească.
Angrenat în ,,drumul spre centru” este şi poetul Gheorghe
Dăncilă, ,,aparţinând familiei neoclasicilor, cu Ion Pillat şi Ion
Horea impresionând prin întinderea culturii sale poetice,
evidentă şi-n tălmăcirile proprii din lirica universală (Omar
Khayyam, William Shakespeare, Paul Verlaine, Alfred de
Vigny şi Serghei Esenin), dar şi prin lecturile sale profunde
[…]” (p. 29). Observăm, aşadar, maniera abordării critice prin
această încadrare a formulei lirice într-un curent estetic,
„dăltuind profilul şi stilul atât de personal” al poetului
Gheorghe Dăncilă. Poet al iubirii şi fascinaţiei divine,
Gheorghe Dăncilă reînvie limpezimea clasică şi melosul
baladei.
„O lirică impresionistă, cu inserţii reflexive, o sensibilitate
sincretică temeinic cultivată, fără a da senzaţia de livresc” (p.
60) impune poezia Soniei Elvireanu, care descoperă inefabilul
prin exerciţii de iubire şi reverie a absolutului. „Neliniştii
metafizice existenţiale” (p. 19) dau glas şi poemele Aurei
Christi, dezvoltând o retorică muzicală, accentuat interogativă,
de un simbolism exemplar.
,,Disecţiile pe realitate”, de o varietate tematică mai
generoasă, îi vizează, printre alţii, pe scriitorii Petru Popescu,
Dan Lungu, Dan Stanca, Cristian Teodorescu, Iuliu Pârvu,
cărora li se alătură grupul albaiulienilor (Ştefan Dinică, Ioan
Popa, Cornel Nistea, Gheorghe Jurcă, Ion Creţu). Investigarea
fiecărui univers epic în parte reprezintă un prilej potrivit pentru
reformularea coordonatelor de viziune şi furnizarea unor date
de istorie literară. De pildă, autorul înscrie proza lui Petru
Popescu pe linia realismului, fără excese experimentaliste, în
timp ce Dan Stanca preferă „realismul vizionar, cu substrat
metafizic, de esenţă ortodoxă, dar şi cu inserţii ale
spiritualismului gnostic şi ezoteric.” (p. 95). Perspectiva
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tipologică şi angrenarea scriitorilor pe o traiectorie epică
anume sunt atent surprinse în notaţia exegetică, iar uneori
justificat detaliate.
Privind mai de aproape activitatea publicistică a criticului
Ironim Muntean, se poate constata un interes sporit pentru
literatura feminină, căreia i-a dedicat mai multe studii şi
articole, toate premergătoare unui demers scriptic mai elaborat,
aflat deocamdată la tipar. Din peisajul literar feminin, autorul
propune, de această dată, scrieri semnate de Aura Christi, Dora
Pavel, Dana Gheorghiu, Daniela Zeca şi Roxana Pavnotescu,
fascinante prin restituirea acelui cifru de sensibilitate şi
profunzime, pe de o parte, ori rigoare şi forţă narativă, pe de
altă parte. Actul critic dedicat literaturii scrise de femei poate fi
înţeles, din punctul nostru de vedere, drept un gest recuperator,
pe cât de binevenit, pe atât de necesar.
Şi prin Exerciţiile de înţelegere, recent publicate, Ironim
Muntean se dovedeşte un critic fidel textului analizat, despre
care îşi exprimă judecăţile de valoare în mod echilibrat, mai
ales că această carte ar putea marca, după cum se subliniază în
Cuvântul introductiv, „o vârstă rotundă şi strălucitoare”.

28

Muguraș Maria Petrescu

MIRCEA ȘTEFAN – POEME MICI PENTRU OAMENI
MARI
Motto: „dacă întrebi vei afla că poetul
a fost a crescut și s-a dus către apus”
Poezia lui Mircea Ștefan poate fi o lungă poveste spusă
într-o seară de iarnă, nu neapărat la gura sobei, așa cum ne-am
aștepta, ci, poate sub un tei acoperit de zăpadă. Din acest punct
de vedere ea este contemplarea cu ochi de poet a unui univers
al iubirii, în care el se ascunde spre observație „ca licuriciul
prin iarbă” (Poveste dintr-o seară de iarnă sub tei), observând
sau contemplând elementele decorului din jurul lui. Această
stare este amintirea unei așteptări trăite într-un univers întreg.
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Ea se succede asemenea pozelor sepia dintr-un album vechi, tot
așa cum vin firesc și înduioșător amintirile de pe vremea când
soldatul purta în raniță cartea cu poeziile lui Rainer Maria
Rilke sau așa cum se ascundea undeva într-un pod pentru a se
scufunda în universul poetic al lui Giuseppe Ungaretti, amețit
de beția cuvântului „de suflet/ de argint/ de seară/.../ sau de
cenușa morții/ pe care o porți în tine/ ca pe o gheară” (versuri
pentru odihna din pod). Cu siguranță cei doi poeți menționați
aici fac parte dintre poeții preferați de Mircea Ștefan.
Iar apoi amintirile se rostogolesc asemenea bulgărilor
de zăpadă, ajungând până la propria lui imagine când era „mic,
înfășurat în scutec” (Din copilărie). La Mircea Ștefan memoria
înspre trecut merge până hăt departe, sugerând coborârea chiar
dincolo de moarte. Aceste lucruri simple îl vor determina să se
smulgă din vâltoarea propriilor amintiri și să plece.
Întregul volum de versuri Poeme mici pentru oameni
mari gravitează în jurul unei mari întrebări cheie: „cine este
Mircea Ștefan?” analizată mai aprofundat chiar de poetul însuși
în Către apus, cheia sau textul definitoriu al acestui volum.
Textele lui sunt o adevărată confesiune ce exprimă teama că ar
putea să treacă prin această viață de o clipă ca un mare
necunoscut, ca un ins anonim. Dar acest lucru nu se ascunde,
nici pe departe, într-o modestie falsă. Este doar un gând
permanent al lui, care-l însoțește asemenea umbrei, că el, mai
întâi ca om, ar putea rămâne uitat și, oricum, un mare neînțeles.
Ce-i rămâne este doar cuvântul care-i exprimă poezia într-o
îndelungată așteptare „așteptăm să ningă”, exprimată într-o
poezie nostalgică și contemplativă în același timp. Este o
poezie a tristeții și a unui sentiment înfrigurat al singurătății în
care elementele de decor sau chiar personaje care afișează o
anumită atitudine „ochii triști ai câinelui ne latră” apar bine
conturate ca în tablouri cu natură moartă „într-o vază de lut au
înflorit crăciunițele” (Poveste dinspre iarnă).
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Pornind de la aceeași întrebare „cine este Mircea
Ștefan?” poetul revine ciclic sau simte nevoia de a explica sau
de a-și explica propria lui existență în raport cu cea a celor din
jurul lui „de multă vreme ne izbim de zid/ meningele timpului/
uite ne iartă” (Destin). De aceea și sufletul lui călătorește
nostalgic peste spații geografice imense. Din nord el ajunge la
mare, realizând în cuvinte puține și cu o descriere relativ săracă
peisaje care, de fapt, îi descriu sufletul „pe malul stâncos/ un
far se ridică// un pescăruș/ o aripă rănită” (Marină), ars de un
dor, de o iubire nestăvilită „nisipul magnetic și calcar/ sunt
scoici/ pe care calci// un peisaj aprins/ ai spune cum iubirea/
zborul și clipa ce nu o poți opri” (Peisaj).
Placheta Poeme mici pentru oameni mari stă sub semnul
inexorabil al trecerii timpului. Am putea, pe drept cuvânt,
spune că nimic din aceste idei nu constituie ceva nou. La
Mircea Ștefan noutatea vine din felul aparte în care el privește
și analizează totul. Când îl cunoști și stai de vorbă cu el nu i-ai
descoperi această latură sensibilă a sufletului său. Surprinzător,
în modul cel mai plăcut, ea există exprimată în poezia lui pe
deplin. Întrebările copilăriei, „de ce?/ de unde?” revin nostalgic
aici: „călătorim cu toții printre nopți/ nici viii nu ne sunt așa
departe/ ne arde visul umbrele sub roți/ dar poate nici nu știm
de ce de unde” (De ce de unde). Se simte o dezrădăcinare, o
rupere dintr-un spațiu geografic ce i-a creat structura interioară
și o implantare într-un alt spațiu geografic în care deși adaptat,
Mircea Ștefan omul, are la modul fizic, dar și sufletesc, o
senzație de înfrigurare. Și din nou revine aceeași întrebare „de
ce?/ de unde?”. Răspunsul lui este unul simplu și firesc, la
modul generic spus: visul, sau la modul general visele noastre
nu sunt decât niște biete proiecții ale unei năzuințe interioare,
strivite de roțile civilizației create tot de noi. De aceea în
neștire ne vom pune mereu și mereu aceleași întrebări obsesive,

31

poate chiar retorice de acum „dar poate nici nu știm de ce de
unde” (De ce de unde).
Poezia lui Mircea Ștefan face parte din dualul situării
geografice între acolo (America) și aici unde poetul se reculege
într-un dialog imaginar cu mama lui, prezentându-i-se ca la o
întâlnire îndelung așteptată de el, de ea „sunt mamă fiul tău/ ce
grea povară”. El aici, ea acolo pe deal, imagine care apare la
mulți poeți români (în special la George Stanca) din obișnuința
de a avea un loc aparte, dedicat celor dragi plecați dintre noi, și
care, mai ales la țară, își găsesc odihna veșnică și binemeritată
acolo pe deal „pe deal aici e locul pentru îngeri” (Acolo unde
apare îngerul).
Și, ca și cum poezia lui Mircea Ștefan nu ar fi îndeajuns
de profundă și singulară, vis-à-vis de instrumentele cu care
operează, exprimându-se cu o ironie amară, poetul își expune
un gând cu valoare aproape axiomatică: „gramatica, o mare
cucoană de lux/ cuvântul,/ un simplu transfer de morminte”
(Ars poetica).
Poezia lui Mircea Ștefan este constatarea unui amestec
de real al unui fenomen natural, de exemplu ninsoarea „ninge
cu aripi de înger peste mormântul unei secunde/ decembrie
trist// noaptea se lasă peste mesteceni”, de amintiri triste și
înfrigurate asemenea poeziei lui George Bacovia Decembre, de
nostalgie și senzualitate învăluite în propria lui visare. Ca să o
parafrazăm pe Lia Lungu, pentru a înțelege această poezie,
trebuie să fii în visul acestui poet. Mircea Ștefan scrie adevărate
miniaturi picturale, autodefinitorii, conclusive, exprimate în
tonuri triste, dar extrem de concise din punctul de vedere al
imaginii versificate, poeziile lui propulsându-ne într-o altă
viață trăită demult, unde pecetea prezentului se exprimă în
inefabilul unei existențe continui ce aspiră către nețărmurire.
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ANTONIA BODEA

Interviuri radiofonice despre scriitorii români
Cartea Întâlnire pe calea
undelor (Interviuri radiofonice despre
scriitorii români – 2002-2008),
Editura Tehno-Media, Sibiu, 2008,
este
expresia
unei
conştiinţe
profesionale
profunde,
având
înțelegerea menirii dascălului, dublată
de nevoia de dăruire a acestuia. Avem
în faţă pagini de istorie literară,
ingenios concepute de către cei doi
autori, profesori. Ambianţa acestui
demers, deconspirată prin titlu, oferă dintru început şansa
comunicării de la suflet la suflet cuvântul devenit energie, purtând
cu sine unda afectivă, forţa intuitivă. De altfel, avem mai mult
decât o carte; e un scenariu pe tehnica dialogării, ca cea mai simplă
şi fructuoasă comunicare. Avem o carte cu personaje care include
auditorii doritori de informaţii, discursantul, în persoana distinsei
doamne conf. dr. Anca Sîrghie şi Timpul devenit Istorie, măsurat
cu înţelepciune de istoricul prof. Alexandru Braşovean. Ca într-un
spectacol de teatru modern, actanţii coboară prelungindu-şi scena
în sala de spectacol, ca pentru a întâmpina întrebările esenţiale,
simple, bine cumpănite ale publicului doritor de a cunoaşte sensul
valoric al literaturii noastre. Cu aplecarea spre studiu şi cercetare a
unui spirit căutător al adevărului profund, d-na conf. dr. Anca
Sîrghie aduce în faţa ascultătorilor o seamă de informaţii de strictă
necesitate, pentru elevi, profesori şi pentru toţi iubitorii de
literatură. Specializarea domniei sale în literatura veche, unde
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numai „cei chemaţi” reuşesc să descifreze frumosul şi arta în
paginile adesea seci, în limbajul greoi al începuturilor culturale,
facilitează autoarei scoaterea la lumină a mesajului moral şi a
faptului artistic. Pe de altă parte, îmbrăţişarea literaturii universale,
ca disciplină universitară, îi conferă deschiderea spre actul de
cultură ca fapt civilizator în care încadrează motivat şi logic cultura
română. Problematica propusă evidenţiază viziunea integrativă a
autoarei a cărei perspectivă de ansamblu vizează unicitatea în
universalitate.
Astfel, actul artistic este încadrat în contextul ideatic al
epocilor de cultură cu motivarea structurilor de gen şi specie
precum şi a tipologiilor determinate de însuşi mesajul artistic, ca
repere în depăşirea etapelor de creaţie. Raportată la tabloul
universal, literatura română se confruntă cu efortul sincronizării,
prin raportul specific fiecărui scriitor în reprezentativitatea
specificului românesc, cu un puternic mesaj patriotic.
Claritatea şi eleganţa cu care sunt jalonate ideile directoare
în diferitele epoci de cultură este susţinută cu ştiinţa semnificării
detaliului în aplecarea asupra textului. Cu participare, dar fără
părtinire, sunt expuse şi explicitate aspecte de referinţă în
cercetarea literaturii, completate însă, cu informaţii care nuanţează
semnificaţia şi depăşesc platitudinea şi aspectul tern al manualelor,
în general. Astfel, se elucidează ideea de „umanism” ca
dimensiune etern umană şi orientarea umanistă ca și curent cultural
care aşează omul în centrul universului, argumentând cu propria
experienţă a revelaţiei prilejuite de contemplarea „Capelei
Sixtine”. Este evidenţiat umanismul cronicarilor români cu valenţa
istorică a luptei pentru identitatea naţională, pregătind iluminismul
secolului XVIII.
Unele teme de sinteză unesc şi confruntă opinii diferite care
oferă o imagine cât mai complexă a diferitelor evenimente. Este şi
prilejul valorizării operelor scriitorilor pe o scară a criteriilor
estetice. Astfel, viziunea entuziastă a lui V. Alecsandri asupra
evenimentelor Războiului pentru Independenţă se interferează cu
atitudinea lui G. Coşbuc, în versurile căruia regăsim perspectiva
poporului cu dăruirea lui dramatică.
Subtilitatea filonului umanitar mascată discret de simplitatea
expresiei şi firescul reacţiei în faţa tragicului se dezvăluie printr-o
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operaţie pe suflet cu bisturiul unei minţi ascuţite, a unei tehnici de
diagnosticare bine stăpânite, cu sensibilitatea unui rar spirit artistic
cu disponibilitatea receptării vibraţiilor sufleteşti. Astfel,
delicateţea cu care Ion o vesteşte pe mama lui despre faptul că este
grav rănit, inserată în alte veşti, în poemul O scrisoare de la
Muselim-Selo, dezvăluie frumuseţea simplă a sufletului ţărănesc.
Tot astfel tragedia răzvrătirii țărănești din 1907, zugrăvită
într-o serie de creaţii literare, îşi dezvăluie faţa dramatică, violentă
şi grotescă în Răscoala lui L. Rebreanu, e acuzată cu tonul
îndurerat şi pasionat al lui I. L. Caragiale sau conturează acid,
ironic, sarcastic imaginea neagră a războiului nedrept împotriva
celor mulţi, în Peizajele lui T. Arghezi.
Problema cunoaşterii biografiei scriitorilor în cercetarea
operei apare ca o necesitate care dimensionează creaţia. Autoarea
intervievată consemnează date semnificative care umanizează
receptarea personalităţii scriitorilor, cele dramatice fiind făcute cu
tonul îndurerat al unor destine potrivnice, inclusiv pentru
patrimoniul culturii române, ca în cazul lui M. Eminescu, Panait
Istrati sau Vasile Voiculescu.
Fiecărui scriitor abordat i se identifică specificul, care-şi
consacră un anume loc în galeria valorilor, precum şi dimensiunea
reverberării
pentru
posteritate.
Astfel,
este
subliniat
„eminescianismul” ca un curent care confirma previziunea lui Titu
Maiorescu, despre aşezarea limbii române literare a secolului al
XX-lea sub auspicii eminesciene. Astfel, viziunea eminesciană se
va regăsi în cultivarea simbolurilor folclorice şi a perspectivei
cosmice la G. Coşbuc în poeme ca Nunta Zamfirei şi Moartea lui
Fulger. De asemenea, în cazul lui Ion Barbu, regăsim viziunea
Luceafărului în Riga Cripto şi lapona Enigel sau prezenţa
„sacrului” în poezia lui Lucian Blaga, aminteşte de eminescianul
„farmec sfânt”.
În altă ordine estetică, „moromeţianismul”, prin care s-a
impus Marina Preda în literatura de inspiraţie rurală, aduce figura
cu totul aparte a ţăranului în ipostaza contemplativă, pledând
pentru „libertatea individului” în faţa vieţii. Personalitatea lui I.
Creangă este de valoare enciclopedică prin vasta cultură populară
pe care o acumulat-o din Humuleştiul cu tradiţiile şi modul lui de
viaţă, subliniind că primul Cenaclu la care s-a format marele
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povestitor este Humuleştiul, cu şezătorile şi serile de poveşti. De
aici creează autorul pe Nică, un personaj de ficţiune.
I. L. Caragiale este surprins între cele două coordonate
estetice exploatate: comicul şi analiza psihologică, ce-i conferă
veridicitate şi modernitate creaţiei. Ştiinţa individualizării realiste
la I. Slavici prin „optica poporală” cu filosofia ei pragmatică se
înscrie în eforturile patriotice comune, alături de G. Coşbuc,
creatorul „salonului naţional al limbii române”.
Paşii uriaşi făcuţi în cultura naţională, prin valorificarea
resurselor proprii în perspectiva sincronizării europene, au asigurat
modernizarea rapidă a literaturii române prin poeţi ca A.
Macedonschi, G. Bacovia, T. Arghezi sau L. Blaga care-şi
mărturisesc crezul prin remarcabile „Arte Poetice” prin care se
definesc întru cuvânt până la esenţa expresiei, până la „corola de
minuni”.
Sub presiunea conştiinţei poetice se înscrie obsesia lui
Nichita Stănescu de „restructurare a structurilor ontice ale fiinţei
poetice spre o cosmogonie desfăşurată în sfera limbajului”.
Diversitatea profilurilor scriitorilor conferă tabloului
literaturii noastre bogăţie şi fascinaţie, fie prin eleganţa clasică sau
vizionarismul romantic, alături de expresionismul profund şi
tulburător sau prin aerul serafic al trăirilor epifanice tradiţionaliste
ale lui V. Voiculescu, prin spiritul ironic şi fantast, evoluând spre
absurdul condiţiei tragice a solitudinii la Marin Sorescu etc.
Aureolate de „patriarhi ai cuvântului” ca M. Sadoveanu, de
monştri sacri precum Mircea Eliade, valorile literaturii române
sunt îmbogăţite şi redimensionate prin prezenţa scriitorilor români
din străinătate, care-şi împletesc durerea depărtării cu suspinul
patriei celor de-acasă. Şi, cum pasiunea pentru literatură se
dovedeşte a depăşi profesionalismul, „cea mai frumoasă doamnă a
literaturii din Sibiu”, după aprecierea d-lui A. Braşovean, la care
subscriu cu convingere, a iniţiat şi alte modalităţi mai fructuoase
de-a împărtăşi bucuria lecturii tinerei generaţii, precum preluarea
lecţiei de literatură pe internet şi difuzarea ei în 800 de oraşe ale
lumii. Felicitări şi succes!!
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CORSPONDENŢA DINTRE AUREL MARTIN
ŞI ION CHINEZU

Aurel Martin
Braşov, 29 decembrie 1935

Stimate Domnule Chinezu,
Scrisoarea dvs. e o mare bucurie pe lângă bucuriile avute
cu cartea mea (şi mă bucur sincer, deoarece mi-a plăcut să fiu
cinstit întotdeauna). Dar acum?...
Nu am putut niciodată să bănuiesc că voi avea un aşa de
mare succes. Presa încă nu a scris prea mult de mine. Ceea ce
nici nu m-ar încânta prea mult. Mă încântă însă faptul că am
primit entuziaste scrisori de felicitări, în aşa de scurtă vreme de
la d. prof. Al. Rosetti, directorul Fundaţiilor regale, Al. Dima,
Şuluţiu, Cicerone Teodorescu, prof. univ. Tudor Vianu –
precum şi altele de la prietenii mei de literatură.
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Dar scrisoarea dvs. îmi face cu atât mai mare plăcere cu cât
revista dvs. „Gând românesc” este un minunat exemplu de
frumuseţe literară şi grafică.
Am scos Yodler – strigătul skiorilor în munţi –, numai
pentru prieteni şi presă. Iar felicitările asemănătoare celor din
scrisoarea dvs. sunt pentru mine cu mult mai preţioase decât
orice notiţă apărută în ziare.
Vă trimit bucuros câteva poeme din noul meu volum în ms.
Intrarea în pădure, ca să alegeţi pe care vă va plăcea.
Cu alese sentimente de preţuire,
Aurel Marin

Braşov, 30 martie 1937
Stimate Domnule Chinezu,
Ştiu că veţi fi încercat o dezamăgire când v-am pomenit că,
într-o viitoare scrisoare, veţi primi şi poezii de la domnişoara
Ecaterina Pitiş.
Adevărul e că nici mie nu-mi mai plac îmbătrânitele ei
versuri. Cetindu-i însă aproape toate sonetele făcute în ultima
vreme, am surprins şi lucruri frumoase. Din aceste lucruri
frumoase am transcris, pentru „Gând românesc”, alăturatele
rânduri. Mai adaug şi câteva „însemnări” ale mele. Cronica
Itinerariu adriatic v-o trimit cât de curând.
Mă gândesc adeseori cu destulă melancolie la soarta
revistei dvs. Am impresia că oamenii nu mai înţeleg ce este
aceea frumuseţe. „Gând românesc” n-ar trebui să lipsească din
nicio bibliotecă de şcoală românească. Şi totuşi câţi cărturari
sunt care nici n-o văd! N-aţi încercat o serie de conferinţe,
ţinute de colaboratorii atât de bine pregătiţi şi distinşi care vă
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încadrează, prin oraşele din Ardeal, pentru propagandă în
folosul „Gândului românesc”? […]
Admiraţia mea pentru revista Dvs. a fost şi pentru că aţi
reuşit să-i imprimaţi o ţinută de seriozitate academică. Sunt
alături iarăşi de Dvs, când vreţi o atitudine mai dârză,
bărbătească, înlăturând orice sentiment de rău înţeleasă
prietenie. În scurtele mele dări de seamă n-am căutat să laud.
Făcând chiar o recenzie de care mai apoi n-am fost mulţumit,
domnului Al. Dima, la Zăcăminte... n-am pregetat să public o
alta în „Gazeta Transilvaniei”, cu toate observaţiile uitate la
început.
Acum am de făcut o mărturisire: eu scriu despre ce îmi
cade în mână şi despre ceea ce cred că trebuie relevat. Dvs.,
dacă nu vedeţi aşa cum scriu eu o chestiune, nu staţi la gânduri
şi ştergeţi-o. Puteţi înlătura astfel orice „însemnare” care
socotiţi că nu-şi are rostul, deoarece, vă rog să mă credeţi, eu
mă consider încă un colaborator dintre cei mai mărunţi ai Dvs.
Rândurile despre Premiul Naţional de literatură le-am scris,
gândindu-mă cu amărăciune că de el au beneficiat un I. A.
Bassarabescu – autorul a două-trei volume de schiţe corecte,
dar atât – un Victor Eftimiu, un Ion Pillat, care mai puteau să
aştepte! – şi chiar un Cincinat Pavelescu, elegant versificator şi
suflet de poet, dar mărunt creator.
Cele scrise de mine par desigur naivităţi, la noi, unde soarta
scriitorului este aşa de mizerabilă. Este însă realizabil, perfect
realizabil, dacă dăm literaturii adevăratul ei preţ. Ah, atmosfera
asta din Ardealul românesc! Intelectualii noştri! Cărturarii
noştri! Îmi pare rău că nu sunt mai aproape de Dvs. Sunt atâtea
de făcut şi atâta neînţelegere! Îmi dau seama uneori că scriu
rău, dar de un singur lucru sunt sigur: că sunt stăpânit de un
gând românesc capabil de orice îngenunchieri!
Pentru „Gând românesc” sănătate!
Cu respect şi preţuire,
Aurel Marin
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Braşov, 11 iulie 1937
Iubite Domnule Chinezu,
Iată-mă la întâiul răgaz când vă pot trimite câteva versuri.
Coborât din munte, azi am făcut două poezii: Seară şi Tăcere.
Cu aceasta din urmă cred că pot sta lângă neuitata Plecare a
lui Beniuc. Este, în poezie, o licenţă poetică voită – „făclii
adânce”. Mi-o veţi lăsa. Pentru viitorul număr al „Gândului”...
mă voi achita cu mai multă conştiinciozitate, trimiţând şi
câteva dări de seamă.
Din volum mi s-au tras până acum 48 de pagini. Sper să
jung la 80.
Cred – şi mă-ncred – să pot da „Gândului” în anul viitor o
piesă de teatru.
Dar acestea-s numai poveste.
O veste neplăcută: librăria Minerva din Braşov a dat
faliment. Am văzut acolo o mulţime de reviste „G. R.”
Avocatul mi-a spus că aţi fost înştiinţat ca să le cereţi înapoi.
Nu ştiu dacă aţi primit scrisoarea lui. Bani, pe numerele
vândute, sigur nu veţi mai lua, dar măcar să puteţi căpăta
numerele rămase.
Aţi văzut ultimul număr – compact – din „Ţara Bârsei”?
Lângă alte poezii mai bune am şi eu vreo şase poezii slabe.
Aştept cu nerăbdare revista.
Simt o mare mâhnire – care m-a stăpânit puternic de când
aţi plecat – gândindu-mă la Pavel Dan. Poate totuşi va mai fi o
scăpare.
Târziu, adică azi abia, aflu că George Popa, care are multe
frumuseţi în poezia lui, a luat un premiu de la S.S.R. Băiatul
acesta are talent. Un talent până la care nu se pot ridica o mie
de Divarii (sau Leonarzi) fie ei şi secretari de societăţi mai
mult sau mai puţin literare.
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Da, am avut răbdarea să citesc până la capăt eseul
samariteanului nemilostiv. N-am nimic de zis. E idiot.
Întâmplându-se să fiu şi eu în A.S.R. din Ardeal, nu voi lua
niciodată parte la vreo manifestare chiar în Braşov, câtă vreme
veţi lipsi – cercul „Gândului românesc” – de acolo.
Am scris despre I. Breazu în ultimul nr. din „Tara Bârsei”.
Aş voi să-l cunosc când, după 20 iulie, poate voi călca – pentru
întâia oară! – în cetatea Clujului.
Domnul Romulus Demetrescu a scris despre a mea Intrare
în pădure neînţelegând mare lucru, deşi e scris elogios, prea
elogios chiar. Octav Şuluţiu, la fel, s-a izbit de cea mai întinsă
bucată.
N-a văzut nimeni că în versul acesta se află munţii şi
pădurile Ardealului. N-a văzut nimeni că fiecare rând al meu e
închinat prieteniei. Puteau vedea că majoritatea stihurilor sunt
slabe, dar nu e mai puţin adevărat că ele constituiesc o continuă
şi puternică sugestie, un îndemn pentru cel care, cu mai ample
resurse, va cânta splendoarea peisajului carpatic.
Dar iertaţi-mă că, furat de condei, am început să vorbesc
prosteşte despre mine...
Cu aceleaşi sentimente şi mare preţuire,
Aurel Marin
Braşov, 8 februarie 1040
Iubite Domnule Chinezu,
Am cetit şi eu, desigur cu neplăcută surprindere, rândurile
scrise de Grigore Popa. În parte, mi-am explicat ieşirea-i
furibundă. În paginile „Gândului”... se pare că a fost prea puţin
relevată activitatea D-tale. De altfel şi Dvs. i-aţi administrat un

41

duş, pomenind de versurile sale cărora le-aţi arătat clarele
influenţe1.
Amintitul articol însă cred că a avut un efect contrar celui
aşteptat. A reacţionat d-l Dragoş Vrânceanu ca şi d-l Victor
Iancu, inteligent şi atâta cât trebuie. Cei care cunosc situaţia
literaturii din Ardeal nu vor fi clătinaţi în aprecierile lor.
„Gând românesc” a avut aici, în cetatea cu mulţi
intelectuali necititori a Clujului, un rol de prim ordin şi îl
menţine prestigios. De ce a rămas şi rămâne de pe urma unei
activităţi ca aceea pe care o aveţi în redactarea „G. R.” nu se
poate vorbi decât cu respect şi cu stimă. Eu însă observ că, de
mai multă vreme, aveţi în Ardeal mai mulţi duşmani decât un
om politic. Şi vă felicit. Cunosc sentimentele d-lui Papillian,
care evită să vorbească de Dvs., cunosc şi pe acelea ale lui
Octav Şuluţiu care, din criticuţ cum e, ar vrea să dirijeze şi el
ceva pe-aici prin Ardeal. Acum aud de Grigore Popa. Dar câţi
or mai fi? Oricum asemenea adversităţi constituie semnul cel
mai neîndoielnic că ceea ce aţi pornit în Cluj cu „G. R” a prins.
De aceea m-am aliat revistei Dvs. încă de mult, străduindu-mă
să mă amestec printre ardeleni cu scrisul, nu cu fapta, nu cu
profitul. Nu e multă vreme de când d-l Papillian a venit la
Braşov ca să organizeze o şezătoare literară, nădăjduind astfel
să dea viaţă unei societăţi născută moartă ca aceea pe care o
conduce. Am fost chemat şi eu şi am asistat atunci la o slabă
pledoarie pentru cauza pierdută a d-lui preşedinte. Nici nu
trebuie să vă spun că eu nu voi lua parte la şezătoare. Nici nu
am asemenea dorinţe juvenile. Ţin să relev însă altceva: D-l
Papillian m-a întrebat dacă nu trimit poezii pentru antologia ce
o are în pregătire, în care vor să intre membrii societăţii sale.
Răspunzându-i surâzând că nu prea cred că am bucăţi de
1

Articolul lui Ion Chinezu Douăzeci de ani de viaţă literară
românească în Ardeal, publicat în „Gând românesc” din 1939, a deschis o
vie discuţie. Intervenţia lui Grigore Popa, vechi adversar al criticului, este
hotărât răuvoitoare: vezi volumul Peisaj ardelean, Sighişoara, 1940.
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antologie, a surâs şi D-sa, încercând să mă facă a crede că de,
antologie, antologie, dar o să intre toţi. Am înţeles în acel
moment că eu şi Leonard Divarius suntem totuna.
Şezătoarea a rămas să fie organizată de Şuluţiu, împreună
cu Gherghinescu Vania – care şi el are un dinte împotriva Dvs.
– la începutul lui martie. Să revin însă la scrisoarea Dvs. din 11
februarie, mulţumindu-vă pentru bunele şi caldele gânduri cemi purtaţi. Voi fi fericit ca peste toate depărtările să ne aducem
aminte unul de altul măcar din când în când. Îmi pare rău că
„G. R.” nu apare mai regulat.
Acum sunt într-o dispoziţie de scris ca niciodată. Am nu
mai puţin de 100 de poezii nepublicate în volum. [H. V.],
ocupându-se de ultima-mi carte, îmi reproşa că prea scot „cărţi
mici”. Dacă l-aş vedea, i-aş spune: îmi plăteşte el ca să scot un
volum mai gros? Cele ce am făcut, le-am făcut după puterea
propriei pungi, dar ia să îndrăznească un editor să-mi ceară o
carte!
Vă trimit, pentru un alt număr din „G. R.”, poeziile
alăturate. După cum vedeţi, sunt în formă definitivă. Cred că
voi avea însă plăcerea să vă vizitez, către finele acestei luni,
când vă voi putea ceti din multele versuri noi ce-am comis şi
care, mi se pare mie, nu admit discuţii. Dar să vă mai spun o
noutate: tocmai acum când, cu ultimul meu volum dacă le dau
în cap la jumătate din maeştrii noştri întru pozie cad morţi, mi
s-a întâmplat ceva demn de reţinut pentru moravurile
scriitoriceşti. D-l Nichifor Crainic, venind la Braşov ca să ţină
o conferinţă a ţinut să mă vadă, dar nu pentru că scriu poezie,
ci probabil din curiozitate. Eu i-am amintit că i-am trimis, mai
întâi, vreo 4 poezii (dintre care una a apărut în nr. pe febr. din
„Gândirea”, dar cu o greşeală grozavă: „coarnele” în loc de
„coamele”, în ultima strofă) apoi, am revenit într-o scrisoare,
rugându-l să-mi corecteze într-o poezie două sau trei cuvinte.
D-l Crainic a adăugat ingenuu: „Vezi, domnule Dracu (adică
eu) eu sunt atât de ocupat încât nu pot face treaba asta. Decât să
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corectez, mai bine înlătur poeziile cu pricina”. Fiind într-un
cerc care […] mă cunoştea – de unde nu lipsea şi Şuluţiu, care
în poezie e cam ageamiu – nu i-am răspuns nimic. I-am scris
imediat după plecare, cerându-i să-mi dea la coş poeziile,
întrucât nu mai înţeleg să colaborez la „Gândirea”. D-l Crainic
şi-a închipuit că am să-l rog să-mi publice, mai ales acum când
am la îndemână acest admirabil „Gând românesc” şi curatele
„Pagini literare”!
Poate voi veni la Cluj, către sfâşitul lui februoar, fiindcă am
o foaie de drum gratis.
În sfârşit, ultima noutate şi cea mai neplăcută în ce mă
priveşte: sunt mutat din Braşov la un batalion de vânători de
munte nou înfiinţat, batalion care va avea garnizoana la Târgu
Neamţ. La Braşov mai stau până la 1 aprilie, cel mai târziu,
după aceea desigur pe zona de concentrare de unde, când
lucrurile se vor mai linişti, va trebui să mă retrag în nenorocitul
târg de care am pomenit mai sus. Cum inima mi-a rămas aici în
Ardeal, unde am stat 8 ani şi am scris tot ceea ce am mai
scump azi, n-am să uit nici de unde mă duc, pe prietenii rămaşi
lângă munţii şi pădurile pe care i-am iubit cu patimă.
Lângă versurile trimise spre publicare în „G. R” alături
două poezii dintr-un ciclu Comentarii lirice, pentru ca să vedeţi
cum scriu acum, în alt fel decât despre munţi şi păduri şi dacă
am sau n-am dreptate să le dau câte un bobârnac maeştrilor
îngâmfaţi ca d-l Crainic.
Vă rog să credeţi în dragostea, preţuirea şi devotamentul
meu,
Aurel Marin
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Ada Stuparu

Marin Sorescu, Poezii populare2
Multiplele ipostaze în care s-a manifestat geniul creator
sorescian sunt, astăzi, bine cunoscute, atât în spaţiul românesc, unde
acesta s-a plămădit din asimilarea unei spiritualităţi naţionale
specifice, cât şi în afara graniţelor, ca scriitor apt, prin vigurozitatea
şi originalitatea operei sale, să se înscrie în universalitate. Ca şi în
alte cazuri, o astfel de operă, de o mare diversitate – poetul,
prozatorul, dramaturgul, eseistul, criticul literar Marin Sorescu s-a
manifestat şi ca talentat pictor – a generat judicioase întrebări în
legătură cu sursele inspiraţiei. Scriitorul însuşi este frământat de
problema creaţiei artistice. Volumul său intitulat Tratat de
inspiraţie3, purtând subtitlul Poezia, pur şi simplu, este un ,,jurnal de
călătorie” în poezia contemporană, o dezbatere dialogată cu cei peste
2

Marin Sorescu, Poezii populare, Craiova, Editura AutografMJM, Cuvântînainte ,,Către obârşii – pasiuni şi preocupări”, note de George Sorescu,
Studiu introductiv de Ada Stuparu, 2013, 327 p.
3
Marin Sorescu, Tratat de inspiraţie, Craiova, Editura Scrisul Românesc,
1985.
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100 de poeţi antologaţi despre resursele şi rosturile creaţiei, despre
fenomenul inspiraţiei.
Semnificativ ne pare, în acest sens, dialogul cu Eugenio
Andrade, poet portughez, în care acesta, interogat în legătură cu
sursa inspiraţiei, evocă vârsta copilăriei: ,,Mama ştia multe cântece
populare (romancero) şi asta mi-a luminat copilăria. Erau nişte poezii
foarte luminoase, foarte limpezi. Ritmul lor e asemănător ritmului
vorbirii”, mărturisind apoi: ,,Ca poet sunt fidel pământului, omului,
cuvântului4.” Poezia apare, în dialogul cu Jorge Luis Borges, ca ,,o
încercare de orientare în lume”, o reflectare deci a unei experienţe de
viaţă, în care omul cunoaşte şi se autocunoaşte, care vorbeşte despre
lucruri care ,,sunt mereu aceleaşi: iubirea, speranţa, memoria,
uitarea”5. Universalitatea resurselor artistice este evidentă şi pentru
Edoardo Sanguinetti, pentru care poezia este ,,un fel de limbaj
primar. Un limbaj al originilor, la nivelul istoriei lumii şi la nivelul
istoriei personale”6, o prelucrare ritmică a limbajului, în raport direct
cu ritmurile naturale.
Cu această adâncă înţelegere, Marin Sorescu îndemna spre
protejarea şi revitalizarea tradiţiei naţionale, vorbind despre ţărani:
,,Ei sunt şi au fost rezervorul cel mare al creativităţii orale. Să
învăţăm de la ei, cât se mai poate, câteva din tainele oralităţii. Eu am
mare stimă pentru acest aspect oral, chiar dacă el ni se transmite scris
uneori. Faţă de tradiţia cultă anemiată de diverse experienţe
estetizante, oralitatea este încă suculentă, plină de forţă şi
ingenuitate”7. Este o dovadă totală de preţuire. O astfel de atitudine
justifică o inedită ipostază, aceea de culegător de folclor, cu care
Marin Sorescu vine să îşi dovedească pluralitatea profilului său
artistic.
Volumul intitulat Poezii populare este rodul unor preocupări
constante, desfăşurate de la vârsta şcolară până la maturitate,
deoarece contactul cu creaţia literară populară a constituit o
permanenţă a existenţei sale. Poezia populară spusă/cântată l-a
fascinat din copilărie, având şansa de a găsi în Niculina Sorescu,
4

Op. cit., p.10
Ibid.,p. 18
6
Ibid., p. 111
7
Ibid., p. 117
5
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mama sa, un talent artistic nativ, memorie a unei lumi rurale cu o
bogată experienţă de viaţă. Reţinând fapte şi chipuri umane, modul
lor de gândire şi vorbire, dar şi creaţii care le însoţeau existenţa,
Marin Sorescu a efectuat un act de recuperare a unui univers a cărui
extincţie o intuia.
Culegerea acestor creaţii i s-a impus de la început ca o
necesitate (avea doar 12 ani când a început să culegă folclor). Zona
Bulzeştiului, locul său de naştere, spaţiu privilegiat de trecere dinspre
munte spre câmpie, este o matrice de plămădire a fiinţei noastre
naţionale şi, odată cu ea, a unei bogate creaţii artistice.
Între documentele poetului au fost găsite trei caiete cu poezie
populară, două datând din perioada studiilor, iar al treilea, din anul
1977, mult mai bogat şi mai divers.
Nota scrisă în anul 1957, la Iaşi, cu care se deschide primul
caiet cu creaţiile populare culese de Marin Sorescu în timpul liceului
(1950–1954), după cum specifică pe prima pagină, indică interesul
tânărului student pentru o astfel de culegere, chiar fără a avea
perspectiva publicării:
,,Poeziile populare cuprinse în cele două caiete le-am cules,
fie personal, fie prin intermediul unor cunoştinţe şi prieteni, între anii
1950-1954. Am notat în dreptul fiecăreia locul de unde a fost auzită
şi persoana (fără a-i indica întotdeauna vârsta).
Aceste producţiuni aparţin regiunii Craiova – în afara unui
număr restrâns de poezii care aparţin altor regiuni (Cluj, Galaţi). Sar putea grupa pe teme: de dragoste, de haiducie, de cătănie etc.
Nu am folosit transcripţia fonetică, dar ele nu-s departe de
forma lor originală. (Vorbirea oltenească se apropie mult de cea
literară – excepţii: după o consoană, în Oltenia, vocalele e şi i sunt
înlocuite cu ă şi î: fusei – fusăi, auzişi – auzîşi etc).
Nu am putut să consult toate colecţiile mai vechi de folclor,
cred însă că aceste poezii sunt, în
mare parte, inedite.
Iaşi, 1957
Marin Şt. Sorescu
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P. S. Fratele meu, prof. George Sorescu, a folosit câteva poezii din
această colecţie pentru două articole despre folclorul regiunii
Craiova.8
Aceste preocupări continuă, astfel încât, în bogata sa
corespondenţă cu fratele mai mare, aduce în atenţie preocuparea
pentru folclor. Proiecte avea, fără îndoială, însă acestea s-au
concretizat doar prin continuarea culegerii de creaţii în cel de-al
treilea caiet menţionat anterior. Păstrate de fratele său, profesorul
universitar George Sorescu, cele trei caiete stau la baza acestei
culegeri care a fost completată cu un număr semnificativ de creaţii
populare culese sau comunicate de diferite surse. Acestea au fost
descoperite între documentele poetului de George Sorescu chiar în
timpul redactării acestui volum.
Numeroasele călătorii prin ţară i-au oferit prilejul cunoaşterii
unui bogat fond literar popular realizat cu mijloace lingvistice
specifice. Volumul cuprinde creaţii culese mai cu seamă din Oltenia
– Bulzeşti, Tismana, Cărbuneşti, Brâuleşti – Filiaşi, RâmnicuVâlcea, din Roşiori şi Strehaia. Altele provin din zona Sibiului, din
Alba, Cluj, Bihor, Baia-Mare, precum şi din Banat sau Maramureş şi,
mai puţine, din Brăila sau Galaţi, la majoritatea fiind specificate data,
locul şi sursa culegerii sau unele precizări contextuale de interes
pentru cititor. Unele, ca cele din Maramureş sau din Banatul sârbesc,
se bucură chiar de o transcriere fonetică, poetul, lingvist fiind,
interesat şi de originalitatea regională a lexicului şi pronunţiei.
Materialul cules este imens. Cele peste 550 de texte
acoperă o largă arie: doine, balade, descântece, poezia obiceiurilor,
jocuri de copii, strigături, ghicitori, toate mărturie a bogatei noastre
vieţi spirituale. Venind din vechime, acestea, inedite sau nu – unele
au mai apărut, fără îndoială, în culegeri de folclor, mai mult sau mai
puţin cunoscute – merită transmiterea lor către generaţiile următoare.
Considerând utilă o clasificare tematică, textele sunt grupate
pe genuri şi specii literare, apartenenţa regională deducându-se, mai
ales, din indicaţiile culegătorului, iar în condiţiile în care acestea
lipsesc, din particularităţile de limbaj, uşor de recunoscut. O parte
8

Util este, în acest sens, documentar şi estetic, studiul lui George Sorescu,
,,Marin Sorescu şi fabulosul folcloric” în vol. Marin Sorescu. Versuri
inedite, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2001, pp. 5-22
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dintre textele culese, unele evident fragmentare, unele preţioase
tocmai prin şlefuire şi esenţializare, au fost incluse în capitolul
,,Lirică scurtă”, alături de strigături, forme sintetice ale spiritului
creator românesc, cu care multe se pot asimila.
Conştient de importanţa unei prezentări comparative, Marin
Sorescu reţine, la unele texte, variante culese din diferite surse, unele
chiar din zone diferite, ilustrând circulaţia folclorului românesc,
unitatea experienţei noastre istorice, dar şi specificitatea realizării
artistice.
Interesul poetului s-a orientat mai ales asupra creaţiei
versificate, fie că este vorba de creaţia lirică, bogat ilustrată de doină,
fie de cea epică, reprezentând eposul eroic prin baladă – cântecul
bătrânesc, cântece epice despre evenimente păstrate în memoria
populară. Câteva notaţii se referă la obiceiuri străvechi, unele
cuprinzând şi textele/formulele care le însoţeau.
O dovadă a preţuirii folclorului românesc este şi ciclul
monumental ,,La Lilieci”, epopee a satului oltenesc, tezaur lingvistic
şi document monografic unic în literatura română. În mod cert,
originea acestuia, imboldul de a consemna o lume, cu evenimentele
ei şi cu modul de a le spune, poate fi găsită şi în preocuparea sa de a
culege creaţia populară. Felul în care a surprins acest univers de viaţă
şi de trăire supus, inexorabil, dispariţiei se datorează întru totul
geniului sorescian, capabil de a asimila creator limbajul artistic
popular pe care l-a preţuit dintotdeauna.
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CIPRIAN-IULIAN ŞOPTICĂ

Ecstazia intelectuală, ca formulă dogmatică fenomenului revelaţiei din perspectiva gândirii blagiene (II)
Prin „transcendent” se înţelege ceea ce trece nu numai
dincolo de experienţă, ci şi ceea ce trece de toate posibilităţile
de amplificare tehnică a experienţei. Prin definiţie,
transcendentul e plasat dincolo de linia faptelor sau
fenomenelor ce sunt, sau pot deveni obiecte ale simţurilor. În
acest sens, experienţa simţurilor are legături foarte indirecte cu
transcendentul. Ideile despre transcendent sunt dincolo de orice
control „direct” al experienţei.
În ce priveşte posibilităţile de cunoaştere ale
transcendentului, filosofii şi metafizicienii s-au oprit în special
la următoarele:
1. Transcendentul e raţionalizabil şi formulabil. De
exemplu: gânditorii greci şi europeni moderni: eleaţii,
Aristotel, Spinoza, Leibniz.
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2. Transcendentul e trăibil printr-un fel de intuiţie
intelectuală, descriptibil în sens metaforic, deci negativ
formulabil. Ex: unicul lui Plotin, absolutul lui Schelling,
conştiinţa lui Bergson, fenomenele originare la Goethe.
3. Transcendentul e dialectic raţionalizabil şi formulabil.
Ex: Hegel îşi imaginează un transcendent care poate să fie
numit şi imanent, şi aceasta printr-o împăcare creatoare a
intelectului cu concretul prin construcţii antinomice şi sintetice.
4. Transcendentul e neraţionalizabil, dar formulabil. Ex:
dogmatismul filonic, gnostic, creştin.
Întrucât concepţiile nr. 2 şi 3, despre posibilităţile de
cunoaştere ale transcendentului sunt variante hibride, derivând
dintr-o tendinţă confuză de a împăca intelectul cu concretul
intuitiv, vom lua în calcul doar pe celelalte, respectiv nr. 1 şi 4.
Sintetizând, obţinem:
a) Transcendentul e raţionalizabil şi formulabil.
b) Transcendentul e neraţionalizabil şi neformulabil.
c) Transcendentul e neraţionalizabil, dar formulabil.
Ele sunt şi teze puse la temelia sistemelor de metafizică.
Astfel, Spinoza a crezut că transcendentul e raţionalizabil şi
formulabil, şi de aceea a clădit un sistem admirabil chiar dacă
dificultăţile logice abundă. El n-a putut să le ocolească,
neluând act de prezenţa lor. Lebniz, spirit sintetic, deşi a trecut
cu bine de greutăţile metafizice, nu a reuşit decât să
augmenteze
scepticismul
în
privinţa
considerării
transcendetului ca raţionalizabil. De obicei, metafizica
raţionalistă a dat apă la moară scepticismului. Kant, de
exemplu, a demonstrat cel mai mult că transcendentul e
neraţionalizabil şi neformulabil. Această critică făcea însă
cunoaşterii, o legare a sa de teluric (imanent). El afirmă, totuşi,
că aplicarea dincolo de experienţa simţurilor a categoriilor
intelectuale duce inevitabil la afirmaţii antinomice despre
transcendent. De aici, Kant a dedus că noţiunile categoriale nu
se pot aplica decât în cadrul experienţei şi că transcendetul este
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neraţionalizabil şi neformulabil. Pentru a argumenta aceasta,
Kant face apel la aşa numitele „antinomii matematice” ale
transcendentului.
Totuşi, Hegel va dovedi că aceste teze, cât şi antitezele lor
(antinomiile), de care vorbeşte Immanuel Kant, se reduc la
simple afirmaţii, precum şi că argumentele pe care le
întemeiază Kant sunt de fapt un simulacru de argumentări.
După Hegel, „inevitabilul” antinomiilor nu mai este valabil, iar
„afirmaţia că aplicarea categoriilor asupra transcendentului
sfârşeşte în antinomii îşi pierde consistenţa logică”9.
Concluzia lui Blaga, analizând rolul transcendentului în
gândirea dogmatică e că prezenţa antinomicului, într-un sens
incomprehensibil pentru noi, este însăşi firea transcendentului.
Aceasta desigur, reprezintă o teză dogmatică. Cât timp tezele
minţii omeneşti nu admit să fie confruntate direct cu
transcendentul, teoria kantiană că transcendentul e
neraţionalizabil şi neformulabil, rămâne, cum afirmă şi Hegel,
o simplă afirmaţie. Dogma, faţă de metodele exclusiviste ale
intelectului enstatic, nu exclude nici una din celelalte metode.
Intelectul ecstatic funcţionează abia după ce toate metodele
enstatice au fost epuizate fără a se ajunge la un rezultat
concludent. Dogma nu se opune ca transcendentul să fie
raţionalizat sau gândit dialectic, construit într-un concret
imaginar sau intuit, şi aceasta deoarece dogmaticul nu
anexează principial tot ce e transcendent.
Metoda dogmatică se aplică atunci când transcendentul
devine opac, inoperabil pentru intelectul enstatic. De exemplu,
metafizica creştină, care apela la dogmatic doar atunci când
nici teza şi nici antiteza raţionalistă nu epuizau toate
argumentele filosofice sau toate dovezile biblice în explicarea
revelaţiei. Când între teză şi antiteză nu se găseau soluţii se
făcea apel la formule dogmatice. De asemenea, s-a observat că
nici un sistem metafizic întemeiat pe metode ale intelectului
9

Ibidem, p. 131.
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enstatic n-a reuşit să raţionalizeze complet experienţa şi
transcendentul, făcându-se apel deseori la metode dogmatice.
Totuşi, nu tot ce e transcendent trebuie să fie neapărat
dogmatic şi dogmatizabil.
Putem spune că în timp ce raţionalismul construieşte
transcendentul în analogie cu logicul şi cu concretul,
dogmatismul îl construieşte în dezacord cu logicul şi cu
concretul, postulându-l ca neraţionalizabil. În timp ce
criticismul vrea un transcendent neraţionalizabil, neconstruibil
şi neformulabil, dogmatismul susţine un transcendent
neraţionalizabil şi neconstruibil, dar formulabil. Dogma
formulează transcendentul fără a-i răpi caracterul de mister.
Acesta, formulat într-o propoziţie dogmatică se deosebeşte prin
particularismul său, de misterul agnostic kantian, dar şi de
misterul unei metafizici care s-ar complace într-un
transcendent acategorial.
Dogmaticul prinde misterele sub aspectul fiecăruia, iar
pentru formularea unui mister, dogmatismul va întrebuinţa
antinomii transfigurate şi categorii diferite de la caz la caz. În
acest sens, particularismul misterului dogmatic este o însuşire
deosebit de importantă a gândirii dogmatice. Particularismul
gândirii dogmatice se împacă şi cu un înalt grad de generalitate
al obiectului său: încercarea de a fixa un mister în caracterul
său propriu, ceea ce constituie un factor esenţial al gândirii
dogmatice. Acest fapt face ca gândirea dogmatică să poată
depăşi cadrele metafizicii, integrându-se chiar şi în domeniul
„ştiinţific”.
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VASILE RADU CHIALDA
Barbariile cronice contemporane (II)

Terorismul
Diagnostic:mutaţie şi criză, mase, incertitudine şi confuzie,
drepturile omului şi demografie
Terorismul nu este un fenomen
nou în conştiinţa istorică a societăţii
umane, ci s-a manifestat întotdeauna,
ca alternativă la formele de guvernare.
Metoda sa de acţiune este teroarea, de
altfel, reacţionară10, prin care se
destabiliza, încălca, desfiinţa şi rupea
legea, ordinea, dar tehnicile meseriei
de terorist11 sunt multiple. Teroarea
este o constantă pe care barbaria contemporană o moşteneşte
de la barbaria forte, iar prin terorism se înţelege astăzi: o
răzvrătire ameninţătoare, care induce criza în sânul civilizaţiei
şi se manifestă în rândul maselor, pentru a sensibiliza
autorităţile acesteia, generând maliţioase incertitudini de
siguranţă şi belicoase confuzii cu referire la pericolul social,
semănând panică şi încâlcând drepturile omului. În general,
acestea au o singură direcţie: dinspre societăţile cu explozie
demografică, ameninţate de subzistenţă, foamete şi lipsuri de
orice fel, spre societăţile care le menţin în această stare. Nu
sunt rare situaţiile în care mai vechea meserie de pirat, încă
10

Jean Sévillia, Terorismul intelectual, traducere de Ileana Cantuniari,
Humanitas, Bucureşti, 2007, p. 106.
11
Jean-Luc marret, Tehnicile terorismului, traducere de Oana Rizescu,
Corint, Bucureşti, 2002, p. 54.
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nestârpită, dar care în perioada colonialistă profita de pe urma
neatenţiei şi erorilor puterilor coloniale, mai agresează,
violentează şi irumpe dintr-un spaţiu greu încercat de formele
socio-economico-politice globale şi într-un timp în care astfel
de deprinderi se credeau îngropate în trecut. Cazul piraţilor
somalezi este deja arhicunoscut, un fenomen greu de stăpânit şi
de reperat. Pirateria este o formă de terorism care face referire
la acţiunile de tâlhărie, furt, jaf, crimă, violenţă etc. ce au loc
pe mare şi în aer, odată cu inventarea aparatelor de zbor la
începutul secolului trecut, dar mai ales în cea de-a doua parte a
acestuia, când zborul pentru persoanele civile12 a devenit
accesibil şi la îndemâna oricui (a maselor). Terorismul actual
se bazează pe aceste posibilităţi de manifestare a agresivităţii şi
pe ceea ce tehnologia le poate conferi spre a duce la bun sfârşit
un astfel de plan: bombe, dinamite, avioane, arme, echipamente
digitale, mijloace de comunicare performante etc. şi nu ezită în
a accepta sacrificiul uman.
În decursul timpului terorismul a însemnat impunere prin
forţă brută a puterii cuiva pentru a-şi exprima anumite dorinţe
şi a-şi cere anumite drepturi, presupuse sau nu, dar în societatea
contemporană nu mai este suficient să etalezi forţa, ci să ai la
îndemână capacitatea intelectuală a unui lider puternic, să ai
acces la surse financiare consistente prin care să fii mereu
conectat la canalele mass-media şi la tehnologii şi, poate cel
mai important, să ai un scop bine întemeiat în virtutea căruia să
acţionezi. Iată o tipologie a formelor de terorism. De la teroarea
generată de tirani, anarhişti13 şi căpetenii barbare14 şi de la
pirateria forţei brute care speria şi ameninţa corăbiile mărilor şi
oceanelor, până la terorismul intelectual15 care a prins viaţă în
12

Ibidem, p. 154.
Pierre Riché, Philippe Le Maitre, Invaziile Barbare, traducere de
Ecaterina Lung, Corint, Bucureşti, 2000, pp. 72.
14
Alaric în 410 şi Aittila în 443, Ibidem, pp. 53, 68-69.
15
Jean Sévillia, op. cit., p. 32.
13
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a doua jumătate a secolului al XX-lea, un „sistem difuz,
multiform, insesizabil”16 care se propaga din inima civilizaţiei,
din scaunele oamenilor de cultură, politicienilor şi
industriaşilor, cu pregătire intelectuală deosebită, pentru a
obţine funcţii şi beneficii, pentru a menţine influenţă şi o stare
de fapt favorabilă, sau până la terorismul virtual17, care, prin
hackeri18 trimit comunicate şi petiţii ameninţă şi seamănă
panică, fără să cunoască mediul ţintei, doar pentru a genera
criză şi isterie la nivelul maselor. Aceasta este o scurtă
incursiune prin istoria terorismului. Desigur, tirani mai există și
astăzi. O simplă privire în curtea regimurilor totalitare de la
Hanoi, Corea de Nord, de la Teheran, Iran, sau de la Tripoli,
Libia, este suficient. Dar nu suntem departe în timp nici de
tiranii ce au fost combatanţi în cel de-al doilea Război
Mondial: Adolf Hitler şi Joseph Vissarionovich Stalin,
principalii lideri ai fascismului şi comunismului, ca regimuri
totalitare extreme. Astăzi, fascismul „nu mai e decât o insultă o
armă pentru descalificarea adversarului”19, iar nostalgic Pierre
Emanuel se întreabă de ce nu am cataloga comunismul ca fiind
o nevroză20. În fond, atât flagelul fascist, cât şi strânsoarea
comunistă au practicat teroarea pentru a se menţine la putere,
iar Hitler şi Stalin nu pot fi decât nişte terorişti intelectuali
pricepuţi. Pierderea coloniilor a generat pentru marile imperii
frustrare politică şi disconfort economico-financiar. Pentru
Franţa de după al doilea Război Mondial această angoasă a
însemnat un moment crucial. Pirderea coloniilor africane a
lăsat urme adânci, nu numai în Franţa propriu-zisă, ci mai ales
în coloniile sale. Teroarea cu care conducerea Franţei a
16

Ibidem, p. 8.
James F. Dunnigan, Noua ameninţare mondială, Cyber-Teorirsmul,
traducere de Nicoleta Stroie, Curtea Veche, Bucureşti, 2010, pp. 23-26.
18
Ibidem, p. 247.
19
Jean Sévillia, op. cit., p. 19.
20
Ibidem, p. 31.
17
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administrat în colonii a lăsat cicatrici adânci pe relaţiile
internaţionale ale acesteia, printre care este suficient să
urmărim atrocităţile armatei franceze în Algeria. Au încercat să
ascundă regretele prin primirea imigranţilor din aceste state
între graniţe franceze. În cu totul alte circumstanţe politicosociale, în speţă legate de diferenţe (conflicte) etnice, probleme
cu terorismul au avut şi celelalte mari puteri coloniale: cazul
Spaniei, a cărei autoritate de la Madrid a fost greu încercată de
către E.T.A.21 şi a Marii Britanii, a cărei unitate politică în jurul
statului englez a generat un puternic conflict cu I.R.A.22, în
urma căruia s-a născut o graniţă între Dublin şi Belfast.
Formele de terorism pot fi diverse şi depind de foarte multe
neînţelegeri, neplăceri, insatisfacţii, conflicte de orice natură,
pentru a se manifesta. Atâta timp cât teroarea îşi face loc în
societatea civilizată, acţiunea se numeşte terorism. Astăzi însă,
terorismul a căpătat noi sensuri, iar contextul global istoricoeconomico-politic redefineşte această noţiune şi o ridică la
nivelul cel mai înalt al temerilor contemporane. Momentul
critic al acestei ameninţări este data de 11 septembrie 2001,
când (se presupune că)23 gruparea teroristă al-Qaida24 distruge
simbolul pieţei economice a Statelor Unite ale Americii,
turnurile gemene ale W.T.C. (World Trade Center), prin
deturnarea a două aeronave de pasageri, atentat în urma căruia
au murit atât teroriştii sinucigaşi cât şi alţi 3875 de oameni,

21

ETA, abreviere pentru Euskadi Ta Askatasuna (în bască „Pământul Basc
şi Libertate” sau „Ţara Bascilor şi Libertate”) este un grup terorist armat din
Spania, care cere formarea unui stat socialist independent basc.
22
Armata Republicană Irlandeză (IRA).
23
Se consideră că al-Qaida este responsabilă pentru atentatele din 11
septembrie 2001 de la New York, dar organizaţia şi-a asumat
responsabilitatea şi pentru atentatele din 11 martie 2004 de la Madrid.
24
Este o organizaţie teroristă care sprijină activităţiile extremiste islamice în
lume. Fondatorul, liderul şi principalul finanţator al ei a fost Osama bin
Laden, un milionar de origine saudită.
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„majoritatea sărmani”25. Dacă până la acea dată toată lumea
vorbea de punctul de cotitură 1990, înainte şi după Căderea
Zidului Berlinului26, în România, înainte şi după Revoluţia din
1989, ori la nivel global, context în care s-a şi înfiinţat alQaida27, înainte şi după Războiul Rece, astăzi, aproape în
unanimitate spunem: înainte şi după 11 septembrie 2001.
Motivele sunt cât se poate de evidente. După acea dată (9/11)28
nimic nu a mai rămas pe plan mondial la fel ca înainte, în nici
un domeniu de activitate umană. Astăzi, la 10 ani de la acea
dată, liderul, fondatorul şi finanţatorul grupării teroriste alQaida29, sauditul Osama bin Laden, a fost declarat mort, însă
din pricina acestei grupări s-au născut numeroase conflicte
armate internaţionale. De la liderii Statelor Unite ale Americii,
George W. Bush Jr. şi succesorul acestuia, Barack Hussein
Obama al II-lea, până la liderii puterilor europene, au promis
lumii întregi că-i vor vâna pe toţi cei care au cauzat atentatul
din New York (Manhattan) şi vor răzbuna tot răul pe care l-au
produs, nu numai pentru atentatele din 2001, ci şi pentru cel
din 11 martie 2004 din Madrid, pe care şi l-au asumat, ori
pentru toate celelalte atentate teroriste asumate sau nu.
Începând cu acea dată lumea civilizată şi-a construit un nou
scop pe termen scurt, şi-a canalizat forţa spre anihilarea
terorismului – noua ameninţare mondială – şi-a promulgat noi
legi cu referire la sistemele de protecţie şi securitate şi şi-a
revizuit atitudinea faţă de înarmarea societăţilor suspecte şi
capabile să degenereze în terorism. Iată de ce, începând de la
acea dată, lumea s-a schimbat.
25

Claude Lanzmann, „11 septembrie 2011” în Jérôme Garcin (coord.),
Noile mitologii, traducere de Mona Ţepeneag, Art, Bucureşti, 2009, p. 89.
26
Ali Laïdi, Efectul de Bumerang, Cum a determinat Globalizarea apariţia
terorismului, traducere de Gabriela Martina, House of Guides, 2007, p. 56.
27
A fost fondată în 1988 cu scopul de a extinde mişcarea de rezistenţă
contra forţelor sovietice în Afganistan într-o mişcare pan-islamică.
28
Ibidem, p. 88.
29
„Copilul teribil al geopoliticii”; Ali Laïdi, op. cit., p. 53.
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Fenomenul 9/11, vădit antiamericanism30, a devenit punct de
cotitură la scară globală. Civilizaţia şi-a schimbat înfăţişarea şi
mersul firesc de dezvoltare şi progres în funcţie de această
mutaţie. De atunci, terorismul devine oficial, cea mai mare
ameninţare a lumii contemporane. După atentatele teroriste din
2011 sistemul de transport aerian al S.U.A. a fost blocat o
perioadă îndelungată, profiturile companiilor au scăzut foarte
mult, economia a avut de suferit, într-un cuvânt, a fost generată o
criză socio-economică majoră, iar impactul asupra maselor
sociale au avut efecte negative. La fel s-a întâmplat şi în atentatul
de la Madrid, când au murit 191 de oameni şi au fost răniţi
aproximativ 180031. Companiile de transport spaniole au avut
mult de pierdut, afectând întreg sistemul economic al ţării.
Pierderea de vieţi omeneşti şi şocul atentatului cu bombă rămâne
doar în memoria celor care şi-au pierdut fraţii, surorile, părinţii şi
apropiaţii, indiferent de naţionalitatea lor. Ceea ce a făcut să se
schimbe totul după 9/11 a fost unitatea lumii civilizate. În cele
două atentate s-au pierdut vieţi din toată lumea civilizată, astfel
că solidaritatea statelor a reprezentat poate cel mai pozitiv
eveniment la nivel global, ceea ce a uşurat promulgarea unor
sisteme de securitate mult mai performante. N.A.T.O. şi U.E. nu
mai au drept scopuri, cele pentru care s-au constituit (contextul
Războiului Rece, pe de-o parte şi cel economico-politic, pe de
altă parte), ci au început să investească în noi scopuri. Ţinta
tuturor devine terorismul. Violenţa şi agresivitatea (83.5%),
ameninţarea (47%) şi frica(51%)32, au un impact major asupra
celor care sunt strict legaţi de victimele prinse la mijloc, într-un
conflict al statelor civilizate, nu tocmai inocente şi nevinovate,
30

Salman Rushdie, Dincolo de limite, traducere de Petru Dulgheru,
Polirom, Iaşi, 2006, pp. 374-375.
31
Sursă: http://en.wikipedia.org/wiki/2004_Madrid_train_bombings.
32
Procente prin care se poate descrie intensitatea şi impactul asupra
societăţii spun majoritatea celor care au evaluat fenomenul terorismului;
sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Terorism.
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tocmai datorită politicilor impuse la nivel macro, cu grupările
teroriste, nonconforme, ilegitime, aproape ireperabile, bine
organizate, cu scopuri bine definite şi simple („se ascund în
spatele nedreptăţilor […] pentru a masca propriile scopuri”33),
care îşi propun, dincolo de evidenţierea punctelor sensibile ale
lumii civilizate şi a breşelor legislative ale acesteia, să sacrifice
vieţile oamenilor, mai ales propriile vieţi, pentru cauze nobile:
dreptul la libertate decizională la nivel regional, egalitate etnică
şi rasială, libertate politică şi economică etc. Spre exemplu:
impunerea embargoului economic şi astfel, privarea participării
libere la piaţa economică mondială, este unul din motivele
acţiunilor teroriste talibane din Afganistan. Datorită fenomenului
terorist, multe produse au fost interzise, multe pieţe economice
internaţionale au căzut, multe burse s-au desfiinţat, multe
monede puternice au cunoscut inflaţia, preţurile la combustibilii
petrolieri au crescut şi au influenţat întreaga evoluţie economică,
controalele vamale la transport de mărfuri şi de pasageri s-au
intensificat, iar măsurile de siguranţă şi protecţie au fost întărite.
Nu mai putem să spunem că trăim într-o societate care nu a
suferit nici o modificare în ultimii zece ani.
Dacă înainte de 11 septembrie 2001 terorismul era prezent
prin acţiuni izolate ale I.R.A., E.T.A., al-Qaida şi altele
individuale, ori intelectuale, impactul fiind de intensitate mică
sau medie, dar uşor de trecut peste mometele lor de criză, după
această dată, terorismul capătă importanţă majoră, devine subiect
al ministerelor de apărare din toată lumea şi al puterilor politice
mondiale, iese din anonimat şi ocupă un loc central în
preocupările tuturor. Începând cu fenomenul şi isteria politică ce
a urmat după 9/11, grupările mafiote se redefinesc drept grupări
teroriste, iar subteranele reţelelor mafiote predau ştafeta unei noi
forme a maliţiosului social. Opulenţa mafiei internaţionale îşi
preschimbă costumele scumpe şi scopurile tendenţioase, cu
măştile obscure ale terorismului. Prin hainele acestea, gravitatea
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actelor ilegale şi a manifestărilor cu caracter răzbunător este mult
mai consistentă. Combaterea terorismului este cu mult mai
dificilă decât cea a mafiei, deoarece acesta induce psihoze
sociale şi este greu de identificat şi de reperat. De aceea este cea
mai complexă formă de barbarie contemporană. Atâta vreme cât
în mintea fiecăruia ne mai persistă imaginile atentatelor,
amintirea victimelor, crimele şi atrocităţile teroriştilor,
distrugerile ireperabile ale unor simboluri ale civilizaţiei,
pasivitatea teroriştilor şi lipsa urmelor de regret a acestora,
terorismul este echivalentul celui mai mare rău care poate răpune
civilizaţia contemporană şi, aşa cum popoarele barbare din afara
limesului imperiului, prin însăşi felul lor de a fi şi acţiona,
defineau şi contribuiau la imaginea civilizaţiei romane, tot astfel,
terorismul participă activ la imaginea Civilizaţiei Occidentale
(azi mult mai des identificată ca Nord-Atlantică) şi nu numai.
Terorismul, prin caracterul său imprevizibil, greu de contracarat
şi eliminat, înainte de a acţiona, pare a fi principalul duşman al
civilizaţiei, o formă de barbarie în seama căreia se pot pune
multe rele de natură politică, economică, rasială, etnică şi
religioasă la nivel global. Terorismul este barbaria supremă a
zilelor noastre, aşa cum Imperiul Persan reprezenta ameninţarea
cea mai mare pentru Civilizaţia Greacă34, cum hoardele
popoarelor germanice constituiau nişte brute în opinia cetăţenilor
Romei, ori cum erau văzuţi păgânii musulmani de către
proaspetele naţiuni ale Europei Creştine din Evul Mediu.
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Cormac O`Brian, Declinul imperiilor – de la glorie la ruină, povestea
marilor imperii antice, traducere de Daniela-Giorgiana Arşinel şi Ruxandra
Apetrei, Curtea Veche, Bucureşti, 2010, p. 127.
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George BACIU
Venirea ungurenilor de peste munţi în satele de pe
valea râului Doamnei
În localităţile din zona
Vâlcei şi Muşcelului au venit de
peste munţi, „ungureni”, încă din
perioada supunerii Transilvaniei de
către coroana maghiară. Aceste
deplasări demografice din regiunile
limitrofe ale Ardealului cu Ţara
Românească au făcut să se nască
tradiţia formării statului feudal
Ţara Românească în urma unui
„descălecat” din aceste ţinuturi, dar
acest fenomen este, mai întâi, un curent de emigrare datorat
unor cauze, cum ar fi: a) decretele regelui Ludovic de Anjou
(1366) prin care confesiunea ortodoxă (cea română) era scoasă
în afara legii, datorită prevederii că starea de nobil era
condiţionată la apartenenţa de catolicism. Valuri masive de
emigrări au fost după răscoala de la Bobâlna (1437), războiul
ţărănesc (1514), în 1495[1]. Aceste emigrări numite „novae
plantationes” au fost considerate problemă de stat[2] şi s-au
făcut pe bază de hrisov sau uric domnesc şi cu învoirea
pământenilor, purtând numele de ,,slobozii”[3]. Primele
slobozii oficiale au fost înfiinţate de Ştefan cel Mare în 1468,
slobozenii fiind scutiţi de birurile şi obligaţiile pe care le
datorau pământenii şi nu aveau voie să se amestece cu aceştia;
b) diploma leopoldină din 4 decembrie 1691 prin care se
recunoşteau drepturile şi privilegiile nobilimii maghiare,
patriciatului săsesc şi fruntaşilor secuilor, românii, majoritari,
erau în continuare consideraţi „toleraţi”; c) diplomele
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leopoldine din 1699 şi 1701 prin care habsburgii atrăgeau la
unirea cu biserica catolică şi regimul de teroare împotriva celor
care se împotriveau (Braşov, Sibiu, Făgăraş, Hunedoara); d)
măsurile pentru popularea satelor luate de Grigore Ghica prin
hrisovul din 14 mai 1750 care încuviinţau pe emigranţii
ardeleni să se aşeze în cuprinsul ţării oriunde vor găsi locuri
libere, să-şi alcătuiască satele lor cu îndatorirea de a da dijmă şi
a face câte şase zile de clacă pe an la stăpânii moşiilor unde se
vor aşeza.[4] Spre sfârşitul sec. al XVIII-lea numărul
emigranţilor era aşa de mare, încât domnul Mihai Vodă Şuţu, la

30 septembrie 1783, numeşte peste ungurenii din cele cinci
judeţe ale Olteniei, un ispravnic – boierul Constantin. La fel se
va proceda şi pentru cele 12 judeţe din stânga Oltului.[5]
Referitor la numele de ,,ungureni” atribuit emigranţilor
ardeleni, primul document care-l menţionează este datat 28 oct.
1428 şi face referire la un sat – Ungureni – donat de Mircea cel
Bătrân Mănăstirii Tismana (la vremea aceea se numea Ugri,
apoi metamorfozându-se a devenit Ungureni).[6] Oficial,
numele de ungureni ar fi apărut prima data la 1695.[7] Dar,
rolul cel mai important în atribuirea acestui nume imigranţilor
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ardeleni l-au avut pământenii. Desigur există, nu trebuie omis,
şi ungureni în colectivităţile care nu au purtat niciodată acest
nume, pentru că românii imigranţi în Principate mai au şi ale
denumiri: în Botoşani li se zice ţuţuieni, celor din sudul
Ardealului li se zice mărgineni, dobrogenii le zic mocani,
moldovenii din Curmătura Carpaţilor îi numesc bârsani.[8]
Mulţi dintre ungureni au fost asimilaţi de autohtoni
uniformizându-le tradiţiile şi obiceiurile.
În a doua jumătate a sec. al XVIII-lea s-au înregistrat
multe imigrări ale „ungurenilor” în judeţului Muşcel. Numărul
acestora crescând s-au format sate întregi cu numele de
„Ungureni”, altele îl adaugă la numele mai vechi al satului,
dând naştere unor nume duble de sate: Berevoieşti-Ungureni
(localnicii, spre a se deosebii de noii veniţi şi-au zis
Berevoieşti-Pământeni), Bădeni-Ungureni. Alteori, satele
întemeiate de ungureni poartă numele aşezărilor de unde au
plecat: sate cu nume de Galeş, Corbi, Rucăr se întâlnesc de o
parte şi de alta a Carpaţilor Sudici.
„Ungurenii se bucurau de scutire de impozite pentru
primele şase luni, după care plăteau pe bază de ruptoare cu
visteria, adică o sumă fixă prin înţelegere.”[9]
Venirea transilvănenilor în Principate este confirmată,
atât de existenţa reală a colectivităţilor, cât şi de alte dovezi,
una dintre acestea fiind reprezentată de drumurile oilor şi
evenimentele înregistrate în localităţile de unde a plecat
populaţia. Drumurile oilor ne sunt cunoscute din tradiţia
păstorilor şi de punctele de vamă. Ele se îndreptau din
Transilvania spre versantul meridional al Carpaţilor, spre
curmătura acestora şi spre sud-vestul Moldovei.[10]
Păstorii transilvăneni erau pricepuţi, harnici,
cunoscători ai întregului pământ românesc, serveau ca element
de legătură între cei adăpostiţi în Principate şi cei care, rămaşi
acasă se zbăteau sub asuprirea nemiloasă a nobililor maghiari.

64

Corbi. Începând cu sec. al XVIII-lea, structura
demografică a Corbilor va fi radical modificată prin afluxul de
populaţie din Transilvania, care se stabilește în zona sudcarpatică.
Cel mai de seamă sat de ungureni din judeţul Muşcel –
spune Ştefan Meteş în studiul Emigrări româneşti din
Transilvania în sec XIII-XX (Cercetări de demografie istorică),
Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1971 – este Corbi, datorită masivei
afluenţe de colonişti refugiaţi în veacul al XVIII-lea din Jina
Sibiului [11], ca urmare a persecuţiilor religioase declanşate
prin Unirea cu Roma a bisericii ortodoxe din Transilvania.
„Temelia colonizării în satul numit Corbi, moşie a
Episcopiei Argeşului, a fost pusă întâia dată de moşul meu
Ion”,[12] preciza într-o jalbă adresată domnitorului Grigore
Ghica, în 1825, monahul-cărturar Naum Râmniceanu.
Trecerea peste munţi a jinarilor s-a petrecut la 1765, iar
cauzele procesului de emigrare le aflăm din jalba
protosinghelului Râmniceanu: „Strămoşul meu după tată, Ion
din neamul militarilor din Jina al Mariei Tereza, împărăteasa
Austriei, din cauza constrângerii Uniaţiei, după ce mult timp sau împotrivit militarii săi şi împreună cu tatăl meu după trup,
Bucur, cu toate că nu a învins şi s-au dat ordin împărătesc,
după reclama lor comună, ca acest corp de armată să rămână
nesupărat în cele ale religiei lor, dat fiindcă s-au ivit unii
vrăjmaşi şi ameninţători ai vieţii părintelui şi unchiului meu,
ieşind din ţara lor, Transilvania, în Valahia, s-au aşezat în
judeţul Muşcel, lângă apa numită Râul Doamnei, în localitatea
Corbi, unde, cu trecerea timpului s-au îngropat şi unchiul şi
familia mea”.[13] Aşezarea celor „o sută de familii” de jinari
aici a fost determinată de intervenţia „gospodarului moşiei
Corbi”, Vlădica de la Argeş. „Întâmpinând, la Curtea de Argeş,
o familie de jinari care intenţionau să se stabilească pe o moşie
cunoscută din Bărăgan, Vlădica le-a prezentat un tablou
sumbru al zonei de şes «aflată-n calea tuturor oştirilor, bântuită
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de ciumă şi holeră», în contrast cu perspectiva pe care le-o
oferea moşia Corbilor...”14]. Şi Vlădica l-a aşezat în jurul
bisericii din Jgheab, dându-i hrisoave pe opt munţi în schimbul
unei dări de 6 lei percepute anual de la fiecare familie şi a
„ierbăritului în munţi”, pentru care plata era făcută prin laptele
prelucrat în căşăria de la Nucşoara, produsele fiind desfăcute
de către arendaşul moşiei mănăstirii în alte părţi ale ţării.
Pentru că i s-a recunoscut rolul de conducător al unei
mari colonii de români din Transilvania în diverse părţi ale
Ţării Româneşti, moşul lui Naum Râmniceanu „a fost scutit de
dări”, iar tatăl cronicarului a fost cinstit cu protopopia asupra
tuturor coloniştilor români din cele 17 districte ale Ţării
Româneşti. Prin hrisov domnesc, Alexandru Ipsilanti fixa darea
celor dintâi colonişti până la 12 lei anual, pentru fiecare
familie. Ulterior, domnitorii, considerând pe colonişti de
acelaşi neam cu românii localnici, au ordonat ca dările să fie
una cu ale acestora.
Emigranţii ardeleni stabiliţi în Corbi reprezentau,
conform Catagrafiei din anii 1773-1774 de la Moscova, o
posibilă rezervă pentru formarea unor unităţi operative în
eventualitatea unui conflict armat cu Imperiul Otoman. ,,Întrun singur sat, Corbi-Muscel al Mănăstirii Argeș, au fost
colonizați 154 de ungureni puși sub protecția feldmareșalului
Rumianțev”, se spune în catagrafia menționată.
Coloniştii ardeleni vor păstra particularităţi specifice în
port, limbă, tradiţii, obiceiuri, individualitatea lor păstrându-se
până spre contemporaneitate. Numele unor familii arată
provenienţa ascendenţilor: Poenaru (din Poiana Sibiului),
Vişteanu (din Viştea), Sescioreanu (din Săsciori), Ungureanu,
Bebeşelea, Budrală, Giurcă, Grigorescu, Groşanu, Jeleru.
Convieţuirea spaţială a înlăturat mai greu barierele etnice dintre
populaţia autohtonă şi cea alogenă. Fenomenul endogamic era
esenţial: ,,Corbenii cei mai mulţi, acum şi mai înainte, niciunul
nu se însura în alte sate şi nici Corbencele nu se măritau decât
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în satul lor, luându-şi, atât femeile cât şi fetele, soţ din
Corbi.”[15]
Cu timpul, datorită schimbului de mărfuri,
coparticipării la slujbele religioase sau la manifestările
folclorice, concepţia conservatoare asupra unităţii de grup a
devenit caducă, cele două grupuri – pământenii şi ungurenii –
interferându-se prin căsătorii şi, implicit, economic.
Stăneşti. Aşezământul „ungurenilor” din Stăneşti, din 2
octombrie 1786, prevede învoiala pentru dijmă şi clacă ce au a
se face mănăstirii Câmpulung – proprietara moşiei Stăneşti – în
care se stipula să dea dijmă fân (din şapte clăi, una) care să fie
cărat cu căruţele lor unde va zice isprăvnicelul mănăstirii, grâu,
porumb şi mazăre (din zece, una), cânepă, să li se numere
mănuşile de pe loc, pentru pus la topilă, să de ajutor femeile
lor, iar meliţatul să-l facă isprăvnicelul cu zilele de clacă. Să
facă şase zile clacă pe an la orice trebuinţă va avea mănăstirea
pe moşie şi când va fi nevoie de lucru şi la moşia Berevoieşti
să meargă.
Într-o adeverinţă a egumenului Dositei al mănăstirii
Câmpulung din 31 august 1815 se constată că „ungurenii” de
pe moşia Stăneşti s-au rugat să nu li se ia zeciuială din prune
pentru motivul că li se strică legumele din grădini şi să fie
îngăduiţi a da rachiu drept zeciuială şi aşa s-a întâmplat vreo
doi ani. Dar egumenul, văzând că ei nu dau dreptul cuvenit a
început să le ia zeciuială din prune. [16]
Domneşti. Şi moşia Domneşti aflată în proprietatea
mănăstirii Curtea de Argeş a primit refugiaţi din Transilvania.
Astfel, la 6 martie 1766, Damaschin, egumenul mânăstirii a dat
un zapis, unui grup de „ungureni” din Transilvania, pentru a se
aşeza pe moşia Domneşti, în anumite condiţii de dijmă. După
aceştia, la intervale de timp relativ mici, au venit şi alţi
transilvăneni, nu ca refugiaţi, ci prin căsătorie sau îndemnaţi de
rudele celor care se aşezaseră aici, dar în secolul al XIX-lea,
din Jina, Răşinari, Făgăraş, Poiana, Voivodeni. O dovadă ce
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atestă venirea „ungurenilor” în satul Domneşti este pisania
bisericii vechi „Intrarea în biserică”, de la 1828, în care se face
menţiunea că acea biserică s-a construit şi de „Irimie din
Domneşti, de origină din Transilvania, comuna Răşinari”[17].
„Ungurenii” veniţi în Domneşti au intrat în conflict atât
cu populaţia de baştină, cât şi cu mânăstirea Curtea de Argeş,
proprietara moşiei, datorită ideii refugiaţilor că sunt martiri şi a
dorinţei lor de a domina satul [18]. Primele manifestări ale
revoltei lor s-au îndreptat către mănăstirea Curtea de Argeş,
căreia i-au făcut cunoscut că ei nu înţeleg a munci pe moşie
decât în anumite condiţii, că vor părăsi satul dacă nu li se
aprobă cererile. Încât, după 19 ani de la venirea lor (1785),
arhimandritul Partenie de la Argeş a înaintat o plângere [19]
Domnului Mihai Vodă Şuţu în care se plângea că „ungurenii”
din Domneşti și Corbi nu mai vor să respecte „aşezământul”
prin zapis şi că, nu vor a mai lucra pe moşiile mănăstirii zilele
de clacă, unde ei sunt chemaţi. În același an, la 26 septembrie,
Isprăvnicia județului Argeș printr-o anaforă judecă pricina
dintre Mănăstirea Argeș și ungurenii din Corbi și Domnești la
porunca Măriei Sale Vodă și hotărăște ca aceștia să dea dijmă
și să presteze claca unde-i va chema, după cum s-a hotărât în
zapisul de așezământ [20].
La 9 iulie 1806, Iosif, episcopul de Argeş a înaintat o
altă plângere lui Vodă, prin care arăta că „ungurenii” din
Domneşti fac numeroase vedre de ţuică şi că ei nu vor a mai
plăti dijma la pruni. Episcopul a lămurit că arhimandritul
Damaschin care le-a dat zapis a înţeles să nu dea dijmă la
pomii existenţi la venirea lor, iar nu şi la aceia plantaţi de ei, pe
locul cel mai bun din moşie şi după care pomi, pruni, iau multe
pungi cu galbeni. [21]
S-a dat naştere la un proces, judecat în Divanul Ţării şi
încheiat la 18 martie 1812 [22]. Divanul a hotărât că Episcopia
Argeş are dreptate şi ca atare „ungurenii” de pe moşia
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Domneşti vor face 3 zile de clacă primăvara, 3 zile vara, 3 zile
toamna şi 3 zile iarna. Ei voiau numai 6 zile de clacă.
Citind documentele care privesc revolta refugiaților
„ungureni” din Domnești, cineva a scris ocazional o poezie:
„Din vremuri vechi un sat mare/ Cu oameni veșnic razvrătiți,/
Cereau mereu și cu glas tare/ Ca ei de dijmă a fi scutiți// Iar
Domnii vechi ce-au stăpânit,/ Din veac, în veac, acest ținut,/
Nicicând ei poate n-au gândit// Să fie țării lor un scut.// Azi,
după secoli de izbândă,/ Când locuințe și-au întocmit,/
Domneștii, locul de orândă,/ Un drum ferice și-a croit.” [23].
La 1 mai 1813 episcopul Argeşului a arătat [24], din
nou, că şi după hotărârea Divanului „ungurenii” de la Domneşti
nu vor a se supune nici în ceea ce priveşte islazul. În document
se precizează că pe moşia Corbi, unde sunt tot „ungureni”,
moşia fiind tot proprietatea mănăstirii, se plăteşte cu supunere
claca şi zeciuiala.
Procesul a continuat, un document din vremea lui I.G.Caragea
[25] datat 4 iunie 1813 arătând împotrivirea locuitorilor din
Domneşti, care ameninţă că vor părăsi moşia:
Episcopul Iosif de la Argeş se jeluieşte lui Vodă că
domnişanii nu se supun a face zilele de clacă „cele obicinuite
după condica Divanului”, nici a da dijmă din pomii sădiţi pe
moşie, motivând că n-au islaz pentru vite şi lemne de foc ca la
alte moşii. La judecata din mai nu au venit la Divan, ci au
trimis vorbă la Episcopie că se vor duce acolo să se înţeleagă.
S-au dus la 26 mai 1813, sperând să li se mai scadă din zilele
de clacă şi dijma de pomi. Episcopia nu le-a scăzut, iar
domnişanii au spus că mai bine fug de pe moşie decât să se
supună. Atunci episcopia a cerut să se orânduiască un
mumbaşer vrednic pentru a-i aduce la Înaltul Divan, „ca să se
izbrănească pricina la un chip, căci 7 ani se împlinesc de când
s-a început această judecată din domnia Mării Sale Constantin
voevod Ipsilant şi pănă acum, pricina n-a luat săvârşire”.[26]
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Pietroşani. Români veniţi din Transilvania – „ungureni” – s-au
aşezat şi în comuna Pietroşani. Sunt consemnate 4 familii de
ungureni din totalul de 92, câte existau conform catagrafiei din
1838.[27] Numele lor sunt: Ion Ungureanu cu Eva, soţia sa;
Joiţa cu Bucura, soţia sa; Avram cu Bucura, soţia sa şi Dinu din
Chelăreasa cu Ileana, soţia sa. Prin tradiţie, se spune că
strămoşul familiei Bratu a venit din com. Tilişca din Ardeal şi
s-a aşezat în Pietroşani pe vremea Zaverei [28], fiind
cioban.[29] La fel s-a întâmplat cu Barbu-Bărbucă-Bărbuceanu
şi urmaşii lui din Retevoieşti, care treceau călare peste munţi la
cei rămaşi lângă Răşinari sau strămoşii lui Serafimescu şi
Lăstun din Bădeşti.
Din cele 95 familii cuprinse în catagrafia satului Bădeşti pe
anul 1838 [30], 78 sunt cu menţiunea de ungureni şi 8 de
rumâni băştinaşi. Probabil că o parte din familiile de băştinaşi
au fugit din cauza traiului greu (aşa cum menţionează Cartea
lui Constantin Brâncoveanu din 1710 pentru urmărirea
rumânilor fugiţi) [31], iar altă parte a fost copleşită de numărul
ungurenilor care au venit din Ardeal și în satele de pe râul
Doamnei-Muscel, în diferite perioade: „Dat-am această
scrisoare a noastră de adeverință la mâna sfinții sale părintelui
egumen Câmpulungeanu, precum să se știe că viind cu șederea
pe moșia sfinții mănăstiri, ce se numește Bădești și am făcut
satu de ungureni acolo pe moșie și ne-am fost așezat cu sfinții
să dă toate orânduielile ce sântu ale moșiei după care au avut
așezănântul și satu Corbi cu Mănăstirea Argeșul, fiind ei
veniți mai dinainte din țara ungurească pe moșiia aceiia, care
așezământu s-au păzit pân acum. Și ne-am făcut așezământu
următor: dijma de fân a da din șapte, una, dijma obișnuită din
celelalte produse…” [32]. Unii dintre ungureni au primit nume
după localitatea de unde au venit – Moiceanu (Moeci),
Silişteanu (Săliştea), Drăguşanu (Drăguş).[33]
În 1750, la a 6 iunie 1763 [34] și în 1766, domnitorii Țării
Românești dau poruncă Mănăstirii Argeș ,,a primi ungureni”
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pe moșia sa. Aceeaşi catagrafie a anului 1838 arată că la
Retevoieşti din 96 de familii cu 458 de suflete, 38 aveau
menţiunea „ungureni”, pe când în satele Găneşti şi Pădureţu
din 39 familii cu 163 suflete nu este consemnat niciun
ungurean. Doar satul Pietroșani avea doi ungureni.
Informațiile oferite de catagrafie arată cât de săraci erau
clăcașii. Unii lucrau câte un pogon de pământ și aveau câte o
capră, alții lucrau câte două pogoane și aveau câte o vacă și doi
boi. Erau și țărani care creșteau câte un cal sau doi. De la
petecul de teren muncit, de la vita pe care o avea, trebuia să
scoată venitul necesar traiului familiei împovărată de copii și
să plătească și birul.
Nucşoara. Regele Ferdinand I a adus mai mulţi meşteri italieni,
renumiţi în exploatarea forestieră şi construcţii hidroenergetice,
conduşi de Olivotto Ştefan, de la numele căruia podul din sat se
numeşte „Podul lui Ştefan”. Ei au fost aşezaţi la început
împărţiţi pe la boierii din vremea aceea: unul a stat la boierul
Iorgulescu, în punctul numit azi „La Moară”, în Sboghiţeşti (au
construit aici un joagăr şi o moară); alţii au fost luaţi de boierul
Paul N. Paul, fiind aşezaţi la Slatina (şi aceştia au construit un
joagăr pe apă şi o moară). Olivotto Giuseppe (Bepi) s-a
căsătorit cu Libardi Eleonora (Norica) din Câmpulung,
stabilindu-se în Slatina, nepotul său Chelu Petre (Perin), fiind
vreme de peste 20 de ani primar al comunei Nucşoara. Olivotto
Osvaldo Giovanino s-a căsătorit cu Bârdici Avida din Brăduleţ,
stabilindu-se în Sboghiţeşti; Olivotto Nardo s-a căsătorit cu
Burnei Filofteia din Brăduleţ, stabilindu-se în satul Slatina.
Olivotto Ştefan s-a întors în Italia.[35]
Dacă în Domneşti, Stăneşti, Pietroşani şi Nucşoara imigranţii
ardeleni au fost asimilaţi, în Corbi aceştia au dominat numeric
şi cultural autohtonii. „Astfel, ei se constituie astăzi într-o
enclavă profesionalizată (pastorală), dar şi într-o enclavă
spirituală, mentalitară, tradiţională. Au conservat neaşteptat de
bine obiceiurile, portul, vorbirea”[36]. Înconjuraţi de
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musceleni, sunt o insulă ardelenească în spaţiul sudic al
României.
____________________
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TERESIA BOLCHIŞ-TĂTARU

Moto:
„Din același pământ răsare atât buruiana cât și
floarea; doar buruiana se extinde.”
Bodenstedt.
„Suflătoarea”35
Simion se ridică și ieși afară. Cei din lăuntru, cu o
ureche la rugăciune, cu alta la ce se întâmplă afară, înregistrau
discuția:
- Noa, vecină, da’ cum de vii la noi?
- Bună zâua, Sânmion, da’ cum de ieși tu înainte mè?

35

Fragment din romanul ,,Măriuca” aflar sub tipar la editura ,, Gens Latina
din Alba iulia
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- D’apoi știi că în câne nu te poți încerde și n’am nici un
chef să’ți plătesc poalele!
- Da’ acasă’i Reghina?
- Acasă, da’ ce vrei cu ie?
- Vreau io oarece!
- Că spune-mi și mie, că doară io bine mă înțeleg cu
femeile, mai ales cu una ca tine.
Năstaca se înroși de compliment, ca și de ciudă.
- Noa, da’ io vreu a grăi cu Reghina.
- Reghina îl știmbă pă Pavăl.
- D’apoi io știu că tu ești de lipsă când îl știmbă pă Pavăl
– interveni ea, oarecum mirată.
- Da’ multe mai știi tu vecină! – zise Simion,
stăpânindu’și furia. Apoi în gândul lui: „știi, pentru că trebuie
să sufli, mama ta de scroafă!” - Nu’i de lipsă să meri tu amu
înlotru – îi mai zise Simion, - spune-mi mie care’i baiu?
Vecina, văzând că nu’i chip să afle cine’i înlăuntru,
trânti ce’i veni mai repede în cap, deși, ca motiv, se pornise
după un ou.
- Ia, mi-ar hi de lipsă on pahar de lapte, că mi s’o vărsat
cât l-am avut, până desară, la muls.
- Nici la noi nu este amu lapte, vecină, tăt până desară, la
muls.
- Da’ de unde știi tu? - răspunse ea înțepată și obraznic,
izbindu-se de rezistență, căci nu era obișnuită să nu poată intra
la ei, când voia și când avea nevoie. „Ce’i baiu amu cu
Sânmion de nu mă lasă în casă? Îi oarecine, de bai, înlotru de
nu mă lasă să văd cine’i?” Își gândi ea, umplându-se de ciudă.
- D’apoi nu io îs șef cu laptele în casa asta? Io știu în tătă
zâua cât lapte dau vacile, după cum le-am hrănit. Hai desară
c’apoi îi căpăta nu on pahar, da’ și două – îi răspunse Simion,
nu fără subtilă notă de ironie în glas.
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- Noa, lasă dară – se prefăcu vecina nepăsătoare și ieși
din curte.
+
Înăuntru se terminase rugăciunea, dar apele erau
tulburate.
- Părinte, - zise Simion – veniți la noi când vreți. Vă
primim cu mare drag și să nu vă temeți de nime. De
spurcăciuni ca aieste – și arătă spre vecină – care îs pusă să ne
tulbure liniștea, puțînă câtă avem, io nu mă tem, da’ amu îi mai
bine să plecați, că asta nu să lasă și ori că vină iară, ori trimete
pă altu’ careva, pintru că iè crapă dacă nu știe cine o fost astăzi
la noi, iară io vreu să crèpe!
- Da’ de ce tătuță, de ce să plece părintele, că doară n’o
gătat de povestit. Toată ziua trebuie să steie la noi, să ne
povestească! – și copilul era așa de dezorientat, „de ce?” –
când părintele spunea niște povești așa de minunate, dar și
triste, cum el încă nu mai auzise.
- Da, Mitraș, ai dreptate – zise părintele mângâindu-l pe
creștet – numai că, vezi tu, și pe mine mă așteaptă doamna
preoteasă acasă – lumea asta din scorbură... mai voia să zică,
dar nu-l putea împovăra pe copil cu toate cele ce nu avea voie
să le știe și mai ales să le transmită.
- Da’ mai veniți pe la noi – se agăță copilul de brațul lui.
- Desigur, Mitraș și am să vin și la serbarea ta de la
grădiniță, dacă o să mă chemi.
- Da, da! – se învioră copilul și începu să salte în jur.
- Părinte, – zise Simion – acuma dumneavoastră plecați,
pe aici, pă din dos. Vă conduce Reghina prin holda de mălai și
pă cărarea asta să umblați când veniți la noi – și în vreme ce
Reghina ieșea cu părintele din casă, Simion își făcu și el de
lucru prin curte: era contariat de el însuși. Ce l-a apucat să n’o
lase pe Năstaca să intre în casă, că doară n’avea nimic de
ascuns. Acum n’a făcut altceva decât și-a aprins paie în cap, că
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javra asta a „pupăi” și le-a mai înflori și dracu’ mai știe ce le-a
trăsni prin cap și cu ce pleașcă se poate el trezi. „Ptiu, bată-te
amaru’ de femeie și pă toți ca voi!” – scuipă el una în țărână,
ca și cum cu asta s’ar fi spălat pe dinlăuntru. Analizându-se,
concluzionă, că era prea plin de lumea aceea de pace și
speranță, de altă lume, pe care le-o aduse preotul, să poată trece
așa deodată la mizeriile vieții lor cotidiene. Era singura
explicație pe care și-o putea da, dar regreta purtarea lui față de
femeie, din cauza consecințelor. Ce mai putea face, decât să
lase lucrurile să se desfășoare, iar acestea n’au întârziat.
Armonii celeste
Moto:
„Calmul este un atribut al artei.”
Ruskin
După vizita părintelui, Pavel parcă se mai liniștise, se
ocupa mai mult de copil și începuse să citească, să asculte
muzică la radio și... să scrie ce i s’a întâmplat lui.
Între el și Măriuca se stabilise, încă de mai înainte, o
legătură sufletească aparte, care acum, cu fiecare zi devenea
mai strînsă, mai puternică. Măriuca nu întreprindea nimic fără
să-l întrebe, la fel, și părinții se sfătuiau cu el în toate cele ale
vieții zilnice și ale gospodăriei, ceea ce lui Pavel îi dădea
sentimentul de ființă necesară familiei, chiar și dacă nu
întotdeauna vorbele lui își găseau aplicație practică, iar el
ajungea să afle asta. Încet, în sufletul lui se întoarse dorința dea trăi, fie și numai spre a’i vedea pe cei din juru’i mulțumiți de
sfaturile lui.
Măriuca nu înceta o clipă a se gândi în ce fel și cum i-ar
putea ușura suferințele soțului ei. Așa, într’o zi descoperi ceva
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nou: îi va cumpăra lui Pavel un picup și discuri să asculte el
muzică, câtă și când îi place. Dar pentru că ea nu se pricepea la
din astea, se sfătui cu doamna și domnul Ion Șuta de la Librăria
din Baie. Acesta, un om serviabil, cult, de suflet și de cuvânt,
întotdeauna binevoitor, se angajă să rezolve el toată treaba.
Tovarășii, în elanul lor revoluționar, au făcut și o
fărâmă de bine, „pentru popor”! Au inclus în programele de
radio, din belșug, și muzică simfonică, bine aleasă, care „să
prindă la mase” precum și muzică din opere și operete. Toate,
nu fără propaganda corespunzătoare, de grijă a „partidului
iubit părinte” pentru „culturalizarea maselor”. Cu sau fără
propagandă, aceste emisiuni intrau pe urechi, realizând o
oarecare educație muzicală și aducând un balsam pentru
sufletele hărțuite cu tot felul de concursuri și planuri de
producție. Așa și Pavel, asculta din ce în ce mai frecvent aceste
emisiuni, ajungând să’și dea seama că înțelege ceva din așa
numita muzică „clasică”, din muzica simfonică și că este
foarte frumoasă, că nu este de disprețuit, cum făcuse înainte să
o cunoască.
Măriuca a fost foarte încântată de ideea ei, să’i cumpere
lui Pavăl un picup, și când aceasta s’a materializat, cea mai
fericită a fost ea, bucurându-se de bucuria adusă pentru toți din
casă, nu numai pentru Pavăl. Au început audițiile, cu Rapsodia
română I și a II-a a lui Enescu și nu se săturau, ascultându-le.
Adevărat, își zicea Măriuca, bine a zis cine-a zis, că muzica
este hrana sufletului și a dragostei.
Din ce în ce mai des, se reîntorcea din Baie cu câte un disc,
cu coruri din opere și operete, cu Mozart ce se trensmitea la
radio, chiar și cu concerte. Domnul Șuta a început să’i cumpere
Măriucăi, pentru Pavel, simfoniile lui Beethoven. Orchestra
„Electrecord” realiza înregistrări foarte bune, cu cei mai
valoroși interpreți și dirijori ai noștri.
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Tatiana Scurtu-Munte

Azi iarna așezatu-s-a pe frunte
Azi iarna aşezatu-s-a pe frunte
Cu pâclă şi cu ore mai puține,
Colindători pe ulițe cărunte
Se-nchină-n cântec naşterii divine.
Din brad sclipeşte steaua tămâioasă,
În mâini se aburește cozonacul,
Copiii se înghesuie la masă,
Iar Moş Crăciun îşi pregăteşte sacul.
Azi iarna e atât de înflorită
În dalbe bucurii pe la ferestre
Şi inima creștină-i pregătită
De-atâta dragoste să se reverse.
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Copaci descreieraţi
Copaci descreierați pe trotuare,
Bolborosind în mine poezie,
Se descompun în suflete binare,
De-atâta atmosferă cenuşie.
Prin gerul care taie în inele,
Din trunchiurile lor neistovite,
Aleargă-n maratoane paralele,
Din mine şi din tine, stalactite.
Și se-ncovoaie-n vreascuri promoroaca
C-o urmă rotunjită pe retină,
În tine și în mine bate toaca,
Vecernia din pleoape se închină.
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Iscoada norilor
Iscoadă norilor trimis-am ploi în delir,
Prin mine curge un bocet ca de cimitir,
Chemarea intră fluidă nezăbovind
În pulberea neagră-verzuie dusă de vânt.
Se-adună degete ude pe frunte mănunchi,
Îşi roade noaptea adâncul de-al ierbilor trunchi,
Din poala plină cu vise îmi toarnă-n căuș
Picături de iscoadă pe norul de pluș.
Timp de fluturi
În emisfera noastră se numără în fluturi
Nu ani
În inimi cresc aripi și muguri
Iar pe crestele ochilor
Coboară ciobani
Din depărtările noastre stele răsar
Și dor
Mă ridic topită din jar
Și prin rana timpului
Către tine zbor
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IONEL NEAMTZU

Un nebun
Își

aranjase viața cu cap: s-a
căsătorit devreme, avea copii,
ducea o existență regulată.
Bucuriile nu-i erau mari, dar nici
durerile nu-l copleșeau. Monotonia
zilelor ce se scurgeau, între birou
și familie, îi umpleau golul
existenței. În tinerețe căutase
neobișnuitul; oroarea de mizerie la făcut să găsească un echilibru.
Cu timpul se împotmoli în
uniformitate; nu mai dorea nimic.
Liniștea și obișnuința erau bunuri
pe care le considera de cel mai mare preţ.
Într-o zi sosi o prietenă la ei. Femeia aceasta a schimbat
în câteva zile aspectul casei. Soția lui era grasă, greoaie;
incapabilă de eforturi intelectuale, dar o bună gospodină. D-na
Leoneanu avea în schimb o frumusețe diabolică, răscolitoare,
plină de farmec personal.
Așa se întâmplă că, venind de la birou, nu mai găsea
mulțumire în uniformitatea de până acum; căuta o bucurie
nouă. Părea că renaște la o altă viață, pentru care și-ar fi jertfit
bucuros liniștea, cucerită cu atâtea greutăți. În fiecare zi aștepta
cu răbdare ora mesei, iar seara, ora când putea părăsi biroul,
pentru a se vedea în mijlocul familiei. Îi era atât de necesară
prezența acestei femei, încât într-o zi, când ea fu invitată
undeva la masă, se simți indispus. Atunci pricepu că existența
sa, scursă între registrele prăfuite și nevastă și copii, e o
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existență fadă. Nici o lumină nu brăzda această mediocră
trecere de timp. Și iată o revelație! Viața lui avea acum un
sens; cu cât era mai irealizabil, cu atât prețuia mai mult.
Ziua plecării d-nei Leoneanu sosi.
Pleci? o întrebă el cu tristețe.
Nu mai pot rămâne.
El o ascultă tăcut; durerea i se așternu pe față și vocea îi
slăbi. Pentru prima dată simțea iremediabilul. Stătea în fața ei,
mut și fără glas, palid și trist. Soția lui, care îi cunoștea pe
dinafară cusururile, se alarmă de starea lui.
Ești bolnav?
Nu.
Ce ai atunci?
Nimic.
În gară lumea forfotea cu grabă interesată; hamalii țipau
și mașinile circulau cu zgomot.
El privi indiferent gloata; ar fi voit să-și astupe urechile.
Nu putea suporta grosiera năvală la casa de bilete, stridenta
anunțare a trenurilor care pleacă și insipida mulțime care-și
vedea de treburile ei. Se petrecuse în el o schimbare; distanța
între trecut și prezent părea incomensurabilă. Cum de nu a
bănuit în el această a doua ființă, care ieșea acum la iveală și îi
demonstra zădărnicia tuturor lucrurilor?
Gândurile sale începeau să urce spre înălțimea
întrebărilor ultime. Din nevoia sentimentală de a se apropia de
o ființă, creștea și nevoia metafizică de a se împărtăși cu
absolut.
Ea plecase, lăsându-i drept amintire un zâmbet fluturat
în goana trenului. El se simți zdrobit, dar o flacără nouă i se
aprinse în suflet. Zilele se scurgeau în aceeași uniformitate, dar
nu mai erau uniforme; sufletul care trăia în el le transfigura
complet. Retras în sine, reedita mereu clipa unică ce i-a produs
bucurie și din această retrăire izvorau toate celelalte, ca dintr-o
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cutie magică: gândirea, simțirea și extazul. Nu mai făcea două
parale ca funcționar; era atât de sigur de aceasta, încât într-o zi
își dădu demisia, retrăgându-se cu o mică pensionară. Dar soția
sa se întoarse împotriva lui, căci avea copii de crescut și pensia
era mică. Îi făcea imputări, iar el le primea pasiv, fără
răzvrătire. Se simțea atât de ridicat deasupra preocupărilor
terestre, încât nu-l mai atingea nimic.
Într-o zi se întâlni cu un fost coleg de școală. Viața
acestuia fusese un șir de petreceri zgomotoase, urmate de
scandaluri.
Vino cu mine la un spriţ! îl invită, luându-l de braț.
Dacă această invitație ar fi venit pe timpul când ducea
viață regulată, s-ar fi împotrivit. Acum acceptă.
În localul în care se instalară era numai lume proastă.
Bărbați care băteau cu pumnul în masă și femei felurite, cu o
conduită ce trăda o profesiune dubioasă. Trecuse de miezul
nopții și ei tot mai stăteau de vorbă. Erau amețiți. El simți cu
fiecare pahar o năvală de foc în vine și o bucurie extatică îi
inunda sufletul. Beţia îi ușura sarcina de a se apropia de
obiectul misterios al preocupărilor sale. Era o stare
tulburătoare, ce se accentua cu fiecare sticlă adusă pe masă. O
singură dorință îl stăpânea: să și-o reprezinte pe ea, singura
ființă care a fost în stare să-i schimbe cursul vieții.
De ce stai pe gânduri? îl ghionti tovarășul, care începu
să sughițe și căuta prilej de ceartă unui vlăjgan ce ținea o
femeie pe genunchi.
El nu răspunse imediat; îl privi pe fostul său coleg, al
cărui hal de decădere nu-l mai impresiona. Deodată, cuprins de
un accent de sinceritate și de dorința de a se destăinui, zise:
Iubesc.
Prietenul îl privi mirat; izbucni în râs.
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Iubesc pe natura, iubesc oamenii, chiar şi pe aceștia
care se lăfăiesc aici în fața noastră în murdărie. Iubesc toate
ființele de pe pământ.
Câte bazaconii! râse tovarășul înveselit.
Apoi, cuprins subit de îngrijorare, privindu-l bănuitor:
Nu cumva te simți rău?
Nu, răspunse el blajin. Nu sunt nebun, nu te speria. Te
vei liniști îndată când îți voi spune că iubesc o femeie.
Umbra de seriozitate de pe fața partenerului dispăru.
Atunci se schimbă treaba. E nostimă?
Ochii săi scânteiau; un zâmbet lasciv îi crispă buzele.
N-ai reușit să te apropii de ea?
Nici nu mi-a trecut prin cap așa ceva, răspunse el
revoltat.
Ce dobitoc, făcu tovarășul cu cel mai profund dispreț.
Între iubirea pe care o înțeleg eu şi cea pe care o
înţelegi tu, e mare diferență.
Vrei să spui că există o altfel de iubire decât cea
practicată de oamenii normali? Ştiam de pe la liceu că ești un
scrântit la cap. Acum înțeleg de ce nu veneai cu noi la chef și
fugeai de femei.
Își turnă în pahar și-l dădu pe gât dintr-o dată. Îi veni o
idee diabolică. Dorința de a ști cum iubește și cum se comportă
fostul său coleg față de o femeie, îl decise la o experiență.
Trimite la Lilly jos! îi șopti chelnerului.
O femeie înaltă, subțire și bine făcută se ivi la masa lor.
Avea înfățișare deosebită de tovarășele ei; lipseau gesturile
vulgare și trăsăturile viciului de pe obraz. Ai fi putut-o lua pe
stradă drept o femeie cinstită.
Așează-te, Lilly, zise el, arătând un scaun lângă
prietenul său.
Acesta era beat turtă. Se ridică fascinat, ca trezit din somn,
privind uimit la tânăra arătare.
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Îmi dați voie, domnișoară, să mă prezint...
Lasă formele, nu umbla cu d-astea, că sperii fata. Hai,
Lilly, fă-ți datoria.
Fata îl apucă de braţ şi-l invită sus.
Unde mă duci? întrebă el, abia ţinându-se pe picioare.
La mine.
Dispăru cu el, spre hazul mulțimii, care miroase o
întâmplare deosebită și aștepta impacientată rezultatul. Când
după vreo oră de așteptare reapăru, toți îşi îndreptară privirile
spre ea. Era singură. Fața ei era roșie de mânie:
Luaţi-l de pe capul meu, strigă ea. Înnebunesc dacă-l
mai ascult! S-a proșternut la picioarele mele și mi-a spus că mă
iubește ca pe o soră, că nu vrea să mă necinstească și alte multe
prostii. Sunt sătulă de el!
Ptiu, făcu tovarășul de la masă cu dezgust, e nebun.
Adresându-se chelnerului, înfuriat:
Chemați o trăsură și transportați-l acasă. Locuiește în
strada Parcului, la numărul 17. Să nu spuneți cumva că l-ați
văzut cu mine!
Își îmbrăcă paltonul și părăsi scârbit localul, clătinându-se.
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***

Doamne, cum sã mã strecor ca sarpele
Să nu mă vadă lumea cu urâtul ei
Și să rămân Iisuse fără de prihană,
Curată, albă ca un porumbel?
Văd încruntarea oamenilor în priviri,
Săgeata lor cum mă lovește zâmbitoare
Și nu pot altceva decât să tac,
Să mă ridic să fug și plină de durere
Să îngenunchez în fața Ta, lângă Altar.
***
Altarul Doamne, e închis
Cine-l închide, cine îl deschide?
Când e deschis eu pot îngenunchea?
Dar când biserica e încuiatã, eu unde stau?
În locul unde dorm acolo plec genunchii
Și las să-mi curgă lacrimi de amar
Și de străină și orfană pe pământ.
Doamne, în curând, mă vei chema la Tine
Mă vei vedea și-mi vei trimite
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Săgeți de gând îmbietor, să cred iubirii,
Să cred speranței, să cred că Tu ești
Ce iubești și faci ca totul să fie bine și curat
Și drept, o Doamne, ce minune,
Să schimbi durerea mea în bucurie!
*
Să plece, să plece,
Să plece de lângă mine,
Că n-o mai suport,
Eu sunt lumea
Şi te alung de lângă mine
Pentru că nu meriţi să trăieşti aici,
Nu ai învăţat să te porţi
Nu ai învăţat să râzi, să te prefaci,
Râzi, râzi de multe ori ca noi,
Dar râsul tău mă enervează,
Pleacă, pleacă,
Nu meriţi să trăieşti aici.
Eu sunt lumea şi te alung
De printre oameni!
Eu nu suport
Sinceritatea!!!!!!
**
Munţii răscoală munţii,
Timpul răscoală vremea,
Locul aşteaptă să vină sfârşitul,
Omul aşteaptă să vină iubirea.
Totul trece.
Totul rămâne.
***
E veşnică această
Contradicţie,
Ce ne frământă
Paşii şi gândirea,
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Ne-apropie,
Ne desparte
Şi iaraşi ne aruncă-n
Orizonturi depărtate.
Dacă ar fi să adorm,
M-aş gândi,
Că mă voi trezi cândva,
Departe în timp,
În conştiinţa mea,
Dar mie mi-e frică s-adorm,
Mi-e frică să mă las
Într-un somn adânc,
Mi-e frică de
Uitare.
***
E ca şi cum eu
M-aş despărţi pe din două,
Ca şi cum un fulger
Ar pătrunde în stâncă,
Stânca s-ar crăpa
Şi ar fi cu un vârf
Tâşnit spre cerul întunecat,
Iar cealalată jumătate
Dărâmată în bolovani în jos
La vale, în ape.
O jumătate care ţâşneşte în întuneric,
Dar în sus, în formele pietrei
Şi o jumătate rostogolită
În bolovani,
În marginea drumurilor,
Bătute de oameni.
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Oamenii când văd un zid gol, simt nevoia să îl
mâzgălească. Asta a simţit şi bătrâna doamnă Zen chinuită de
talentul său artistic, a început să deseneze graffitti pe câţiva
pereţi din apropierea casei sale. Un fel de exprimare a
orăşeanului obişnuit cu tot bagajul său comportamental.
Bătrâna doamnă vroia să dea culoare şi personalitate zidurilor
până atunci gri şi monotone. Dacă veţi trece azi prin zonă, veţi
putea urmări poveşti naive specifice vieţii urbane pictate pe
câţiva pereţi exteriori. Bătrâna doamnă Zen s-a gândit să îşi
extindă cercul de admiratori, să devină, de ce nu, şi mai
populară. Şi-a deschis o expoziţie de tablouri pictate naiv pe
pânză, direct în stradă, chiar pe gardul casei sale. Trecătorii se
opreau, comentau, doi bătrâni râdeau între ei. Bătrâna doamnă
Zen a reuşit să vândă un singur tablou, cu atâţia bani, încât a
putut să îşi cumpere un căţel de pluş. Într-o zi şi-a făcut
autoportretul pe care l-a atârnat pe perete în living. Privindu-l
din acea zi căţelul de pluş a început să latre.
***
În urmă cu o lună am fost în vizită la bătrâna doamnă Zen.
Nu o văzusem de mult, vroiam să ştiu cum se mai simte, ce mai
face. Mare mi-a fost surpriza când am intrat în living şi am
văzut-o pe bătrâna doamnă Zen alergând cu mâinile întinse,
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fâlfâind din ele ca din aripi. Tot cu mâinile întinse, fâlfâind
sărea de pe canapea, de pe pian, de pe masă. În timp ce alerga
pe lângă mine îmi spunea că vrea să înveţe să zboare. Atunci
mi-am adus aminte că, cu ceva timp în urmă mi-a spus: când
era copilă s-a urcat în podul casei şi cu o umbrelă deschisă a
încercat să zboare, umbrela s-a rupt la fel şi picioarele. De
atunci persistă în memoria sa ideea să înveţe să zboare. Acum
la vârsta ei înaintată persistă să înveţe să zboare. A început cu
mâinile întinse şi fâlfâind din ele să zboare prin grădină. S-a
împiedicat de un muşuroi şi s-a întins cât era de lungă. A stat
mai bine de o săptămână în pat cu vânătăi şi dureri de oase.
Apoi s-a înscris la un curs de zbor cu parapanta. După vreo
cincisprezece ore de curs, bătrâna doamnă Zen a învăţat să se
dea cu parapanta. Îşi dădea drumul de pe casă, de pe dealul din
apropiere, de pe unde găsea prilejul să îşi dea drumul cu
parapanta. Îi plăcea felul cum vedea lumea din văzduh, avea
impresia că totul îi stă la picioare. Până când într-o zi în văzduh
a intrat în conflict cu un uliu.
Acesta agresând-o pentru că i-a încălcat teritoriul. În urma
conflictului a fost nevoită să aterizeze forţat.
La aterizare a înfipt parapanta în pământ, ea accidentânduse. Acum de mai bine de o săptămână stă întinsă în pat,
cochetă, îmbrăcată cu o bluză foarte decoltată, cu sânii mai
mult la vedere purtând o fustă din ipsos.
I-am scris câteva versuri pe fusta ei din ipsos. Am băut cu
ea un pahar cu şampanie, ea cu paiul, eu cu paharul. Mi-a spus
că după ce medicii o vor dezbrăca de fusta de ipsos, are de
gând să înveţe să sară cu paraşuta. Mă gândeam la bătrâna
doamnă că este singură şi foarte bogată şi nu are pe nimeni
altcineva decât pe mine care trec din când în când să o vizitez.
Dar săritura ei cu paraşuta s-ar putea să îi facă rău iar mie bine.
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CODRINA BRAN

***

În semiîntunericul toamnei
Început de ploaie
Crește până la ciocănituri în pervaz
Plouă
Între mine şi lume
Spaţiul continuu
Devenit discontinuu
Spaţiul se fragmentează
Se strânge în unităţi distincte
Orizontul devine retractil
Ca un cerc tangibil
Însăşi interiorul meu mai concentrat
Fiinţa mea mai densă întoarsă înăuntru
Asemenea melcului care-şi retrage ochii în sine
Unde-şi vede doar propriile viscere
Aceea e starea lui de echilibru
E starea lui rotundă
Aşa cad şi eu în mine însămi
Trasând o peliculă izolatoare între mine şi lume
Cobor tot mai adânc
Acolo unde nu mai e nevoie de cuvinte
Nici de gânduri
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Este doar senzaţia de unu
Şi unde te pot vedea
De câte ori mi-e dor de tine
***
Dacă n-ai putut să mori cu prima iubire
Condamnat să rămâi în vântul ambiguu
Târându-ţi făptura prin cenuşa de azi
De ieri
Şi de mâine
Mulţumind în final
Pentru fărâma amară
În loc de cuminecătura îngerilor virgini
***
La casa Julietei din Verona
Turiştii se fotografiază
cu mâna pe sânul drept al statuii
pentru noroc în dragoste
este o glumă
dar mai apoi în crepuscul
un vânt cald mă ajunge din urmă
mă mângâie cu tandreţe
este iubirea
ce-n aer pluteşte
nu este glumă
iubire contagioasă
m-am îndrăgostit la Verona
de crepusculul ce lumina zidurile cărămizii
în timp ce clopotul bătea asfinţitul
şi cerul se boltea albastru
închizându-ne în capsula serii de vară
mediteraneană
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ROSTIRI DIN CASA AMINTIRILOR
Din prispa ta vreau să-mi aduc aminte,
Din geamul tău gândi-voi la trecut,
Privind în sus, la păsările sfinte,
Ce-n streaşini cuib de-argilă și-au fãcut.
Tudor Arghezi- Inscripţie pe o casă de ţară

Fiecare din noi are un colţ sub soare, un petec de pământ
care mereu ne va rămâne în suflet. Spre acel loc mereu ne va
trage
gândul
şi
ne
vor
purta
paşii.
Fiecare om are în inimă câteva lucruri mari, sfinte pentru
el, unul dintre acestea fiind şi satul, „la ţară” acolo „unde s-a
născut veşnicia”, cum frumos spunea Lucian Blaga. Acest
cuvânt sat, la fiece rostire a sa ne cuprinde un fior, un fior
aparte de amintiri şi simţiri care ne răsar în gând, imagini cu
acele locuri şi privelişti pitoreşti unde am păşit pentru prima
oară, acele chipuri cu feţe frumoase, este ceva sfânt, unic,
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ceea ce vom purta în inimi de-a lungul întregii vieţi, şi poate
mai mult.
Satul este adevărata coloană a românismului, arborele
nostru genealogic, iar datoria fiecăruia dintre noi, ca fii ai
acestor vechi aşezări, este aceea de a avea încredere în
puterea lumii din mediul rural, în efortul acesteia de a se
acomoda cu schimbarea în gândire şi în spirit. Satul ne-a dat
eroi şi tot satul ne va da mai departe valori spirituale şi
materiale.
„Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul
naşterii mele, la casa părintească din Humuleşti, la stâlpul
hornului unde lega mama o sfoara cu motocei la capăt, de
crăpau mâţele jucându-se cu ei, la prichiciul vetrei cel humuit,
de care mă ţineam când începusem a merge copăcel, la
cuptorul pe care mă ascundeam, când ne jucam noi, baieţii,
de-a mijoarca, şi la alte jocuri şi jucării pline de hazul şi
farmecul copilăresc, parcă-mi saltă şi acum inima de
bucurie!” (Ion Creangă – Amintiri din copilărie) Şansa de a
vedea lumina zilei la ţară, de a copilări în curtea bisericii, de
a merge la scăldat „în Cerna frumos curgătoare”, precum
odinioră Ion Creangă, de a fura cireşe din grădinile vecinilor,
îmi oferă bucuria de-a vorbi cu drag de lumea satului
românesc. Îmi aduc aminte cu nostalgie de sărbătorile de iarnă
din casa părintească unde alături de fraţi şi verişori aşteptam
cu nerăbdare să ne împărtăşească preotul ca apoi să dăm
„iama” la cârnaţi şi la şorici. Seara de ajun împodobeam
pomul, iar apoi cete, cete plecam la colindat prin sat prin
nămeţi până la brâu, uliţele răsunau de glasurile noastre ce
vesteau naşterea „Pruncului Isus”. Câtă veselie, câtă bucurie
în sufletele curate de copii! Primăvara avea un farmec aparte.
Primele fire de iarbă ne scoteau cu „vacile la păscut” pe
„Valea Rea”. Aproximativ 17-20 de copii cu vârste apropiate,
străbăteam cei 2 kilometri până la păşune într-o veselie
molipsitoare. Captivaţi de jocuri precum „ţară ,ţară vrem
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ostaşi”, „podul de piatra”, uitam de traista de cărţi iar uneori
de animale. Vara şi toamna erau anotimpurile când cârduri,
cârduri, colindam dealurile şi grădinile după fructe. Murele şi
măceşele le vindeam la „Centru” pentru a strânge bani de
bâlci, de „Obrejenie” iar merele şi perele erau destinate
perioadei de iarnă. De câte ori am fost alergaţi de paznicul
livezii de meri! Erau ale C.A.P-ului! Ce amintiri! Ce vremuri!
Ce oameni minunaţi erau în sătucul meu iubit! De ei, de la
părinţi – cei şapte ani de acasă –, de la „dascălii” noştri dragi
am învăţat cinstea şi corectitudinea, dragostea pentru
pământul strămoşesc, pentru înaintaşi. Din satele de pe Valea
Cernei, de pe dealurile cu păduri şi livezi de pomi fructiferi au
pornit în lume copiii de ţărani care prin faptele şi realizările
lor au cinstit „locurile în care s-au născut”. Profesori de
renume, medici specialişti, ingineri conscructori, meseriaşi
destoinici şi nu în ultimul rând un Patriarh iar „de peste
deal” un Mitropolit au crescut şi s-au format în comuna unde
eu am văzut lumina zilei.
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Ştiu că aştepţi să-ţi vorbesc.
De unde să încep, pământ al meu?
Despre ce să vorbim?
Dorul din cuvintele mele
aprind lacrimi pentru tine,
fiindcă durere
a fost singurătatea ta ascunsă.
Te-am luat de mână,
şi încet, pe tăcute,
ai intrat ca o stea în inima mea.
Vino, vino de-acuma, Basarabia
să-ţi arăt brazedele trase
peste trupul tău
în care a rodit o nouă primăvară.
Vino, vino Basarabie,
Tu nu eşti un pământ fără nume!
Te cheamă România.

Virgil Şerbu Cisteianu

97

VIRGIL ŞERBU CISTEIANU

PAGINI DIN ISTORIA ZIARISTICII
BASARABENE
DOI ZIARIŞTI BASARABENI DIN SECOLUL AL
XIX-LEA
1. IOSIF HUSSAR:
S-a născut în sudul Basarabiei, în
oraşul Cahul, în anul 1887. Primele clase
le face în oraşul natal, apoi din clasa a
treia secundară se mută cu studiile la Iaşi.
Din perioada cursurilor secundare începe
colaboraea la ziarul Lumina un organ de
propagandă a cercului social-democrat şi
apărea la Iaşi lunar din iulie 1895, o revistă de luptă,
scrisă exclusiv pentru interesele muncitorilor.
Colaborau la acest ziar, O. Carp, N. Iorga, I. Gorun, A.
Stavri.
Studiază apoi ziaristica, şi îl întâlnim colaborator şi
traducător la ziarele bucureştene: Românul, Naţiunea,
ziar democrat cu pagini literare la care colabora şi
Tudor Arghei, Visarion, etc. Îi mai întâlnim numele şi
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în ziarele Dreptatea, Bucarest şi La Liberte
roumaine.
Adevăratăa activitate gazetărească Iosif Husar o
desfăşoară la ziarul Adevărul fondat de Al V.
Beldiman, avându-l ca director pe Constantin Mille şi
director politic Mihail Sadoveanu în redacţia căruia
intră în anul 1889, alături de C. Bacalbaşa, Traian
Demetresci, C. B. Stamatin, T. Teodorescu-Branişte, C
Graur, Gr. Graur, Ion Vinea, etc. Prin caracterul său
politic social democratic ziarul, printre altele publică
articole prin care apără drepturile muncitorilor şi
țăranilor, fapt ce nu convine autorităţilor fapt ce duce la
arestarea fondatorului său Al. V Beldiman şi încetarea
apariţiei acestui ziar. Ziarul reapare în anul 1889 şi îl
va avea ca prim redactor Iosif Hussar timp de 3 ani. În
anul 1893 este expluzat şi pleacă în Germania unde va
învăţa mecanica şi electrotehnica la Şcoala din
München. Din anul 1895 fondează la Craiova şi
conduce Biblioteca de popularizare pentru ştiinţă,
literatură, arte.
După revenirea în ţară înfiinţează un birou tehnic. În
anul 1919, după terminarea Primului Război Mondial a
fond ziarul L’ Orient.
Activitatea de traducător a lui Iosif Hussar este
publicată în ediţii de popularizare. Traducerile sale sunt
din clasicii literaturii universale. Traduce din Tolstoi,
Dostoievskoi, Korolenco, Guy de Maupassant, Ibsen,
etc.
Moare în anul 1933 şi este înmormântat la Bucureşti.
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2. PANAIT MACRI
S-a născut în satul Găvănoasa,
judeţul Cahul, în anul 1863. Studii
primare în sat, cele liceale sunt
continuate la Bucureşti la liceele
„Matei Basarab” şi „Sfântul Sava”.
După liceu, timp de şase luni se
înscrie şi urmează cursurile Facultăţii
de medicină.
Urmează Facultatea de ziaristică şi devine ziarist
profesionist. Debutul său are loc în anul 1877 în timpul
războiului de independenţă, cu o poezie, în ziarul
„Vestea”, un ziar politic şi literar, al cărui director era
poetul Alşexandru Macedonski. Va lucra apoi în
redacţia mai multor publicaţii, printre care „Râsboiul”,
„Epoca”, „Ţara”, un ziar condus de P. D. Cristodulos la
care Panait Macri este ajutorul şefului său. „Timpul”,
„Adevărul”, „Dimineața”, „Universul”, „România
literară şi ştiinţifică”, colaborând şi la alte ziare precum
„Soarele”, „Dreptatea”, „Viitorul” şi „Minerva”. În anul
1882 scoate ca redactor responsabil „Vocea adevărului”
care nu rezistă decât un an.
În anul 1913, în timpul războaielor balcanice îl
întîlnim director politic şi literar al revistei
„Actualitatea” a cărui director era Ludovic Dauş.
Panait Macri scria mult, dar scrierile lui sunt modeste
şi cuprind o gamă largă de aspecte ale vieţii sociale,
politice şi culturale. Versurile lui sunt simple versificări
nefericite. Scrie povestiri cu conţinut social-educativ în
care schema morală este dată simplist.
Moare în anul 1932 şi este înmormântat la Bucureşti.
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Svetlana Lupu

Energia
Foloseşte energie:
O consumă, o transmite,
O preface în fierbinte,
Sau în rece, dacă-i vine
O extrage de prin mine,
O adună cu bucata,
O produce, o ia gata
De la tot ce este viu,
Din văzduhul azuriu,
De prin lanuri, din pământ,
De prin râuri şi din vânt...
Chiar şi-n carte tot ce scrie
Se numeşte energie
De cea intelectuală
Care se produce-n şcoală
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Şi-o primim ca pe-o povaţă
Să ne prindă bine-n viaţă.
Când fac sport sau strâng în vie
Folosesc tot energie,
Când mă pârjolesc la soare
La iaz sau pe mal de mare
Colectez până în seară
Energia cea solară...
Peste tot e energie.
Dacă cineva nu ştie
Vă invit să învăţăm
Energii cum s-adunăm,
Prin presare, fermentare,
Comprimare, distilare
Obţinând din biomasă
O materie aleasă
Preparată în brichete
În granule şi pelete
Prefăcute-n energie
Făcând şi economie
De resurse naturale
Şi produse chimicale.
Să avem şi energie
Dar şi ordine să fie
În iubitul nostru plai
Pe-acest colţişor de rai.
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Natura în versuri
Pământul
Şi pământul precum Luna
în Cer se roteşte-ntruna:
Terra soarele-nconjoară,
Luna-n jurul Terrei zboară.
Când priveşti de sus Pământul
ce se-nvârte precum gândul,
vezi o sferă azurie
cu năframă argintie.
Ştii de ce planeta noastră
la culoare e albastră?
Are mări şi oceane,
lacuri, râuri milioane
şi în ele se-oglindeşte
cerul, care albăstreşte
apa în culoarea lui.
Mai frumos pe lume nu-i!
Cactusul
- Cactusule, eşti ghimpos,
deşi înfloreşti frumos,
cu-al tău trunchi mă necăjesc:
nu pot să te dăruiesc,
mă înghimpi cu ţepii tăi.
Spune-mi, la ce bun sunt ei?
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- Eu sunt plantă de pustiu,
pentru a rămâne viu
vreau să beau stropii de rouă.
Însă în pustiu rar plouă.
Eu cu acele ţepoase
nu dau apei să mă lase,
o păstrez la mine-n gură
şi căldura nu mi-o fură
când e arşiţa cumplită
pe costişa pârjolită.
- De-i aşa, te-oi răsădi
şi-n ghiveci te-oi dărui.
Fulgul
Mi-a căzut în palmă-un fulg,
e micuţ şi nu-l alung,
frig e, vreau să-l încălzesc,
lângă sobă îl primesc.
Fulgului nu i-a plăcut
şi în strop s-a prefăcut.
Însă mica picătură
intră pe a sobei gură
şi se face nevăzută,
în vapori e prefăcută.
Ştiu, ei vor ieşi afară,
fugăriţi de-a sobei pară
şi în fulgi se vor preface.
Gerul fulgilor le place.
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Circuitul apei
Mă jucam c-un strop de ploaie
ce pe-obraz mi-a curs şiroaie,
dar de-odată s-a ascuns:
-Unde eşti?
-Aici sunt, sus.
M-am întors la fraţii mei
să revin apoi cu ei
peste solul însetat
prin văzduhu-nfierbântat
să-l mai răcorim un pic
lunecând de sus: pic-pic...
Apoi veseli şi isteţi
în vapori mici transparenţi
vom urca din nou spre soare
auzind a lui chemare,
să mai revenim apoi
cu găleţile de ploi.
Noi aşa tot circulăm,
vlagă solului să dăm.
Vântul
- Vântule, am întrebat,
tu de unde te-ai luat?
Eşti cam rece uneori:
mă loveşti, mă înfiori.
Dar şi cald adesea eşti,
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părul doar îmi ciufuleşti.
Vântu-aşa răspuns a dat:
- Eu sunt aer supărat.
Mi-a fost cald pe la amiază
şi am căutat o oază
să mă răcoresc puţin
şi-acum nu pot să mă ţin:
caldul vrea să urce-n sus,
recele pe jos s-a pus
şi se îmbrâncesc mereu.
Iată, vânt acuma-s eu.
Norii dacă se adună,
eu voi deveni furtună.
Când sunt aspru şi avan
al meu nume-i uragan.
Iarna crivăţ sunt cu viscol,
n-avea frică, nu-i pericol,
fac doar tumbe prin zăpadă
şi chem picii în ogradă.
La vie
Am venit în ospeţie
la bobiţele de vie.
Stau ca nişte surioare
cu privirele spre soare
şi se-adapă din butuc
ca să-mi toarne-n ceaşcă suc.
Lăstăraşilor le place
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să se-agaţe de arace
cu cârceii viguroşi
să-mi dea struguri mai mustoşi.
Iar o frunză arămie
ca o palmă grijulie
struguraşul înveleşte
şi de brume-l ocroteşte,
până vin viticultorii
cu butoaie pe podgorii.
Hai să mergem la cules
bobul dulce, copt, ales!
Toată-mprejurarea vie
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Anatol Ciocanu, o altfel de
biobliografie – un document veritabil
În 26 noiembrie 2013, de Ziua Mondială a
Informaţiei, la Biblioteca „Alba Iulia” a avut loc
lansarea volumului „Anatol Ciocanu: o alfel de
biobibliografie”, lucrare elaborată şi editată cu prilejul
celei de-a 15-a aniversare a bibliotecii. La eveniment
au fost prezenţi: soţia regretatului poet, Maria MorozCiocanu, scriitori şi poeţi, foşti colegi de studii şi de
breaslă, precum: Ion Ciocanu, Boris Druţă, Ion Vieru,
Ianoş Ţurcanu, Alexandru Horaţiu-Frişcu, Tudor
Palade, Titus Ştirbu, Eugenia Manea-Cernei, Vitalie
Răileanu, profesorul de limbă franceză Gheorghe
Reabţov, Oxana Munteanu, profesoară de limba şi
literatura română la Liceul „Petru Rareş”. Administraţia
Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” a fost
reprezentată de către prim-vice director Elena Butucel.
Printre cei prezenţi în sală au fost şi machetatorul
lucrării Valeriu Rusnac şi autoarea copertei volumului
Tatiana Borodatîi, angajaţi ai Bibliotecii Municipale
„B.P. Hasdeu”, cititori ai bibliotecii, admitarori ai
poeziei regretatului Anatol Ciocanu. Televiziunea
Naţională a înregistrat vorbitorii pentru emisiunea
„Cultura Azi”. În calitate de oaspete de onoare l-am
avut pe domnul Virgil Şerbu Cisteianu, Director general
al revistei „Gând românesc”, directorul editurii „Gens
Latina” din Alba Iulia, România, care a editat şi
sponzorizat parţial, aducându-şi, astfel, aportul său
deosebit la apariţia acestei biobibliografii. În calitate de
moderator a fost directoarea bibliotecii „Alba Iulia”,
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Elena Caldare. După cuvăntul de salut au fost prezentaţi
oaspeţii şi publicul prezent în sală. Doamna Elena
Caldare a vorbit, la început, despre Ziua Mondială a
Informaţiei, despre activităţile care au avut loc pe
parcursul zile în bibliotecă, despre recenta aniversare de
15 ani a Bibliotecii, cărui fapt se datorază şi apariţia,
lansarea acestui volum, eveniment, preconizat, de fapt,
pentru luna iunie, când s-a împlinit un an de la trecerea
poetului în nefiinţă. Referindu-se la biobibliografia lui
Anatol Ciocanu, Elena Caldare a făcut o trecere în
revistă a persoanelor care au trudit şi au insistat să
finalizeze acest proiect pînă la 31 august, menţionând şi
dificultăţile întâlnite pe parcursul elaborării, lucrarea
fiind unicat în domeniu prin componenţa a două lucrări:
una mai specială, alcătuită de însăşi autorul în timpul
vieţii într-o viziune diferită de cea a bibliotecarului,
completată şi actualizată cu o altă parte elaborată
conform rigorilor biblioteconomice de către bibliotecă.
Coalcătuitoarea lucrării, Elena Caldare speră că această
lucrare va fi un document de bază în sprijinul celor care
vor dori să-l cunoască, să-i studieze activitatea literară a
lui Anatol Ciocanu, dar şi o carte de căpătâi pentru cei
ce l-au cunoscut. A continuat ideea expusă domnul
Virgil Şerbu Cisteianu, director al Editurii „Gens
Latina” şi editorul cărţii. Dumnealui a elogiat opera
scriitorului şi poetului Anatol Ciocanu, evidenţiind, în
mod special, boemitatea operei, stilul ales şi tematica
filosofică a poeziei sale, pătrunsă de un profund
sentiment patriotic. Pe parcurs au vorbit mai mulţi
colegi de breaslă ai scriitorului, precum Ion Ciocanu,
Ianoş Ţurcanu, Vitalie Răileanu, Tudor Palade,
profesorul Gheorghe Reabţov, Alexandru Horaţiu-
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Frişcu, Eugenia Manea-Cernei, Titus Ştirbu, Aristin
Cupcea şi alţii. Vorbitorii s-au referit la diverse
momente din viaţa lui Anatol Ciocanu: ani de şcoală, de
studenţie, de activitate literară, punând în evidenţă un
caleidoscop de calităţi deosebite ale poetului, evocând
frumoase amintiri din diverse perioade în care l-au
cunoscut... Doamna Eugenia Manea-Cernei, referinduse la biobibliografia lui Anatol Ciocanu, a spus că
„...cartea oglindeşte în sine Opera şi Omul, cel care a
fost scriitorul în sensul larg al cuvântului”, dar crede că
este necesară o infuzie mai largă a operei lui A.
Ciocanu în România, precum şi a altor scriitori şi poeţi
basarabeni. Vorbitoarea se referă la obsesia luminii,
poezia radioasă, luminoasă, care constituie universul
solar al poeziei ciocăniene. Răsfoind atent lucrarea,
doamna Eugenia aduce mulţumiri întregului colectiv de
colaboratori, nucleului acestui proiect: Elena Caldare,
Genoveva Scobioală, Vlad Pohilă, Taisia Foiu, Claudia
Tricolici, Tatiana Borodatîi, Valeriu Rusnac, Lidia
Kulikovski, precum şi doamnei Maria Moroz-Ciocanu,
responsabilă de ediţie. Poetul Ianoş Ţurcanu îşi
aminteşte de un ziar sub redacţia lui A. Ciocanu în careşi publica poeziile de mic copil, exprimăndu-şi marea
sa recunoştinţă faţă de redactorul A. Ciocanu,
accentuând exigenţa, dar şi personalitatea poetului.
Lucrarea biobibliografică este un omagiu deosebit adus
poetului, este un lucru minunat şi poate fi prezentată
oriunde limba română este la ea acasă. Criticul literar
Tudor Palade aduce mulţumiri alcătuitorilior acestui
volum, pe care o considetră o publicaţie de reper şi
neuitare a celui care a fost Anatol Ciocanu. Referinduse la poet criticul atrage atenţia asupra stilului deosebit
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al poeziilor sale, scoţând în evidenţă modelul de poezie
ascunsă cu înţelesuri profunde. În continuare, criticul
literar, Ion Ciocanu vorbeşte despre anii de studenţie,
despre colaborarea şi prietenia cu Anatol în acea
perioadă. Ion Ciocanu menţionează faptul că poezia lui
cânta din toate viorile metaforei, vorbeşte de latinătatea
noastră, răzbunând atât lipsa dreptului la cuvânt, cât şi
furtul obârşiei noastre. Tudor Palade reia discuţia
menţionând mulţimea de cântece scrise pe versurile lui
Anatol Ciocanu, cântece devenite şlagăre pe parcurs,
atitudinea responsabilă a poetului faţă de cuvăntul scris
şi cel tradus, subliniind şi talentu-i deosebit de
traducător. În calitate de redactor la revista „Moldova”
Anatol Ciocanu îşi făcea totdeauna lucrul său temeinic,
„ca acasă” şi îl durea nepăsarea altora. Şi Alexandru
Horaţiu-Frişcu menţionează că Anatol Ciocanu a trăit
făcând din viaţă poezie şi viaţa prefăcând-o în poezie,
cizelând cu dragoste fiecare expresie, punând preţ pe
estetica cuvântului. Scriitorul Titus Ştirbu evocă
amintiri despre prietenia sa cu Anatol Ciocanu încă din
anii tinereţii, amintind de cele 41 scrisori, primite de la
poet din armată, apreciind mult metafora lui. Privitor la
biobibliografia lansată Titus Ştirbu recunoaşte aportul
echipei la elaborarea şi editarea lucrării, considerând-o
ca pe un lucru deosebit şi bine făcut. Ion Vieru, finul de
cununie a cuplului Ciocanu, regretă enorm plecarea
dintre vii a poetului, scriitorului şi traducătorului,
exprimându-şi gratitudinea faţă de cei care au muncit la
elaborarea acestui volum biobibliografic, menţionând
necesitatea, utilitatea şi importanţa lucrării.
Spre finele întâlnirii, domnul Virgil Şerbu
Cisteianu, directorul editurii „Gens Latina”, a înmânat
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diplome tuturor celor care au pus umărul la realizarea
acestui frumos şi util proiect.
Consoarta poetului, doamna Maria Moroz-Ciocanu,
a mulţumit celor care au binevoit să vină la lansare,
celor care au avut de spus un cuvânt despre cel care a
fost Anatol Ciocanu, în mod special directorului editurii
„Gens Latina”, domnului Virgil Şerbu Cisteianu,
directoarei bibliotecii Elena Caldare, care a avut curajul
sa aducă lucrarea în varianta finală în timp record,
având în agendă şi alte lucrări prilejuite de aniversarea
bibliotecii, menţionând şi istoria acestui manuscris
plimbat de la o bibliotecă la cealaltă, pînă să apară pe
masa cititorului. În final, doamna Maria a înmânat
fiecărui participant câte un volum de biobibliografie în
amintirea marelui poet şi scriitor Anatol Ciocanu.
Sperăm că Dumnealui, de acolo, din ceruri se va bucura
de acest gest frumos al bibliotecarilor chişinăuieni, dar
şi de evenimentul la care ne-ar fi fost plăcut să fie
prezent. Mulțumim domnului Virgil Şerbu Cisteianu
pentru sprijinul esențial în machetarea, lectura, editarea
și transportarea la Chișinău a volumului în cauză, cu
siguranţa că poetul Anatol Ciocanu ar fi fost măgulit de
acest gest frăţesc şi s-ar fi bucurat enorm.
Natalia DUMITRASCU,
Elena CALDARE,
Biblioteca „Alba Iulia”, Chişinău.
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IULIU PÂRVU
15 August, Cetinje (Muntenegru), Hotel Grand (II)
Am dormit aproape regeşte în
Hotel Rex, deşi aseară, privindu-l
din exterior, numai faţă princiară nu
părea să aibă. Şi micul dejun ne-a
furat ochii şi ne-a îndestulat, ca să ne
fie până către cină. Plecarea fusese
programată între orele 7.45-8.00.
Autocarul întârzie, ceea ce produce o
oarecare nervozitate în rândul unor
doamne suspect de punctuale. Una,
mai ales, cu un carneţel după ea
peste tot, târând şi un domn docil, cu
un început de parkinson, se manifestă extrem de vocal. Până la
urmă plecăm, totuşi, la 8, dar dumneaei tot nu încetează,
bolborosind întruna pe tema obligativităţii respectării
programului, astfel că grupul începe să se agite. Nici îndemnul
creştinesc la clemenţă, măcar azi, de Sfântă Mărie, n-o
potoleşte, până intervine o voce bărbătească mai autoritară,
explicându-i că nu-i momentul să stresăm şoferii tocmai acum
când urmează să trecem prin zona cea mai periculoasă a
traseului. Nu are chef, zice dumnealui, să fie adunat din vreun
fund de prăpastie, pentru pofta de zarvă inutilă a nu ştiu cui.
Curat ca între români. Adevărul este că bieţii şoferi au trebuit
să aducă autocarul de undeva, din oraş, pentru că hotelul nu are
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parcare. Şi în condiţiile de circulaţie infernală de la acea oră,
nu le-a fost uşor.
Ieşim greu din Belgrad. Ne strecurăm printr-o zonă din
apropierea gării sau a uneia dintre gări. Aici, cam ca pe la noi:
unităţi economice dezafectate, case vechi, străzi în reparaţie, o
lume periferică. Nu-i, deci, tot Belgradul cum l-am văzut ieri
după-masă... Se simte printre noi o stare de nelinişte. Ne
îndreptăm spre Muntenegru. Vom trece prin locurile
dramaticului accident de acum trei săptămâni, care a ţinut cu
sufletul la gură întreaga Românie. Fiecare, în sinea sa, caută săşi dea curaj. Ghida simte starea de tensiune care ne stăpâneşte
şi caută să ne îndrepte atenţia în altă parte. Începe să ne
vorbească despre Casa Regală sârbească şi rolul ei în
constituirea primului stat iugoslav. Ne prezintă personalitatea
regelui Alexandru, a cărui soţie, mulţi ştiu, a fost principesa
Mărioara de România, fiica regelui Ferdinand şi a reginei
Maria, sora lui Carol al II lea. S-a născut în Muntenegru, la
Cetinje, tocmai locul spre care ne îndreptăm. A moştenit tronul
de la tatăl său, încoronându-se, în 1921, ca rege al regatului
sârbo-croato-sloven. Acoperea, deci, într-un fel sau altul, patru
dintre cele şase entităţi regionale. În 1929, s-a declarat rege al
Iugoslaviei, să le împace şi pe celelalte două. Cu toate acestea,
pare-se că nu i-a împăcat pe macedoneni, pentru că de aici a
plecat asasinul, un bulgar, care l-a împuşcat la Marsilia în
1934. S-a căsătorit cu principesa Mărioara în 1922 și au avut
împreună trei băieţi. Fiul cel mai mare, Petru II, i-a urmat
tatălui său pe tron. Regina Mărioara a fost o femeie frumoasă,
dar mai presus de toate, o suverană de-o mare distincţie. S-a
identificat cu ţara care a adoptat-o prin toată fiinţa sa. A lăsat o
amintire frumoasă printre sârbi, care au venerat-o. S-a exilat în
Anglia, după abolirea monarhiei de regimul comunist, unde a şi
murit. Astăzi, ca la noi, sunt mulţi aceia, mai ales din rândul
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inteligenţei, care cred că numai reactivarea regalităţii va salva
Serbia, eventual va reface statul iugoslav.
Înaintăm o vreme pe şoseaua de Kruşevaţ, apoi o cotim spre
Ciaciak, pe lunca Moravei şi a afluenţilor ei. Locuri de toate
zilele. Pe măsură ce înaintăm în munte, spre Uzice (Ujiţe) şi
dincolo de el, devin însă spectaculoase. Aici, ni se spune,
partizanii lui Tito şi-au organizat un fel de cartier general în
timpul celui de-al doilea război mondial, încât oraşul a căpătat
aură eroică. Frumoase locuri! Aduc bine cu Apusenii noştri.
Aceeaşi vegetaţie, aceleaşi gospodării, ori cătune împrăştiate
peste tot, aceleaşi căpiţe de fân ţuguiate, aceleaşi pâlcuri de
copaci. Este greu să vorbim de vecinătăţi. Modelul ambiental
şi arhitectonic îl vor fi impus, poate, păstorii vlahi, care şi-au
purtat turmele şi prin părţile acestea, dacă nu cumva le şi
locuiesc... Şoseaua urcă şi coboară, după cum se rânduiesc
văile, afluenţi ai Lim-ului, el însuşi afluent al Drinei. Trecem
prin Nova Varos (doar nu vor fi unguri pe aici, altfel ce-i cu
acest varoş) şi dincolo de Prijepolje, pe la Pljevlja intrăm în
Muntenegru. Un nou punct de graniţă pe harta Europei, acum
când se bate atâta monedă pe ideea de uniune, şi încă foarte
ţanţoş, în felul său, ca peste tot unde au apărut state noi pe
ruinele celor federative.
Suntem întâmpinaţi cu zâmbetul pe buze. Muntenegrenii se
bucură să primească turişti, căci nu prea au altceva mai bun de
făcut. Interesant popor, interesantă ţară! Slavi şi ei, nu-mi dau
seama cam ce-i deosebeşte în limbă de sârbi, dar care ţin să fie
recunoscuţi ca muntenegreni, vorbitori de muntenegreană.
Istoric, sunt atestaţi de prin secolul X, ca populând trei
principate slavone. De altfel, în secolul XIII făceau parte din
Marele Principat Sârbesc. Apoi s-au infiltrat în zonă veneţienii.
Ei au botezat locurile cu numele de astăzi, Monte Negro,
traducând slavonul Tszâna Gora. Le-a sunat, probabil bine la
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urechi localnicilor, dacă l-au adoptat. De atunci, aşa sunt
cunoscuţi în Europa. Au venit, după aceea, turcii, ca peste tot
în Balcani, de care nu au scăpat până în 1878. Deci cam
împreună ne-am câştigat independenţa. Între 1910-1918, au
avut propriul regat, ca apoi, după primul război mondial, să
intre în componenţa statului iugoslav. În al doilea război, între
1941-1944 iar au fost regat de sine stătător, dar încorporat de
italieni şi în ultimul an administrat de nemţi. După război, a
devenit republică în cadrul Iugoslaviei Socialiste. Din 3 iunie
2006 este stat independent. Cu o aşa istorie, te şi întrebi: oare
până când? Rezista-va, în acest statut, cu numai cei circa
700.000 de locuitori pe care îi are, unor presiuni din afară?
Deocamdată, muntenegrenii au adoptat moneda euro, deşi nu
sunt decât candidaţi la aderarea în Uniunea Europeană. Poate
aşa vor reuşi să-şi păstreze identitatea, în cadrul unei federaţii
europene. Aşezarea geografică li-i extrem de favorabilă, prin
funcţiile strategice foarte importante pe care le are. Firea, de
asemenea. Stăpânesc o capacitate istorică
de adaptare.
Deocamdată sunt primul şi singurul stat ecologic din lume,
declarat astfel prin constituţie! Vă daţi seama ce înseamnă asta
pentru viitorul său turistic? Dar să revenim la ale noastre. De
cum intrăm în ţară, orizonturile se adună prietenoase în jurul
nostru, parcă ar vrea să ne îmbrăţişeze. Crestele munţilor
respiră aerul rarefiat la înălţimi de peste 2000 de metri. În
curând coborâm serpentine ameţitoare spre Canionul Tara.
Suntem în Durmitor Park, o rezervaţie cu păduri virgine. Să
cred ce ni se spune că toponimicul ar avea ceva comun cu
dormitorul nostru, în rostire vlahă? Că păstorii care s-au aciuat
pe aici i-ar fi dat acest nume? Deocamdată rămânem încântaţi
de sălbăticia, de prospeţimea ingenuă a locurilor. Ne dăm
seama că am ajuns la Canion când zărim, la o cotitură, un pod
uşor curbat, ale cărui picioare se scufundă adânc în prăpastie.
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Măreaţă construcţie! Câtă opintire, ca să legi doi versanţi
stâncoşi printre care îşi poartă apele zbuciumate râul Tara, nu
cu mult mai voinic ca Someşul Rece înainte de-a se vărsa în
lacul de la Gilău. Se spune că ar fi al doilea Canion din lume,
ca mărime, după cel din America. Nu pot să le compar, pentru
că nu am toate datele, dar ceea ce văd este impresionant.
Prăpastii adânci pe ambele maluri, mult mai piezişe ca la
Cazane, pentru că locul e mult mai strâmt. Îşi merita excursia
banii şi numai pentru sălbăticia acestui tablou.
Oprim în parcarea de dinaintea intrării pe pod. Prin asemenea
locuri nu se poate trece oricum. Deloc întâmplător i se spune
Podul Belvedere. El trebuie trecut cu piciorul, ca să ai răgaz să
priveşti în jur, şi în amonte, şi în aval. Dispune de trotuare pe
margine, nu se încurcă, aşadar, circulaţia. Ne înşirăm şi facem
popasuri după cum unii şi alţii au rău de înălţimi. Nu-i de privit
în jos, căci ameţeala vine instantaneu. În lungul văii e mai bine
să te uiţi, de-o parte şi de alta. Superbe locuri! Pădurile şi
stâncile se lasă mângâiate de un soare comod, parcă ar sta la
taifas. Cum, oare, n-au obosit de atâta veşnicie? Căci nu-i uşor
să rămâi nemişcat de la începutul lumii, dialogând cu
vremurile... Elena mea iuţeşte pasul, cuprinsă de o stare de
nelinişte. Abia apucă să mă prindă în două-trei cadre. Ea nu şi
le doreşte. Rămân năuc, nu ştiu încotro să privesc, declanşez
aparatul spre toate unghiurile. Ce bine că mi-a hărăzit
Dumnezeu şi această zi! În partea cealaltă, ne aşteaptă
autocarul. Este ora la care fiecare îşi rezolvă cum poate masa
de prânz. Există un restaurant, sunt multe chioşcuri cu de toate,
ca într-un punct turistic aglomerat. Mai avem o oră de aşteptat.
Din multele mărfuri ce ni se oferă, alegem să cumpărăm trei
borcane de miere neagră pentru nepoţi. Produse ecologice
100% într-un stat ecologic.
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Dar abia acum urmează marea încercare. Traversăm
Canionul Tara, cel mai lung din Europa. Emoţiile cresc.
Şoseaua pare normală, deşi destul de îngustă pentru locurile pe
unde trecem. E tăiată în stâncă pe versantul drept. Nu suntem
pe banda de pe marginea prăpastiei care se sloboade spre vale.
Dar privirea tuturor într-acolo ni-i aţintită. Ne ies în cale tunele,
traversăm viaducte, după cum Tara îşi adună afluenţii. Drum
greu. Şi şoferii abia apucă să iasă din aceste locuri, de aceea
avem impresia că mână mai tare decât ar trebui. De la o vreme,
coborâm într-o depresiune. Dăm, chiar, peste o localitate,
Mojkovac, destul de întinsă şi pitorească aici între munţi. Un
baraj a zăgăzuit apele Tarei, dând naştere unui lac artificial, pe
marginea căruia înaintăm mai relaxaţi vreo 20 de kilometri. Cât
să ne tragem sufletul înaintea celui de-al doilea urcuş, care ne
trece în defileul unui alt râu de munte, Moraca (Moraţa). Deci,
al doilea canion, acesta ceva mai scurt. Altfel, drum cam la fel,
cu tunele, cu viaducte, dar şi oarecare serpentine, la mai joasă
altitudine decât celălalt. Pe când dăm să coborâm, după ce
ieşim dintr-un tunel, ne întâmpină un drapel românesc, înfipt în
stânga şoselei, la intrarea pe un nou viaduct. Aici, deci, s-a
petrecut cumplitul accident care a provocat drama
conaţionalilor noştri. Autocarul nu încetineşte, nu-i locul, nici
momentul reculegerii. Trecem repede peste viaduct. Din cât am
putut surprinde într-o privire fugară, prăpastia e, într-adevăr,
adâncă,stânci şi copaci, cum e în toată zona. Un fior ne
încearcă pe fiecare şi un oftat comun prinde grai în autocar. Ne
revenim cu greu... Şi totuşi, îngaimă unii, nu-i aici locul cel
mai periculos prin care am trecut, ca să poată explica tragedia...
Nu departe, e localitatea Man Moraca, din care s-au mobilizat
acei minunaţi tineri care au sărit să dea primul ajutor. Privim cu
recunoştinţă către toţi cei întâlniţi pe marginea şoselei...
Coborâşul, în continuare, e domol, locurile se deschid, Moraca
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trece acum nestingherită, purtându-şi apele spre Lacul Skadar.
Constatăm că orele după-amiezii s-au scurs grăbite, înserarea e
peste noi mai iute decât am aşteptat-o. Înaintăm spre
Podgorica (Podgoriţa), noua capitală a tânărului stat. După
programul excursiei, urmează să poposim o oră. Ghida are
neinspiraţia să ne propună s-o ocolim, pentru că nu prea avem
multe de văzut în ea. Podgorica e o aşezare oarecare, o capitală
improvizată, care nu a apucat încă să se pună la punct. Reacţia
e puternică. Se cere imperios respectarea programului, ceea ce
şi mie îmi convine. Cum să treci indiferent pe lângă o capitală,
cum o fi ea, după ce batem un asemenea drum? Aşa că am
noroc. Mai adaug una la şirul de aproape 50 de capitale pe care
le-am vizitat până acum. Repede, însă, constat că avea dreptate
ghida. Un fel de Gherlă mai răsărită. Din parcarea unde a
rămas autocarul, străbatem, hai să zicem, bulevardul principal,
o stradă pietonală, către centrul oraşului. Clădiri de aşezare
provincială. Ici-colo, câte un bloc mai răsărit, apărut în ultima
vreme. În piaţa publică, o fântână arteziană, ale cărei ape
scânteiază în lumina reflectoarelor, şi un monument, parcă,
greu de desluşit în întunericul nopţii. Edilitar, cam atât. În
schimb, ce animaţie! Ai impresia că toată suflarea oraşului s-a
adunat aici, mai ales tineri şi copii. Nu-mi amintesc să fi văzut
nicăieri în Europa o atât de mare concentraţie de femei
însărcinate ca în acest perimetru. Şi cu alţi doi-trei copii de
mână după ele. Minunat spectacol al mândriei de-a exista a
unui popor! Ce tonus pot primi naţiile mici cărora li se dă o
şansă istorică de-a fi pe cont propriu! Nu ne vine să plecăm. Ne
lăsăm contaminaţi de exuberanţa acestor copii şi tineri frumoşi,
în care se simte o aprigă dorinţă de-a trăi.
Locul nostru de cazare nu-i, însă, aici. Hotelul ne aşteaptă în
vechea capitală, cea istorică, la Cetinje. Mai avem de mers vreo
30 de kilometri până acolo. Simţim, după poticnirile
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autocarului, că urcăm din nou în munte. Înaintăm anevoios, pe
o şosea cu multe curbe. Şi de data aceasta, ajungem târziu,
după ora 23. Suntem primiţi în Grand Hotel. Nici că se putea o
denumire mai nimerită la un oraş atât de mărunţel. Holul,
spaţios, elegant, pe măsura firmei. Condiţii de cazare bune.
Înţelegem că vom sta două nopţi aici. Despre alte impresii,
mâine. Deocamdată să ne vedem de somn, eliberaţi de emoţii.
16 august, Cetinje (Muntenegru)
Somn odihnitor în Grand Hotel din Cetinje. Aer de munte,
linişte, cerul înstelat. Mă şi gândeam că numele localităţii
aduce bine cu cetina românească, încât am început să mă îmbăt
cu mireasma şi răcoarea pădurilor noastre de brad. Poate că de
la sârbi am luat şi noi cuvântul. Mă trezesc, totuşi, devreme,
după ora României, la 7, nu după cea locală, care este numai 6.
Elena mai doarme şi nu o smintesc, căci îmi părea frântă
aseară. Îmi completez jurnalul. Mă tentează o plimbare prin
parcul din preajmă, dar nu mă încumet. La 7, după ora lor,
suntem invitaţi la micul dejun. Astăzi, ni se spune, avem un
program mai degajat, doar o incursiune până la Dubrovnik,
care nu-i tare departe. La masă, este din ce alege, dar până la
urmă nu sunt prea inspirat. În loc să iau puţin din toate, să le
pot aprecia gustul, mă năpustesc peste preparatele cu ouă, căci,
acasă, nevastă-mea mă cam fereşte de ele, pe motive de
colesterol. Şi ştiţi Dumneavoastră, dumnealor sunt mai
săţioase, încât repede te ridici de la masă.
La ora 8, pornim spre Dubrovnik. Eu şi Elena suntem între
puţinii care am mai văzut oraşul, deci putem da relaţii celor
interesaţi. Pentru mulţi, acesta este obiectivul central din
excursie, deci lumea e foarte interesată de el.
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Aseară n-am prea văzut mare lucru din Cetinje, acum, în
schimb, ne dăm seama că e un oraş pitoresc. Muntenegrenii îl
socotesc oraşul lor comoară, capitala istorică şi spirituală, cum
ar fi la noi Curtea de Argeş. Cocoţat pe un platou muntos,
întregul ev mediu s-a apărat eroic de invaziile care l-au
ameninţat, încât şi-a păstrat puritatea originară. Nu-i lăbărţat,
nici nu este loc unde să se întindă, şi are, tocmai de aceea, un
aer de nobleţe, de care e mândru. Preşedenţia statului a rămas
la Cetinje, la fel ambasadele şi consulatele, câte există, numai
celelalte instituţii de stat centrale s-au mutat la Podgorica.
Şoseaua ne poartă o vreme la aceeaşi altitudine, printr-o zonă
în care stâncile răsar din pământ în colonii, ca bureţii.
Alternanţa griului lor cu verdele buiac al crângurilor dă naştere
unui tablou care place vederii, de sălbăticie temperată. Când
începe coborâşul, locurile iau altă înfăţişare. În zare, cât se
poate cuprinde cu privirea, apele liniştite ale Mării Adriatice îşi
potrivesc albastrul cu seninul cerului. De la înălţimea la care ne
aflăm, pare o întindere fără sfârşit. Jos, la picioarele muntelui,
întrezărim întâi, apoi o desluşim tot mai bine, Budva, o
staţiune maritimă, pe care muntenegrenii o socotesc perla părţii
lor de Adriatică. Coborâm pe serpentine, astfel că, alternativ,
cât cei din dreapta autocarului, cât cei din stânga, avem
privilegiul să ne răsfăţăm privirea cu farmecul unui decor
încântător. „Doamne, îmi vine să exclam, câtă frumuseţe ai
slobozit peste această lume şi cât de arar ne facem timp să o
cercetăm!” Numai după ce am coborât destul, putem delimita
structura urbanistică a staţiunii. Oraşul vechi, medieval, adunat
ca în cochilia unui melc, străluceşte, alb, în bătaia soarelui.
Pare că pacea altor vremuri nu s-a clintit încă dintre zidurile
sale. Oraşul nou, dezvoltat concentric, a acoperit toată pajiştea
din jurul plajelor şi începe acum să se caţere pe colinele
împrejmuitoare. Vegetaţie mediteraneană, smochini, în jurul
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vilelor, măslini şi chiparoşi, flori invoalte, incendiind cu
portocaliul, rozul sau movul lor tufe binecuvântate ca rugul lui
Moise din Sinai. Minunat! Oprim câteva minute, ca şoferii să
rezolve oarece treburi la autocar, dar mai că nu băgăm de
seamă.
Înaintăm, apoi, pe malul Adriaticii. La Tivat, trecem pe lângă
aeroport, care serveşte staţiunile de pe litoralul muntenegrean.
Bine gândită poziţionarea lui. La sud de Budva, mai sunt
câteva localităţi care pot găzdui turişti, între care Petrovac şi
Bar destul de cunoscute. Ajungem la golful Kotor. După cum îl
prezintă harta, are o formă ciudată. Nu foarte larg, dar suficient
de adânc în uscat, ramificându-se, către partea superioară, în
două braţe. O şosea îl prinde ca într-o chingă, dar s-ar parcurge
70 de kilometri ca s-o străbatem, aşa că se preferă trecerea cu
feribotul, mai operativă şi mai economicoasă. Regretul meu
este că ratăm, astfel, vizitarea staţiunii Kotor, despre care ghida
ne spune, parcă pentru a ne face sânge rău, că e mai frumoasă
şi decât Dubrovnik. Eu mă încred în ghizi, dar nu-mi place
cinismul lor. De ce, oare, nu plătim câte cinci euro ca să
ajungem şi acolo, dacă tot suntem în zonă? Mă rog, să trecem
şi peste asta... Traversăm repede golful şi de acum calea ni-i
deschisă spre destinaţie. Cum intrăm, însă, în Croaţia, nu
putem evita obişnuitele puncte de frontieră. Aici, acelaşi dichis,
aceeaşi gravă conştiinciozitate, ca şi cum, până deunăzi,
muntenegrenii şi croaţii nu ar fi fost fraţi de cruce, între
hotarele aceluiaşi stat. Nici măcar atâta nu se agreează, încât să
împartă un punct de graniţă şi vamal comun. Nu, Doamne
fereşte, trebuie să fie la distanţă unul de celălalt, ca să pierdem
de două ori timpul. Prilej să admir mai îndelung împrejurimile,
pentru că ne găsim, undeva, în munte. Câţi chiparoşi, Doamne,
înălţându-se chipeşi dintr-o tufăraie fără nici un rezon! Şi ce
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solemn privesc, cu câtă îngăduinţă, la viermăraia umană din
jur!
Intrăm în Dubrovnik de pe şoseaua ce vine din sud. Cu patru
ani în urmă intram dinspre nord, după ce am străbătut de-a
lungul întinsa coastă a Dalmaţiei. Trăim momentul cu emoţie.
Amintirile de atunci stăruie încă proaspete în sufletele noastre.
Eram cu Lici, ne gospodăream singuri, abia începuserăm
excursia. Atâtea necunoscute ne stăteau în faţă. Cum vom trece
la Bari, în Italia, cum ne va primi Sicilia, apoi Napoli, Bologna,
Mantova, Trieste, Istria? ...Acum avem trei ore pentru vizită.
Nu în grup, ci fiecare pe cont propriu. Primim, în acest sens, un
ghid cu harta oraşului şi principalele obiective de vizitat. La
ora fixată, trebuie să fim la autocar, căci staţionarea, la
îmbarcare, nu poate fi mai lungă de cinci minute.
Suntem debarcaţi în piaţeta unde toată lumea ajunge venind
dinspre oraşul nou şi unde se află principala poartă de intrare în
oraşul vechi. Adevărat furnicar uman. Abia apuc să rămân
numai cu nevastă-mea, ca, de mână, în pas domol, căutând
locuri mai umbrite, să putem depăna amintiri. Ce era mai
important de văzut, biserici, muzee, palate, fântâni, fortăreţe,
turnuri, am vizitat rândul trecut. Acum ne rezervăm timpul
doar unei plăcute preumblări. Oraşul, în sine, este un muzeu în
aer liber, mai ales pentru amatorii de medievalităţi. Ne oprim
mai îndelung la celebra Fântâna lui Onofriu, unde ne adăpăm şi
ne asigurăm cu rezerve de apă. Funcţionează din secolul XV,
făcând parte dintr-un sistem de alimentare a oraşului. Parcă le
văd pe Elena şi Lici cum mă aşteptau, acum patru ani, doborâte
de căldură, să-mi închei hoinăreala pe străduţele care urcă în
pantă spre zidul de nord al vechii cetăţi. Cât s-au bucurat
văzându-mă teafăr şi bine dispus, ca două porumbiţe de
izbelişte... Înaintăm pe Placa Stradun, pavată cu marmură,
luând aminte la mărfurile afişate în vitrinele buticurilor care o
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mărginesc. Ce s-au scumpit toate! Rămăseserăm cu 35 kuna
necheltuiţi rândul trecut şi ne gândeam, acasă, ce ne vom lăfăi
acum în cumpărături. Nici pomeneală! Multe preţuri ne par
prohibite. Atunci cumpăram kilogramul de smochine verzi cu 7
kuna, acum îţi trebuie 10 pentru un glob de îngheţată.
Fotografiem tot ce merită imortalizat, dar e atâta lume, că abia
ne putem cuprinde singuri în cadru preţ de 2-3 secunde. Cum
ne încearcă un puiuţ de foame, găsim două scaune la o terasă
de pe o străduţă să ne consumăm sandviciurile. Patronul e
înţelegător. Apoi căutăm vechea piaţă de fructe, în vecinătatea
Coloanei lui Orlando, însă edilii au evacuat-o, umplând spaţiul
cu terase. Parcă era mai pitorească imaginea de altădată… Nu
mai intrăm în Palatul Rectorului, căci îi cunoaştem interioarele,
îi cunoaştem exponatele din muzeul de istorie. Intrăm, în
schimb, în catedrala oraşului, să ne mai ostoim, pe o bancă,
oboseala acumulată în picioare. Ne purtăm paşii, apoi, spre
portul cu ambarcaţiuni de agrement. Suntem asaltaţi de agenţii
mai multor firme cu oferte de tot felul. M-ar tenta o plimbare
cu vaporaşul, dar nu prea avem timp de ea, aşa că renunţăm.
Găsim două locuri pe o bancă la umbră şi privim grupurile ce
se îmbarcă ori debarcă. Nu departe de aici se află farul, pa
faleza căruia curtasem acum patru ani o doamnă de vârsta mea
care citea din Coelho. Mă trage aţa înspre acolo, dar Elena,
obosită, nu prea are poftă să părăsească banca. Merg, de aceea,
singur. Vechile bănci sunt goale, pentru că alături e amenajat
un spaţiu în mare unde se poate face baie. Plin de tineri, unii în
apă, alţii pe plaja improvizată. Farul dormitează, doamna mea –
pierdută printre amintiri. Încerc să încropesc nişte versuri, după
ce fotografiez banca pe care dialogaserăm cândva: „Azi găsii
banca pustie,/ Criza-şi tot ascute vârfu’,/ Îl mai cauţi,
raguzano,/ Să-l citeşti, pe Iuliu Pârvu?” Asta, apropo de ce-i
spusesem într-o italiană aproximativă, că, de acum, Coelho e
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un scriitor depăşit şi un altul, mai percutant, începe să-i ia
locul. Un scriitor român, Iuliu Pârvu, care merită urmărit. S-a
arătat interesată de el... După ce m-am răcorit astfel şi în plan
sentimental, căci mai trebuie să glumească omul, am luat-o pe
Elena să ne întoarcem spre locul de adunare. În toate buticurile
în care am intrat, mărfuri la fel de scumpe, încât renunţăm la
ideea să cumpărăm cadouri din Dubrovnik. Până la urmă se
îndură Elena de mine şi-mi dă o îngheţată din kunele pe care le
are. Ne aşezăm pe postamentul Fântânii lui Onufriu, cum fac şi
alţii, savurând delicateţea şi aşteptând să treacă timpul…
Lumea e punctuală, ne îmbarcăm fără întârziere şi plecăm după
program. Urcând muntele, privesc pe fereastra din spate a
autocarului superba imagine a Dubrovnik-ului văzut de sus. O
prind în câteva cadre. Îmi aduc aminte că acum patru ani le
propusesem doamnelor să facem drumul acesta cu maşina
noastră până la Durres, în Albania, de unde să trecem cu
feribotul spre Bari. Lici, mai ales, n-a vrut în ruptul capului,
căci tare se temea de atentate. Uite cum repară Dumnezeu
lucrurile, ca toate să se întâmple la vremea lor. Acum străbatem
exact drumul pe care l-am fi făcut atunci. Minunat drum, nu
putea lipsi din arhiva impresiilor noastre de călătorie… În
graniţe, ca la venire, timp consumat fără nici un rost. Ieşim
dintr-o ţară de curând primită în Uniunea Europeană, ca să
intrăm în una care candidează. Lumea, însă, trebuie să le vadă
că-şi iau rolul foarte în serios… Prin Muntenegru, către orele
serii, ajung la concluzia că puţine ţări din Europa au potenţialul
turistic al acestui stat aproape minuscul. Munte, cum rar mai
întâlneşti, mare – la fel, pe o lungime de circa o sută de
kilometri. Amenajările şi drumurile de acces s-au făcut, cu
siguranţă, prin fonduri federale, căci statul iugoslav avea tot
interesul înfăptuirii lor. Banii republicani n-ar fi ajuns.
Muntenegrenii înşişi, o vreme, s-au sfiit să părăsească
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federaţia, apăsaţi, parcă, pe conştiinţă de gestul ingrat pe care lar face. Când au văzut, însă, cum se desfăşoară politica, n-au
mai stat pe gânduri, şi-au proclamat şi ei independenţa, dar fără
zgomot prea mare. Încă o dată au demonstrat, cum au mai făcut
de-a lungul istoriei, că supravieţuiesc numai acele popoare
mărunte care sunt destul de naţionaliste ca să-şi caute
protectorii potriviţi la momentul istoric potrivit. Acum curtează
Uniunea Europeană… Trecerea cu feribotul peste golful Kotor
este la fel de operativă ca înainte de masă, dar parcă mai
solemnă în lumina soarelui de asfinţit. În Budva, intrăm greu,
într-o coloană de maşini kilometrică. Este firesc să înnoptăm
iarăşi înainte de-a ajunge la hotel. Ne sună Ancuţa să vadă ce
facem şi să ne spună că Ana e cam bolnăvioară, dar să nu ne
îngrijorăm, pentru că nu-i nimic grav. O parte din grup nu se
grăbeşte la culcare. Mulţi vor să viziteze Cetinje noaptea,
probabil în căutarea animaţiei de la Podgorica. Pe noi, însă, ne
trage patul, căci nici ziua de azi n-a avut un program prea lejer.
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CONCURS
ASOCIAŢIA CULTURALĂ ,,GÂND ROMÂNESC,
GÂND EUROPEAN’’; EDITURA GENS LATINA ŞI
REDACŢIA REVISTEI ,,GÂND ROMÂNESC” DIN ALBA
IULIA, ORGANIZEAZĂ ÎNPERIOADA 1 SEPTEMBRIE
2013- 20 MAI 2014, UN CONCURS PENTRU:

Poezie,
Proză: schiţe, povestiri.
Critică literară
Istoria literaturii
Eseu literar.
Concursul va fi cu premii şi are drept scop, promovarea
tinerelor talente cu vârste până la 30 de ani, care nu sunt membri ai Uniunii
scriitorilor, Ligii scriitorilor, Societăţii scriitorilor din România.
Participanţii la concurs vor trimite în plicuri separate, câte 5
poezii, 5 proze care să nu depăşească 10 pagini şi 5 cronici literare, 5 lucrări
de istoria literaturii şi 5 eseuri. Fiecare poezie, proză, cronică, eseu etc. va fi
multiplicată în 5 exemplare. Pe fiecare pagină, va fi scris un moto.
Într-un al doilea plic, se va introduce acelaşi moto de pe
lucrare, numele autorului, nr. de telefon şi un cv.
La expeditor nu se va pune numele acestuia pe plicul pe care se va
menţiona: Pentru concursul revistei ,,Gând Românesc”, pe următoarea adresă:
Revista ,,Gând Românesc” STRADA ARNSBERG NR 3/ 30, Alba Iulia,
judeţul Alba. Nu se iau în considerare lucrările trimise prin poşta electronică.
Data limită pentru expediere, este 15 mai 2014, data de pe ştampila poştei
aplicată pe plicuri. După această dată, lucrările trimise nu vor fi luate în
considerare.
Lucrările vor fi lecturate de către un juriu format din critici,
istorici literari şi scriitori cu experienţă, alcătuit doar în momentul când vor
sosi toate lucrările şi vor fi notate cu note de la 1 la 10. Rezultatele
concursului vor fi anunţate la 30 mai 2014, în cadrul unei sesiuni naţionale a
cenaclului ,,Gând românesc” ce va avea loc la Alba Iulia şi unde vor fi
invitaţi toţi participanţii. Câştigătorii vor fi anunţaţi telefonic. Premiile
acordate vor consta din bani, tipărirea de volume, gratuit, la editura ,,Gens
Latina”, abonamente la revistă, etc. Premiile vor fi anunţate pe parcursul
desfăşurării concursului.
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ÎN ATENŢIA COLABORATORILOR !
Toate materialele trimise spre publicare vor fi tehnoredactate şi
corectate de către dvs. respectând următoarele:
I. format JIS B5
2. redactare cu diacritice româneşti (ă î ş ţ â)
3. font titlu: Times New Roman, caractere de 16 Bold (Aldin)
4. font ,,nume autor”: Times New Roman, caractere de 14 Bold (Aldin)
5. font text conţinut: Times New Roman, caractere de 12 (Aldin)
6. margini: stânga: Sus: 3 cm, Jos: 3 cm Stânga: 4 cm, Dreapta: 3cm,
7.t ext nota de subsol: Times New Roman, caractere de 10
Toţi colaboratorii noştri sunt rugaţi să trimită CV-urile şi o
fotografie.
Lucrările care conţin fotografii, fie le puteţi insera dvs. în text, fie
le trimiteţi separat. De preferat fotografiile să aibă o rezoluţie cât mai
clară.
Redacţia nu are corectori. Atenţie mare la corectură. Vă rugăm să
respectaţi indicaţiile de redactare precizate. Manuscrisele în caractere
pe care nu le recunoaşte programul Word nu vor fi publicate.
Manuscrisele nepublicate nu se restituie. Revista nu îşi asumă
responsabilitatea pentru conţinutul materialelor. Această
responsabilitate, revine autorilor.
Revista se poate procura de la redacţie contra cost : 15 RON prin
rezervare anticipată.
Revista apare lunar la data de 30 a fiecărei luni. URMĂTORUL
NUMĂR AL REVISTEI, APARE ÎN DATA DE 30 MARTIE 2014
MATERIALELE VOR FI EXPEDIATE PÂNĂ LA DATA DE 15
MARTIE INCLUSIV.
Abonamentele se pot face direct la redacţie, costul unui abonament
anual fiind de 100 lei, plus 20 lei taxele poştale Nu se fac decât
abonamente anuale.
ADRESA REDACŢIEI: Alba Iulia, str. Arnsberg nr.3 Bloc B1,
ap.30, judeţul Alba.Telefoane: 0734/198447 sau 0741/721601 Adresa
Internet; virgil_serbu_cisteianu@yahoo.com

129

CUPRINS
CRONICA LITERARĂ
1. Ironim Munteanu- Cîntările vârstelor / 5
2. Mihai Dragolea – Romanul între protest şi mit feminist / 17
3. Anca Sârghie- Reîntoarcerea la proza scurtă / 22
4. Monica Grosu – Noi exerciţii de înţelegere / 25
5. Muguraş Maria Petrescu – Mircea Ştefan. Poeme mici... /29
6. Antonia Bodea – Întâlniri pe calea undelor / 33
LOGOS
1. Corespondenţa dintre Aurel Martin şi Ion Chinezu / 37
2. Ada Stuparu – Marin Sorescu – Poezii populare /45
CRONICA IDEILOR
1. Ciprian Iulian Şoptică – Ecstazia intelectuală... / 550
ATITUDINI
1. Radu Vasile Chialda – Barbariile contemporane (II) / 54
PAGINA DE ISTORIE
1. George Baciu – Venirea ungurenilor… / 62
CATHARSIS
1. Teresia Bolchiş Tătaru – Suflătoarea / 74
2. Tatiana Scurtu Munteanu – versuri / 79
3. Ionel neamtzu – Un nebun / 82
4. Victoria Duţă – versuri / 87
5. Petre Bucinschi – versuri în proză / 90
6. Codrina Bran – versuri / 92
7. Zenovia Zamfir – Povestiri din casa amintirilor /94
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SCRIITORI BASARABENI
1. Virgil Şerbu Cisteianu – Vorbesc cu tine Basarabia /97
Doi ziarişti basarabeni /98
2, Svetlana Lupu – versuri / 101
3. Elena Roşca Căldare / Anatol Ciocanu / 108
1. Iuliu Pârvu – Note de călătorie /114
2. Concurs /128
3. În atenţia colaboratorilor /129
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